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منتشر شد: رتبه بندی جهانی کیو اس سال 2021 / حضور 5 دانشگاه 
از ایران در جدیدترین نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا

 / آسیایی  سال 2020    تایمز کشورهای  بندی  رتبه  نتایج  انتشار 
حضور 5 دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران در میان 100 دانشگاه 

برتر آسیا

در  ایران  و  دنیا  در   ISC کووید-19  نماگر  سامانه  تحلیلی  گزارش 
10 روز اخیر / افزایش میزان متوسط رشد روزانه مبتال به ویروس 
کووید-19 در دنیا  از  1.78 به 2 درصد /  ادامه افزایش متوسط نرخ 

رشد روزانه در کشور از 1.48  درصد به 1.8 درصد

ویدئوکنفرانس های برگزار شده در بهار 1399 )قسمت اول(

 )ISC( ثبت همایش ها در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

)تاریخ  بین المللی  سطح  در  ایران  اسالمی  جمهوری  علمی  جایگاه 
انتشار: 15 تیر 1399(
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   منتشر شد
رتبه بندی جــهانی کیـو اس سـال 2021

حضور 5 دانشگاه از ایران در جدیدترین نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا

اس،  کیـو   2021 سـال  رتبه بنـدی  نتایـج  آخریـن  در 
5  دانشـگاه کشـور حضـور دارنـد. دانشـگاه صنعتـی شـریف بـا 
رتبـه 409، دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر بـا رتبـه 477، دانشـگاه 
 تهـران بـا رتبـه600-591، دانشـگاه علـم و صنعت ایـران با رتبه

650-601 و دانشـگاه شـیراز  بـا رتبـه 1000-801 می باشـند. 
ایـن درحالی اسـت که تـا سـال 2016 فقط دو دانشـگاه صنعتی 
شـریف بـا رتبه 480-471  و دانشـگاه تهران بـا رتبه 551-600 

در ایـن نظـام رتبه بنـدی حضور داشـتند. 

دانشـگاه های   2021 سـال  در  اس  کیـو  رتبه بنـدی  در 
رتبـه  ارتقـای  گذشـته  سـال  بـه  نسـبت  تهـران  و  امیرکبیـر 
داشـته اند. بـه طـور خـاص دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر از رتبـه 
489 بـه  رتبـه 477 )12 پلـه ارتقـا( و دانشـگاه تهـران از بـازه  
650-601  بـه 600-591 )50 پلـه( ارتقـا جایـگاه داشـته اند. 
عملکـرد دانشـگاه های کشـور در رتبه بنـدی جهانی کیواس 

در سـال های مختلف در جدول زیر نشـان داده شـده اسـت.

مقایسه دانشگاه های کشور در رتبه بندی جهانی کیو اس در چند سال اخیر 

رتبه سال 2019رتبه سال20 20رتبه سال 21 20نام دانشگاه

409407432صنعتی شریف

477489498صنعتی امیرکبیر

750-650701-600601-591تهران

650-650601-650601-601علم و صنعت ایران

1000-1000801-1000801-801شیراز

در میـان کشـورهای اسـالمی از کشـور مالزی20 دانشـگاه 
)بـا بهتریـن رتبـه 59(، ترکیـه 9 دانشـگاه )بـا بهتریـن رتبـه 
465(، امـارات متحـده عربی 8 دانشـگاه )با بهتریـن رتبه 211(، 
قزاقسـتان بـا 10 دانشـگاه )بـا بهتریـن رتبـه 165(، عربسـتان 
دانشـگاه   8 اندونـزی   ،)143 رتبـه  بهتریـن  )بـا  دانشـگاه   10
)بـا بهتریـن رتبـه 254(، لبنـان 8 دانشـگاه )بـا بهتریـن رتبـه 
220(، پاکسـتان 7 دانشـگاه )بـا بهتریـن رتبـه 355(، اردن 4 
دانشـگاه )بـا بهتریـن رتبـه 650-601(، مصـر 4 دانشـگاه )بـا 
بهتریـن رتبـه 411(، برونئی 2 دانشـگاه )با بهتریـن رتبه 254(، 
 کویـت، عـراق و بنـگالدش هرکـدام 2 دانشـگاه )با بهتریـن رتبه

1000-801(، بحریـن 2 دانشـگاه )بـا بهترین رتبـه 651-700(، 
قطـر یـک دانشـگاه ) 245(  و عمـان یـک دانشـگاه )375( در 
فهرسـت دانشـگاه های برتر کیـو اس 2021 حضور دارند. شـایان 
ذکـر اسـت کـه دانشـگاه ماالیا )UM( با رشـد 11 پلـه ای از رتبه 
70 در سـال 2020 بـه 59 در سـال 2021 در جایـگاه ممتـاز در 
بیـن تمـام دانشـگاه های کشـورهای اسـالمی قرار گرفته اسـت. 

موسسـه تکنولوژی ماساچوست )MIT(، دانشگاه استنفورد، 
دانشـگاه هاروارد، موسسـه تکنولوژی کالیفرنیا )کلتک(، دانشـگاه 
آکســفورد )انگلیــس(، موسسـه فنــاوری زوریــخ )سـوئیس(، 
دانشـگاه کمبریـج )انگلیـس(، امپریـال کالـج لنـدن )انگلیـس(، 
دانشـگاه شـیکاگو و دانشـگاه یو سـی ال )انگلیس( به ترتیب 10 
دانشـگاه برتـر جهان در رتبه بندی سـال 2021 کیواس شـناخته 
شـدند. الزم بـه ذکـر اسـت دانشـگاه ملـی سـنگاپور )NUS( در 

رتبـه جهانی 11 قـرار دارد.
رتبه بنـدی کیـو اس توسـط مؤسسـه "کاکارلی سـیموندز" 
در کشـور انگلسـتان صـورت می گیـرد  و عمـال از سـال 2010 
بـه صـورت مسـتقل دانشـگاه های دنیـا را مـورد ارزیابـی قـرار 
می دهـد. روش شناسـی رتبه بنـدی جهانـی کیـو اس بـر اسـاس 
دامنه گسـترده ای از فعالیت های دانشـگاهی طراحی شـده است. 
دانشـگاه ها توسـط 6 شـاخص در قالـب 4 حـوزه کلـی آمـوزش، 
پژوهـش، قابلیـت جذب در بـازار کار و بین المللی سـازی ارزیابی 

می شـوند. 
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در رتبه بنـدی جهانی کیو اس، بررسـی شـهرت دانشـگاه با 
وزن 40%، ارزیابی کارفرمایان با وزن 10%، نسـبت اعضای هیئت 
علمـی بین المللـی بـا وزن 5%، نسـبت دانشـجویان بین المللی با 
وزن 5%، میـزان اسـتنادات بـه ازای هـر عضـو هیئـت علمـی بـا 
وزن 20% و نسـبت اعضای هیئت علمی به دانشـجو با وزن %20 

جهـت ارزیابـی عملکرد دانشـگاه ها بهره برده اسـت. 
همچنیـن پایـگاه رتبه بنـدی کیـو اس در ارزیابـی خـود در 
شـاخص های مربوطـه بـه خصـوص اندازه گیـری تأثیـر پژوهش، 
اسـتنادی  پایـگاه  در  را  دانشـگاه ها  موجـود  سـاله   5 اطالعـات 
زیـر  در جـدول  کـه  قـرار می دهـد  بررسـی  مـورد  اسـکوپوس 

جزئیـات مربوطـه آمـده اسـت. 

جهانـی  رتبه بنـدی  در  اسـتفاده  مـورد  اطالعاتـی  منابـع 
کیواس  در سـال 2021 شـامل اطالعات حاصل از نظرسـنجی ها، 
اطالعـات ارائه شـده از سـوی دانشـگاه ها و اطالعات پژوهشـی 5 

سـال گذشـته )2019-2015( دانشـگاه ها در پایـگاه اسـتنادی 
اسـکوپوس )Scopus( می باشـد و تعـداد 1002 دانشـگاه در این 

رتبه بنـدی حضـور داشـته اند.

 انتشار نتایج رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی  سال 2020
 حضور 5 دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران در میان 100 دانشگاه برترآسیا

رتبه بنـدی  نظام هـای  از  یکـی  تایمـز  رتبه بنـدی  پایـگاه 
معتبـر در سـطح بین المللـی اسـت کـه در سـال 2013 میـالدی 
بـرای اولیـن بـار رتبه بنـدی دانشـگاه های آسـیایی را در کنـار 

داد.  انجـام  خـود  بین المللـی  رتبه بندی هـای 
از   ،2020 سـال  آسـیایی  دانشـگاه های  رتبه بنـدی  در 
جمهـوری اسـالمی ایـران تعـداد 40 دانشـگاه حضـور داشـته اند 
کـه 5 دانشـگاه کشـور در میـان 100 دانشـگاه برتـر آسـیا قـرار 

گرفته انـد.
شناسـی  روش  هماننـد  رتبه بنـدی  ایـن  شناسـی  روش 
رتبه بنـدی جهانی دانشـگاه ها اسـت کـه از 13 شـاخص در قالب 
5 معیـار آمـوزش )25(، پژوهـش )30(، اسـتنادات )30(، درآمـد 
صنعتـی )7.5( و وجهـه بین المللـی )7.5( بهـره جسـته اسـت. با 
ایـن حـال در رتبه بنـدی دانشـگاه های آسـیایی پس از محاسـبه 
امتیـازات بـر اسـاس شـاخص ها نتایـج کسـب شـده بـر اسـاس 
دانشـگاه های موجـود در ایـن رتبه بنـدی دوباره تنظیم می شـود.
رتبه بنـدی آسـیایی تایمـز در سـال 2020، تعداد 489 دانشـگاه 

دانشـگاه های رتبه بنـدی  ایـن  در  بـردارد.  در  کشـور   30 از   را 
 Tsinghua University و  Peking University از کشـور چیـن 
رتبه هـای اول و دوم را در بیـن دانشـگاه های آسـیایی بـه خـود 
اختصـاص داده انـد و ایـن برای اولین بار اسـت که دو دانشـگاه از 
چیـن در صدر جدول این رتبه بندی دیده می شـود. دانشـگاه های 
 UHK سـنگاپور و )National University of Singapore(  NUS 

ترتیـب  بـه  کنـگ  هنـگ  از   )University of Hong Kong(
دارنـد.  را  سـوم  و  دوم  رتبه هـای 

هماننـد سـال های گذشـته، کشـور ژاپـن بـا 110 دانشـگاه 
)سـال  دارد  رتبه بنـدی  ایـن  در  را  دانشـگاه  تعـداد  بیشـترین 
گذشـته ایـن رکـورد 103 بـوده اسـت( و بهتریـن دانشـگاه آن 

می باشـد.  7 رتبـه  بـا   University of Tokyo

در  اسـت،  داده شـده  نشـان   همان گونـه کـه در جـدول 
رتبه بنـدی آسـیایی 2020 تایمـز، 40 دانشـگاه از ایـران حضـور 
دارنـد که دانشـگاه های صنعتی نوشـیروانی بابل، صنعتی شـریف 
ترتیـب  بـه   83 و   75  ،48 رتبه هـای  بـا  امیرکبیـر  صنعتـی  و 

 بندی جهانی کیو اسهای رتبهشاخص

 زنو شاخص جزئیات استخراج

 بررسی شهرت علمی بر اساس نظر سنجی علمی جهانی
  کارفرمایان مورد در نظرسنجی اساس بر

 ارزیابی کارفرمایان تکمیلی تحصیالت

 نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو تدریس تعهد گیری اندازه
 میزان استناد به اعضای هیئت علمی پژوهش ثیرتأ گیری اندازه

