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 های ایرانی ایران و مؤسسهجایگاه عملکرد و ای از گزیده

 های جهانی علم، فناوری، و نوآوریبندیها و رتبهدر شاخص
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 انم خدا هب

 

 2019نمای گزیده

 یالدیم 2019در جهان در سال  رانیا یو نوآور ،یعلم، فناور گاهیجاای از گزیده

 

 یشماریب یهااست. تجربه یعموم تیریدر مد نینو یکردهایبر شواهد از رو یمبتن یگذاراستیو س یریگمیتصم

 یو تنها هدررفت منابع را در پ دهینرس یبه سرانجام گرفته دهیها را نادکه شواهد و داده ییهامیتصم دهندیهست که نشان م

 ییهایگذاراستیس نیمخاطرة چن شود، دهیآن کش ندةیکشور و آ کی یبه پهنا استیس کیاند. هر گاه گسترة داشته

و  یبررس یرا برا یدیکل ییهارا در خود نهفته دارد که داده یابیم سنجش و ارزمفهو کرد،یرو نیخواهد بود. ا اندازهیب

 یبرا ییهاشاخص نیچن سعةرو، ساخت و تو نی. از اگذاردیم رانیها در دست مدبرنامه یو اثربخش ،ییکارا ت،یفیبهبود ک

 یهااز دغدغه یکی شهیهم ،یعلم و فناور یهاشرفتیگرفته تا پ یو انسان یابعاد گوناگون، از منابع مال یریگاندازه

 یایگو تواندیو نم ستیکامل ن یشاخص چیبوده است. با آنکه ه یو نوآور ،یعلم، فناور زانیرو برنامه گذاراناستیس

رو، امروزه شمار  نیکنند. از ا دایپ ازین نیا یبرا یاند تا پاسخکوشش کرده یگوناگون یهازمانباشد، سا تیهمة واقع

 .( در دست استیو جهان ،یامنطقه ،یمل ،یگوناگون )سازمان یهاهیدر ال یابیارز یهاها و سنجهشاخص نیاز ا یفراوان

دارند  یترگسترة بزرگ شوندیمنتشر م یکه در سطح جهان ییهااند، شاخصها درخور توجهشاخص نیا ةبا آنکه هم

کشور در جهان  کی تیوضع یایگو توانندیها مشاخص نیبرخوردارند، چرا که ا یشتریب تیها از اهمدولت یو برا

را  هامیتصم تیفیک تواندیکه کاربرد آنها م کنندیفراهم م رهر کشو یبرا زیرا ن یارزشمند یهاها دادهشاخص نیباشند. ا

 گریخود را با د تواندیاست. هر کشور م گریدکیکشورها با  سةیمقا ،ییهاشاخص نیچن یهایژگیو گریبهبود بخشد. از د

 .بکوشد شیخو گاهیبهبود جا یکشورها در جهان بسنجد و برا

 ای رانهیاز آنها سوگ یچرا که برخ ند،یایکشور ن یگذاراستیبه کار س یو نوآور ،یعلم، فناور یهاهمة شاخص دیشا

کشور در آنها  گاهیها و جاشاخص نیا یروزآمد و درست کشور را در بر ندارند، ول یهاداده نکهیا ایبدون کاربرد هستند 

گاه  ست،ین یکشور شدن تیاز وضع پارچهکی افتیدر یگاه زیرو ن نیا. از شوندیو گزارش نم شیپا جاکیو  یخوببه

 تواندیم ،یآشفتگ نی. اشوندیها گزارش نمشاخص یو گاه برخ شود،یشاخص گزارش م کیاز  یگوناگون یآمارها

دو،  نیو ا دساز باوریها باز شاخص یآنها را به برخ ایها دور کند از شاخص یو ارزش برخ تیرا از ماه گذاراناستیس

 یها و اسناد ملبرنامه یرا در راستا شرفتیکاهش دهد و رشد و پ یگذاراستیو س یریگمیها و شواهد را در تصمنقش داده

 .سازد یداریدستخوش ناپا

 یو نوآور ،یعلم، فناور گاهیجا»( سامانة رانداکی)ا رانیاطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور از،ین نیپاسخ به ا یبرا

و گزارش درست و روزآمد  ف،یتوص ،ییشناسا یبرا یکرده که کوشش یاندازو راه یرا طراح« در جهان )نِما( رانیا

ها را شاخص نیا یشناسساختار و روش« نما»است.  ی، و نوآوریعلم، فناور یجهان یدیکل یهاکشور در شاخص گاهیجا

اند: شده یبندها در هفت گروه دستهشاخص نی. ادهدیرا در ابعاد گوناگون آنها گزارش م رانیو رتبة ا ازیو امت دیگویم

 گاهی( جا4) ؛یبندرتبه ریفراگ یهاها در نظاممؤسسه گاهی( جا3) ؛یعلم یهاهینشر گاهی( جا2پژوهشگران؛ ) گاهی( جا1)
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در  رانیا گاهی( جا6ها؛ )وبگاه یبندرتبه یهاها در نظاممؤسسه گاهی( جا5) ؛یبندرتبه یموضوع یهاها در نظاممؤسسه

های زیر وضعیت ایران در در جدول .یو نوآور ،یعلم، فناور یهایبنددر رتبه رانیا گاهی( جا7و ) ؛یاستناد یهاهینما

 گزارش شده است.میالدی  2019در سال ها های هر یک از این گروهشاخص

 جایگاه پژوهشگران □

خود  یو نوآور شهیکه با اند ندیآیپژوهش به شمار م ستمیاکوس یهاهیپا نیترو برجسته نیتریدیپژوهشگران از کل

