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 مقاله پژوهشي 

  هاي دانشگاهبندي بيني وضعيت رتبهارزيابي تطبيقي عملکرد و پيش
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 يدهچک

هاي شهرستان اروميه بر اساس بروندادهاي پژوهشي بندي دانشگاهبيني وضعيت رتبهپژوهش حاضر باهدف ارزيابي تطبيقي عملکرد و پيش :هدف و زمينهپيش
 انجام گرفته است. WOSاستنادي  هاي پايگاهداده

آوري و جامعه آماري اي جمعها به روش کتابخانهسنجي است. دادهپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و ازنظر نوع تحقيق، يک مطالعه علم: کار مواد و روش
از هاي پيشنهادي مستخرج است. مالک تحليل برونداد شاخص WOSدر پايگاه استنادي » کشور ايران) «١١/٠٨/٢٠٢١الي  ١٩٨٠آن مدارک نمايه شده (از سال 

  ابزار تحليلي اينسايتس بود.
نمايه شده است. دانشگاه اروميه (با  WOSهاي علمي وابسته به کشور ايران در پايگاه استنادي مدرک توسط سازمان ٦٢٧٩٧٢ها نشان دادند تعداد يافته: هايافته
درصد «، »تأثيرگذاري استنادي«هاي دارد. عملکرد دانشگاه صنعتي اروميه در شاخص WOSمدرک) بيشترين تعداد مدرک نمايه شده را در پايگاه اطالعاتي  ٧٤٤٢

درصد «و » Q1در نشريات  منتشرشدهدرصد مقاالت «و » استناد برتر درصد ١٠درصد مدارک «، »استناد برتر درصد ١درصد مدارک در «، »مدارک استناد خورده
ا و ههمکاري با دانشگاه«و » همکاري صنعتي«تر است. در شاخص مطلوب نسبتاًوميه و علوم پزشکي اروميه هاي ارنسبت به دانشگاه» الملليهاي بينهمکاري
» وليجايگاه نويسنده مسئ«و » سازمانيهمکاري درون«دو شاخص که در تر است، درحاليمطلوب نسبتاًعملکرد دانشگاه علوم پزشکي اروميه » داخل کشور مؤسسات

  .هستتر مطلوب نسبتاًه عملکرد دانشگاه ارومي
ها و دانشگاه ضعيف نسبتاًها المللي، ملي و صنعتي دانشگاههاي اروميه مناسب نبوده، تعامل بيندر دانشگاه شدهانجامهاي کيفيت پژوهش: گيريبحث و نتيجه

وميه در هاي شهرستان اربندي دانشگاهبيني نمود رتبهان پيشتوهاي پژوهشي ندارند. با در نظر گرفتن مجموع اين عوامل مياستراتژي مناسبي در انتشار يافته
  کشور و جهان ضعيف خواهد بود.

 هاي شهرستان اروميهسنجي، اينسايتس، دانشگاهبندي دانشگاهي، علمعملکرد علمي دانشگاه، رتبه ها:کليدواژه

  
 ١٤٠٠ شهريور،  ۴۰۸-۴۱۸ ، صششم شماره، دومو  يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 
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  مقدمه

ها، يکي از موضـوعاتي است که در  بندي پديدهرتبهمقايسـه و  
طور چشمگيري توسعه پيدا کرده است و به شدهمطرحقرن حاضـر  

ها نيز ). اين موضــوع در ســطحي گســترده و جهاني به دانشــگاه۱(
اي هبنديکه تدوين و اســتفاده از رتبهطوريتسـري يافته اســت. به 

                                                             
 ه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايراندانشگا شناسي،علم اطالعات و دانش دانشيار،. ١
 ، اروميه، ايران.سنجي و کارشناس مالکيت فکري دانشگاه اروميهه اصفهان؛ مسئول واحد علمدانشگا شناسي،علم اطالعات و دانش دانشجوي دکتراي تخصصي، ٢
 ه آزاد اسالمي، واحد مهاباد، مهاباد، ايراندانشگا فلسفه غرب، دکتراي تخصصي، ٣

 (نويسنده مسئول)، اروميه، ايران دانشگاه اروميه ،يگروه معارف اسالم يعلم ياتعضو ه  ٤
5 Academic Ranking of World Universities (ARWU) 
6 Shanghai Jiao Tong University 

ت اس موردبحثرده طور بسيار گستدانشگاهي موضوعي است که به
ــگاهتوان گفت بحث رتبه). مي۲( ــار رتبهبندي دانش ندي بها با انتش

در  ٦توسط دانشگاه شانگهاي جيائو تانگ ٥هاي جهانعلمي دانشگاه
ــال  هاي بنديطورجدي مطرح گرديد و بعدازآن رتبهبـه  ۲۰۰۳سـ

اي و ملي ارائه و انتشــار اي، قارهمتعددي در ســطوح جهاني، منطقه
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 ۱۴۰۰شهريور ، ۶شماره  ،۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٤٠٩  

بنــدي هــا، عالوه بر رتبــهبنــديترين اين رتبــهنــد. از معروفيــافت
ــانگهـاي، مي  ، » ٢اليدن«، »١اس کيو.«هاي بنـدي توان بـه رتبـه  شـ

، و بسياري »٦، سـايمگو »٥وبومتريک«، »٤گرين متريک«، »٣تايمز«
اشاره نمود که عالوه بر » ٧.سـي اس آي.«ديگر و در سـطح ملي به  

يز اي نکشور، در سطح جهاني و منطقههاي بندي دانشگاهارائه رتبه
اي هبندينمايد. گرچه عمر انتشــار رتبهبندي ميها را رتبهدانشـگاه 

غييرات است ت المللي دانشگاهي چندان زياد نيست ولي توانستهبين
ــگـاه   طورکلي در نظام آموزش عالي هـا و بـه  بنيـاديني را در دانشـ
  ).۳کشورهاي دنيا ايجاد نمايد (

ا، هبندي دانشگاهالمللي در مورد رتبه، در سـطح بين وجودبااين
ــالم بودن آن اتفاق  ــعيت کنوني و ميزان س ر نظچگونگي انجام، وض

). و بسياري از محققان نقايص بسيار زياد ٥)؛ (٤زيادي وجود ندارد (
ــگـاهي بيان کرده  بنـدي و مهمي براي رتبـه  اند هـاي مختلف دانشـ

ــگاه را بدون مالحظه دامنه  معموالًها، بنـدي جملـه: رتبـه  من دانشـ
ــوعي آن   عنوان يک موجوديت واحد در نظر هـا، بـه  فعـاليـت موضـ

ــياري از رتبه)۶گيرند (مي ــت نمودن بندي؛ در بس ها تنها به فهرس
هاي مهم و ؛ بعضي ويژگي)۷شود (چندين دانشگاه مشهور اکتفا مي

وند شها از قبيل بزرگي و سن کمتر مالحظه ميتأثيرگذار دانشـگاه 
  ) و بسياري ديگر.٨(

