هعزفی ًظام ارسیاتی ٍ رتثِتٌذی u-multirank1
 مقدمٍ
وویغیَى ارٍپا اس عال  2010/11عزهایِگذاری تز رٍی پزٍصُ  U- Multirankرا آغاس ًوَدُ اعت .ایي فعالیت تَعطظ یطه
وٌغزعطیَم تطِ رّثطزی پزٍفغطَر  Frans van Vughtاس هزوطش آهطَسػ لطالی هغالعطاا عیاعطت  ،)CHEPSداًؾطااُ
 Twenteدر ّلٌذ ٍ پزٍفغَر  Frank Ziegeleاس هزوش آهَسػ لالی  )CHEدر آلواى آغاس ؽذُ اعت .دیاز عاسهاىّای
هؾاروت وٌٌذُ ؽاهل هزوش هغالعاا للطَم ٍ فٌطاٍری  )CWTSاس داًؾطااُ لیطذى ،هزوطش تطیيالوللطی تقمیمطاا در سهیٌطِ
وارآفزیٌی ،فٌاٍری ٍ ًَآٍری هذیزیت  )INCENTIMدر داًؾااُ واتَلیه لَىً ،اؽز داًؾااّی الشٍیز ،تٌیطاد تزتلشهطاىٍ ،
ؽزوت ًزم افشار  3 Folgeهیتاؽٌذً U- Multirank .ظام رتثِتٌذی هغتملی اعت وِ تا تَدجطِ اتقادیطِ ارٍپطا تْیطِ ؽطذُ
اعت .ایي ًظام یه رٍیىزد جذیذ چٌذ تعذی ٍ وارتز هقَر تِ رتثِتٌذی تیيالوللی هَعغاا آهَسػ لالی اعت وِ لولىطزد
آىّا را در وَتاُ هذا ٍ در پٌج تعذ گغتزدُ داًؾااّی ؽاهل  )1آهَسػ ٍ یادگیزی )2 ،2پضٍّؼ )3 3اًتمال داًؼ)4 ،4
جْت گیزی تیيالوللی )5 ٍ 5اؽتغاالا هٌغمِای 6همایغِ هیوٌذ .اٍلیي رتثِتٌذی ایي ًظام در عال  2014تَدُ اعت وِ تیؼ
اس  850هَعغِ آهَسػ لالی اس تیؼ اس  70وؾَر جْاى را هطَرد ارسیطاتی لطزار دادُ اعطت .درحطال حارطز ً )2016/17یطش
 U- Multirankتِ ارسیاتی  1300داًؾااُ اس  90وؾَر جْاى در لالة  13هَرطَ سیغطت ؽٌاعطی ،تزًاهطِّطای هغالعطاا
وغة ٍ وار ،للن ؽیوی ،للَم رایاًِ ،تزًاهِّای هٌْذعی تزق ،تاریخ ،ریاریاا ،تزًاهطِّطای هٌْذعطی هىاًیطه ،تزًاهطِّطای
پشؽىی ،تزًاهِّای فیشیه ،تزًاهِّای رٍاًؾٌاعی ،وار اجتوالی ٍ جاهعِ ؽٌاعی هیپزداسد وِ در ایي راعطتا دیطذگاُ 105000
داًؾجَ ًیش در هقاعثِ ًوزُ تعذادی اس ؽاخـّا لقاػ هیگزدد .ایي ًظام لالٍُ تز داًؾااُّا ،عطایز هَعغطاا آهَسؽطی اس
جولِ داًؾااُّای للوی وارتزدی ،والجّای هٌغمِگزا ٍ ،هَعغاا تخققی هاًٌطذ آوطادهیّطای هَعطیمی ٍ داًؾطىذُّطای
تزتیت هعلن را هَرد ارسیاتی لزار هیدّذ .در ایي ارسیاتی داًؾااُّای تخققی  ٍ) broad .. ،)specializedداًؾطااُّطای
جاهع  ، )comprehensiveتا ٍرعیت لاًًَی دٍلتی ،خقَفی ٍ یا خقَفی ٍاتغتِ تِ دٍلت تزرعی هیؽًَذ.
داًؾااُّای هَرد تزرعی ایزاى در ایي ًظام ؽاهل داًؾااُ آساد اعالهی ًجف آتاد ،داًؾطااُ ؽطیزاس ،داًؾطااُ تثزیطش ،داًؾطااُ
تزتیت هذرط ٍ داًؾااُ یشد هجوَلِ داًؾااُّای ،)comprehensiveداًؾااُ لالهِ عثاعثایی ،داًؾطااُ فزدٍعطی هؾطْذ،
داًؾااُ للن ٍ فٌعت ایزاى ،داًؾااُ اففْاى ،داًؾطااُ آساداعطالهی للطَم ٍ تقمیمطاا تْطزاى ،داًؾطااُ آساد اعطالهی هزوطش
تْزاى،داًؾااُ ؽْیذ تْؾتی ،داًؾااُ فٌعتی ؽزیف ،داًؾااُ للَم پشؽىی تْزاى هجوَلطِ داًؾطااُّطای ،)broadداًؾطااُ
فٌعتی اهیزوثیز ،داًؾااُ للَم پشؽىی ؽْیذ تْؾتی ،داًؾااُ خَاجطِ ًقیزعَعطی هجوَلطِ داًؾطااُّطایٍ )specialized
داًؾااُ تْزاى هیتاؽٌذ.
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1