 ،یعلم، فناور یواحدها نیترگفت پژوهشگران کوچک توانیعلم و پژوهش کشور کارگر باشند. م شرفتیدر پ توانندیم

 نیهستند. از ا یپژوهش یهاها، و مؤسسهدانشگاه ،یپژوهش یهاواحدها، همانند گروه گرید ةهستند که سازند یو نوآور

 .شودیم یابیآنها ارز یپژوهشگران و دستاوردها یعلم و فناور یابیرو، در سنجش و ارز
  

 بندی جهانیهای رتبهجایگاه پژوهشگران ایرانی در نظام .1 جدول

 شاخص
شمار 

 پژوهشگران
 درشمار 

 ویرایش پیشین

 پراستناد پژوهشگران. 1–1

دانش که برر  مرزهای گسترش و پیشرفت در با بیشترین تأثیرگذاری های گوناگون علمیزمینه در برتر پژوهشگران
 .دنشومی یدهبه پژوهشگران سنجپایة استناد 

12 16 

 100از  شتریب «اچ»با شاخص  پژوهشگران. 2–1

انتشهارا  و  و اسه  100از  شهتریب «اسهاارر گوگه » گهاهیدر پا ههاآنکهه شهاخص  یژوهشگرانپ
 .اندداشته یرگذاریتأث یاستنادها

0 3 

 

 

 های علمینشریهجایگاه  □

 نیدر ا یاژهیو گاهیجا یو تخصص یعلم یهاهینشر یاست، ول اریبس ینوشتار یارتباط علم یهاشمار کانال نکهیبا ا

 شیافزا یو تخصص یعلم یهاهی، توجه به نشر1960و  1950 یهادر دهه یاستناد یهانامههینما افتنی تیدارند. با اهم انیم

ها و انتشار مقاله یو تخصص یعلم یهاهی. رسالت نشرشوندیم دهینام «دیسف اتیادب» ةگون نیتریدیتا امروز که کل افتی

دهندة توان علمی کشورها در نشانافزون بر این، این منابع امروزه ها است. پژوهش نیترتازه یاطالعات و دستاوردها

 .های علمی هستندپدیدآوری و انتشار یافته
  

 بندی جهانیهای رتبهایرانی در نظام های علمینشریهجایگاه  .2جدول 

 شاخص
ارزش در 
ویرایش 
 کنونی

ارزش در 
ویرایش 
 پیشین

 رتبه در منطقه
در ویرایش 
 کنونی

 رتبه در منطقه
در ویرایش 
 پیشین

 «نسیسا آو وب» یاستناد ۀنامهیدر نما یرانیا یهاهینشر شمار. 1–2

کنرد و نمایره می هراآن ها را بر پایة کیفیتنشریه «وب آو ساینس»نامة استنادی جهانی نمایه
 .هاستدهندة کیفیت نشریهنامه نشاندر این نمایه بودن
 در زیهن گهرید یرانهیا ۀینشهر 100انهد، گرفته ریتأث بیکه ضر ییهاهیبر نشر فزونا* 
 .ندارند ریتأث بیکه هنوز ضر هستند «دینوپد منابع یاستناد ۀینما»

36 41 3 3 

 «اساوپوس» یاستناد ۀنامهینما در یرانیا یهاهینشر شمار. 2–2

 در برودن و کنردمی نمایه هاآن کیفیت پایة بر را هانشریه نیز «اسکوپوس» جهانی استنادی نامةنمایه
 .است هانشریه کیفیت دهندةنیز نشان نامهنمایه این

167 166 3 3 

 «نسیسا آو وب»در  یرانیا یهاهینشر ریتأث بیضر نیانگیم. 3–2

در دو سرال  آن نشرریه شمار استنادها برر شرمار انتشراراتضریب تأثیر یک نشریه از تقسیم 
 .کیفیت بهتری دارد ، نشریهآید و هرچه باالتر باشدگذشته به دست می

 بهاا هاهینشر ۀهم ریتأث بیضر «دینوپد منابع یاستناد ۀینما» یافزودن استنادها با* 

30 /1 05 /1 – – 



 n e m a . i r a n d o c . a c . i r 4 2019نمای زیدهگ

 شاخص
ارزش در 
ویرایش 
 کنونی

ارزش در 
ویرایش 
 پیشین

 رتبه در منطقه
در ویرایش 
 کنونی

 رتبه در منطقه
در ویرایش 
 پیشین

 .اس  رفته

 «اساوپوس»در  یرانیا یهاهینشر یاستناد ازیامت نیانگیم. 4–2

کنرد کره حساب می« امتیاز استنادی»ها سنجة نیز برای نشریه« اسکوپوس» جهانی استنادی نامةنمایه
 .در این سنجه شمار استنادها و انتشارات سه سال گذشته هدف هستند. همانند ضریب تأثیر است

81 /0 77 /0 4 4 

 «اساوپوس»در  یرانیا یهاهینشر پیاسن نیانگیم. 5–2

هرا و آنکنرد ها حساب میسنجة دیگری برای نشریه «اسکوپوس» جهانی استنادی نامةنمایه
 .کندگذاری میبر پایة زمینة علمی ارزشرا 

51 /0 55 /0 6 5 

 «مگویسا» گاهیپا در رتبه یدارا یرانیا یهاهینشر شمار. 6–2

 نامهۀهینما یههاداده ۀیهبهر پا را جههان  یهفیباک یهاهینشهر «مگویسها» گاهیپا
 .کندیم یبندرتبه «اساوپوس»

174 171 3 3 

 

 

 بندیهای فراگیر رتبهدر نظام ی ایرانیهامؤسسهجایگاه  □

 نیاز کشورها چن یو شمار شدهیانجام م ربازیاز د یو پژوهش یآموزش یهاو سنجش عملکرد مؤسسه یابیاگرچه ارز