ــات و انتقـادات زيـادي کـه از رتبـه    علي هاي بنديرغم نواقصـ
هاي انواع شاخصگيري از طيف وسيعي از شود، بهرهدانشگاهي مي

ــاخص بندي،رتبه ــگاه با ديگر تطبيق شـ هاي مربوط به يک دانشـ
سنجي بسيار خود ابزار محکخوديهاي سـراسـر جهان، به  دانشـگاه 

ــاي هيئتمفيدي در  علمي و اختيار دولت، مديران، محققان، اعضـ
که قرار گرفتن نام دانشگاه در طوري. به)۹(دهد دانشجويان قرار مي

ــت  رتبه ــب در فهرس ــب جايگاه مناس هاي معتبر تبليغ بندي و کس
ــوب و به آن   ــگاه محس ــيار قوي براي دانش نمايد تا ها کمک ميبس

 ز سراسر جهان جذب نماينددانشجويان و دانشگاهيان باکيفيت را ا
ــار رتبه٢٠٢٠). بـه قول ويدال و فريرا ( ١٠( هاي بندي) چون انتشـ

ــطح وســيعي از انواع      ــار، در س ــله بعد از انتش ــگاهي بالفاص دانش
گيرند، روي قرار مي موردبحثهاي جمعي و اجتماعي مختلف رسانه

اي هگيري دانشجويان و پژوهشگران، استراتژيافکار عمومي، تصميم
 ها تأثيرگذار هستندگذاري دولتمشـي و سياست ها و خطدانشـگاه 

)۱۱(.  
ــگاهازاين ها بندي براي آنها در امر رتبهرو، امروزه جايگاه دانش

ــت، اين جايگاه در حوزه جذب   ــيار مهم، حياتي و تأثيرگذار اس بس
                                                             

1 QS (Qaquarelli Symonds) 
2 Leiden 
3 Times Higher Education (THE) 
4 Green Metric 
5 Webometrics 

المللي، ارتباط با صــنعت، هاي بينالمللي، همکاريدانشــجوي بين
 نمايد. اهميتتر ميعه و بســياري ابعاد ديگر برجســتهارتباط با جام

ــگاهي و تأثيرگذاري  بنـدي رتبـه  ، در آثار محققان هاآنهـاي دانشـ
) به ١٢ي قرار گرفته است. ريگي، عزيزي و پورقاز (موردبررسزيادي 

ــگاه ــتيابي به رتبهبررســي انتقادي مديريت دانش ر در برت ها در دس
دريـافتنـد کـه عوامل     هـا آنهـاي جهـاني پرداختنـد.    بنـدي رتبـه 
و  ها،زدگي افراطي مديران دانشــگاه فردي (مانند ســياســت  درون

ــميم ــب) و عوامل برونگيري و برنامهتص فردي (مانند ريزي نامناس
ــازمان  ــتم نظارت و ارزيابي معيوب، و سـ ــيسـ دهي و هماهنگي سـ

ي پژوهش-شينامناسـب) مشـکالتي در بهبود و ارتقاي کيفيت آموز  
ــگـاه  ــت.  دانشـ ) طي ۷گليني مقدم و طاهري (هـا ايجاد کرده اسـ

ــي بـه مطـالعه   ــگاه يپژوهشـ هاي هاي ايران در نظامجايگاه دانشـ
مه ها با تأکيد بر دانشگاه عالالمللي منتخب دانشـگاه بندي بينرتبه

گزارش کردند که وضـع موجود دانشگاه   هاآنطباطبايي پرداختند. 
ــگاه(به عالمـه طباطبايي،  ــور)، عنوان يکي از دانشـ هاي خوب کشـ

ي المللهاي برتر در سطح بينباوجود حرکت رو به رشـد، با دانشگاه 
ــله  ــبتاًفاص ــي با ١زاد، و همکاران (زيادي دارد. وحدت نس ) پژوهش
ــگاه تحليلي بر رتبـه «عنوان  ــتفاده از بنـدي دانشـ هاي ايران با اسـ

ازنظر اين محققان بررســي انجام دادند. » ســنجيهاي علمشــاخص
ا هبروندادهاي علمي، بخش مهمي از ارزيابي عملکرد علمي دانشگاه

) ضمن آنکه گزارش کردند ١٣و همکاران ( ٨شود. فائوزيقلمداد مي
اي هها نقصانبندي دانشگاهرتبه هايکه در وضـعيت کنوني، شـيوه  

ــگاهي و حتي ــيار زيادي دارند، اذعان کردند که مديران دانشـ  بسـ
ود، هاي خکنند با باال بردن رتبه دانشگاهها، بسـيار تالش مي دولت

ــگاه راي ها بآن را تبليغ کنند. مارکوني و ريتزن دريافتند که دانشـ
هاي انساني خود از قبيل بندي، سـرمايه ارتقاي جايگاه خود در رتبه

دهند. تســهيالت تعداد محققان و اسـاتيد دانشــگاهي را افزايش مي 
ــاخص  کننـد، و تالش مي ين ميتـأم ا موردنيـاز ر  هاي کننـد تـا شـ

 )۱۴( ٩آموزشـي و پژوهشـي دانشگاه بهبود شوند. موسارد و جيمز  
ــگاه   ــارتحتها همواره نيز گزارش کردنـد کـه دانشـ اند تا بوده فشـ

 ها را باالبنديعملکرد خود را بهبود بخشيده و جايگاه خود در رتبه
ــتيـابي به اين هدف، تالش مي  هـا آنببرنـد.   کنند تعداد براي دسـ

ــي را در قالب مقاله در پايگاه   هاي زيـادتري از برونـدادهاي پژوهشـ
  و اسکوپوس منتشر کنند. WOSاستنادي مشهور مانند 

ــوعات، مي بـامالحظه  ــگاهتوان گفت جميع اين موضـ ها دانشـ
ده در شيينتعهايي پويا هستند که براي دستيابي به اهداف سازمان

6 SCImago 
7 Islamic World Science Citation Center (ISC) 
8 Fauzi 
9 Mussard & James 
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 و همکارانکريم جباری   هاي شهرستان اروميه بر اساس بروندادهاي پژوهشيبندي دانشگاهبيني وضعيت رتبهعملکرد و پيش
 

٤١٠  

ــناخت نقاط  برنامه ــتراتژيک، به فرآيندي براي تحليل و ش ريزي اس
ــعف خود نيـاز دارنـد (   تنها خود در اين فرآينـد نه  ).۱۶قوت و ضـ

دانشـگاه نسبت به دستيابي به اهداف استراتژيک مورد ارزيابي قرار  
ها، در مقايســه با ديگر همتايان گيرد بلکه نياز دارند عملکرد آنمي

در سـطح کشـور و نيز در سطح جهاني نيز ارزيابي مورد و مقايسه   
رو پژوهش حاضـر درصـدد است ضمن ارزيابي عملکرد   شـود. ازاين 

پژوهشـي سـه دانشـگاه اصـلي و مادر شـهرسـتان اروميه (دانشگاه       
وميه و دانشگاه صنعتي اروميه) بر اروميه، دانشـگاه علوم پزشـکي ار  

