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1. QS WUR
رتبهبندی دانشگاهی جهانی کیو اس به اختصار  ، QSیک نظام رتبهبندی دانشگاهی است که هر سال توسط کاکرلی سیموندز
( به انگلیسی ) Quacquarelli Symonds :منتشر میشود .این رتبهبندی بین سالهای  ۲۰۰۹ – ۲۰۰4به صورت مشترک با رتبهبندی
تایمز منتشر شده است و پس از آن هر یک اقدام به انتشار رتبهبندی مستقل نمودهاند .برخالف رتبهبندی تایمز که اقدام به استفاده از
روش جدیدی برای رتبهبندی کردهاست ،کیواس همچنان از همان روش قدیمی مشترک خود با تایمز استفاده میکند .کیواس با همکاری
با پایگاه الزویر ،توانسته است به یک سیستم رتبهبندی کلی جهانی برای دانشگاهها و موضوعی برای رشتههای مختلف تحصیلی دست
پیدا کند .در سال  55۰۰ ،۲۰۲۱دانشگاه از  ۸۰کشور مختلف دنیا مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت  ۱۰۰۰دانشگاه برتر دنیا توسط
این مؤسسه رتبهبندی شدند.
هدف ،کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسه مؤسسههای باکیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسه برای تحصیل
است .رویکرد این نظام رتبهبندی بیشتر به دنبال سنجش جهانی شدن مؤسسهها است.
درحال حاضر  6دانشگاه از ایران در رتبهبندی کلی و موضوعی این مؤسسه در سال  ۲۰۲۱حاضر میباشند.
در حال حاضر دانشگاه صنعتی کرمانشاه توسط این مؤسسه رتبهبندی نمیشود ( تشکیل پروفایل و ثبت اطالعات دانشگاه در سال
 ۲۰۲۱در حال اقدام میباشد).

معیارها و شاخصها:
 اعتبار دانشگاه؛ شاخص کیفی مبتنی بر اظهار نظر صاحبنظران است که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است .از صاحب-
نظران حوزههای موضوعی در ارتباط با اعتبار دانشگاهها در رشته موضوعی مورد تخصص خود نظر سنجی میشود (وزن  4۰درصد).
 اعتبار افراد شاغل؛ دیدگاه کارفرمایان درباره کیفیت کاری دانشآموختگان هر دانشگاه مورد بررسی قرار میگیرد ( وزن  ۱۰درصد).
 نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو؛ این شاخص کیفیت آموزش دانشگاهها و مدت زمانی که هر عضو هیأت علمی به یک دانشجو
اختصاص میدهد را مورد ارزیابی قرار میدهد (وزن  ۲۰درصد).
 میزان استناد به هر عضو هیأت علمی؛ هدف از این شاخص بررسی تاثیر فعالیت پژوهشی دانشگاهها است .اطالعات مربوط به استنادات
دریافتی پنج سال اخیر هر دانشگاه از پایگاه استنادی اسکوپوس استخراج و به منظور ارزیابی عادالنه دانشگاهها به جای استناد کل
دانشگاه ،استناد به ازای هر عضو هیأت علمی محاسبه میشود (وزن  ۲۰درصد).
 نسبت اعضای هیأت علمی بینالمللی و نسبت دانشجویان بینالمللی؛ هدف از این دو شاخص آخر ارزیابی میزان موفقیت یک دانشگاه
در جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی بینالمللی است (وزن  ۱۰درصد).
جهت ورود به رنکینگ کیو اس دانشگاهها میبایست آموزش در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی را دنبال کنند و حداقل در دو
مورد از پنج حوزه زیر فعال باشند:
 هنر و علوم انسانی

 مهندسی و فناوری

 علوم طبیعی

 علوم زندگی و پزشکی

 علوم اجتماعی و مدیریت
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شاخصهای رتبهبندی جهانی کیو.اس در جدول زیر نشان داده شده است:
شاخصهای رتبهبندی جهانی کیو اس

جزئیات استخراج

وزن (درصد)

بررسی شهرت علمی

بر اساس نظرسنجی علمی جهانی

4۰

ارزیابی کارفرمایان

بر اساس نظرسنجی در مورد کارفرمایان تحصیالت تکمیلی

۱۰

نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو

اندازهگیری تعهد تدریس

۲۰

میزان استناد به اعضای هیأت علمی

اندازهگیری تأثیر پژوهش

۲۰

نسبت دانشجویان بین المللی

اندازهگیری تنوع جامعه دانشجویی
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نسبت اساتید بین المللی

اندازهگیری تنوع جامعه اساتید دانشگاهی
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2. THE WUR
سیستم رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی تایمز ،یکی از مشهورترین نظامهای رتبهبندی بینالمللی دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی است .این رتبهبندی اولین بار در سال  ۲۰۰4با همکاری تایمز و کیواس منتشر شد .این همکاری تا سال  ۲۰۱۰تحت
عنوان رتبهبندی تایمز کیواس ادامه داشت .در سال  ۲۰۱۰تایمز همکاری خود با کیواس را قطع کرده و قرارداد همکاری را با مؤسسه
تامسون رویترز امضاء کرد .در سال  ۲۰۱۰روششناسی جدیدی برای این رتبهبندی ارائه گردید که در سال  ۲۰۱۱در این روششناسی
تغییرات زیادی ایجاد گردید .رتبهبندی تایمز یک نظام رتبهبندی بینالمللی است که به رتبهبندی دانشگاههای دنیا میپردازد .بیش از
 ۱5۰۰دانشگاه در سال  ۲۰۲۱از  ۹۳کشور جهان توسط این مؤسسه رتبهبندی شدهاند.
رتبهبندی جهانی "آموزش عالی تایمز" یک جدول عملکرد جهانی است که دانشگاهها را در تمام مأموریتهای اصلی خود شامل
"آموزش"" ،تحقیق"" ،انتقال دانش" و "چشمانداز بینالمللی" داوری میکند .در این نظام رتبه بندی  ۱۳شاخص عملکردی برای ارائه
جامعترین و متعادلترین مقایسهها ،مورد اعتماد دانشجویان ،دانشگاهیان ،مدیران دانشگاهها ،صنعت و دولتها استفاده شده است.

معیارها و شاخصها:
شاخصهای عملکردی در پنج حوزه آموزش (محیط یادگیری)  ،تحقیق (حجم ،درآمد و شهرت) ،استنادها (تاثیر تحقیق) ،چشمانداز
بینالمللی (کارکنان ،دانشجویان و تحقیقات) و درآمد صنعت (انتقال دانش) تقسیم شدهاند.
اظالعات مورد نیاز تایمز به شیوه زیر جمعآوری میگردد:
 دادههای ارسالی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمعآوری میگردند.
 دادههای حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی.
 اطالعات تولیدات علمی مؤسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس.

