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  2015 ژانویه -)WR1( بندي وبومتریک  معرفی نظام رتبه

 مقدمه  

ــات CSICی موسســه تحقیق
ــین ســازمان ٢ ــا   از اول ــه در اروپ ــات پای ــاي تحقیق ــز و  126حــدود  ومتشــکل ازه مرک

هــا از  ســایت در زمینــه ارزیــابی وضــعیتوبتحقیقــات خــود را کــه  باشــد آزمایشــگاه در ســطح کشــور اســپانیا مــی

ی آموزشـ  و مرکـز   دانشـگاه  21.000هـر شـش مـاه یکبـار حـددود      ، مؤسسـه یـن  ا. اسـت  ه آغـاز نمـود   2004سال 

هـاي ارزیـابی ایـن     شـاخص . دهـد  ا مـورد بررسـی قـرار مـی    هـ  آن  سـایت  وبو پژوهشی سراسر جهان رابر مبنـاي  

  . بندي شده و به هر گروه وزنی متناسب با اهمیت آن اختصاص داده شده است نظام در دو گروه دسته

 هاي ارزیابی شاخص 

  %)50وزن با (Visibility) (دامنه مشاهده ) الف

 قابلیت مشاهده دیگران )Impact :(ها از یک  هاي ارجاع شده مربوط به این لینک ها و دامنه مجموع تعداد لینک

اطالعات مربوط به این شاخص از دو پایگاه اطالعاتی . باشد سایت دانشگاه می سایت خارجی به وب وب

Majestic SEO و ،Ahrefsشود استخراج می.  

  )که به نسبت مساوي بین سه معیار زیر تقسیم شده است %50وزن با ((Activity)سطوح فعالیت ) ب

 اندازه صفحات وب )Presence( :سایت دانشگاه که از طریق موتور  تعداد صفحات وب موجود در وب

 . باشند قابل دسترسی می  Googleجستجوي

 هاي قابل دسترسی فایل )Openness( :هایی با فرمت  مجموع فایلpdf, doc, docx, pptسایت  که در وب

در محاسبه این شاخص، . استخراج شوند Googleمورد نظر منتشر شده باشند و به وسیله موتور جستجوي 

 . اند در نظر گرفته شده 2014-2010هاي  هاي منتشر شده در سال فایل

 برتري )Excellence( :مقاالت با بیشترین % 10که جزو  2008 -2012هاي  در سال تعداد مقاالت برتر دانشگاه

  .آوري شده است داده سایماگو جمع این اطالعاتاز پایگاه. ارجاعات هستند

  

  /http://www.webometrics.infoسایت اصلی وبومتریک:منبع

  
                                                           
1
Webometrics Ranking of World Universities 

2
Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas 
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 رتبه در جهان و آسیا و رتبه هر شاخص در ده دانشگاه برتر ایران : 1جدول 

  نام دانشگاه  ردیف 
رتبه در 

  جهان

رتبه در 

  آسیا

  هاي ارزیابی رتبه در شاخص

اندازه 

  صفحات وب

قابلیت 

مشاهده 

  دیگران

هاي قابل  فایل

  دسترسی
  برتري

  384  57  912  809  64  363  دانشگاه تهران  1

  555  104  735  662  71  385  دانشگاه علوم پزشکی تهران  2

  591  596  923  2372  118  603  دانشگاه تربیت مدرس  3

  992  37  2006  334  140  664  دانشگاه فردوسی مشهد  4

  703  759  1712  1327  181  804  دانشگاه صنعتی اصفهان  5

  1070  334  2376  777  223  926  شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی  6

  505  4184  1871  359  241  966  صنعتی شریف دانشگاه   7

  1292  201  2936  1163  291  1094  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  8

  1532  440  2470  1049 309 1138  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  9

  602  1379  2888  2392 310 1139  ایراندانشگاه علم و صنعت   10
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  جهانی و رتبه هر شاخص در ده دانشگاه برتر آسیارتبه : 2جدول 

  کشور  نام دانشگاه  ردیف
رتبه 

  جهانی

  هاي ارزیابی رتبه در شاخص

اندازه 
صفحات 

  وب

قابلیت 
مشاهده 
  دیگران

هاي  فایل
قابل 

  دسترسی
  برتري

  102  19  70  11  30  تایوان  دانشگاه ملی تایوان  1

  48  161  63  216  47  چین  دانشگاه پکن  2

  44  204  44  384  49  چین  دانشگاه شینگهوا چین  3

  78  342  59  58  51  کره  دانشگاه ملی سئول  4

  25  176  109  208  60  ژاپن  دانشگاه توکیو  5

  71  428  53  293  65  چین  دانشگاه ژجیانگ  6

  129  74  165  91  82  کنگ هنگ  کنگ دانشگاه هنگ  7

  101  140  195  38  83  چین  دانشگاه جیوتانگ شانگهاي  8

  62  71  260  97  87  ژاپن  دانشگاه کیوتو  9

  371  36  73  194  88  چین  ژیامندانشگاه   10
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 جهاندانشگاه برتر  دههر شاخص در  رتبه: 3جدول 

  کشور  نام دانشگاه  ردیف

  هاي ارزیابی شاخصدر  رتبه

اندازه 
صفحات 

  وب

قابلیت 
مشاهده 
  دیگران

هاي  فایل
قابل 

  دسترسی
  برتري

  1  1  2  6  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه هاروارد  1

2  
دانشگاه صنعتی 

  )MIT(ماساچوست 
  14  30  1  4  ایاالت متحده آمریکا

  3  56  3  2  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه استنفورد  3

  15  178  4  28  ایاالت متحده آمریکا دانشگاه برکلی کالیفرنیا  4

  20  72  5  18  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه کرنل   5

  5  73  7  19  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه میشیگان  6

  23  17  6  61  ایاالت متحده آمریکا  سوتا مینه دانشگاه  7

  6  115  10  42  ایاالت متحده آمریکا  واشنگتن دانشگاه  8

  9  81  14  17  ایاالت متحده آمریکا  پنسیلوانیا دانشگاه  9

  12  146  8  40  ایاالت متحده آمریکا  دانشگاه نیویورك  10

  

 