شاخصَايارزيابي


اس عزیك ؽاخـّای هزتثظ تا اتعاد پٌجااًِ ًظام  ، U–Multirankهیتَاى لولىزد داًؾااُّا را ّن در عغح ولطی ٍ ّطن
در عغح هَرَلی اًذاسُگیزی وزد .فزایٌذ اًتخاب ؽاخـّا تِ ؽذا تقت تاثیز ًظز وارتزاى ایي ًظام تَدُ اعت .هؾطاروت
عثمِّای هختلفی اس وارتزاى عاسهاىّای داًؾجَیی ،عطاسهاىّطای وطارگزی ،اًجوطيّطا ٍ وٌغزعطیَمّطای آهطَسػ لطالی،
ًوایٌذگاى دٍلتی ٍ عاسهاىّای تیي الوللی) یه جشء حیاتی اس فزایٌذ عطاخت ٍ عطاس ؽطاخـّطا تطَدُ اعطت .هعزفطی ولیطِ
ؽاخـّای ارسیاتی ایي ًظام در عغح ولی ٍ عغح هَرَلی در اداهِ در لالة جذاٍل ارائِ ؽطذُ اعطت .هَعغطاا در پطٌج
گزٍُ لولىزدی هختلف رتثِّای  Aتا  ،Eاس "تغیار خَب" تا "رعیف") در ّز یه اس ؽاخـّطا ،رتثطِتٌطذی هطیؽطًَذ.
مىااب االعااا ي ایطي ًظطام ؽطاهل خَدارْطاری اعاللططاا ،دیطذگاُ داًؾطجَیاى ٍ دادُّطای وتطابعطٌجی ٍ ثثطت اختططزا
هیتاؽذ.داًؾااُّای هؾاروت وٌٌذُ ،اعاللاا خَد را در تخؼ هزتَط تطِ لولىطزد ولطی هَعغطِ ٍ ّوچٌطیي تطزای تخطؼ
تزًاهِّای هماعع تققیلی در فَرا ٍجَد) هزتَط تِ رؽتِّای داًؾااّی وِ تقت پَؽؼ در ًغخِ عطال ،2015 ، 2014
 U- Multirank 2017 ٍ 2016هیتاؽذ فزاّن هیًوایٌذّ .ز دٍ ًَ دادُّا اس عزیك پزعؾٌاهِ آًالیي ارائِ هطیؽطَد .تطزای
اعویٌاى اس لاتلیت همایغِ دادُّا در توام هَعغاا ،پزعؾٌاهِّا ؽاهل دعتَرالعول ّا ٍ تعاریف توطام اعاللطاا درخَاعطت
ؽذُ هیتاؽذ.
در هزحلِ اٍل ،هَعغاا هؾاروت وٌٌذُ دادُّای خطَد را در لالطة پزعؾطٌاهِ ارائطِ هطیدٌّطذ .عطسظ دادُّطا تَعطظ تطین
 U- Multirankتِ فَرا دعتی ٍ عیغتوی تِ هٌظَر تزرعی ًماط پزا در اعاللطاا ٍ دادُّطای اس دعطت رفتطِ تزرعطی
هیؽًَذ .پزعؼّا ٍ ًظزاا هزتَط تِ دادُّا تِ هَعغاا اتالغ هیؽَد ٍ تطِ دًثطال آى در هزحلطِ دٍم داًؾطااُّطا تطِ تیطاى
تَریح ،افالح ٍ ارافِ ًوَدى اعاللاا تِ پزعؾٌاهِ افلی دلَا هیؽًَذ .پظ اس ارائِ ًْایی اعاللاا پزعؾٌاهِّا تَعطظ
هَعغاا ،دادُّا هجذدا تزرعی هیؽًَذ ٍ پزعؼّای تالیواًذُ تِ عَر هغتمین اس عزیك ایویل) تِ داًؾااُ اتطالغ هطیؽطَد.
