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1395 -ها و مؤسسات تحقیقاتی ایرانبندی دانشگاهپرسشنامه رتبه  

 

 :   علمی تمام وقتهیأت تعداد کل اعضای  -1

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   
 

 : * (Ph.D.)علمی تمام وقت با مدرک تحصیلی دکتریهیأت تعداد کل اعضای  -2

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   
 

 : *یفارغ التحصیل از کشورهای خارج (Ph.D.) علمی تمام وقت با مدرک دکتریهیأت تعداد کل اعضای  -3

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 : *تعداد اعضای هیأت علمی بین المللی -4

 و حداقل  است مانی خارج کشوروابسته به ساز و تابعیت خارجیدارای  المللی فردی است کهعضو هیأت علمی بین

  .به مدت يک نیمسال به طور تمام وقت در دانشگاه/پژوهشگاه مشغول به تدريس و تحقیق بوده است

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 :*استاديارعلمی با مرتبه علمی  هیأت تعداد اعضای  -5

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 :*دانشیارعلمی با مرتبه علمی  هیأت تعداد اعضای  -6

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

                                                           

   علمی و ... از اول مهرماه هیأت شود، آمار دانشجويی، ارائه می 3139-4139آماری که به عنوان مثال برای سال تحصیلی

 باشد.تحصیلی قبل نیز می هایگردد. اين روش شامل سالرا شامل می 1394شهريورماه  31تا  1393
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 :*استادعلمی با مرتبه علمی  هیأت تعداد اعضای  -7

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 :‡علمی دانشگاه هیأت تعداد کتب تهیه شده توسط اعضای  -8

  نیف و يا تالیف، تص دانشگاه/موسسهعلمی دانشگاه/موسسه با وابستگی سازمانی هیأت تعداد کتب که توسط اعضای

 .ترجمه شده باشد

 .شناسنامه  شناسنامه هر يک از کتب )اطالعات کتاب شناختی( به عنوان مستندات بر روی سامانه بارگذاری گردد

ها بخش است. اين بخش 2شود که حاوی ی پشت صفحه عنوان اطالق می يا صفحه حقوق به صفحه هر کتاب

، شمارگان، های افزودهپديد آورنده، عنوان کتاب، محل نشر، ناشر، تعداد نشر، شناسنامه شامل اطالعاتی همچون

ندات ارسالی در اين سوال تنها چاپ اول کتب مد نظر است و لذا در مست است. حروفچینی، لیتوگرافی، صفحه آرايی

به چاپ  1394الی  1392زمانی تهیه شده و در بازه  1392درج تاريخ چاپ اول الزامی است. کتبی که قبل از سال 

 د.ننمی گر قرارمجدد رسیده است در اين شاخص 

1394 1393 1392 

   
 

 : *تعداد کل دانشجويان کارشناسی دانشگاه / پژوهشگاه -9

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   
 

 : تعداد کل دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه / پژوهشگاه -10

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

                                                           
 

  علمی و ... از اول مهر هیأت شود، آمار دانشجويی، ارائه می 3139-4139ل تحصیلی اآماری که به عنوان مثال برای س

 باشد.تحصیلی قبل نیز می هایگردد. اين روش شامل سالرا شامل می 1394شهريور  31تا  1393

 
 

فروردين شود، آمار دانشجويان در المپیاد ها، ثبت اختراعات و ... از اول ارائه می 1394آماری که به عنوان مثال برای سال ‡ 

 باشد.های قبل نیز میل سالگردد. اين روش شامرا شامل می 1394اسفند  30تا  1394
 

   ها و مؤسسات پژوهشی پزشکی:قابل توجه دانشگاه 

دکتری "ه عنوان و دوره رزيدنسی ب "کارشناسی ارشد"در ارائه آمار، دانشجويان پزشکی دوره دکتری عمومی به عنوان 

 باشند.نیز در زمره دانشجويان دکتری می .Ph.Dد. دانشجويان دوره شونتلقی می "تخصصی
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 : +†دانشگاه / پژوهشگاه (Ph.D.)تعداد کل دانشجويان دکتری -11

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

  : +* †دانشگاه / پژوهشگاه (Ph.D.)تعداد دانشجويان خارجی شاغل به تحصیل درمقطع دکتری -12

