
ىا ً مٌسسات پژًىشی کشٌر دانشگاه ۹۹-۴۹۹۱نتایج رتبو بندی سال   

 هٌجغ : لیشًب

 

داًؼگبٍ ُب ّ هْطظبت پژُّؼی  ۴۹-۴۹۴۱ًتبیج رتجَ ثٌذی طبل  (ISC) ثٌذی پبیگبٍ اطتٌبدی ػلْم جِبى اطالمگزٍّ رتجَ 

  .کؼْر را هٌتؼز کزد

ُبی ثَ گشارع لیشًب، ثز اطبص اػالم رّاثظ ػوْهی ّ ُوکبري  

ػلوی ثیي الوللی پبیگبٍ اطتٌبدی ػلْم جِبى اطالم 

(ISC،) ٍُبی جبهغ، داًؼگبٍ داًؼگبٍ تِزاى در جوغ داًؼگب

ؿٌؼتی ػزیف در جوغ داًؼگبٍ ُبی ؿٌؼتی، داًؼگبٍ ٌُز 

ُبی ٌُز، داًؼگبٍ ػلْم پشػکی اطالهی تجزیش در جوغ داًؼگبٍ 

ُّؼگبٍ ُبی ػلْم پشػکی کؼْر ّ پژتِزاى در جوغ داًؼگبٍ

ُبی کؼْر حبئش رتجَ ًخظت  داًؼِبی ثٌیبدی در جوغ پژُّؼگبٍ

 ػذًذ.

گفت: گزٍّ رتجَ ثٌذی  ISCدکتز هحوذجْاد دُمبًی طزپزطت 

ُب ّ هْطظبت پژُّؼی را ثَ ؿْرت رطوی ثز داًؼگبٍ ُب ّ هْطظبت پژُّؼی کؼْر ثزای ػؼویي طبل هتْالی داًؼگبٍ

 ثٌذی ًوْد.  ًؼظت فْق الؼبدٍ ّساری آهْسع ػبلی کؼْرُبی اطالهی رتجَ اطبص ػبخؾ ُب ّ هؼیبر ُبی هـْة ػؼویي

ػبخؾ در  ۶۲داًؼگبٍ ّ هْطظَ پژُّؼی دّلتی در کؼْر را تْطظ  ۴۹۴دُمبًی گفت: پبیگبٍ اطتٌبدی ػلْم جِبى اطالم 

التـبدی ّ ؿٌؼتی -اهکبًبت ّ فؼبلیت ُبی اجتوبػی -هؼیبر کلی پژُّغ ، آهْسع، ّجَِ ثیي الوللی، تظِیالت ۹لبلت 

 هْرد رتجَ ثٌذی لزار دادٍ اطت. 

پذیزفتَ اطت. ثب تْجَ ثَ ثب تغییزاتی هِن ًظجت ثَ طبل ُبی گذػتَ ؿْرت  ۴۹۴۱-۴۹ّی اظِبر داػت: رتجَ ثٌذی طبل 

ایٌکَ ثخؼی اس اطالػبت هْرد ًیبس رتجَ ثٌذی تْطظ خْد داًؼگبٍ ُب ّ هْطظبت پژُّؼی تِیَ ّ اس طزیك پزطؼٌبهَ 

ثزای افشایغ دلت ّ طالهت ایي دطتَ اس  ۴۹۴۱-۴۹لکتزًّیکی در اختیبر گزٍّ رتجَ ثٌذی لزار هی گیزًذ، لذا در طبل ا

اطالػبت، تؼذاد هظتٌذات هزتجظ ثب ایي اطالػبت افشایغ یبفت ثَ طْری کَ اطالػبت رتجَ ثٌذی طبل جبری ًظجت ثَ طبل 

 اطت.  ُبی گذػتَ ثب دلت ّ حظبطیت ثیؼتزی جوغ آّری ػذٍ

در اداهَ گفت: ُوچٌیي در رّع ػٌبطی جذیذ طؼی ػذٍ اطت ثَ ثؼذ کیفیت پژُّغ کَ یکی اس هِوتزیي  ISCطزپزطت 

آیذ، ثیغ اس پیغ تْجَ ػْد. لذا در طبل جبری ثَ همبالت پزاطتٌبد ّ داؽ ًظجت ثَ دیگز هبهْیت داًؼگبٍ ُب ثَ ػوبر هی

لزار گزفتَ اًذ ّسى ُبی ثیؼتزی  Q۶ّ یب  Q۴کیفیت تز هبًٌذ دطتَ همبالت ّ ُوچٌیي هجالتی کَ در دطتَ ُبی ثب 

ثب ضزیت ثیؼتزی  Article ،Note،Review  ّLetterاختـبؽ دادٍ ػذ. ُوچٌیي تْلیذات ػلوی داًؼگبٍ ُب ثب ًْع 

 ًظجت ثَ دیگز اًْاع لحبظ ػذٍ اًذ. 

