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ها و موسسات پژوهشی بندی دانشگاهدر شیراز، موضوع با اهمیت رتبه (ISC) پس از تاسیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

 فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری بهکشور از سوی معاونت محترم پژوهش و 

ISC گردید ابالغ. 

یسیسکو، با حضور و مشارکت خبرگان رتبه بندی در سال های آهمکاری سازمان کنفرانس اسالمی و با  شاخص های رتبه بندی 

 در شهر جده عربستان العاده وزاری آموزش عالی کشورهای اسالمیشد و در ششمین نشست فوقمیالدی تهیه  2007و  2006

 1389 ال اکنون دانشگاه ها و موسسات پژوهشی جمهوری اسالمی ایران بر اساس این معیارها و شاخص ها از س .گشتتصویب 

 .رتبه بندی می شوند ISC ساالنه توسط

 

 (ISCبندی ملی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )های رتبهها و معیارشاخص

 وزن شاخص معیار

 پژوهش

 (58)وزن کل:

A1 کيفيت پژوهش                   
 10 ميزان استناد به مقاالت

 4 سهم مقاالت پراستناد

A2 کارايي پژوهش  

 

 

 

  

  

8 

A3 حجم پژوهش 
 ISI   15توليدات علمي نمايه شده در 

 ISC   7توليدات علمي نمايه شده در 

A4 

تعداد مجالت چاپ شده در پايگاه های 

 استنادی 

المللي چاپ شده تعداد مجالت بين

ISI 

3 

 ISC 2تعداد مجالت ملي چاپ شده 

A5  2 علمي دانشگاهتعداد کتب تهيه شده توسط اعضای هيئت 
A6 3 هاثبت نامه 
A7 تعداد طرح ها و قرادادهای تحقيقاتي 

 

4 

 

 آموزش

 (28)وزن کل :

B1  3 اعضای هيأت علمي دارای جايزه 

B2 
 پراستنادمقاالت  محققين

((Highly cited researchers  

 

 

 ISI  3استانداردهای 

 OIC  8استانداردهای 
B3  نسبت اعضای هيأت علمي دارای مدرکPh.D. )1 به کل اعضای هيأت )دکتری 

B4 2  اندفارغ التحصيالني که جايزه گرفته 

B5 

بر حسب نسبت اعضای هيأت علمي 

 به کل اعضای هيأت علمي مرتبه علمي

 1.5 نسبت استاد به کل

 1 نسبت دانشيار به کل    

 0.5 نسبت استادياربه کل

B6 3 نسبت اعضای هيأت علمي به دانشجو 
B7 2 نسبت دانشجويان تحصيالت تکميلي به کل دانشجويان 

http://ur.isc.gov.ir/Methodology.aspx


B8 3 الملليدانشجويان دارای جايزه در المپيادهای بين 

 

 

 وجهه بين المللي

 (10 )وزن کل :

C1  1 به کل اعضای هيأت علمي المللي بيننسبت اعضای هيأت علمي 
C2  1 المللي به کل دانشجويانبيننسبت دانشجويان 

C3 
به کل  )دکتری خارجي(خارجي .Ph.Dنسبت اعضای هيأت علمي دارای مدرک 

 )دکتری( .Ph.D اعضای هيأت علمي دارای مدرک
1 

C4  2 کنفرانس ها و همايشهای بين المللي 
C5 1 همکاری های بين المللي 
C6  4 مقاالتميزان مشارکت بين المللي دانشگاه در توليد 

 
 امکانات-تسهيالت

 (2)وزن کل :

D1 1 سرانه تعداد عناوين کتاب به ازای هر دانشجو 

D2 1 های علميتعدادموسسات/ مراکز تحقيقاتي و قطب 

فعاليت اجتماعي،  

 اقتصادی و صنعتي

 (2)وزن کل :

 

 

E1  تعداد مؤسسات و شرکت هایspin-off 0.5 

E2  1 های علم و فناوری(مستقل يا در درون پارکتعداد مراکز رشد )به صورت 

E3 0.5 تعداد مراکز دانش بنيان 

 

