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دانشگاه آزاد اسالمی

در سال های نخستین پس از پیروزی انقالب در جمهوری اسالمی ایران در 
اوایل دهه  80 میالدی، كشــور در حال تجربه تحولی بنیادین بود كه می 

بایست تبدیل به فرصتی برای توسعه دولت تازه تاسیس گردد.
جهان، حركتی شتابان در مســیر تولید دانش در پیش داشت و دولت ها 
بــرای ارتقای این امر برنامه ریزی می كردند. اوایل دهه هشــتاد میالدی 
مصادف با تســخیر جهان توســط رایانه هــا و تحول زندگی بشــری به 
واســطه تغییرات حاصل از فناوری های نوین بــود. در این زمان، امکانات 
و ظرفیت های دانشــگاه های ایران به جهت محدودیت، قادر به تامین نیاز 
نســل جوان ایرانی به آموزش عالی نبود؛ بــه طوری كه فارغ التحصیالن 
دبیرستان ها در ایران هر ساله می بایست در رقابتی فشرده برای تصاحب 
یکی از صندلی های دانشــگاه حضور یافته و صرفــا فاتحان این رقابت به 
تحصیالت عالیه وارد می شدند. در این زمان تعداد كل دانشجویان كشور 

كمتر از 160/000 نفر بود.
در چنین موقعیتی، ایده تاســیس دانشگاهی غیر دولتی با هدف تربیت 
نســل متخصص و آموزش دیده پس از انقالب در جهت برداشتن گامی 
بســوی توسعه كشور شــکل گرفت. در همین راستا، با سرمایه اهدائی و 
حمایت امام خمینی )ره(، بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، و با اتکا به 
بخش غیر دولتی و مطابق با موازین اســالمی، این دانشگاه با نام دانشگاه 
آزاد اسالمی در سال 1361 )1982 میالدی( تاسیس گردید كه تاكنون 

در حال ارائه خدمات آموزشی و علمی به متقاضیان می باشد.
دانشگاه آزاد اســالمی در حال حاضر یکی از بزرگترین دانشگاه های غیر 
دولتی در جهان اســت كه بسیاری از رشــته های تحصیلی در گروه های 
تحصیلی كشــاورزی و منابع طبیعی، هنر و معمــاری، علوم پایه، فنی و 
مهندسی، علوم انسانی، علوم پزشکی و دامپزشکی را در مقاطع تحصیلی 

كاردانی، كارشناســی، كارشناســی ارشــد، دكتری تخصصی و دكتری 
حرفه ای ارائه می نماید.

دانشــگاه آزاد اســالمی هم اكنون 1/068/526 دانشجو دارد كه در 346 
واحد دانشــگاهی )116 دانشــکده مهارت و كارآفرینی( در حال تحصیل 
می باشــند. دانشــگاه آزاد اســالمی همچنین دارای 767 مدرسه سما به 
انضمام 252 پیش دبســتانی می باشــد كه در این مدارس دانش آموزان 
آمادگــی الزم جهــت ورود به عرصه آموزش عالی را كســب می نمایند. 
تاكنون 6/458/952 دانشــجو در مقاطع و رشته های گوناگون تحصیلی 
از این دانشــگاه فارغ التحصیل شــده اند. فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد 
اســالمی هم اكنون در حال همــکاری در پروژه هــای تحقیقاتی و امور 

آموزشی دانشگاه های سراسر جهان می باشند. 
در حال حاضر، این دانشــگاه 1/202 رشــته تحصیلی غیر پزشکی و 72 
رشته تحصیلی پزشکی را در مقاطع تحصیلی گوناگون از طریق واحد های 
متعدد خود در سراســر ایران ارائه می نماید. توزیع رشــته ها در مقاطع 

گوناگون به شرح ذیل می باشد:
 كاردانی )173(

 كارشناسی )238(
 كارشناسی ارشد )513(

 دكتری دامپزشکی و دكتری تخصصی )278(
 گروه علوم پزشکی و پاراكلینیکی )پیراپزشکی( )72( 

در زمینه علوم پزشــکی، دانشگاه آزاد اسالمی دارای 107 واحد پزشکی، 
128 واحد دامپزشــکی، 76 واحد روانشناسی ســالمت و بالینی، 1/669 
عضو هیات علمی، 43/728 دانشــجوی علوم پزشکی، 7/777 دانشجوی 
دامپزشــکی و 6/652 دانشجوی روانشناســی بالینی و سالمت می باشد. 
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این دانشــگاه، 72 رشــته تحصیلی علوم پزشــکی در مقاطــع گوناگون 
تحصیلی در گروه های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت عمومی 
و خانواده، پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، تغذیه، روانشناسی بالینی 
و روانشناســی سالمت به انضمام رشــته های تحصیلی دامپزشکی را ارائه 
می نماید. دانشــگاه آزاد اســالمی همچنین دارای 10 بیمارستان با 825 
تخت فعال اســت كه به واسطه آن خدمات پزشکی خود را به عموم مردم 

ارائه می نماید. 
55/000 پرســنل آموزشی )هیات علمی و حق التدریس( در این دانشگاه 
فعالیت می نمایند. عالوه بر این، دانشــگاه آزاد اســالمی دارای 28/851 
كارمنــد، 200 مركز تحقیقاتی، 4/010 آزمایشــگاه و 1/694 كارگاه می 
باشــد كه به واســطه این امکانات، 7/789 پروژه تحقیقاتی در زمینه های 
نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، مکاترونیک، فیزیک پالسما، علوم بین رشته 

