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 (Round University Rankingبندی رَوند )نظام رتبه

 

 

 1و تنظیم گزارش: مهناز طالبیتهیه 

 

در مسکو آغاز به کار کرد. هدف از تأسیس این موسسه، ایجاد  3112وند در سال بندی دانشگاه رَرتبهموسسه 

 01در  دانشگاه 011های حدود ساالنه رتبه ،بندیموسسه رتبه ی جهان است. اینهادانشگاهرقابت اثربخش میان 

بندی رَوند ارائه مشاوره به موسسه رتبه مهم هاییکی از فعالیت .کندمیی مختلف منتشر هاشاخصدر  کشور را

 برای ارتقای سطح آموزش و پژوهش است. هادانشگاه

گیرند که وزن هر کدام از ها قرار مینبرتری بندی، قریب یک هزار دانشگاه جهان در فهرستدر هر دوره این رتبه

 های تنوع جهانی و پایداری مالی هر کدامدرصد و وزن سنجه ۰1امتیاز کل برابر  های آموزش و پژوهش ازسنجه

 .درصد از مجموع امتیازات است 11

                                                
1 mpa@kashanu.ac.ir 



3 

 

ز باشد، در موسسه تامسون رویتر (GIPP) های سازمانیشان در پروژه جهانی پروفایلهایی که اطالعاتموسسه

 نامه استنادیبندی، نمایههای این نظام رتبهمنبع گردآوری داده شوند وبندی شرکت داده میدر این نظام رتبه

 .کنندها تکمیل میای است که موسسهو پرسشنامه بندی تایمز و سایماگو، نتایج رتبهوب آو ساینس

 از طریق (Round university Ranking) بندی دانشگاهی راوندپایگاه وب نظام رتبه

roundranking.com قابل دسترسی است. 

 بندی روندهای نظام رتبه: شاخص1جدول 

 و وزن هر شاخص هاشاخص وزن  محورها محور

 % ۰1 آموزش

 %0نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویان،  

 % 0التحصیالن کارشناسی، تعداد اعضای هیئت علمی به تعداد فارغنسبت 

 % 0التحصیالن دکتری، نسبت تعداد اعضای هیئت علمی به فارغ

 % 0التحصیالن کارشناسی، التحصیالن دکتری به فارغنسبت تعداد فارغ

 % 0شهرت جهانی آموزش دانشگاه، 

 % ۰1 پژوهش

 % 0تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه، نسبت تعداد استنادها به 

 % 0التحصیالن دکتری به دانشجویان ورودی دکتری، نسبت تعداد فارغ

 % 0شده استنادها، تاثیر نورمال

 % 0نسبت تعداد مقاالت به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه، 

 % 0شهرت جهانی پژوهش دانشگاه، 

 % 11 تنوع جهانی

 % 3المللی، علمی بین تعداد اعضای هیئت

 % 3المللی، تعداد دانشجویان بین

 % 3المللی، تعداد مقاالت مشترک با نویسندگان بین

 % 3المللی دانشگاه، شهرت بین

 % 3المللی دانشگاه، سطح بین

 % 11 پایداری مالی

 % 3نسبت درآمد دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی، 

 % 3دانشگاه به تعداد دانشجویان، نسبت درآمد 

 % 3نسبت تعداد مقاالت به درآمدهای پژوهشی، 

 % 3نسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی، 

 % 3نسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به کل درآمد دانشگاه، 
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 بندی رَوندی ایران در نظام رتبههادانشگاه

 .شودمیاند، مشاهده بندی رَوند وارد شدهدر نظام رتبه 3110ی ایران که در سال هادانشگاه ،3ه در جدول شمار

 3110 بندی رَوند،در نظام رتبهی کشور هادانشگاهرتبه : 3 جدول

 رتبه جهانی رتبه کشوری امتیاز کلی نام دانشگاه

 322 1 66 تهران دانشگاه علوم پزشکی

 322 3 61 دانشگاه صنعتی شریف

 223 2 3/80 دانشگاه صنعتی اصفهان

 262 ۰ ۰/88 دانشگاه تهران

 ۰23 8 3/۰0 دانشگاه فردوسی مشهد

 816 6 1/۰8 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 813 2 0/۰۰ دانشگاه علم و صنعت 

 82۰ 0 6/۰3 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 620 2 ۰/21 دانشگاه اصفهان

 621 11 6/21 دانشگاه شهید بهشتی

 260 11 8/10 دانشگاه عالمه طباطبایی

 

 بندی رونددر نظام رتبه دانشگاه برتر دنیا 031دانشگاه ایرانی موفق به حضور در جمع  1۹، ۹۱1۲ در سال

 .شوندمشاهده می 2که در جدول شماره  .شدند

 3112 بندی رَوند،در نظام رتبهی کشور هادانشگاهرتبه : 2 جدول

 رتبه جهانی رتبه کشوری امتیاز کلی نام دانشگاه

 312 1 66 تهران دانشگاه علوم پزشکی

 382 3 2/68 دانشگاه تهران

 321 2 2/62 دانشگاه صنعتی شریف

 282 ۰ ۰/82 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ۰28 8 1/82 دانشگاه علم و صنعت 



۰ 

 

 ۰02 6 81 دانشگاه فردوسی مشهد

 618 2 2/20 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 631 0 0/22 دانشگاه اصفهان

