
 

 ( CWUR)هابندی جهانی دانشگاهمرکز رتبه
  

تنها     Center for World Universities Rankingیا     ها بندی جهانی دانشگاهمرکز رتبه

ای است که کیفیت آموزش، اعتبار اعضای هیات علمی و کیفیت تحقیقات آنها را بدون تکیه بر مجموعه

تنها  (CWUR) بندی جهانی دانشگاهیمرکز رتبه .سنجدها میهای ارسالی دانشگاهها و دادهنظرسنجی

کند که عالوه بر سنجش کیفیت اعضای هیئت علمی های جهان را متنشر میبندی سراسری دانشگاهرتبه

ها و کیفیت تحقیقات آنها، کیفیت آموزش و پروروش دانشجویان را نیز مورد بررسی قرارداده و دانشگاه

ها اتکا شده توسط خود دانشگاهآوری اطالعات بر نظرسنجی و اطالعات ثبتععالوه بر این برای جم

    .ندارد

مورد بررسی شده اعالم  25000دانشگاه برتر دنیا را از بین بیش از  1000این مجموعه هر سال 

  .کندمی

زیابی و های جهان را با استفاده از شش شاخص ارهای جهان ساالنه دانشگاهبندی دانشگاهنظام رتبه

بندی از طریق وب سایت نماید. اطالعات مورد نیاز این نظام رتبهدانشگاه برتر را معرفی می 1000

های ثبت اختراع وایپو، های مختلف موضوعی، پایگاه پروانهجایزه نوبل و دیگر جوایز علمی در حوزه

موسسه تامسون رویترز  های اساسی و پایگاه گزارش نشریاتعلوم، پایگاه شاخصپایگاه استنادی وب

  :های مورد استفاده در این نظام عبارتند ازشود. شاخصگردآوری می

 المللیبین علمی جوایز کسب به موفق که دانشگاه التحصیالن فارغ تعداد: آموزش کیفیت .1

 (.درصدامتیاز 25) اندشده

عتبر مشغول به های ماشتغال فارغ التحصیالن: تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه که در شرکت .2

 (.درصد امتیاز 25کار هستند )

کیفیت اعضای هیئت علمی: تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه که موفق به کسب جوایز  .3

 (.درصد امتیاز 25اند )المللی شدهعلمی بین

 5تولیدات علمی: تعداد مقاالت پژوهشی دانشگاه که در مجالت معتبر منتشر شده است ) .4

 (.درصد امتیاز

 5اری: تعداد مقاالت پژوهشی دانشگاه که در مجالت با کیفیت منتشر شده است )تاثیرگذ .5

 (درصد امتیاز

 (.درصد امتیاز 5استناد: تعداد مقاالت دانشگاه که دربین مقاالت پراستناد قرار دارند ) .6

 (.درصد امتیاز 5تاثیر گسترده: شاخص هیرش )اچ ایندکس( دانشگاه ) .7

 (.درصد امتیاز 5پروانه ثبت اختراع جهانی دانشگاه )های ثبت اختراع: تعداد پروانه .8

 