ای و علوم و فناوری پیشرفته در حال اجرا می باشد.
در ابعاد بین المللی، دانشــگاه آزاد اســالمی با وجــود بیش از 40/000 
دانشــجوی غیر ایرانی كه در واحدهای داخلی و چهار واحد دانشــگاهی 
خارج از كشور در افغانســتان، لبنان، انگلستان و امارات متحده عربی در 

حال تحصیل می باشند، پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده است.
 این دانشــگاه همچنین در نظر دارد تا در آینده نزدیک نسبت به تاسیس 
شعب برون مرزی جدید خود در سایر كشورها اقدام نماید. در این راستا، 
تاكنون 233 تفاهمنامه با دانشــگاه های سراسر جهان منعقد شده است. 

این دانشگاه همچنین در پنج انجمن بین المللی ذیل عضویت دارد:
1- انجمن بین المللی دانشگاه ها )IAU(؛

2- اتحادیه دانشگاه های جهان اسالم )FUIW(؛
3- انجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا )ASAIHL(؛

4- انجمن دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه )AUAP(؛
5- انجمن بین المللی روسای دانشگاه های جهان)IAUP(؛

از دیگر دســتاوردهای بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی، حضور درخشان 
این دانشــگاه در نظام هــای رتبه بندی معتبر جهانی می باشــد. از جمله 
 Essential Science این دســتاوردها مطابق با آخرین ویرایش پایگاه
)Indicators )ESI كالریویــت آنالیتیکــس به تاریخ 23 اردیبهشــت 
1400 )13 می 2021(، كسب جایگاه بین المللی 91 در تولیدات علمی 
 ،ESI می باشــد. دانشــگاه آزاد اسالمی به اســتناد آخرین ویرایش پایگاه
با تعداد 61/607 مســتندات علمی در 14 حــوزه موضوعی، 634/298 
اســتنادات و 693 مقاالت برتر، برترین دانشــگاه كشــور در تولید علم و 

پژوهش دانشگاهی می باشد.
 Shanghai Academic( در نظام رتبه بنــدی موضوعی شــانگهای
Ranking of World Universities, Subject Ranking( سال  
2021، دانشــگاه آزاد اسالمی در رشته مهندسی مکانیک موفق به كسب 
رتبه  1 كشوری شده است و در ابعاد بین المللی نیز در رتبه 43 قرار دارد. 
این دانشــگاه همچنین در نظام رتبه بندی مذكور، موفق به كســب رتبه 
های كشــوری 1، 2 و 3 و بازه رتبــه ای 51-75 بین المللی به ترتیب در 
رشــته های مهندسی عمران، علوم و فناوری ابزار آالت و مهندسی معدن 
و مواد معدنی در ســال 2021 گردیده اســت.  در برخی دیگر از رشــته 
های رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال 2021، دانشگاه آزاد اسالمی 
موفق به كســب رتبه های  1، 2، 3، 4 و 7 كشــوری شده و در ابعاد بین 
المللی نیز در بازه رتبه ای 400-301،300-201،200-151،150-101 

و 401-500 قرار دارد.
InCites-( بر اساس اعالم پایگاه تحلیلی اینسایتس كالریویت آناالتیکس
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Clarivate Analytics(، دانشــگاه آزاد اســالمی در طی سال 2020 با 
  )WOS( تعداد 10/964 مســتندات علمی نمایه شــده در وب آو ساینس
و 160 مقاالت پراســتناد موفق به كسب رتبه 1 در مقایسه با دانشگاه های 

منتخب كشور و خاورمیانه گردیده است .
در نظــام رتبه بندی دانشــگاه های جهان )CWUR( در ســال 2021، 
دانشگاه آزاد اســالمی به كسب رتبه بین المللی 372 و رتبه ملی 1 نائل 

گردیده است.
 Best Global( دانشــگاه آزاد اســالمی در نظام رتبه بندی یو اس نیوز
Universities-US News( در ســال های 2020-2021  موفــق به 

كسب رتبه بین المللی 445، آسیایی 72 و ملی 2 گردیده است. 
همچنین تعدادی از واحدهای دانشــگاه آزاد اسالمی  در نظام رتبه بندی 
سایمگو )SCIMAGO Institutions Rankings( حائز رتبه های ملی 

18-95 و رتبه های بین المللی 711-843 گردیده اند.
همچنین برخی از واحد های برتر دانشگاه آزاد اسالمی در آخرین ویرایش 
 Ranking Web of( ســال 2021 نظام رتبــه بنــدی وبومتریکــس
Universities( موفق به كســب رتبه های بین المللی 3/570-1/206 

و رتبه های ملی 17-99 شده اند.
دانشگاه آزاد اسالمی فصل جدیدی را در زمینه تولید علم و ترویج آن در 
كشور با كسب موفقیت های ویژه در حیطه فناوری های نوین گشوده است. 
تولیــد خودروهای هیبریدی و برقی و همچنین كســب رتبه های برتر در 
رقابت های جهانی رباتیک، مسیر پیش رو را كه در حال گام نهادن در آن 
هستیم روشن تر می سازد. چنین دستاوردهای قابل توجهی، پتانسیل های 

نهان مراكز علم و دانشــگاه های ایران را آشــکار نموده تا بدین سبب به 
خودكفایی و  فناوری های نوین دست یابند.