 المللینسبت دانشجویان بین دانشجویی جامعه تنوع گیری اندازه
 المللینسبت اساتید بین اساتید دانشگاهی  تنوع جامعه گیری اندازه
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رتبه هـای اول تـا سـوم ایـران را از آن خـود کـرده انـد.
بیـن  در  صنعتـی  دانشـگاه   8 اینکـه  بـه  توجـه  بـا   
سـوم  تـا  اول  رتبه هـای  و  دارنـد  ایـران حضـور  دانشـگاه های 
ایـران نیـز از آن دانشـگاه های صنعتـی اسـت و بـا توجـه بـه 

تعـداد کـم دانشـگاه های صنعتـی در مقابـل دانشـگاه های جامع 
و دانشـگاه های علـوم پزشـکی،  می تـوان گفـت که دانشـگاه های 

داشـته اند. بهتـری  عملکـرد  رتبه بنـدی  ایـن  در  صنعتـی 

مقایسه عملکرد ایران در سال 2019 و 2020 

تعـداد دانشـگاه های ایـران از 29 دانشـگاه در رتبه بنـدی 
آسـیایی 2019 تایمـز بـه 40 دانشـگاه در سـال 2020 رسـیده 
اسـت )تعداد دانشـگاه های حاضر در رتبه بندی از 417 دانشـگاه 
تعـداد 4  در سـال 2019  اسـت(.  دانشـگاه رسـیده  بـه  489 
دانشـگاه از کشـور رتبه زیر 100 را در آسـیا داشـته اند، در حالی 
کـه در سـال 2020 ایـن تعـداد بـه 5 دانشـگاه رسـیده اسـت. با 
ایـن حـال بهترین رتبه ایران در سـال 2019،  رتبـه 43 بوده، اما 

ایـن رتبـه در سـال 2020 بـه رتبه 48 رسـیده اسـت.
یاسـوج،  دانشـگاه های   2020 سـال  رتبه بنـدی  در 
بین المللـی امـام خمینـی، علـوم پزشـکی تبریـز، علـوم پزشـکی 

اصفهان، کردسـتان، شـهید چمران اهواز، بوعلی سـینا، سـمنان، 
شـهرکرد، شـاهد و علـوم پزشـکی شـیراز بـرای اولین بـار حضور 

یافته انـد. 
دانشـگاه های صنعتـی شـریف، علـم و صنعـت ایـران، علوم 
پزشـکی تهـران، علـوم پزشـکی مشـهد، علـوم پزشـکی ایـران، 
علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، شـهید بهشـتی و صنعتی شاهرود 
توانسـته انـد نسـبت به سـال گذشـته عملکـرد بهتری داشـته و 
رتبـه خـود را ارتقـا دهنـد. در جـدول زیـر حضـور دانشـگاه های 
ایـران در رتبه بندی آسـیایی 2019 و 2020 بـه صورت تطبیقی 

نشـان داده شـده است.

 0202فهرست دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه های کشورهای آسیایی 
 ببزُ رتبِ ای ًبم داًشگبُ رتبِ ًبم داًشگبُ

 فردٍسی هشْد  صٌعتی ًَشیرٍاًی بببل

 صٌعتی شریف  اصفْبى 
 هبزًدراى  صٌعتی اهیر کبیر
 شْید چوراى اَّاز  علن ٍ صٌعت ایراى

 بَعلی سیٌب یبسَج



 گیالى تْراىعلَم پسشکی 
 خَارزهی کبشبى

 سوٌبى علَم پسشکی هشْد
 شْرکرد صٌعتی اصفْبى

 صٌعتی شبّرٍد علَم پسشکی ایراى
 زًجبى علَم پسشکی شْید بْشتی

 شْید هدًی آذرببیجبى تْراى
 ارٍهیِ بیي الوللی اهبم خویٌی

 السّرا صٌعتی شیراز



 شگبُ بیرجٌددا تبریس
 شبّد علَم پسشکی تبریس

 شْید ببٌّر کرهبى شْید بْشتی
 علَم پسشکی اصفْبى



 علَم پسشکی شیراز
 یسد خَاجِ ًصیرالدیي طَسی

 کردستبى
 شیراز 
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بیـن  در  دانشـگاه  تعـداد 40  در سـال 2020،  نیـز  ایـران 
دانشـگاه های برتر آسـیایی داشـته که این تعداد در سـال 2019، 
29 دانشـگاه، در سـال 2018، 18 دانشـگاه و در سـال 2017 
برابـر بـا 14 دانشـگاه بوده اسـت. بـا اینکه ایـران به لحـاظ تعداد 
دانشـگاه نسـبت به سـال قبل رشـد چشـمگیری داشـته ، اما این 
رشـد از لحـاظ جایـگاه رتبـه تنهـا در تعـدادی از دانشـگاه ها از 
جملـه  رشـد 11 پلـه ای دانشـگاه صنعتی شـریف )از رتبه 86 در 
سـال 2019 بـه رتبـه 75 در 2020(، رشـد 20 پلـه ای دانشـگاه 

علـم وصنعـت )از 107 بـه 87(، رشـد 20 پلـه ای علـوم پزشـکی 
تهـران )129 بـه 109(، رشـد 36 پلـه ای علـوم پزشـکی مشـهد 
)150 بـه 114(، رشـد 100 پلـه ای دانشـگاه های علـوم پزشـکی 
ایـران، علوم پزشـکی شـهید بهشـتی )بـه رتبه 138( و رشـد 70 
پله ای دانشـگاه شـهید بهشـتی )به رتبه 180( و رشـد 50 پله ای 

دانشـگاه صنعتی شـاهرود قابل مشـاهده اسـت.

20202019201820172016201520142013

402918148333تعداد دانشگاه های ایران

تعداد دانشگاه های آسیایی در 
489417359298201100100100تایمز

تعداد دانشگاه های ایران در رتبه بندی تایمز در سال های مختلف

 2020و  2019بررسی تطبیقی حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی آسیایی 
 2019رتبه  2020رتبه  نام دانشگاه 2019رتبه  2020رتبه  نام دانشگاه

 195 201-250 شیراز 43 48 صنعتی نوشیروانی بابل

 201-250 251-300 مشهدفردوسی  86 75 صنعتی شریف

 251-300 251-300 اصفهان 80 83 صنعتی امیر کبیر

 185 251-300 مازندران 107 87 علم و صنعت ایران

 - 251-300 شهید چمران اهواز - 89 یاسوج

 - 301-350 بوعلی سینا 129 109 علوم پزشکی تهران

 251-300 301-350 گیالن 99 110 کاشان

 301-350 301-350 خوارزمی 150 114 علوم پزشکی مشهد

 - 301-350 سمنان 109 130 صنعتی اصفهان

 - 301-350 شهرکرد 201-250 138 علوم پزشکی ایران

 351-400 301-350 صنعتی شاهرود 201-250 138 علوم پزشکی شهید بهشتی

 301-350 301-350 زنجان 134 144 تهران

 251-300 351-400 آذربایجانشهید مدنی  - 148 بین المللی امام خمینی

 301-350 351-400 ارومیه 138 156 صنعتی شیراز

 351-400 401+ الزهرا 155 163 تبریز

 401+ 401+ بیرجند - 166 علوم پزشکی تبریز

 - 401+ شاهد 201-250 180 شهید بهشتی

 351-400 401+ شهید باهنر کرمان - 201-250 علوم پزشکی اصفهان

 - 401+ علوم پزشکی شیراز 201-250 201-250 نصیرالدین طوسیخواجه 

 351-400 401+ یزد - 201-250 کردستان
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عملکرد دانشگاه های کشورهای اسالمی آسیایی در رتبه بندی آسیایی تایمز 2020

از 27 کشـور آسـیایی اسـالمی،  دانشـگاه های 16 کشـور در رتبه بنـدی آسـیایی تایمـز 2020 حضـور دارنـد. ایـران هماننـد سـال 
گذشـته بـا 40 دانشـگاه از لحـاظ تعـداد دانشـگاه رتبـه نخسـت را دارد و پـس از ایران، کشـورهای ترکیه و پاکسـتان به ترتیـب با 34 و 

14 دانشـگاه رتبـه دوم و سـوم دارند. 
بـه لحـاظ بهتریـن رتبه، کشـورهای عربسـتان، امـارات متحده و مالـزی و ایران رتبه هـای اول تا چهـارم را دارند. جـدول زیر تعداد 

 حضـور و بهتریـن رتبه دانشـگاه های کشـورهای اسـالمی در آسـیا را در رتبه بندی تایمز 2020 نشـان می دهد. 
 بْتریي رتبِ تعداد داًشگبُ ًبم کشَر

 ایراى
 ترکیِ

 پبکستبى
 هبلسی

 عربستبى
 سیًاًدٍ

 اردى
 اهبرات هتحدُ عربی

 لبٌبى
 عراق

 قساقستبى
 قطر

 یئبرًٍ
 ٍ عوبى کَیت

 بٌگالدش

 

نماگرکوویـد-19  سـامانه  از  مسـتخرج   اطالعـات 
)ISC COVID-19 Visualizer( نشـان می دهـد کـه میزان رشـد 
متوسـط روزانـه مبتالیـان ویـروس کوویـد-19 در دنیـا از 1.78 
درصـد در دهـه سـوم اردیبهشـت بـه 2.04 درصـد در دهـه اول 

خـرداد افزایـش یافته اسـت. 
همچنیـن میـزان رشـد متوسـط روزانـه کشـور در همیـن 
بـازه زمانـی از 1.48 درصـد بـه 1.8 درصـد افزایش یافته اسـت. 
متوسـط نرخ رشـد روزانه شـیوع  بیماری در کشـور در دهه اول 
اردیبهشـت 1.32 درصـد بـود کـه  در دهـه دوم اردیبهشـت  بـه 
1.4 افزایش و در دهه سـوم اردیبهشـت  به 1.48 درصد افزایش 

و دهـه اول خـرداد مـاه بـه 1.8 درصـد افزایش یافته اسـت. 
کورونـا  شـده  گـزارش  مـوارد  افزایـش  دلیـل  چنـد  هـر 
 در ایـران افزایـش انجـام تسـت در افـراد بـدون عالمـت یـا بـا

 عالیـم D خفیـف اعـالم شـده ولـی کاهـش شـاخص بهبـودی 

)Recovery Index( )نسـبت متوسـط رشـد روزانـه بهبـودی بـه 
متوسـط رشـد روزانه انتشـار بیماری( در کشـور از 2.12 در دهه 
اول اردیبهشـت بـه 0.94 در دهـه اول خـرداد نشـان دهنده این 
اسـت کـه تـا برطـرف شـدن بیمـاری کوویـد-19 و یـا حداقـل 
کاهـش انتشـار آن در کشـور راه طوالنـی در پیـش خواهـد بـود. 
قطعـا ادامـه رونـد طـی شـده در یک مـاه اخیـر نگـران کننده و 
الزم اسـت تمهیداتـی بـرای تغییـر رونـد افزایشـی رشـد انتشـار 

بیمـاری اتخاذ شـود. 
همان طـور کـه در جـدول 2 مشـاهده می شـود، نکتـه قابل 
توجـه کاهـش میـزان متوسـط رشـد روزانه فوتـی دنیـا از 3.29 
درصـد در دهه اول اردیبهشـت به 1.29 در دهـه اول خرداد بوده 
کـه ایـن میزان کاهش برای کشـور نیـز از 1.53 درصـد به 0.84 

بوده اسـت. درصد 
بـه همـراه تحلیـل  نتایـج و آمـار در سـامانه کوویـد-19 

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-ISC 19 در دنیا و ایران در 10 روز اخیر )دهه اول خرداد(