و  یها در سطح ملمؤسسه یبندرتبه یهاتوجه به نظام شیپ ةدر ده یکرده بودند، ول یطراح یرا در سطح مل ییهانظام

 نیاند. ابدل گشته یآموزش عال یدیکل یهادهیها به پدنظام نیاگفت  توانیکه م یااست، به گونه افتهی شیافزا یجهان

که عملکرد خود  کوشندیم زیها ن. مؤسسهابدییم شیو شمار کاربرانشان افزا کنندیم دایپ یشتریب تیروز اهمها روزبهنظام

 بهبود بخشند. یبندرتبه یهانظام یهاسنجه یةرا بر پا
  

 بندیفراگیر رتبههای ایرانی در نظام هایمؤسسهجایگاه  .3جدول 

 شاخص
در  شمار

ویرایش 
 کنونی

در  شمار
ویرایش 
 پیشین

 500شمار در 
 نخس مؤسسۀ 

در ویرایش 
 کنونی

 500شمار در 
 نخس مؤسسۀ 

در ویرایش 
 پیشین

 «مزیتا یعار آموزش ۀمؤسس» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 1–3

 پرژوهش، جهانی، اندازچشم آموزش، سنجه و پنج شاخصِ 13های جهان را بر پایة مؤسسه
 .کندبندی میصنعتی ارزیابی و رتبه درآمدهای و استنادها،

 شیرایو در 1400 به 2019 شیرایو در 1300نظام از  نیبرتر در ا یهامؤسسه شمار* 

 .اس  دهیرس 2020

40 29 2 1 

 «یشانگها» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 2–3

های ، پژوهشگران پراستناد، و شمار و سررانة انتشرارات از سرنجه«نوبل»و « فیلدز»های جایزه
 .ها هستندبندی مؤسسهارزیابی این نظام برای رتبه

13 13 3 2 

 «.اس. ویک» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 3–3

 هئیرت نسربت علمری، هیئرت بره اسرتناد سرانة علمی، هیئت به دانشجو نسبت علمی و شغلی، آوازة
 .هستند هامؤسسه ارزیابی برای نظام این هایسنجه جهانی دانشجویان نسبت و جهانی، علمی

6 6 2 2 

 «ورپی» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 4–3

 همکراری و پژوهشری، ترأثیر علمری، وریبهرره انتشارات، همة شمار استنادها، شمار ها،مقاله شمار
 .هستند عالی آموزش هایمؤسسه ارزیابی برای «یورپ» نظام کلیدی سنجة شش جهانی؛

45 22 3 3 

 «دنیا» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 5–3

 گونراگونی» و ،«آزاد دسترسری» ،«همکراری» ،«ترأثیر» بُعدِ چهار در سنجه 20 را با هامؤسسه
 .کندارزیابی می «جنسیتی

26 23 1 1 

 «رنک ه یومارتی» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 6–3

 آمروزش، هماننرد را هامؤسسره گونراگون هرایبخش کره اسرت چندوجهی بندیرتبه یک
 .سنجدمی ملی مشارکت و جهانی، اندازچشم گستری،دانش پژوهش،

 ه ه 18 19
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در ویرایش 
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در ویرایش 
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 «وانیتا یمل دانشگاه» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 7–3

 پژوهشری، ترأثیر پژوهشی، وریبهره شاخص سه و سنجه هشت پایة بر را جهان هایمؤسسه
 .کندمی بندیرتبه و ارزیابی پژوهشی تعالی و

8 6 2 2 

 «وزین. اس. وی» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 8–3

پژوهشی گرفته تا شرمار انتشرارات و ترأثیر  ایجهانی و منطقه کلیدی، از آوازة سنجة 13 از
 . گیردمی بهره هامؤسسه ارزیابی استنادی برای

 شیرایو در 1500 به 2019 شیرایو در 1250نظام از  نیبرتر در ا یهامؤسسه شمار* 

 .اس  دهیرس 2020

31 21 2 2 

 «جهان یهادانشگاه» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 9–3

 پژوهشری عملکررد و علمری، هیئرت اعضرای کیفیرت آموختگران،دانش اشتغال آموزش، کیفیت
 .بردمی بهره آنها از هامؤسسه مقایسة برای بندیرتبه نظام این که هستند هاییسنجه
 شیرایو در 2000 به 2018 شیرایو در 1000نظام از  نیبرتر در ا یهامؤسسه شمار* 

 .اس  دهیرس 2019

37 12 1 2 

 «مگویسا» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 10–3

 سره اجتمراعی ترأثیر و نروآوری، پژوهش، جهانی است و بندیرتبه هاینظام فراگیرترین از
 .دهندمی پوشش نظام این در را هامؤسسه ارزیابی کلیدیِ سنجة 12 که هستند بُعدی

143 126 2 2 

 «راوند» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 11–3

 تنرو  پرژوهش، آمروزش،) کلیردی حروزة چهرار پایة بر را جهان برتر هایمؤسسه عملکرد
 .سنجدمی( مالی پایداری و جهانی،

12 11 6 5 

 «کیمترنیگر» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 12–3

 پایردار توسرعة و محیطیزیسرت هایسیاسرت و وضرعیت از فراگیرر اندازیچشرم «متریکگرین»
 .دهدها نشان میرا بر پایة خوداظهاری آنها مؤسسه

 رامهونیپ بهه 2018 شیرایو در 700 رامونینظام از پ نیبرتر در ا یهامؤسسه شمار* 

 .اس  افتهی شیافزا 2019 شیرایو در 800

22 16 13 12 

 «رار ۀآواز» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 13–3

هرای پیمرایش دادهبا کاربرد  پژوهش و آموزش کلیدی حوزة دو پایة بر را هامؤسسه جهانی آوازة
 .سنجدمی «آنالیتیکس کالریویت»جهانی 

