
                                                                

 

 

 

                                               

 01شماره ویرایش:  99زمستان  انبندي/مژگان شریفیریزي و رتبهکننده: گروه برنامهتهیه

 

 ISCبندي معرفی نظام رتبه   

 :مقدمه

سومین پایگاه استنادي معتبر بین المللی است که با هدف ثبت، ) ISC(پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 
انتشار و ارزیابی تولیدات علمی کشورهاي اسالمی در چهارمین نشست وزراي آموزش عالی کشورهاي 

در باکو پایتخت جمهوري آذربایجان مصوب و در جمهوري اسالمی  2008سال ) ICMHESR(اسالمی 
 ایران تأسیس گشت.

 26ها و مؤسسات پژوهشی کشور را براساس دانشگاه 1389علوم جهان اسالم از سال  پایگاه استنادي
هاي امکانات و فعالیت - المللی، تسهیالتمعیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین 5شاخص در قالب 

بندي تبهردهند، ارزیابی و که مهمترین مأموریتهاي دانشگاهی را مد نظر قرار میبا اجتماعی، اقتصادي و صنعتی 
هاي ها ازجمله توجه بیشتر به آموزش، توجه به طرحبندي دانشگاهبنابراین تفاوت زیادي در رتبه کند.می

توسط تیمی متشکل از  ISCبندي ملی شناسی رتبهروش پژوهشی و اثرگذاري اقتصادي صورت گرفته است.
عالی کشورهاي اسالمی مصوب بندي تهیه و در ششمین نشست وزراي آموزش خبرگان و متخصصان رتبه

ها بندي دانشگاهرتبه 2013-2014در کشور، از سال  ISCبندي ملیگردد. این پایگاه ضمن ارائه ساالنه رتبهمی
بندي ملی و جهان اسالم هاي رتبهو مؤسسات پژوهشی را در سطح کشورهاي اسالمی آغاز کرده است. نظام

ISC ها و مؤسسات پژوهشی فراهم آورده ن امکان را براي دانشگاههاي تخصصی و متنوع ایبا ارائه شاخص
ها و ریزياي، برنامهاست تا با سنجش همه جانبه عملکرد خویش و آگاهی دقیق از رقباي ملی و منطقه

 هاي تراز جهانی را اتخاذ نمایند.هاي مناسب جهت رشد وضعیت و تبدیل شدن به دانشگاهگذاريسیاست
سال  ست. شناسی این نظام رتبهروش 1399در  لی اي کمعیاره شناسی جدیدروشدر بندي تغییر کرده ا

، اثرگذاري اقتصادي و خدمات المللی سازيحوزه آموزش، پژوهش، فنآوري و نوآوري، بین 6پیشنهادي در 

 اجتماعی، زیرساخت و تسهیالت است.
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 دف:ه
من فراهم ، ضاین پایگاهاست. ثبت، انتشار و ارزیابی تولیدات علمی کشورهاي اسالمی بندي این رتبههدف 

ها، مجالت علمی و همچنین پژوهشگران ایران و دیگر گذاري کشورها، دانشگاهآوردن امکان ارزیابی و رتبه
سالم در سطح بین  هايدرحوزهالمللی، جایگاه تولید علم آنها و نقاط قوت و ضعفشان را کشورهاي جهان ا

 .نمایدموضوعی مختلف ترسیم می

 
 )20104( 1389زمان شروع: 

 ها: شرح و وزن سنجه

 ISC  درصــد 58باوزن  معیار کلی پژوهش 5قالب ها و مؤســســات پژوهشــی را در دانشــگاه 89از ســال ،

صد 28با وزن  آموزش صد 10با وزن  المللی، وجهه بیندر سهیالتدر هاي اجتماعی، امکانات و فعالیت-، ت

شناسی خود را تغییر روش 99درصد مورد ارزیابی قرار داده است. اما در سال  2با وزن اقتصادي و صنعتی 

 گیرد:انجام میشاخص با معیارهاي زیر  47 حولو ارزیابی 

علمی به تفکیک مرتبه، کارکنان به تفکیک نوع اســتخدام و دانشــجویان به تفکیک تعداد اعضــاي هیأت -
 مقطع