ها ، وضعيت عملکرد آن١هاي پايگاه استنادي اينسايتساساس داده
آموزشي عالي ايران مقايسه  مؤسساتها و را نسبت به ديگر دانشگاه

ا المللي رهاي ملي و بينبنديها در رتبهنموده و جايگاه احتمالي آن
  بيني نمايد.پيش

  
  مواد و روش کار

ــر بـه لحاظ هدف جزو پژوهش   هاي کاربردي و پژوهش حـاضـ
شود. شيوه سـنجي محسوب مي ازنظر نوع تحقيق، يک مطالعه علم

اي اســـت. جامعه آماري آن کليه ها به روش کتابخانهگردآوري داده
) ۱۱/۰۸/۲۰۲۱الي  ١٩٨٠مستندات و مدارک نمايه شده (از سال 

اســت. براي اســتخراج  WOSدر پايگاه اســتنادي » کشــور ايران«
ها و نيز تحليل از ابزار اينسايتس استفاده گرديد. دليل انتخاب داده

ر، توتحليل، مقايســه دقيقابزار اينســايتس اين بود که امکان تجزيه
ــازد را فراهم مي WOSهاي برگرفته از تر دادهتر و تحليليواقعي س

)incites.comهاي موردنياز، الزم اســـت از ). براي اســـتخراج داده
، ســـپس از منوي »Analyze«صـــفحه اصـــلي اين پايگاه، گزينه 

را انتخاب و » Locations«گزينه » ENTITY TYPE«اي کرکره
»Start « شود. در پنجره باز شده از قسمت کليک»LOCATION 

TYPE « گزينــه»Country/Region «ــاکس  را انتخــاب و در ب
هاي مرتبط يب دادهترت ينبدتايپ شــود. » IRAN«مربوطه کلمه 

ــت مي ــان داد که تا تاريخ به ايران به دسـ ــله نشـ آيد. نتايج حاصـ
هاي علمي وابسته مدرک توسـط سازمان  ۶۲۷۹۷۲الذکر تعداد فوق

نمايه شده است. در گام  WOSبه کشـور ايران در پايگاه استنادي  
هاي مرتبط با کل منابع ايران، از شاخص دوم براي به دسـت آوردن 

هاي موردنظر در تحقيق انتخاب ها، شاخصقسمت انتخاب شاخص
شـوند. در گام بعد براي استخراج  هاي موردنياز اسـتخراج مي و داده

آموزش  مؤسـسات ها و هاي ريز و مرتبط با هر يک از دانشـگاه داده
ــته به اين ســازمان«عالي ايران، گزينه  براي » ٢موجوديتهاي وابس
-ميعل مؤسساتها و شود. با اين انتخاب دانشگاهتحليل انتخاب مي

شده در ها مقاالتي را در منابع نمايهپژوهشي ايراني که محققان آن
WOS  گردد. در اند، به تفکيک سـازمان استخراج مي منتشـر کرده

هاي ريز مرتبط با مدارک نمايه شده در پايگاه گام چهارم، شـاخص 
يل وتحلاستخراج و براي بررسي بيشتر مورد تجزيه WOSنادي است

ــاخص قرار گرفـت.   ــنهادي مالک تحليـل نيز برونداد شـ هاي پيشـ
هاي عملکردي در اينســايس بود براي اين منظور تحليل شــاخص  

ــتــه  ــي ٤تــأثيرگــذاري«، » ٣وريبـهره «ي چـهــار دسـ ، »پژوهشـ
ــنـدگـان    «؛ و »الملليهـاي ملي و بين همکـاري « » ٥جـايگـاه نويسـ

  اند.استخراج و تحليل شده
  
  هايافته

ها در چهار جدول تنظيم گرديد. بر طبق اهداف پژوهش، يافته
هاي موردنظر در هر يک از جداول، ابتدا وضـعيت ايران در شاخص 

ــمن گزارش داده  ــپس ض ــد. س ــعيت گزارش ش هاي مرتبط به وض
هاي اروميه، علوم پزشکي اروميه، دانشگاه موجود عملکرد هر يک از

آموزش  مؤسساتها و ها در بين دانشگاهآن و صـنعتي اروميه، رتبه 
و  ۱عالي ايران نيز گزارش و مطابقت داده شـود. در جداول شماره  

ــاخص بهره۲ ــتنادي گزارش و تحليل ، دو ش وري و تأثيرگذاري اس
  شده است.

  
  وري و تأثيرگذاري استناديي بهرههاشاخصهاي اروميه در وضعيت و رتبه عملکرد دانشگاه ):۱جدول (

 دانشگاه صنعتي اروميه اروميه دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه اروميه کل کشور ايران هاگويه هاشاخص

 WOS٦مدارک نمايه شده در 
 ١٢٨٥ ٢٧٩٩ ٧٤٤٢  ٦٢٧٩٧٢ فراواني

 ٦٥ ٥٤ ٢٤   رتبه

  ٧تعداد استناد
 ١٢٦٧٥ ٢٤٥٢٦ ٦٧٥٦٥  ٦٧٦٦٩٨٥ فراواني

 ٦٦ ٦٠ ٣٤    رتبه

 ١,١٢ ١,١٧ ٠,٨٣  ٠,٨٨  ٨سازي شدهير استنادي نرمالتأث

                                                             
1 Incites 
2 Organizations associated with this entity 
3 Productivity 
4 Impact 

5 Author Position 
6 Web of Science Documents 
7 Times Cited 
8 Category Normalized Citation Impact 
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 ١تأثيرگذاري استنادي
 ٩,٨٦ ٨,٧٦ ٩,٠٨  ١٠,٧٨ 

 ٥٨ ٧٠ ٦٦   رتبه

 شاخص هاش
  ٤٤  ٤٩  ٧٥    فراواني

  ٦٩  ٦٢  ٤٥    رتبه

 ٢مقاالت پراستناد
  ١٠  ٢٧  ٣٣  ٣١٩٨  فراواني

  ٦٩  ٤٦  ٤٠    رتبه

 ٣درصد مقاالت پراستناد
 ٠,٧٨ ٠,٩٦ ٠,٤٤  ٠,٥١ درصد

 ٢٩ ٢١ ٥٧   رتبه

 ٤مدارک استناد خورده
 ١٠٤٣ ١٨٧٥ ٥٨٢٨   فراواني

 ٦٥ ٦٤ ٥٥   رتبه

 درصد مدارک استناد خورده
  ٨١,١٧  ٦٦,٩٩  ٧٨,٣١  ٧٤,٦٣  درصد
  ١٠  ٧٤  ٣١    رتبه

 ٥استناد برتر %١تعداد مدارک 
 ١٦ ٣٤ ٦٥  ٦٣٩٤ فراواني

 ٦٨ ٥٥ ٣٩   رتبه

 استناد برتر %١درصد مدارک 
  ١,٢٥  ١,٢١  ٠,٨٧  ١,٠٢  درصد
  ٢٩  ٣١  ٥٩    رتبه

 ٦استناد برتر %١٠تعداد مدارک 
 ١٧٩ ١٩١ ٦١٨  ٥٥٧١٤ فراواني

 ٦٠ ٥٩ ٢٩   رتبه

 ٧استناد برتر %١٠درصد مدارک 
  ١٣,٩٣  ٦,٨٢  ٨,٣٠  ٨,٨٧  درصد
  ٩  ٦٩  ٥٢    رتبه

  
دهد که به لحاظ تعداد مدارک نمايه شــده،  ها نشــان مي داده

) بيشترين تعداد مدرک نمايه شده مدرک ٧٤٤٢دانشگاه اروميه (با 
دارد و بعدازآن دانشـگاه علوم پزشکي   WOSرا در پايگاه اطالعاتي 