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 : + *تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه/ پژوهشگاهتعداد دانشجويان خارجی شاغل به  -13

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 : †*تعداد دانشجويان خارجی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه / پژوهشگاه -14

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

بین المللی )فقط رتبه اول تا پنجم را  ملی و المپیادهایتعداد دانشجويان پذيرفته شده دانشگاه / پژوهشگاه در  -15

 :‡گزارش نمائید(

  گردد. بر روی سامانه بارگذاریلطفا مستندات نفرات اول تا پنجم المپیادهای بین المللی 

1394 1393 1392 

   

 

                                                           
 

 

 
 

   شود، آمار دانشجويی، هیأت علمی و ... از اول مهر ارائه می 1393-1394آماری که به عنوان مثال برای سال تحصیلی

 باشد.های تحصیلی قبل نیز میگردد. اين روش شامل سالرا شامل می 1394شهريور  31تا  1393
 

 

   ها و مؤسسات پژوهشی پزشکی:قابل توجه دانشگاه 

دکتری "ان و دوره رزيدنسی به عنو "کارشناسی ارشد"در ارائه آمار، دانشجويان پزشکی دوره دکتری عمومی به عنوان 

 باشند.نیز در زمره دانشجويان دکتری می .Ph.Dشوند. دانشجويان دوره تلقی می "تخصصی

 
شود، آمار دانشجويان در المپیاد ها، ثبت اختراعات و ... از اول فروردين ارائه می 1394آماری که به عنوان مثال برای سال  ‡ 

 باشد.های قبل نیز میسال گردد. اين روش شاملرا شامل می 1394اسفند  30تا  1394
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تا  1375زمانی  برای دوره علمی دانشگاه / پژوهشگاههیأت تعداد جوايز ملی و بین المللی دريافت شده اعضای  -16

1394: 

  ،انک توسعه بجوايز مورد نظر برای اين اشخاص شامل جوايز بین المللی و ملی است: جايزه نوبل، فیلد مدال ها

 .IASسکو، جايزه ی، آيس(TWAS) سوم خوارزمی، رازی، فارابی، فرهنگستان علوم جهانمصطفی، ، (IDB)اسالمی 

  گردد.انه بارگذاری بر روی ساملطفا مستندات جوايز 

 1395سال قبل از  20تا  16 1395سال قبل از  15تا  11 1395سال قبل از 10تا  6 1395سال قبل از  5

    

 

  است 1394الی آخر اسفند سال  1390بازه زمانی اول فروردين سال  1395سال قبل از  5منظور از. 

  است 1389الی آخر اسفند سال  1385فروردين سال زمانی اول بازه  1395سال قبل از 10تا  6منظور از. 

  ستا 1384الی آخر اسفند سال  1380اول فروردين سال بازه زمانی  1395سال قبل از  15تا  11منظور از. 

  تاس 1379الی آخر اسفند سال  1375اول فروردين سال  بازه زمانی 1395سال قبل از 20تا  16منظور از. 

 
تا  1375دانشگاه برنده جايزه ملی و بین المللی برای دوره زمانی  (Alumni)تعداد فارغ التحصیالن  -17

1394: 

 انک توسعه جوايز مورد نظر برای اين شاخص شامل جوايز بین المللی و ملی است: جايزه نوبل، فیلد مدال ها، ب

 .IASسکو، جايزه ی، آيس(TWAS) سومخوارزمی، رازی، فارابی، فرهنگستان علوم جهان مصطفی، ، (IDB)اسالمی 

  گرددبر روی سامانه بارگذاری لطفا مستندات جوايز. 

 1395سال قبل از  20تا  16 1395سال قبل از  15تا  11 1395سال قبل از 10تا  6 1395سال قبل از  5

    

 

  است. 1394الی آخر اسفند سال  1390بازه زمانی اول فروردين سال  1395سال قبل از  5منظور از 

  ت.اس 1389الی آخر اسفند سال  1385بازه زمانی اول فروردين سال  1395سال قبل از 10تا  6از منظور 

  ست.ا 1384الی آخر اسفند سال  1380بازه زمانی اول فروردين سال  1395سال قبل از  15تا  11منظور از 

  ست.ا 1379ند سال الی آخر اسف 1375بازه زمانی اول فروردين سال  1395سال قبل از 20تا  16منظور از 