این دانشــگاه  همچنین نقشی اساسی در آموزش و تربیت نیروی انسانی 
دوران بعد از انقالب اســالمی ایفا نموده اســت و این مهــم را از طریق 
شبکه گســترده واحد های دانشــگاهی خود در سراسر كشور، در وسعت 
10/791/160 متــر مربع شــامل واحدهای دانشــگاهی، ســاختمان ها، 
آزمایشگاه ها، كارگاه ها و مراكز تحقیقاتی، خوابگاه ها )با ظرفیت 66/201 
نفر(، مساجد و رستوران ها به انضمام  38/850/000  متر مربع فضای باز 

و سبز، محقق نموده است. 
عالوه بر این، دانشــگاه آزاد اســالمی همواره در زمینه هــای فرهنگی و 
اجتماعی فعال بوده اســت. بدیــن منظور، این دانشــگاه از طریق انجام 
مطالعات تحقیقاتی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، تاســیس 
مراكز فرهنگی و اجتماعی، پشــتیبانی از انتشــارات دانشجویی، برگزاری 
جشــنواره های فرهنگی و هنری در حوزه هویت فرهنگی دانشــجویان و 

معرفی نخبگان فرهنگی به دستاوردهای متعددی دست یافته است. 
در كنار موفقیت های مستمر تیم های علمی و دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی 
در رویدادهای بین المللی، تیم های ورزشــی این دانشگاه نیز در رقابت های 

ملی و بین المللی مسابقات ورزشی مدال های متعددی كسب نموده اند.
“تجربه خرد را به ارمغان می آورد.” امروزه، دانشــگاه آزاد اسالمی با 39 
سال سابقه فعالیت، ثابت نموده كه رویارویی با فراز و نشیب ها هم راستا با 
روند اجتناب ناپذیر جهانی شدن می باشد و این موضوع از اهداف دانشگاه 

آزاد اسالمی در سال های آتی می باشد.    
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برخی از آمارها و دستاوردهای کنونی دانشگاه آزاد اسالمی 
به شرح جداول و تصاویر ذیل می باشد:

جدول 1. توزیع دانشجویان در دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع گوناگون تحصیلی

دانشگاه آزاد اسالمی با برخورداری از چنین جمعیت گسترده ای از دانشجویان، به عنوان تاثیرگذارترین موسسه آموزش عالی برای آموزش منابع انسانی مورد 
نیاز در ایران در نظر گرفته می شود.

تعدادمقاطع تحصیلی
138/661كاردانی 

686/345كارشناسی 

176/538كارشناسی ارشد 

17/845دكتری حرفه ای

48/969دكتری تخصصی

168دستیاری تخصصی

1/068/526مجموع  تعداد دانشجویان
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جدول 2. آمار دانشگاه آزاد اسالمی در زمینه توسعه تحقیقات و فناوری  

این دانشگاه همچنین بعنوان اولین دانشگاه غیردولتی كه اقدام به تاسیس مراكز رشد، سامانه های فن بازار، پارك های فناوری، آزمایشگاه ها و كارگاه ها نموده است، 
به عنوان یک دانشگاه پیشگام در توسعه تحقیقات و فناوری در حال فعالیت است. 

تعداد/ نفرزمینه توسعه
4/010آزمایشگاه ها

1/694كارگاه ها
1/439كارشناسان آزمایشگاه ها و كارگاه ها
60/377تجهیزات آزمایشگاهی و كارگاهی

21آزمایشگاه های همکار استاندارد و سایر سازمان ها
161مراكز فعال تحقیقاتی غیر پزشکی

39مراكز فعال تحقیقاتی پزشکی
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جدول 3. پروژه های تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسالمی
تعداد نوع پروژه ها
5/982 پروژه های جاری در دانشگاه آزاد اسالمی )طرح های پژوهشی درون دانشگاهی(
1/807 پروژه های در حال اجرا با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی و دیگر سازمان ها )طرح های پژوهشی برون دانشگاهی(
7/789 تعداد کل پروژه ها

10

دانشگاه آزاد اسالمی



کتابچه آماری 1401- 1400 

11

کتابچه آماری 1401- 1400 

11



12

دانشگاه آزاد اسالمی

جدول 4. رشته های تحصیلی غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
تعداد موضوع
1/202 تعداد رشته/گرایش های تحصیلی 
24/841 تعداد رشته/ محل های تحصیلی

6 )كشاورزی و منابع طبیعی، هنر و معماری، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی و دامپزشکی(  گروه های تحصیلی اصلی

12

دانشگاه آزاد اسالمی
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جدول 5. تعداد رشته/گرایش ها درگروه های تحصیلی اصلی غیر پزشکی
تعداد رشته / گرایش ها گروه تحصیلی اصلی

181 كشاورزی و منابع طبیعی
88 هنر و معماری
152 علوم پایه
299 فنی و مهندسی
447 علوم انسانی
35 دامپزشکی