افزایش میزان متوسط رشد روزانه مبتال به ویروس کووید-19 در دنیا از  1.78 به 2 درصد

ادامه افزایش متوسط نرخ رشد روزانه در کشور از 1.48  درصد به 1.8 درصد
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مربـوط بـه 18 کشـور مطرح دنیا، متوسـط نـرخ رشـد روزانه در 
بازه هـای زمانـی مختلـف، درصـد بهبـود یافته هـا و نیـز درصـد 
فـوت شـده ها در جـدول 1 نشـان داده شـده اسـت. اطالعـات 
مسـتخرج از سـامانه کوویـد-19 در جـدول 1 نشـان می دهـد 
کـه در طـول10 روز اخیـر از یـک الـی 10 خـرداد )21 الـی 30 
مـه 2020( تعـداد کل مبتالیـان در دنیـا از  4982937 مورد به 
6094621 مـورد افزایـش یافتـه و بنابراین متوسـط رشـد روزانه 
بیمـاری در ده روز اخیـر در دنیـا برابـر بـا 2.04 درصد می باشـد. 
جهـت اطالع، میزان رشـد متوسـط روزانـه بیماری دنیـا در دهه 
سـوم اردیبهشـت برابر با 1.78 درصد و در دهه دوم اردیبهشـت 
شـاهد  مجـددا  اخیـر  روز   10 در  بنابرایـن  بـود.  درصـد   2.65

افزایـش نـرخ رشـد متوسـط روزانـه هسـتیم. بررسـی ها نشـان 
می دهـد کـه در دهه اول خـرداد متوسـط جمعیت بهبـود یافته 
در دنیـا رو بـه افزایـش و حدود 44.33 درصـد و نیز میزان فوتی 

رو بـه کاهـش و بـه 6.06 درصد رسـیده اسـت.
بـا ایـن حـال بیشـترین درصـد جمعیـت بهبـود یافتـه در 
میـان 18کشـور مطرح شـده متعلق بـه چین بـا 94.35 درصد، 
آلمـان بـا 90 درصـد، ایـران بـا 78.4 درصـد، ترکیـه بـا 77.9 
درصـد، مکزیـک و عربسـتان بـا 70 درصـد،  اسـپانیا 69 درصد، 
ایتالیـا بـا 67 درصـد، کانـادا بـا 53 درصد و سـایر کشـورها زیر 
50 درصـد می باشـد. میـزان متوسـط بهبـود یافتـه دنیا تـا این 

زمـان 44 درصـد می باشـد.

جدول 1: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(- 11 خرداد

درصد فوت
شده ها
)کل(

درصد 
بهبود
یافته ها
)کل(

متوسط  نرخ 
رشد  روزانه
)درصد(   

دهه اول
خرداد

متوسط  نرخ 
رشد  روزانه
)درصد(   

دهه سوم
اردیبهشت

متوسط  نرخ 
رشد  روزانه 
)درصد(  
دهه دوم 
اردیبهشت

متوسط نرخ 
رشد روزانه 
)درصد(  
دهه اول 

اردیبهشت 

آمار 10 خرداد
) 30 مه(

آمار 30 
اردیبهشت
) 20 مه(

کشور

دنیا6.0644.332.041.782.652.966.094.6214.982.937
آمریکا5.8228.971.411.42.553.3818060711570583
برزیل5.9741.155.125.777.457.46469510285087
روسیه1.1542.232.843.657.768.78396575299941
اسپانیا9.4868.80.270.531.121.78286308278803
14.07NIL0.931.282.873.25272826248818انگلیس
ایتالیا14.3366.90.270.350.741.3232664226699
فرانسه15.2636.20.430.220.620.86188625180809
آلمان4.790.040.30.350.631.04183149177827
هند2.8647.835.54.726.787.07181796106475
ترکیه2.7777.860.740.91.673.15163103151615
ایران5.278.441.811.481.41.32148950124603
پرو2.8142.694.583.997.098.0715567199483
شیلی1.0642.636.716.186.2349485849579
کانادا7.8553.361.321.42.614.279016179112
مکزیک11.5670.445.0786.524.448462751633
عربستان 0.5870.622.928.15.554.838338462545
چین5.5994.350.0100.010.018299982960
پاکستان2.136.323.786.46.34.236645745898

بیشـترین درصـد فوتـی نسـبت به مبتالیـان هر کشـور در 
میـان 18 کشـور مـورد بررسـی بـه ترتیـب متعلق به کشـورهای 
فرانسـه بـا 15.3 درصـد، ایتالیـا و انگلیس بـا 14 درصد، مکزیک 
بـا 11.6 درصـد، اسـپانیا بـا 9.5 درصـد، کانـادا بـا 7.8 درصـد، 

برزیـل بـا 6 درصـد، آمریـکا بـا 5.8 درصد، چیـن بـا 5.6 درصد، 
ایـران بـا 5.2 درصـد، آلمـان 4.7 درصـد و سـایر کشـورها زیر 3 
درصـد می باشـد. ضمنـا میـزان متوسـط فوتـی دنیـا تاکنـون 6 

درصـد بوده اسـت.
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جـدول 2 میزان نرخ متوسـط رشـد روزانه انتشـار بیماری، 
بهبـود یافتـگان و نیـز فـوت یافتـگان برخـی کشـورها را در یک 
مـاه اخیـر نشـان می دهـد. مقایسـه شـاخص های زیر بـا یکدیگر 
بیانگـر رونـد انتشـار بیمـاری و نیـز کنتـرل و مقابلـه بـا بیماری 

می باشـد. 
همـان طـور کـه از جـدول زیـر پیداسـت میـزان متوسـط 
رشـد روزانـه انتشـار بیمـاری در ده روز اخیـر )دهـه اول خرداد( 
در دنیـا برابـر بـا 2.04 درصـد و میـزان متوسـط رشـد روزانـه 
بهبـود یافتـگان برابـر بـا 3.11 درصد و نیز میزان متوسـط رشـد 
روزانـه فوتـی برابـر بـا 1.29 درصد می باشـد. وجه مشـترک آمار 
ایـن جـدول روند کاهشـی میزان متوسـط رشـد روزانـه بهبودی 
و فوتـی در دنیـا و همـه کشورهاسـت. بـه طـور خـاص متوسـط 
رشـد روزانـه بهبـودی و فوتـی دنیـا در دهـه اول اردیبهشـت به 
ترتیـب برابـر بـا 5.06 درصـد و 3.29 درصـد بـود کـه هـر دو 
مـورد بـه ترتیـب بـه 3.11 درصـد و  1.29 درصـد در دهـه اول 
خـرداد کاهـش یافته اسـت. در ایران متوسـط میزان رشـد روزانه 
بهبـودی و فوتـی در دهـه اول اردیبهشـت به ترتیـب برابر با 2.8 
درصـد و 1.53 درصـد بـود که بـه ترتیب بـه 1.69 درصـد و نیز 

0.84 درصـد در دهـه اول خـرداد تقلیـل یافته اسـت.
هرچـه میـزان  متوسـط رشـد بهبـودی بزرگتـر و متوسـط 
رشـد روزانـه انتشـار بیمـاری کوچکتـر باشـد نشـان دهنـده این 
اسـت کـه در برنامـه مقابلـه و سـرکوب انتشـار بیمـاری بهتـر و 
موفـق تـر عمل شـده اسـت. عـالوه بـر این، اگر نسـبت متوسـط 

رشـد روزانـه بهبـودی بـه متوسـط رشـد روزانـه انتشـار بیماری 
بهبـودی شـاخص  نـام  بـه  ثابـت  عـدد  یـک  شـود   محاسـبه 

 )Recovery Index( بـه دسـت می آیـد کـه می تـوان آن را بـه 
عنـوان معیـاری بـرای کنتـرل و جلوگیـری از انتشـار بیماری در 
نظـر گرفـت. در صورتی که شـاخص بهبـودی )RI( کمتر از واحد 
باشـد یعنی میزان متوسـط رشـد بهبودی کمتر از متوسـط رشد 
انتشـار بیمـاری بـوده و بدین ترتیـب طول مانـدگاری بیماری در 
 )RI( آن کشـور بیشـتر خواهد بود. برعکس اگر شـاخص بهبودی
از واحـد بزرگتـر باشـد می تـوان امیـدوار بود کـه کنترل انتشـار 
بیمـاری و برطـرف شـدن ماندگاری بیماری در کشـور با سـرعت 
زمانـی بیشـتری انجـام خواهد گرفت. شـاخص بهبـودی )RI( در 
دنیـا بـرای ده روز اخیـر برابر با 1.52 می باشـد. برای کشـورهای 
ایتالیـا ایـن شـاخص برابـر 7.52 ، روسـیه 2.89، آمریـکا 2.62، 
فرانسـه 2.37، آلمـان 1.93، ترکیه 1.78، چیـن 1 و ایران 0.94 
می باشـد. همان طـور کـه مالحظـه می شـود در میان کشـورهای 
مورد بررسـی ایران با شـاخص بهبـودی )RI( 0.94 درصد دارای 
کمتریـن میـزان نسـبت در دهه اول خـرداد بوده و اگـر این روند 
ادامـه یابـد تـا برطرف شـدن بیمـاری کوویـد-19 و جلوگیری از 
انتشـار آن در کشـور فاصلـه زیـادی وجـود خواهد داشـت. جهت 
اطالع، شـاخص بهبودی )RI( در کشـور در دهه اول اردیبهشـت 
برابـر بـا 2.12 بـود کـه این میـزان بهترین رکـورد ثبت شـده از 

ابتدای سـال 99 بوده اسـت. 

جدول 2: میزان متوسط رشد روزانه انتشار بیماری،  بهبودی  و فوتی در یک ماه اخیر در بازه های 10 روزه ) 11خرداد99 (

دهه اول 
اردیبهشت 

)درصد(

دهه دوم 
اردیبهشت 

)درصد(

دهه سوم 
اردیبهشت 

)درصد(

دهه اول خرداد 
)درصد(

شاخص بهبودی
)Recovery Index( 

در خرداد

کل دنیا

مبتال شده 2.96 2.65 1.78 2.04

بهبودی 1.52 5.06 3.97 2.94 3.11

فوتی 3.29 2.21 1.36 1.29

آمریکا

مبتال شده 3.38 2.55 1.4 1.41

بهبودی2.62 7.59 5.69 3.58 3.69

فوتی 4.28 2.74 1.48 1.17

روسیه

مبتال شده 8.78 7.76 3.65 2.84

بهبودی2.89 13.45 11.44 8.3 8.21

فوتی 10.42 7.02 4.01 4.85

ایتالیا

مبتال شده 1.3 0.74 0.35 0.27

بهبودی7.52 0 8.38 1.93 2.03

فوتی 1.59 1 0.52 0.36



مـاهنامه خبـــری تحلیـلی 
)RICeST(   مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری

)ISC(         پایگاه اســــتنادی علــــوم جــــهان اسالم 8

     
  1

44
1 

ال 
شــو

    
   

13
99

اد 
ـرد

خــ
     

     
     