دُمبًی افشّد: اطالػبت هزثْط ثَ تؼذاد کتبة ُبی تِیَ ػذٍ اػضبی ُیئت ػلوی ّ ًیش تؼذاد لزاردادُبی داًؼگبٍ ُب ّ تؼذاد 

لزار   ISCهمبالت هؼتزک ثیي الوللی ًیش اس دیگز ػبخؾ ُبیی ُظتٌذ کَ در طبل جبری در جوغ ػبخؾ ُبی رتجَ ثٌذی 

 گزفتَ اًذ. 

ثز تْلیذات ػلوی داًؼگبٍ ُب در ّة.آّ.طبیٌض، تْلیذات ػلوی ًوبیَ ػذٍ در پبیگبٍ  ػالٍّ ۴۹۴۱-۴۹ّی گفت: در طبل 

 ( ًیش در رتجَ ثٌذی لحبظ ػذٍ اطت. ISC) اطتٌبدی ػلْم جِبى اطالم 

کَ رتجَ ثٌذی داًؼگبٍ ُب ّ هْطظبت پژُّؼی  ۴۹۳۴طزپزطت پبیگبٍ اطتٌبدی ػلْم جِبى اطالم خبطزًؼبى کزد: اس طبل 

، ۴۹۴۱-۴۹آغبس ػذ ُز طبلَ ثَ تؼذاد ایي داًؼگبٍ ُب افشّدٍ ػذٍ اطت ثَ ًحْی کَ در رتجَ ثٌذی طبل  ISCکؼْر تْطظ 

حضْر داػتَ اًذ کَ ایي تؼذاد ًظجت ثَ طبل گذػتَ رػذی ثیغ  ISC داًؼگبٍ ّ هْطظَ پژُّؼی در رتجَ ثٌذی ۴۹۴تؼذاد 



اس طبل  ISCت پژُّؼی حبضز در ًظبم رتجَ ثٌذی هلی داػتَ اطت. در ًوْدار سیز تؼذاد داًؼگبٍ ُب ّ هْطظب  ۴۱۵اس 

 تبکٌْى ًوبیغ دادٍ ػذٍ اطت. ۴۹۳۴

  

 

  

 ISCدُمبًی گفت: ثب تْجَ ثَ هبُیت ّ فؼبلیت ُبی هتفبّت هزاکش آهْسػی در کؼْر ّ تفبّت ثیي آًِب ًتبیج در رتجَ ثٌذی 

ُب، داًؼگبٍ ُبی ٌُز ّ داًؼگبٍ ُبی ػلْم پشػکی  سیزگزٍّ داًؼگبٍ ُبی جبهغ، داًؼگبٍ ُبی ؿٌؼتی، پژُّؼگبٍ در پٌج 

ارائَ هی ػْد. در جذّل سیز هیشاى حضْر طبالًَ داًؼگبٍ ُب ّ هْطظبت در پٌج سیز گزٍّ اػبرٍ ػذٍ ًوبیغ دادٍ ػذٍ 

    اطت.

 ISCتؼذاد داًؼگبٍ ُبی حبضز در ًظبم رتجَ ثٌذی 

 ًْع داًؼگبٍ ۳۴-۴۹بل ط ۴۹-۴۴طبل  ۴۴-۴۶طبل  ۴۶-۴۹طبل  ۴۹-۴۱طبل  ۴۱-۴۹طبل 

 داًؼگبٍ ُبی جبهغ ۱۲ ۱۲ ۹۳ ۹۲ ۲۹ ۲۶

 داًؼگبٍ ُبی ؿٌؼتی ۴۹ ۴۹ ۴۲ ۴۱ ۴۳ ۶۶

 هزاکش پژُّؼی ۴ ۴۶ ۴۴ ۴۱ ۴۴ ۶۶

 داًؼگبٍ ُبی ٌُز ۹ ۶ ۹ ۹ ۹ ۱

 داًؼگبٍ ُبی ػلْم پشػکی ۹۹ ۹۹ ۹۱ ۹۴ ۹۲ ۹۴

 هجوْع ۴۹۴ ۴۹۹ ۴۶۹ ۴۴۳ ۴۹۴ ۴۹۴

حضْر داػتَ اًذ کَ ایي تؼذاد در طبل  ۴۹۴۱-۴۹داًؼگبٍ اس داًؼگبٍ ُبی جبهغ کؼْر در رتجَ ثٌذی طبل  ۲۶ّی گفت: 