1/202 جمع کل

13
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دانشگاه آزاد اسالمی

مقاطع تحصیلی
گروه تحصیلی اصلی

دكتری تخصصی دكتری حرفه ای كارشناسی ارشد كارشناسی كاردانی

42 - 65 42 32 كشاورزی و منابع طبیعی

6 - 30 28 24 هنر و معماری

48 - 82 18 4 علوم پایه

46 - 118 66 69 فنی و مهندسی

116 - 211 79 41 علوم انسانی

19 1 7 5 3 دامپزشکی

277 1 513 238 173 مجموع در مقطع تحصیلی 

1/202 جمع کل

14

دانشگاه آزاد اسالمی

جدول 6. تعداد رشته / گرایش ها در گروه های تحصیلی اصلی غیرپزشکی به تفکیک مقاطع تحصیلی
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دانشگاه آزاد اسالمی

جدول 7. تعداد رشته/ محل های تحصیلی در گروه های تحصیلی اصلی غیر پزشکی
تعداد رشته/محل ها گروه تحصیلی اصلی

2/224 كشاورزی و منابع طبیعی

1/964 هنر و معماری

2/312 علوم پایه

8/584 فنی و مهندسی

9/599 علوم انسانی

158 دامپزشکی

24/841 جمع کل

16

دانشگاه آزاد اسالمی
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دانشگاه آزاد اسالمی

جدول8. تعداد رشته/محل ها در گروه های تحصیلی اصلی غیرپزشکی به تفکیک مقطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی
گروه تحصیلی اصلی

دکتری تخصصی دکتری حرفه ای کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

269 - 656 754 545 كشاورزی و منابع طبیعی

63 - 339 782 780 هنر و معماری

327 - 1/119 675 191 علوم پایه

402 - 1/841 3/084 3/257 فنی و مهندسی

1/126 - 3/192 3/333 1/948 علوم انسانی

38 12 19 48 41 دامپزشکی

2/225 12 7/166 8/676 6/762 مجموع در مقطع تحصیلی

24/841 جمع کل
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جدول 9. تعداد  واحدها، مدارس و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی )اعضای هیات علمی، مدرسین و کارکنان اداری(

19

توضیحات تعداد عنوان

دانشکده های مهارت و كارآفرینی: 116 346 تعداد واحدها

پیش دبستانی: 252 767 تعداد مدارس سما

آقایان: 15/876

خانم ها: 7/035

تمام وقت:22/911 

تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت و پاره وقت
آقایان: 243

خانم ها: 21
پاره وقت: 264 

- 31/825 تعداد مدرسین حق التدریس

آقایان: 20/407

خانم ها: 8/444
28/851 تعداد كاركنان اداری
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دانشگاه آزاد اسالمی

جدول10. تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در گروه های تحصیلی اصلی
تعداد فارغ التحصیالن گروه  های تحصیلی اصلی

40/044 كشاورزی و منابع طبیعی
29/398 هنر و معماری
273/680 علمی كاربردی
189/655 علوم پایه

1/873/368 فنی و مهندسی
1/968/384 عمومی
1/734/647 علوم انسانی
152/820 علوم پزشکی
163/036 آموزشی 
33/920 دامپزشکی

آقایان: 3/699/733
6/458/952 جمع کل

خانم ها: 2/759/219
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جدول 11. تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع گوناگون تحصیلی

21

تعداد فارغ التحصیالن مقاطع تحصیلی

1/810/417 كاردانی

3/636/819 كارشناسی

960/488 كارشناسی ارشد

28/566 دكتری حرفه ای

22/662 دكتری تخصصی

6/458/952 جمع کل

21
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دانشگاه آزاد اسالمی

22

جدول 12. فضاهای عمرانی و ساختمان های دانشگاه آزاد اسالمی
توضیحات فضا )متر مربع( نوع ساختمان ها

- 3/133/836 ساختمان های آموزشی
- 1/546/280 ساختمان های اداری
- 1/600/213 فضای تحقیقاتی )آزمایشگاه ها، كارگاه ها، مراكز تحقیقاتی، كتابخانه ها و غیره(

تعداد كل خوابگاه های دانشجویی: 248 باب

ظرفیت كل اسکان دانشجویی: 66/201 نفر
1/071/181 خوابگاه ها و اماكن اقامتی

- 525/982 فضای فرهنگی )مساجد و غیره(
- 626/405 فضای ورزشی
- 358/000 مدارس سما
- 10/791/160 مجموع فضای ساختمان ها
- 38/850/000 مجموع فضای باز )فضای سبز و غیره(
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جدول 13. آمار دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه علوم پزشکی
توضیحات تعداد موضوع

- 107 واحدهای گروه علوم پزشکی 
مقطع كاردانی: 39

128 واحدهای دامپزشکی )مقاطع كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه ای، دكتری 
تخصصی و دستیاری(

مقطع كارشناسی: 25

مقطع كارشناسی ارشد: 17

مقطع دكتری حرفه ای: 12

مقطع دكتری تخصصی: 31

مقطع دستیاری: 4

مقطع كارشناسی ارشد: 61
76 واحدهای گروه روانشناسی سالمت و بالینی )مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی(