ــنعتي اروميه (با  ۲۷۹۹اروميـه (با   ــگاه صـ  ۱۲۸۵مدرک) و دانشـ
هاي بعدي هستند. به لحاظ مقايسه با عملکرد ديگر مدرک) در رتبه

ي استان در هاآموزش عالي در ايران، دانشگاه مؤسساتها و دانشگاه
ــاخص بـه ترتيـب در رتبه    ۷۴ام در بين ۶۶و  ۶۰، ۳۴هاي اين شـ

  دانشگاه/موسسه پژوهشي قرار دارند.
در شــاخص تعداد اســتناد نيز به تبعيت از تعداد مدارک نمايه 

) دريافت کرده ٦٧٥٦٥شده، دانشگاه اروميه بيشترين تعداد استناد (
) و دانشگاه ٢٤٥٢٦اسـت و بعدازآن دانشـگاه علوم پزشکي اروميه (  

که هاي بعدي قرار دارند. درحالي) در رتبه۱۲۶۷۵صــنعتي اروميه (
تأثيرگذاري استنادي، يعني ميانگين ها در شاخص عملکرد دانشگاه

                                                             
1 Citation Impact 
2 Highly Cited Papers 
3 % Highly Cited Papers 
4 Documents Cited 
5 Documents in Top 1% 
6 Documents in Top 10% 
7 % Documents in Top 10% 

تعداد اسـتناد دريافت شده به ازاي هر مدرک، متفاوت است که در  
مطلوبي  نسبتاً) عملکرد ٩,٨٦آن دانشـگاه صنعتي اروميه با مقدار ( 

ــگاه اروميه با (  ــته و دانش ــگاه علوم ٩,٠٨داش ) در رتبه دوم و دانش
) در جايگاه ســوم قرار دارد. در مقايســه با ٨,٧٦پزشــکي اروميه با (

، و ٥٨هاي کل کشور نيز دانشگاه صنعتي در رتبه عملکرد دانشـگاه 
 ٧٤هاي اروميه و علوم پزشــکي اروميه به ترتيب در بين  دانشــگاه 

ضعيف (در بين  نسبتاًقرار دارند که  ٧٠و  ٦٦هاي رتبه دانشگاه در
  شوند.موسسه و دانشگاه) قلمداد مي ٧٤

تعداد مدارک استناد خورده و درصد اين شاخص،  در شـاخص 
ــگـاه  ــت. دادهعملکرد دانشـ ــان ميها متفاوت اسـ دهند که ها نشـ

توسط نويسندگان دانشگاه  منتشـرشده ) درصـد از مدارک  ٨١,١٧(
اند و از اين حيث در کشور در ميه اسـناد دريافت کرده صـنعتي ارو 

) درصد از ٧٨,٣١که در اين شـاخص ( رتبه دهم قرار دارند. درحالي
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٤١٢  

کشوري قرار  ٣١اند و در رتبه مدارک دانشگاه اروميه استناد خورده
ــد از٦٦,٩٩دارند و ( ــکي اروميه  ) درص ــگاه علوم پزش  مدارک دانش

 ٧٤ين عملکرد دانشـــگاه در جايگاه اند و با ااســـتناد دريافت کرده
  ضعيف است. نسبتاًکشوري قرار دارد که 
هاي تحت بررسي در اين جدول، تعداد و درصد از ديگر شاخص

دهند ها نشان ميبرتر است. داده درصد ١٠و  درصـد  ١مدارک در 
) درصد از مقاالت دانشگاه صنعتي اروميه در بين مقاالت ١,٢٥که (

ــد ١ ــتناد برتر  درص ــگاه علوم اس قرار دارند. اين رقم به ازاي دانش
ــکي اروميه برابر ( ــگاه اروميه برابر (١,٢١پزش ) ٠,٨٧) و براي دانش

ها با اين عملکرد در کشور به ترتيب در درصد است. جايگاه دانشگاه
دانشــگاه/موســســه را  ٧٤کشــور در بين  ٥٩و  ٣١، ٢٩هاي جايگاه

 درصد ١٠موجود در بين اما به لحاظ درصد مقاالت  دهد.نشان مي
يافته بهبود) درصد ١٣,٩٣استناد برتر، عملکرد دانشگاه صنعتي با (

ام کشوري قرار دارد و به دنبال آن دانشگاه اروميه با ٩و در جايگاه 
کشوري و دانشگاه علوم پزشکي  ٥٢) درصد مقاالت و جايگاه ٨,٣٠(

ــد مقاالت و جايگاه ٦,٨٢اروميه با ( ــبي عملکرد منا ٦٩) درصـ سـ
  ندارند.

  
  هاي اروميه در نشريات هستهشده دانشگاهوضعيت توزيع و رتبه عملکرد مدارک نمايه ):۲جدول (

ــکي  دانشگاه اروميه کل کشور ايران هاگويه هاشاخص ــگاه علوم پزشـ دانشـ
 اروميه

 صنعتيدانشگاه 
 اروميه

در نشريات داراي ضريب  منتشرشدهتعداد مدارک 
 يرتأث

 ٩٥٨ ١٦٧٥ ٥٤٥٣  ٤٣٥٣٥١ فراواني

 ٦٤ ٥٥ ٢٧   رتبه

 ٣٤٦ ٣٦٠ ١٣٠٧  ١٢٥٨٦٩ فراواني Q1در نشريات  منتشرشده مدارکتعداد 

 ٥٨ ٥٧ ٢٨    رتبه

 ٣٦,١٧ ٢١,٤٩ ٢٣,٩٩  ٢٨,٩١ درصد  Q1در نشريات  منتشرشدهدرصد مدارک 

 ٨ ٦٥ ٥٠   رتبه

  ٢٦٤  ٤٧٠  ١٣٤٨  ١٢٠٨٧٥  فراواني Q2در نشريات  منتشرشدهتعداد مدارک 
  ٦٤  ٥٥  ٢٩    رتبه

  ٢٧,٥٦  ٢٨,٠٦  ٢٤,٧٢  ٢٧,٧٦  درصد Q2در نشريات  منتشرشدهدرصد مدارک 
  ٣٨  ٣٤  ٦٢    رتبه