ره 
شما

Ju
ne

  2
02

0

ایران54
مبتال شده 1.32 1.4 1.48 1.81

بهبودی0.94 2.8 1.39 1.39 1.69
فوتی 1.53 1.1 0.7 0.84

ترکیه
مبتال شده 3.15 1.67 0.9 0.74

بهبودی1.78 0 22.71 1.88 1.31
فوتی 4.33 2.09 1.05 0.73

فرانسه
مبتال شده 0.86 0.62 0.22 0.43

بهبودی2.37 2.81 1.55 0.94 1.02
فوتی 2.03 0.92 0.61 0.27

آلمان
مبتال شده 1.04 0.63 0.35 0.3

بهبودی1.93 3.45 1.58 0.76 0.58
فوتی 3.38 1.59 0.8 0.49

چین
مبتال شده 0.02 0.01 0.01 0.01

بهبودی1 0.07 0.07 0.02 0.01
فوتی 0.01 0 0.01 0

نمـودار زیـر رونـد تغییـرات شـیوع و انتشـار بیمـاری بـا  
میانگیـن گیـری در بازه هـای10 روزه در دو ماه اول سـال 99 در 
دنیـا و ایـران را نشـان می دهـد. از نمـودار زیر مشـاهده می شـود 
کـه نـرخ شـیوع بیمـاری در دنیـا در دو ماه گذشـته همـواره و به 
طـور مسـتمر بـه صورت کاهشـی بوده اسـت. بـا اینحـال علیرغم 
رونـد کاهشـی میانگیـن رشـد روزانه انتشـار بیماری درکشـور در 
فروردیـن مـاه، ایـن رونـد از نیمـه دوم اردیبهشـت متوقـف و در 
مسـیر افزایشـی قـرار گرفتـه اسـت. اطالعـات زیر نشـان می دهد 
که روند کاهشـی رشـد متوسـط روزانه در دهه اول، دوم و سـوم 

فروردیـن مـاه  7.5 درصـد، 5.37 درصـد، 2.45 درصـد بـوده و 
ایـن رونـد مناسـب حتـی در دهه اول اردیبهشـت ادامـه یافت به 
طـوری کـه در ایـن زمان بـه حداقل میزان متوسـط رشـد روزانه 
یعنـی بـه 1.32 درصد رسـیده بـود. در دهه دوم اردیبهشـت ماه 
میـزان نـرخ متوسـط رشـد روزانـه بـا اندکـی افزایـش  بـه 1.4 
درصـد و دهـه سـوم اردیبهشـت و در طـول 10 روز گذشـته بـه 
1.48 درصـد و در دهـه اول خـرداد به 1.8 درصد رسـیده اسـت. 
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   99خزداد  11 -ماه گذشته در دنیا و ایزان 2در  19-روند رشد متوسط روسانه بیماری کووید 

 ایران دنیا
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 )RICeST( مرکـز منطقه ای اطالع رسـانی علـوم و فنـاوری
و پایـگاه اسـتنادی علـوم جهان اسـالم )ISC( با توجه به مسـئله 
پاندمـی ویـروس کرونـا و عدم امـکان برگزاری جلسـات حضوری 
و همچنیـن بـرای تسـریع تعامالت علمی، آموزشـی، پژوهشـی و 
فناوری با دانشـگاه ها و مراکز علمی - پژوهشـی در سـطح کشـور 

ویدئوکنفرانس های برگزار شده در بهار 1399 )قسمت اول(

 
 

 

  (1399 اردیبهشت)فروردین و المللی ملی و بین  کنفرانسی برگزارشده در سطحویدئوهای . جلسات و نشست1جدول 

 ردیف نام سازمان میهمان کنفرانسویدئوتاریخ  سطح برگزاری

 1399فروردین  24 بین المللی
ق امل سدابو مددیر اجرایدی م مددیرع D8مدیر برنامه سالمت و ایمنی اجتماعی گروه 

 آشدنایی بدا(  با هدف NPHCDAهای بهداشتی نیجریه )آژانس توسعه ملی مراقبت
                                    ISC 19-نماگر کوید

1 

 1399فروردین  28 بین المللی
داشت برنامه حمایت از سالمت و به»با موضوع  D8 گروهکشورهای عضو نمایندگان 

 «D8اجتماعی اعضای گروه 
2 

 3 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 1399اردیبهشت  9  ملی
 4 دانشگاه گیالن 1399اردیبهشت  10  ملی

 5 دانشگاه فنی الفرات االوسط عراق 1399اردیبهشت  15  بین المللی

 1399اردیبهشت  17  بین المللی
 چهار دانشگاه بزرگ  پاکستان

)University of Sindh, Karachi University, Shah Abdul Latif 
University Khairpur, Quade Azam University Islamabad) 

6 

 7 دانشگاه خلیج فارس 1399اردیبهشت  21  ملی
 8 دکتر سلیمان باباتونده رامون یوسف ،از نیجریه ISCعضو کمیته اجرایی  1399اردیبهشت  22  بین المللی

 9 شناسی غرب آسیاای اقیانوسمرکز ملی منطقه 1399اردیبهشت  23  ملی
 10 دانشگاه کردستان 1399اردیبهشت  24  ملی
 11 ایپژوهشگاه علوم و فنون هسته 1399اردیبهشت  27  ملی
 12 دانشگاه تبریز 1399اردیبهشت  31  ملی

 
در طی فروردیـن و اردیبهشـت 1399 در مجموع   

5 ویدئوکنفرانـس خارجـی و 7 ویدئوکنفرانـس 

داخلـی برگزار شـد.

و محیـط بین الملـل و نیـز صرفه جویـی در هزینه ها، جلسـاتی را 
در قالـب ویدئوکنفرانـس بـا هیئت رئیسـه دانشـگاه ها و مراکـز 

آمـوزش عالـی ایران و کشـورهای اسـالمی برگـزار می نماید.      
ویدئوکنفرانس هــای  از  خالصــه ای  گــزارش،  ایــن  در 

برگزارشــده در بهــار 1399 ارائــه می شــود.  

معرفی ویدئوکنفرانس های خارجی: 

ویدئوکنفرانـس بـا دکتـر آدو محمـد مدیـر برنامـه 
سـالمت و ایمنی اجتماعی گـروه  D8 و مدیر اجرایی/ 
مدیرعامـل سـابق آژانـس توسـعه ملـی مراقبت های 

)NPHCDA( نیجریه  بهداشـتی 

دستاورد جلسه:
پس از معرفی قابلیت های ISC در حوزه علم سنجی و به ویژه 
پیرو ارائه نماگر کووید-19                                                                        

سرپرست  دهقانی  محمدجواد  دکتر  )شامل   ISC هیئت  توسط   
ISC، دکتر منصور حقیقت معاون پژوهش و فناوری ISC و دکتر 

اداره  مدیر  و  ریاست  مشاور  فومنی  قدیمی  فالحتی  محمدرضا 
روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی )ISC(، دکتر آدو 

محمد ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجام شده در پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم ابراز تمایل کردند ISC در نشست های 
ایشان  نمایند.  D8 شرکت  اجتماعی  و  برنامه سالمت  گروه  آتی 
نماگر کووید-19  از  استفاده  برای  را  همچنین عالقه مندی خود 
توسط گروه برنامه سالمت و سازمان های همکار اعالم کردند. به 
عنوان دستاورد دیگر این نشست مقرر شد با مساعدت دکتر آدو 
محمد بین ISC و کمیسیون بهداشت اتحادیه آفریقا ارتباط برقرار 
شود تا آن مجموعه نیز بتواند ضمن استفاده از نماگر کووید-19 

از پتانسیل های دیگر ISC نیز برخوردار شود.

(https://maps.isc.gov.ir/covid19/)
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ویدئوکنفرانس با نمایندگان کشـورهای عضو سـازمان 
D8 بـا موضـوع »برنامه حمایت از سـالمت و بهداشـت 

»D8 اجتماعـی اعضای گروه کشـورهای

پیـرو دعـوت بـه عمـل آمده از سـوی دکتـر محمـود مدیر 
D8-HSP، دکتـر محمدجـواد دهقانـی سرپرسـت ISC و دکتـر 

محمدرضـا فالحتـی قدیمـی فومنی مشـاور ریاسـت و مدیر اداره 
بـه    ISC بین المللـی  علمـی  همکاری هـای  و  عمومـی  روابـط 
نمایندگـی از پایـگاه در ایـن نشسـت حضور یافتنـد. محور اصلی 
بحـث در این نشسـت چگونگی مقابله کشـورهای عضـو با تبعات 
کوویـد-19، بررسـی راهکارهـای برقـراری تعامـالت و همگرایـی 
بیشـتر بیـن کشـورهای D8 در شـرایط کنونـی بـود. هـدف مهم 
دیگـر آن بـود تـا از طریـق ایجـاد یـک کارگـروه، شـاخص ها و 
سـنجه هایی تعییـن شـود تا از طریـق آنها بتوان آثـار کووید-19 
را در ابعـاد مختلف زندگی مردم در کشـورهای D8 بررسـی کرد. 
در ایـن نشسـت پیرو مباحـث صورت گرفته و پیشـنهادهای ارائه 
شـده از سـوی ISC مقـرر شـد پایـگاه اسـتنادی نیـز بـه عنـوان 
عضـو ناظـر در کارگـروه مربوطـه حضـور داشـته باشـد. الزم بـه 
ذکـر اسـت اعضـای اصلی کارگـروه، نماینـدگان وزارت بهداشـت 

می باشـند.  کشـورهای عضو 
 ISC در ایـن نشسـت نماگـر کوویـد-19 مجدد ارائه شـد و
 ISC پیشـنهاد داد کشـورهای عضـو از ظرفیت هـای موجـود در
بـرای پرداختـن بـه مسـئله کوویـد-19 اسـتفاده نماینـد کـه به 

شـدت مـورد اسـتقبال اعضا قـرار گرفت. 

ویدئوکنفرانس با دانشگاه فنی الفرات االوسط عراق
در ایـن جلسـه اعضـای هیئـت رئیسـه مرکـز منطقـه ای 
و ISC )دکتـر محمدجـواد دهقانـی رئیـس مرکـز منطقـه ای و 
سرپرسـت پایـگاه، دکتـر محمدرضا صالحـی معـاون اداری مالی 
مرکز و پایگاه و همچنین مشـاور ریاسـت در امـور پژوهش، دکتر 
حقیقـت معـاون پژوهـش و فنـاوری پایـگاه، دکتر هاجـر صفاهیه 
معـاون پژوهـش و فنـاوری مرکـز و دکتـر محمدرضـا فالحتـی 
قدیمـی فومنی مشـاور ریاسـت و رئیس روابط بین الملـل پایگاه( 
بـه عنـوان میزبان حضور داشـتند و از طرف دانشـگاه فنی الفرات 
االوسـط عـراق نیـز دکتـر الزهیـری رئیس دانشـگاه فنـی الفرات 

االوسـط عـراق، دکتر احمد غنیـم معاون پژوهشـی، دکتر محمد 
المکتومـی معـاون امـور اداری، دکتـر حیـدر البطـاط مدیـر امور 
فرهنگـی و بورسـیه های دانشـگاه، دکتـر علـی نجـاح  الشـمانی 
مدیـر تضمیـن کیفیـت و اجرایـی دانشـگاه، دکتـر المصطفـی 
الیوسـف مدیـر مرکـز رایانـه و اطالعـات و آقای مصطفـی فیصل 
کارشـناس امـور فرهنگـی بـه عنـوان میهمـان حضـور یافتنـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت در تاریـخ 9 شـهریور 1398 و بـه پیشـنهاد 
مرکـز منطقـه ای و ISC تفاهـم نامـه همکاری بین سـه طرف در 
شـیراز منعقـد شـده بـود. این نشسـت با هـدف عملیاتی سـازی 
تفاهـم نامـه منعقـده برنامـه ریـزی شـد. در این نشسـت طرفین 
در خصـوص مسـائل مختلـف بـه بحث و گفتگـو پرداختنـد و در 

خصـوص مـوارد زیـر توافـق کردند: 
 فنـی 	 دانشـگاه  در  منطقـه ای  مرکـز  تأسـیس شـاخه 

