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1395-96-ها و مؤسسات تحقیقاتی ایرانبندی دانشگاهپرسشنامه رتبه  

 :   علمی تمام وقتهیأت تعداد کل اعضای  -1

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 : *(.Ph.D)علمی تمام وقت با مدرک تحصیلی دکتریهیأت تعداد کل اعضای  -2

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

فارغ التحصیل از  (.Ph.D) علمی تمام وقت با مدرک دکتریهیأت تعداد کل اعضای  -3

 : *کشورهای خارجی

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 : *تعداد اعضای هیأت علمی بین المللی -4

 وابسته به سازمانی  و تابعیت خارجیدارای  المللی فردی است کهعضو هیأت علمی بین

و حداقل به مدت یک نیمسال به طور تمام وقت در  خارج کشوراست

 .دانشگاه/پژوهشگاه مشغول به تدریس و تحقیق بوده است

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 :*استادیارعلمی با مرتبه علمی  هیأت تعداد اعضای  -5

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 

                                                           

 اول علمی و ... از هیأت شود، آمار دانشجویی، ارائه می 3139-4139آماری که به عنوان مثال برای سال تحصیلی

 باشد.تحصیلی قبل نیز می هایگردد. این روش شامل سالرا شامل می 1394شهریورماه  31تا  1393مهرماه 
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 :*دانشیارعلمی با مرتبه علمی  هیأت تعداد اعضای  -6

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 :*استادعلمی با مرتبه علمی  هیأت تعداد اعضای  -7

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 :‡علمی دانشگاه هیأت تعداد کتب تهیه شده توسط اعضای  -8

  وابستگی سازمانی علمی دانشگاه/موسسه با هیأت تعداد کتب که توسط اعضای

 .تالیف، تصنیف و یا ترجمه شده باشد دانشگاه/موسسه

  شناسنامه هر یک از کتب )اطالعات کتاب شناختی( به عنوان مستندات بر روی سامانه

ی پشت صفحه عنوان  یا صفحه حقوق به صفحه شناسنامه هر کتاب بارگذاری گردد.

اطالعاتی همچون پدید  ها شاملبخش است. این بخش 2شود که حاوی اطالق می

های افزوده، شمارگان، آورنده، عنوان کتاب، محل نشر، ناشر، تعداد نشر، شناسنامه

در این سوال تنها چاپ اول کتب مد نظر است حروفچینی، لیتوگرافی، صفحه آراییاست.

 1392و لذا در مستندات ارسالی درج تاریخ چاپ اول الزامی است. کتبی که قبل از سال 

به چاپ مجدد رسیده است در این شاخص  1394الی  1392ده و در بازه زمانی تهیه ش

 د.نرینمی گ قرار

1394 1393 1392 

   

 

 : *تعداد کل دانشجویان کارشناسی دانشگاه / پژوهشگاه -9

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 :تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه / پژوهشگاه -10

                                                           
 

علمی و ... از اول مهر هیأت شود، آمار دانشجویی، ارائه می 3139-4139ل تحصیلی اآماری که به عنوان مثال برای س

 باشد.تحصیلی قبل نیز می هایگردد. این روش شامل سالرا شامل می 1394شهریور  31تا  1393

 
 

شود، آمار دانشجویان در المپیاد ها، ثبت اختراعات و ... از اول ارائه می 1394آماری که به عنوان مثال برای سال ‡

 باشد.میهای قبل نیز گردد. این روش شامل سالرا شامل می 1394اسفند  30تا  1394فروردین 
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1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 : +†دانشگاه / پژوهشگاه (.Ph.D)تعداد کل دانشجویان دکتری -11

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 : +* †دانشگاه / پژوهشگاه (.Ph.D)تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل درمقطع دکتری -12

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 : +*تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه/ پژوهشگاه -13

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 : †*تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه / پژوهشگاه -14

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

بین المللی )فقط رتبه  ملی و پذیرفته شده دانشگاه / پژوهشگاه در المپیادهای تعداد دانشجویان -15

 :‡اول تا پنجم را گزارش نمائید(

                                                                                                                                                                                     
 