مقطع دكتری تخصصی: 15

- 1/669 اعضای هیات علمی علوم پزشکی
آقایان: 13/310 43/728 خانم ها: 30/418دانشجویان علوم پزشکی
آقایان: 4/376 7/777 خانم ها: 3/401دانشجویان رشته دامپزشکی مقطع دكتری حرفه ای
آقایان: 1/796 6/652 خانم ها: 4/856دانشجویان رشته های روانشناسی بالینی و سالمت مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی
1 :MBA دوره

72 رشته های علوم پزشکی

مقطع كاردانی: 2
مقطع كارشناسی: 19

مقطع كارشناسی ارشد: 23
مقطع دكتری حرفه ای: 3
مقطع دكتری تخصصی: 12

مقطع دستیاری: 11
مقطع فلوشیپ: 1

- 1 رشته های دامپزشکی )مقطع دكتری حرفه ای(
- 10 بیمارستان ها

تخت مصوب: 1/273 825 تخت های فعال در بیمارستان ها
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دانشگاه آزاد اسالمی

جدول 14. آمار دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه بین الملل

تعداد حوزه فعالیت

40/903 دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسالمی

40/103 دانشجویان غیر ایرانی مشغول به تحصیل در واحدهای 
داخلی دانشگاه آزاد اسالمی

800 دانشجویان غیر ایرانی مشغول به تحصیل در واحدهای 
برون مرزی دانشگاه آزاد اسالمی

233 تفاهم نامه های امضا شده از بدو تاسیس دانشگاه

) AUAP, ASAIHL, FUIW, IAUP و IAU( 5 انجمن
AUAP: Association of Universities of Asia and the Pacific
 ASAIHL: The Association of Southeast Asian Institutions of
Higher Learning
FUIW: Federation of the Universities of the Islamic World
IAUP: International Association of University Presidents
IAU: International Association of Universities

عضویت دانشگاه آزاد اسالمی در انجمن های بین المللی 

4 واحدهای برون مرزی

24
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دانشگاه آزاد اسالمی

جدول 15. تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه های استنادی، رویدادهای پژوهشی و آمار انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی 

در حال حاضر دانشگاه آزاد اسالمی دارای 419 عنوان مجله در گروه های تحصیلی گوناگون به شرح مشخصات مندرج در جدول ذیل می باشد كه از محققین 
محترم در سراسر جهان جهت چاپ مقاالت در مجالت این دانشگاه دعوت بعمل می آید.

جدول 16. مجالت دانشگاه آزاد اسالمی 

دانشــگاه آزاد اســالمی همچنین در نتیجه تمركز بر فعالیت های پژوهشی، طبق آمار و ارقام پژوهشی مندرج در جداول و تصاویر ذیل، در عرصه بین المللی 
نیز شناخته شده است. 

تعداد کلموضوع
ISI )WOS( 92/604مقاالت در پایگاه استنادی

Scopus 119/265مقاالت در پایگاه استنادی
PubMed 15/422مقاالت در

)ISC( 91/099مقاالت در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

10/884كتاب ها
تالیف: 8/821
ترجمه: 2/063

2/200اختراعات ثبت شده
419مجالت علمی

26مجالت علمی با نمایه های بین المللی معتبر
مجالت دارای رتبه علمی از وزارتین )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، 

124درمان و آموزش پزشکی(

كنفرانس های علمی
192كنفرانس های بین المللی

2/015كنفرانس های ملی
2/153نشست های استانی و ملی

تعداد مجالت به زبان عربی  انگلیسی تعداد مجالت به زبان  فارسی تعداد مجالت به زبان  موضوع مجله 
1  27 177 علوم انسانی 

 5  9 هنر و معماری 
 7  9 پزشکی 

 32  34 علوم پایه 
 31  19 فنی و مهندسی 
 19  49 كشاورزی و منابع طبیعی

1 121 297 تعداد کل مجالت
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Clarivate Analytics )ISI-JCR, ISI-ESCI, ISI-Listed( & Scopus جدول 17. عناوین نشریات دانشگاه آزاد اسالمی نمایه شده در پایگاه های

نام مجله پایگاه نمایه سازی واحد دانشگاهي ردیف
Journal of Entomological Research ISI-MASTER LIST

اراك
1

Journal of Solid Mechanics Scopus 2
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture Scopus اصفهان )خوراسگان( 3

Journal of Rangeland Science Scopus بروجرد 4

International Aquatic Research   ISI-MASTER LIST
Scopus تنکابن

5

International Journal of Nano Dimension ISI-ESCI 6

International Journal of Energy and Environmental Engineering ISI-ESCI, Scopus

تهران جنوب

7
International Journal of Advanced Structural Engineering Scopus 8

 Journal of Industrial Engineering International Scopus 9

Progress in Biomaterials
ISI-ESCI, PubMed,

Scopus
تهران مركزی

10

Journal of Nuts Scopus
دامغان

11
Journal of Chemical Health Risks Scopus 12

Iranian Journal of Applied Animal Science ISI-ESCI, Scopus رشت 13
Iranian Journal of Plant Physiology Scopus ساوه 14

Iranian Journal of Catalysis ISI-ESCI, Scopus شهرضا 15
Journal of Nanostructure in Chemistry ISI-JCR شهرقدس 16

Majlesi Journal of Electrical Engineering Scopus شهرمجلسی 17
Journal of Mathematical Extension ISI-ESCI شیراز 18

