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گسارش ايلیٍ رتبٍبىدی داوشگاٌ
مفید
هجوَػِ ػیَیلیىا هذتی اػت وِ پشٍػِ ػلنػٌجی هماالت ًوایِ ؿذُ دس ایي هجوَػِ سا آغاص ًوَدُ اػت ٍ خالصِای اص تحلیلّای تخصصی
اًجام ؿذُ تش سٍی ّ 066ضاس ػٌَاى همالِ ًوایِ ؿذُ ،دس تخؾ ػلنػٌجی پایگاُ ػیَیلیىا اسائِ هیگشدد .ػالٍُ تش ایي اص اتتذای آتاى هاُ ،پایگاُ
هشجغ داًـگاُّای ایشاى تا داهٌِ  www.UniRef.irتِ اسائِ ًوَداسّای ستثِتٌذی ٍ ػایش دادُّای تحلیلی هماالت فاسػی وـَس هیپشداصد.
دس تخؾ ػلنػٌجی 056 ،هشوض ػلوی فؼال دس وـَس تؼشیف ؿذُاًذ وِ ؿاهل ّوِ هشاوض اصلی تَلیذوٌٌذُ ػلن دس وـَس هیتاؿٌذ.
گضاسؽ صیشً ،وَداسّای ستثِتٌذی ٍ آهاس تشگضاسی وٌفشاًغ ٍ طٍسًالّای داًـگاُ تش اػاع اطالػات ثثت ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیىا هیتاؿذ .ایي
دادُّا دس ػایت آًالیي هیتاؿٌذ ٍ تا ًوایِػاصی ّش همالِ جذیذ ،تِسٍص هیؿًَذ.
صفحِ اختصاصی داًـگاُ هفیذ دس پایگاُ یًَیشف تِ صَست صیش هیتاؿذ:
www.uniref.ir/University85
دس پایگاُ یًَیشف اهىاى همایؼِ هشاوض داًـگاّی تا یىذیگش ٍ هـاّذُ ًوَداسّای ّوِ هشاوض فشاّن هیتاؿذ .تِ صٍدی آهاس ًـؼتّا ٍ
ػخٌشاًیّای تخصصی هشاوض داًـگاّی ًیض تِ ایي پایگاُ افضٍدُ هیؿَد.

عاليٌ بر ایه تحلیل َای استىادی بر اساس مراجع ي مىابع مقاالت در پایگاٌ سیًیلیکا آغاز شدٌ است کٍ از سال
 ،1396رتبٍبىدی کىفراوسَا ،مقاالت ي داوشگاٌَا براساس تعداد ارجاعات اوجام شدٌ بٍ مقاالت َر مرکس ارائٍ خًاَد
شد کٍ مبىای َمٍ ایه تحلیلَا ،مقاالت ومایٍ شدٌ در پایگاٌ سیًیلیکا است.

گضاسؽ اٍلیِ ستثِتٌذی داًـگاُ هفیذ
 -1رتبٍبىدی داوشگاَی:
ًوَداس صیش ستثِ ) (Rankداًـگاُ سا تشاػاع هؼیاس تَلیذ هماالت ػلوی دس ػالّای هختلف ًوایؾ هیدّذ .ستثِ "یه" تِ هشوض ػلوی داسای
تاالتشیي تؼذاد تَلیذات ػلوی (هماالت وٌفشاًؼی ٍ طٍسًالی) اختصاف هییاتذ ٍ ػایش هشاوض دس ستثِّای پاییي تش لشاس هیگیشًذّ .ش هشوض داسای
دٍ ستثِ اػت وِ ًؼثت تِ هشاوض ّنسدُ ٍ ّوچٌیي ًؼثت تِ ول هشاوض ػلوی فؼال دس ػطح وـَس ػٌجیذُ هیؿَد.
هٌظَس اص هشاوض ّوشدُ تشای داًـگاُ هفیذ ،داًـگاُّای دٍلتی هیتاؿذ .ػایش دػتِتٌذیّا ؿاهل داًـگاُّای آصاد ،پظٍّـگاُّای دٍلتی،
داًـگاُّای ػلَم پضؿىی ٍ داًـگاُّای غیشاًتفاػی ّؼتٌذ.
تا تَجِ تِ ایٌىِ حجن ًوایِػاصی هماالت دس ػال ًْ ۵۹۳5ایی ًویتاؿذ ،ستثِتٌذی تا یه ػال لثل تؼییي هیؿَد .ولیِ ًوَداسّای ایي پایگاُ
تِسٍص تَدُ ٍ تا ًوایِػاصی ّش همالِ جذیذ ،تاثیش آى دس ًوَداسّا تِ صَست لحظِای ًوایؾ دادُ هیؿَد.