 ٢٣٢ ٤٢١ ١٥٩٨  ١٠٥٧٠١ فراواني Q3در نشريات  منتشرشدهتعداد مدارک 

 ٦٤ ٥٦ ٢٥   رتبه

 ٢٤,٢٢ ٢٥,١٣ ٢٩,٣٠  ٢٤,٢٨ درصد Q3در نشريات  منتشرشدهدرصد مدارک 

 ٤٧ ٣٥ ٤   رتبه

  ١١٦  ٤٢٤  ١٢٠٠  ٨٢٩٠٦  فراواني Q4در نشريات  منتشرشدهتعداد مدارک 
  ٦٩  ٥٠  ٢٣    رتبه

 ١٢,١١ ٢٥,٣١ ٢٢,٠١  ١٩,٠٤ درصد Q4در نشريات  منتشرشدهدرصد مدارک 

 ٦٧ ١٨ ٣١   رتبه

  
درصــد از مقاالت  ۳۶,۱۷دهد که نشــان مي ۲هاي جدول داده

ــريات     ــنعتي اروميه در نش ــگاه ص ــندگان دانش ــر  Q1نويس منتش
بوده و براي  ۲۳,۹۹شـوند، اين مقدار براي دانشگاه اروميه برابر  مي

است. با درصد  ۲۱,۴۹علوم پزشکي اروميه نيز برابر  مقاالت دانشگاه
کشوري قرار دارد و  ۸اين عملکرد دانشـگاه صنعتي اروميه در رتبه  

ــگـاه ديگر بـه ترتيب در جايگاه    قرار دارند. ۶۵و  ۵۰هاي دو دانشـ
درصد از مقاالت نويسندگان  ۲۸,۰۶هاي حاکي از آن است که يافته

درصد از مقاالت نويسندگان  ۲۷,۵۶دانشـگاه علوم پزشکي اروميه،  
درصــد از مقاالت نويســندگان  ۲۴,۷۲دانشــگاه صــنعتي اروميه و 

شــوند. با اين عملکرد منتشــر مي Q2دانشــگاه اروميه در نشــريات 
  ام قرار دارند.۶۲و  ۳۸، ۳۴ها به ترتيب در جايگاه دانشگاه

کي از آن است که بيشترين هاي حانيز، يافته Q3در نشـريات  
درصد) در اين نشريات چاپ  ۲۹,۳۰تعداد مقاالت دانشگاه اروميه (

  ) درصد ۲۵,۱۳شوند. بعدازآن دانشگاه علوم پزشکي اروميه با (مي
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) درصد ۲۴,۲۲قرار داشته و در انتها نيز دانشگاه صنعتي اروميه با (

کشوري  ۴ه قرار دارد. در اين شـاخص، دانشگاه اروميه با کسب رتب 
هاي علوم پزشکي و صنعتي به ترتيب در پيشـتاز اسـت و دانشـگاه   

   قرار دارند. ۴۷و  ۳۵جايگاه 

حاکي از آن اسـت که بيشترين درصد   Q4ها در نشـريات  داده
درصد) در نشريات  ۲۵,۳۱مقاالت دانشـگاه علوم پزشـکي اروميه (  

رد که شـوند. بعدازآن دانشگاه اروميه قرار دا اين دسـته منتشـر مي  
) درصـد از مقاالت آن، و سپس دانشگاه صنعتي اروميه که  ۲۲,۰۱(
  اند.منتشر شده Q4) درصد از مقاالتش در نشريات ۱۲,۱۱(

  
  در انتشار مقاالت الملليهاي محلي، ملي و بينفراواني و درصد همکاري جدول ):۳جدول (

 دانشگاه صنعتي اروميه دانشگاه علوم پزشکي اروميه دانشگاه اروميه کل کشور ايران هاگويه هاشاخص

 الملليهمکاري بين
 ٣١٥ ٥٠٧ ١٦٠٢  ١٤٥٥١٩ 

 ٦٨ ٥٦ ٢٧   رتبه

 الملليدرصد همکاري بين
 ٢٤,٥١ ١٨,١١ ٢١,٥٣  ٢٣,١٧ 

 ٢١ ٦٥ ٤٣    رتبه

 درصد همکاري صنعتي
 ٠ ٠,٣٦ ٠,٠٩  ٠,٢٢ 

 ٧٤ ١٣ ٦٣   رتبه

 همکاري صنعتي
  ٠  ١٠  ٧  ١٤٠٨  

  ٧٤  ٣٧  ٥٠    رتبه

 همکاري درون کشوري
  ٥٧٨  ١٥١٨  ٢٩٣٦  ١٨٣٥٥٦  

  ٦٧  ٤٩  ٣٢    رتبه

 درصد همکاري درون کشوري
 ٤٤,٩٨ ٥٤,٢٣ ٣٩,٤٥  ٢٩,٢٣ 

 ٤١ ٢٧ ٥٩   رتبه

 سازمانيهمکاري درون
   ٢٧٦ ٦٦٢ ٢٥٨٧ 

 ٦٢ ٥٢ ٢٣   رتبه

 سازمانيدرصد همکاري درون
    ٢١,٤٨  ٢٣,٦٥  ٣٤,٧٦  

  ٤٧  ٤٣  ١٧    رتبه
  

ــان مي ۳هـاي جدول  داده هاي دهد که در زمينه همکارينشـ
که ريطوالمللي، دانشگاه صنعتي اروميه عملکرد بهتري دارد بهبين

ــگاه با حداقل يک ۲۴,۵۱ ــد از مقاالت اين دانشـ ــنده  درصـ نويسـ
المللي نگارش يافته و منتشر شده است. بعدازآن دانشگاه اروميه بين

از مقاالت منتشر شده با يک سازمان  درصد ۲۱,۵۳قرار دارد که در 
المللي مشـارکت داشـته است. دانشگاه علوم پزشکي اروميه نيز   بين
ي المللهاي بيندرصد از مقاالت با نويسندگان و سازمان ۱۸,۰۱۱در 
رکت داشته است. بدين ترتيب دانشگاه صنعتي اروميه در رتبه مشا
ام قرار ۶۵و  ۴۳کشوري و دو دانشگاه ديگر به ترتيب در جايگاه  ۲۱

  دارند.
ــاخص ــارکت در نگارش مقاالت، يکي از ش هاي همکاري و مش

همکاري صنعتي است و منظور درصد مقاالتي است که حداقل يک 
ازمان صنعتي) داشته باشند. نويسـنده همکار از حوزه صـنعت (سـ   

  درصد  ۰,۳۶دهند که دانشگاه علوم پزشکي اروميه ها نشان ميداده

  
هاي صــنعتي منتشــر کرده از مقاالت خود را با همکاري ســازمان

ــگاه اروميه  ــد بوده و براي  ۰,۰۹اســـت. اين رقم براي دانشـ درصـ
) درصــد اســت. با اين عملکرد جايگاه ۰دانشــگاه صــنعتي اروميه (

کشوري و جايگاه دانشگاه اروميه  ۱۳دانشـگاه علوم پزشکي اروميه  
  است. ۷۴و جايگاه دانشگاه صنعتي اروميه  ۶۳

ــاخص ــطح يکي ديگر از شـ ــارکت در سـ هاي عملکردي، مشـ
ملي/کشـوري اسـت. يعني مقاالتي که فقط با همکاري نويسندگان   

اند. تحقيقاتي درون کشــور نگارش شــده مؤســســاتدانشــگاهي يا 
) ۵۴,۲۳ها حاکي از آن است که دانشگاه علوم پزشکي اروميه (هيافت

هاي بومي درصـد از مقاالت خود را با مشارکت نويسندگان دانشگاه 
درصد از مقاالت دانشگاه صنعتي  ۴۴,۹۸ايران نگارش کرده اسـت.  