12 11 6 5 

 «ندکسیا چرین» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 14–3

کرره در  اسررتوار اسررت هامؤسسرره پژوهشرری برونرردادهای از انرردکی بخررش پایررة بررر بنرردیرتبه ایررن
شناسری، و زیسرت چراپ های شریمی، فیزیرک، زمین،های پذیرفته شدة ایرن نظرام در زمینرهنشریه
 .اندشده

0 0 0 0 

 «مزیتا یعار آموزش ۀمؤسس» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 15–3

 جهرانی، اندازچشم سنجة کمی در پنج زمینة آموزش، 13بر پایة  را کشور آسیایی 27های مؤسسه
 .ندکبندی میصنعتی ارزیابی و رتبه درآمدهای و استنادها، پژوهش،

 شیرایهو در 417 بهه 2018 شیرایو در 360نظام از  نیبرتر در ا یهامؤسسه شمار* 

 .اس  دهیرس 2019

29 18 29 18 

 

 

 بندیرتبههای موضوعی های ایرانی در نظاممؤسسهجایگاه  □

 کی شکلگوناگون و به  یهاو آنها را از جنبه کردندیها ارائه ماز مؤسسه یریفراگ ینما یبندرتبه یهادر آغاز، نظام

و  یابیارز زین علمی گوناگون هایزمینهها را در ها مؤسسهنظام نیاز ا یاریبس شیاز چند سال پ یول کردند،یم یابیکل ارز

 کی گاهیاز جا یآمده که به دنبال آگاه دیپد یکاربران ازیبه ن ییپاسخگو یبرا یبندرتبه ةزتا ةگون نی. اکنندیم یبندرتبه

و  ی)همانند علوم انسان یموضوع ةگسترد یهاحوزه یابیها ارزنظام نیاز ا یهستند. برخزمینة علمی ویژه  کیمؤسسه در 
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 ات،یاضیر ،یمی)همانند ش ژهیو یهاموضو  گرید یو برخ دارند( را در دستور کار یو پزشک ،یو مهندس یفن ،یاجتماع

 .سنجندیها م( را در مؤسسهیو پرستار ،یشناسمردم
  

 بندیهای موضوعی رتبههای ایرانی در نظامجایگاه مؤسسه .4جدول 

 شاخص
در  شمار

ویرایش 
 کنونی

در  شمار
ویرایش 
 پیشین

 100شمار در 
 نخس مؤسسۀ 

در ویرایش 
 کنونی

 100شمار در 
 نخس مؤسسۀ 

در ویرایش 
 پیشین

 «مزیتا» یموضوع یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 1–4

 پرژوهش، جهانی، اندازچشم سنجه و پنج شاخص آموزش، 13های جهان را بر پایة مؤسسه
 .کندبندی میصنعتی ارزیابی و رتبه درآمدهای و استنادها،

 افتههی شیافهزا 2020 شیرایهو در یعلمه یهانهیزم نیا در برتر یهامؤسسه شمار* 

 .اس 

107 77 0 0 

 «یشانگها» یموضوع یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 2–4

های سررانة انتشرارات از سرنجه، پژوهشگران پراستناد، و شمار و «نوبل»و « فیلدز»های جایزه
 .ها هستندبندی مؤسسهارزیابی این نظام برای رتبه

 افتههی شیافهزا 2019 شیرایهدر و یعلمه یهانهیزم نیبرتر در ا یهامؤسسه شمار* 
 .اس 

209 182 22 24 

 «.اس. ویک» یاحوزه یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 3–4

 هئیرت نسربت علمری، هیئرت بره اسرتناد سرانة علمی، هیئت به دانشجو نسبت علمی و شغلی، آوازة
 .هستند هامؤسسه ارزیابی برای نظام این هایسنجه جهانی دانشجویان نسبت و جهانی، علمی

 افتههی شیافهزا 2020 شیرایهدر و یعلمه یهانهیزم نیبرتر در ا یهامؤسسه شمار *

 .اس 

6 5 0 0 

 «.اس. ویک» یاحوزه یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 4–4

 هئیرت نسربت علمری، هیئرت بره اسرتناد سرانة علمی، هیئت به دانشجو نسبت علمی و شغلی، آوازة
 .هستند هامؤسسه ارزیابی برای نظام این هایسنجه جهانی دانشجویان نسبت و جهانی، علمی

 افتههی شیافهزا 2020 شیرایهدر و یعلمه یهانهیزم نیبرتر در ا یهامؤسسه شمار *

 .اس 

47 32 0 0 

 «ورپی» یموضوع یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 5–4

 همکراری و پژوهشری، ترأثیر علمری، وریبهرره انتشارات، کل شمار استنادها، شمار ها،مقاله شمار
 .هستند عالی آموزش هایمؤسسه ارزیابی برای «یورپ» نظام کلیدی سنجة شش جهانی؛

- 281 - 25 

 «وانیتا یمل دانشگاه» یاحوزه یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 6–4

 پژوهشری، ترأثیر پژوهشی، وریبهره شاخصِ سه و سنجه هشت پایة بر را جهان هایمؤسسه
 .کندمی بندیرتبه و ارزیابی پژوهشی تعالی و
 افتههی شیافهزا 2019 شیرایهدر و یعلمه یهانهیزم نیبرتر در ا یهامؤسسه شمار *

 .اس 

21 16 2 1 

 «وانیتا یمل دانشگاه» یموضوع یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 7–4

