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 مقدمه

سعه D8گروه  سلمان در حال تو شور م شت ک سالم یجمهور ،یکه اندونز، ه ستان،  ران،یا یا بنگالدش، پاک

است که به  یامنطقه یهامانیشود. از جمله پ یدارند را شامل م تیدر آن عضو هیجریمصر و ن ،یمالز ه،یترک

صاد جادیمنظور ا ستحکم اقت سالم یکشورها نیب یروابط م سعه ا کشورها در  نینفوذ ا تیوو تق یدر حال تو

اربکان  نیآن نجم الد گذارهیاست. پا دهیگرد لیتشک یصنعت یوگو با کشورهاگفت یو برقرار یجهان یبازارها

سبق ترک رینخست وز سفر به  هیا ست که با  س نهیزم 1۳75سال  رماهیکشور عضو در ت 8ا گروه را  نیا سیتأ

ست که کم شنا تهیفراهم نمود. الزم به ذکر ا شد گروه  سانکار سوم D8ار شهر  نیدر  اجالس خود که در 

گردد.  سیتاس یهمکار یهانهیزم یبررس یبرا یگرفتند که ده گروه کار میتصم دیبرگزار گرد هیترک یایآنتال

 ده گروه عبارتند از: نیا

 صنعت -1

 ی کشاورز -۲

 اطالعاتمخابرات و  -۳

  تجارت -۴

 ی علوم و تکنولوژ -5

 ی انسان یرویتوسعه ن -6

  بهداشت -7

 یی توسعه روستا -8

 ی بانکدار -۹

 ی. انرژ -10

جمهوری به  یعلوم و تکنولوژو ، مخابرات و اطالعات یدو گروه کار تیمسااا ولکه بر این اسااااس، 

 اعالم کرده است: ریشرح زرا به  8یخود در گروه د یاهداف کل زین رانیواگذار شده است. ا رانیااسالمی 

 گروه یاعضا انینقش اسالم در م شتریهرچه ب تیتقو 

 از  یریگبهره قینظام از طر یعضو در جهت تحقق اهداف اقتصاد یبا کشورها یاقتصاد یهمکار

 امکانات گسترده آنها
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 یوندهایپ میو تحک یو اقتصاد یفرهنگ ،یاسیعضو در عرصه س یبا کشورها یاریو هم یهمکار 

 یاسیس

 وابط ردر حال توسعه مسلمان در عرصه  یکشورها انیدر م یمشترک اقتصاد عو اتخاذ مواض یهمکار

 یالمللنیب یاقتصاد

 یهایهمکار قیاز طر یاسیس یوندهایپ میتحک ،یو فناور یدر امور صنعت یو هماهنگ یهمکار 

 جانبههمه

 از گروه  یریگو بهره یو اقتصاد یاجتماع یعضو در جهت رفع تنگناها یاستفاده از تجارب کشورها

 .1یالملل نیب یهاو چالش دهایبه منظور برخورد با تهد

یگاه ایران و به میزبانی پاجمهوری اسالمی به کشور  D8، دبیرکل گروه ۲018در سفری که در سال 

جهان  ی علوم( داشتند، با در نظر گرفتن حدود یک دهه تجربه پایگاه استنادISCاستنادی علوم جهان اسالم )

های کشورهای بندی دانشگاهایران و نیز تجربه رتبه جمهوری اسالمی ( در رتبه بندی دانشگاه هایISCاسالم )

 ISC Worldهای جهان )بندی دانشگاه( و رتبهISC Islamic world university rankingsاسالمی )

university rankings براساس تفاهم نامه ای که میان سازمان ۲018( از سال ،D8 دی علوم و پایگاه استنا

ن اسالم واگذار استنادی علوم جها های عضو این سازمان به پایگاهجهان اسالم منعقد شد، رتبه بندی دانشگاه

 شد. 
 

 D8-2021رتبه بندی  روش شناسی

در  D8گروه های کشورهای بندی دانشگاه( به منظور رتبهISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم )

المللی های بینها که عبارتند از پژوهش، نوآوری، آموزش و فعالیتترین مأموریت دانشگاهمعیارهای خود، مهم

 دهد. را مورد سنجش و ارزیابی قرار می D8گروه های کشورهای گیرد و بر این اساس دانشگاهرا در نظر می

  شامل  که بیشترین وزن را در بین معیارهای رتبه بندی به خود اختصاص داده است، پژوهشمعیار

بت به کل شاخص حجم پژوهش، تعداد استناد به مقاالت و تاثیر استنادی نرمال شده، تأثیر استنادی نس 5

یچر ات ن، مجالت نیچر، ساینس و فهرست نشری Q1نشریاتمقاالتی است که در نشریات برتر )جهان و تعداد 