الفـرات االوسـط عـراق در اولویـت قـرار گیـرد و بـرای نیـل بـه 
ایـن هـدف مقـرر شـد دانشـگاه فنی الفـرات االوسـط  سـه نیرو 
را بـرای آمـوزش مجـازی بـه مرکـز منطقـه ای معرفـی کنـد تـا 
بـرای اسـتفاده بهینـه از منابـع اطالعـات علمـی تمام متـن مرکز 
منطقـه ای، آموزش هـای الزم را بگذراننـد. الزم بـه ذکـر اسـت از 
طریـق شـاخه مرکـز منطقـه ای در این دانشـگاه، اعضـای هیئت 
 علمـی، محققـان و دانشـجویان ایـن دانشـگاه برای سـه سـال به 
منابـع اطالعـات علمـی تمام متـن مرکـز منطقـه ای بـه صـورت 

برخـط دسترسـی خواهنـد داشـت.
 دانشـگاه فنـی ارتقاء رتبـه آن دانشـگاه را در نظام های 	

رتبه بنـدی بین المللـی از اولویت هـای خـود دانسـت و خواسـتار 
مسـاعدت ISC در ایـن زمینـه شـد. در ایـن خصـوص مقرر شـد 
بـرای برگـزاری کارگاه آموزشـی و تحلیـل عملکـرد آن دانشـگاه 

توسـط ISC برنامه ریـزی شـود.
 دانشـگاه فنـی خواسـتار ارتقـاء رتبـه نشـریات علمـی 	

خـود شـد و در ایـن خصـوص مقـرر شـد نشـریات معتبـر خـود 
را بـه ISC ارسـال دارد تـا در صـورت کسـب امتیـازات الزم در 
ISC نمایـه شـود. همچنیـن مقرر شـد برای سـردبیران نشـریات 

دانشـگاه فنـی نیز کارگاه آموزشـی ارتقاء رتبه نشـریات از سـوی 
ISC برگـزار شـود. 
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ویدئوکنفرانس با منتخب دانشگاه های پاکستان  
 ISC در ایـن جلسـه نیـز کـه به دعـوت مرکـز منطقـه ای و
برگـزار شـد، اعضـای هیئت رئیسـه مرکـز و پایگاه، عضـو کمیته 
اجرایـی ISC از پاکسـتان دکتـر اظهـر علی شـاه و روسـای چهار 
دانشـگاه بـزرگ پاکسـتان )دکتـر فاتـح محمـد بورفـت رئیـس 
دانشـگاه سـیند، دکتـر آنیـال امبـر مالـک عضـو هیئـت علمـی 
رشـته روانشناسـی دانشـگاه کراچـی، دکتـر غـالم علـی مـالح 
عضـو هیئـت علمـی و مدیر بخـش علوم کامپیوتر دانشـگاه شـاه 
عبداللطیـف کراچـی و دکتـر اشـتیاق عضـو هیئت علمی رشـته 
بیولـوژی دانشـگاه قائـد اعظـم اسـالم آبـاد( حضـور داشـتند. به 
عنـوان یکـی از دسـتاوردهای مهـم ایـن جلسـه مقـرر شـد برای 
تأسـیس شـاخه مرکز منطقـه ای در یکـی از دانشـگاه های بزرگ 
 )Sindh( پاکسـتان اقـدام فوری شـود. همچنین دانشـگاه سـیند
ارتقـاء رتبـه در نظام های رتبه بنـدی بین المللـی را از اولویت های 
خـود دانسـت و خواسـتار مسـاعدت ISC در ایـن زمینه شـد. در 
ایـن خصوص مقرر شـد برای برگـزاری کارگاه آموزشـی و تحلیل 
عملکـرد آن دانشـگاه برنامه ریـزی شـود. عـالوه بـر این دانشـگاه 
سـیند خواسـتار نمایـه شـدن نشـریات علمـی خود در ISC شـد 
و در ایـن خصـوص مقـرر گردیـد ابتـدا نشـریات معتبـر خـود 
را بـه ISC ارسـال دارد تـا در صـورت کسـب امتیـازات الزم در 
ISC نمایـه شـود. همچنیـن مقرر شـد برای سـردبیران نشـریات 

پاکسـتان  نیـز کارگاه آموزشـی ارتقـاء رتبـه نشـریات از سـوی 
ISC برگـزار شـود. یکـی از تفاهم هـای بـه عمـل آمـده بـا عضـو 

کمیتـه اجرایـی ISC از پاکسـتان آن بـود کـه نماگـر کووید-19 
ISC را در سـطح وزارت و دانشـگاه های پاکسـتان اطالع رسـانی 

کننـد و دانشـگاه های عالقه منـد بـرای اسـتفاده از ایـن نماگـر 
بـه ISC  معرفـی شـوند تـا لینـک این نماگـر برای بارگـذاری در 
وبـگاه دانشـگاه های پاکسـتان در اختیـار متقاضیـان قـرار گیرد. 
در پایـان نیـز تفاهـم شـد تـا بـرای تهیه یک پیشـنهاد مشـترک 
بـرای ایجـاد یک سـامانه مجـزا جهـت رتبه بنـدی دانشـگاه های 

پاکسـتان اقدام شـود.

از   ISC اجرایـی  کمیتـه  عضـو  بـا  ویدئوکنفرانـس 
یوسـف رامـون  باباتونـده  نیجریـه دکتـر سـلیمان 

در ایـن جلسـه نیز از طرف ISC، دکتـر محمدجواد دهقانی 
سرپرسـت ISC، دکتر منصـور حقیقت معاون پژوهـش و فناوری 
ISC و دکتـر محمدرضـا فالحتـی قدیمی فومنی مشـاور ریاسـت 

و مدیـر اداره روابـط عمومـی و همکاری هـای علمـی بین المللـی 
ISC حضور داشـتند. میهمان جلسـه نیز سـلیمان باباتونده رامون 

یوسـف عضـو کمیتـه اجرایـی ISC از نیجریـه بـود. هـدف اصلی 
 ISC ایـن جلسـه بررسـی راهکارهـای عملـی گسـترش خدمـات
بـه قـاره آفریقـا و به خصوص کشـور نیجریـه بود. در این جلسـه 
ضمـن معرفـی خدمات ISC و پتانسـیل ایـن پایگاه بـرای تعامل 
بـا منطقـه آفریقا توسـط ISC ، پس از شـنیدن صحبت های عضو 
محتـرم کمیتـه اجرایـی ISC از نیجریـه در خصـوص آمـوزش 
عالـی در آن کشـور چنـد مـورد بـه عنـوان اولویـت همـکاری 
تعییـن شـد. در گام نخسـت مقـرر شـد تـا کارگاه آموزشـی بـه 
صـورت مجازی برای دانشـگاه ها و همچنین سـردبیران نشـریات 
علمـی نیجریه توسـط ISC برگزار شـود. همچنین برای تاسـیس 
دفتـر منطقـه ای ISC در نیجریـه صحبت شـد و مقـرر گردید در 
ایـن خصـوص ISC مختصـات دفتـر منطقـه ای و سـاختار آن را 
شفاف سـازی کنـد تا توسـط عضو کمیتـه اجرایـی ISC پیگیری 

شود. 

معرفی ویدئوکنفرانس های داخلی:

ویدئوکنفرانس با شورای ستاد راهبری اجرای نقشه 
جامع علمی کشور

در ایـن جلسـه نیز از طرف ISC، دکتـر محمدجواد دهقانی 
سرپرسـت ISC، دکتر منصـور حقیقت معاون پژوهـش و فناوری 
ISC و دکتـر محمدرضـا فالحتـی قدیمی فومنی مشـاور ریاسـت 

و مدیـر اداره روابـط عمومـی و همکاری هـای علمـی بین المللـی 
ISC حضور داشـتند. شـورای سـتاد راهبری اجرای نقشـه جامع 

و  تشـکیل می دهنـد  را  برنامـه جلسـاتی  علمـی کشـور طبـق 
یکـی از دسـتور کارهای نشسـت مـورخ 1399/02/09 این شـورا 
اسـتماع گـزارش ISC از فعالیت هـای ملـی و بین المللـی بود. در 
ایـن جلسـه نیـز مباحـث مختلفـی مطـرح شـد. مقرر شـد برای 
بهره گیـری از نظـر و مشـاوره اعضـای شـورا جلسـاتی بـه صورت 
مجـازی برنامـه ریـزی شـود. همچنین، مقرر شـد بـرای برگزاری 
مشـخص  زمانـی  فواصـل  در   ISC راهبـری  شـورای  جلسـات 
پیگیـری شـود. عـالوه بـر ایـن، اطـالع رسـانی شـد بـا توجـه به 
جایـگاه ویـژه ISC در نمایانـدن پتانسـیل علمـی و تحقیقاتـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـه جامعـه بین الملـل، برنامـه ISC در 
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ایـن خصـوص تهیـه و بـه شـورا ارائـه و آنهـا از ایـن برنامه هـا 
حمایـت کننـد. در ایـن جلسـه عنـوان شـد شـورا بـرای تحقـق 
اهـداف منـدرج در اساسـنامه ISC در کنـار پایـگاه خواهـد بود و 

بـرای فعالیت هـای ISC اهمیـت خاصـی قائـل اسـت.

ویدئوکنفرانس با دانشگاه گیالن
جلسـه ویدئوکنفرانـس بـا دانشـگاه گیـالن در تاریـخ 10 
اردیبهشـت 99 و بـا هـدف پیگیری توافقات گذشـته انجام شـد. 
این جلسـه نیـز با حضـور اعضای هیئت رئیسـه مرکـز منطقه ای 
و ISC و نیـز دانشـگاه گیـالن برگزار شـد. در این جلسـه یکی از 
درخواسـت های دانشـگاه گیـالن، نمایـه سـازی اطالعـات و آمار 
تولیـد علـم توسـط پژوهشـگران دانشـگاه در پایگاه هـای مرکـز 
منطقـه ای و ISC بـود.  همچنیـن تقاضـا شـد ISC بـه تعییـن و 
ارتقـاء رتبه دانشـگاه در بین دانشـگاه ها و موسسـات آموزشـی و 
پژوهشـی کشـور و دانشـگاه های جهـان کمـک کند. بـرای چاپ 
و انتشـار نشـریات معتبـر علمـی دانشـگاه و درونـداد و پـردازش 
ایـن مجـالت در ISC  و مرکـز منطقه ای نیز برنامه ریزی شـد. از 
طـرف دیگر مقرر شـد دانشـگاه گیـالن اطالعات کتاب شـناختی 
مربـوط بـه کتاب هـا، طرح هـای تحقیقاتـی، پایان نامه ها و سـایر 
مـدارک علمـی موجـود در دانشـگاه را بـرای ثبـت در پایگاه های 
اطالعاتـی مرکـز منطقـه ای بـه مرکـز ارسـال کنـد. همچنیـن 
بـرای تعامـل در حـوزه بین الملـل و نیـز برگـزاری نشسـت ها و 

همایش هـای علمـی تفاهم شـد.

