
 سال مورد نظرکیفی/ شاخص کمیمعیارنظام رتبه بندی

Green Metricاستفاده از تجهیزات بهره ور انرژیانرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metric(مترمربع)مساحت کل ساختمان هوشمند دانشگاه انرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metricاجرای ساختمان هوشمندانرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metricتعداد منابع انرژی تجدید پذیر در محوطه دانشگاهانرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metricنوع انرژی تجدید پذیر و ظرفیت تولید در کیلووات ساعتانرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metric(در کیلو وات ساعت)مصرف برق در هر سال انرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metricنسبت کل برق مصرفی به جمعیت کل دانشگاهانرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metricنسبت انرژی تجدید پذیر به کل انرژی مصرفی در سالانرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metricتعداد عناصر اجرایی ساختمان سبز منطبق با سیاست های ساخت و ساز و نوسازیانرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metricبرنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ایانرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metricمیزان کل کربن ساطع شده در مقیاس متریک تنانرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metric(نفر/ متریک تن)نسبت کل کربن ساطع شده به کل جمعیت دانشگاه انرژی و تغییرات اقلیمی

Green Metricبرنامه بازیافت زباله های دانشگاهآب

Green Metricبرنامه ی کاهش استفاده از کاغذ و پالستیک در دانشگاهآب

Green Metricتصفیه ضایعات آلیآب

Green Metricتصفیه ضایعات غیر آلیآب

.داده ها به صورت خوداظهاری و مستقیم، از طریق پرسشنامه جمع آوری می شود

. جمع آوری و تحلیل می شود... داده ها به صورت غیرمستقیم و از طریق پایگاه های اطالعاتی مختلف مانند اسکوپوس، وب آو ساینس، گوگل اسکالر و 



Green Metricتصفیه ضایعات سمیآب

Green Metricدفع فاضالبآب

Green Metricتعداد عناوین یا واحدهای درسی ارائه شده مرتبط با پایداریآموزش

Green Metricتعداد عناوین یا واحدهای درسی ارائه شدهآموزش

Green Metricنسبت عناوین یا واحدهای درسی مرتبط با پایداری به کل عناوین یا واحدهای درسیآموزش

Green Metric(به دالر آمریکا)کل بودجه تحقیقاتی اختصاص یافته به تحقیقات پایداری آموزش

Green Metric(به دالر آمریکا)کل بودجه تحقیقاتی آموزش

Green Metricنسبت بودجه تحقیقات پایداری به کل بودجه تحقیقاتیآموزش

Green Metricتعداد انتشارات علمی مربوط به پایداریآموزش

Green Metricتعداد رویدادهای مربوط به پایداریآموزش

Green Metricتعداد تشکل های دانشجویی مربوط به پایداریآموزش

Green Metricوب سایت پایداری دانشگاهآموزش

Green Metricآدرس وب سایت پایداری دانشگاهآموزش

Green Metricگزارش پایداریآموزش

Green Metricتعداد اتومبیل هایی که مرتبا توسط دانشگاه استفاده و نگهداری می شوندحمل و نقل

Green Metricتعداد ماشینهایی که روزانه وارد دانشگاه می شوندحمل و نقل

Green Metricتعداد موتور سیکلت هایی که روزانه وارد دانشگاه می شوندحمل و نقل

Green Metricبه کل جمعیت دانشگاه (اتومبیل و موتور سیکلت)نسبت تعداد کل وسایل نقلیه حمل و نقل

Green Metric(شاتل)خدمات آمد و شد حمل و نقل

Green Metricتعداد خدمات شاتل که در دانشگاه ارائه می شودحمل و نقل

Green Metricمیانگین تعداد مسافران هر شاتلحمل و نقل

Green Metricتعداد کل سفرهای روزانه هر شاتلحمل و نقل



Green Metricدر دانشگاه (غیر آالینده)سیاست استفاده از خودروهای پاک حمل و نقل

Green Metricحمل و نقل
مانند موتور سیکلت، کانو، اسنوبورد، ماشین های )میانگین تعداد وسایل نقلیه غیرآالینده 

مورد استفاده روزانه در دانشگاه (...برقی،

Green Metricنسبت تعداد وسایل نقلیه غیرآالینده به کل جمعیت دانشگاهحمل و نقل

Green Metricمساحت کل پارکینگ به متر مربعحمل و نقل

Green Metricنسبت مساحت پارکینگ به مساحت کل دانشگاهحمل و نقل

Green Metricسال گذشته3برنامه حمل و نقل طراحی شده به منظور کاهش فضای پارکینگ دانشگاه طی حمل و نقل 

