
                                                                

 

 

 

                                               

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

 

 راوندبندي معرفی نظام رتبه   

  :مقدمه

هاي حدود هزار بندي، ساالنه رتبه. این مؤسسه رتبهکرد کار به آغاز مسکو  در 2013 سال در دانشگاه روند

شگاه در  شاخص 80دان شور را در  شر میک سه رتبههاي مهم . یکی از فعالیتکندهاي مختلف منت س ي بندمؤ

 .ها براي ارتقاي سطح آموزش و پژوهش استارائه مشاوره به دانشگاه ،روند

ــگاه جهانیبنديرتبه ــه آموزش عالی برتر جهان را با  829عملکرد  RUR هاي دانش ــس ــاخص  20موس ش

شامل بنديگروه صلی فعالیت    »الیم پایداري« و »المللیتنوع بین«، »تحقیق«، »تدریس«شده در چهار حوزه ا

هاي ها در شــاخصبندي، ارزیابی دقیق دانشــگاهترین مزایاي این نظام رتبهمهم از. کندمی ارزیابی دانشــگاه

 .مختلف و اعالم امتیاز و رتبه به تفکیک شاخص است

 

 دف:ه

سه عملکرد سنجشهدف این نظام رتبه بندي  س ي کلیدي آموزش، چهار حوزه پایه بر جهان برتر هاي مؤ

توانند وضعیت خود را تحلیل یپژوهش، تنوع جهانی و پایداري مالی است. افزون بر این، مدیران دانشگاه م

 .تر برگزینندو ارزیابی نموده و دانشجویان نیز مؤسسه هدف خود را جهت ادامه تحصیل آسان

 

 )2013( 1392زمان شروع: 
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 راوندبندي معرفی نظام رتبه   

 ها: شرح و وزن سنجه

 جدول زیر است: مؤسسه راوند مطابقهاي موردنظر معیارها و شاخص
 

 وزن شاخص معیار

 (درصد)

 نسبت تعداد استنادها به تعداد اعضاي هیات علمی دانشگاه پژوهش
 نسبت تعداد فارغ التحصیالن دکتري به دانشجویان ورودي دکتري

 تاثیر نرمال شده استنادها
 نسبت تعداد مقاالت به کل اعضاي هیات علمی دانشگاه

 پژوهش دانشگاهشهرت جهانی 

8 
8 
8 
8 
8 

 تعداد اعضاي هیات علمی بین المللی تنوع جهانی
 تعداد دانشجویان بین المللی

 تعداد مقاالت مشترك با نویسندگان بین المللی
 شهرت بین المللی دانشگاه
 سطح بین المللی دانشگاه

2 
2 
2 
2 
2 

 نسبت درآمد دانشگاه به تعداد اعضاي هیات علمی پایداري مالی
 نسبت درآمد دانشگاه به تعداد دانشجویان

 نسبت تعداد مقاالت به درآمدهاي پژوهشی
 نسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به تعداد اعضاي هیات علمی

 نسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به کل درآمد دانشگاه

2 
2 
2 
2 
2 

 
 

 منبع:

https://roundranking.com 
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