
                                                                

 

 

 

                                               

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

 

 U-Multirankبندي معرفی نظام رتبه   

 :مقدمه

 فعالیت ینا. ستا دهنمو زغاآ را U- Multirank وژهپر روي بر اريگذسرمایه 11/2010 لسا از پاارو نکمیسیو

  تاـمطالع الیـع زشوـمآ زـمرک از Frans van Vught روـفسوپر يرـهبر هـب میوـکنسرس کـی طـتوس

ـــسیاس ـــنشدا ،)(CHEPS تـ  عالی زشموآ مرکز از Frank Ziegele رفسووپر و هلند در Twente  هگاـ

)CHE( ورياـــفن و موـــعل تمطالعا مرکز شامل هکنندکترمشا يهانمازسا یگرد. ستا هشد زغاآ نلماآ در  

)CWTS( مدیریت آورينو و وريفنا ،فرینیرآکا هـمینز در تاـتحقیق یـلمللاینـب زـمرک ن،دـلی هگاـنشدا از  

)INCENTIM( ـــبنی ،یرولزا نشگاهیدا ناشر ن،لو کاتولیک هنشگادا در ـــبرتلزم داـ  ارفزا منر شرکت و ن،اـ

Folge 3 میباشند .U- Multirank هدـش هـتهی اـپارو هـیدتحاا هـجدبو با که ستا مستقلی يبندتبهر منظا  

 عالی زشموآ تسساؤم لمللیابین يبندتبهر به رمحوبررکا و يبعدچند جدید دیکررو یک منظا ینا. ستا

 . کندمی مقایسه نشگاهیدا دهگستر بعد پنج در و تمدهکوتا در را هاآن درـعملک که ستا

ـطالعا رياـظهداخو املـش ماـنظ نـیا اتیـطالعا ابعـمن  باـکت ياـهداده و نجویاـنشدا هدگاـید ت،اـ

  درـعملک هـب طمربو بخش در را دخو تطالعاا ه،کنندکترمشا يهاهنشگادااست.  اعرــختا تـثب و نجیـس

  يهاشتهر به طمربو )دجوو رتصو در( تحصیلی مقاطع يبرنامهها شـبخ ايرـب ینـهمچن و هـسسؤم یـکل

 از نطمیناا  ايرـب .دوـشیـم ئهارا نالینآ پرسشنامه طریق از هاداده عنو دو هر. نمایندمی همافر نشگاهیدا

ـــتم یفرتعا و هالعملراستود شامل پرسشنامهها ت،سساؤم متما در هاداده مقایسه قابلیت ـــطالعا ماـ   تاـ

  .دـهندیـم هـئارا نامهـپرسش بـقال در را دوـخ يهاداده هکنندکترمشا تسساؤم اول، مرحله در تـساخودر

 در تپر طنقا سیربر رمنظو به سیستمی و ستید رتصو به U- Multirank یمـت  طـتوسا ـهداده پسـس

  تسساؤم به هاداده به طمربو اتنظر و پرسشها. شوندمی یـسربر هـفتر تـسد از ياـه داده و تاـطالعا

  دننمو ضافها و حصالا ،توضیح ناــبی هــب  اــههگاــنشدا دوم هــمرحل در آن لاــنبد هــب و دشو می غبالا

ـــتوس پرسشنامهها تطالعاا نهایی ئهارا از پس. شوندمی تعود صلیا پرسشنامه به تطالعاا   ت،سساؤم طـ

ـــبا هنشگادا به )یمیلا طریق از( مستقیم رطو به هباقیماند يپرسشها و شوندمی سیربر دامجد هاداده   غالـ

 اتنمر ،شدند گرفته نظر در کامل و معتبر هاییداده انعنو به و شدند نهایی هاداده متما که هنگامی دوـشیـم

 .شوندیـم  بهـمحاس اـهشاخص



                                                                

 

 

 

                                               

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

 

 U-Multirankبندي معرفی نظام رتبه   

 هدف:

 هاي عالی جهانسسهؤارائه ابزاري براي مقایسه دقیق، چندوجهی و کاربرمحور م

 )2014( 1393 زمان شروع:

 ها: وزن سنجه شرح و

نسبت دانش آموختگان کارشناسی، نسبت دانش آموختگان کارشناسی ارشد (دانش  آموزش و یادگیري: -1

 آموختگی در زمان مقرر)

سبت  :پژوهش -2 شی، درآمدهاي ن شارات پژوه شده انت شمار تعدیل  شی،  شارات پژوه شمار انت ستناد،  ا

ستناد، انتشارات میان رشته اي، موقعیت هاي  پژوهشی خارج از دانشگاه، خروجی هاي هنري، انتشارات پرا

 دکتري، همکاري راهبردي پژوهشی و انتشارات حرفه اي-پسا

ستري: -3 صنعت، د دانش گ شترك با  شارات م شمار پروانه هاي ثبت انت صل از بخش خصوصی،  رآمد حا