 وریبهرره شراخص سره و سرنجه هشرت پایرة برر را جهران هایمؤسسره بندی،رتبه نظام این
 .کندمی بندیرتبه و ارزیابی پژوهشی تعالی و پژوهشی، تأثیر پژوهشی،

 افتههی شیافهزا 2019 شیرایهدر و یعلمه یهانهیزم نیبرتر در ا یهامؤسسه شمار *

 .اس 

70 61 11 11 

 «وزین. اس. وی» یموضوع یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 8–4

پژوهشری گرفتره ترا شرمار انتشرارات و ترأثیر  ایجهانی و منطقه کلیدی، از آوازة سنجة 13
 .بردبه کار می هامؤسسه ارزیابی برای را استنادی

 افتههی شیافهزا 2020 شیرایهدر و یعلمه یهانهیزم نیبرتر در ا یهامؤسسه شمار *

 .اس 

116 68 18 8 
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 شاخص
در  شمار

ویرایش 
 کنونی

در  شمار
ویرایش 
 پیشین

 100شمار در 
 نخس مؤسسۀ 

در ویرایش 
 کنونی

 100شمار در 
 نخس مؤسسۀ 

در ویرایش 
 پیشین

 «راوند» یموضوع یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 9–4

 تنرو  پرژوهش، آمروزش،) کلیردی حروزة چهرار پایة بررا  جهان برتر هایمؤسسه عملکرد
 .سنجدمی( مالی پایداری و جهانی،

38 25 0 0 

 

 

 هابندی وبگاههای رتبههای ایرانی در نظاممؤسسهجایگاه  □

مرتبط با سنجش  یکتابسنج یهاکیاز تکن شتریها، بپژوهشگران و مؤسسه یابیارز یگذشته برا یهادر دهه

ابزارها و « وب» شیدایبا پ ی. ولشدیاستفاده م یعلم یهاهیمنتشرشده در نشر یهابه شکل مقاله یپژوهش یهایخروج

 نیکه از ا ییهاشمار مؤسسه« وب»همراه بوده است. با گسترش روزافزون  یراتییبا تغ زین یجوامع علم یابیارز یهاروش

 .اطالعات شده است یرسانارزشمند هم یهاانیاز جر یکیو امروزه  شتریب زین رندیگیبهره م یارتباط علم یراه برا
 

 هاوبگاه یبندرتبه یهادر نظام یرانیا یهامؤسسه گاهیجا .5جدول 

 شاخص

 شمار در

ویرایش 

 کنونی

در  شمار

ویرایش 

 پیشین

 500شمار در 

 نخس مؤسسۀ 

در ویرایش 

 کنونی

 500شمار در 

 نخس مؤسسۀ 

در ویرایش 

 پیشین

 «اسیوبومتر» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهادانشگاه شمار. 1–5

انردازة . مؤسسره را در برر دارد وبری انتشرارات بهبود بلکه ها،وبگاه بندیرتبه تنها نه ،«وبومتریکس»

 .های ارزیابی در این نظام هستندوب، تأثیر، دسترسی، و سرآمدی از سنجه

638 607 1 1 

 «اساارر گوگ » یبنددر نظام رتبه یرانیا یهادانشگاه شمار. 2–5

 نیهبهر ا هاآن شمارش و «گوگ  اساارر»مانند  ییهاگاهیرا در پا هامؤسسه به داستنا

 .کندیم یبندرتبه هیپا

170 188 1 1 

 «اسیوبومتر» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهاپژوهشگاه شمار. 3–5

 .های ارزیابی در این نظام هستنداندازة وب، تأثیر، دسترسی، و سرآمدی از سنجه
69 76 0 0 

 یسازمان یهاواسپارگاه یبندرتبه نظام در یرانیا یهامؤسسه شمار. 4–5

انردازه، ترأثیر، دسترسری، و ؛ هاپشتیبانی از دسترسی آزاد بره انتشرارات علمری مؤسسره برای

 .هستند در این نظام های ارزیابیاز سنجه های سازمانیواسپارگاه سرآمدی

- 4 - 0 

 «رنکیونی» یبنددر نظام رتبه یرانیا یهامؤسسه شمار. 5–5

 در جهرانی رتبرة معتبرر، «دامرین» .کنردمی ارزیرابی جهران کشور 200 از را مؤسسه هزار 15 وبگاه

 .آن هستند های ارزیابیسنجهاز  استنادکننده های«دامین» و ،«سیمیالروب» و «الکسا»

309 307 1 1 

 

 

 های استنادی جهانینامهنمایهایران در جایگاه  □

 ةدوم سد ةمیدر آغاز ن«  .ی. اس. آیآ» ای «یاطالعات علم ةمؤسس»در  «لدیگارف نیوجی»را  یاستناد ةنامهینما نینخست

کار به یمنابع اطالعات یابیباز یبرا شتریکم بود و ب هاهیتازه از نما ةگون نی. اگر چه در آغاز کاربرد اساخت یالدیم ستمیب

ها، و پژوهشگران، مؤسسه یابیارز یبرا یدیکل یسنجش پژوهش شدند و ابزار ةیپا ش،یدایها پس از پسال یول رفتند،یم

 .در این زمینه فعالیت دارند« گوگل اسکالر»و « اسکوپوس»امروزه، ابزارهای دیگری همانند  کشورها فراهم کردند.
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 استنادی جهانیهای نامهایران در نمایهجایگاه  .6جدول 