  ها و مؤسسات پژوهشی پزشکی:قابل توجه دانشگاه 

دکتری "و دوره رزیدنسی به عنوان  "کارشناسی ارشد"در ارائه آمار، دانشجویان پزشکی دوره دکتری عمومی به عنوان 

 باشند.نیز در زمره دانشجویان دکتری می.Ph.Dشوند. دانشجویان دوره تلقی می "تخصصی
 

 

 

 
 

 شود، آمار دانشجویی، هیأت علمی و ... از اول مهر ارائه می 1393-1394آماری که به عنوان مثال برای سال تحصیلی

 باشد.های تحصیلی قبل نیز میگردد. این روش شامل سالرا شامل می 1394شهریور  31تا  1393
 

 

  ها و مؤسسات پژوهشی پزشکی:قابل توجه دانشگاه 

دکتری "و دوره رزیدنسی به عنوان  "کارشناسی ارشد"نشجویان پزشکی دوره دکتری عمومی به عنوان در ارائه آمار، دا

 باشند.نیز در زمره دانشجویان دکتری می.Ph.Dشوند. دانشجویان دوره تلقی می "تخصصی

 
اختراعات و ... از اول شود، آمار دانشجویان در المپیاد ها، ثبت ارائه می 1394آماری که به عنوان مثال برای سال ‡

 باشد.های قبل نیز میگردد. این روش شامل سالرا شامل می 1394اسفند  30تا  1394فروردین 
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  گردد. بر روی سامانه بارگذاریلطفا مستندات نفرات اول تا پنجم المپیادهای بین المللی 

1394 1393 1392 

   

 
برای دوره  علمی دانشگاه / پژوهشگاههیأت تعداد جوایز ملی و بین المللی دریافت شده اعضای  -16

 :1394تا  1375زمانی 

  جوایز مورد نظر برای این اشخاص شامل جوایز بین المللی و ملی است: جایزه نوبل، فیلد

خوارزمی، رازی، فارابی، فرهنگستان مصطفی، ، (IDB)مدال ها، بانک توسعه اسالمی 

 .IASسکو، جایزه ی، آیس(TWAS)سوم علوم جهان

  گردد.بر روی سامانه بارگذاری لطفا مستندات جوایز 

 1395سال قبل از  20تا  16 1395سال قبل از  15تا  11 1395سال قبل از 10تا  6 1395سال قبل از  5

    

 

  الی آخر اسفند سال  1390بازه زمانی اول فروردین سال  1395سال قبل از  5منظور از

 .است1394

  الی آخر اسفند  1385زمانی اول فروردین سال بازه  1395قبل از سال 10تا  6منظور از

 .است1389سال 

  الی آخر اسفند  1380اول فروردین سال بازه زمانی  1395سال قبل از  15تا  11منظور از

 .است1384سال 

  الی آخر اسفند  1375اول فروردین سال  بازه زمانی 1395سال قبل از 20تا  16منظور از

 .است1379سال 

 
دانشگاه برنده جایزه ملی و بین المللی برای دوره  (Alumni)تعداد فارغ التحصیالن  -17

 :1394تا  1375زمانی 

  جوایز مورد نظر برای این شاخص شامل جوایز بین المللی و ملی است: جایزه نوبل، فیلد

خوارزمی، رازی، فارابی، فرهنگستان مصطفی، ، (IDB)مدال ها، بانک توسعه اسالمی 

 .IASسکو، جایزه ی، آیس(TWAS)سومعلوم جهان 

  گرددبر روی سامانه بارگذاری لطفا مستندات جوایز. 