 .ایندکس( به چاپ رسیده اند

                                                            
 http://dolat.ir/detail/190703  پایگاه اطالع رسانی دولت. 1
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 شامل دو شاخص نسبت دانشجو به عضو هیات علمی و تعداد اعضای هیات علمی  آموزش معیار

 گردند:، که به شرح زیر محاسبه میپراستناد

و در صورت درج  هانسبت دانشجویان به اعضای هیات علمی که بر اساس اطالعات وب سایت دانشگاه -

 آید.به دست مینشدن از سایر منابع وابسته، 

تعداد اعضای هیات علمی پراستناد دانشگاه که از لیست پژوهگشران پراستناد پایگاه وب او ساینس  -

 شود.استخراج می

 شودمحاسبه میشامل سه شاخص زیر  فعالیت بین المللی معیار: 

 در انتشار مقاالت وب آو ساینس  تعداد مشارکت دانشگاه -

 تعداد کشورهایی که در انتشار مقاالت بین المللی با دانشگاه همکاری داشته اند. -

مشهور بودن دانشگاه که بر اساس حضور در سه رتبه بندی بین المللی تایمز، کیواس و شانگهای  -

 محاسبه می گردد.

 مقاالت سلب اعتبار شدهتعداد  -

 بر اساس دو شاخص زیر محاسبه خواهد شد:دانشگاه  نوآوری معیار 

متحده نشان تجاری ایاالت  که با نام دانشگاه در پایگاه ثبت اختراع و اختراع های ثبتتعداد پروانه -

  ثبت شده است. آمریکا

 تعداد هم انتشاری با صنعت  -

ها و سایر و وب سایت دانشگاه USPTO، WOS ،Incitesهای اطالعاتی بندی از پایگاهاطالعات این رتبه

را  D8گروه های کشورهای های رتبه بندی دانشگاهجدول زیر شاخصآوری شده است. های مرتبط گردسایت

  دهد.نشان می معیاربه همراه وزن هر 
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 وزن معیار شاخص وزن

 A1 کمیت حجم پژوهش ۲5

 60 پژوهش

 A2 کیفیت تعداد استناد به مقاالت 15

 A3 کیفیت تاثیر استنادی نرمال شده 1

 A4 کیفیت تأثیر استنادی نسبت به کل جهان ۴

 A5 کیفیت تعداد مقاالت نشریات برتر 15

 B1 نسبت دانشجو به عضو هیات علمی 8
 10 آموزش

 B2 تعداد اعضای هیات علمی پر استناد ۲

 C1 تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقاالت بین المللی 10

 فعالیت 

 بین المللی
15 

 C2 تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی ۴

 C3 میزان شهرت دانشگاه 1

5-  C4 مقاالت سلب اعتبار شده 

 D1 تعداد پروانه های ثبت اختراع 10
 15 نوآوری

انتشاری با صنعتتعداد هم 5۲  D2 

 

 D8 :2021های کشورهای گروه دانشگاهرتبه بندی  نتایج

سازمان از کشورهای  16۳۴ پژوهشیاطالعات ، D8گروه های کشورهای دانشگاهبه منظور رتبه بندی 

ها، . از بین این سازمانبررسی شد ۲017-۲01۹های در فاصله سال InCitesپایگاه اطالعاتی  در D8گروه  عضو

تشکیل  را کرده بودند جامعه هدف رتبه بندیمدرک را در این بازه زمانی منتشر  150هایی که بیش از  دانشگاه

حضور  D8-2021دانشگاه بود که در رتبه بندی  ۴6۳هایی که این شرایط را داشتند دادند. تعداد دانشگاه

 . یافتند

به تفکیک کشور در جدول زیر ، D8گروه بندی دانشگاه های کشورهای تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه

بیشترین  اندونزیایران و جمهوری اسالمی شود، کشورهای ترکیه، همانطور که دیده می .نشان داده شده است

 های حاضر در رتبه بندی را داشته اند.تعداد دانشگاه
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 D8گروه بندی دانشگاه های کشورهای . تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه1جدول

 نام کشور تعداد دانشگاه حاضر در رتبه بندی

 ترکیه 15۴

ایرانجمهوری اسالمی  7۴  

 اندونزی 60

 پاکستان 55

 مالزی ۴1

 مصر ۳6

 بنگالدش ۲6

 نیجریه 17

 جمع کل 463

 

علوم پزشکی  دانشگاه ،از پاکستاناسالم آباد  سکامست دانشگاه ،از مالزی ماالیا در این رتبه بندی دانشگاه های

به ترتیب رتبه های اول تا  از ایران تهراندانشگاه قاهره از مصر و دانشگاه  ،ایرانجمهوری اسالمی از  تهران

 رتبه بندی را به دست آورده اند.این  پنجم

 

Rank UNIVERSITY COUNTRY 

1 Universiti Malaya Malaysia 

2 COMSATS University Islamabad (CUI) Pakistan 

3 Tehran University of Medical Sciences Iran 

4 Cairo University Egypt 

5 University of Tehran Iran 

  

به همراه رتبه آنها در  اندرتبه نخست را به دست آورده ،D8گروه ی هایی که در هر یک از این کشورهادانشگاه

همانطور که در این جدول مشاهده می شود دانشگاه  ، در جدول زیر نشان داده شده است.هابین سایر دانشگاه

ایران از آن خود کرده جمهوری اسالمی علوم پزشکی تهران از کشورمان رتبه نخست را در بین دانشگاه های 

 است.
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RANK UNIVERSITY COUNTRY 

1 Universiti Malaya Malaysia 

2 COMSATS University Islamabad (CUI) Pakistan 

3 Tehran University of Medical Sciences Iran 

4 Cairo University Egypt 

6 Middle East Technical University Turkey 

28 University of Indonesia Indonesia 

30 University of Ibadan Nigeria 

76 University of Dhaka Bangladesh 

 

در جدول زیر نشان  بر اساس رتبه ای که کسب کرده اند به تفکیک کشور D8 تعداد دانشگاه های عضو گروه

 داده شده است:
 

 D8-2021اساس کشور و رتبه در رتبه بندی  تعداد دانشگاه بر

جمهوری اسالمی  ترکیه رتبه

 ایران
 نیجریه بنگالدش مصر مالزی پاکستان اندونزی

50-1  15 17 1 5 6 5 0 1 

100-51  ۲0 7 ۲ ۲ ۴ 11 1 ۳ 

150-101  17 15 ۲ 8 ۴ ۴ 0 ۲ 

۲00-151  16 1۳ ۴ 6 6 ۳ ۲ 1 

۲50-۲01  15 ۹ 5 5 6 0 ۴ ۴ 

۳00-۲51  17 ۹ 1 8 ۳ 5 ۴ ۲ 

۳50-۳01  1۳ ۳ 8 10 6 ۳ 5 ۲ 

۴00-۳51  ۲8 1 6 ۴ ۲ ۳ 7 1 

۴01+  1۳ 0 ۳1 7 ۴ ۲ ۳ 1 

 17 26 36 41 55 60 74 154 جمع کل

 ایران جمهوری اسالمی رتبه دانشگاه های

 D8 ،7۴گروه همان گونه که در جدول زیر نشان داده شده است، در رتبه بندی دانشگاه های کشورهای 

دانشگاه تهران و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، دانشگاهایران حضور دارند که جمهوری اسالمی دانشگاه از 

ایران را از آن خود جمهوری اسالمی به ترتیب رتبه های اول تا سوم  1۴و  5، ۳با رتبه های  صنعتی شریف

 کرده اند. 
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 D8 2021 یدر رتبه بند رانیا جمهوری اسالمی یرتبه دانشگاه ها

 نام دانشگاه D8رتبه   دانشگاهنام  D8رتبه 
  دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳

151-۲00 

 دانشگاه مازندران

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  دانشگاه تهران 5

 دانشگاه یاسوج   دانشگاه صنعتی شریف 1۴

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  دانشگاه تربیت مدرس 17

 دانشگاه صنعتی سهند  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 18

 دانشگاه شهید چمران اهواز  دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲0

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۳

 دانشگاه محقق اردبیلی  دانشگاه صنعتی اصفهان ۲7

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۲

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  دانشگاه شیراز ۳۳

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳5

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر  دانشگاه شهید بهشتی ۴0

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ایرانعلم و صنعت دانشگاه  ۴1

۴۳ 
  دانشگاه تبریز

۲01-۲50 

 دانشگاه لرستان

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دانشگاه فردوسی مشهد ۴7

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  پزشکی شیرازدانشگاه علوم  ۴۹

51-100 

 دانشگاه صنعتی شیراز  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشگاه اراک  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 دانشگاه الزهرا  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 دانشگاه مراغه  دانشگاه یزد

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  دانشگاه اصفهان

  دانشگاه گیالن

۲51-۳00 

 دانشگاه بیرجند

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

101-150 

 دانشگاه شاهد  انشگاه علوم پزشکی بقیه اهللد

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  دانشگاه صنعتی شاهرود

 فارس دانشگاه خلیج  دانشگاه سمنان

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 دانشگاه صنعتی کرمانشاه  دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دانشگاه علم و فناوری مازندران  دانشگاه کاشان

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  دانشگاه رازی

  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳01-۳50 

 دانشگاه صنعتی ارومیه

 دانشگاه بناب  دانشگاه بوعلی سینا

 دانشگاه عالمه طباطبایی  دانشگاه خوارزمی

۳51-۴00  دانشگاه شهرکرد  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

    دانشگاه علوم پزشکی بابل

    دانشگاه زنجان

   دانشگاه کردستان

 

 

 

 
    دانشگاه ارومیه

 