ــارکت   ۳۹,۴۵اروميه و  ــگاه اروميه با مشـ ــد از مقاالت دانشـ درصـ
است. به لحاظ جايگاه کشوري نيز،  نويسـندگان داخلي انتشار يافته 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
um

j.3
2.

6.
40

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/umj.32.6.408
http://umj.umsu.ac.ir/article-1-5575-fa.html


 و همکارانکريم جباری   هاي شهرستان اروميه بر اساس بروندادهاي پژوهشيبندي دانشگاهبيني وضعيت رتبهعملکرد و پيش
 

٤١٤  

، دانشگاه صنعتي در رتبه ۲۷دانشگاه علوم پزشکي اروميه در رتبه 
  قرار دارد. ۵۹و دانشگاه اروميه در رتبه  ۴۱

در اين  شدهارائهسـازماني ديگر شاخص  درصـد همکاري درون 
درصد از مقاالت  ۳۴,۷۶ها حاکي از آن است که زمينه اسـت؛ يافته 

  درصد از مقاالت دانشگاه علوم پزشکي  ۲۳,۶۵ميه، دانشگاه ارو

  
ا ب صرفاًدرصد از مقاالت دانشگاه صنعتي اروميه  ۲۱,۴۸اروميه، و 

ند. اهاي مذکور انتشار يافتهمشارکت نويسندگان درون خود دانشگاه
کشـــوري  ۷و  ۴۳، ۱۷ها نيز به ترتيب جايگاه کشــوري دانشــگاه  

  باشد.مي
  

  و درصد نويسندگان دانشگاه برحسب جايگاه نويسندگان مقاالتفراواني  ):۴جدول (

 دانشگاه صنعتي اروميه دانشگاه علوم پزشکي اروميه دانشگاه اروميه کل کشور ايران هاگويه هاشاخص

  ي اولدرصد نويسنده
)٢٠٠٨-٢٠٢١( 

 ٦٣,٠٦ ٥٦,٣١ ٦٨,٩٤  ٩٠,٩٨ درصد

 ٣٤ ٤٨ ١٢   رتبه

  نويسنده مسئول
)٢٠٠٨-٢٠٢١(  

  ٨٥٠  ١٣٢٠  ٤٦٥١  ٥٠١٩١٣ فراواني
  ٦٠  ٥٤  ٢٤   رتبه

  درصد نويسنده مسئول
)٢٠٢١-٢٠٠٨( 

 ٦٥,٩١ ٤٧,٨٣ ٦٧,٢١  ٨٧,٦٧ درصد

 ١٩ ٥٨ ١٥    رتبه

  
 ۹۰,۹۸که در حاکي از آن اســـت  ۴هاي جدول شـــماره يافته

، که نويسنده WOSنمايه شده در پايگاه استنادي  درصـد از منابع 
اول مقاله از ايران بوده اسـت. اين درحالي است که در اين شاخص،  

کشور، دانشگاه صنعتي  ۱۲درصد در رتبه  ۶۸,۹۴دانشگاه اروميه با 
و دانشگاه علوم پزشکي اروميه  ۳۴درصد در رتبه  ۶۳,۰۶اروميه با 

هايي کشور قرار دارد. يکي از شاخص ۴۸درصـد در رتبه   ۵۶,۳۱با 
هاي دانشگاهي قرار دارد، شاخص نويسنده بنديرتبه موردتوجهکه 

ــت.  ــئول بودن اس ــت که در يافته مس  ۵۰۱۹۱۳ها حاکي از آن اس
درصــد مقاالت مرتبط با کشــور ايران را تشــکيل  ۸۷۰۶۷مقاله که 

ت. بررسي اين شاخص در دهد نويسـنده مسئول مقاله ايراني اس مي
هاي موردنظر حاکي از آن اســت که نويســندگان دانشــگاه دانشـگاه 

ــئول   ۶۷,۲مقاله ( ۴۶۵۱اروميه در  ــنده مس ــد مقاالت) نويس درص
کشور قرار دارند. بعدازآن، نويسندگان دانشگاه  ۱۵اند و در رتبه بوده

ــنعتي اروميه در  ــنده   ۶۵,۹۱مقاله ( ۸۵۰ص ــد مقاالت) نويس درص
ــئول ــوري قرار دارنــد. در انتهـا نيز   ۱۹بوده و در رتبـه   مسـ کشـ

 ۴۷,۸۳مقاله ( ۱۳۲۰نويسـندگان دانشگاه علوم پزشکي اروميه در  
کشور قرار  ۵۸درصـد مقاالت) نويسـنده مسئول بودند که در رتبه   

  دارند
  

  گيريبحث و نتيجه
ها و دانشگاهيان اطالعات که دانشـگاه اند محققان گزارش کرده

ــده در رتبه  ــر ش ــيار متفاوتي بکار بنديمنتش ها را براي اهداف بس
ــتاي افزايش   هاآنگيرند؛ مي ــگاه در راس از جايگاه و اطالعات دانش

ر ريزي استراتژيک دپذيري، مقايسه درست بودن برنامهقدرت رقابت

ويکردهاي مناسب ها، اتخاذ رمشـي گذاري گيري و خطامر تصـميم 
گونه که . آن)۱۷( برندالمللي بهره ميدر ســطوح محلي، ملي و بين

ها با دســـتاويز قرار دادن و نيز دريافتند که آن )۱۱( ويدال و فريرا
اي هبنديهاي برتر و جايگاه مناسب در رتبهاسـتناد به کسـب رتبه  

عنوان مالکي در راستاي نشان مختلف دانشگاه متبوع خود، از آن به
 و شده،يينتعيف و تعردادن توسـعه دانشـگاه، دسـتيابي به اهداف    

ــميم   برتري ــتراتژيک گيريرويکردهـا، مالحظـات، يا تصـ هاي اسـ
  کنند.استفاده مي

ا هها بر دانشگاهبنديحتي اگر فشـار مضاعفي که از طريق رتبه 
ــود،  ميوارد  ــود مالحظـه نشـ ــگاهشـ ها و رهبري و مديريت دانشـ

 اسـتراتژيک، منسجم اي دانشـگاهيان براي بقا و پيشـرفت به برنامه  
ا هبراي دستيابي به اهداف خود ناگزير هستند داده هاآننياز دارند. 