ًوَداس ستثِتٌذی ػاالًِ داًـگاُ هفیذ تشاػاع آهاس هماالت وٌفشاًؼی ٍ طٍسًالی داخلی
 -2ومًدار ساالوٍ تًلید مقاالت علمی
ًوَداس صیش تؼذاد هماالت هٌتـش ؿذُ تَػط پظٍّـگشاى داًـگاُ هفیذ دس ّش ػال سا ًوایؾ هیدّذ .ایي ًوَداس ؿاهل هماالت طٍسًالی ٍ
وٌفشاًؼی پزیشفتِ ؿذُ پظٍّـگشاى داًـگاُ هفیذ هیتاؿذ وِ تِ تفىیه ػال اػت .دس پایگاُ یًَیشف تا ولیه تش سٍی ػثاست "هماالت
طٍسًالی" ٍ یا "هماالت وٌفشاًؼی" لاتلیت اًتخاب ٍ افضٍدُ ؿذُ ّش یه هماالت هجوَػِ ّای طٍسًالی یا وٌفشاًؼی تِ ًوَداس ٍجَد داسد.
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ًوَداس ػاالًِ تَلیذ هماالت وٌفشاًؼی تَػط داًـگاُ هفیذ

ًوَداس ػاالًِ تَلیذ هماالت طٍسًالی تَػط داًـگاُ هفیذ
 -3کىفراوسَای برگسار شدٌ
تا ایي لحظِ ّیچ وٌفشاًؼی اص داًـگاُ هفیذ دس پایگاُ ػیَیلیىا ًوایِ ًـذُ اػت.
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 -4شمارٌ وشریات مىتشر شدٌ
تا ایي لحظِ ّیچ طٍسًالی اص داًـگاُ هفیذ دس پایگاُ ػیَیلیىا ًوایِ ًـذُ اػت .الصم تِ روش اػت تا لحظِ تٌظین ایي گضاسؽ  ۹56طٍسًالی
داخلی دس پایگاُ ػیَیلیىا ًوایِ هیؿًَذ.

 -5ومًدار َمکاریَای استراتژیک
توام هماالت ًوایِ ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیىا تجضیِ ٍ تحلیل ؿذُ ٍ پغ اص اختصاف ًَیؼٌذگاى هماالت تِ هشاوض داًـگاّی ٍ پظٍّـی ،استثاط
تیي ًَیؼٌذگاى هماالت تحلیل هیؿَد .ها هیداًین وِ پظٍّـگشاى داًـگاُ هفیذ تا وذام داًـگاُّا ٍ هشاوض ػلوی ّوىاسی تخصصی داؿتِاًذ
وِ ًتیجِ آى تَلیذ هحتَای ػلوی دس لالة همالِ تَدُ اػت.
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تش اػاع دادُّای ػلنػٌجی دس پایگاُ ػیَیلیىا ،پظٍّـگشاى داًـگاُ هفیذ تاوٌَى تا  24پظٍّـگش اص  4۹هشوض ػلوی تالیفات ػلوی اسائِ
وشدُاًذ .لیؼت صیش حذاوثش  5ػاصهاى ّوىاس سا ًوایؾ هی دّذ.
 ۸ همالِ هـتشن تا داًـگاُ ػالهِ طثاطثائی
 5 همالِ هـتشن تا داًـگاُ گیالى
 5 همالِ هـتشن تا داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ تْشاى هشوض
 4 همالِ هـتشن تا داًـگاُ فشدٍػی هـْذ
 4 همالِ هـتشن تا داًـگاُ پیام ًَس (ّوِ هشاوض تِ صَست یىجا)
 46 ٍ همالِ تا ػایش هشاوض...