 نحوه محاسبه رتبه هر دانشگاه

ها و مؤسسات پژوهشی کشور ارائه گردیده است. همان طور که بندی دانشگاههای نظام ملی رتبهدر جدول قبل، شاخص

متناظر آنها قرار داده شده که در محاسبه امتیاز نهایی هر مؤسسه لحاظ ها وزن شاخصگردد در کنار هریک از این مشاهده می

 ها.امتیاز نهایی برای هر مؤسسه عبارت است از : مجموع امتیازات بدست آمده برای شاخص گردند.می

 

   1فرمول 

 

                  2فرمول   

 

گیرد و سایر تعلق می 100، امتیاز در هر شاخص ها یا مؤسساتبه بیشترین امتیاز کسب شده توسط هر یک از دانشگاه

 گردند.محاسبه می (باالترین امتیاز کسب شده) 100امتیازات به همان نسبت به عنوان نسبتی از نمره 

 نکات کلی

نظر فعالیت آموزشی یا پژوهشی داشته باشد. در این دستنامه منظور  هیأت علمی کسی است که در مؤسسه موردعضو 

 باشد.از عضو هیأت علمی، عضو هیأت علمی تمام وقت می

 امتیاز نهایی=  ∑)وزن شاخص( * )مقدار شاخص( 

 )وزن شاخص( * )مقدار شاخص( = امتیاز شاخص



ر تمام وقت شود که با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در سازمان متبوع به طوشاغالن تحقیقاتی به کسانی گفته می

 باشند. ولی عضو هیأت علمی نمی کنندیفعالیت م

است و  3و هنر و علوم انسانی 2، علوم اجتماعی1در این متن، سه نمایه استنادی توسعه یافته علوم ISIمنظور از پایگاه 

 باشد. مدارک نمایه شده در سه پایگاه مذکور موردنظر می

باشد و مدارک نمایه شده در این پایگاه موردنظر در این متن، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم می ISCمنظور از پایگاه 

 باشد.می

ر صورتی که هر مقاله که تنها توسط یک مؤسسه منتشر شود امتیاز کامل آن برای آن مؤسسه منظور خواهد شد، اما د

 گردد. تمامی آنها تقسیم می اشند، امتیاز آن مقاله بینای را منتشر کرده بدو یا چند مؤسسه با همکاری هم مقاله

 Aنویسنده وابسته به مؤسسه  3نویسنده منتشر شده باشد که از این تعداد ،  5ای با همکاری به عنوان مثال اگر مقاله

به ترتیب برابر با     Bو  Aباشند، سهم مؤسسات  Bو دو نویسنده وابسته به مؤسسه 
𝟑

𝟓
و   

𝟐

𝟓
 خواهد بود.   

  

                                                           
1 -Science Citation Index Expanded(SCIE) 

2 Social Science Citation Index(SSCI) 
3 Art & Humanities Citation Index(A&HCI) 



 

 پژوهش 

های باشد که همانند بسیاری از نظامبندی حاضر میمعیار پژوهش یکی از مهمترین معیارهای مورد محاسبه در رتبه

بندی، بیشترین وزن را در مجموع به خود اختصاص داده است. این معیار شامل شش شاخص کیفیت پژوهش، المللی رتبهبین

باشد. هدف از بکارگیری این ها مینامهپژوهش، نرخ رشد کیفیت پژوهش، نرخ رشد کارایی پژوهش و ثبتکارایی پژوهش، حجم 

ها و مؤسسات تحقیقاتی ها، سنجش میزان موفقیت مؤسسات در تولید دانش به عنوان یکی از دو مأموریت اصلی دانشگاهشاخص

المللی که طیفی از داوری تا چاپ مقاله را در بر دارد و یناست. به دلیل ماهیت وضعیت نشر و چاپ مقاالت علمی در سطح ب

های فراتر ها، دورههمچنین نوسانات موجود در این زمینه، در جهت کنترل این نوسانات و به منظور محاسبه این دسته از شاخص

 از یک سال در نظر گرفته شده است.