Green Metricتعداد سیاست های اتخاذ شده جهت کاهش خودرو های شخصی در دانشگاهحمل و نقل

Green Metricسیاست مسیرهای عابر پیاده در دانشگاهحمل و نقل

Green Metric(به کیلومتر)میزان مسافت تقریبی که یک وسیله نقلیه روزانه در محوطه دانشگاه طی می کند حمل و نقل

Green Metricتعداد سایت های دانشگاهمحیط و زیرساخت

Green Metric(به انضمام نقشه)موقعیت سایت دانشگاه محیط و زیرساخت

Green Metric(متر مربع)مساحت کل دانشگاه محیط و زیرساخت

Green Metric(متر مربع)مساحت کل ساختمان های طبقه همکف دانشگاه  محیط و زیرساخت

Green Metric(متر مربع)مساحت کل ساختمان های دانشگاه محیط و زیرساخت

Green Metricنسبت مساحت فضای باز به مساحت کلمحیط و زیرساخت

Green Metricکل مساحت نواحی با پوشش جنگلیمحیط و زیرساخت

Green Metricکل مساحت با پوشش گیاهی کاشته شدهمحیط و زیرساخت

Green Metricمساحت کل منظور شده برای جذب آب عالوه بر پوشش جنگلی و پوشش گیاهی کاشته شدهمحیط و زیرساخت

Green Metric(پاره وقت و تمام وقت)تعداد کل دانشجویان محیط و زیرساخت



Green Metric(پاره وقت و تمام وقت) (مجازی)تعداد کل دانشجویان آنالین محیط و زیرساخت

Green Metricتعداد کل اعضای هیات علمی و کارکنان اداریمحیط و زیرساخت

Green Metricنسبت کل مساحت فضای باز بر جمعیت کل دانشگاهمحیط و زیرساخت

Green Metric(به دالر آمریکا)کل بودجه دانشگاه محیط و زیرساخت

Green Metric(به دالر آمریکا)بودجه دانشگاه برای پایداری تالش محیط و زیرساخت

Green Metric(به دالر آمریکا)بودجه دانشگاه برای پایداری تالش طی یک سال محیط و زیرساخت

Green Metricنوع موسسه آموزش عالیمحیط و زیرساخت

Green Metricآب و هوامحیط و زیرساخت

Green Metricبرنامه بازیافت زباله های دانشگاهمدیریت پسماند

Green Metricبرنامه ی کاهش استفاده از کاغذ و پالستیک در دانشگاهمدیریت پسماند

Green Metricتصفیه ضایعات آلیمدیریت پسماند

Green Metricتصفیه ضایعات غیر آلیمدیریت پسماند

Green Metricتصفیه ضایعات سمیمدیریت پسماند

Green Metricدفع فاضالبمدیریت پسماند

ISCتعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وقتآموزش

ISCتعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وقت با مدرک تحصیلی دکتریآموزش(Ph.D)

ISCتعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی استادیارآموزش

ISCتعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی دانشیارآموزش

ISCتعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی استادآموزش

ISCتعداد کل دانشجویان کارشناسی دانشگاهآموزش

ISCتعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاهآموزش

ISCپژوهشگاه در المپیادهای ملی و بین المللی/ تعداد دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه آموزش



ISCآموزش
پژوهشگاه از سال / تعداد جوایز ملی و بین المللی دریافت شده اعضای هیأت علمی دانشگاه 

 تا کنون77

ISCتعداد کل ثبت اختراعاتپژوهش

ISCموسسه با یک سازمان داخل کشور/تعداد طرح ها و قراردادهای تحقیقاتی دانشگاهپژوهش

ISCتعداد کتب تهیه شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاهپژوهش

ISCتعداد کل مراکز و مؤسسات تحقیقاتیامکانات-تسهیالت

ISCتعداد قطب های علمی دانشگاهامکانات-تسهیالت

ISCتعداد کل مراکز رشدفعالیت های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی

ISCتعداد مراکز دانش بنیان دانشگاهفعالیت های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی

ISCتعداد اعضای هیأت علمی بین المللیوجهه بین المللی

ISCتعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل درمقطع کارشناسی ارشدوجهه بین المللی

ISCتعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل درمقطع کارشناسیوجهه بین المللی

ISCتعداد کل کنفرانس ها و کارگاه های بین المللیوجهه بین المللی

ISCتعداد کل تعامالت بین المللی عملیاتی رسمیوجهه بین المللی

QS نسبت اعضای هیأت علمی خارجیآموزش

QS نسبت دانشجویان خارجیآموزش

QSنسبت اعضای هیأت علمی به دانشجوآموزش

RURنسبت اعضای هیأت علمی به دانشجوآموزش

RURنسبت تعداد اعضای هیات علمی به تعداد فارغ التحصیالن کارشناسیآموزش

RURنسبت تعداد اعضای هیات علمی به تعداد فارغ التحصیالن دکتریآموزش

RURنسبت تعداد فارغ التحصیالن دکتری به فارغ التحصیالن کارشناسیآموزش

RURتعداد دانشجویان بین المللیبین المللی سازی



RURتعداد اعضای هیات علمی بین المللیبین المللی سازی

RURتعداد مقاالت مشترک با نویسندگان بین المللیبین المللی سازی

RURنسبت درآمد دانشگاه به تعداد اعضای هیات علمیپایداری مالی

RURنسبت درآمد دانشگاه به تعداد دانشجویانپایداری مالی

RURنسبت تعداد مقاالت به درآمدهای پژوهشیپایداری مالی

RURنسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به تعداد اعضای هیات علمیپایداری مالی

RURنسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به کل درآمد دانشگاهپایداری مالی

THEتعداد اعضاء هیئت علمیآموزش

THEتعداد اعضاء هیئت علمی بین المللیآموزش

THEتعداد اعضاء هیئت علمی زنآموزش

THEتعداد اعضاء هیئت علمی پژوهشیآموزش

THEتعداد کل دانشجویانآموزش

THEتعداد کل دانشجویان بین المللیآموزش

THEتعداد دانشجویان زنآموزش

THEتعداد دانشجویان کارشناسیآموزش

THEتعداد دانشجویان کارشناسی ارشدآموزش

THEتعداد دانشجویان دکتریآموزش

THEتعداد فارغ التحصیالن کارشناسیآموزش

THEتعداد فارغ التحصیالن دکتریآموزش

THEدرآمد پژوهشی به تفکیک موضوعیپژوهش

THEدرآمدهای صنعتی به تفکیک موضوعیخدمات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی



U-Multirank کارآموزی های دانشجویی در منطقهایاشتغاالت منطقه

U-Multirank پایان نامه کارشناسی با همکاری سازمان های منطقهایاشتغاالت منطقه

U-Multirank پایان نامه کارشناسی ارشد با همکاری سازمان های منطقهایاشتغاالت منطقه

U-Multirank انتشارات مشترک منطقه ایایاشتغاالت منطقه

U-Multirank درآمد حاصل از منابع منطقه ایایاشتغاالت منطقه

U-Multirank فارغ التحصیالن کارشناسی مشغول به کار در منطقهایاشتغاالت منطقه

U-Multirankتعداد کل دانشجویاناصلی

U-Multirankدانشجویان سال اولیاصلی

U-Multirankدانشجویان بین المللیاصلی

U-Multirankتعداد کل دانشجویان در هر رشتهاصلی

U-Multirankدرصد دانشجویان دختراصلی

U-Multirank(تمام وقت)تعداد اعضای هیات علمی اصلی

U-Multirankطول مدت دوره تحصیلاصلی

U-Multirankشهریه دانشجویان داخلیاصلی

U-Multirankشهریه دانشجویان بین المللیاصلی

U-Multirankدرآمد حاصل از منابع خصوصیانتقال دانش

U-Multirankهمکاری با شرکای صنعتی در انتشاراتانتقال دانش

U-Multirankاختراعات مشترک با صنعتانتقال دانش

U-Multirankدرآمد حاصل از منابع خصوصیانتقال دانش

U-Multirankهمکاری با شرکای صنعتی در انتشاراتانتقال دانش

U-Multirankشرکت های زایشیانتقال دانش

U-Multirankدرآمد حاصل از آموزش حرفه ای مستمرانتقال دانش



U-Multirankنسبت دانشجویان به اعضای هیات علمیآموزش و یادگیری

U-Multirankفارغ التحصیلی به موقع دانشجویان دوره کارشناسیآموزش و یادگیری

U-Multirankفارغ التحصیلی به موقع دانشجویان دوره کارشناسی ارشدآموزش و یادگیری

U-Multirankاعضای هیئت علمی با مدرک دکتریآموزش و یادگیری

U-Multirankارتباط با محیط کار دانشجویان دوره کارشناسیآموزش و یادگیری

U-Multirankنرخ فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسیآموزش و یادگیری