ٌّااهی وِ توام دادُّا ًْایی ؽذًذ ٍ تِ لٌَاى دادُّایی هعتثز ٍ واهل در ًظز گزفتِ ؽذًذً ،وزاا ؽاخـّطا هقاعطثِ هطی-
ؽًَذّ .وچٌیي در عال  U- Multirank 2016اس عزیك یه ًظزعٌجی اس تیؼ اس  105،000داًؾطجَ ،اعاللطاتی در هطَرد
جٌثِّای هختلف هذرن تققیلی آىّا جوعآٍری هیوٌذ .در ایي ًظز عٌجی داًؾجَیاًی تا ستاىّطای اًالیغطی ،فزاًغطَی،
آلواًی ،اعساًیایی ،لْغتاًی ،رٍعی) در دعتزط تَدًذ .دلَا ًاهِ تزای ؽزوت در ًظز عٌجی تَعظ داًؾااُ اس عزیك ایویطل
ٍ یا پغت لادی) تِ حذٍد  500داًؼ آهَس در ّز هَرَ فزعتادُ ؽذ .اعاللاا گزفتِ ؽذُ اس تزرعطی دیطذگاُ داًؾطجَیاى،
هٌعىظ وٌٌذُ جٌثِّای هختلف تجزتِ یادگیزی ایي داًؾجَیاى هیتاؽذ .اس اًجا وِ داًؾجَیاى فمظ تطِ یطه هَرطَ خطاؿ
تزای ارائِ ًظزاتؾاى هزاجعِ هیوٌٌذ ،دیذگاُ آىّا تٌْا در رتثِتٌذی هثتٌی تز هَرَ اعتفادُ هیؽَد .ایي فزایٌذ هٌجز هیؽَد
تِ تقمك یىی اس اّذاف  U- Multirankوِ ّواًا ووه تِ داًؾجَیاى آیٌذُ ًاز تزای اًتخاب آگاّاًطِ داًؾطااُ هطیتاؽطذ.
تزای آىّا ارسیاتی تجزتِ یادگیزی داًؾجَیاى فعلی هَعغاا یه دیذگاُ هٌققز تِ فزد ارائِ هیوٌذ.
در فزایٌذ ثثت دادُّا ،اعاللاا تعذادی اس ؽاخـّا ًیش چِ در عغح ولی ٍ چِ در عطغح هَرطَلی ،هثتٌطی تطز دادُّطای
وتابعٌجی ٍ ثثت اختزا در پایااُ دادُّای تیي الوللی هیتاؽذ وِ تَعظ تین  U -Multirankتجشیِ ٍ تقلیل هیؽًَذ.
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ؽاخـّای ارسیاتی
ؽاخـّا

اتعاد

Total number of students

تعذاد ول داًؾجَیاى

Students in their 1st year

داًؾجَیاى عال اٍلی

International students

داًؾجَیاى تیيالوللی

Total number of students in field (major)

ِتعذاد ول داًؾجَیاى در ّز رؽت

Percentage of female students

درفذ داًؾجَیاى دختز

Academic staff (fte)

)تعذاد الضای ّیاا للوی توام ٍلت

Period of study

عَل هذا دٍرُ تققیل

Tuition fees for national students

ؽْزیِ داًؾجَیاى داخلی

Tuition fees for international students

ؽْزیِ داًؾجَیاى تیيالوللی

Student - staff ratio

ًغثت داًؾجَیاى تِ الضای ّیاا للوی

Graduating on time (bachelors)