 العات آموزشی دانشگاه اط -

 دانشگاه یاطالعات پژوهش -

 اثربخشی پژوهش -
 یپژوهش يهاها و پروژهها، طرحاطالعات مربوط به رساله -
 يو نوآور يفناور -
 یالملل نیب يهاتیفعال -
 دانشگاه يها و درآمدها نهیهز -

 یاجتماع يهاتیفعال -
 التیساخت و تسه ریز -
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 بدین شرح است:وزن معیارهاي مذکور بندي کلی، دسته درکه 

 درصد،  30آموزش با وزن  •
 درصد، 25پژوهش با وزن  •
 درصد،  20فنآوري و نوآوري با وزن  •
 درصد،  10المللی سازي با وزن بین •
 درصد و 10اثرگذاري اقتصادي با وزن  •
 درصد است. 5خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیالت با وزن  •

 
 آمده است.زیر به تفکیک در جدول جدید روش هاي مرتبط با هریک از معیارهاي شاخص

 

 شاخص معیار ردیف

 به تفکیک مرتبه (مربی، استادیار، دانشیار و استاد) تعداد کل اعضاي هیأت علمی تمام وقت 1

 به تفکیک (قراردادي، پیمانی و رسمی) تعداد کل کارکنان تمام وقت 2

 (وابسنه) بین المللیتعداد اعضاي هیأت علمی  تعداد اعضاي هیأت علمی بین المللی 3

 تعداد کل دانشجویان 4
به تفکیک مقطع (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتري و 

 دانشجویان خارجی)

 اطالعات آموزشی دانشگاه 5
هاي جدید آموزشی در ها و روشطراحی، ایجاد و ارائه دوره

اي با تایید شوراي حوزه علمی مشخص و یا بین رشته
 ریزيگسترش و برنامه

 بازنگري دروس با توجه به نظام صالحیت حرفه اي اطالعات آموزشی دانشگاه 6

 شدهتعداد جوایز ملی و بین المللی دریافت  اثر بخشی پژوهش 7

 تعداد کتب تهیه شده توسط اعضاي هیأت علمی دانشگاه اطالعات پژوهشی دانشگاه 8

 اطالعات پژوهشی دانشگاه 9
هیأت علمی دانشگاه با تعداد کتب تهیه شده توسط اعضاي 

پژوهشگران خارجی چاپ شده توسط انتشارات معتبر ملی و 
 بین المللی
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 شاخص معیار ردیف

10 
ها و ها، طرحاطالعات مربوط به رساله

 هاي پژوهشیپروژه
 هاي تحصیالت تکمیلیتعداد کل رساله

11 
ها و ها، طرحاطالعات مربوط به رساله

 هاي پژوهشیپروژه
 تعداد رساله هاي تقاضا محور

12 
ها و ها، طرحاطالعات مربوط به رساله

 هاي پژوهشیپروژه
هاي تحصیالت تکمیلی مشترك با ها و رسالهتعداد پایان نامه

 مراکز پژوهشی ملی

13 
ها و ها، طرحاطالعات مربوط به رساله

 هاي پژوهشیپروژه
 تعداد کل گرنت ها و پروژه هاي بین المللی دانشگاه

14 
ها و ها، طرحرساله اطالعات مربوط به

 هاي پژوهشیپروژه
 تعداد کل پروژه هاي پژوهشی خاتمه یافته دانشگاه

15 
ها و ها، طرحاطالعات مربوط به رساله

 هاي پژوهشیپروژه
تعداد پروژه هاي پژوهشی مسأله محور ملی (مورد تایید 

 شوراي عطف)

16 
ها و ها، طرحاطالعات مربوط به رساله

 پژوهشیهاي پروژه
 تعداد کل قراردادهاي صنعت و دانشگاه

 تعداد کل ثبت اختراعات و ثبت ژن فناوري و نوآوري 17

 تعداد شرکت هاي دانش بنیان مستقر در پارك یا مراکز رشد فناوري و نوآوري 18

 تعداد واحدهاي فناور مستقر در پارك یا مراکز رشد فناوري و نوآوري 19

 فناوري و نوآوري 20
هاي دانش بنیان و واحدهاي فناور تعداد شاغلین شرکت

 مستقر در پارك یا مراکز رشد

 فناوري و نوآوري 21
تعداد فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی در جامعه و 