U-Multirankنرخ فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدآموزش و یادگیری

U-Multirankفارغ التحصیلی استاندارد در مقطع کارشناسیآموزش و یادگیری

U-Multirankفارغ التحصیلی استاندارد در مقطع کارشناسی ارشدآموزش و یادگیری

U-Multirankنسبت فارغ التحصیل بیکار دوره کارشناسیآموزش و یادگیری

U-Multirankنسبت فارغ التحصیل بیکار دوره کارشناسی ارشدآموزش و یادگیری

U-Multirank(کارشناسی)ارتباط با محیط کار آموزش و یادگیری

U-Multirank(کارشناسی ارشد)ارتباط با محیط کار آموزش و یادگیری

U-Multirankفارغ التحصیلی در زمان استانداردآموزش و یادگیری

U-Multirankنرخ نسبی بیکاری فارغ التحصیالنآموزش و یادگیری

U-Multirankاشکال جدید آموزش  و ارزیابیآموزش و یادگیری

U-Multirankنرخ فارغ التحصیلی برای اولین مقطع تحصیلیآموزش و یادگیری

U-Multirankفارغ التحصیلی به موقع برای اولین مقطع تحصیلیآموزش و یادگیری

U-Multirankبیکاری نسبی فارغ التحصیالن اولین مقطع تحصیلیآموزش و یادگیری

U-Multirankاشکال جدید آموزش و ارزیابیآموزش و یادگیری

U-Multirankآموزش خدمات اجتماعیآموزش و یادگیری

U-Multirankاشتغال دانش آموختگان در منطقهآموزش و یادگیری



U-Multirank تجربه کلی آموزش(از منظر دانشجویان)آموزش و یادگیری

U-Multirank کیفیت دوره ها و آموزش(از منظر دانشجویان)آموزش و یادگیری

U-Multirank ساماندهی برنامه ها(از منظر دانشجویان)آموزش و یادگیری

U-Multirank ارتباط با اساتید(از منظر دانشجویان)آموزش و یادگیری

U-Multirank تجربه  عملی و تمرین  کار(از منظر دانشجویان)آموزش و یادگیری

U-Multirank تسهیالت کتابخانه ای(از منظر دانشجویان)آموزش و یادگیری

U-Multirank تجهیزات آزمایشگاهی(از منظر دانشجویان)آموزش و یادگیری

U-Multirank امکانات (از منظر دانشجویان)آموزش و یادگیریIT

U-Multirankدرآمد حاصل از سازمان های بیرونی برای تحقیقات دانشگاهیپژوهش

U-Multirankبهره وری مدرک دکتراپژوهش

U-Multirankگرایشات پژوهشی آموزشپژوهش

U-Multirankسمت های فوق دکتراپژوهش

U-Multirankگرایشات بین المللی در مقطع کارشناسیجهت گیری بین المللی

U-Multirankگرایشات بین المللی در مقطع کارشناسی ارشدجهت گیری بین المللی

U-Multirankفرصت تحصیل خارج  از کشورجهت گیری بین المللی

U-Multirankمدارک دکتری بین المللیجهت گیری بین المللی

U-Multirankانتشارات بین المللی مشترکجهت گیری بین المللی

U-Multirankکمک هزینه های تحقیقات بین المللیجهت گیری بین المللی

U-Multirankدوره کارشناسی به زبان خارجیجهت گیری بین المللی

U-Multirankجابه جایی دانشجوجهت گیری بین المللی

U-Multirankاعضای هیات علمی بین المللیجهت گیری بین المللی

U-Multirankدوره کارشناسی ارشد به زبان خارجیجهت گیری بین المللی



U-Multirankگرایشات بین المللی برنامه هاجهت گیری بین المللی

U-Multirankاولین مقطع تحصیلی به زبان خارجیجهت گیری بین المللی

U-Multirank(اندازه نرمال)اختراعات انتقال دانش

