
 هب انم خدا 

 باد گرامی نوآوری و فناوری، علم، به ایرانداک ارزشمند خدمات دوم قرن  نیم آغاز

1347- 1398 

    ی، و فناور یپژوهش ،یآموزش عال یهاها و مؤسسهها، پژوهشگاهدانشگاه یگرام سانیرئ

 جهان یهامؤسسه نیسبزتر انیدر م یرانیا ۀمؤسس 22موضوع: 

 با سالم و احترام 

پایدار،  توسعۀ دربارۀ «متریکگرین» دانشگاهی جهانی بندیرتبه 2019بر پایۀ ویرایش که  رساندبه استحضار می

سۀ ایرانی در  22 س شگاه اند. های جهان جای گرفتهسبزترین سیاهۀمؤ ست ملی و  زنجاندان سیاهه در جایگاه نخ در این 

 .جهانی جای دارد 48جایگاه 

 با «متریکگرین»اند. مؤسسه از سراسر جهان ارزیابی شده 780« متریکگرین»بندی نظام رتبه 2019در ویرایش 

 های آموزش عالی جهانمؤسسه پایدار توسعۀ و محیطیزیست هایسیاست و وضعیت از فراگیر اندازیچشم ارائۀ هدف

 گذارانسدددیاسدددت و مدیران سدددازیآگاه برای ابزاری و یگانه ،خود گونۀ در «متریکگرین». اسدددت شدددده اندازیراه

شگاهی سائل دان ست از م صرف و محیطیزی ست. محیط م ساخت، انرژی و انرژی ا سماند،  اقلیم، مدیریت تغییر و زیر پ

ستند که در این نظام رتبهسنجهو پژوهش  ، و آموزشترابریآب،  سههایی ه س سۀ مؤ روند. کار میها بهبندی برای مقای

د. در جدول یک، نفرسددتمی هابرای آن ای اسددت کهها، پرسددشددنامهبرای ارزیابی مؤسددسدده« متریکگرین»های دهمنبع دا

  های گوناگون آمده است.در سنجه هاآنبرتر و در جدول دو، امتیاز  های ایرانیِامتیاز کل و رتبۀ جهانی مؤسسه

 «متریکگرین»بندی های ایرانی در نظام رتبه. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه1جدول 

 یجهان رتبه یمل رتبه کل ازیامت مؤسسه نام

 48 1 7625 دانشگاه زنجان

 123 2 6650 دانشگاه کاشان

 198 3 6100 دانشگاه گیالن

 207 4 6075 دانشگاه اصفهان

 358 5 5150 دانشگاه الزهرا )س(

 389 6 5000 فردوسی مشهد دانشگاه

 400 7 4925 دانشگاه صنعتی شاهرود

 415 8 4850 دانشگاه رازی کرمانشاه

 427 9 4775 دانشگاه محقق اردبیلی

 434 10 4725 دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات

12540/33 

6/11/1398 

 



 یجهان رتبه یمل رتبه کل ازیامت مؤسسه نام

 439 11 4700 دانشگاه تهران

 453 12 4625 دانشگاه اراک

 489 13 4450 همداندانشگاه بوعلی سینا 

 517 14 4325 دانشگاه شیراز

 530 15 4250 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوراسگان اصفهان

 535 16 4225 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 587 17 3975 دانشگاه صنعتی شریف

 613 18 3825 دانشگاه یزد

 616 19 3775 دانشگاه تبریز

 680 20 2975 درمانی زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 744 21 2125 ایدانشگاه فنی و حرفه

 775 22 1025 دانشگاه علمی کاربردی

 

 «متریکگرین» بندیگوناگون نظام رتبه هایسنجههای ایرانی در . امتیاز مؤسسه2جدول 

 مؤسسه نام
 و طیمح

 رساختیز

  و یانرژ

 یمیاقل راتییتغ

 تیریمد

 پسماند
 ترابری آب

 و آموزش

 پژوهش

 1625 1150 1000 1500 1125 1225 دانشگاه زنجان

 1025 1250 700 1125 1500 1050 دانشگاه کاشان

 1500 1125 500 750 1100 1125 دانشگاه گیالن

 1050 1300 700 975 825 1225 دانشگاه اصفهان

 1125 1200 250 1050 975 550 دانشگاه الزهرا )س(

 1125 1125 300 600 775 1075 دانشگاه فردوسی مشهد

 900 1000 650 600 950 825 دانشگاه صنعتی شاهرود

 900 775 600 675 925 975 دانشگاه رازی کرمانشاه

 1125 925 450 825 750 700 دانشگاه محقق اردبیلی

 800 725 200 900 900 1200 دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات

 1100 1250 450 675 925 300 دانشگاه تهران

 825 1150 500 450 925 775 دانشگاه اراک

 800 1000 350 675 725 900 دانشگاه بوعلی سینا همدان

 900 750 450 600 775 850 دانشگاه شیراز

 750 925 450 450 1050 625 اسالمی، واحد خوراسگان اصفهاندانشگاه آزاد 

 775 850 375 900 875 450 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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 مؤسسه نام
 و طیمح

 رساختیز

  و یانرژ

 یمیاقل راتییتغ

 تیریمد

 پسماند
 ترابری آب

 و آموزش

 پژوهش

 1275 1050 250 450 625 325 دانشگاه صنعتی شریف

 300 875 350 675 500 1125 دانشگاه یزد

 500 525 375 375 875 1125 دانشگاه تبریز

 575 800 250 525 525 300 بهداشتی درمانی زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 150 475 200 75 775 450 ایدانشگاه فنی و حرفه

 0 300 50 450 150 75 دانشگاه علمی کاربردی
 

با بیشددترین امتیاز سددبزترین «  Wageningen University & Research» «متریکگرین» 2019بر پایۀ گزارش 

 University of Oxford» ،«University of California - Davis» ،«University of»مؤسدددسدددۀ جهان اسدددت و 

Nottingham» ،«Nottingham Trent University»، «Umwelt-Campus Birkenfeld» ،«Leiden University»، 

«University of Groningen - UG» ،«University College Cork - UCC» ، و«Bangor University » جایگاهدر 

 اند.دوم تا دهم جای گرفته

سامانه  نی. اپردازدیدر جهان م رانیا یو نوآور ،یعلم، فناور گاهیو گزارش جا شیبه پا ،ایرانداک در« نما» ۀسامان

شان ،یشاخص جهان 90به  کیبا گزارش نزد ست. NEMA.IRANDOC.AC.IR یدر ن سترس همگان ا امید که این  در د

گشدددای بهبود جایگاه علم، فناوری، و نوآوری کشدددور در جهان باشدددد. در پایان کوچک ایرانداک بتواند راه خدمت

ست می سازندۀ خود در این زمینه بهرهدرخوا شگاه را از دیدگاه ارزنده و  شاپیش از توجهی کنم این پژوه سازید. پی مند 

 فرمایید، سپاسگزارم.که می

 
 

 یاری از اوست

 سیروس علیدوستی

 
ژوهشگاهرئیس پ
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