 )کیفیت پژوهش( A1شاخص  .1

شود. در حال متوسط کیفیت تحقیقات جهانی با بکارگیری این شاخص سنجیده می ارزیابی کیفیت پژوهش در مقایسه با

های اندازه گیری کیفیت پژوهش است. همچنین کیفیت پژوهش های کمی، مهمترین شاخصدر میان شاخص حاضر استناد

های مختلف زمانی صورت دوره توانند درگیری قرار می گیرد. استنادها میتوسط سهم مقاالت پراستناد موسسه نیز مورد اندازه

 گردد:گرفته باشند. لذا در محاسبه کیفیت پژوهشی توسط میزان استنادات به صورت زیر استفاده می

 

A1-1 = 
2012-2014به مقاالت  2012-2016 تعداد ارجاعات     

  تعداد مقاالت 2012-2014
 

ها بر اساس سال انتشار و رشته انجام سازی، نرمالESIشاخه موضوعی پایگاه  22در محاسبه سهم مقاالت پراستناد، ابتدا در 

ارئه شده در پایگاه طالیه دارن علم و مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز  Percentileگیرد. سپس با استفاده از جدول می

گیرد، درصد برتر قرار می 1یا  0.1یا  0.01کرد که مقایسه در دسته ه مشخص میکه در آن بر حسب سال یک حد آستان

سپس . گردندشود و مقاالت پراستناد و داغ انتخاب میهای تعیین شده مشخص میوضعیت یک مقاله در قیاس با حد آستانه

 گیرد:سهم مقاالت پراستناد به صورت زیر مورد محاسبه قرار می

 
 

A1-2 = 
تعداد مقاالت پر استناد و داغ  2014-2016

2014 - 2016تعداد مقاالت   
 

 

A1= (A1-1*0.1) + (A1-2*0.04) 



 

 )کارایی پژوهش( A2شاخص  .2

 گردد.یدر یک بازه معین زمانی با استفاده از این شاخص محاسبه ممؤسسه یک محققان  یی پژوهشیکارا

 

A2 = 
2014-2016تعداد مقاالت 

(94-95) تا( 92-93) های تحصیلیدر سالمیانگین تعداد اعضای هیأت علمی  
 

 

 )حجم پژوهش( A3شاخص  .3

دهد. حجم تولیدات علمی در یک دوره این شاخص حجم تولیدات علمی محققان یک مؤسسه را مورد محاسبه قرار می

و  ISIپژوهش مجموعه تولیدات علمی موسسات در دو پایگاه  مگردد. در محاسبه شاخص حجساله محاسبه می سه

ISC  مورد شمارش قرار می گیرند. در محاسبه شاخص تولیدات علمی موسسات که در پایگاه استنادیISI  نمایه

 شده است به صورت زیر مورد محاسبه قرار می گیرد. 

 A3-1=  ( 2014-2016 در بازه زمانی ISIتعداد مقاالت) 

 Book ،Conferenceو نوع  1با ضریب  Letterو  Article ،Note،Reviewمحاسبات فوق تولیدات علمی با نوع البته در 

 اند.اعمال شده 0.25و سایر تولیدات با ضریب  0.5با ضریب 

به صورت زیر مورد محاسبه قرار نمایه شده است  ISIدر محاسبه شاخص تولیدات علمی موسسات که در پایگاه استنادی 

 گیرد. می

 A3-2=  ( 2014-2016 در بازه زمانی ISC تعداد مقاالت) 

A3 = (A3-1*0.15)+(A3-2*0.07) 

 ISCو  ISIتعداد نشریات علمی چاپ شده در پایگاه های استنادی  A4شاخص  .4

سات است سزایی دارد تعداد نشریات علمی موسیکی از شاخص های که در ارزیابی عملکرد پژوهشی مووسات نقش ب

که در پایگاه های استنادی معتبر نمایه می گردند. در محاسبه این شاخص تعداد نشریات علمی موسسات در پایگاه 

ISI :به صورت زیر مورد محاسبه قرار می گیرد 

 A4-1=  ( 2016سال  ISIنشریات موسسه در تعداد ) 

 گیرد:به صورت زیر مورد محاسبه قرار می ISCهمچنین تعداد نشریات علمی موسسات در پایگاه 

 A4-2=  ( 2016سال  ISCنشریات موسسه در تعداد ) 