 شاخص

رتبۀ جهانی 

ایران در 

ویرایش 

 کنونی

رتبۀ جهانی 

ایران در 

ویرایش 

 پیشین

ای رتبۀ منطقه

ایران در 

ویرایش 

 کنونی

ای رتبۀ منطقه

ایران در 

ویرایش 

 پیشین

 «نسیسا آو وب» یجهان نامۀهیدر نما رانیانتشارا  ا شمار. 1–6

بیشرتر انتشرارات  ترین آثرار در جهران هسرتند و شرمارِنامه از باکیفیتانتشارات در این نمایه

 .انداتنشارات ایران در هفت نمایه سنجش شده. بیشتر است دهندة توان علمیِنشان

 .س ین یعلم شرف یپ یابیارز یبرا خوبیسنجۀ  ییانتشارا  به تنها شمار *

17 17 1 1 

 «اساوپوس» یجهان نامۀهیدر نما رانیانتشارا  ا شمار. 2–6

بیشتر انتشرارات  شمارِترین آثار در جهان هستند و نامه نیز از باکیفیتانتشارات در این نمایه

 .بیشتر است دهندة توان علمیِنشان

 .س ین یعلم شرف یپ یابیارز یبرا یخوبسنجۀ  ییانتشارا  به تنها شمار *

15 16 1 1 

 «اساوپوس» نامۀهینمادر  رانیاستنادها به انتشارا  ا شمار. 3–6

کیفیرت  ،بیشرتر باشرددهندة کیفیت آن است و هرچه شمار اسرتنادها استناد به یک اثر نشان

 .ستا هاآننشانی از کیفیت  شمار استنادها به آثار ایرانی. باالتر استتواند میاثر نیز 

 .س ین یعلم شرف یپ یابیارز یبرا خوبیسنجۀ  ییاستنادها به تنها شمار *

16 17 1 1 

 (ساانه) «اساوپوس» نامۀهینمادر  رانیاستناد به انتشارا  ا سرانۀ. 4–6

تواننرد سنجشری درسرت از پیشررفت که شمار انتشارات و استنادها به تنهایی نمی ییاز آنجا

 .به کار بردسنجة کارآمدتری  را همچون سرانة استناد به انتشارات توانمی ،باشندعلمی 

 گهاهیسهنجه جا نیهدر ا تواننردمی دارنهد، یکم اریبس انتشارا  شمار که ییکشورها *

 .باشندداشته  یبهتر

93 121 9 13 

 (سارهپنج) «نسیسا آو وب» نامۀهینمادر  رانیاستناد به انتشارا  ا سرانۀ. 5–6

سررانة اسرتناد بره  ،اثر زمانی بگذرد که استناد بگیرد، سنجة دیگری یک چون باید از انتشار

 .سنجی استدر علم ای کلیدیسنجه گیرد کهآثار را در پنج سال اندازه می

 گهاهیسهنجه جا نیهدر ا تواننردمیدارنهد،  یکم اریکه شمار انتشارا  بس ییکشورها *

 .داشته باشند یبهتر

 18 21 ه ه

 «اساوپوس» نامۀهیدر نما رانیا «اچ» شاخص. 6–6

 یبررا یگرریابرزار د ،ة کمری و کیفری انتشراراتدو سرنج در هرم آمیخرتنبا « اچ»شاخص 

 .ها، و کشورها استپژوهشگران، مؤسسه یتوان علم یریگاندازه

 یتهربهزر  «اچ»شهاخص  تواننردمی دارند، یبااتر انتشارا  شمار که ییکشورها *

 .داشته باشند

41 42 4 4 

 «نسیسا آو وب» نامۀهیدر نما رانیا یجهان یعلم یهماار. 7–6

 ،این سنجه. گیرددهد و آن اثر استناد بیشتری میجهانی کیفیت یک اثر را افزایش می همکاری علمیِ

 .دهدنشان می پژوهشگران دیگر کشورها با را همکاری پژوهشگران ایرانی

 .اس  درصد 31 رامونیپ 2019در سال  رانیا یجهان یعلم یهماار نسب * 

 25 25 ه ه

 «نسیسا آو وب» نامۀهیدر نما رانیداغ ا یهامقاره شمار. 8–6

 نیرا. کننردیم افرتیدر یاریها هستند که درست پس از انتشار، اسرتناد بسراز مقاله یشمار کم

« داغ یهامقالره»و بره نرام  نردیآیشرمار م بره یدیرکل یآثرار ،خود یعلم یهانهیزمها در مقاله

 .شوندیشناخته م

22 23 1 2 

 «نسیسا آو وب» نامۀهیدر نما رانیپراستناد ا یهامقاره شمار. 9–6

. شرراخص رنرردیگیهنرروز اسررتناد م ر،ها پررس از انتشرراها هسررتند کرره سررالاز مقالرره یشررمار کمرر

سرال  10شرمار اسرتناد را در  نیشتریاست که ب ییهامقاله ییبه دنبال شناسا« پراستناد یهامقاله»

 اند.گذشته گرفته

28 30 3 3 
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 یو نوآور ،یعلم، فناور یهایبندرتبهایران در جایگاه  □

خود  یو نوآور شهیکه با اند ندیآیپژوهش به شمار م ستمیاکوس یهاهیپا نیترو برجسته نیتریدیپژوهشگران از کل

 ،یعلم، فناور یواحدها نیترگفت پژوهشگران کوچک توانیعلم و پژوهش کشور کارگر باشند. م شرفتیدر پ توانندیم

 نیهستند. از ا یپژوهش یهاها، و مؤسسهدانشگاه ،یپژوهش یهاواحدها، همانند گروه گرید ةهستند که سازند یو نوآور

در جدول به معنای « ب. ر.)» شودیم یابیا ارزآنه یپژوهشگران و دستاوردها یعلم و فناور یابیرو، در سنجش و ارز

 .است(« بدون رتبه»
  