هْرد ثْدٍ اطت. داًؼگبٍ تِزاى ُوچْى طبل ُبی گذػتَ رتجَ اّل را در کؼْر در ثیي داًؼگبٍ ُبی  ۲۹گذػتَ ثزاثز ثب 

ؼگبٍ ػیزاس، داًؼگبٍ فزدّطی هؼِذ، داًؼگبٍ تجزیش، داًؼگبٍ ُبی تزثیت هذرص، داً جبهغ ثَ خْد اختـبؽ دادٍ اطت.

داًؼگبٍ ػِیذ ثِؼتی، داًؼگبٍ اؿفِبى، داًؼگبٍ تحـیالت تکویلی ػلْم پبیَ سًجبى، داًؼگبٍ ثْػلی طیٌب ّ داًؼگبٍ کبػبى 

 ثَ تزتیت در جبیگبٍ ُبی دّم تب دُن جذّل لزارگزفتَ اًذ.

   دُذ. غ هیداًؼگبٍ ثزتز جبهغ را ًوبی ۴۹جذّل سیز ّضؼیت 



 ۴۹۴۱-۴۹داًؼگبٍ ثزتز جبهغ در رتجَ ثٌذی طبل  ۴۹

 ًبم داًؼگبٍ رتجَ ًبم داًؼگبٍ رتجَ

 داًؼگبٍ ػِیذ ثِؼتی ۲ داًؼگبٍ تِزاى ۴

 داًؼگبٍ اؿفِبى ۲ داًؼگبٍ تزثیت هذرص ۶

 داًؼگبٍ تحـیالت تکویلی ػلْم پبیَ سًجبى ۳ داًؼگبٍ ػیزاس ۹

 داًؼگبٍ ثْػلی طیٌب ۴ داًؼگبٍ فزدّطی هؼِذ ۱

 داًؼگبٍ کبػبى ۴۹ داًؼگبٍ تجزیش ۹

 ۹۴طزپزطت پبیگبٍ اطتٌبدی ػلْم جِبى اطالم: اس داًؼگبٍ ُبی ّاثظتَ ثَ ّسارت ثِذاػت درهبى ّ آهْسع پشػکی  

َ ػٌْاى داًؼگبٍ در رتجَ ثٌذی هْرد ارسیبثی لزار گزفتٌذ ّ داًؼگبٍ ػلْم پشػکي ّ خذهبت ثِذاػتي درهبًي تِزاى ث

ثزتزیي داًؼگبٍ پشػکی کؼْر هؼزفی ػذ. داًؼگبٍ ػلْم پشػکي ػِیذ ثِؼتي، داًؼگبٍ ػلْم پشػکي اؿفِبى، داًؼگبٍ ػلْم 

پشػکي ػیزاس، داًؼگبٍ ػلْم پشػکي هؼِذ، داًؼگبٍ ػلْم پشػکي تجزیش، داًؼگبٍ ػلْم ثِشیظتی ّ تْاًجخؼی ، داًؼگبٍ 

پشػکي کزهبى ّ ػلْم پشػکی ایزاى ثب لزار گزفتي ثؼذ اس داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ػلْم پشػکی هبسًذراى ، داًؼگبٍ ػلْم 

 تِزاى تْاًظتٌذ در جوغ دٍ داًؼگبٍ ثزتز ػلْم پشػکی کؼْر لزار گیزًذ. 

 دُذ.داًؼگبٍ ثزتز پشػکی در ططح کؼْر را ًوبیغ هی ۴۹جذّل سیز ّضؼیت 

 ۴۹۴۱-۴۹داًؼگبٍ ثزتز پشػکی در رتجَ ثٌذی طبل  ۴۹

 ًبم داًؼگبٍ رتجَ ًبم داًؼگبٍ رتجَ

 داًؼگبٍ ػلْم پشػکی تجزیش ۲ داًؼگبٍ ػلْم پشػکي تِزاى ۴

 داًؼگبٍ ػلْم ثِشیظتی ّ تْاًجخؼی ۲ داًؼگبٍ ػلْم پشػکي ػِیذ ثِؼتي ۶

 داًؼگبٍ ػلْم پشػکی هبسًذراى ۳ داًؼگبٍ ػلْم پشػکي اؿفِبى ۹

 داًؼگبٍ ػلْم پشػکی کزهبى ۴ داًؼگبٍ ػلْم پشػکي ػیزاس ۱

 داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ایزاى ۴۹ داًؼگبٍ ػلْم پشػکي هؼِذ ۹