شمار پروانه هاي ثبت اختراع با همکاري  سه،  س سبت اندازه مو شمار پروانه هاي ثبت اختراع به ن اختراع، 

صنعت، شمار شرکت هاي وابسته به موسسه، استناد به انتشارات موسسه در پروانه هاي ثبت اختراع، درآمد 

 تمر  و شمار شرکت هاي راه اندازي شده توسط دانش آموختگانحاصل از توسعه حرفه اي مس

رشته هاي کارشناسی انگلیسی زبان، رشته هاي کارشناسی ارشد انگلیسی زبان، پویایی  گرایش جهانی: -4

سطح  شته هاي جهانی در  شترك جهانی و ر شارات م ضاي هیأت علمی، انت شجویان،  اع سرزندگی دان و 

 دکتري

آموختگان کارشناسی شاغل در کشور، دانش آموختگان کارشناسی ارشد شاغل در  دانش مشارکت ملی: -5

کشور، دانشجویان کارآموز در کشور، انتشارات مشترك داخلی، درآمدهاي حاصل از منابع داخلی، همکاري 

 راهبردي پژوهشی در کشور

 در جدول زیر نشان داده شده است.مذکور محور  5هاي شاخص



                                                                

 

 

 

                                               

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

 

 U-Multirankبندي معرفی نظام رتبه   

شاخصعنوان  عنوان معیار  

 ها)ها (رشتهبرنامه
 

 هاي داراي مجوز در مقطع کارشناسیتعداد رشته

 هاي داراي مجوز در مقطع کارشناسی ارشدتعداد رشته

 هاي داراي مجوز در مقطع دکتريتعداد رشته

درصد به  80هایی که در مقطع کارشناسی به زبان غیرفارسی (تعداد رشته
 شوندزبان خارجی) تدریس می

 80هایی که در مقطع کارشناسی ارشد به زبان غیرفارسی (تعداد رشته
 شونددرصد به زبان خارجی) تدریس می

درصد به  80هایی که در مقطع دکتري به زبان غیرفارسی (تعداد رشته
 شوندزبان خارجی) تدریس می

هایی که در مقطع کارشناسی به صورت مجازي (آنالین) تعداد رشته
 شوندمیتدریس 

هایی که در مقطع کارشناسی ارشد به صورت مجازي (آنالین) تعداد رشته
 شوندتدریس می
هایی که در مقطع دکتري به صورت مجازي (آنالین) تدریس تعداد رشته

 شوندمی

 دانشجویان مشغول به تحصیل
 

 تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل

 تحصیلتعداد دانشجویان دختر مشغول به 

 تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی

 در مقطع کارشناسیدختر  تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل

 در مقطع کارشناسی ارشد تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل

 در مقطع کارشناسی ارشددختر  تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل

 در مقطع دکتري تحصیلتعداد دانشجویان مشغول به 

 در مقطع دکتريدختر  تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل



                                                                

 

 

 

                                               

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

 

 U-Multirankبندي معرفی نظام رتبه   

شاخصعنوان  عنوان معیار  

 المللیدانشجویان بین
 

 دانشجویان متقاضی اخذ مدرك دانشگاهی در خارج از کشور

 هاي تبادل دانشجونامهدانشجویان پذیرش شده بر اساس توافق

 تبادل دانشجوهاي نامهدانشجویان اعزامی به خارج بر اساس توافق

 المللی براي اخذ مدركهاي مشترك بینکننده در برنامهدانشجویان شرکت
 دو یا چندگانه

 دانشجویان ورودي جدید
 تعداد دانشجویان پذیرش شده (ورودي جدید) در مقطع کارشناسی

 تعداد دانشجویان پذیرش شده (ورودي جدید) در مقطع کارشناسی ارشد

 درصد دانشجویان بومی ورودي جدید در مقطع کارشناسی ورودي جدیددانشجویان بومی 

 دانشجویان انتقالی
 تعداد دانشجویان انتقالی از دانشگاه دیگر در مقطع کارشناسی

 تعداد دانشجویان انتقالی از دانشگاه دیگر در مقطع کارشناسی ارشد

 کارآموزي

 تعداد دانشجویان کارآموز

 کارآموز بومیتعداد دانشجویان 

 تعداد دانشجویان کارآموز در خارج از استان

 التحصیالنفارغ
 

 التحصیالن در مقطع کارشناسیتعداد فارغ

 التحصیالن در مقطع کارشناسی ارشدتعداد فارغ

 التحصیالن در مقطع دکتريتعداد فارغ

 التحصیالن با ملیت خارجی در مقطع دکتريتعداد فارغ

 التحصیالن دختر در مقطع دکتريفارغتعداد 

 سال) 4التحصیالن در مقطع کارشناسی در زمان استاندارد (تعداد فارغ



                                                                

 

 

 

                                               

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

 

