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بندی جدیدی ارائه کرده است. در سال های رتبهشاخص  CWTSمرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه لیدن

دانشگاه اروپایی با بیشترین میزان انتشارات را ارائه نمود که نتایج با  1۰۰۰بندی برای ، این مرکز رتبه2۰۰۷

وب سایت علمی که به نمایه کردن مقاالت می پردازند، بدست آمد. این نظام برای گردآوری  ۷۰۰مراجعه به 

 دهد. علوم را مورد استفاده قرار میورد نیاز پایگاه استنادی وبهای مداده

 پردازد.ها از لحاظ علمی در پنج زمینه اصلی میبندی دانشگاهبندی الیدن به رتبهنظام رتبه

 علوم سالمت و زیست و پزشکی 

 ریاضیات و علوم کامپیوتر 

 علوم فیزیک و مهندسی 

 علوم اجتماعی و انسانی 

 ینعلوم زیستی و زم 

                                                
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  1۰۰۰هایی که حداقل تمامی دانشگاه

 بندی لحاظ میشوند. بندی( دارند در این رتبه)سه سال قبل از هر رتبه 2۰14

 

 بندی الیدنهای نظام رتبهشاخص

های کلی بررسی علمی، همکاری علمی و شاخصبندی الیدن تحت سه محور اصلی تاثیر های نظام رتبهشاخص

 شود.می

 تاثیر علمی

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

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

 درصد باالی تولیدات علمی پراستناد هستند. 5۰علمی دانشگاه که جزو . تعداد و نسبت تولیدات 3

 . مجموع استنادهای دریافتی تولیدات علمی دانشگاه و میانگین استنادات دریافتی4

. مجموع استنادهای دریافتی تولیدات علمی دانشگاه و میانگین استنادات دریافتی نرمال شده براساس 5

 حوزه موضوعی وسال

 میهمکاری عل

 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

 تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با یک یا چند سازمان صنعتی دیگر .3

 کیلومتری 1۰۰تر از تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با موسسه های تا شعاع فاصله کم .4

 کیلومتری 5۰۰تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با موسسه های تا شعاع فاصله بیشتر از 
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 های کلیشاخص

 1( بیشترین تعداد مقاالت منتشر شده .P) 

 2( تعداد استناد دهی هر مقاله .CPP) 

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

 4 سرانه .( استناد دهی هر مقاله تقسیم بر میانگین اثر آن در رشته مربوطهCPP/FCSm) 

 

  2020 بندی الیدنهای ایران در نظام رتبهدانشگاه

های گذشته رشد چشمگیری داشته است. بندی الیدن در سالهای ایرانی در نظام رتبهحضور دانشگاه

 ، 2۰2۰اما در سال  ه است،بندی حضور نداشترتبه هیچ دانشگاه ایرانی در این نظام 2۰12چنانچه در سال 

 یافتند.بندی حضور دانشگاه ایرانی در این نظام رتبه 36 دانشگاه جهان، 11۷6از میان 

 

 2020و  2019، 2018در سال  بندی الیدندانشگاه کاشان در نظام رتبه

شده است. این دانشگاه با تعداد  بندی، برای نخستین بار وارد این نظام رتبه2۰18دانشگاه کاشان در سال 

در میان همچنین جهان را کسب کند.  862( توانست رتبه Web of Scienceپژوهش برتر در پایگاه ) 1138

 ام را کسب کرده است. 9های جامع وزارت علوم رتبه و در میان دانشگاه 1۷های کشور رتبه کل دانشگاه

جهان را کسب کند. رتبه دانشگاه  ۷94پله ارتقا  69برتر، با پژوهش  1338، با 2۰19دانشگاه کاشان در سال 

 است. 9 های جامع وزارت علوم رتبهو در میان دانشگاه 18های کشور کاشان در میان دانشگاه

جهان را کسب کرده است. رتبه  ۷92دو پله ارتقا رتبه پژوهش و با  1468، با 2۰2۰دانشگاه کاشان در سال 

قرار  9و در میان دانشگاه های جامع وزارت علوم در جایگاه  2۰دانشگاه های کشور  دانشگاه کاشان در میان

 گرفت.
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 2020 بندی الیدن: رتبه جهانی  دانشگاه کاشان در نظام رتبه1جدول 

 
 

رتبه اول دانشگاه و  رتبه دوم کشور دانشگاه کاشان در شاخص تعداد استنادهای دریافتی به ازای هر مقاله

بدست آورده است. رتبه جهانی دانشگاه کاشان در شاخص تعداد استنادهای دریافتی یا کیفیت  های جامع

  رسیده است. 223به رتبه  3۰4پله ارتقا از رتبه  81با  پژوهش 

  2۰2۰ بندی الیدن: رتبه دانشگاه کاشان در شاخص استنادهای دریافتی به ازای هر مقاله در نظام رتبه2جدول  
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 دنیال یبنددر نظام رتبه 2۰2۰و  2۰19، 2۰18دانشگاه کاشان در سال  یهارتبه سهیمقا: 3جدول 

 سال
تعداد 

 هاپژوهش

رتبه جهانی در 

تعداد 

 هاپژوهش

رتبه کشوری 

در تعداد 

 هاپژوهش

ر میان درتبه 

های  دانشگاه

در تعداد جامع 

 هاپژوهش

تبه جهانی در ر

کیفیت 

 پژوهش

رتبه کشوری در 

 کیفیت پژوهش

در میان رتبه 

دانشگاه های 

در کیفیت  جامع

 پژوهش

2018 1138 862 1۷ 9 34۰ 1 1 

2019 1338 ۷94 18 9 3۰4 1 1 

2020 1468 ۷92 2۰ 9 223 2 1 

 