 صنعت

 فعالیت هاي بین المللی 22
تعداد سفرهاي علمی، تعداد فرصت هاي مطالعاتی، شرکت در 

 بین المللی دانشجویانکارگاه هاي آموزشی و همایش هاي 

 فعالیت هاي بین المللی 23
تعداد سفرهاي علمی، تعداد فرصت هاي مطالعاتی، شرکت در 
کارگاه هاي آموزشی و همایش هاي بین المللی اعضاي هیات 

 علمی
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 ISCبندي معرفی نظام رتبه   

 شاخص معیار ردیف

 فعالیت هاي بین المللی 24
 المللی که باها و مراجع بینعضویت دانشگاه در کنوانسیون

دانشگاه آنها را نمایندگی یا همکاري تایید وزارت عتف 
 نمایدمی

 المللیهاي آموزشی رسمی مشترك بیندوره فعالیت هاي بین المللی 25

 هزینه ها و درآمدهاي دانشگاه 26
بنیان و هاي دانشسازي شده شرکتتعداد محصوالت تجاري

 واحدهاي فناور

 سازي شدهتجاريتعداد اختراعات  هزینه ها و درآمدهاي دانشگاه 27

 هزینه ها و درآمدهاي دانشگاه 28
درآمد ناشی از طرح هاي پژوهشی (گرنت پژوهشی ریالی و 

 ارزي)

 درآمد آموزشی دانشگاه هزینه ها و درآمدهاي دانشگاه 29

 درآمد اختصاصی قراردادها (قرارداد با صنعت) هزینه ها و درآمدهاي دانشگاه 30

 دانشگاههزینه ها و درآمدهاي  31
هاي دانش بنیان و واحدهاي درآمد حاصل از فروش شرکت

فناور، فروش لیسانس فناوري، فروش پتنت، محصوالت 
 فناوري شده صنعتی، دامی و کشاورزي و کشاورزي

 هزینه ها و درآمدهاي دانشگاه 32

اي, برگزاري درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی مشاوره
ها، فروش کتاب و آزمایشگاهها و همایش و سمینار, کارگاه

مجالت، فروش محصوالت مختلف، میزان بهره مندي مستقیم 
دانشگاه از مساعدت جامعه (منظور ارزش ریالی بهره مندي 

 دانشگاه از محل وقف، هبه، واگذاري و مانند آن است)

 فعالیت هاي اجتماعی 33
در المپیادهاي فرهنگی و  تعداد دانشجویان حائز رتبه هاي ملی

 ورزشی

 فعالیت هاي اجتماعی 34
المللی در المپیادهاي تعداد دانشجویان حائز رتبه هاي بین

 فرهنگی، ورزشی

 ها و سمینارهاي آموزشی فرهنگی و ورزشیتعداد کارگاه فعالیت هاي اجتماعی 35

 دانشجویی)تعداد تشکل ها (انجمن هاي علمی  فعالیت هاي اجتماعی 36

 تعداد نشریات دانشجویی فعالیت هاي اجتماعی 37
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 ISCبندي معرفی نظام رتبه   

 شاخص معیار ردیف

 تعداد سمن هاي وابسته و یا مستقر در دانشگاه فعالیت هاي اجتماعی 38

 تعداد کرسی هاي نظریه پردازي، نقد و ترویجی فعالیت هاي اجتماعی 39

 )Mb/sپهناي باند اینترنت (برحسب مگابیت بر ثانیه  زیر ساخت و تسهیالت 40

 دسترسی به پایگاه هاي اطالعاتی زیر ساخت و تسهیالت 41

 مستندات قابل عرضه در کتابخانه زیر ساخت و تسهیالت 42

 میزان فضاي آموزشی زیر ساخت و تسهیالت 43

 میزان فضاي پژوهشی زیر ساخت و تسهیالت 44

 میزان فضاي فرهنگی و ورزشی زیر ساخت و تسهیالت 45

 میزان فضاي اداري تسهیالتزیر ساخت و  46

 میزان فضاي سبز دانشگاه زیر ساخت و تسهیالت 47
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