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نظام هاي مختلفي براي رتبه بندي دانشگاه ها در سطوح ملي و بين المللي وجود دارد که دانشگاه ها را با شاخص هاي 

ظام هاي ن متفاوت، ارزيابي نموده و نقاط ضعف و قوت آنها را در مقايسه با ديگر دانشگاه ها نشان مي دهند. شناخت

رتبه بندي و همچنين موقعيت دانشگاه هاي مختلف در اين رتبه بندي ها امکان هدف گذاري و برنامه ريزي در اين 

  .حوزه را فراهم مي کند

اولين گزارش رتبـه که  است  SCImago (SIR)يرتبه بنداز نظام هاي معتبر رتبه بندي در حوزه تحقيقات و فناوري، 

رد عملک ،بندي خود بـا اعمـال تغييراتي در سيستم رتبه 2014منتشـر و از سـال  2009سـال  بنـدي مؤسسـات را در

مورد بررسي ، Scopusبر اساس داده هاي پايگاه اطالعاتي دانشگاه و مؤسسه پژوهشي را   5100پژوهشي بـيش از 

اخص ش کياست که توسط  ي در حوزه تحقيقات و فناوريموسسات دانشگاه يطبقه بنداين نظام،  .قرار ميدهد

،  اتيقياز سه مجموعه مختلف از شاخص ها بر اساس عملکرد تحق يبيترک. اين شاخص، شود يم يرتبه بند يبيترک

  .که هر کدام از اين شاخص ها نيز، شامل چندين شاخص جزئي است است ياجتماع راتيو تأث ينوآور

را در طول سال آخر دوره  SCOPUSداده  گاهياثر موجود در پا 100حداقل  دانشگاه ها،است که  نيمالک ورود ا

 باشند. انتخاب شده منتشر کرده  يزمان

 انتشارل از دو سال قب انيدوره پنج ساله و پا کي يبدست آمده در ط جي، محاسبه هر ساله از نتا ياهداف رتبه بند يبرا

استفاده شده مربوط به دوره پنج  جيباشد ، نتا 2021ال انتخاب شده شود. به عنوان مثال ، اگر س يانجام م يرتبه بند

 سال گذشته محاسبه شده است. يوب است که فقط برا يها صاست. تنها استثنا در مورد شاخ 2019-2015ساله 

شامل  PATSTAT است. PATSTATداده  گاهيشود ، پا ياستفاده م ينوآور يشاخص ها يکه برا يمنبع اطالعات

 گاهيالعات از پااط نيو در حال توسعه است. ا يصنعت شرويپ ياز کشورها يو حقوق يثبت اختراع کتابشناخت يداده ها

  SCImagoنظام رتبه بندی 

 



ها از آن نيتوان به صورت آنال يم ايشود و  يانبوه ارائه م يبه صورت داده ها ايشود و  ياستخراج م EPO يداده ها

 مشاوره کرد.

 هستند. Ahrefsو  Googleمشاهده در وب ،  تيقابل يشاخص ها يمورد استفاده برا ياطالعات منابع

 شود. ياستفاده م Open Accessاسناد  ييشناسا يبرا Unpaywallداده  گاهياز پا

 شود. ياستفاده م يفاکتور اجتماع يبرا يو مندل PlumX يارهاياز مع Altmetricsبراي استخراج شاخص هاي 

Best Quartile يبراساس شاخص کل ،اسيمق نيا و مي پردازد با ساير دانشگاه ها در کشور به مقايسه دانشگاه  ،

 ارائه مي شود.  يو عامل اجتماع ي، نوآور قيفاکتور تحق

 يا لهيم يو نمودارها يخط يشده است. نمودارها ميتنظ 100تا  0 اسيدر مق شاخص ها،  مقايسه اياهداف  يبرا

 هستند(. رين هاضعيف ت ريمقاد نيباالتر وبهتر است  نمودارها موقعيت در تر نييپاجايگاه  نشان دهنده رتبه ها هستند )

SIR  ه است. بموسسه مستقل از اندازه شاخص هاي و موسسه )دانشگاه( وابسته به اندازه  هاي شاخصنوع شامل دو

