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بندی جدیدی ارائه کرده است. در سال ی رتبههاشاخص  CWTSالعات علم و فناوری دانشگاه لیدنمرکز مط

دانشگاه اروپایی با بیشترین میزان انتشارات را ارائه نمود که نتایج با  1۰۰۰بندی برای ، این مرکز رتبه2۰۰۲

وب سایت علمی که به نمایه کردن مقاالت می پردازند، بدست آمد. این نظام برای گردآوری  ۲۰۰مراجعه به 

 . دهدمیعلوم را مورد استفاده قرار ز پایگاه استنادی وبهای مورد نیاداده

 پردازد.از لحاظ علمی در پنج زمینه اصلی می هادانشگاهبندی بندی الیدن به رتبهنظام رتبه

 علوم سالمت و زیست و پزشکی 

 ریاضیات و علوم کامپیوتر 

 علوم فیزیک و مهندسی 

 علوم اجتماعی و انسانی 

 علوم زیستی و زمین 

                                                
1 Leiden World University Rankings 
2 mpa@kashanu.ac.ir 
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تا  2۰11در بازه زمانی  web of scienceمقاله نمایه شده در پایگاه  1۰۰۰یی که حداقل هادانشگاهتمامی 

 بندی لحاظ میشوند. بندی( دارند در این رتبه)سه سال قبل از هر رتبه 2۰12

 

 بندی الیدنی نظام رتبههاشاخص

ی های کلی بررسبندی الیدن تحت سه محور اصلی تاثیر علمی، همکاری علمی و شاخصهای نظام رتبهشاخص

 .شودمی

 تاثیر علمی

 درصد باالی تولیدات علمی پراستناد هستند.1. تعداد و نسبت تولیدات علمی دانشگاه که جزو 1

 درصد باالی تولیدات علمی پراستناد هستند.1۰دانشگاه که جزو . تعداد و نسبت تولیدات علمی 2

 درصد باالی تولیدات علمی پراستناد هستند. 0۰. تعداد و نسبت تولیدات علمی دانشگاه که جزو 3

 . مجموع استنادهای دریافتی تولیدات علمی دانشگاه و میانگین استنادات دریافتی2

می دانشگاه و میانگین استنادات دریافتی نرمال شده براساس . مجموع استنادهای دریافتی تولیدات عل0

 حوزه موضوعی وسال

 همکاری علمی

 تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با یک یا چند دانشگاه دیگر .1

 تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با یک یا چند کشور دیگر .2

 زمان صنعتی دیگرتعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با یک یا چند سا .3

 کیلومتری 1۰۰تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با موسسه های تا شعاع فاصله کمتر از  .2

 کیلومتری 0۰۰تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با موسسه های تا شعاع فاصله بیشتر از 

 ی کلیهاشاخص
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 1( بیشترین تعداد مقاالت منتشر شده .P) 

 2 تعداد استناد دهی .( هر مقالهCPP) 

 3 تعداد کل مقاالت .X ( اثر آن در رشته مربوطهP*CPP/FCSm) 

 2( سرانه استناد دهی هر مقاله تقسیم بر میانگین اثر آن در رشته مربوطه .CPP/FCSm) 

 

  9112 بندی الیدنی ایران در نظام رتبههادانشگاه

ی گذشته رشد چشمگیری داشته است. هاسالبندی الیدن در ی ایرانی در نظام رتبههادانشگاهحضور 

 ، 2۰19اما در سال  ه است،بندی حضور نداشتاین نظام رتبه هیچ دانشگاه ایرانی در 2۰12چنانچه در سال 

 یافتند.بندی حضور این نظام رتبه دانشگاه ایرانی در 26 دانشگاه جهان، 963از میان 

 

 2۰19-2۰13بندی الیدن از های کشور در نظام رتبهرتبه دانشگاه: 1جدول 

 نام دانشگاه
 رتبه در

9112 9112 9112 9112 9112 9112 9112 

 106 1۲9 190 222 232 229 200 دانشگاه تهران

 262 2۲2 292 320 322 30۲ 393 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 292 - - - - - - دانشگاه علوم پزشکی تهران