فارغالتققیلی تِهَلع داًؾجَیاى دٍرُ وارؽٌاعی

Graduating on time (masters)

فارغالتققیلی تِهَلع داًؾجَیاى دٍرُ وارؽٌاعی ارؽذ

Academic staff with doctorates
Contact with work environment
(bachelors)
BA graduation rate

الضای ّیاا للوی تا هذرن دوتزی
ارتثاط تا هقیظ وار داًؾجَیاى دٍرُ وارؽٌاعی

آمًزشييادگیري

ًزخ فارغالتققیلی در همغع وارؽٌاعی

MA graduation rate

ًزخ فارغالتققیلی در همغع وارؽٌاعی ارؽذ

(Teaching &
Learning)

BA graduates in normative time

ًزخ فارغالتققیلی در همغع وارؽٌاعی

MA graduates in normative time

فارغالتققیلی اعتاًذارد در همغع وارؽٌاعی ارؽذ

Relative BA graduate unemployment

ًغثت فارغالتققیل تیىار دٍرُ وارؽٌاعی

Relative MA graduate unemployment

ًغثت فارغالتققیل تیىار دٍرُ وارؽٌاعی ارؽذ

Contacts with work environment

)ارتثاط تا هقیظ وار وارؽٌاعی

Contact with work environment (masters)

)ارتثاط تا هقیظ وار وارؽٌاعی ارؽذ

Graduates in normative time

فارغالتققیلی در سهاى اعتاًذارد

Relative rate of graduate unemployment

ًزخ ًغثی تیىاری فارغالتققیالى

Hospital beds available for teaching
Innovative forms of teaching and
assessment
Graduation rate long first degree

تعذاد تختّای هَجَد تزای آهَسػ

Graduating on time (long first degree)
Relative graduate unemployment long
first degree
Innovative forms of teaching and
assessment
Community service learning

اؽىال جذیذ آهَسػ ٍ ارسیاتی
ًزخ فارغالتققیلی تزای اٍلیي همغع تققیلی
فارغالتققیلی تِهَلع تزای اٍلیي همغع تققیلی
تیىاری ًغثی فارغالتققیالى اٍلیي همغع تققیلی
اؽىال جذیذ آهَسػ ٍ ارسیاتی
آهَسػ خذهاا اجتوالی

Graduates employment in the region

ِاؽتغال داًؼآهَختااى در هٌغم

Community service learning

آهَسػ خذهاا اجتوالی
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افلی
(General)

آمًزشييادگیري
(Teaching &
Learning)
)ِاداه

ؽاخـّای ارسیاتی
ؽاخـّا

اتعاد

Overall learning experience

تجزتِ ولی آهَسػ

Quality of courses & teaching

ویفیت دٍرُّا ٍ آهَسػ

Organisation of program

عاهاًذّی تزًاهِّا

Contact with teachers

ارتثاط تا هعلواى

Inclusion of work/practical experience

تجزتِ لولی ٍ توزیي وار

آمًزشييادگیري

Library facilities

تغْیالا وتاتخاًِای

Laboratory facilities

تجْیشاا آسهایؾااّی

(Teaching &
Learning)

IT provision

IT اهىاًاا

ٌ(ديدگا

Room facilities

اهىاًاا اتاق

)داوشجًيان

Linking clinical/preclinical teaching

ارتثاط دٍرُّای تالیٌی ٍ ًظزی

Skills Labs

آسهایؾااُّای هْارا آهَسی

Bedside teaching
Inclusion of practical
experience/clerkships

آهَسػ تالیٌی

External research income

 دعتیاری/تجزتِّای لولی
درآهذ حافل اس عاسهاىّای تیزًٍی تزای تقمیماا
داًؾااّی

Doctorate productivity

تْزٍُری هذرن دوتزا

Research publications (absolute numbers)

)اًتؾاراا پضٍّؾی اًذاسُ هغلك

Citation rate

ًزخ اعتٌاد

Top cited papers

هماالا تا هیشاى تاالی اعتٌاد

Interdisciplinary publications

ًؾزیاا هیاىرؽتِای

Research orientation of teaching

گزایؾاا پضٍّؾی آهَسػ

Post-doc positions

عوتّای فَق دوتزا

External research income

درآهذ حافل اس عاسهاىّای تیزًٍی تزای تقمیماا
داًؾااّی

Research publications (size-normalised)

