پایگاه استنادی علوم جهان اسالم) (ISCاز سال  9831با ابالغ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با
تشکیل گروه پژوهشی رتبه بندی ،عمالً ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور را با
شاخص ها و معیارهای مصوب انجام داده و بعد از گذشت چندین سال متوالی عمالً در سطح ملی به یک
مرجع در این حوزه تبدیل شده است .هر ساله گزارش رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور از
طریق وبگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،رسانه های گروهی و نیز در قالب یک کتابچه رسمی به رؤسا و
مدیران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و جامعه علمی کشور ،اطالع رسانی میشود.
با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر رصد و پایش کشورهایی که نیت ما پیشی گرفتن
علمی از آنهاست و نیز بهمنظور مقایسه حرکت علمی و عملکرد دانشگاه های کشور در سطح بینالمللی و با
توجه به تجارب ارزشمند گروه رتبه بندی  ISCدر رتبه بندی دانشگاه ها در سطح ملی ،از سال گذشته رتبه
بندی جدید بینالمللی تحت عنوان "رتبه بندی جهانی  )University Rankings ISC World( "ISCبا
تصویب شورای راهبری ISCو تأکید وزیر محترم علوم بهعنوان رئیس شورا ،در دستور کار قرار گرفت .یکی از
مهمترین دستاوردهای ورود به رتبه بندی جهانی ایجاد یک پایگاه داده از جزئیات کامل اطالعات علمی و
پژوهشی کشورها و دانشگاه های تراز اول دنیا و امکان برنامهریزی و تهیه نقشه راه بهمنظور دستیابی به اهداف
و چشم انداز کشور و نیز دانشگاه های کشور در سطح بینالمللی می باشد.
یکی از اولویتها و توصیه های برنامه ده ساله کشورهای اسالمی مصوب (اجالس آستانه -قزاقستان در سال
 )7192حضور  01دانشگاه کشورهای اسالمی در رتبههای زیر  011در نظامهای رتبه بندی بینالمللی است،
برهمین اساس و نیز با توجه به مأموریت  ISCمبنی بر پایش و رصد جایگاه دانشگاههای جهان اسالم،
برنامه "رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم"( )Rankings ISC Islamic World Universityپس از تعیین
معیارها و شاخصها در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شد.
رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم  ISCمیتواند با نشان دادن نقاط ضعف و قوت دانشگاهها براساس هر
معیار ،جایگاه هر دانشگاه را در بین کشورهای اسالمی نشان دهد و اساس هدف گذاری و سیاستگذاری
دانشگاهها قرار گیرد.
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبه منظور رتبهبندی دانشگاههای جهان اسالم در معیارهای خود،
مهمترین مأموریت دانشگاهها که عبارتند از پژوهش (با وزن  01درصد) ،نوآوری (با وزن  90درصد) ،آموزش
(با وزن  91درصد) و فعالیتهای بینالمللی (با وزن 90درصد) در نظر گرفته و بر این اساس دانشگاههای
کشورهای اسالمی را مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد .در "رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم ،"ISC
دانشگاههایی مورد بررسی قرار میگیرند که حداقل  311مدرک در سالهای  7192-7190در پایگاه وب آو
ساینس ( )WoSبه ثبت رسانیده باشند .اطالعات این رتبهبندی از پایگاههای اطالعاتی بین
المللی  Incite ،WoS، USPTOگردآوری شده است.

در ذیل شاخص های نظام رتبه بندی  ، ISCو همچنین آخرین رتبه بندی دانشگاه های جامع
کشور آورده شده است :

شاخص های نظام رتبه بندی ISC
آخرین رتبه بندی نظام  ISCدانشگاه های جامع کشور
آخرین رتبه بندی بین المللی نظام  ISCدانشگاه های کشور