 

 : ‡اختراعاتثبت  تعداد کل -18

 ( ثبت اختراعاتPatentsمی )ظیر های معتبر ثبت اختراعات ملی و بین المللی نبايست در يکی از پايگاهUSPTO ،

EPO ،JPO  .اشد.بمی در اين سوال مورد نظر تاريخ ثبت اختراع و يا نظام ثبت اختراعات ايران صورت پذيرد 

  ها از طريق سامانه بارگذاری گردد.ثبت نامهلطفا مستندات 

1394 1393 1392 

   

 

                                                           

 1394 شود، آمار دانشجويان در المپیاد ها، ثبت اختراعات و ... از اول فروردينارائه می 1394عنوان مثال برای سال آماری که به  ‡ 

 باشد.های قبل نیز میگردد. اين روش شامل سالرا شامل می 1394اسفند  30تا 



5 
  

 :‡المللیهای بینها و کارگاهتعداد کل کنفرانس -19

 شرکت  5 سازماندهی شده باشد و حداقل در سطح بین المللی منظور کارگاه يا کنفرانسی است که توسط دانشگاه

 .های خارجی در آن شرکت داشته باشندکننده از دانشگاه

 ی گردد.المللی از طريق سامانه بارگذارهای بینها و کارگاهلطفا مستندات کنفرانس 

1394 1393 1392 

   

 

 : ‡تعداد کل تعامالت برنامه های بین المللی عملیاتی رسمی -20

  ظر و يک نمنظور از تعامالت برنامه های بین المللی، قراردادهای رسمی بین دانشگاه يا موسسه پژوهشی مورد

هیأت نشجو يا عضو حداقل يک نفر دا تعامالتی که در آن است که عملیاتی شده باشد. المللیبین موجوديت خارجی

های تحقیقاتی طرح مشارکت داشته و يا از آن استفاده کرده باشد، مانند اعزام بورسیه يا پذيرش بورسیه، انجام علمی

المللی، اجرای قراردادهای رسمی چاپ و انتشار مشترک رسمی توسط يک يا چند عضو هیأت علمی در سطح بین

المللی، عقد قراردادهای آموزشی به علمی بینهای ها و مؤسسات پژوهشی و انجمنها بین دانشگاهمجالت و کتاب

 منظور دعوت از استادان کشورهای خارجی جهت تدريس و نظاير آن.

 .لطفا مستندات از طريق سامانه بارگذاری گردد 

1394 1393 1392 

   
 

  :‡4139سال در کتابخانه های دانشگاه/موسسه در  های موجودکتابعنوان تعداد کل  -21

 
 

 

   بخانه کتا )شامل های دانشگاههای خريداری، اهدايی و مبادله شده و موجود در کل کتابخانهعنوانتعداد منظور

  باشد.ای( فارسی، عربی و التین بر روی هم میهای دانشکدهمرکزی و کتابخانه

 گردد. گذارینامه تايید عدد وارد شده توسط رئیس محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه/موسسه به عنوان مستندات بار 

 

 :‡های تحقیقاتی دانشگاه/موسسه با يک سازمان داخل کشوردادو قرار هاتعداد طرح -22

 کت، صنعت ها و قراردادهای منعقد شده دانشگاه/موسسه با يک موجوديت )دانشگاه، موسسه، شرمنظور تعداد طرح

 و ...( داخل کشور که عملیاتی شده باشد. 

 مستندات بارگذاری گردد.بايست به عنوان قرارداد منعقد شده می  

1394 1393 1392 

   

 

                                                           
 

 
 

تا  1394یاد ها، ثبت اختراعات و ... از اول فروردين لمپشود، آمار دانشجويان در اارائه می 1394آماری که به عنوان مثال برای سال  ‡ 

 باشد.های قبل نیز میگردد. اين روش شامل سالرا شامل می 1394اسفند  30
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 : ‡سسات تحقیقاتیؤتعداد کل مراکز و م -23

 انه بارگذاری باشد از طريق ساماتی که مصوب وزارتخانه مربوطه میمرکز و موسسه تحقیق و اصولی لطفا مجوز قطعی

 موسسات و مراکز تحقیقاتی مصوب هیئت رئیسه دانشگاه/ موسسه در اين سوال لحاظ نمی گردد. گردد.

