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8. RUR
دانشگاه روند در سال  ۲۰۱۳در مسکو آغاز به کار کرد .این مؤسسه رتبهبندی ،ساالنه رتبههای حدود  ۱۰۰۰دانشگاه در  ۸۰کشور
را در شاخصهای مختلف منتشر میکند .یکی از فعالیتهای مهم مؤسسه رتبهبندی روند ،ارائه مشاوره به دانشگاهها برای ارتقای سطح
آموزش و پژوهش است .رتبهبندی جهانی دانشگاهها ( ۸۲۹ ، )RURمؤسسه آموزش عالی برتر جهان را با  ۲۰شاخص گروهبندی شده
در چهار حوزه اصلی فعالیت شامل "تدریس"" ،تحقیق"" ،تنوع بینالمللی" و "پایداری ملی" دانشگاه ارزیابی میکند .از مهمترین مزایای
این نظام رتبهبندی ،ارزیای دقیق دانشگاهها در شاخصهای مختلف و اعالم امتیاز و رتبه به تفکیک شاخص است.

معیارها و شاخصها:
هدف این نظام رتبهبندی سنجش عملکرد مؤسسههای برتر جهان بر پایه چهار حوزه کلیدی آموزش ،پژوهش ،تنوع جهانی و
پایداری مالی است .افزون بر این ،مدیران دانشگاه میتوانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی نموده و دانشجویان نیز مؤسسه هدف خود
را جهت ادامه تحصیل آسانتر برگزینند.
در حال حاضر  ۱۱دانشگاه از ایران توسط این مؤسسه رتبهبندی میشوند؛ اما دانشگاه صنعتی کرمانشاه توسط این مؤسسه رتبهبندی
نمیشود (در حال اقدام برای تشکیل پروفایل و ثبت اطالعات هستیم).
معیارها و شاخصهای مورد نظر مؤسسه رودن مطابق جدول زیر است:
معیار

پژوهش

تنوع جهانی

پایداری مالی

شاخص

وزن (درصد)

نسبت تعداد استنادها به تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه

۸

نسبت تعداد فارغالتحصیالن دکتری به دانشجویان ورودی دکتری

۸

تأثیر نرمال شده استنادها

۸

نسبت تعداد مقاالت به کل اعضای هیأت علمی دانشگاه

۸

شهرت جهانی پژوهش دانشگاه

۸

تعداد اعضای هیأت علمی بینالمللی

۲

تعداد دانشجویان بینالمللی

۲

تعداد مقاالت مشترک با نویسندگان بینالمللی

۲

شهرت بینالمللی دانشگاه

۲

سطح بینالمللی دانشگاه

۲

نسبت درآمد دانشگاه به تعداد اعضای هیأت علمی

۲

نسبت درآمد دانشگاه به تعداد دانشجویان

۲

نسبت تعداد مقاالت به درآمدهای پژوهش

۲

نسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به تعداد اعضای هیأت علمی

۲

نسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به کل درآمد دانشگاه

۲
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آموزش

نسبت تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه به تعداد دانشجویان

۸

نسبت تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه به تعداد فارغ التحصیالن دوره کارشناسی

۸

نسبت تعداد فارغ التحصیالن دوره دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه

۸

نسبت تعداد فارغ فارغ التحصیالن دوره دکتری به تعداد فارغ التحصیالن دوره کارشناسی

۸

شهرت جهانی آموزش

۸

9. ISC
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم یا به اختصار  ،ISCیک سامانه اطالع رسانی علمی است که در صدد رتبهبندی دانشگاههای
ایران و جهان اسالم و تجزیه و تحلیل مجالت علمی کشورهای اسالمی براساس معیارهای علمسنجی معتبر اسالمی میباشد .ایران با
تولید  ، ISCبعد از ایاالت متحده که  6۰سال در مطالعات استنادی تجربه دارد ونیز بعد از کشور هلند ،سومین نظام استنادی جهان را
بنیانگذاری کرده است .هم اکنون ،این تحلیل علمی توسط مؤسسه اطالعات علمی ( )ISCدر دنیای انتشارات به خصوص در مورد نشریات،
صورت میپذیرد .در حقیقت ISC ،میکوشد تا چنین تحلیلی را انجام دهد .نمایه استنادی علوم ایران معادل وب آو ساینس نظام ISC

میباشد .این پایگاه ضمن ارائه ساالنه رتبهبندی ملی  ISCدر کشور ،از سال  ۲۰۱۳-۲۰۱4رتبهبندی رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشی را در سطح کشور آغاز کرده است .نظامهای رتبهبندی ملی و جهان اسالم  ISCبا ارائه شاخصهای تخصصی و متنوع این امکان
را برای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فراهم آورده است تا با سنجش همه جانبه عملکرد خویش و آگاهی دقیق از رقبای ملی و منطقهای،
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای مناسب جهت رشد وضعیت و تبدیل شدن به دانشگاههای تراز جهانی را اتخاذ نمایند.

معیارها و شاخصها:
هدف این رتبهبندی ثبت ،انتشار و ارزیابی تولیدات علمی کشورهای اسالمی است .این پایگاه ،ضمن فراهم آوردن امکان ارزیابی و
رتبهگذاری کشورها ،دانشگاهها ،مجالت علمی و همچنین پژوهشگران ایران و دیگر کشورهای جهان اسالم در سطح بینالمللی ،جایگاه
تولید علم آنها و نقاط قوت و ضعفشان را در حوطههای مختلف ترسیم مینماید.
در حال حاضر دانشگاه صنعتی کرمانشاه در رتبهبندی کلی این مؤسسه در بین دانشگاههای ایران دارای رتبه کلی  47-6۰میباشد؛
ولی در رتبهبندی بینالمللی این مؤسسه (رتبهبندی دانشگاههای جهان – رتبهبندی دانشگاههای جهان اسالم) حضور ندارد.
در حال حاضر سیستم رتبهبندی ISIدانشگاهها و موسسات پژوهشی را در قالب  6معیار کلی آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری،
بینالمللی سازی ،اثرگذاری اقتصادی ،خدمات اجتماعی ،زیرساخت و تسهیالت حول محور  44شاخص با معیارهای زیر انجام میگیرد.
 اطالعات آموزشی دانشگاه

 اطالعات پژوهشی دانشگاه

 اثربخشی پژوهش

 فناوری و نوآوری

 فعالیتهای بینالمللی

 هزینهها و درآمدهای دانشگاه

 فعالیتهای اجتماعی

 زیرساخت و تسهیالت

 اطالعات مربوط به رسالهها ،طرحها و پروژههای پژوهشی

