وظام رتبٍ بىدي ( QSمًسسٍ كاكارلي سيمًودز)
هَسسِ کبکبرلی سيوًَذس ( )Quacquarelli Symondsقبال بب ّوکبری ًطزیِ آهَسش عبلی تبیوش لٌذى،
اقذام بِ رتبِ بٌذی سبالًِ داًطگبُ ّبی خْبى ٍ اًتطبر ليستی اس  ٢٠٠داًطگبُ بزتز دًيب را بب عٌَاى( THES -
 )QS World Universityهی ًوَد کِ اس سبل  ٢٠١٠ایي دٍ ًظبم رتبِ بٌذی اس ّن خذا ضذُ ٍ در سبل
 ٢٠١1بِ تفکيک بِ ارایِ ًتبیح رتبِ بٌذی خَد بزاسبس هعيبرّبی هطخع ضذُ خَد پزداختٌذ .ایي رتبِ
بٌذی تبکٌَى در  ٨سبل هتَالی هٌتطز ضذُ ٍ بِ عٌَاى یکی اس گستزدُ تزیي هٌببع خْت هقبیسِ اطالعبت داًطگبُ ّبی هعتبز دًيب هطزح ضذُ است  .ایي ًظبم رتبِ بٌذی در سبل
 712 ،٢٠١١داًطگبُ بزخستِ را هَرد تَخِ قزار دادُ است .ضيَُ رتبِ بٌذی ایي ًظبم هبتٌی بز ًيبسّبی هٌطقِ ٍ بب تَخِ بِ ًظزسٌدی گستزدُ اس هسئَليي هَسسبت ٍ داًطگبُ ّبی
دًيب اقتببس ضذُ است .ضبخع ّبیی کِ درایي ًظبم لحبظ ضذ ّبًذ ،در راستبی تعييي عَاهل ًطبى دٌّذُ تَاًوٌذی هَسسبت ٍ داًطگبّْب هی ببضذ  .بطَر هثبل ضبخع تعذاد
داًطدَیبى دکتزای تخػػی بِ عٌَاى یکی اس هْن تزیي ضبخع ّب اعالم گزدیذ ٍ بزای اٍليي ببر در ارسیببی QSهَرد تَخِ قزار گزفتّ .وچٌيي هفبّين دیگزی هبًٌذ رضبیت
داًطدَیبى ،کيفيت ،تعذاد ٍ هيشاى ارتببطبت بب دیگز داًطگبُ ّبی دًيب در ایي ًظبم رتبِ بٌذی هَرد تَخِ قزار گزفتٌذ.
رتبٍ بىدي QSبا استفادٌ از شش معيار كٍ بٍ عىًان مُمتریه معيارَاي ارزیابي كيفي داوشگاٌ َا محسًب مي شًد ،اوجام مي گيرد .بٍ َر یک از ایه معيارَا ،يزن
مىاسبي اختصاص دادٌ شدٌ است .ایه شاخض َا عبارتىداز:
 .١اعتببر داًطگبُ(بب ٍسى )40%
 .٢اعتببر افزاد ضبغل (بب ٍسى )10%
ً .٣سبت اعضبی ّئت علوی بِ داًطدَیبى (بب ٍسى )20%
 .٤هيشاى استٌبد ّز عضَ ّئت علوی (بب ٍسى )20%

 .٥تعذاد ّئت علوی بيي الوللی (بب ٍسى )50 %
 .٦تعذاد داًطدَیبى بيي الوللی(بب ٍسى )50%
در ایي ًظبم رتبِ بٌذی هيشاى استٌبد بِ هقبالت اعضبی ّيبت علوی بب استفبدُ اس پبیگبُ دادُ  Scopusکِ استٌبد بِ هقبالت را در سطح خْبًی اًذاسُ هی گيزد ،استخزاج هی
ضَد .ایي پبیگبُ بذليل ایٌکِ طيف ٍسيعی اس هدالت راپَضص هی دّذ ،اًتخبة ضذُ است .بِ هٌظَر اًدبم رتبِ بٌذی عبدالًِ بزای داًطگبُ ّبی کَچکتز ،استٌبد بِ اسای ّز عضَ
ّيبت علوی بِ خبی استٌبد کل هَرد اًذاسُ گيزی قزار هی گيزد .دٍ هعيبر آخز بب استفبدُ اس آهبر ٍ ارقبهی اًذاسُ گيزی هی ضَد کِ تَسط خَد داًطگبُ ّب بِ هَسسِ ارائِ ضذُ
استً .سبت ّيبت علوی بِ داًطدَ اّويت سیبدی دارد چزا کِ ایي هيشاى هذت سهبًی را کِ عضَ ّيبت علوی بِ ّز داًطدَ اختػبظ هی دّذ را ًطبى هی دّذ .ایي تبٍاى
داًطگبُ ّبیی است کِ عزغِ را بز داًطدَیبًی کِ ًن یتَاًٌذ ّشیٌِ بذٌّذ تٌگ هی کٌٌذ ٍ ّوچٌيي تقذیزی است بزای داًطگبُ ّبیی کِ بِ داًطدَ تَخِ ٍیژ ّبی کِ سشاٍار
اٍست ارایِ هی کٌٌذ ً .سبت اعضبی ّيبت علوی بيي الوللی ،تعذاد درخَاست ّبی بيي الوللی یک داًطگبُ ًسبت بِ اعضبی ّيبت علوی آى داًطگبُ ٍ ،توبیل داًطگبُ بزای
خذة ّيئت علوی اس سزاسز خْبى را ًطبى م یذّذ .در ًْبیتً ،سبت داًطدَیبى بيي الوللی ًيش بيبًگز تَاًوٌذی آى داًطگبُ در عزغِ بيي الوللی است .ایي هعيبر بيبًگز فزغتی
بزای داًطدَیبى ٍ ًطبى دٌّذُ تعْذات داًطگبُ بزای ببسکزدى درّب بزای خذة داًطدَیبى خبرج اس کطَر بب تَخِ بِ خْبًی ضذى آهَسش است.