1394 1393 1392 

   
 

 :‡(off-Spinآف )اسپین هایشرکت مؤسسات و تعداد کل -24

 های ها، صنايع و کارخانجات مبنی بر تأسیس مؤسسه يا شرکت در راستای اهداف و مأموريتدرخواست سازمان

ک دانشگاه يدرخواست کننده با تأمین بودجه موردنظر. به عنوان مثال، درخواست شهرداری يا نیروی انتظامی از 

مپانی داروسازی از يک درخواست يک کهای اجتماعی، يا جهت تأسیس مؤسسه به منظور مطالعه پیرامون آسیب

صنعت از يک  دانشگاه علوم پزشکی به منظور انجام مطالعات درباره يک يا چند فرآورده دارويی و يا درخواست يک

  های صنعت موردنظر.دانشگاه به منظور تأسیس شرکتی در راستای خدمات و برنامه

 .مستندات مربوطه از طريق سامانه بارگذاری گردد 

1394 1393 1392 

   

 

 

 :  ‡تعداد کل مراکز رشد -25

 شود می است که به منظور حمايت از کارآفرينان تحصیل کرده تأسیس منظور از مرکز رشد در اين شاخص، واحدی

 . کندجديد را فراهم می هایو با ارائه امکانات و تسهیالت عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت

  سسات و مو وزارتخانه مربوطه است به عنوان مستندات بارگذاری گردد.مرکز رشد که مصوب و اصولی مجوز قطعی

 مصوب هیئت رئیسه دانشگاه/ موسسه در اين سوال لحاظ نمی گردد. رشدمراکز 

1394 1393 1392 

   
 

 :  ‡تعداد قطب های علمی دانشگاه/موسسه -26

 يا چند  علمی، دانشجويان و محققین برجسته با تمرکز بر يک هیأت نهادی است که اعضای  علمی منظور از قطب

بايست به تولید علم، می هافعالیتپردازند. اين می المللیبین يا ایمنطقه ملی، زمینه تخصصی به فعالیت در سطح

 های اساسی کشور منجر گردد. مات ، نوآوری و پاسخگويی به نیازارائه خد

  های علمی کشور است به عنوان مستندات بارگذاری مصوب شورای قطب قطب علمی که و اصولی قطعیمجوز

 مصوب هیئت رئیسه دانشگاه/ موسسه در اين سوال لحاظ نمی گردد. قطب علمی گردد.

1394 1393 1392 

   
 

                                                           

ن شود، آمار دانشجويان در المپیاد ها، ثبت اختراعات و ... از اول فرورديارائه می 1394آماری که به عنوان مثال برای سال  ‡  

 باشد.های قبل نیز میسال گردد. اين روش شاملرا شامل می 1394اسفند  30تا  1394
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 :   ‡تعداد مراکز دانش بنیان دانشگاه/موسسه -27

 ی تولیدات سازتوسعه اقتصاد دانش محور، تجاریف منظور از شرکت دانش بنیان موجوديتی است که در راستای اهدا

ه يا دانشگاه/موسسهیأت علمی گردد. اعضای تاسیس می برتر هایفناوری حوزه علمی دانشگاه/موسسه در

  .بايست دارای سهم مالکیت در شرکت دانش بنیان باشدمیدانشگاه/موسسه 

  ردد.مربوطه از طريق سامانه بارگذاری گ)گواهی ثبت شرکت دانش بنیان در روزنامه رسمی کشور( مستندات  

1394 1393 1392 

   
 

  

                                                           

 1394 شود، آمار دانشجويان در المپیاد ها، ثبت اختراعات و ... از اول فروردينارائه می 1394آماری که به عنوان مثال برای سال  ‡ 

 باشد.یهای قبل نیز مگردد. اين روش شامل سالرا شامل می 1394اسفند  30تا 
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 ارتباط با ما
 

 پايگاه استنادی علوم جهان اسالم -خیابان جام جم -بلوار جمهوری اسالمی -شیراز: نشانی

    71946-94171:  کدپستی

 98-71-36468421:  شماره تلفن روابط عمومی

 98-71-36468379: شماره تلفن گروه رتبه بندی

 98-71-36468352  :فکس

 rankings@isc.gov.ir : پست الکترونیک

 

 