 1395سال قبل از  20تا  16 1395سال قبل از  15تا  11 1395سال قبل از 10تا  6 1395سال قبل از  5
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  الی آخر اسفند سال  1390زمانی اول فروردین سال بازه  1395سال قبل از  5منظور از

 است. 1394

  الی آخر اسفند  1385بازه زمانی اول فروردین سال  1395سال قبل از 10تا  6منظور از

 است. 1389سال 

  الی آخر اسفند  1380بازه زمانی اول فروردین سال  1395سال قبل از  15تا  11منظور از

 است. 1384سال 

  الی آخر اسفند  1375بازه زمانی اول فروردین سال  1395سال قبل از 20تا  16منظور از

 است. 1379سال 

 

 :‡اختراعاتثبت  تعداد کل -18

 ( ثبت اختراعاتPatentsمی )های معتبر ثبت اختراعات ملی بایست در یکی از پایگاه

و یا نظام ثبت اختراعات ایران صورت پذیرد.  USPTO ،EPO ،JPOو بین المللی نظیر 

 می باشد.در این سوال مورد نظر تاریخ ثبت اختراع 

 ها از طریق سامانه بارگذاری گردد.لطفا مستندات ثبت نامه 

1394 1393 1392 

   

 

 :‡المللیهای بینها و کارگاهتعداد کل کنفرانس -19

 سازماندهی شده  در سطح بین المللی منظور کارگاه یا کنفرانسی است که توسط دانشگاه

 .های خارجی در آن شرکت داشته باشندشرکت کننده از دانشگاه 5باشد و حداقل 

 المللی از طریق سامانه بارگذاری گردد.های بینها و کارگاهلطفا مستندات کنفرانس 

1394 1393 1392 

   

 

 : ‡تعداد کل تعامالت برنامه های بین المللی عملیاتی رسمی -20

  تعامالت برنامه های بین المللی، قراردادهای رسمی بین دانشگاه یا موسسه منظور از

است که عملیاتی شده  المللیبین پژوهشی مورد نظر و یک موجودیت خارجی

مشارکت داشته و  علمیهیأت حداقل یک نفر دانشجو یا عضو  تعامالتی که در آنباشد.

های ا پذیرش بورسیه، انجام طرحیا از آن استفاده کرده باشد، مانند اعزام بورسیه ی

                                                           
شود، آمار دانشجویان در المپیاد ها، ثبت اختراعات و ... از اول فروردین ارائه می 1394آماری که به عنوان مثال برای سال ‡

 باشد.های قبل نیز میگردد. این روش شامل سالمیرا شامل  1394اسفند  30تا  1394
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المللی، تحقیقاتی مشترک رسمی توسط یک یا چند عضو هیأت علمی در سطح بین

ها و مؤسسات ها بین دانشگاهاجرای قراردادهای رسمی چاپ و انتشار مجالت و کتاب

المللی، عقد قراردادهای آموزشی به منظور دعوت از های علمی بینپژوهشی و انجمن

 کشورهای خارجی جهت تدریس و نظایر آن.استادان 

 .لطفا مستندات از طریق سامانه بارگذاری گردد 

1394 1393 1392 

   

 

 :‡4139سال در کتابخانه های دانشگاه/موسسه در های موجودکتابعنوان تعداد کل  -21

 

 

 

  های کتابخانههای خریداری، اهدایی و مبادله شده و موجود در کل تعداد عنوانمنظور

ای( فارسی، عربی و التین بر روی های دانشکدهدانشگاه)شاملکتابخانه مرکزی و کتابخانه

 باشد.هم می

  نامه تایید عدد وارد شده توسط رئیس محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه/موسسه به عنوان

 مستندات بارگذاری گردد.

 

 :‡با یک سازمان داخل کشور های تحقیقاتی دانشگاه/موسسهدادو قرار هاتعداد طرح -22

 ها و قراردادهای منعقد شده دانشگاه/موسسه با یک موجودیت منظور تعداد طرح

 )دانشگاه، موسسه، شرکت، صنعت و ...( داخل کشور که عملیاتی شده باشد. 

 بایست به عنوان مستندات بارگذاری گردد.قرارداد منعقد شده می 

1394 1393 1392 

   

 

 : ‡سسات تحقیقاتیؤمراکز و متعداد کل  -23

 اتی که مصوب وزارتخانه مربوطه میمرکز و موسسه تحقیق و اصولی لطفا مجوز قطعی-

موسسات و مراکز تحقیقاتی مصوب هیئت رئیسه  باشد از طریق سامانه بارگذاری گردد.

 دانشگاه/ موسسه در این سوال لحاظ نمی گردد.