هاي متناظر هر هاي دانشگاه را گردآوري و شاخصمرتبط با فعاليت
ــگاهآنجائي که طيف فعاليتيـک را تحليل نمايند. از   ا ههاي دانشـ

هاي مختلف علمي، فرهنگي، بسـيار گسترده بود و در قالب شاخص 
بنا  ها نيزشوند ارزيابي آنبندي مياجتماعي، اقتصادي و غيره دسته

هاي بسيار مختلف و متفاوتي صـورت ها، بهبه ماهيت فعاليت و داده
ــگاهي داده گيرد. لذا گردآوري و تحليل جامعانجـام مي  هاي دانشـ

ــيار زمان ــي مواقع غيرممکن ميبس نمايد. همين امر گير و در بعض
هاي مختلف نيز ايجاد کرده است بنديمشـکالتي را براي انواع رتبه 

ا همتفاوتي از شاخص هاي مختلف از مجموعهبنديکه رتبهطوريبه
ــورتو به ــتفاده ميصـ ي گيررو اندازهکنند. ازاينهاي مختلفي اسـ

تواند دورنمايي ها، ميهاي عملکرد دانشــگاهتخميني برخي از جنبه
). در پژوهش حاضـر، وضع  ۱۷را نشـان دهد (  بندياز اسـاس رتبه 
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 ۱۴۰۰شهريور ، ۶شماره  ،۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٤١٥  

ــگاه ــتنادي  عملکرد بروندادهاي علمي دانش ــاس پايگاه اس ها بر اس
ــايتس مورد ارزيـابي قرار گرفت.   هايي از قبيل ويژگي هرچنداينسـ

ــن، بزرگي، زمينه ــگاه هاي موس ــوعي، اهداف و ماهيت دانش هاي ض
ــياري از   ــتند اما چون در بس ــي با همديگر متفاوت هس تحت بررس

 صورتها بهها، تمام دانشـگاه ها بدون مالحظه اين ويژگيبنديرتبه
ــونــد، و حتي متوليــان رتبــهدرهمکرد ارزيــابي مي هــاي بنــديشـ

ــگـاه  ي بندبنـدي خود، رتبـه  هـاي ايران نيز در آخرين رتبـه  دانشـ
اند. لذا آموزشي ايران را ارائه داده مؤسـسات ها و درهمکرد دانشـگاه 

ــر نيز بـدون مالحظه تفاوت   ــگاهدر پژوهش حـاضـ هاي هاي دانشـ
در کل ايران مورد  هاآنشهرستان اروميه، عملکرد برونداد پژوهشي 

  ارزيابي قرار گرفت.
وري حاکي از آن اســت که دانشـــگاه  هاي مربوط به بهرهيافته

اروميه در مقايسه با دو دانشگاه ديگر، به خاطر بزرگي و قدمت خود 
بيشـترين برونداد پژوهشـي نمايه شده را در اختيار دارد اما تحليل   

ــگاه ر ها داين بروندادها، دورنمايي متفاوت از کيفيت برونداد دانشـ
  گذارد.اختيار مي

ــتناد خورده، يافته  ــد مدارک اس ها حاکي از آن در زمينه درص
اسـت که برونداد پژوهشـي مدارک دانشـگاه صـنعتي اروميه بسيار     

درصد مدارک اين دانشگاه استناد دريافت  ۸۱که طوريبهتر است به
که وضـعيت اين شاخص براي دانشگاه اروميه و  کرده اسـت درحالي 

دانشـگاه علوم پزشـکي اروميه بسيار نامناسب است چراکه دانشگاه   
  قرار دارد. ۷۴رست و در رتبه علوم پزشکي اروميه در آخر فه

اي هدر زمينه تأثيرگذاري استنادي نيز وضعيت برونداد دانشگاه
 استناد ۹,۸۶اروميه مناسـب نيست چراکه بهترين عملکرد دريافت  

ــت که در رتبه   ــنعتي اروميه اس ــگاه ص  ۵۸به ازاي هر مدرک دانش
کشـوري قرار دارد در حقيقت در اين شـاخص هر سـه دانشگاه در    

  هاي آخر قرار دارند.در رتبه کشور
به لحاظ شــاخص درصــد مقاالت پراســتناد، وضــعيت برونداد  
دانشـگاه علوم پزشـکي اروميه در مقايسه به دو دانشگاه ديگر بهتر   
ــکي اروميه و     ــگاه علوم پزش ــاخص، دانش ــت. درواقع در اين ش اس

هاي و دانشــگاه صــنعتي اروميه در چارک دوم فرضــي دانشــگاه   
که دانشــگاه گيرند درحاليعالي ايران قرار مي آموزشــي مؤســســات

گيرد. اين وضعيت در مورد شاخص اروميه در چارک چهارم قرار مي
اسـتناد برتر نيز صـادق است. اما بررسي    درصـد  ۱درصـد مدارک  

استناد برتر حاکي از  درصـد  ۱۰هاي مربوط به درصـد مدارک  داده
ــنعتي اروميه در چارک اول   ــگاه صـ ــت که دانشـ ــي آن اسـ فرضـ

هاي کشور قرار دارد. بررسي جايگاه برونداد اين دانشگاه در دانشگاه
ــد از بروندادهاي اين  ۱۳,۹۳کشـــور حاکي از آن اســـت که  درصـ

درصد استناد برتر جهاني هستند و در  ۱۰دانشگاه در زمره مقاالت 
که در اين شاخص، دانشگاه قرار دارد. درحالي ۹کشـور نيز در رتبه  

اه علوم پزشکي اروميه در چارک چهارم فرضي قرار اروميه و دانشـگ 
  دارند.

تواننـد روي جذب  طبق گزارش محققـان، عوامـل مختلفي مي  
 شدهانجامهاي استناد دخالت داشته باشند، عالوه بر کيفيت پژوهش

)، عوامل ديگري از قبيل انتشـار مقاله در نشـريات داراي ضريب   ۸(
ــندگان بينتـأث  ــارکت نويسـ المللي در نگارش مقاله، ير باالتر، مشـ

ماهيت مقاالت به لحاظ کاربرد در صنعت و غيره نيز دخالت دارند. 
 ۷۵هاي تحت بررسي حاکي از آن است که بررسـي برونداد دانشگاه 

درصد مقاالت دانشگاه اروميه و  ۷۳درصد مقاالت دانشگاه صنعتي، 
درصـد مقاالت دانشـگاه علوم پزشکي اروميه در نشريات داراي    ۶۰

شــوند. در بين مقاالت منتشــر شــده در  ير منتشــر ميتأثضــريب 
ير نيز، نويسندگان دانشگاه صنعتي اروميه تأثنشريات داراي ضريب 

که اند درحاليمنتشــر کرده Q1بيشــترين تعداد مقاله در نشــريات 
پنجم مقاالت دانشگاه علوم پزشکي اروميه درصد يعني يک ۲۱تنها 

منتشر شده است. اين وضعيت براي دانشگاه اروميه  Q1در نشريات 
چهارم اسـت. در مورد ميزان انتشـار مقاالت در نشريات   يباً يکتقر
Q4  چهارم مقاالت دانشــگاه عکس اســت يعني يک کامالًوضــعيت