ویدئوکنفرانس با دانشگاه خلیج فارس

پیـرو تفاهم نامـه همکاری هـای علمی - پژوهشـی - فنـاوری بین 
مرکز منطقه ای اطالع رسـانی علوم و فناوری )RICeST( و پایگاه 
اسـتنادی علـوم جهان اسـالم )ISC( بـا دانشـگاه خلیج فارس که 
در تاریـخ 1397/06/14امضـا شـده بـود، جلسـه ویدئوکنفرانـس 
بـا ایـن دانشـگاه بـه منظـور پیگیـری و عملیاتی سـازی بندهـای 
تفاهم نامـه و بـا حضـور اعضـای هیئت رئیسـه طرفیـن برگـزار 
شـد. در این جلسـه دانشـگاه خلیج فارس درخواسـت کـرد برای 
 ISC برگـزاری همایش های مجازی راهکارهای عملیاتی از سـوی
ارائـه شـود تـا در وضعیـت کوویـد-19 امـکان برگـزاری همایش 
بـه صـورت مجازی وجود داشـته باشـد. همچنین در این جلسـه 
بـرای همـکاری مشـترک در حـوزه روابـط بین الملـل، تفاهـم و 
مقرر شـد بـرای برگزاری نشسـت ویدئوکنفرانس با دانشـگاه های 
کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس اقدام شـود. همچنیـن موضوع 
ایجـاد پایـگاه اطالعاتـی منابع علمـی خلیج فارس مطـرح و مقرر 
شـد در ایـن خصـوص پیگیـری الزم بـه عمـل آیـد و در صـورت 
امـکان ایـن پایـگاه بـه گونه ای جامـع و با پوشـش منابـع دریای 
خـزر، دریاچـه ارومیـه و نیـز منابع اطالعاتـی اقیانوس هـا در هم 
کـرد شـود. ضمنـاً مقـرر شـد از شـاخه مرکـز منطقـه ای در این 
دانشـگاه نیازسـنجی به عمل آید و برای اسـتفاده هر چه بیشـتر 
از منابع مرکز از طریق شـاخه برنامه ریزی شـود. تهیه دانشـنامه 
جامـع خلیـج فارس بـه زبان انگلیسـی نیز مطرح و مقرر شـد در 

ایـن زمینـه نیز همـکاری صـورت پذیرد. 
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ــه ای  ــی منطق ــز مل ــا مرک ــس ب ویدئوکنفران
اقیانوس شناســی غــرب آســیا

ایـن جلسـه نیـز بـا حضـور اعضـای هیئـت رئیسـه طرفین 
برگـزار و بـا توجـه بـه عـدم وجـود تفاهـم نامـه همـکاری بیـن 
طرفیـن مقـرر شـد در گام نخسـت تفاهـم نامـه همکاری هـای 
علمـی - پژوهشـی - فنـاوری بیـن مرکـز منطقـه ای و پایـگاه 
اسـتنادی و پژوهشـگاه ملـی اقیانـوس شناسـی و علـوم جـوی 
تهیـه و امضـا شـود. همچنیـن تفاهـم شـد بـرای نمایـه سـازی 
نشـریات علمـی پژوهشـگاه در ISC پـس از احـراز شـاخص های 
ISC پیگیـری شـود. بـا توجـه بـه ویدئوکنفرانـس برگزار شـده با 

دانشـگاه خلیـج فـارس و صحبـت بـرای ایجـاد پایـگاه اطالعاتی 
منابـع خلیـج فـارس و اعـالم آمادگـی مرکـز ملـی منطقـه ای 
اقیانوس شناسـی غـرب آسـیا بـرای راه انـدازی پایـگاه اطالعاتـی 
منابـع آب هـای آزاد، مقـرر شـد نشسـت مشـترکی بـا دانشـگاه 
خلیـج فـارس و مرکـز ملـی اقیانوس شناسـی برگزار شـود تا این 
دو پایـگاه در قالـب یـک پایگاه جامـع تهیه شـود. همچنین مقرر 
شـد مرکـز منطقـه ای بـرای چـاپ کتاب هـای مرکز ملـی با طی 

روال قانونـی مسـاعدت و همـکاری نمایـد. 

ویدئوکنفرانس با دانشگاه کردستان
رئیسـه  هیئـت  اعضـای  نیـز  ویدئوکنفرانـس  ایـن  در 
طرفیـن حضـور داشـتند و تفاهـم شـد در قـدم اول تفاهـم نامـه 
همکاری هـای علمـی پژوهشـی بیـن مرکـز منطقـه ای و پایـگاه 
اسـتنادی با دانشـگاه کردسـتان امضا شـود. همچنین مقرر شـد 
بـه  تـری  گسـترده  همکاری هـای  بین الملـل  روابـط  حـوزه  در 
عمـل آیـد بـه خصـوص در منطقـه اقلیـم کردسـتان عـراق کـه 
دانشـگاه کردسـتان رابـط معیـن آن اقلیـم بـه حسـاب می آیـد. 
همچنیـن دانشـگاه کردسـتان برای بارگـذاری نماگـر کووید-19 
در وبـگاه دانشـگاه ابـراز تمایـل کرد که مـورد موافقـت ISC قرار 
گرفـت. عـالوه بـر ایـن مقرر شـد بـرای ارتقاء رتبـه دانشـگاه در 
رتبه بندی هـا و نیـز ارتقـاء کیفـی نشـریات دانشـگاه کردسـتان 
بـا هـدف نمایـه شـدن در ISC کارگاه هایـی بـرای مخاطبـان آن 

برگزار شـود. دانشـگاه 

ویدئوکنفرانس با پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
در ایـن جلسـه ویدئوکنفرانـس نیـز نـکات مهمـی مطـرح 
و در مـورد آنهـا تفاهـم شـد. بـرای نمونـه مقـرر شـد ابتـدا بـا 
هـدف تسـریع در تعامـالت، تفاهـم نامـه همکاری هـای علمی - 
پژوهشـی - فنـاوری بیـن مرکـز منطقـه ای و پایـگاه اسـتنادی و 
پژوهشـگاه علـوم و فنون هسـته ای تهیـه و امضا شـود. همچنین 
نمایـه سـازی نشـریات علمـی پژوهشـگاه در ISC پـس از احـراز 
شـاخص های ISC بـا اولویت پیگیری شـود. تدویـن اصطالح نامه 
فارسـی علوم و فنون هسـته ای نیـز یکی دیگر از مـوارد مطروحه 
بـود کـه مقـرر شـد بـا تشـکیل جلسـاتی مختصـات کار مطرح و 
سـپس در مـورد عملیاتـی سـازی آن اقدام شـود. بـرای برگزاری 
کارگاه هـا و دوره هـای آموزشـی در حوزه های علم سـنجی، تالیف 
علمـی، اخـالق علمی و سـایر موضوعـات مورد عالقـه طرفین نیز 

گفتگـو  و مقـرر شـد ایـن مـوارد نیـز بـا اولویت دنبال شـود.

ویدئوکنفرانس با دانشگاه تبریز
نیـز  تبریـز  دانشـگاه  بـا  برگـزار شـده  ویدئوکنفرانـس  در 
دو طـرف در خصـوص تعامـالت مشـترک بـه بحـث و گفتگـو 
پرداختنـد و مقـرر شـد بـا توجـه بـه منابـع اطالعاتـی گسـترده 
موجـود در دانشـگاه تبریز، ایـن منابع در اختیـار مرکز منطقه ای 
و ISC قـرار گیـرد و از طریـق درگاه میـراث علوم و فنون کشـور 
در اختیـار جامعـه علمـی قـرار گیـرد. همچنیـن مقرر شـد برای 
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تمدیـد تفاهـم نامـه همکاری هـای علمـی - پژوهشـی - فناوری 
تبریـز  دانشـگاه  و  اسـتنادی  پایـگاه  و  منطقـه ای  مرکـز  بیـن 
اقـدام شـود. بـا توجـه بـه ارتباطـات گسـترده دانشـگاه تبریـز با 
دانشـگاه های کشـور ترکیـه مقـرر شـد در ایـن زمینـه روابـط 
و  شناسـایی  را  همـکاری  زمینه هـای  مجموعـه  دو  بین الملـل 
عملیاتـی نمایند. همچنین مقرر شـد برای تاسـیس شـاخه مرکز 
منطقـه ای در ترکیـه در قالـب یـک همـکاری مشـترک پیگیری 
ارتقـاء جایـگاه  و  رتبه بنـدی  علـم سـنجی،  کارگاه هـای  شـود. 
علمـی نشـریات نیـز از اولویت های دانشـگاه تبریز عنـوان و مقرر 

شـد ایـن مـوارد نیـز پیگیری شـود.

ثبت همایش ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

در سـامانه جامـع ثبت و اطـالع رسـانی همایش های معتبر 
علمـی، ثبـت و نمایـه کـردن همایش هـای معتبـر علمـی مطابق 
بـا شـیوه نامه مربوطـه و بر اسـاس فرآینـد معین انجـام می گیرد. 
نمایه کـردن همایش هـای معتبـر  بـرای  پایگاهـی  ایـن سـامانه 
علمـی، مدیریـت متمرکـز اطالعـات همایش هـا بـا اطالع رسـانی 
بـه  همایش هـا  عنـوان  و  زمـان  خصـوص  در  جامـع  و  سـریع 
پژوهشـگران حوزه هـای گوناگـون می باشـد. سـازماندهی برونداد 

همایش هـا بـا تقویـت چرخـه مدیریـت دانـش در کشـور و ارتقا 
سـطح کیفـی و اثربخشـی همایش هـا از جملـه اهـداف مهم این 

سـامانه می باشـد. 
عـالوه براین، امکان دسترسـی بـه اطالعات و لیسـت کامل 
عنـوان همایش هـای معتبـر برگـزار شـده و در حـال برگـزاری 
مـورد  در  رسـانی  اطـالع  و  مختلـف  موضوعـی  حوزه هـای  در 

همایش هـای نامعتبـر و فاقـد مجـوز را فراهـم می کنـد.     

 برگزاری تاریخ نام دانشگاه همایش عنوان
 ایران شیمی انجمن و فرهنگیان دانشگاه ایران شیمی آموزش ملی کنفرانس یازدهمین

 ایران شیمی انجمن و فرهنگیان دانشگاه ایران شیمی آموزش ملی کنفرانس یازدهمین

 کرمان-شهیدباهنر دانشگاه آن کاربردهای و جبرخطی دوساالنه ملی سمینار دهمین

 رازی دانشگاه 1399 ایران فیزیک ملی کنفرانس ششمین و سی

 فناوری تا پژوهش از شیمی نانو و شیمی ملی کنگره سومین
 شیمیایی هایفناوری و علوم انجمن

 ایران


 سینا بوعلی دانشگاه ایران اقتصادی شناسی زمین انجمن ملی همایش دوازدهمین

 تبریز دانشگاه باران آبگیر سطوح هایسامانه ملی همایش نهمین
 فراگیر بالیای و الهیات اخالق، المللی بین همایش نخستین

 (کرونا بیماری محوریت با)
 بهشتی شهید دانشگاه

 مشهد فردوسی دانشگاه هاسیستم و صنایع مهندسی المللی بین کنفرانس ششمین
 و اشیاء اینترنت هوشمند، شهرهای المللی بین کنفرانس چهارمین

 کاربردها
 مشهد فردوسی دانشگاه
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54 جایگاه علمی جمهوری اسالمی ایران
در سـطح بیـن المـللی 

(تاریخ انتشار: 15تیرماه 1399)

 

 )درصد( سهم تعداد رتبه جایگاه
 

1029 1028 1027 1026 1025 1029 1028 1027 1026 1025 1029 1028 1027 1026 1025 

 6.51 6.1 6.86 6.88 6.11 56015 51181 55165 55108 16516 61 61 61 61 61 تولید علن در جهاى

 61.11 60.86 60.11 60.01 66.16 56015 51181 55165 55108 16516 6 6 6 6 6 تولید علن در کشورهای اسالهی

 0.16 6.08 6.68 6.16 6.51 511111 565850 151811 650516 661155 60 60 61 61 61 1استنادات

 0 0 0 1.51 5.11 0 0 0 55 608 0 0 0 66 61 هقاالت داغ

 6.66 6.8 6.05 6.51 1.66 618 681 156 516 161 15 61 65 61 61 هقاالت پراستناد

 6.66 6.8 6.05 6.51 1.61 618 681 156 511 111 15 61 65 61 61 هقاالت برتر

 0.1 6.01 6.68 6.15 6.51 855 6068 6111 6106 6511 11 15 15 10 68    2)تجوعی(  هقاالت برتر

 0.11 0.58 0.55 0.5 0.55 5155 5181 5661 1515 6568 16 11 18 11 11 هقاالت کنفرانس

 0.1 0.11 0.86 0.81 0.16 1165 60665 66015 61158 68615 11 15 10 61 65 3علوی دیپلواسی