                                                           
 

تا  1394شود، آمار دانشجویان در المپیاد ها، ثبت اختراعات و ... از اول فروردین ارائه می 1394آماری که به عنوان مثال برای سال ‡

 باشد.های قبل نیز میگردد. این روش شامل سالرا شامل می 1394اسفند  30

شود، آمار دانشجویان در المپیاد ها، ثبت اختراعات و ... از اول فروردین ارائه می 1394عنوان مثال برای سال آماری که به ‡

 باشد.های قبل نیز میگردد. این روش شامل سالرا شامل می 1394اسفند  30تا  1394
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1394 1393 1392 

   

 

 :‡(off-Spinآف )اسپین هایشرکت مؤسسات و تعداد کل -24

 ها، صنایع و کارخانجات مبنی بر تأسیس مؤسسه یا شرکت در راستای درخواست سازمان

های درخواست کننده با تأمین بودجه موردنظر. به عنوان مثال، اهداف و مأموریت

درخواست شهرداری یا نیروی انتظامی از یک دانشگاه جهت تأسیس مؤسسه به منظور 

درخواست یک کمپانی داروسازی از یک های اجتماعی، یا مطالعه پیرامون آسیب

دانشگاه علوم پزشکی به منظور انجام مطالعات درباره یک یا چند فرآورده دارویی و یا 

درخواست یک صنعت از یک دانشگاه به منظور تأسیس شرکتی در راستای خدمات و 

 های صنعت موردنظر. برنامه

 .مستندات مربوطه از طریق سامانه بارگذاری گردد 

1394 1393 1392 

   
 

 :  ‡تعداد کل مراکز رشد -25

  منظور از مرکز رشد در این شاخص، واحدیاست که به منظور حمایت از کارآفرینان

شود و با ارائه امکانات و تسهیالت عمومی، زمینه پا گرفتن تحصیل کرده تأسیس می

 . کندهایجدید را فراهم میشرکت

  وزارتخانه مربوطه است به عنوان مستندات مرکز رشد که مصوب و اصولی مجوز قطعی

مصوب هیئت رئیسه دانشگاه/ موسسه در این  رشدموسسات و مراکز  بارگذاری گردد.

 سوال لحاظ نمی گردد.

1394 1393 1392 

   

 

 :  ‡تعداد قطب های علمی دانشگاه/موسسه -26

 علمی، دانشجویان و محققین  هیأت نهادی است که اعضای  علمی منظور از قطب

 ای ایملی،منطقه برجسته با تمرکز بر یک یا چند زمینه تخصصی به فعالیت در سطح

مات ، نوآوری و بایست به تولید علم، ارائه خدها میفعالیتپردازند. این می المللیبین

 های اساسی کشور منجر گردد. پاسخگویی به نیاز
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  های علمی کشور است به شورای قطب قطب علمی که مصوب و اصولی قطعیمجوز

مصوب هیئت رئیسه دانشگاه/ موسسه در  قطب علمیعنوان مستندات بارگذاری گردد.

 این سوال لحاظ نمی گردد.

1394 1393 1392 

   

 

 :   ‡تعداد مراکز دانش بنیان دانشگاه/موسسه -27

 اقتصاد دانش ف توسعه منظور از شرکت دانش بنیان موجودیتی است که در راستای اهدا

-تاسیس میهایبرترسازی تولیدات علمی دانشگاه/موسسه درحوزهفناوریمحور، تجاری

بایست دارای سهم میدانشگاه/موسسه یا دانشگاه/موسسه هیأت علمی گردد. اعضای 

 .مالکیت در شرکت دانش بنیان باشد

  طریق مربوطه از )گواهی ثبت شرکت دانش بنیان در روزنامه رسمی کشور( مستندات

 سامانه بارگذاری گردد.

1394 1393 1392 

   

 

                                                           
پیاد ها، ثبت اختراعات و ... از اول فروردین شود، آمار دانشجویان در المارائه می 1394آماری که به عنوان مثال برای سال ‡

 باشد.های قبل نیز میگردد. این روش شامل سالرا شامل می 1394اسفند  30تا  1394