دانشگاه ها و  نيب سهيمقا و امکان دانشگاه ها داتيتول ريو سا يعلم بروندادهايهمزمان آمار  SIR،  بيترت نيا

 کند. يم ريمختلف را امکان پذ يبا اندازه ها موسسات علمي

ه آنها ب يگريمختلف )که وزنه د يشاخصها بياز ترک يياست که پس از محاسبه شاخص نها يادآوريالزم به  

 نرمال شده اند. 100تا  0 اسيبدست آمده در مق رياختصاص داده شده است( ، مقاد

  



 شاخص ها

 است. وسساتم يو اجتماع ي، اقتصاد يعلم وضعيتشوند که هدف آنها بازتاب  يم ميبه سه گروه تقس اشاخص ه

 

 

 

 

 

 



 

 

 Normalized Impact (Leadership Output) (NI) 

اده ارزش اختصاص د. کند يمحاسبه م بروندادهاي علمي راچرخه استنادي در  موسسه يرهبر زانينرمال شده م ريتأث

 راشده است  ميتنظ 1 صفر تا نمرهطيف را که در  يجهان نيانگيموسسه و م کي يعلم ريتأث نيانگيم نيرابطه ب شده، 

است  يجهان نيانگمي از کمتر ٪20موسسه استنادات توليدات علمي است که  يمعن نيبه ا NI 0.8دهد. نمره  ينشان م

 لستقشاخص م نيشود. ا مي استنادجهاني  متوسط از باالتر ٪30موسسه به توليدات علمي است که  يمعن نيبه ا 1.3و 

 از اندازه است.

 (O) Output 

 .است شاخص وابسته به اندازهاين . Scopusشده در  هينما يتعداد کل اسناد منتشر شده در مجالت علم(: O) يخروج

 Not Own Journals Output (NotOJ) 

 .است شاخص وابسته به اندازه. اين منتشر نشده اند موسسه که در مجالت خود  مدارکيتعداد 

 Own Journals (OJ) 

 است.  شاخص وابسته به اندازه . اينتعداد مجالت منتشر شده توسط موسسه

 (IC) International Collaboration 

 .است شاخص وابسته به اندازهاين . بين المللي است ينهادها يموسسه با همکار اتديتولتعداد 

 (Q1) High Quality Publications 

تي است اين مجالت شامل مجالکند.  يجهان منتشر م يمجالت علم نيرگذارتريدر تأث موسسه کيکه  ياتيتعداد نشر

اين شده اند.  بندي طبقه( ٪25در ربع اول ) SCImago Journal (SJRII)مجله  يشاخص ها يطبق طبقه بند که 

 .است شاخص وابسته به اندازه

 Excellence 

 



. نشان مي دهد مربوطه قرار دارد يعلم يها نهيپر استناد در زم هاي مقاله ٪10در که موسسه را  کي يعلم ديتول زانيم

 ته به اندازهشاخص وابساين است.  يقاتيموسسات تحق ات عمليديتول يباال تيفيک يرياندازه گ اريمع شاخص، نيا

 .است

 Excellence with Leadership (EwL) 

نده )نويس مشارکت کننده نيتر يدر آن اصل است که موسسه يا دانشگاه، Excellenceمدارکي در  زانينشان دهنده م

 .است شاخص وابسته به اندازهاين است.  مسئول يا اول(

 Scientific Leadership (L) 

مربوطه  لمسئو سندهيکه نو يتعداد مقاالت يعني نشان مي دهد؛  يموسسه را به عنوان عامل اصل ات علميديتول زانيم

 .است. شاخص وابسته به اندازهاين دهد.  يبه آن موسسه تعلق دارد ، نشان م

 Open Access (OA) 

 اين شاخصشوند.  يم هينما Unpaywallداده  گاهيدر پا ايمنتشر شده  Open Accessکه در مجالت  مدارکيدرصد 

 .است مستقل از اندازه

 Scientific Talent Pool (STP) 

 يماندوره ز کي يآن موسسه در ط توليدات علميموسسه در کل  کيمختلف  سندگانيتعداد کل نو اين شاخص،