، در دسته 3با ضریب  Q2، در دسته 4با ضریب  Q1تعداد نشریات در دسته  A4-2و  A4-1در هر دو شاخص *

Q3   و در دسته  2با ضریبQ4  محاسبه می گردند. 1با ضریب 

A4 = (A4-1*0.03) + (A4-2*0.02) 

 عداد کتب تالیفی اعضای هیئت علمیت A5شاخص  .5

این شاخص تعداد کتبی که توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تدوین، تالیف، ترجمه و ... می گردند به صورت زیر 

 محاسبه می گردد:

  = A5(93-95دوره زمانی  کتاب درمیانگین تعداد ) * 0.02

  (هانامهثبت) A6شاخص  .6

 دهد.های دریافت شده توسط مؤسسه را مورد محاسبه قرار  مینامهها، میزان ثبتنامهمبتنی بر ثبتاین شاخص 

 A6=  (93-95در دوره زمانی  جمع تعداد جوایز)*  0.03

 ()تعداد طرح ها و قراردادهای تحقیقاتی A7شاخص  .7

به صورت زیر مورد محاسبه قرار  کشورها و قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه / مؤسسه با یک سازمان داخل تعداد طرح

 می گیرد:

 A7=  (93-95در دوره زمانی ها و قراردادهای تحقیقاتی جمع تعداد طرح)*  0.04

 

 آموزش 

و مؤسسات تحقیقاتی را به نگهداری و انتشار دانش به عنوان  هامعیار میزان دستیابی دانشگاه های اینمجموع شاخص

 دهد.ها مورد ارزیابی قرار میدومین مأموریت مهم دانشگاه

 ) اعضای هیأت علمی دارای جایزه( B1شاخص  .1

کننده تعداد اعضای هیأت علمی برجسته در مؤسسه است. این جوایز بر حسب تعداد و سال این شاخص منعکس

 اند. ضرایب مربوط به هر سال در جدول زیر ارائه شده است.د محاسبه قرار گرفتهدریافت آن مور

 وزن دوره زمانی دریافت جایزه ردیف

b1(1) 5  1 1396سال قبل از سال 

b1(2) 6  7.0 1396سال قبل از سال  10تا 

b1(3) 11  0.4 1396سال قبل از سال  15تا 

b1(4) 16  0.2 1396سال قبل از سال  20تا 

 

های ذکر شده در چهار بخش منطبق با ردیف b1گردد. شایان ذکر است که این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه می

 OICالمللی و جوایز د شامل جوایز بیننشودر این شاخص در نظر گرفته می که. جوایزی گیردمورد محاسبه قرار می



استثناء جایزه صلح نوبل(، فرهنگستان علوم جهان سوم، آیسیسکو، های فیلدز، نوبل)به بانک توسعه اسالمی، مدال مانند

 باشد.می رازی، خوارزمی و فارابی

*0.03((0.2.(*4)b1( + )0.4(*3)b1( + )7.0(*2)b1( + )1(*1)b1 )) B1= 

 OIC)و  ISIپراستناد مبتنی بر استانداردهای  محققین مقاالت) B2شاخص  .2

در  ISIکند. دانشمندان پراستناد در اعضای هیأت علمی را منعکس می تأثیرگذارتریناین شاخص درصد حضور 

شوند. عالوه بر استفاده از این فرآورده در محاسبه این شاخص، از استانداردهای معرفی می  ISIHighlycitedای با نام فرآورده

OIC ان علم مؤسسه اطالعات علمی تامسون شاخه موضوعی طالیه دار 22گردد. منطبق با این استاندارد، در نیز استفاده می

شاخه  22معنی که ابتدا در  شوند. بدین(، دانشمندان برتر بر حسب مقاالت برتر در ده سال گذشته انتخاب میESIرویترز)

 ئهاار Percentileگیرد. سپس با استفاده از جدول ها بر اساس سال انتشار و رشته انجام میسازی، نرمالESIموضوعی پایگاه 

کرد شده در پایگاه طالیه دارن علم و مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز که در آن بر حسب سال یک حد آستانه مشخص می

های تعیین شده گیرد، وضعیت یک مقاله در قیاس با حد آستانهدرصد برتر قرار می 1یا  0.1یا  0.01که مقایسه در دسته 