علوم پزشــکي اروميه و دانشــگاه اروميه در اين دســته از نشــريات  
ــر مي ــوند درحاليمنتش ــد از  ۱۲که تنها ش ــگاه درص مقاالت دانش

  شوند.منتشر مي Q4صنعتي در نشريات 
المللي، وضـــعيت هاي مربوط به مشـــارکت بيندر تحليل داده

ارم چهبهتر است طوري که در يک مراتببهدانشگاه صنعتي اروميه 
کشوري  ۲۱المللي داشته است و در رتبه مقاالت خود، همکاران بين

دانشگاه علوم پزشکي اروميه  که دانشـگاه اروميه و قرار دارد درحالي
و  ۶۵هاي تر، به ترتيب در رتبهبـاوجود قدمت زيادتر و اندازه بزرگ 

کشـوري قرار دارند. در حوزه همکاري درون کشـوري، وضعيت    ۴۳
 ۵۰که در بيش از طوريدانشـگاه علوم پزشکي اروميه بهتر است به 

شده مند درصد مقاالت خود، از محققان مختلف در سطح ملي بهره
کشــوري قرار  ۵۹اســت. دانشــگاه اروميه نيز در اين حوزه در رتبه 

هاي بومي کشـــوري همکاري بســـيار دارد يعني اينکه با ســـازمان
ــته اســت. اما در زمينه همکاري  ــازماني، هاي درونضــعيفي داش س

ــگـاه اروميـه در    ــد از مقـاالت خود، فقط همکاري   ۳۵دانشـ درصـ
اين رقم در دانشــگاه علوم که ســازماني داشــته اســت درحاليدرون

درصد مقاالت فقط  ۲۴پزشـکي اروميه بسـيار کمتر است يعني در   
ــکي اروميه بوده  ــگاه علوم پزش اند. اين عدد براي نويســندگان دانش

  دانشگاه صنعتي نيز کمتر است.
يکي ديگر از بروندادهاي تحليل حاضر، مشارکت با نويسندگان 

 سيار متمايز مربوط به اينحوزه صنعت است، در اين تحقيق يافته ب
ود رکه دانشـگاه صنعتي که انتظار مي طوريتواند باشـد به حوزه مي

ــند، در هيچ مقاله  ــته باش ــنعت داش اي مشــارکت جدي با حوزه ص
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نويسـنده همکار از حوزه صـنعت نداشـته اسـت. وضـعيت دانشگاه      
ــتان را دارد در اين زمينه  ــگاه مادر اسـ اروميه نيز، که داعيه دانشـ

ــي ــت بهبس ــعيف اس ــنده  ۰,۰۹که تنها در طوريار ض مقاالت نويس
همکار از حوزه صـنعت داشـته است. هرچند وضعيت دانشگاه علوم   

اي هپزشـکي اروميه در مقايسـه با اين دو دانشـگاه و ديگر دانشگاه   
صنعت حاکي از  حوزهدرصد همکاري با  ۰,۳۶کشور بهتر است ولي 

ازد. سي نمايان ميخوببهرا وضعيت ارتباط دانشگاه با صنعت کشور 
  توان گفت:يب ميترت ينبد

اي ه) وضعيت توليد و انتشار مقاالت در نشرياتي که در پايگاه۱
شور هاي کشـوند نسبت به ديگر دانشگاه اسـتنادي معتبر نمايه مي 

  نامطلوب است.
) توليد و انتشـار مقاالت باکيفيت، به لحاظ جذب اســتنادي،  ۲

  نامطلوب است.
المللي بسيار هاي شـهرسـتان اروميه همکاري بين  دانشـگاه ) ۳

ضـعيفي دارند. در اين زمينه وضعيت دانشگاه صنعتي اروميه کمي  
  رسد.مطلوب به نظر مي

هاي شهرستان اروميه در توليد و انتشار مقاالت در ) دانشگاه۴
ــريب   ــريات داراي ض ــي ندارند.   تأثنش ــخص ــتراتژي مش ير باال، اس

منتشر  Q4و  Q3درصد مقاالت در نشريات  ۵۰ز که بيش اطوريبه
  شوند.مي

هاي شهرستان اروميه در بعد ارتباط با صنعت، در ) دانشـگاه ۵
  وضعيت بسيار نامناسبي قرار دارند.

ــد مقاالت  ۶ ــي درصـ ــئول نزديک به سـ ــندگان مسـ ) نويسـ
درصد مقاالت  ۵۰هاي اروميه و صـنعتي اروميه و بيش از  دانشـگاه 

کي اروميه نويسنده مسئول در خارج از دانشگاه دانشـگاه علوم پزش 
  قرار دارند.

اي ه: کيفيت پژوهشبدين شکل است کهنتيجه تحقيق حاضر 
هاي شهرستان اروميه مناسب نيستند، بين در دانشـگاه  شـده انجام

دانشـگاه و اجتماع و صـنعت ارتباط بسيار کمي در حد صفر وجود   
ــگاه ــبي در ح دارد، دانش ــتراتژي مناس ــار يافتهها اس هاي وزه انتش

ــنـدگان در حوزه نگارش مقاالت علمي     ــي نـدارنـد، نويسـ پژوهشـ
هاي شهرستان اروميه در هاي سـطح بااليي ندارند، دانشـگاه  مهارت

ــيار هاي بينزمينه ارتباطات، تعامالت و همکاري المللي عملکرد بس
ــعيفي دارنــد. بــا در نظر گرفتن مجموع اين عوامــل مي توان ضـ

هاي شهرستان اروميه در کشور و بندي دانشگاهنمود رتبهبيني پيش
  جهان ضعيف خواهد بود.
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Abstract 
Background & Aims: The aim of this study was to conduct a comparative evaluation of performance 
and forecast the Urmia city universities in university rankings based on data from the WOS database. 
Materials & Methods: The present study is an applied research based on the research goals and a 
comparative study in terms of research method. The statistical population consisted of all documents 
(from 1980 to 11/08/2021) indexed in the WOS database and attributed to "Iran". The criterion for 
analyzing the outputs was the proposed indicators of Incites. 
Results: The results showed that 627972 documents have been indexed in the WOS citation database 
by scientific organizations affiliated to Iran. Urmia University (with 7442 Documents) has the highest 
number of documents indexed in the WOS. Urmia University of Technology with regards to the 
indicators of "citation impact", "% Docs Cited", " % Documents in Top 1% ", " % Documents in Top 
10% ", " % Documents in Q1 Journals", and " % International Collaborations" shows the best 
performance. Urmia University of Medical Sciences shows the best performance in " % Industry 
Collaborations" and " % Domestic Collaborations" indicators. While the Urmia University shows the 
best performance in the "% Organization only Collaborations" and “% Corresponding Author (2008-
2021)" indicators. 
Conclusion: The quality of research conducted in Urmia city universities is not appropriate. Their 
performance was relatively poor in the international, national, and industrial interactions. It seems that 
the universities need a good strategy in publishing research findings. Considering all these factors, it can 
be predicted that their ranking in Iran and worldwide would be weak. 
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Universities 
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