 3۲3 2۰2 2۰2 212 2۰2 211 219 دانشگاه تربیت مدرس

 323 313 322 363 30۲ 362 363 دانشگاه صنعتی شریف

 329 2۰9 221 263 22۲ 011 - دانشگاه صنعتی اصفهان

 2۰9 221 232 236 23۲ 2۲۰ - دانشگاه علم و صنعت

 2۲۰ 2۲2 0۰9 03۲ 021 602 - دانشگاه فردوسی مشهد

 0۰2 0۰0 0۰3 0۰9 010 032 - دانشگاه شیراز

 02۰ 0۲2 6۰۲ 62۲ 62۰ ۲26 - دانشگاه تبریز

 0۲2 669 622 6۲9 ۲22 - - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 623 669 622 6۲9 - - - دانشگاه شهید بهشتی
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 632 622 622 6۲9 ۲22 - - دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 69۲ ۲12 ۲1۲ ۲29 - - - دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 ۲60 ۲۲6 ۲9۲ 221 - - - دانشگاه اصفهان

 ۲۲2 29۲ - - - - - دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 ۲21 2۰۰ 23۲ - - - - دانشگاه گیالن

 222 229 - - - - - دانشگاه کاشان

 ۲99 2۲۰ 26۲ - - - - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 2۰2 920 - - - - - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 2۲2 263 2۰۰ - - - - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 9۰2 932 - - - - - باهنر کرماندانشگاه شهید 

 911 93۰ - - - - - سینا همداندانشگاه بوعلی

 922 - - - - - - دانشگاه رازی کرمانشاه

 936 - - - - - - دانشگاه سمنان

 902 - - - - - - دانشگاه پیام نور 

 

 9112و  9112در سال  بندی الیدندانشگاه کاشان در نظام رتبه

بندی شده است. این دانشگاه با تعداد ، برای نخستین بار وارد این نظام رتبه2۰12دانشگاه کاشان در سال 

در میان همچنین جهان را کسب کند.  262( توانست رتبه Web of Scienceپژوهش برتر در پایگاه ) 1132

 ام را کسب کرده است. 9ی جامع وزارت علوم رتبه هادانشگاهو در میان  1۲ی کشور رتبه هادانشگاهکل 

 

جهان را کسب کند. رتبه دانشگاه  ۲92پله ارتقا  69، با پژوهش برتر 1332با  ،2۰19 در سالدانشگاه کاشان 

 ست.ا 9 رتبههای جامع وزارت علوم و در میان دانشگاه 12های کشور کاشان در میان دانشگاه
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 2۰19 بندی الیدن: رتبه جهانی  دانشگاه کاشان در نظام رتبه2جدول 

 
 

رتبه اول  برای دومین سال متوالی به ازای هر مقالهدانشگاه کاشان در شاخص تعداد استنادهای دریافتی 

تبه جهانی دانشگاه کاشان در شاخص تعداد استنادهای دریافتی یا کیفیت ر را بدست آورده است. کشوری

  رسیده است. 3۰2به رتبه  32۰پله ارتقا از رتبه  36با  پژوهش 
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 بندی الیدن: رتبه دانشگاه کاشان در شاخص استنادهای دریافتی به ازای هر مقاله در نظام رتبه3جدول 

 

 دنیال یبنددر نظام رتبه 2۰19و  2۰12دانشگاه کاشان در سال  یهارتبه سهیمقا: 2جدول 

 هاژوهشپتعداد  سال
رتبه جهانی در 

 هاتعداد پژوهش

کشوری در رتبه 

 هاتعداد پژوهش

رتبه جهانی در 

 کیفیت پژوهش

رتبه کشوری در 

 کیفیت پژوهش

9112 1132 262 1۲ 32۰ 1 

9112 1332 ۲92 12 3۰2 1 

 