، داًؼگبٍ ؿٌؼتی ػزیف،  ISC داًؼگبٍ ؿٌؼتی حبضز در رتجَ ثٌذی ۶۶در ثیي  ۴۹۴۱-۴۹ّی افشّد: در رتجَ ثٌذی طبل  

اًؼگبٍ ثزتز ؿٌؼتی کؼْر لزار گیزًذ. داًؼگبٍ ؿٌؼتی اهیزکجیز ، داًؼگبٍ ػلن ّ ؿٌؼت تْاًظتٌذ ثَ تزتیت جشّ طَ د

داًؼگبٍ ُبی ؿٌؼتی اؿفِبى ّ داًؼگبٍ ؿٌؼتی خْاجَ ًـیزالذیي طْطی ًیش رتجَ ُبی چِبرم ّ پٌجن جذّل را کظت 

 در ثؼذ پژُّغ ًیش داًؼگبٍ ؿٌؼتی اهیزکجیز رتجَ ًخظت را در ثیي داًؼگبٍ ُبی ؿٌؼتی کؼْر کظت کزدٍ اطت. .کزدًذ



 داًؼگبٍ ثزتز ؿٌؼتی در ططح کؼْر را ًوبیغ هی دُذ. ۴۹جذّل سیز ّضؼیت 

 ۴۹۴۱-۴۹داًؼگبٍ ثزتز ؿٌؼتی در رتجَ ثٌذی طبل  ۴۹

 ًبم داًؼگبٍ رتجَ ًبم داًؼگبٍ رتجَ

 داًؼگبٍ ؿٌؼتی ًْػیزّاًی ثبثل ۲ داًؼگبٍ ؿٌؼتی ػزیف ۴

 داًؼگبٍ ؿٌؼتی ػیزاس ۲ داًؼگبٍ ؿٌؼتی اهیزکجیز ۶

 داًؼگبٍ ؿٌؼتی هبلک اػتز ۳ ایزاى داًؼگبٍ ػلن ّ ؿٌؼت ۹

 داًؼگبٍ تحـیالت تکویلی ؿٌؼتی کزهبى ۴ داًؼگبٍ ؿٌؼتی اؿفِبى ۱

 داًؼگبٍ ؿٌؼتی طٌِذ ۴۹ داًؼگبٍ ؿٌؼتی خْاجَ ًـیز الذیي طْطی ۹

  

  دانشيای بنیادیپژًىشگاه  هْرد رتجَ ثٌذی لزار گزفتٌذ کَ  ۴۹۴۱-۴۹پژُّؼگبٍ ّ هْطظَ پژُّؼی کؼْر در طبل  ۶۶

رتجَ ًخظت فِزطت را اس آى خْد کزد ّ پژُّؼگبٍ پلیوز ّ پتزّػیوي ایزاى، پژُّؼگبٍ رّیبى، هْطظَ پژُّؼی ػلْم ّ 

 .فٌبّری رًگ ّ پْػغ ّ پژُّؼگبٍ هْاد ّ اًزژي ثَ تزتیت رتجَ ُبی دّم تب پٌجن جذّل را ثَ خْد اختـبؽ دادًذ

 

 ۴۹۹۱-۹۹رتبو بندی سال  پژًىشگاه ً مٌسسو پژًىشی برتر در ۴۱

 نام مٌسسو رتبو نام مٌسسو رتبو

 پژُّؼگبٍ هلی هٌِذطی ژًتیک ّ سیظت فٌبّری ۶ ىای بنیادی پژًىشگاه دانش ۴

 هْطظَ تحمیمبت ػلْم ػیالتی کؼْر ۷ پژُّؼگبٍ پلیوز ّ پتزّػیوی ایزاى ۲

 ُبی ػلوی ّ ؿٌؼتی ایزاى طبسهبى پژُّغ ۸ پژُّؼگبٍ رّیبى ۹

 پژُّؼگبٍ ػیوی ّ هٌِذطی ػیوی ایزاى ۹ پژُّؼی ػلْم ّ فٌبّری رًگ ّ پْػغهْطظَ  ۱

 پژُّؼگبٍ ثیي الوللی سلشلَ ػٌبطی ّ هٌِذطی سلشلَ ۴۱ پژُّؼگبٍ هْاد ّ اًزژی ۹

 