 اچ ایندکس

 

ایراى  اچ ایندکس
هاه  5در روز 
 327 جوالی

.است  

264 264 261 257 

 پژوهشی برتر قلوروهای 
ههندسی، 

شیوی و علن 
 هواد

ههندسی، 
شیوی و 
 علن هواد

ههندسی، 
شیوی و علن 

 هواد

ههندسی، 
شیوی و 
 علن هواد

ههندسی، 
شیوی و علن 

 هواد

آهریکا، کانادا و  کشورهای هوکار
 استرالیا

آهریکا، 
کانادا و 

 ایتالیا

آهریکا، کانادا 
 و هالسی

آهریکا، 
و  کانادا

 هالسی

آهریکا، هالسی 
 وکانادا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .شذٌ است یساو ر بٍ ريز 5311 تیر ماٌ 51 گسارش در هیمىذرج در ا یَا  دادٌ

 .استخراج شذٌ است ESCIبا در وظر گرفته  ي  InCiteدادٌ َای مربًط بٍ بخش استىادات از پایگاٌ . 5

  .است. اما در ردیف باال تعذاد مقاالت برتر َر سال درج شذٌ است  در ایه ردیف فراياوی تجمعی مقاالت برتر از ابتذا تا سال مًرد وظر محاسبٍ شذٌ . 2

 .تخراج شذٌ استاس ESCIبا در وظر گرفته  ي  InCiteدادٌ َای مربًط بٍ بخش استىادات از پایگاٌ . 3

 

 

 

 )درصد( سهم تعداد رتبه

1029 1028 1027 1026 1025 1029 1028 1027 1026 1025 1029 1028 1027 1026 1025 

 6.58 6.81 6.81 6.11 6.15 55518 56111 51650 51111 15665 68 61 61 61 65 تولید علن در جهاى

 61.68 61.56 61.61 61.05 61.08 55518 56111 51650 51111 15665 6 6 6 6 6 تولید علن در کشورهای اسالهی

 0.11 6.65 6.61 6.11 6.1 511811 561061 161118 611655 55186 61 61 68 68 65 استنادات

 0.86 0.1 0.81 0.18 0.11 1065 1160 1151 1581 1151 11 16 16 16 16 هقاالت کنفرانس

 قلوروهای پژوهشی برتر

 

 ،یههندس
و  یپسشک

 علن هواد

 ،یههندس
و  یپسشک

 علن هواد

 ،یههندس
و  یپسشک

و  کیسیف
 نجوم

ههندسی، 
پسشکی و 

 شیوی

پسشکی، 
ههندسی و 

 شیوی

 

 کشورهای هوکار
آهریکا، 
کانادا و 
 انگلستاى

آهریکا، 
کانادا و 
 انگلستاى

 کا،یآهر
کانادا و 
 انگلستاى

آهریکا، 
کانادا و 
 هالسی

 کا،یآهر
کانادا و 

 یهالس
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جایگاه علمی جمهوری اسالمی ایران54
در سـطح بیـن المـللی 

(تاریخ انتشار: 15تیرماه 1399)

 

 

 رتبه بندی نظام های
 های کشور  بهترین رتبه جهانی کسب شده توسط دانشگاه

1010 1029 1028 1027 1026 1010 1029 1028 1027 1026 

 

6 6 5 5 2 
دانشگاه صنعتی 

 شریف
 407 

دانشگاه صنعتی 
 شریف

 432 

دانشگاه صنعتی 
 شریف

 480-471  

دانشگاه صنعتی 
 شریف

 440-431 

 یدانشگاه صنعت
 فیشر

 480-471 

 

- 26 23 18 14 - 
  دانشگاه تهراى

156 
 دانشگاه تهراى

 179 
 دانشگاه تهراى

 195 
 دانشگاه تهراى

228 

 

40 29 18 13 8 
دانشگاه صنعتی 
 نوشیروانی بابل

 400-351 

دانشگاه صنعتی 
 نوشیروانی بابل

 400-351 

دانشگاه صنعتی 
  نوشیروانی بابل

350-301  

علن و های دانشگاه 
و صنعتی  صنعت

 شریف
 600-501  

علن و  های دانشگاه
و صنعتی  صنعت

 شریف
 500-401  

 

- 13 13 8 2 - 
 دانشگاه  تهراى

 400-301 
 تهراى دانشگاه

400-301 
 تهراى دانشگاه

400-301 
 تهراى دانشگاه

400-301 

 

- 43 24 - - - 

تهراى  هایدانشگاه
 علوم پسشکیو 

 تهراى
500-451 

 دانشگاه تهراى
 500-401 

- - 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 (2151-2151)( ISIريوذ تًلیذ علم جمًُری اسالمی ایران در جُان ) .5ومًدار 
 

 
 

 (2151-2151)( ESIريوذ تًلیذ مقاالت برتر جمًُری اسالمی ایران در جُان ) .2ومًدار 
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Figure 7. Score/Rank of United Arab Emirates University in Innovation Criterion in the World
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Figure 5. Score/Rank of United Arab Emirates University in International Activity Criterion 
in the World

IV. Innovation Criterion
The last criterion in ISC World University Rankings 2019 is Innovation. Figure 6 shows the 

performance of top OIC universities in this criterion. Here, United Arab Emirates University with 
the Innovation score of 3.9  ranked 29th  among all OIC universities together with Nazarbayev 
University and Universiti Teknologi Petronas . King Fahd University Of Petroleum & Minerals, King 
Saud University, and Middle Eas t Technical University ranked 1st to 3rd respectively.

Figure 6. Rank of United Arab Emirates University in Innovation Criterion within OIC 
Universities

 At the global scale, and in Innovation criterion, the score of United Arab Emirates University 
was 3.9 (rank= 922) (Figure 7).
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Figure 3. Score/Rank of United Arab Emirates University in Education Criterion in the World

III. International Activity
Studying the performance of top OIC universities in International Activity criterion, United 

Arab Emirates University with the International Activity score of 70.8 ranked 21st among 
all OIC universities. King Saud University, King Abdulaziz University, and Universiti Malaya ranked 
1s t to 3rd respectively.

Figure 4. Score/Rank of United Arab Emirates University in International Activity 
Criterion in OIC

At the global scale, and in International Activity criterion, the score of United Arab Emirates 
University was 70.8 (rank= 473) (Figure 5).
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Figure 1. Rank of United Arab Emirates University in Research Criterion within OIC 
Universities

At the global scale, and in Research criterion, the score obtained by United Arab Emirates 
University was 63.1 (rank= 990) (Figure 2).

Figure 2. Score/Rank of United Arab Emirates University in Research Criterion in the World

II. Education Criterion
Studying the performance of OIC universities in Education criterion, United Arab Emirates 

University, with the Education score of 10.1 ranked 27th among all OIC universities together 
Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU). Acibadem University, King Abdulaziz 
University, and Hitit University ranked 1s t to 3rd respectively.

At the global scale, and in Education criterion, the score obtained by United Arab Emirates 
University was 10.1 (rank=355) (Figure 3).
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Country
No. of 

Universities
Specification of Universities

NIGERIA 6

UNIVERSITY OF IBADAN (901-1000), UNIVERSITY OF LAGOS (1401-1600), 
UNIVERSITY OF NIGERIA(1401-1600), OBAFEMI AWOLOWO UNIVERSITY 
(1601-1800), COVENANT UNIVERSITY (1801+), UNIVERSITY OF ILORIN 
(1801+)

MOROCCO 5
MOHAMMED V UNIVERSITY  (1001-1200), UNIVERSITY OF MARRAKECH 
CADI AYYAD  (1001-1200), 

UNITED ARAB 
EMIRATES

4
UNITED ARAB EMIRATES UNIVERSITY (701-800), KHALIFA UNIVERSITY 
OF SCIENCE & TECHNOLOGY (901-1000), AMERICAN UNIVERSITY OF 
SHARJAH (1401-1600), UNIVERSITY OF SHARJAH (1601-1800)

BANGLADESH 2
UNIVERSITY OF DHAKA (1201-1400),BANGLADESH UNIVERSITY 
ENGINEERING & TECHNOLOGY (1601-1800)

LEBANON 2
AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT (501-600), LEBANESE UNIVERSITY 
(1201-1400)

KAZAKHSTAN 2
NAZARBAYEV UNIVERSITY (1201-1400),AL-FARABI KAZAKH NATIONAL 
UNIVERSITY (1601-1800)

QATAR 2 QATAR UNIVERSITY (501-600), TEXAS A&M UNIVERSITY QATAR (801-900)

JORDAN 2
JORDAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (801-900), UNIVERSITY 
OF JORDAN (1001-1200)

UGANDA 1 MAKERERE UNIVERSITY (701-800)

OMAN 1 SULTAN QABOOS UNIVERSITY (901-1000)

KUWAIT 1 KUWAIT UNIVERSITY (1001-1200)

CAMEROON 1 UNIVERSITY OF YAOUNDE I (1001-1200)

IRAQ 1 UNIVERSITY OF BAGHDAD (1601-1800)

SENEGAL 1 UNIVERSITY CHEIKH ANTA DIOP DAKAR (1601-1800)

SUDAN 1 UNIVERSITY OF KHARTOUM (1801+)

 Overall Performance of United Arab Emirates University within OIC Region:
Based on ISC World University Rankings 2019 overall rank, United Arab Emirates University 

(rank= 701-800) ranked 25th among all OIC universities.
 

Performance of United Arab Emirates University in OIC/World within Each Criterion:
I. Research Criterion

Studying the performance of top OIC universities in Research criterion, United Arab Emirates 
University, with the Research score of 63.1, ranked 46th among all OIC universities. King Abdulaziz 
University, King Abdullah University of Science & Technology, and King Saud University ranked 
1s t to 3rd respectively.
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Country
No. of 

Universities
Specification of Universities

EGYPT 18

CAIRO UNIVERSITY (401-450), AIN SHAMS UNIVERSITY (501-600), 
MANSOURA UNIVERSITY (601-700), ALEXANDRIA UNIVERSITY (701-800), 
ASSIUT UNIVERSITY  (1001-1200),  SUEZ CANAL UNIVERSITY (1001-1200), 
TANTA UNIVERSITY  (1001-1200), ZAGAZIG UNIVERSITY  (1001-1200), AL 
AZHAR UNIVERSITY (1201-1400), BENI SUEF UNIVERSITY (1201-1400), 
HELWAN UNIVERSITY (1201-1400), SOHAG UNIVERSITY (1201-1400), 
AMERICAN UNIVERSITY CAIRO (1401-1600), BENHA UNIVERSITY (1401-
1600), MINIA UNIVERSITY (1401-1600), FAYOUM UNIVERSITY (1601-1800), 
KAFRELSHEIKH UNIVERSITY  (1601-1800), MENOFIA UNIVERSITY (1601-
1800)

PAKISTAN 13

 COMSATS INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (CIIT) (601-700), 
QUAID I AZAM UNIVERSITY  (601-700 ), NATIONAL UNIVERSITY OF 
SCIENCES & TECHNOLOGY - PAKISTAN (801-900), AGA KHAN UNIVERSITY 
(901-1000), UNIVERSITY OF AGRICULTURE FAISALABAD (1001-1200), 
UNIVERSITY OF PUNJAB  (1001-1200), UNIVERSITY OF PESHAWAR  (1201-
1400), BAHAUDDIN ZAKARIYA UNIVERSITY (1401-1600), GOVERNMENT 
COLLEGE UNIVERSITY FAISALABAD  (1401-1600), UNIVERSITY OF 
KARACHI (1401-1600), DOW UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (1801+), 
GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY LAHORE  (1801+),UNIVERSITY OF 
SARGODHA (1801+)