 .است شاخص وابسته به اندازه اين .را محاسبه مي کند خاص

 

 

 

 Innovative Knowledge (IK) 

وابسته به مورد استناد قرار گرفته اند.  پتنت ها در PATSTATتوليدات علمي موسسه که بر اساس داده هاي  تعداد

 است. اندازه

 Technological Impact (TI) 

 ها مورد استناد قرار گرفته اند. اين شاخص مستقل از اندازه است.  پتنتدرصد توليدات علمي موسسه که در 

 



  (PT)Patents 

 . اين شاخص وابسته به اندازه است. PATSTATتعداد ثبت اخترع ها )پتنت( موسسه بر اساس داده هاي 

 

 

 

 Altmetrics (AM) 

 دو جز است: يدارااين شاخص، سنجه هاي غيراستنادي )دگرسنجه ها( را مورد ارزيابي قرار داده و  

 PlumX Metrics  :کياز  شيکه ب مدارکي تعداد(: ٪70)وزن Mention  درPlumX Metrics دارند 

(Mention، تاس توليدات علميدرباره  ايپد يکيو يوندهايها و پ يوبالگ ، نظرات ، بررس يپست ها) .

Mention بوک ، وبالگ ها ، اخبار و نظرات ) سي، ف ترييذکر شده در توReddit  ،Slideshare  ،Vimeo 

  گرفته مي شود. ( در نظر YouTube اي

 دارند  يخواننده در مندل کياز  شيکه ب مدارکي تعداد(: ٪30)وزن:  یمندل

(https://www.mendeley.com.) 

 شاخص به اندازه وابسته است. نيا

 Number of Backlinks (BN) 

شاخص بر  اينموسسه از آنها گرفته شده است.  تيبه وب سا يورود يوندهايها( که پ رشبکهي)ز ييتعداد شبکه ها

 است. وابسته به اندازه بوده و   ahrefs گاهياستخراج شده از پا يداده هااساس 

 Web size (WS)  

 است. وابسته به اندازهکه شاخصي    Google درموسسه  URLتعداد صفحات مرتبط با 

 

 

 

 



 در محاسبه امتیاز دانشگاه ها و موسسات پژوهشی SCImagoوزن شاخص ها و زیرشاخص های 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان در 

  SCImagoنظام رتبه بندی 

 



SCImagoروند رتبه دانشگاه در نظام رتبه بندی 

 

 

 

 

بعد پژوهش، نوآوری و اجتماعی در سطح جهانی،  3رتبه دانشگاه علوم پزشکی گلستان در 

 خاورمیانه و ایران 

 

 

 



 وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در نظام رتبه بندی بر اساس حوزه های موضوعی  

 
  



 

 

 

 

 

 1مقایسه تطبیقی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دانشگاه های کالن منطقه آمایشی 

 

 

 

 

ام وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در نظمقایسه 

 1دانشگاه های کالن منطقه با  SCImagoرتبه بندی 

 



 

Societal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

با دانشگاه های کالن  SCImagoمقایسه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در نظام رتبه بندی 

 بر اساس حوزه های موضوعی 1منطقه 

Area Golestan  Shahroud  Semnan  Guilan  Mazandaran  Babol  
Biochemistry, Genetics and 

Molecular Biology 
883rd 877th 894th 994th 879th 894th 

Dentistry       490th   356th 
Environmental Science 794th   800th 364th 475th 750th 
Medicine 776th 803rd 839th 817th 740th 815th 
Pharmacology, Toxicology 

and Pharmaceutics 
871st 891st 826th 935th 659th 803rd 

 

 ر مجالت بین المللی ب 1دانشگاه های کالن منطقه مصورسازی تراکم مقاالت 



نشان  رهيهر دا . اندازهآنها منتشر کرده اندخود در  ياست که محققان موسسه کارها ييژورنال ها نقشه ها، بيانگر نيا

 دهد. يموضوع آن را نشان م دايره، جايگاه يمکان تياست و موقع هينشر SJRدهنده ارزش 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