 یو نوآور ،یعلم، فناور یهایبندرتبهایران در جایگاه  .7جدول 
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 پیشین

 «مگویسا» یکشورها یبندرتبه. 1–7

تجزیره و  ،«اسرکوپوس»نامرة اسرتنادی نمایهبرر پایرة  آثار علمی و دانشگاهی کشورهای گونراگون
 .شودرتبه داده می هاآنتحلیل و به 

16 16 1 1 

 «ندکسیا چرین» یکشورها یبندرتبه. 2–7

 3 3 32 33 .شودارزیابی می با پرستیژ جهان ةنشری 70پیرامون  شمار انتشارات باکیفیت در

 یفن و یعلم یهامقاره یبندرتبه. 3–7

هایی هماننرد های بانک جهانی برای سنجش شمار انتشرارات کشرورها در زمینرهاز شاخص
 .است و فضا یشناسنیو زم ،یمهندس ،یپزشک ات،یاضیر ،یمیش ،یشناسستیز ک،یزیف

15 15 1 1 

 آموزش یبرا دور  بودجۀ. 4–7

ها در بخرش آمروزش از دولت یهانهیدرصد هزهای بانک جهانی برای سنجش از شاخص
 .شوندکشور ارزیابی می 110هر ساله پیرامون . است .(یپ. ید. یج) یناخالص داخل دیتول

85 98 8 10 

 اختراع ثب  یهااظهارنامه دربارۀ «پویوا» گزارش. 5–7

های ثبت اخترا  کشورها را گردآوری و های اظهارنامهسازمان جهانی مالکیت فکری داده
 .کندبندی میرا رتبه هاآنها این اظهارنامه ربر پایة شما

17 14 1 1 

 ینوآور یجهان شاخص. 6–7

پیرامرون در  ینروآور شیپرا یاست که برا شاخص و هفت بُعد 21در  سنجه 80است از  یازهیآم
 .رودیکار مه ب کشور 130

61 65 6 8 

 «بلومبر » ینوآور شاخص. 7–7

وری، فنراوری پیشررفته، زمینرة تحقیرو و توسرعه، تولیرد، بهررهجهان را در شش  یکشورها
 .کندیکشور نخست را منتشر م 60و نام  یابیارز بازدهی ثانویه، و ثبت اخترا 

47 49 4 3 

  یخالق یجهان شاخص. 8–7

 ،یاسرتعداد، فنراور ةجهان را در سه حروز یکشورهاهر چهار سال یک بار،  «نیرفاه مارت ةموسس»
 .کندیم یابیارز مداراو 

- 57 - 2 

 یجهان یریپذرقاب  گزارش. 9–7

وکار، و رهبرران کسرب گذاران،اسرتیرسراندن بره س یاریر سنجة ارزیرابی بررای 103ای از آمیزه
 .ی استاقتصاد یراهبردها یطراح ةنیداران در زمبهره گرید

99 89 17 15 

 یانسان توسعۀ شاخص. 10–7

بینری پیش ةکودکان، دور آموزش ،یبه زندگ دیام ةرا در چهار سنج کشورهابانک جهانی 
 .کندی میابیارز یدرآمد ناخالص مل ةآموزش، و سرانشده برای 

65 60 10 9 

 یانسان ۀیسرما شاخص. 11–7

مانردن ترا پرنج احتمال زندهکند؛ از کشورها را بر پایة شش سنجه ارزیابی می اقتصاد یمجمع جهان
 .بینی شده برای آموزشی پیشهاسال ی گرفته تا سالگ

- 71 - 10 

 یانسان استعداد یجهان شاخص. 12–7

 7 - 55 -. کنردارزیرابی میی برر پایرة هفرت سرنجه در پرورش اسرتعداد انسرانرا کشورها  این شاخص توان



 n e m a . i r a n d o c . a c . i r 10 2019نمای زیدهگ
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 .کشور در ویرایش تازة آن هستند 80پیرامون 

 استعداد یریپذرقاب  یجهان شاخص. 13–7

پیرامرون اسرت کره  یرانتفراعیغ یهاوکارها، و سرازمانها، کسربدولت یبرا یعلم یابزار
 .کندیم یبنداستعداد رتبه یدر توسعه، جذب، و نگهدار هاآنتوان  یةرا بر پا کشور 110

97 94 18 16 

 یداخل ناخارص دیتور یبندرتبه. 14–7

را  هاآنگیرد و کشورها را اندازه می.( پی. دی. یا جی)بانک جهانی تولید ناخالص داخلی 

 .کندبندی میبر پایة اندازة آن رتبه
27 26 3 3 

 ینیکارآفر یجهان شاخص. 15–7

 14کشورهای جهان را برر پایرة  بوم کارآفرینیزیست «و توسعه ینیکارآفر یجهان ةمؤسس»
 .کندارزیابی میسنجه 

72 72 13 13 

 وکارکسب انجام یآسان شاخص. 16–7

ای آمیرزه برا وکاریندهای کسبابرای پیشبرد فررا توان و زیرساخت کشورها ی بانک جهان

 .کندمیسنجة کلیدی ارزیابی  10از 
127 128 20 18 

 یاقتصاد یآزاد شاخص. 17–7

 یطراحر را برای سنجش اقتصاد آزاد در کشرورهاابزار این  «زریفر»و مؤسسه  «جیتیهر» ادیبن

 .سنجه در چهار زمینه است 12ای از این شاخص آمیزه. اندکرده
155 155 21 21 

 صنع  یرقابت عملارد شاخص. 18–7

صادرات، نقش  تیفیشدن، ک یصنعتی، صادرات صنعتی، تراکم صنعت ةارزش افزود یةرا بر پا کشورها