(. این شاخص در دو بخش OIC)منطبق با استاندارد  گردنددانشمندان برتر انتخاب میشود و مقاالت برتر و سپس مشخص می

 محاسبه خواهد شد. OICبرای استاندارد  8و با ضریب  ISIبرای استاندارد  3ذکر شده با ضریب 

= ISI highycitedA2B                           

 TopB2B =1% رشته( در ده سال گذشته 22)در 

)8*0.0B*0.03) + (B2AB2= (B2 

 )به کل اعضای هیأت علمی )دکتری( .Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک)  B3شاخص .3

 نماید و به روش زیر قابل محاسبه است:این شاخص، کیفیت آکادمیک اعضای هیأت علمی را ارزیابی می

B3 = 
   تعداد اعضای هیأت علمی با مدرک دکتری در سال تحصیلی 1394-1395

 تعداد اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 1394-1395
  * 0.01 

 (اندالتحصیالنی که جایزه گرفتهفارغ) B4شاخص  .4

کند که به دانشجویان قبلی مؤسسه گیری میهای ارائه شده توسط مؤسسه را اندازهاین شاخص میزان کیفیت آموزش

های تواند شامل دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شود، اما به دورهارائه گردیده است. این تعریف می

 زیر قابل مشاهده است.  زمانی مختلف ضرایب مختلفی تخصیص داده شده که در جدول

 وزن دوره زمانی دریافت جایزه ردیف

B4(1) 5  1 1396سال قبل از سال 

B4(2) 6  0.7 1396سال قبل از سال  10تا 

B4(3) 11  0.4 1396سال قبل از سال  15تا 

B4(4) 16  0.2 1396سال قبل از سال  20تا 

 

     0.02(*(0.2(*4)b4( + )0.4(*3)b4( + )0.7.(*2)b4( + )1(*1)b4 ))= B5 



 )نسبت اعضای هیأت علمی بر حسب مرتبه علمی به کل اعضای هیأت علمی( B5شاخص  .5

سطح کیفی آموزش و پژوهش را در موسسات ارتقا بخشند. این شاخص با در  تواننداعضای هیأت علمی با مراتب باال می

 گردد.هیأت علمی به صورت زیر محاسبه مینظر گرفتن سه سطح علمی استاد، دانشیار و استادیار برای اعضای 

B5-1=(
(94-95) تا (93-92)   تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادی در دوره زمانی  

میانگین تعداد  کل اعضای هیأت علمی در  دوره زمانی  تا )94-95( (93-92)
) 

B5-2=(
(94-95) تا (93-92) میانگین تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه دانشیاری در دوره زمانی  

(94-95) تا (93-92) میانگین تعداد  کل اعضای هیأت علمی در  دوره زمانی  
) 

B5-3=  (
(94-95) تا (93-92) میانگین تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادیاری در دوره زمانی  

(94-95) تا (93-92) میانگین تعداد  کل اعضای هیأت علمی در  دوره زمانی  
) 

 (B5-3*0.005( + )B5-2*0.01( + )B5-1*0.015 )B3= 

 (نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو) B6شاخص  .6

 گیری کیفیت آموزش است.این شاخص نیز یک شاخص استاندارد برای اندازه

B6 = 
    میانگین تعداد اعضای هیأت علمی  در سالهای تحصیلی )93-92( تا )94-95( 

(94-95) تا( 29-93) های تحصیلیدر سالدانشجویان  کل میانگین تعداد       
*  0.03  

 

 )نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان ( B7 شاخص .7

 باشد.گیری تالش انجام شده توسط مؤسسه جهت تربیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی میهدف این شاخص اندازه

B7 = 
    میانگین تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سالهای تحصیلی  )93-92( تا )94-95( 

     میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی )93-92( تا )94-95( 
*  0.02  

 (المللیدانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین) B8شاخص  .8

کند. ارزیابی میالمللی، کیفیت آموزش را این شاخص از طریق بررسی کارایی دانشجویان در المپیادهای بین

هر  شوند.المپیادهای مورد نظر این شاخص، المپیادهای بین المللی یا المپیادهایی هستند که در سطح وسیعی انجام می