 -6ومًدار چگالی مًضًعات پژيَشی
ػوذُ هحَسّا ٍ ولیذٍاطُّای ػلوی هَسد تحث تَػط پظٍّـگشاى داًـگاُ هفیذ دس هماالت تَلیذی ػال  ۵۹۳2تِ صَست صیش هیتاؿذ .ایي ولیذ
ٍاطُّا تیـتشیي واستشد سا دس ول هماالت تَلیذی اهؼال ایي هشوض داؿتِاًذ.
یؼٌی دغذغِ اصلی هحمماى ایي هشوض داًـگاّی دس ػال  ۵۹۳2هَضَع تلًیسیًن ٍ وقش محًل ي محقق هیتاؿذ.
تش اػاع تحلیلّای هحتَایی صَست گشفتِ تش سٍی هماالت تَلیذی داًـگاُ هفیذ دس ػال  ۵۹۳2هَضَػات ٍ ولیذٍاطُّای صیش تیـتش هَسد
تَجِ پظٍّـگشاى ٍ هحمماى داًـگاُ هفیذ تَدُ اػت.
 تشجیحات ًاهتماسى یا غیشخطی
 تلَیضیَى
 ػشهایِ اجتواػی
ً مؾ هحَل ٍ هحمك
 حمَق صًاى
 اهٌیت هلی
ٌّ جاس
 جٌگ ػشاق ػلیِ ایشاى
 اػتواد
 حمَق تـش
 آهَصؽ
ً فغ
 گضاسؿگش ٍیظُ
 اهٌیت
 چالؾّای حمَق تـشی
 اخالق
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اػٌاد داخلی ٍ تیيالوللی
هـاسوت

حمَق ایشاى
اػٌاد تیيالوللی

ًوَداس چگالی ولیذٍاطُّای هماالت تَلیذی تَػط داًـگاُ هفیذ

 -7تعداد استىادات بٍ مقاالت داخلی:
ایي تخؾ دس حال تحلیل ٍ اػتخشاج هشاجغ هیتاؿذ ٍ اص ػال  ۵۹۳0تِ گضاسؽّای ػیَیلیىا افضٍدُ خَاّذ ؿذ.
 -8پیشىُادات ي راَکارَا
ایي گضاسؽ تشای آگاّی ٍ تصوینگیشی هذیشاى هحتشم هشاوض داًـگاّی تِ هٌظَس جْتدّی تِ تحمیمات تخصصی داًـگاّی تْیِ ؿذُ اػت.
ولیِ تحلیلّا ؿفاف ٍ دادُّای خام هماالت تِ صَست فایلّای اوؼل لاتل اسائِ هیتاؿذ .دفتشچِّای پظٍّـی ؿاهل اطالػات ػٌاٍیي
هماالتًَ ،یؼٌذگاى ٍ  ...هماالت دس لالة فایل ّای  ،PDFدس صَست دسخَاػت داًـگاُ لاتل تَلیذ ٍ اسائِ اػت.
ّواًطَس وِ روش ؿذ ،ایي گضاسؽ تش هثٌای دادُّای ّ 066ضاس ػٌَاى همالِ داخلی ًوایِ ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیىا تْیِ ؿذُ اػت وِ اص ػال
 ۵۹05دس ایي هشجغ ًوایِ ؿذُاًذ .ػیَیلیىا آهادگی واهل ًوایِػاصی هماالت تَلیذی آى هشوض هحتشم دس لالة وٌفشاًغّای تشگضاس ؿذُ ٍ
طٍسًالّای تخصصی سا تشای دلیمتش ؿذى تحلیلّا داسد ٍ ّیچ هحذٍدیتی دس ًوایِػاصی ٍ تحلیل هماالت ػلوی ًذاسین.
ػالٍُ تش ایي تا تَجِ تِ ایٌىِ اص ػال آیٌذُ ،آهاس ػخٌشاًیّا ٍ ًـؼتّای ػلوی ٍ آهاس جلؼات دفاع هشاوض ًیض جضٍ پاساهتشّای ػٌجیذُ ؿذُ
خَاّذ تَد ،اص ّن اوٌَى اػاتیذ ٍ داًـجَیاى هحتشم آى هشوض ػلوی هیتَاًٌذ ًؼثت تِ اضافِ ًوَدى اطالعسػاًی جلؼات دفاعً ،ـؼتّای
ػلوی ٍ ػخٌشاًیّای تخصصی دس تخؾ ًـؼتّای ػلوی پایگاُ ػیَیلیىا الذام ًوایٌذ .ولیِ اسائِوٌٌذگاى وذ اختصاصی هحمك
( )researcher-IDدسیافت هیًوایٌذ وِ ولیِ هماالت ًَؿتِ ؿذُ تَػط ّش فشد ،تِ ٍی اختصاف هی یاتذ.
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