U-Multirankنرخ استنادپژوهش

U-Multirankمقاالت با میزان باالی استنادپژوهش

U-Multirankنشریات میان رشته ایپژوهش

U-Multirank(اندازه نرمال)انتشارات پژوهشی پژوهش

U-Multirankخروجی انتشاراتپژوهش

U-Multirankخروجی مرتبط با حوزه هنرپژوهش

ARWU(...نوبل و مدال فیلدز و )تعداد فارغ التحصیالن برنده جایزه آموزش

ARWUحوزه موضوعی پایگاه ۲۱ پژوهشگران پراستناد در پژوهش ISI

ARWUمقاالت منتشر شده در مجالت ساینس و نیچر و  نمایه استنادی علوم و علوم اجتماعیپژوهش

ARWU(...نوبل و مدال فیلدز و )تعداد عضای هیأت علمی برنده جایزه پژوهش

ARWU(میانگین مقاالت تولید شده به تعداد اعضای هیأت علمی)سرانه عملکرد علمی هر دانشگاه پژوهش

ISC(میزان استناد به مقاالت و سهم مقاالت پراستناد)کیفیت پژوهش پژوهش

ISCحجم پژوهش پژوهش( تولیدات نمایه شده درISI , ISC)

ISCتعداد مجالت چاپ شده در پایگاههای استنادی پژوهشISI , ISC

LEIDEN(انتشارات پراستناد هستند1%تعداد و نسبت انتشارات موسسه که جزء )تأثیر علمی مقاالت پژوهش.

LEIDEN(تعداد و نسبت همکاری علمی موسسه با بخش صنعت)مرجعیت همکاری پژوهش

LEIDEN( کیلومتری100تعداد و نسبت همکاری علمی موسسه با نهادهای در )مرجعیت همکاری پژوهش



LEIDEN( کیلومتری500تعداد و نسبت همکاری علمی موسسه با نهادهای در )مرجعیت همکاری پژوهش

LEIDENدسترسی آزاد به انتشاراتپژوهش

LEIDEN(تعداد و نسبت نویسندگان و مؤلفان زن و مرد)تنوع جنسیتی پژوهش

LEIDEN-ITU( انتشارات پراستناد هستند5%تعداد و نسبت انتشارات موسسه که جزء  )تأثیر علمی مقاالت پژوهش.

LEIDEN-ITU( انتشارات پراستناد هستند50%تعداد و نسبت انتشارات موسسه که جزء )تأثیر علمی مقاالت پژوهش.

LEIDEN-ITU(تعداد و نسبت همکاری علمی موسسه با سازمان های دیگر)مرجعیت همکاری پژوهش

LEIDEN-ITU(تعداد و نسبت همکاری علمی موسسه با کشورهای دیگر)مرجعیت همکاری پژوهش

LEIDEN-

SCIGAMO-ITU
پژوهش

.( انتشارات پراستناد هستند10%تعداد و نسبت انتشارات موسسه که جزء )تأثیر علمی مقاالت 

( درصد مقاله های پراستناد10سهم مؤسسه از )نرخ تعالی 

NTU    سال گذشته11تعداد مقاالت منتشر شده در پژوهش 

NTU    سال گذشته۱۱در  (ارجاعات به کتب و مقاالت)تعداد استنادها پژوهش 

NTU    تعداد استنادها در دو سال گذشتهپژوهش

NTU    سال گذشته11میانگین تعداد استنادها در پژوهش

NTU    شاخص پژوهشHدر دو سال گذشته 

NTU    سال گذشته11تعداد مقاله های پراستناد در پژوهش 

NTU    تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت با ضریب تأثیر گذاری باال در سال گذشتهپژوهش

NTU    تعداد رشته های موضوعی برتر دانشگاهپژوهش



NTU- URAPتعداد مقاالت سال گذشتهپژوهش

QS(نظرسنجی از متخصیصن آموزش عالی در مورد عملکرد علمی)شهرت علمی آموزش

QS (ارزیابی سطح کیفی تدریس)سرانه استناد به هر عضو هیأت علمی آموزش

QS (دیدگاه کارفرمایان درباره کیفیت کاری دانش آموختگان)شهرت شغلی خدمات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی

RURشهرت جهانی آموزش دانشگاهآموزش

RURشهرت بین المللی دانشگاهبین المللی سازی

RURسطح بین المللی دانشگاهبین المللی سازی

RURنسبت تعداد استنادها به تعداد اعضای هیات علمی دانشگاهپژوهش

RURنسبت تعداد فارغ التحصیالن دکتری به دانشجویان ورودی دکتریپژوهش

RURتاثیر نرمال شده استنادهاپژوهش

RURنسبت تعداد مقاالت به کل اعضای هیات علمی دانشگاهپژوهش

SCIGAMOپژوهش
نسبت میانگین تاثیر علمی بر مبنای ضریب تاثیر مقاالت نسبت به تاثیر متوسط )اثر نرمال شده 

(در دنیا

SCIGAMO(چاپ شده در مجالت برتر)انتشار مقاالت باکیفیت پژوهش

SCIGAMO(درصد مقاالتی که نویسنده مسئول آن درهمان مؤسسه است)رهبری علمی پژوهش

SCIGAMO(ترکیب دو شاخص نرخ تعالی و رهبری علمی)تعالی همراه با رهبری پژوهش

SCIGAMO(مجموع نویسندگان موسسه که در تولید مقاله نقش داشته اند)استعدادهای علمی پژوهش

SCIGAMOنوآوری
 در PATSTATتعداد خروجی های علمی مؤسسه که بر اساس پایگاه )دانش نوآورانه 

(اختراعات به آنها استناد شده است



SCIGAMOنوآوری
 Statisticalدرصدی از کل خروجی های علمی مؤسسه که بر اساس پایگاه )تأثیر فناورانه 

databaseدر اختراعات به آنها استناد شده است )

SCIGAMO-

WEBOMETRICS
خدمات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی

تعداد صفحات اینترنتی مرتبط با آدرس مؤسسه بر اساس موتور )حجم صفحات وب /اندازه

(جستجوی گوگل

SCIGAMO-

WEBOMETRICS
خدمات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی

تعداد لینک های ارجاع شده به سایت )دامنه لینک های ورودی به موسسه / قابلیت مشاهده

(ahrefsدانشگاه بر اساس پایگاه اطالعاتی 

THEارجاع ها به مقاالت پژوهشی/تعداد استنادهاپژوهش

 SCIMAGOسرانه مقاالت چاپ شده در مجالت علمی نمایه شده در پایگاه داده اسکوپوسپژوهش

THE-U.S.News-

RUR
شهرت جهانی پژوهشپژوهش

THE-URAP-

SCIGAMO-

U.S.News-ITU

(...مقاله های مشترک و )تعداد همکاری های بین المللی بین المللی سازی

U.S.Newsدرصد کل پژوهش ها با همکاری بین المللیبین المللی سازی

U.S.Newsتعداد انتشاراتپژوهش

U.S.Newsتعداد کتاب هاپژوهش

U.S.Newsتعداد همایش هاپژوهش

U.S.Newsآواز منطقه ای در پژوهشپژوهش

U.S.Newsتاثیر استنادهای پژوهشیپژوهش

U.S.Newsکل استنادهاپژوهش



U.S.Newsدرصد انتشارات پراستناد10تعداد انتشارات در پژوهش 

U.S.Newsدرصد برتر استنادها10درصد کل پژوهش های پژوهش 

U.S.Newsتعداد مقاله های پراستناد در میان یک درصد پراستنادها در زمینه ای ویژهپژوهش

U.S.Newsنسبت مقاله های پراستناد در میان یک درصد پراستنادها در زمینه ای ویژهپژوهش

URAPتعداد استنادهای سه سال گذشته به مقاله های همان سه سالپژوهش

URAP(...مقاله، مقاله همایش و )تعداد کل انتشارات سه سال گذشته پژوهش

URAPبهره وری علمی بر پایه سرانه استناد مؤسسه در برابر سرانه جهانیپژوهش

URAPتأثیر پژوهشی بر پایه سرانه استناد مؤسسه در برابر سرانه جهانیپژوهش

WEBOMETRICS( زمینه علمی26 برتر ٪10)تعداد انتشارات پراستناد )سرآمدی پژوهش پژوهش

WEBOMETRICSپژوهش
 نویسنده 110تعداد استنادات از - پژوهشگران پراستناد /دسترسی آزاد به اطالعات /شفافیت

( نویسنده برتر10به جز )برتر 