یک از این جوایز بر حسب سال دریافت جایزه از ضرایب امتیازی متفاوتی برخوردار است که در جدول زیر قابل مشاهده 

 باشد:می

 

 زوزن امتیا سال ردیف

1 1395 1 

2 1394 8/0 

3 1393 6/0 



 

0.03*  [∑ (𝐴𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠𝑖 ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖)𝑁
𝑖=1 ]  B8= 

 المللیوجهه بین

حرکت مثبتی در جهت کیفیت آموزش، خروجی و مؤسسات تحقیقاتی،  هاالمللی بودن دانشگاهرسد که بینبه نظر می

اساتید و  دارا بودن مواردی همچون ،اعتبار و خوشنامی دانشگاه است. بنابراین فرهنگی و نهایتاً -پژوهش، درک اجتماعی

ها و ، کارگاهالمللی، اعضای هیأت علمی که مدرک دکترای خود را از خارج از کشور خود دریافت کرده باشنددانشجویان بین

های مؤسسه تحقیقاتی امتیاز محسوب شود. در شاخصتواند برای یک دانشگاه یا ی میالمللتعامالت بینالمللی و های بینکنفرانس

C1  تاC5 ها ارائه گردیده است:نحوه محاسبه این شاخص 

 (به کل اعضای هیأت علمیالمللی بیننسبت اعضای هیأت علمی ( C1شاخص  .1

گاهی ـدانشا وابسته به یالمللی، فردی است که دارای تابعیت خارجی بوده در این شاخص منظور از عضو هیأت علمی بین

 و تحقیق باشد.  تدریسسال به طور تمام وقت در دانشگاه مشغول به ک نیمیدر خارج از کشور باشد و حداقل 

 

C1 = 
     میانگین تعداد اعضای هیأت علمی بینالمللی در سالهای تحصیلی )93-92( تا )94-95( 

      میانگین تعداد کل اعضای هیأت علمی در سالهای تحصیلی )93-92( تا )94-95( 
 * 0.01  

 

  )المللی به کل دانشجویاننسبت دانشجویان بین( C2شاخص   .2

C2 = 
     میانگین تعداد دانشجویان بین المللی در سالهای تحصیلی  )93-92( تا )94-95( 

      میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی)93-92( تا )94-95( 
* 0.01 

 

به کل اعضای هیأت  )دکتری خارجی( خارجی .Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک ) C3شاخص  .3

 )دکتری((.Ph.D علمی دارای مدرک

 

C3 = 
 میانگین تعداد اعضای هیأت علمی داخلی دارای مدرک دکتری خارجی در سالهای تحصیلی )93-92( تا )94-95( 

(94-95) تا( 29-93) های تحصیلیدکتری در سال اعضای هیأت علمی داخلی دارای مدرک میانگین تعداد       
* 0.01 

 

 المللی(بین ها و همایش های)کنفرانس C4شاخص  .4

باشد و  المللی، کارگاه یا کنفرانسی است که توسط دانشگاه سازماندهی شدهدر این شاخص منظور از کارگاه و کنفرانس بین

 شرکت داشته باشند.های خارجی در آن دانشگاهشرکت کننده از  5حداقل 

 باشد:نحوه محاسبه این شاخص به شرح ذیل می

 =C4 (93-95المللی در دوره زمانی های بینها و کارگاه)تعداد کل کنفرانس*   0.02 



فرصت مطالعاتی استاد و دانشجو، و شامل قرارداد بین المللی، تفاهم نامه،  المللی)تعامالت بین C5شاخص  . 5

 (دانشجو با دانشگاه خارجیمبادله استاد و 

، قراردادهای رسمی بین دانشگاه یا مؤسسه عملیاتی رسمی در محاسبه این شاخص  المللیبین هایبرنامه منظور از تعامالت

 .المللی است که عملیاتی شده باشدمورد نظر و یک موجودیت خارجی بین تحقیقاتی

 =C5 (93-95عملیاتی رسمی در دوره زمانی  المللیبین های)تعداد کل تعامالت برنامه*  0.01