 .کندیم یبندو رتبه یابیجهان ارز یصنعت جهان، و نقش در تجارت صنعت ةدر ارزش افزود
49 59 5 8 

 ارتباطا  و اطالعا  یفناور توسعۀ شاخص. 19–7

سنجش تغییر فراوا، ارزیرابی . سنجدمی( فاوا) اطالعات و ارتباطات یفناوردر  را پیشرفت کشورها

 .های آن هستندهدف زهای فاوا ادیجیتال، و توسعة پتانسیلشکاف 
- 81 - 15 

 کیاراترون دور  توسعۀ شاخص. 20–7

و تروان کشرورها  شیگررااین شاخص را بررای ارزیرابی  «سازمان ملل متحد یگروه امور اقتصاد»

 .استکرده  درست جامعه کیبه  یخدمات عموم ةارائ یدر راستا فاوااز  یبرداربهره یبرا
- 86 - 13 

 ثاب  باندپهن کاربران. 21–7

هردف . باند ثابت استفاوا در زمینة پهن شرفتیپ یابیارز یبرا یبانک جهان یهااز شاخص

 .است یعموم پرسرعت نترنتیکاربران به ا یاز دسترس یشاخص آگاه نیا
81 81 9 7 

 (نفر 100هر  در)تلفن همراه  مشترکان. 22–7

هردف . باند ثابت استفاوا در زمینة پهن شرفتیپ یابیارز یبرا یبانک جهان یهااز شاخص
 .کاربران از تلفن همراه است یبردارو بهره یاز دسترس یشاخص آگاه نیا

97 99 12 12 

 نترن یا کاربران. 23–7

برا  برنردیدارند و از آن بهرره م یدسترس نترنتیرا که به ا یکاربران همةشمار  یبانک جهان

 .کندیم یریگشاخص اندازهاین 
44 57 11 10 

 یاشباه یآمادگ شاخص. 24–7

 بررای ،یکمر ةهفرت سرنج یةرا بر پا کشورهااست که  اقتصاد یمجمع جهانهای از شاخص

 .کندیم یبندو رتبه یابیفاوا، ارز یهااز فرصت یبرداربهره درکشورها  شیگرا یبررس
80 92 14 15 

 جهان یهامل  نیباسوادتر. 25–7

 برر پایرةنوشرتن بلکره  /خوانردن ییتوانا یةشورها را نه بر پاک «کوتیکانکت یمرکز یالتیدانشگاه ا»

 .سنجدمیسواد  بانیمردم و منابع پشت ةباسوادان یرفتارها
 .ر. ب .ر. ب .ر. ب .ر. ب

 «تنک نکیت» یجهان شاخص. 26–7

 2 2 22 22 /یدورت بانیپژوهشگر، پشت 2000نگرش  شیمایپ دادبرون «ایلوانیدانشگاه پنس»
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 ،ی، خروجهیبرداربهرهمنابع،  دربارۀنگار و روزنامه گذار،اس یس ،یخصوص

 .سنجدیرا م کشورها ریو تأث
 یآموزش عار یمل یهانظام یبندرتبه: 21وی. 27–7

 ط،یمنرابع، محر. پرردازدیم یآمروزش عرال یهرانظام ریفراگ یابیاست که به ارز یتنها نظام

 .کشورها هستند بندیی و رتبهابیارز اریچهار مع ی، و خروجپیوند
48 48 4 4 

 حقوق مارای  یجهان شاخص. 28–7

 یو معنهو یماد  یحقوق مارا  یاهم ،یفیک یپژوهشبا  « یحقوق مارا یۀاتحاد»

 .کندیم یریگرا اندازه
103 91 15 14 

 یاضیر یجهان ادیارمپ یبندرتبه. 29–7

 2 3 19 23 .شوندهای المپیاد جهانی ریاضی ارزیابی میشمار و رنگ مدال کشورها بر پایة

 وتریکامپ یجهان ادیارمپ یبندرتبه. 30–7

 - - 10 4 .شوندهای المپیاد جهانی کامپیوتر ارزیابی میکشورها بر پایة شمار و رنگ مدال

 کیزیف یجهان ادیارمپ یبندرتبه. 31–7

 3 - 20 - .شوندهای المپیاد جهانی فیزیک ارزیابی میمدالکشورها بر پایة شمار و رنگ 

 کیزیاخترف و نجوم یجهان ادیارمپ یبندرتبه. 32–7

ارزیررابی  کیررزینجرروم و اخترفهای المپیرراد جهررانی کشررورها بررر پایررة شررمار و رنررگ مرردال
 .شوندمی

- - - - 

 یشناسس یز یجهان ادیارمپ یبندرتبه. 33–7

 - - 2 - .شوندارزیابی میی شناسستیزهای المپیاد جهانی کشورها بر پایة شمار و رنگ مدال

 یمیش یجهان ادیارمپ یبندرتبه. 34–7

 - - 3 - .شوندارزیابی میی میشهای المپیاد جهانی کشورها بر پایة شمار و رنگ مدال
 

 

تا در  کوشدیو سنجش علم و پژوهش کشور، م یابیارز یبرا یاحرفه ییابزارها یبا ساخت و بروزرسان رانداکیا

درست و کارآمد  یهایزیرکشور در برنامه یو نوآور ،یعلم، فناور گذاراناستیبه س شیهاتیبا مأمور وندیدرپ یهانهیزم

 یابیگوناگون ارز یهاشاخص لیگزارش، و تحل ش،یکه به پا است یکاربرد یابزارها نیاز شمار ا« نما»رساند.  یاری

 در دسترس همگان است. NEMA.IRANDOC.AC.IRو در پیوند  پردازدیم