) اًتؾاراا پضٍّؾی اًذاسُ ًزهال

Publication output

خزٍجی اًتؾاراا

Art related output

خزٍجی هزتثظ تا حَسُ ٌّز

Citation rate

ًزخ اعتٌاد

Top cited papers

هماالا تا هیشاى تاالی اعتٌاد

Interdisciplinary publications

ًؾزیاا هیاىرؽتِای

Post-doc positions

عوتّای فَق دوتزا

Research publications (absolute numbers)

)اًتؾاراا پضٍّؾی اًذاسُ هغلك
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پژيَش
(Research)

ؽاخـّای ارسیاتی
ؽاخـّا
International orientation of bachelor
programmes
International orientation of master
programmes
Opportunities to study abroad

اتعاد
گزایؾاا تیيالوللی در همغع وارؽٌاعی
گزایؾاا تیيالوللی در همغع وارؽٌاعی ارؽذ
فزفت تققیل خارج اس وؾَر

International doctorate degrees

هذارن دوتزی تیيالوللی

International joint publications

اًتؾاراا تیيالوللی هؾتزن

International research grants

ووه ّشیٌِّای تقمیماا تیيالوللی

Foreign language BA programs

دٍرُ وارؽٌاعی تِ ستاى خارجی

Student mobility

َجاتِجایی داًؾج

International academic staff

الضای ّیاا للوی تیيالوللی

International doctorate degrees

هذارن دوتزی تیيالوللی

International joint publications

اًتؾاراا تیيالوللی هؾتزن

Foreign language MA programs

دٍرُ وارؽٌاعی ارؽذ تِ ستاى خارجی

Program international orientation
Foreign language long first degree
programmes
Student internships in the region

ِگزایؾاا تیيالوللی تزًاه
اٍلیي همغع تققیلی تِ ستاى خارجی

BA theses with regional organisations

ِپایاىًاهِ وارؽٌاعی تا ّوىاری عاسهاىّای هٌغم

MA theses with regional organisations

ِپایاىًاهِ وارؽٌاعی ارؽذ تا ّوىاری عاسهاىّای هٌغم

Regional joint publications

:اًتؾاراا هؾتزن هٌغمِای

Income from regional sources

درآهذ حافل اس هٌاتع هٌغمِای

BA graduates working in region

ِفارغالتققیالى وارؽٌاعی هؾغَل تِ وار در هٌغم

Student internships in region

ِوارآهَسیّای داًؾجَیی در هٌغم

Regional joint publications

اًتؾاراا هؾتزن هٌغمِای

Income from regional sources

درآهذ حافل اس هٌاتع هٌغمِای

MA graduates working in region

ِفارغالتققیالى وارؽٌاعی ارؽذ هؾغَل تِ وار در هٌغم

Income from private sources

دراهذ حافل اس هٌاتع خقَفی

Co-publications with industrial partners

ّوىاری تا ؽزوای فٌعتی در اًتؾاراا

Patents awarded

:اختزالاا

Co-patents with industry
Publications cited in patents
Income from private sources

اختزالاا هؾتزن تا فٌعت

اًتمال داًؼ

دراهذ حافل اس هٌاتع خقَفی

Knowledge
Transfer

Co-publications with industrial partners

ّوىاری تا ؽزوای فٌعتی در اًتؾاراا

Patents awarded (size-normalised)

)اختزالاا اًذاسُ ًزهال

Industry co-patents

اختزالاا هؾتزن تا فٌعت

جُتگیري

بیهالمللي

(International
Orientation)

ِوارآهَسیّای داًؾجَیی در هٌغم

5

مىطقٍاي
 اشتغاالت
(Regional
Engagement)

ؽاخـّای ارسیاتی
ؽاخـّا

اتعاد
ؽزوتّای سایؾی

Spin-offs

Knowledge
Transfer

Publications cited in patents
Income from continuous professional
development (CPD)
Patents awarded (absolute numbers)

اًتمال داًؼ

درآهذ حافل اس آهَسػ حزفِ ای هغتوز
)اختزالاا اًذاسُ هغلك

www.Umultirank.com  عایت افلی:هٌثع
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