 U-Multirankبندي معرفی نظام رتبه   

شاخصعنوان  عنوان معیار  

 التحصیالن به موقعفارغ

 2التحصیالن در مقطع کارشناسی ارشد در زمان استاندارد (تعداد فارغ
 سال)

التحصیالن بر اساس رشته هاي تحصیلی موضوعی (تعلیم و تعداد فارغ
تربیت، علوم انسانی و هنر، علوم اجتماعی، حقوق و بازرگانی، علوم 
طبیعی، ریاضیات و آمار، تکنولوژي اطالعات و ارتباطات، مهندسی 

عمران، صنعت و ساختمان، جنگلداري کشاورزي، صیادي و دامپزشکی، 
 سالمت و رفاه اجتماعی و سالمت)

 التحصیالن بیکارفارغ

ماه پس  18/12/6که  2017کارشناسی سال  التحصیالن مقطعدرصد فارغ
 اند.التحصیلی ادامه تحصیل نداده و مشغول به کار هم نبودهاز فارغ

ماه پس از  18التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد (که درصد فارغ
 اند).التحصیلی ادامه تحصیل نداده و مشغول به کار هم نبودهفارغ

التحصیالن مشغول به کار فارغ

 دراستان

ماه پس  18التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد شاغل بومی (که درصد فارغ
 اند).التحصیلی ادامه تحصیل نداده و مشغول به کار هم نبودهاز فارغ

ارشد مشغول به کار در استان از التحصیالن مقطع کارشناسیدرصد فارغ
 ماه قبل 18

 علمیاعضاي هیأت

 تعداد کل اعضاي هیأت علمی

 تعداد کل اعضاي هیأت علمی (تمام وقت و پاره وقت)

 تعداد اعضاي هیأت علمی وابسته با ملیت خارجی

 تعداد اعضاي هیأت علمی وابسته زن

 تعداد کل اعضاي هیأت علمی با مرتبه استاد (تمام وقت و پاره وقت)

 تعداد اعضاي هیأت علمی وابسته با مرتبه استاد و داراي ملیت خارجی

 تعداد اعضاي هیأت علمی وابسته با مرتبه استاد زن

تعداد دانشجویان دکتري که به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت 
 محاسبه می شوند



                                                                

 

 

 

                                               

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

 

 U-Multirankبندي معرفی نظام رتبه   

شاخصعنوان  عنوان معیار  

تعداد دانشجویان دکتري که به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت یا پاره 
 وقت محاسبه می شوند.

تحصیل در مقطع دکتري وقت مشغول به تعداد اعضاي هیأت علمی تمام
 با ملیت خارجی

 اعضاي پست دکترا
 تعداد کل اعضاي پست دکترا

 تعداد اعضاي پست دکتراي وابسته زن

 درآمد

 بودجه کل دانشگاه

 درآمد حاصل از شهریه دریافتی از دانشجویان

هاي آموزشی مهارت درآمد حاصل از شهریه دریافتی براي برگزاري دوره
 دانشجویانافزایی 

 درآمدهاي حاصل از تحقیقات  برون دانشگاهی

درآمدهاي جانبی حاصل از انعقاد قرارداد با موسسات انتفاعی، 
 غیرانتفاعی، بنیادهاي خیریه و ...)

درآمدهاي حاصل از حقوق مالکیت معنوي (چاپ کتاب، ثبت اختراع  
 و...)

 سایر درآمدها

 کل درآمد دانشگاه

 حاصل از شهریه دریافتی از دانشجویان بین المللی (درصد)درآمد 

 المللی (درصد)درآمد حاصل از منابع مالی بین

 درآمد حاصل از منابع مالی ملی(درصد)

 درآمد حاصل از منابع مالی استانی (درصد)

 هزینه
 هاي پژوهشی (درصد)هزینه ناشی از فعالیت

 (درصد)هاي آموزشی هزینه ناشی از فعالیت



                                                                

 

 

 

                                               

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

 

 U-Multirankبندي معرفی نظام رتبه   

شاخصعنوان  عنوان معیار  

 هزینه ناشی از انتقال دانش (درصد)

 ها (درصد)هزینه سایر فعالیت

 شود) %100ها (مجموع کل باید معادلدرصد کل هزینه

 تولیدات پژوهشی

تعداد انتشارات عمومی اعم از کتب، مقاالت منتشر شده در ژورنالها و 
 سایر رسانه ها

مانند تولید ماکت  تعداد تولیدات پژوهشی مرتبط با حوزه هنري
 ساختمان، تولید مستند، ثبت فیلم، اجراي کنسرت و ...

 هاي دانش بنیان ایجاد شده توسط فارغ التحصیالنتعداد شرکت بنیانهاي دانششرکت

 هاي اسپین آف (ناشی از توسعه شرکتهاي قبلی)تعداد شرکت هاي زایشیشرکت

 مشارکت هاي راهبردي
 راهبرديهاي نامهتعداد تفاهم

 هاي داخلینامهتعداد تفاهم

 

 منبع:

https://www.umultirank.org 

 

https://www.umultirank.org/

