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 رنکیومالتی بندیگزارش تحلیلی درباره امتیازهای دانشگاه کاشان در نظام رتبه

  رنکیومالتی بندیرتبه نظام 1
 

 ،2پژوهش ،1یادگیری و آموزش شامل ها،موسسه گوناگون ابعاد که است چندوجهی بندیرتبه نظام یک رنک مالتییو

 است اهمیت حائز جهت آن از بندیرتبه موسسه این. سنجدمی را 5ملی مشارکت و 4جهانی رویکرد ،3گستریدانش

 و جستجو شدن آسان باعث مسئله این کند،می فراهم آسان ایشیوه به را دیگر هم با هاموسسه مقایسه امکان که

 اقدام ها دانشگاه پذیرش درخواست برای که است شده دانشجویانی برای آموزشی هایگروه و ها دانشگاه مقایسه

 .میکنند

 الیدن دانشگاه فناوری و علوم موسسه جمله از سازمان چندین بین همکاری حاصل ،U-Multirank بندی رتبه پروژه

 ظامن یک توسعه منظور به که است الیدن دانشگاه سنجی کتاب بخش و آلمان در عالی آموزش توسعه مرکز و( هلند)

 ای منطقه تعامالت و المللی بین پژوهشی، آموزشی، های شاخص آن در و شده ارائه و تهیه بعدی چند بندی رتبه

 کشور 44 از عالی آموزش موسسه و دانشگاه 058 از بیش که بندی، رتبه این نتایج بار اولین برای .شود می سنجیده

 .است شده منتشر گیرد، می دربر را جهان سطح در

 لیلد به و است محور کاربر و سطحی چند بعدی، چند که است المللی بین شفاف و جدید ابزار یک بندی رتبه این

 ذینفعان و مخاطبان نیاز پاسخگوی و دارد تفاوت موجود عالی آموزش بندی رتبه های نظام دیگر با ها ویژگی این

 ی،مال کنندگان حمایت مختلف، سطوح در گذاران سیاست مدیران، دانشجویان، اساتید، ازجمله عالی آموزش مختلف

 همه گرفتن درنظر با بندی رتبه نظام یک توسعه پروژه، این از هدف. است مردم عموم و پژوهشگران تجاری، رهبران

 .است جهان های دانشگاه ناهمگون طبیعت و ابعاد

 

 

 

                                                
1 teaching and learning 

2 research 

3 knowledge transfer 

4 international orientation 

5 regional engagement 
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 ژوهش،پ یادگیری، و آموزش حوزه پنج در ها دانشگاه ارزیابی به بلکه پژوهش بر تمرکز با فقط نه پروژه این همچنین

 ندیب رتبه چهار و بعدی چند بندی رتبه یک شامل که پردازد می سازی المللی بین و ای منطقه تعامل دانش، انتقال

  ندیب رتبه نظام این دانشگاهی پوشش .است فیزیک و کار و کسب برق، مهندسی مکانیک، مهندسی های رشته در

 

 عمناب .است استرالیا و آفریقا آسیا، آمریکا، های دانشگاه جمله از آن از خارج و اروپا اتحادیه داخل های دانشگاه شامل

 توسط ارسالی اطالعات ، Scopus , web of science های پایگاه شامل بندی رتبه نظام این در داده گردآوری

 جینظرسن نتایج از منظور و است اختراع ثبت پروانه های پایگاه نیاز صورت در و دانشجویان از نظرسنجی موسسات،

 .نیست QS اس کیو و تایمز توسط رفته کار به شهرت شاخص درباره نظرسنجی جا، دراین

 نطقهم تعامل دانش، انتقال پژوهش، یادگیری، و آموزش شامل کلی بعد پنج قالب در بندی رتبه نظام این های شاخص

 .شود می المللی بین گرایش ای،

 رنکبندی یومالتی، شاخصهای نظام رتبه4شماره جدول 

 آموزشی شاخصهای  پژوهشی شاخصهای

 ارشد و کارشناسی دانشجویان التحصیلیفارغ نرخ ایرشتهمیان پژوهشهای انتشار

 موقع به التحصیلیفارغ نرخ المللیبین علمی هیئت اعضای تعداد

 (.میشوند التحصیل فارغ موقع به که دانشجویانی تعداد) 

 (المللیبین مخصوصا) دانشجویان جابجایی استناد نرخ

 (ارشد و کارشناسی) خارجی زبانهای آموزش هایرشته هاپژوهش تعداد

 که مللیالبین انتشارات تعداد) المللیبین انتشارات با ارتباط

 (اند کرده چاپ کتاب آنها همکاری با علمی هیئت اعضای

 دکتری مقطع برای المللیبین دانشجویان تعداد

 اقامت محل شهر در دانشجویان کاراموزی داغ و پراستناد هایپژوهش
 

 رد ارشد و کارشناسی آموختگاندانش شدن کار به مشغول پژوهشی درآمد

 دانشگاه با وابسته پژوهشی و آموزشی مراکز
 

 شهر صنعتی و علمی مراکز همکاری با درآمدزایی هنر از حاصل درآمدهای

 دکترا پست دانشجویان تعداد

 (المللیبین دانشجویان برای دکترا پست موقعیت کردن فراهم)
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 رنکبندی یومالتیدانشگاه کاشان در نظام رتبه

رنک نمایه شده است. گانه یومالتیبندی چنددر نظام رتبه (2810) 1331دانشگاه کاشان برای نخستین بار در سال 

های اطالعاتی مختلف در مدخل اطالعاتی درباره شاخص 588ورود اطالعات به مدت دو ماه طول کشید و حدود 

این  پرسشنامه دانشجوییبرای نخستین بار، دانشگاه کاشان به طور داوطلبانه ن رنک وارد شد. همچنیسامانه یومالتی

 رنک در سامانه بارگذاری کرد.، و با همکاری کارشناس فنی یومالتیرا به زبان فارسی ترجمه کردنظام 

ا لیستی از تنهها را بر حسب امتیاز با هم مقایسه نمیکند و انشگاهبندی داین نظام رتبهقابل توجه این است که، نکته 

ه بندی این است کمزیت این نظام رتبه معرفی میکند. های برتر بر حسب حروف الفبا از کشورهای مختلفدانشگاه

ن اجذب دانشجوی دراین مسئله د و نشده، به عنوان بخشی از جامعه جهانی دانشگاهی شناخته میشوهای نمایهدانشگاه

 المللی موثر است.بین

 

 امتیازهای هر شاخص دانشگاه کاشان را میتوان در صفحه اختصاصی این دانشگاه به آدرس زیر دید:

https://www.umultirank.org/study-at/kashan-university 
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در میان ده بندی معرفی شده است )دانشگاه برتر از سوی این نظام رتبه 21در میان  2810دانشگاه کاشان در سال 

 .(کشور دانشگاه جامع برتر

 

 منبع:

https://www.umultirank.org/ 