Journal of Nanoanalysis ISI-ESCI علوم دارویی 19
Journal of Theoretical and Applied Physics ISI-ESCI, Scopus

علوم وتحقیقات تهران
20

International Journal of Environmental Science and Technology ISI-JCR, Scopus 21
Journal of Optimization in Industrial Engineering Scopus قزوین 22

International Journal of Industrial Chemistry ISI-ESCI, Scopus قوچان 23
Mathematical Sciences ISI-JCR كرج 24

International Nano Letters ISI-ESCI كرمانشاه 25
Iranian Journal of Earth Sciences Scopus مشهد 26
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دانشگاه آزاد اسالمی

Journal of Nanostructure in Chemistry  .18 جدول

Full Journal Title Category  Journal Impact 
Factor 2019

 Quartile
2019

 Journal Impact
Factor 2020

 Quartile
2020

 Journal of
 Nanostructure in

Chemistry 
 NANOSCIENCE &

NANOTECHNOLOGY 4.077 Q2 6.391 Q2

 Journal of
 Nanostructure in

Chemistry 
CHEMISTRY,  

MULTIDISCIPLINARY 4.077 Q2 6.391 Q1
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Journal of Mathematical Sciences .19 جدول

Full Journal Title Category  Journal Impact 
Factor 2019

 Quartile
2019

 Journal Impact 
Factor 2020

 Quartile
2020

 Mathematical 
Sciences MATHEMATICS 0.945 Q2 1.986 Q1

 Mathematical 
Sciences

 MATHEMATICS,
APPLIED 0.945 Q3 1.986 Q2
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دانشگاه آزاد اسالمی

 Full Journal 
Title Category  Journal Impact

Factor 2019
 Quartile

2019

 Journal 
 Impact 

Factor 2020

 Quartile
2020

 International
 Journal of

 Environmental
 Science and
Technology

 ENVIRONMENTAL 
SCIENCES 2.540 Q2 2.860 Q3

International Journal of Environmental Science and Technology .20 جدول
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حضور دانشگاه آزاد اسالمی در آخرین ویرایش معتبرترین نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان:

تصویر1. رتبه جهانی دانشگاه آزاد اسالمی براساس تعداد مستندات علمی نمایه شده در وب آو ساینس )WOS( بین 
74/437 دانشگاه در سطح بین المللی-2021
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دانشگاه آزاد اسالمی

ESI جدول 21. رشد کیفیت تولید علم دانشگاه آزاد اسالمی طی دو سال اخیر بر اساس اعالم پایگاه

جدول 22. جایگاه دانشگاه آزاد اسالمی در آخرین ویرایش Essential Science Indicators (ESI)  – می 2021

استنادات به ازای هر مقالهاستناداتتولیدات علمیرتبه بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی )ESI(تاریخ

 10/30 )ده ممیز سی صدم(239161/607634/298 اردیبهشت 1400

 259655/314484/2268/75 اردیبهشت 1399
)هشت ممیز هفتاد و پنج صدم(

 1910153/904452/0118/39 دی 1398
)هشت ممیز سی و نه صدم(

به اســتناد آخرین ویرایش پایگاه ESI، تعداد تولیدات علمی دانشــگاه آزاد اســالمی طی دو سال اخیر  14/3 درصد رشد داشته است. همچنین رشد تعداد 
استنادات 40/33 درصد است. تعداد استنادات به ازای هر مقاله در دو سال اخیر 22/76 درصد رشد داشته است. رشد كیفیت شاخص های علم سنجی دانشگاه 

آزاد اسالمی نشان دهنده رشد كیفیت تولید علم دانشگاه طی دو سال اخیر می باشد.

61/607تعداد مستندات علمی

634/298تعداد استنادات

 10/30 )ده ممیز سی صدم(تعداد استنادات به ازای هر مقاله

693مقاالت برتر

687مقاالت پراستناد

36مقاالت داغ

91رتبه بین المللی

1رتبه ملی
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جدول 23. جایگاه دانشگاه آزاد اسالمی در آخرین ویرایش رشته موضوع های (Essential Science Indicators )ESI – می 2021

رشته ردیف
موضوعی

رتبه بین المللی 
بر اساس تعداد 

مدارک

رتبه در کشور 
بر اساس تعداد 

مدارک
تعداد 
مقاالت

تعداد 
استنادات

تعداد استنادات به ازای هر 
مقاله

تعداد 
مقاالت 

برتر

5/442 )پنج ممیز چهار دهم(2812/25412/162ریاضیات1

 11/63 18112/451144/808شیمی2
101)یازده ممیز شصت و سه صدم(

9/1725 )نه ممیز هفده صدم(2312/86526/282علوم رایانه3

 7/83 3212/60120/368علوم كشاورزی4
26)هفت ممیز هشتاد و سه صدم(

علوم گیاهی و 5
 4/87 9512/96114/410جانوری

13)چهار ممیز هشتاد و هفت صدم(

محیط زیست و 6
 8/79 12612/12218/655بوم شناسی

18)هشت ممیز هفتاد و نه صدم(

 12/69 4515/70672/424علم مواد7
20)دوازده ممیز شست و نه صدم(

 15/35 11915/12878/725فیزیک8
100)پانزده ممیز سی و پنج صدم(

11/14259 )یازده ممیز چهارده صدم(13113/097145/944مهندسی9

زیست شناسی 10
7/7221 )هفت ممیز هفتاد و دو صدم(15712/36418/244و بیو شیمی

داروشناسی و 11
 8/57 7331/70914/638سم شناسی

11)هشت ممیز پنجاه و هفت صدم(

9/6113 )نه ممیز شصت و یک صدم(29121/32012/289علوم زمین12

علوم اجتماعی 13
 4/83 58228183/948)عمومی(

8)چهار ممیز هشتاد و سه صدم(

 8/81 69662/92525/781پزشکی بالینی14
24)هشت ممیز هشتاد و یک صدم(
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دانشگاه آزاد اسالمی

