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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

5

نسبت اساتید بین المللی

اندازهگیری تنوع جامعه اساتید دانشگاهی

5

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.
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جهت ورود به رنکینگ تایمز یک دانشگاه میبایست بیش از هزار مورد تولیدات علمی در پنج سال گذشته ،و بیش از  ۱5۰مورد را
در هرسال منتشر کنند و همین طور این انتشارات صرفاً متمرکز به موضوعی خاص نباشد (چنانچه بیش از  ۸۰در صد از تولیدات علمی
آنها متمرکز بر یک موضوع خاص باشد در رتبهبندی شرکت داده نمیشوند) .همچنین جهت قرارگرفتن در رتبهبندی موضوعی ،حداقل
 5۰۰مورد تولیدات علمی در یک موضوع خاص در همین بازه زمانی مورد نیاز است.
در حال حاضر دانشگاه صنعتی کرمانشاه در بخش رتبهبندی تأثیر این مؤسسه دارای رتبه  ۱۰۰۰-۸۰۱در سال  ۲۰۲۱میباشد
(برای رتبهبندی کلی و موضوعی در سال  ۲۰۲۱اقدام شده).
معیارهای رتبهبندی دانشگاهها و درصد وزن آنها بر اساس نظام رتبهبندی تایمز عبارتند از:
معیار

شاخص

وزن (درصد)

آموزش

فضای آموزشی

۳۰

پژوهش

حجم ،درآمد و شهرت

۳۰

استنادها

تأثیر پژوهش

۳۰

درآمد صنعتی

نوآوری

۲.5

وجهه بینالمللی

نیروی انسانی ،دانشجویان و پژوهش

7.5

3. ARWU
مؤسسه آموزش عالی  The Institute of Higher Educationوابسته به دانشگاه شانگهای چین ،سال  ۲۰۰۳میالدی و با هدف
ارائه یک نظام جدید رتبهبندی که امکان حضور بیشتر دانشگاههای این کشور را در  5۰۰دانشگاه برتر دنیا فراهم نماید به وجود آمد.
اگرچه مدت زیادی از عمر این نظام رتبهبندی نمیگذرد ،اما در همین مدت کوتاه این نظام رتبهبندی توجه بسیاری از افراد را به خود
جلب کرده است؛ به گونهای که فقط وبسایت این مؤسسه تاکنون بیش از یک میلیون بازدید داشته و روزانه به طور متوسط  ۲۰۰۰نفر
به آن مراجعه میکنند .ساالنه بیش از  ۲۰۰۰دانشگاه توسط این مؤسسه رتبهبندی میشوند و در نهایت لیست  ۱۰۰۰دانشگاه برتر دنیا
توسط این مؤسسه معرفی میشوند.
رتبهبندی شانگهای یکی از معتبرتربن رتبهبندیهای جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر میشود.
رتبهبندی شانگهای برای اولین بار در سال  ۲۰۰۳در سطح بینالمللی منتشر شد و از آن سال به بعد به طور ساالنه به روز میشود.
شانگهای یکی از سه نظام معتبر رتبهبندی در سطح بینالمللی است .کیفیت آموزش ،کیفیت اعضای هیأت علمی ،تولیدات پژوهشی و
عملکرد سرانه  4معیار به کار برده شده در نظام رتبهبندی شانگهای است که توسط  6شاخص ارزیابی می شوند .این  6شاخص در قالب
 4معیار جهت رتبهبندی دانشگاهها استفاده میشوند.