INDONESIA 13

UNIVERSITY OF INDONESIA (901-1000), GADJAH MADA UNIVERSITY 
(1201-1400), INSTITUTE TECHNOLOGY OF BANDUNG (1201-1400), BOGOR 
AGRICULTURAL UNIVERSITY (1401-1600), AIRLANGGA UNIVERSITY 
(1801+), BRAWIJAYA UNIVERSITY (1801+), DIPONEGORO UNIVERSITY  
(1801+), INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (1801+), SEBELAS 
MARET UNIVERSITY (1801+),  UNIVERSITAS BINA NUSANTARA (1801+), 
UNIVERSITAS PADJADJARAN  (1801+), UNIVERSITAS PENDIDIKAN 
INDONESIA (1801+), UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  (1801+)

SAUDI ARABIA 12

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY (63), KING SAUD UNIVERSITY (140), KING 
ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (251-300), KING 
FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM & MINERALS (351-400 ), KING SAUD 
BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY FOR HEALTH SCIENCES (1001-1200), UMM 
AL QURA UNIVERSITY (1201-1400), IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL 
UNIVERSITY (1401-1600), TAIBAH UNIVERSITY (1401-1600), KING KHALID 
UNIVERSITY (1601-1800), PRINCE SATTAM BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY 
(1601-1800), TAIF UNIVERSITY (1601-1800), JAZAN UNIVERSITY  (1801+)

ALGERIA 7

UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY HOUARI BOUMEDIENE (1401-
1600), UNIVERSITE FERHAT ABBAS SETIF (1401-1600), UNIVERSITY 
DJILLALI LIABES SIDI BEL ABBES (1401-1600), UNIVERSITE ABOU BEKR 
BELKAID  (1801+), UNIVERSITE BADJI MOKHTAR – ANNABA (1801+), 
UNIVERSITE CONSTANTINE(1801+),  UNIVERSITE DE BEJAIA (1801+)

TUNISIA 7

UNIVERSITE DE TUNIS-EL-MANAR (601-700), UNIVERSITE DE MONASTIR 
(1001-1200), UNIVERSITE DE SFAX (1001-1200), UNIVERSITE DE CARTHAGE 
(1201-1400), UNIVERSITE DE LA MANOUBA (1601-1800), UNIVERSITE DE 
SOUSSE (1601-1800), UNIVERSITE DE TUNIS (1801+)
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Specification of Universities

IRAN 43

TEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (451-500), UNIVERSITY 
OF TEHRAN  (451-500), ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  (701-
800), SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY MEDICAL SCIENCES (701-800), 
SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (701-800), TARBIAT MODARES 
UNIVERSITY ( 701-800), AMIRKABIR UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (801-
900), FERDOWSI UNIVERSITY MASHHAD  (901-1000), IRAN UNIVERSITY 
OF MEDICAL SCIENCES (901-1000), SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY 
(901-1000), SHIRAZ UNIVERSITY (901-1000),( 901-1000),( 901-1000), IRAN 
UNIVERSITY SCIENCE & TECHNOLOGY (1001-1200), ISFAHAN UNIVERSITY 
MEDICAL SCIENCE (1001-1200), MASHHAD UNIVERSITY MEDICAL 
SCIENCE (1001-1200), TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE (1001-
1200), UNIVERSITY OF TABRIZ (1001-1200), BAQIYATALLAH UNIVERSITY 
OF MEDICAL SCIENCES (BMSU) (1201-1400), K. N. TOOSI UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY (1201-1400), SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE 
(1201-1400), UNIVERSITY OF GUILAN (1201-1400), UNIVERSITY OF ISFAHAN 
(1201-1400), BABOL NOSHIRVANI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1401-
1600), BU ALI SINA UNIVERSITY (1401-1600), MAZANDARAN UNIVERSITY 
MEDICAL SCIENCES (1401-1600), RAZI UNIVERSITY (1401-1600), 
SEMNAN UNIVERSITY  (1401-1600), UNIVERSITY KASHAN  (1401-1600), 
UNIVERSITY OF YAZD  (1401-1600), AHVAZ JUNDISHAPUR UNIVERSITY 
OF MEDICAL SCIENCES (AJUMS) (1601-1800), KERMAN UNIVERSITY 
OF MEDICAL SCIENCES (1601-1800), KERMANSHAH UNIVERSITY OF 
MEDICAL SCIENCES (1601-1800), SAHAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
(1601-1800), SHAHID BAHONAR UNIVERSITY OF KERMAN (SBUK)  (1601-
1800), UNIVERSITY OF MAZANDARAN  (1601-1800), URMIA UNIVERSITY 
(1601-1800), YASOUJ UNIVERSITY  (1601-1800), IMAM KHOMEINI 
INTERNATIONAL UNIVERSITY (1801+),  SHAHED UNIVERSITY (1801+), 
SHAHID CHAMRAN UNIVERSITY OF AHVAZ  (1801+), SHAHREKORD 
UNIVERSITY (1801+), SHAHROOD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1801+), 
UNIVERSITY OF MOHAGHEGH ARDABILI (1801+)

MALAYSIA 21

 UNIVERSITI MALAYA (251-300), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
(UNIVERSITI SAINS MALAYSIA), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA  
(601-700), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (601-700), UNIVERSITI 
TEKNOLOGI MALAYSIA (601-700), UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
(1001-1200), MONASH UNIVERSITY SUNWAY   (1201-1400), UNIVERSITI 
TEKNOLOGI PETRONAS (1201-1400), UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 
(1401-1600), UNIVERSITY OF MALAYSIA PERLIS (1401-1600), UNIVERSITI 
MALAYSIA PAHANG  (1601-1800), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 
(1601-1800), UNIVERSITY OF NOTTINGHAM MALAYSIA  (1601-1800), 
UNIVERSITY OF TUNKU ABDUL RAHMAN (1601-1800), MULTIMEDIA 
UNIVERSITY (1801+),  UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (1801+), 
UNIVERSITY OF MALAYSIA SARAWAK (1801+), UNIVERSITY OF TENAGA 
NASIONAL  (1801+), UNIVERSITY OF TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 
(1801+), UNIVERSITY TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (1801+)
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 OIC Region:
From among all OIC universities from 57 OIC countries, 238 universities (from 24 countries) are 

present in ISC World University Rankings 2019. Table 1 shows the lis t of universities from each OIC 
country along with their s tatus in this ranking sys tem.

 
Table 1. OIC Universities in ISC World University Rankings 2019

Country
No. of 

Universities
Specification of Universities

TURKEY 72

HACETTEPE UNIVERSITY (451-500), ISTANBUL UNIVERSITY (501-600), 
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (501-600), ANKARA UNIVERSITY 
(601-700), ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY (601-700), BOGAZICI 
UNIVERSITY (701-800), IHSAN DOGRAMACI BILKENT UNIVERSITY (701-
800), EGE UNIVERSITY (801-900), GAZI UNIVERSITY (801-900), MARMARA 
UNIVERSITY (801-900), DOKUZ EYLUL UNIVERSITY (901-1000), KOC 
UNIVERSITY (901-1000), CUKUROVA UNIVERSITY (1001-1200), ERCIYES 
UNIVERSITY (1001-1200), GAZIANTEP UNIVERSITY (1001-1200), SABANCI 
UNIVERSITY (SABANCI UNIVERSITY), YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 
(1001-1200), ACIBADEM UNIVERSITY (1201-1400), AKDENIZ UNIVERSITY 
(1201-1400), ANADOLU UNIVERSITY (1201-1400), ATATURK UNIVERSITY 
(1201-1400+), KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITY (1201-1400), KOCAELI 
UNIVERSITY (1201-1400), MERSIN UNIVERSITY (1201-1400), SELCUK 
UNIVERSITY (1201-1400), TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI UNIVERSITY 
(1201-1400), ULUDAG UNIVERSITY (1201-1400), ADIYAMAN UNIVERSITY 
(1401-1600), BAHCESEHIR UNIVERSITY (1401-1600), BASKENT 
UNIVERSITY (1401-1600), ERZINCAN UNIVERSITY (1401-1600), ESKISEHIR 
OSMANGAZI UNIVERSITY (1401-1600), FIRAT UNIVERSITY (1401-1600), 
GAZIOSMANPASA UNIVERSITY (1401-1600), IZMIR INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY (1401-1600), KAFKAS UNIVERSITY (1401-1600), ONDOKUZ 
MAYIS UNIVERSITY (1401-1600), SAKARYA UNIVERSITY (1401-1600), 
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY (1401-1600), ABANT IZZET BAYSAL 
UNIVERSITY (1601-1800), ADNAN MENDERES UNIVERSITY (1601-1800), 
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY (1601-1800), CELAL BAYAR 
UNIVERSITY (1601-1800), CUMHURIYET UNIVERSITY (1601-1800), DICLE 
UNIVERSITY (1601-1800), EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY (1601-
1800),  GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY (1601-1800), INONU UNIVERSITY 
(1601-1800), MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY (1601-1800), NEAR EAST 
UNIVERSITY (1601-1800), NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY (1601-
1800),  PAMUKKALE UNIVERSITY (1601-1800), YUZUNCU YIL UNIVERSITY 
(1601-1800), AFYON KOCATEPE UNIVERSITY (1801+), BALIKESIR 
UNIVERSITY (1801+), BEZMIALEM VAKIF UNIVERSITY (1801+), BULENT 
ECEVIT UNIVERSITY (1801+), DUMLUPINAR UNIVERSITY (1801+), DUZCE 
UNIVERSITY (1801+), HARRAN UNIVERSITY (1801+),  HITIT UNIVERSITY 
(1801+), ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY (1801+), ISTANBUL 
MEDIPOL UNIVERSITY (1801+), IZMIR KATIP CELEBI UNIVERSITY (1801+), 
KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY (1801+), KIRIKKALE 
UNIVERSITY (1801+), MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (1801+), NAMIK 
KEMAL UNIVERSITY (1801+),  RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY 
(1801+), TRAKYA UNIVERSITY  (1801+),  YEDITEPE UNIVERSITY (1801+), 
YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY  (1801+)



United Arab Emirates University in ISC World 

University Rankings 2019: An Overview

Introduction:
The Islamic World Science Citation Center 

(ISC) introduced its new global university 
ranking sys tem “World University Rankings 
2019” (www.wur.isc.gov.ir) in January 2020. 
Of course, ranking is not a new practice in ISC. 
In fact, ISC – as an ISESCO-Affiliated Center 
– based on its duties, has been ranking OIC 
universities since its es tablishment in 2008. 
But in 2018, it took the initiative to upgrade its 
regional ranking sys tem into a global one.

This new ranking sys tem reports the status of 

2005 universities from all over the world. They 
were selected from a population of more than 
3000 universities. At this s tage, all universities 
with at least 850 WoS articles during 2015-
2017 were considered. This is important since it 
allows for comparison of universities of similar 
size.

This ranking sys tem covers four general 
criteria including research, education, 
international activity and innovation comprising 
12 indicators as revealed in Figure 1 below:

Through this ranking system, universities 

Figure 1. ISC Ranking Criteria & Indicators

can receive invaluable information about their 
general performance as well as their performance 
in each criterion as they can compare their 
performance with other universities over 
the globe. This latter possibility can be used 
efficiently in policy making so as to enhance the 
s tatus of each university within each country, 
each region or over the globe.

Besides this new service, ISC continuously 
analyzes the performance of different 

universities and submits consultancy reports 
with the objective to accelerate the rate of 
improvement of each university. To avail 
themselves of this opportunity, universities 
may contact ISC through info@isc.gov.ir after 
which the necessary steps and formalities 
will be communicated. In what follows a 
brief account of the performance of the OIC 
region and United Arab Emirates University is 
provided:




