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 بسمه تعالی

 2013/2014-(ISC)گزارشی از رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم 

 1سید مهدی نبوی

 www.IIWFS.com – موسسه آینده پژوهی جهان اسالم

  

م جهان پایگاه استنادی علواسالمي  توسط  کشورهاي تحقيقاتي مؤسسات و ها دانشگاه بندي رتبه  

اراي ددانشگاه و موسسه تحقيقاتي کشورهاي اسالمي که  600ه اي است که حدود ، پروژ ISCاسالم 

تا  2008لهاي بيشترین تعداد توليدات علمي منتشر شده در معتبرترین ژورنال هاي بين المللي مابين سا

ندي، برتبه  داریم با نگاهي اجمالي به اینهستند را رتبه بندي نموده است. در این گزارش قصد  2012

 تحليلي کوتاه بر وضعيت علمي در ميان کشورهاي اسالمي داشته باشيم. 

م دسي، علوي و مهن)علوم طبيعي، فن حوزه علمي پنجاین رتبه بندي را در  پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

لمي، عتوليد  وع ضریب تاثير علمي،براساس مجم پزشکي و دارویي، علوم کشاورزي و علوم اجتماعي(

 دیپلماسي علمي و ضریب تاثير اقتصادي، با توجه به شاخصه هاي زیر انجام داده است. 

 الف( شاخص هاي تاثير علمي

بر  قيقاتيیک دانشگاه یا موسسه تحکل استنادات: تعداد کل استنادات دریافت شده توسط انتشارات  .1

  .حسب زمينه هاي مختلف و سال انتشار

 مقاالت پر استناد: تعداد کل مقاالت پر استناد یک دانشگاه یا موسسه تحقيقاتي. .2

 ب( شاخص هاي دیپلماسي علمي

ر ک کشوی.  همکاري با کشورهاي اسالمي: تعداد کل مقاالت یک موسسه که بصورت مشترک با همکاري 1

 اسالمي دیگر نوشته شده است.

شور ل یک کیک موسسه که به صورت مشترک و با همکاري حداق. همکاري بين المللي: تعداد کل مقاالت 2

 غير اسالمي منتشر شده است.

                                                            
 S.comEditor@IIWFدانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه آینده پژوهي جهان اسالم.  )خاورميانه( دانشجوي دکتري مطالعات منطقه اي 1
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. همکاري با موسسات با ضریب تاثير باالي جهان: تعداد کل مقاالت یک موسسه که بصورت مشترک و با 3

 موسسه برتر دنيا منتشر شده است. 500همکاري حداقل یکي از 

 ج( شاخص هاي توليد علمي

 کل مقاالت: تعداد کل مقاالت منتشر شده توسط یک موسسه.. تعداد 1

 . مقاالت مربوط به موسسه: تعداد مقاالت موسسه که نویسندگان موسسه، نویسنده مسئول مقاله هستند.2

باال: تعداد مقاالت موسسه که در این حوزه هاي  تکنولوژي با تحقيقاتي هاي حوزه در شده چاپ . مقاالت3

اند: علوم کامپيوتر، علوم فضا، سلول هاي بنيادي، نانوتکنولوژي، بيوتکنولوژي، آب و موضوعي منتشر شده 

 ميکرو الکترونيک.

. مقاالت منتشر شده در حوزه تحقيقات اسالمي و انساني: تعداد کل مقاالت یک موسسه در حوزه هاي 4

 علوم اجتماعي، انساني و دیني

 د( شاخص هاي تاثير اقتصادي

 ي: تعداد کل مقاالت منتج از تحقيقات داراي بودجه. بودجه تحقيقات1

. همکاري با بخش هاي خصوصي و عمومي: تعداد کل مقاالت منتشر شده مشترک با حداقل یک موسسه 2

 یا دانشگاه در بخش خصوصي یا عمومي

 یک کشور. بودجه تحقيقات بين المللي: تعداد مقاالت منتج از تحقيقات داراي بودجه  و مربوط  به بيش از 3

 

در ادامه جدول رتبه پس از نگاهی اجمالی به شاخصه های رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم، 

 بندی دانشگاه های برتر جهان اسالم به تفکیک حوزه های مختلف علمی آورده شده است.

که بر اساس امتياز دهي در تمام حوزه هاي علمي  دانشگاه ها و موسسات علمي در رتبه بندي کلي .1

دانشگاه برتر حوزه جهان  دهدانشگاه از مجموع  چهاردانشگاه  و ترکيه  با  سهشکل گرفته است، ایران با 

اسالم، سهم قابل توجهي را بخود اختصاص داده اند. در این رتبه بندي دانشگاه تهران با اختالف 

جموع( نسبت به دانشگاه ملک سعود عربستان در صدر قرار دارد. از دیگر امتياز در م 21مناسبي )حدود 

نکات قابل توجه این جدول، اختالف بارز در ضریب تاثير اقتصادي ميان دانشگاه فني خاورميانه ترکيه و 

 سایر دانشگاه هاست.
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 تمام حوزه هارتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسالم در  -جدول شمار یک

 کشور موسسه رتبه
ضریب 

 تاثير

دیپلماسي 

 علمي

توليد 

 علمي

ضریب تاثير 

 اقتصادي
 مجموع

 19/84 23/1 52/31 93/8 50/42 ایران دانشگاه تهران 1

 ملک سعوددانشگاه  2
عربستان 

 سعودي
52/37 42/5 77/18 17/2 89/63 

 21/63 57/1 83/23 28/4 52/33 مالزي دانشگاه ماالیا 3

 42/59 42/1 82/25 71/2 47/29 مالزي علوم مالزيدانشگاه  4

 75/55 11/4 89/20 08/8 67/22 ترکيه دانشگاه فني خاورميانه 5

6 
دانشگاه علوم پزشکي 

 تهران
 25/55 44/1 51/16 13/7 17/30 ایران

 81/53 92/1 29/22 11/5 49/24 ایران دانشگاه صنعتي شریف 7

 13/52 00/1 44/21 05/5 64/24 ترکيه حاجت تپهدانشگاه  8

 00/52 40/2 12/19 52/5 96/24 ترکيه اژهدانشگاه  9

 84/51 41/1 38/19 02/3 04/28 ترکيه دانشگاه استانبول 10

 

 

در حوزه علوم فني و مهندسي که شامل مهندسي عمران، مهندسي برق و الکترونيک، مهندسي  .2

مهندسي محيط زیست، اطالعات، مهندسي مکانيک، مهندسي شيمي، مهندسي مواد، مهندسي پزشکي، 

بيوتکنولوژي زیست محيطي، بيوتکنولوژي صنعتي، نانو تکنولوژي و سایر رشته هاي مرتبط مي باشد، 

در این رده بندي، دانشگاه هاي صنعتي شریف، تهران، اميرکبير  دانشگاه هاي ایران یکه تازي مي کنند.

انشگاه نفت و مواد معدني ملک فهد و علم و صنعت ایران در رتبه هاي اول تا چهارم و باالتر از د

عربستان قرار گرفته اند. همچنين دانشگاه تربيت مدرس نيز در رتبه دهم قرار گرفته است. نگاهي به 

این جدول نشان ميدهد که ایران در رشته هاي فني و مهندسي حرف اول را در جهان اسالمي ميزند و 

در این رده بندي ترکيه و مالزي هر  اسالم باشد.در جهان  و مهندسي فني علومميتواند مرجعي براي 

یک دو نماینده دارند، اما تک نماینده عربستان باالتر از دانشگاه هاي ترکيه و مالزي قرار گرفته است که 

 در نوع خود جالب توجه است.
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 فنی و مهندسیرتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم در حوزه  -جدول شماره دو

 کشور موسسه رتبه
ضریب 

 تاثير

دیپلماس

 ي علمي

توليد 

 علمي

ضریب تاثير 

 اقتصادي
 مجموع

 45/84 89/1 87/32 38/7 30/42 ایران دانشگاه صنعتي شریف 1

 11/84 68/1 11/31 86/9 46/41 ایران دانشگاه تهران 2

 47/68 87/0 99/28 37/6 25/32 ایران دانشگاه اميرکبير 3

 48/57 63/0 88/25 35/6 62/24 ایران  صنعتدانشگاه علم و  4

5 
دانشگاه نفت و مواد 

 معدني ملک فهد

عربستان 

 سعودي
73/11 50/1 60/30 50/1 31/45 

 54/43 68/1 59/18 60/1 67/21 مالزي دانشگاه علوم مالزي 6

 05/39 47/4 69/14 41/7 48/12 ترکيه دانشگاه فني خاورميانه 7

 56/36 86/3 60/15 00/6 10/11 ترکيه دانشگاه فني استانبول 8

 99/34 32/1 51/14 32/3 84/15 مالزي دانشگاه ماالیا 9

 97/34 06/1 80/16 94/6 17/10 ایران دانشگاه تربيت مدرس 10

 

در جدول شماره سوم، رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات در حوزه علوم پزشکي و بهداشت مورد بررسي  .3

و دانشگاه علوم  علوم پزشکي تهران در صدر قرار دارد دانشگاهدر علوم پزشکي نيز  قرار گرفته است.

پزشکي شهيد بهشتي نيز رتبه هفتم را به خود اختصاص داده اند. نکته قابل توجه در خصوص این 

جدول حضور پر تعداد دانشگاه هاي علوم پزشکي ترکيه است. بطوري که پنج دانشگاه از مجموع ده 

 يه اختصاص دارد.دانشگاه برتر این حوزه به ترک

 

 علوم پزشکی و بهداشترتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم در حوزه  -ه سهرجدول شما

 کشور موسسه رتبه
ضریب 

 تاثير

دیپلماسي 

 علمي

توليد 

 علمي

ضریب 

تاثير 

 اقتصادي

 مجموع

1 
دانشگاه علوم پزشکي 

 تهران
 05/92 67/4 50/34 93/9 95/42 ایران

 53/66 19/3 93/26 17/7 23/29 ترکيه دانشگاه استانبول 2

 94/57 75/2 63/23 81/8 74/22 ترکيه دانشگاه حاجت تپه 3
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 51/33 97/2 10/13 94/7 51/9 عربستان  دانشگاه ملک سعود 4

 43/30 49/1 25/13 56/7 13/8 ترکيه دانشگاه آنکارا 5

 38/30 13/1 27/16 17/4 82/8 ترکيه دانشگاه اژه 6

7 
 علوم پزشکي شهيد

 بهشتي
 88/29 66/1 98/11 68/9 55/6 ایران

 25/29 95/2 53/11 21/6 56/8 مالزي دانشگاه ماالیا 8

 25/26 96/0 35/15 03/4 91/5 ترکيه آکادمي نظامي گول حانه 9

 03/26 14/1 29/14 35/5 24/5 ترکيه دانشگاه غازي 10

 

 

حوزه علوم اجتماعي مورد بررسي قرار  رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسالم دردر حوزه علمي بعدي،  .4

گرفته است. این حوزه شامل )روانشناسي، اقتصاد و تجارت، علوم آموزشي، جامعه شناسي، حقوق، علوم 

سياسي، جغرافياي سياسي و اقتصادي، ارتباطات و رسانه و سایر علوم اجتماعي( مي باشد. بر خالف علوم 

صدر قرار گرفته بود، در حوزه علوم اجتماعي دانشگاه هاي فني و مهندسي و علوم پزشکي که ایران در 

ایراني وضعي نه چندان مناسب داشته و حتي جزو ده دانشگاه برتر نيز نيستند و اولين دانشگاه از ایران، 

دانشگاه تهران است که در رتبه دوازدهم قرار گرفته است. اما برتري مطلق در حوزه علوم اجتماعي، با 

دانشگاه  9کيه است، جایي که از ده دانشگاه برتر جهان اسالم در حوزه علوم اجتماعي، نه/دانشگاه هاي تر

آن از کشور ترکيه هستند و فقط دانشگاه ماالیا از مالزي جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. در 

در این خصوص، این رتبه بندي دانشگاه فني خاورميانه ترکيه در صدر قرار گرفته است. نکته بسيار مهم 

ضریب تاثير علمي است. همانگونه که در ابتداي گزارش اشاره گردید، ضریب تاثير علمي بر اساس تعداد 

. مقایسه اختالف دانشگاه فني خاورميانه با دانشگاه کل استنادات و مقاالت پر استناد محاسبه مي گردد

بار است. ضریب تاثير دانشگاه خاورميانه  تهران که رتبه یک را در ميان دانشگاه هاي ایراني دارد فاجعه

در حالي که دانشگاه تهران با وجود آنکه تقریبا در تمام رشته هاي مرتبط با این  مي باشد، 40ترکيه عدد 

است! در مجموع امتيازات هم دانشگاه خاورميانه ترکيه  72/4، داراي ضریب تاثير مي پذیرد حوزه دانشجو

دست یافته  30/22در حالي که دانشگاه تهران در حوزه علوم اجتماعي به امتياز  ،را دارد 52/81امتياز 

است که نياز به کار  است. این نتيجه بسيار ضعيف، نشان از ضعف توليد علمي در علوم اجتماعي در ایران

ان سيب شناسي بسيار جدي دارد. در جدول شماره چهار رتبه بندي پانزده دانشگاه برتر جهکارشناسي و آ

 اسالم در حوزه علوم اجتماعي قابل مشاهده است.
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 علوم اجتماعين اسالم در حوزه رتبه بندي دانشگاه هاي جها -چهارجدول شماره 

 کشور موسسه رتبه
ضریب 

 تاثير

دیپلماسي 

 علمي

توليد 

 علمي

ضریب تاثير 

 اقتصادي
 مجموع

 52/81 31/1 24/28 97/11 00/40 ترکيه دانشگاه فني خاورميانه 1

 79/76 08/1 00/35 14/10 58/30 ترکيه حاجت تپهدانشگاه  2

 05/50 86/0 99/20 68/6 52/21 مالزي دانشگاه ماالیا 3

 84/45 80/0 96/16 96/7 12/20 ترکيه دانشگاه بيلکنت 4

 16/37 58/0 68/16 22/9 69/10 ترکيه غازيدانشگاه  5

 04/33 34/1 41/14 95/9 34/7 ترکيه دانشگاه آنکارا 6

 87/26 56/0 14/10 47/5 70/10 ترکيه غازیچيدانشگاه ب 7

 51/26 69/0 22/12 84/5 76/7 ترکيه دوکوز ایلولدانشگاه  8

 44/25 21/0 06/12 50/3 67/9 ترکيه جوقدانشگاه سل 9

 39/23 68/0 12/10 80/4 79/7 ترکيه وچدانشگاه ک 10

 96/22 23/1 94/8 45/3 35/9 لبنان دانشگاه آمریکایي بيروت 11

 30/22 26/1 46/8 86/7 72/4 ایران دانشگاه تهران 12

 96/20 13/0 28/8 91/0 64/11 ترکيه دانشگاه فني کارادنيز 13

 70/18 45/0 00/10 99/2 26/5 ترکيه مرمرهدانشگاه  14

 03/15 83/4 99/3 62/4 58/1 عربستان  ملک سعوددانشگاه  15

 

حوزه ي دیگر بررسي، رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسالم در علوم کشاورزي است. این حوزه شامل  .5

کشاورزي، جنگلداري و شيالت، علوم دام و فراورده هاي لبني، دامپزشکي، بيوتکنولوژي رشته هاي 

موع کشاورزي و سایر علوم مربوط به کشاورزي مي باشد. در این حوزه نيز، دانشگاه تهران در مج

امتيازات در صدر جدول قرار گرفته است. البته به لحاظ ضریب تاثير علمي امتياز دانشگاه پوتراي مالزي 

بيشتر است. در این رتبه بندي دانشگاه فردوسي مشهد نيز از ایران در رتبه هشتم قرار گرفته است. البته 

اه از دانشگاه هاي ترکيه در این در این حوزه نيز غلبه عددي با دانشگاه هاي ترکيه است. پنج دانشگ

فهرست قرار گرفته اند. نکته ویژه در خصوص علوم کشاورزي، راهيابي دانشگاه فيصل آباد پاکستان به 

رتبه سوم این جدول است. در حالي که پاکستان در سایر علوم دانشگاهي را در فهرست ده دانشگاه برتر 

علمي علوم کشاورزي دانشگاه تهران است که نکته بعدي هم در خصوص دیپلماسي نداشته است. 

 باالترین دیپلماسي علمي را در ميان تمام حوزه هاي علمي دانشگاه تهران دارد.
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 علوم کشاورزيرتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسالم در حوزه  -جدول شماره پنج

 کشور موسسه رتبه
ضریب 

 تاثير

دیپلماسي 

 علمي

توليد 

 علمي

ضریب تاثير 

 اقتصادي
 مجموع

 16/86 79/4 84/30 86/10 67/39 ایران دانشگاه تهران 1

 60/85 85/4 32/30 77/8 67/41 مالزي مالزي دانشگاه پوترا 2

 24/57 89/1 84/20 17/4 34/30 پاکستان بادآ دانشگاه کشاورزي فيصل 3

 53/56 24/2 77/25 76/9 77/18 ترکيه دانشگاه آنکارا 4

 17/43 06/2 72/21 21/3 19/16 ترکيه ژهدانشگاه ا 5

 05/42 14/1 18/20 83/1 91/18 ترکيه دانشگاه آتاتورک 6

 26/35 11/2 25/16 27/1 62/15 مالزي مالزي علومدانشگاه  7

 87/31 54/1 66/15 54/4 13/10 ایران دانشگاه فردوسي مشهد 8

 31/31 10/2 60/16 82/2 80/9 ترکيه دانشگاه استانبول 9

 82/30 93/0 21/20 60/1 08/8 ترکيه اولوداغدانشگاه  10

 

آخرین حوزه رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسالم هم در حوزه علوم طبيعي است. این حوزه شامل  .6

)ریاضيات، علوم کامپيوتر و اطالعات، فيزیک، شيمي، علوم زمين، زیست شناسي و سایر علوم طبيعي( 

دانشگاه تهران درصدر قرار دارد. و دانشگاه ماالیا و دانشگاه علوم مالزي رتبه مي باشد. در این حوزه نيز 

هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. در رتبه بندي ده دانشگاه برتر علوم طبيعي ایران چهار 

قرار نکته قابل توجه در این رتبه بندي  نماینده و مالزي و ترکيه و عربستان هر یک دو نماینده دارند.

گرفتن دانشگاه صنعتي شریف در رتبه یازدهم مي باشد که به نظر مي رسد جایگاه مناسبي براي این 

 دانشگاه نيست.

 طبيعيعلوم  رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسالم در حوزه -شش  جدول شماره

 کشور موسسه رتبه
ضریب 

 تاثير

دیپلماسي 

 علمي

توليد 

 علمي

ضریب 

تاثير 

 اقتصادي

 مجموع

 82/81 22/2 58/28 97/9 05/41 ایران دانشگاه تهران 1

 68/73 04/4 94/28 73/6 97/33 مالزي دانشگاه ماالیا 2

 00/70 73/3 28/30 74/3 25/32 مالزي دانشگاه علوم  3

 02/69 69/3 67/17 67/5 98/41 عربستان  دانشگاه ملک سعود 4
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 86/55 26/4 94/20 62/6 04/24 ترکيه دانشگاه فني خاورميانه 5

 25/49 19/1 79/19 43/5 84/22 ایران دانشگاه تربيت مدرس 6

 06/49 52/0 72/20 08/3 74/24 ایران دانشگاه صنعتي اميرکبير 7

 36/45 81/0 28/25 71/3 57/15 ایران دانشگاه شهيد بهشتي 8

9 
دانشگاه نفت و مواد 

 معدني ملک فهد

عربستان 

 سعودي
83/18 36/1 13/21 95/0 26/42 

 08/42 40/3 58/16 75/5 35/16 ترکيه دانشگاه فني استانبول 10

 44/41 77/1 19/18 20/4 27/17 ایران دانشگاه صنعتي شریف 11

12 
دانشگاه ملک 

 عبدالعزیز

عربستان 

 سعودي
84/22 28/4 69/10 58/1 38/39 

 61/38 29/2 30/14 97/2 05/19 پاکستان دانشگاه قائد اعظم 13

 76/36 78/1 83/16 26/3 88/14 ترکيه دانشگاه اژه 14

 13/33 62/1 86/14 55/3 09/13 مصر دانشگاه قاهره 15

 

در پنج حوزه  ISCسخن آخر: در این گزارش، وضعيت دانشگاه هاي برتر جهان اسالم بر اساس رتبه بندي 

علمي مورد بررسي قرار گرفت. آنچه که در این گزارش قابل لمس است، رقابت تنگاتنگ دانشگاه هاي ایران 

و ترکيه است که در اکثر رتبه بندي ها بيشترین جایگاه ها را به خود اختصاص داده اند. نکته بعدي هم 

انساني است. علي رغم شایستگي هاي  ضعف قابل توجه دانشگاه هاي ایراني در حوزه علوم اجتماعي و

دانشگاه هاي ایراني در حوزه هاي پزشکي و فني مهندسي، به نظر مي رسد علوم اجتماعي هنوز در کشور ما 

به جایگاه شایسته و در خور توجه نرسيده است و نياز به آسيب شناسي موشکافانه دالیل این عقب ماندگي 

 ایه یعني ترکيه احساس مي گردد.نسبت به سایر کشور ها بخصوص کشور همس

 

*** 
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