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سازمانهای مردمنهاد و خیریه دانشگاهی

۱5

۱5

تعداد سمنهای وابسته و یا مستقر در دانشگاه

کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و ترویجی

5

5

تعداد کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و ترویجی

۱۰

پهنای باند (سرانه)

تسهیالت و امکانات

۲5

5

سرعت اینترنت

5

دسترسی به پایگاههای اطالعاتی

5

مستندات قابل عرضه در کتابخانه (تعداد کتابهای چاپی)

5

میزان فضای آموزشی (مانند کالس)

5

میزان فضای پژوهشی (مانند آزمایشگاهها)

زیرساخت دانشگاه

۲5

5

میزان فضای فرهنگی و ورزشی

5

میزان فضای اداری

5

میزان فضای سبز دانشگاه

10. Webometrics
وبومتریک ،یک سایت رتبهبندی یا رنکینگ ( )Rankingدانشگاههای جهان بر اساس وبسایت اینترنتی دانشگاهها است .این
پروژه بیش از  ۲5۰۰۰دانشگاه در سراسر جهان را رتبهبندی میکند .رتبهبندی وبومتریکس (وبسنجی) دانشگاه های دنیا در سال ۲۰۰4
توسط آزمایشگاه سایبرمتریک ،واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا ،بر اساس شاخصی مرکب از چهار پارامتر تهیه شده است .در
آخرین نسخه این رتبهبندی حدود  ۲5۰۰۰دانشگاه دنیا بر اساس اطالعات مبتنی بر وب آنها تحلیل شده است .این رتبهبندی که همه
ساله در انتهای ماههای ژانویه و جوالی به روز میشود ،یک مقیاس وبسایتی برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را فراهم آورده و میزان
فعالیت علمی وبگاههای آموزشی را به صورت دورهای نشان میدهد.
رتبهبندی وبومتریک میزان فعالیت علمی و آموزشی وبسایتهای دانشگاهها و مؤسسات علمی و آموزشی را به صورت دورهای
نشان می دهد .شاخصهای رتبهبندی وبومتریک میزان توجه مؤسسات و دانشگاهها را به نشر اینترنتی نشان میدهد.

معیارها و شاخصها:
ارتقاء حضور وبسایت دانشگاهی و حمایت از ابتکارات دسترسی آزاد برای افزایش چشمگیر انتقال دانش علمی و فرهنگی تولید
شده توسط دانشگاهها به کل جامعه است .که هم مؤسسات و هم دانشمندان را به داشتن یک وبسایت ترغیب کرده که فعالیتهای
آنها را به خوبی بازتاب میدهد.
در حال حاضر دانشگاه صنعتی کرمانشاه در رتبهبندی کلی این مؤسسه دارای رتبه  ۳۲65در سال  ۲۰۲۱میباشد.
شاخصهای وبومتریکس در رتبهبندی مطابق جدول زیر است:
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شاخص
قابلیت مشاهده

روش شناسی

معنی

تاثیر محتویات تعداد کل پیوندهای خارجی به وبگاه مؤسسه.

منبع جمع آوری داده

وزن (درصد)

Ahrefs Majestic

5۰

وب
سرآمدی

مقاالت

تعداد انتشارات پر استناد ( %۱۰برتر در ۲6

(پژوهش)

پراستناد

زمینه علمی) در  5سال گذشته

شفایت/دسترسی

پژوهشگران پر

تعداد استنادات از  ۱۱۰نویسنده برتر (به جز

آزاد به اطالعات

استناد

 ۱۰نویسنده برتر)

Scimago

Google Scholar
Profiles

4۰
۱۰

11. U – Multirank
کمیسیون اروپا از سال  ۲۰۱۰-۱۱سرمایهگذاری بر روی پروژه  U-Multirankرا آغاز نموده است .این فعالیت توسط یک
کنسرسیوم به رهبری پروفسور  Frans Van Vughtاز مرکز آموزش عالی مطالعات سیاست ( ،)CHEPSدانشگاه  Twenteدر هلند و
پروفسور  Frank Zigeleاز مرکز آموزش عالی ( ،)CHEدر آلمان آغاز شده است .دیگر سازمانهای مشارکتکننده شامل مرکز مطالعات
علوم و فناوری ( )CWTSاز دانشگاه لیدن ،مرکز بینالمللی تحقیقات در زمینه کارآفرینی ،فناوری ،فناوری و نوآوری مدیریت
(  )INCENTIMدر دانشگاه کاتولیک لون؛ ناشر دانشگاهی الزویر ،بنیاد برتلزمان و شرکت نرم افزار  Folge 3میباشندU-Multirank .

نظام رتبهبندی مستقلی است که با بودجه اتحادیه اروپا تهیه شده است .این نظام یک رویکرد جدید چند بعدی و کاربرمحور به رتبهبندی
بینالمللی مؤسسات آموزش عالی است که عملکرد آنها را در کوتاه مدت و در پنج بعد گسترده دانشگاهی مقایسه میکند .اولین بار در
سال  ۲۰۱4بود که  U-Multirankاقدام به رتبهبندی بیش از  ۸5۰دانشگاه از بیش از  7۰کشور دنیا نمود که شامل رتبهبندی دانشگاهی
بصورت کلی و موضوعی میشد .بعد از آن ،رشتههای مهندسی برق ،مهندسی مکانیک ،مطالعات تجارت و فیزیک در سال  ۲۰۱4اضافه
شدند .پس از آن ،هر ساله تعداد مؤسسات و موضوعات بیشتری به این رتبهبندی اضافه شد.

معیارها و شاخصها:
هدف از این رتبهبندی ،ارائه ابزاری برای مقایسه دقیق ،چندوجهی و کاربرمحور مؤسسههای عالی جهان است.
در حال حاضر  ۲۱دانشگاه از ایران در رتبه بندی کلی این موسسه در سال  ۲۰۲۰حاضر هستند ولی تاکنون دانشگاه صنعتی
کرمانشاه توسط این مؤسسه رتبهبندی نمیشود .معیارهای این نظام رتبهبندی به شرح زیر است:
خصوصیات بارز این نظام رتبهبندی عبارتند از:
 آموزش و یادگیری :نسبت دانشآموختگان کارشناسی ،نسبت دانش آموختگان کارشناسیارشد (دانشآموختگی در زمان مقرر)
 پژوهش :نسبت استناد ،شمار انتشارات پژوهشی ،شمار تعدیل شده انتشارات پژوهشی ،درآمدهای پژوهشی دانشگاه ،خروجیهای
هنری ،انتشارات پراستناد ،انتشارات میان رشتهای ،موقعیتهای پسادکتری ،همکاری راهبردی پژوهشی و انتشارات حرفهای.

