
                                                                

 

 

 

                                               

 01شماره ویرایش:  99زمستان  انبندي/مژگان شریفیریزي و رتبهکننده: گروه برنامهتهیه

 

 اس.کیوبندي معرفی نظام رتبه   

 :مقدمه

ان هاي جهان، گزارش مشترك سازمبندي دانشگاهرتبههاي آغازین قرن بیست و یکم معتبرترین منبع سال در

بر  (Quacquarelli Symonds) ســیموندز کاکارلی ســســهؤو م (THE) آموزش عالی تایمز انگلســتان

و پس از 2011 رفت؛ اما از ســالدنیا به شــمار می هايایی مشــخص و اســتاندارد دانشــگاهاســاس پارامتره

جدایی این دو مجموعه در این زمینه، هر یک از آنها با توجه به قوانین و استانداردهاي خود مبادرت به ادامه 

شریه تایمز لندن همچنان یکی از برترین  ست. اما آنچه در این این کار نمودند. امروزه ن منابع در این زمینه ا

ستم سی شتر  ستناد بی ست باال بودن آمار مراجعه و ا شتر حائز اهمیت ا شورها و مطلب بی شی ک هاي آموز

 .است QS بنديرتبهالمللی به سیستم دانشجویان بین

 دف:ه

سه م شجویان براي مقای سر جهان سسؤکمک به افزایش آگاهی دان سرا سه سؤو گزینش مهاي باکیفیت در 

 ست.ها اسسهؤبراي تحصیل است. رویکرد این نظام رتبه بندي بیشتر به دنبال سنجش جهانی شدن م

 )2004( 1383زمان شروع: 

 ها: شرح و وزن سنجه

شگاه • ود نظران است که بیشترین امتیاز را به خ، شاخص کیفی مبتنی بر اظهار نظر صاحباعتبار دان
صاحب ست. از  صاص داده ا شگاهاخت ضوعی در ارتباط با اعتبار دان شته نظران حوزهاي مو ها در ر

 درصد). 40(وزن شود موضوعی مورد تخصص خود نظرسنجی می
آموختگان هر دانشگاه مورد بررسی ت کاري دانش، دیدگاه کارفرماها درباره کیفیاعتبار افراد شاغل •

 درصد). 10(وزن گیرد قرار می
شجو • ضاي هیئت علمی به دان سبت اع شگاهن شاخص کیفیت آموزش دان ها و مدت زمانی که ، این 

ــاص می ــجو اختص ــو هیئت علمی به یک دانش  20(وزن دهد دهد را مورد ارزیابی قرار میهر عض
 درصد). 
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 اس.کیوبندي معرفی نظام رتبه   

ــی عضــو هیأت علمی میزان اســتناد به هر • ــی تأثیر فعالیت پژوهش ــاخص بررس ، هدف از این ش
ها است. اطالعات مربوط به استنادات دریافتی پنج سال اخیر هر دانشگاه از پایگاه استنادي دانشگاه

شگاه ستخراج و به منظور ارزیابی عادالنه دان سکوپوس ا ستناد به ا شگاه، ا ستناد کل دان ها به جاي ا
 درصد).  20(وزن شود علمی محاسبه می ازاي هر عضو هیأت

 و المللینسبت اعضاي هیأت علمی بین •

ارزیابی میزان موفقیت یک دانشگاه در  آخر هدف از این دو شاخص، المللینسبت دانشجویان بین •
 درصد).  10(وزن المللی است جذب دانشجو و اعضاي هیئت علمی بین

در جدول زیر نشان داده شده است. بندي جهانی کیو اسهاي رتبهشاخص  

 وزن

 (درصد)
بندي جهانی کیواسهاي رتبهشاخص جزئیات استخراج  

 بررسی شهرت علمی بر اساس نظر سنجی علمی جهانی 40

10 
بر اساس نظرسنجی در مورد کارفرمایان تحصیالت 

 تکمیلی
 ارزیابی کارفرمایان

علمی به دانشجونسبت اعضاي هیئت  اندازه گیري تعهد تدریس 20  

 میزان استناد به اعضاي هیئت علمی اندازه گیري تاثیر پژوهش 20

المللینسبت دانشجویان بین اندازه گیري تنوع جامعه دانشجویی 5  

المللینسبت اساتید بین اندازه گیري تنوع جامعه اساتید دانشگاهی 5  
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