 436 ۲ ۹/53 کاشاندانشگاه 

 622 11 8/21 دانشگاه شهید بهشتی

 232 11 2/30 دانشگاه عالمه طباطبایی

 2۰2 13 3/36 دانشگاه الزهرا

 

 نکته

اند و دانشگاهی بندی پیوستهرتبه به این نظام 3112و الزهرا )س( برای اولین بار در سال  های کاشاندانشگاه

 .بندی حضور داشته، حذف شده استاین رتبه نظیر علوم پزشکی کردستان که در گذشته در

 2311 بندی رَوند،در نظام رتبهکشور  جامع یهادانشگاهرتبه : ۰ جدول

 رتبه جهانی رتبه کشوری امتیاز کلی نام دانشگاه

 382 1 2/68 دانشگاه تهران

 ۰02 3 81 دانشگاه فردوسی مشهد

 631 2 0/22 دانشگاه اصفهان

 436 6 ۹/53 کاشاندانشگاه 

 622 8 8/21 دانشگاه شهید بهشتی

 2۰2 6 3/36 دانشگاه الزهرا

 

 بندی رَونددانشگاه کاشان در نظام رتبه

 

جهان  68۰جایگاه و در شد نمایه روند بندی نظام رتبه برای نخستین بار در 3112در سال دانشگاه کاشان 

های در جایگاه نهم و در میان دانشگاههای کشور در میان همه دانشگاهدانشگاه کاشان همچنین قرار گرفت. 

  کشور قرار گرفت. ۰ جامع کشور در جایگاه
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دهد. یکی از های مختلف نشان میها و امتیازهای دانشگاه کاشان را به تفکیک شاخص، رتبه8جدول شماره 

ت و به صور هاها را به تفکیک شاخصهای دانشگاهبندی روند این است که امتیازها و رتبهمزایای نظام رتبه

ا هها با بررسی امتیازها و رتبهکنند. دانشگاهبندی منتشر میمحور اصلی این نظام رتبه ۰میانگین برای 

 توانند جایگاه خود را در کشور و در جهان ارزیابی کنند.می

 3112 بندی رَوند،نظام رتبه یهاکاشان به تفکیک شاخص دانشگاهرتبه : 8 جدول

 محور
وزن  

 محورها

رتبه جهانی 

در شاخص 

 آموزش

 کشوریرتبه 

در شاخص 

 آموزش

 امتیاز و وزن هر شاخص هاشاخص
جهانی رتبه 

 در شاخص

 11 623 % ۰1 آموزش

نسبت اعضای هیئت علمی به 

 %0دانشجویان،  
8/12 211 

تعداد اعضای هیئت علمی به نسبت 

 % 0التحصیالن کارشناسی، تعداد فارغ
۰1 ۰0۰ 

نسبت تعداد اعضای هیئت علمی به 

 % 0التحصیالن دکتری، فارغ
2/۰2 ۰23 

التحصیالن دکتری به نسبت تعداد فارغ

 % 0التحصیالن کارشناسی، فارغ
3/۰۰ ۰80 

 226 ۰/8 % 0شهرت جهانی آموزش دانشگاه، 

 0 365 % ۰1 پژوهش

تعداد اعضای نسبت تعداد استنادها به 

 % 0هیئت علمی دانشگاه، 
1/80 2۰۰ 

التحصیالن دکتری به نسبت تعداد فارغ

 % 0دانشجویان ورودی دکتری، 
1/۰ 202 

 ۰13 0/۰2 % 0شده استنادها، تاثیر نورمال

نسبت تعداد مقاالت به کل اعضای هیئت 

 % 0علمی دانشگاه، 
5/54 1۲6 

 222 0/8 % 0شهرت جهانی پژوهش دانشگاه، 

تنوع 

 جهانی
11 % 013 11 

 3المللی، علمی بین تعداد اعضای هیئت

% 
2/16 602 

 288 0 % 3المللی، تعداد دانشجویان بین

تعداد مقاالت مشترک با نویسندگان 

 % 3المللی، بین
0/3 222 
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 263 2 % 3المللی دانشگاه، شهرت بین

 013 8/0 % 3المللی دانشگاه، سطح بین

پایداری 

 مالی
11 % 820 6 

نسبت درآمد دانشگاه به تعداد اعضای 

 % 3هیئت علمی، 
- 011 

دانشگاه به تعداد نسبت درآمد 

 % 3دانشجویان، 
- 018 

نسبت تعداد مقاالت به درآمدهای 

 % 3پژوهشی، 
- 1۲ 

نسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به تعداد 

 % 3اعضای هیئت علمی، 
- 628 

نسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به 

 % ۹کل درآمد دانشگاه، 
- 1۲3 

 کند.های پایداری مالی را منتشر نمیتیازهای شاخصبندی روند آمار و امرتبه نظام

 

جهان را کسب  8۰2 رتبه،  % ۰1 پژوهش با وزندانشگاه کاشان در شاخص مشاهده شد،  8همانطور که در جدول 

 بندی است.تبه جهانی دانشگاه کاشان در این نظام رتبهرباالترین  کرده است که

 کشوری را کسب کرده است. 6جهان و رتبه  820رتبه  % 11این دانشگاه در محور پایداری مالی، با وزن همچنین 

 

 بندی روندصفحه دانشگاه کاشان در نظام رتبه

http://roundranking.com/universities/kashan-

university.html?sort=O&year=2019&subject=SO 

http://roundranking.com/universities/kashan-
http://roundranking.com/universities/kashan-