جدول 24. رتبه دانشگاه آزاد اسالمی در رتبه بندی موضوعی شانگهای – 2021

رتبه کشوریرتبه بین المللی رشتهردیف
431مهندسی مکانیک1
512-75علوم و فناوری ابزار آالت2
511-75مهندسی عمران3
513-75مهندسی معدن و مواد معدنی4
1011-150علوم و مهندسی انرژی5
1511-200مهندسی شیمی6
1517-200مهندسی متالورژی7
1 201-300ریاضیات8
2011-300مدیریت9
2011-300علوم و مهندسی كامپیوتر10
2013-300علوم و فناوری غذایی11
3012-400بیوتکنولوژی12
3011-400علوم جوی13
4012-500فیزیک14
4014-500مهندسی برق و الکترونیک15
4013-500علوم و مهندسی مواد16
4012-500اقتصاد17
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تصویر 2. جایگاه دانشــگاه آزاد اسالمی در نظام رتبه بندی موضوعی شانگهای )مهندسی مکانیک- علوم و فناوری ابزار آالت-
مهندسی عمران- مهندسی معدن و مواد معدنی-علوم و مهندسی انرژی-مهندسی شیمی- مهندسی متالورژی-ریاضیات(-2021 



36

دانشگاه آزاد اسالمی

2021 - )CWUR( جدول 25. رتبه دانشگاه آزاد اسالمی در آخرین ویرایش نظام رتبه بندی دانشگاه های جهان

نام نظام رتبه بندی
سطح رتبه بندی 

بین المللیملی

2021 - )CWUR( نظام رتبه بندی دانشگاه های جهان

1372
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جدول 26. رتبه دانشگاه آزاد اسالمی در نظام رتبه بندی یو اس نیوز 2021-2020

445رتبه در جهان

72رتبه در آسیا

2رتبه در ایران

رتبه بندی موضوعی جهانی دانشگاه آزاد اسالمی در پایگاه یو اس نیوز 2021-2020

رتبه جهانی  حوزه های علمی  رتبه جهانی حوزه های علمی 

39 انرژی و سوخت  117 علوم کشاورزی 

47 مهندسی  414 زیست شناسی و بیوشیمی 

 373 محیط زیست/بوم شناسی   176  بیوتکنولوژی 
و میکروبیولوژی کاربردی 

 232 علم مواد  29 مهندسی شیمی

31 ریاضیات  110 شیمی 

1 مهندسی مکانیک 23 مهندسی عمران

 204 علوم نانو و نانوتکنولوژی   725 پزشکی بالینی 

 228 فیزیک   193 علوم کامپیوتر 

 397 علوم دامی و گیاهی   105 مهندسی برق  و الکترونیک 
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تصویر 3. جایگاه دانشگاه آزاد اسالمی در نظام رتبه بندی یو اس نیوز - 2021-2020
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جدول 27. رتبه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  تهران در نظام رتبه بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری الیدن- 2021

جنسیتدسترسی آزادهمکاری علمیتاثیر علمی

ری
شو

ه ک
رتب

لی
مل

ن ال
 بی

به
رت

ری
شو

ه ک
رتب

لی
مل

ن ال
 بی

به
رت

ری
شو

ه ک
رتب

لی
مل

ن ال
 بی

به
رت

ری
شو

ه ک
رتب

لی
مل

ن ال
 بی

به
رت

146249590959118794علوم )تمامی حوزه ها(

12916108351083512932زیست پزشکی و خدمات سالمت

8523854385439634علوم زیستی و زمین

13380103741037412376ریاضیات و علوم كامپیوتر

123437333733312483علوم فیزیکی و مهندسی

682868289793--علوم اجتماعی و انسانی

شاخص

حوزه
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جدول 28. واحدهای برتر دانشگاه آزاد اسالمی در نظام رتبه بندی سایمگو - 2021

رتبه ملیرتبه بین المللینام واحد دانشگاهیردیف

71519دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر1

71118دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 2

81279دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر3

78557دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد4

72421دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان5

80473دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آیت اهلل آملی6

79466دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز7

78154دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد8

81078دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهركرد9

77146دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری10

78961دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت11

81582دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد12

83492دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج13

81380دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج14
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رتبه ملیرتبه بین المللینام واحد دانشگاهیردیف

78356دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت15

82688دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك16

82587دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی17

81481دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز18

80775دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین19

82889دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرمانشاه20

81683دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(21

82587دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره(- شهرری22

81985دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال23

80876دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه24

83191دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب25

84395دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان26

82086دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز27

ادامه جدول 28. واحدهای برتر دانشگاه آزاد اسالمی در نظام رتبه بندی سایمگو-2021
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واحدهای برتر دانشگاه آزاد اسالمی در شاخص پژوهش نظام رتبه بندی سایمگو-2021

