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 ىای سبز جيان دانشگاهبندی ارزیابی و رتبهمؤسسو  

 (UI1 Green World University Ranking) 
 

 مقدمه 

جْاى تز ّای  داًطگاُتٌذی  اقذام تِ ارسیاتی ٍ رتثِ  0202داًطگاُ اًذًٍشی تا ّذف تزٍیج پایذاری در آهَسش عالی، اس سال 

دانشگاه  022حذٍد  6106در سال ّا ًوَدُ است.  هحیغی در داًطگاُ ّای هزتثظ تا هسایل سیست اساس هعیارّا ٍ ضاخص
تاضذ. در  تٌذی تالش تزای داضتي فضای سثش ٍ تالش تزای افشایص آى هْن هی در ایي رتثِ گیزًذ. تٌذی قزار هی هَرد رتثِ جْاى

 گیزد، جایگاُ داًطگاُ در حفظ هحیظ سیست ٍ تاثیز آى در پایذاری هحیظ است.  د سٌجص قزار هیتٌذی هَر آقع آًچِ در ایي رتثِ

 

 های ارزیابی شاخص   

اًذ کِ درتزگیزًذُ هْوتزیي  هعیارّایی هَرد تَجِ قزار گزفتِ،  هحیغی ّای هزتثظ تا هسائل سیست ضاخص هعیارّا ٍ اس هیاى
ای در هَرد اًذاسُ داًطگاُ ٍ  تِ ایي تزتیة اعالعات پایِپایذاری تَدُ است. “ پایذاری”ّا در هَرد هفَْم  ّای داًطگاُ دغذغِ

اعالعاتی ضاهل   زدد. عالٍُ تز آىگ هَجَد اخذ هیهیشاى فضای سثش  ٍ  (ضْزی ٍ یا رٍستایی ای آى )ضْزی، تزٍى اعالعات هٌغقِ
ّای  گزدد. ضاخص ، هذیزیت هَاد سایذ ٍ .. ًیش اخذ هی ، استفادُ اس آب ، حول ٍ ًقل هصزف تزق )تِ دلیل ارتثاط آى تا تَلیذ کزتي(

 ّا در جذٍل سیز ارایِ ضذُ است:  تٌذی داًطگاُ هَرد تَجِ در رتثِ

 سنجه وزن مولفه مولفه ردیف
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 سنجه وزن مولفه مولفه ردیف

 %18 1آموزش 6

 ُهحیظ سیغت ٍ پایذاری ارایِ ؽذُ هزتبظ با ی ّا ّا/ درط تعذاد دٍر 

 ُّا/ درٍط ارایِ ؽذُ تعذاد كل دٍر 

 ّای هزتبظ با هَضَع هحیظ سیغت ٍ  هجوَع بَدجِ تحقیقاتی اختصاؿ دادُ ؽذُ بِ پضٍّؼ

 پایذاری

 هجوَع بَدجِ تحقیقاتی 

 هحیظ سیغت ٍ پایذاری رابغِ با ًؾزیات علوی هٌتؾز ؽذُ در  تعذاد 

 تعذادی رٍیذادّای علوی هزبَط بِ هحیظ سیغت ٍ پایذاری 

 داًؾجَیی هزبَط بِ هحیظ سیغت ٍ پایذاری ًْادّای تعذاد 

 ٍُجَد ٍب عایت پایذاری داًؾگا 

 نحوه گردآوری اطالعات 

گزدد. تِ ایي تزتیة  ّا گزدآٍری هی داًطگاُ ، تز هثٌای خَداظْاری ّای ارسیاتی هعیارّا ٍ ضاخصاعالعات هزتَط تِ 
در هْلت هقزر )کِ هعوَال تیي ، تایستی اعالعات هزتَعِ را  تاضٌذ تٌذی در ایي ًظام هی ّایی کِ خَاستار ارسیاتی ٍ رتثِ داًطگاُ

در ٍاقع در کِ تا ّویي ّذف عزاحی ٍ تارگشاری ضذُ است ًوایٌذ. ٍارد پزسطٌاهِ الکتزًٍیکی تاضذ(  اکتثز ّز سال هی جَالی تا
 گزدد. ّای اس آًاى اخذ هی ّا ٍ عکس اعالعات هزتَط تِ هَلفِ ، دادُ ّا صَرت درخَاست داًطگاُ

 ارایه نتایج 

  ضَد:  ّای سیز ارایِ هی تٌذی در ایي ًظام در تخص رتثِ ًتایج
  ِتٌذی کلی رتث 

  ِّای ارسیاتی هَلفِتٌذی تز اساس  رتث 

  ِ6ٍ رٍستایی  5ضْزی ، تزٍى  4ساختواى تلٌذ ،3، هزکش ضْز6تٌذی هَقعیتی: ضْزی رتث 
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