 المللی دانشگاه در تولید مقاالت()میزان مشارکت بین C6 شاخص . 6

المللی، میزان همکاری پژوهشگران ایرانی با سایر پژوهشگران در سراسر جهان در تولید مقاالت علمی در منظور از مشارکت بین 

 به صورت زیر محاسبه می گردد: C6باشد. شاخص می  ISIپایگاه

 =C6 (( 2016تا  2014)تعداد مقاالت مشترک با سایر کشورها در دوره زمانی )*  0.04

 تسهیالت و امکانات

باشد و در واقع تسهیالت و امکانات شامل کلیه اموری است که سبب تسهیل فرآیند آموزش و پژوهش در مؤسسه مذکور می

ای از کتابخانه تحقیقاتی نشان دهنده قدرت و قوت آن است. تسهیالت و امکانات، طیف گسترده امکانات هر دانشگاه یا مؤسسه

گیرد و لذا تعیین کمیت بسیاری از این موارد شود را در بر میگرفته تا آزمایشگاه و خدمات مختلفی که به دانشجویان ارائه می

 اند.های قابل شمارش در نظر گرفته شدهه این معیار تنها شاخصنشدنی و یا دشوار است. با لحاظ کردن این مسأله، در محاسب

 )سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو(D1 . شاخص 1

ای به اعضای هنده میزان توجه دانشگاه و یا مؤسسه مذکور به کتابخانه وابسته و ارائه خدمات کتابخانهدنشاناین شاخص 

 باشد.محققان خود میهیأت علمی، دانشجویان و سایر 

D1 = 
  تعداد کل کتب موجود در سال 95 

     میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی )94-95( 
*  0.01  

مشخص شدن حوزه ، مطالعاتی، پژوهشکده ها، و قطب های علمی دانشگاه )مراکز تحقیقاتیتعداد )D2 . شاخص 2

 ((برای رتبه بندی موضوعی

  .های تخصصی سروکار داردمرکز تحقیقاتی، موجودیتی است که با تحقیق و پژوهش در رشته یا رشته /منظور از مؤسسه

 D2 = (93-95)میانگین تعداد کل مراکز و مؤسسات تحقیقاتی در دوره زمانی *   0.01

 اقتصادی-فعالیت اجتماعی



ها در این و آسایش جامعه است و هر چه دانشگاه بسیاری معتقدند که اولین مسئولیت دانشمندان و دانش پژوهان ، ارتقای رفاه

های مربوط به این توان ادعا نمود که اعتبار و مقبولیت آنان نیز باال است. در این بخش شاخصتر باشند، آنگاه میزمینه فعال

 اند.معیار مورد بررسی قرار گرفته

 (spin-offهای )تعداد مؤسسات و شرکتE1. شاخص 1

ای است که به پیشنهاد یک واحد تولیدی یا صنعتی و با سرمایه آن واحد جهت مرکز پژوهشی یا پژوهشکده spin-offشرکت 

 .شودهای آن واحد در دانشگاه تأسیس میانجام تحقیقات در حوزه مأموریت

 E1 = (93-95در دوره زمانی  spin-offهای )میانگین تعداد کل مؤسسات و شرکت* 0.005  

 های علم و فناوری(()تعداد مراکز رشد)به صورت مستقل یا در درون پارکE2 . شاخص 2

شود و با ارائه است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده تأسیس می منظور از مرکز رشد در این شاخص، واحدی

  .کندهای جدید را فراهم میامکانات و تسهیالت عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت

 =E2 (93-95یانگین تعداد کل مراکز رشد در دوره زمانی )م*  0.01 

 )تعداد مراکز دانش بنیان( E3. شاخص 3

سازی تولیدات منظور از شرکت دانش بنیان موجودیتی است که در راستای اهداف توسعه اقتصاد دانش محور، تجاری

علمی دانشگاه/موسسه یا دانشگاه/موسسه گردد. اعضای هیأت تاسیس می برتر هایفناوری حوزه علمی دانشگاه/موسسه در

  .بایست دارای سهم مالکیت در شرکت دانش بنیان باشدمی

 =E3 (93-95)میانگین تعداد کل مراکز دانش بنیان در دوره زمانی *  0.005