رتبه کشوری در شاخصرتبه بین المللی در شاخصنام واحد

3499خمینی شهر

37918علوم و تحقیقات تهران 

38823مرودشت

40228الهیجان

41639نجف آباد

واحدهای برتر دانشگاه آزاد اسالمی در شاخص نوآوری نظام رتبه بندی سایمگو-2021

رتبه کشوری در شاخصرتبه بین المللی در شاخصنام واحد

4687یزد

4759الهیجان

48920ساری

49828علوم و تحقیقات آیت اهلل آملی

50433قزوین

واحدهای برتر دانشگاه آزاد اسالمی در شاخص اجتماعی نظام رتبه بندی سایمگو-2021

رتبه کشوری در شاخصرتبه بین المللی در شاخصنام واحد

2275علوم و تحقیقات تهران

24820مشهد و تبریز

24921 نجف آباد، كرج، تهران جنوب و تهران مركزی 

تهران شمال، اصفهان )خوراسگان(، قزوین، شیراز، كرمانشاه، شهركرد، 
25022رشت، اراك، الهیجان و اهواز

ساری، مرودشت، خمینی شهر، یزد، قائمشهر، ارومیه، یادگار امام خمینی)ره(- 
25123شهرری، همدان، سنندج و علوم و تحقیقات آیت اهلل آملی

ادامه جدول 28. واحدهای برتر دانشگاه آزاد اسالمی در نظام رتبه بندی سایمگو-2021
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جدول 29. واحدهای برتر دانشگاه آزاد اسالمی در آخرین ویرایش نظام رتبه بندی وبومتریکس-2021

رتبه کشوری رتبه بین المللینام واحد

1/20617علوم و تحقیقات تهران

1/84030مشهد

1/99240نجف آباد

2/28848تهران مركزی

2/72564قزوین

3/03775اصفهان )خوراسگان(

3/22986شیراز

3/26287خمینی شهر

3/48095الهیجان

3/57099ساری
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جدول 30. واحدهای برتر دانشــگاه آزاد اسالمی در میان سبزترین دانشگاه های جهان بر اساس نظام رتبه بندی 
گرین متریک-2021

 امتیازهای واحدهای علوم و تحقیقات تهران و اصفهان )خوراسگان( دانشگاه آزاد اسالمی در نظام رتبه بندی گرین متریک-2021

UI Green Metric-2021

دانشگاه آزد اسالمی واحد  اصفهان  )خوراسگان( دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانشاخص ها

1/200625محیط و زیرساخت

9001/050انرژی و تغییرات اقلیمی

900450مدیریت پسماند

200450آب

725925حمل و نقل

800750آموزش و پژوهش

4/7254/250امتیاز کلی

564656رتبه جهانی

2228رتبه ملی
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جدول 31. مقایسه دانشگاه آزاد اسالمی با دانشگاه های منتخب کشور بر اساس اعالم پایگاه اینسایتس کالریویت 
آنالیتیکس )InCites-Clarivate Analytics( - طی  سال 2020

InCites Dataset
Include ESCI Documents
74 Organizations (59,052 Documents)

Organization Name Web of Science  
Documents Rank Highly Cited Papers  Documents

in Top 1%
 Documents in

Top 10%
Islamic Azad University 10,964 1 160 217 1,194
 Tehran University of 

Medical Sciences 6,161 2 75 96 606

University of Tehran 4,941 3 93 116 604
 Shahid Beheshti University

Medical Sciences 4,018 4 52 66 363

 Iran University of Medical
Sciences 2,957 5 47 53 296

 Tarbiat Modares 
University 2,806 6 47 58 356

 Tabriz University of Medical
Science 2,385 7 37 39 285

 Amirkabir University of
Technology 2,271 8 35 42 275

 Shiraz University of Medical
Science 2,168 9 24 34 206

تصویر 4. مقایسه تولیدات علمی، مقاالت پراستناد و مســتندات علمی یک درصد برتر دانشگاه آزاد اسالمی با دانشگاه های منتخب 
کشور بر اساس اعالم پایگاه اینسایتس کالریویت آنالیتیکس (InCites Clarivate Analytics) - طی سال 2020



46

دانشگاه آزاد اسالمی

جدول 32. مقایسه دانشــگاه آزاد اسالمی با دانشــگاه های منتخب خاورمیانه بر اساس اعالم پایگاه اینسایتس 
کالریویت آنالیتیکس )InCites Clarivate Analytics( – طی سال 2020

InCites Dataset
Include ESCI Documents
1,159 Organizations (214,701 Documents)

Organization Name  Web of Science
Documents Rank  Highly Cited

Papers
 Documents in

Top 1%
 Documents in

Top 10%

Islamic Azad University 10,964 1 160 217 1,194

King Saud University 7,590 2 120 161 1,010

 Tehran University of 
Medical Sciences 6,161 4 75 96 606

 King Abdulaziz 
University 6,067 5 153 189 960

University of Tehran 4,941 6 93 116 604

Cairo University 4,910 7 58 79 485
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