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  2013جوالي  -)WR1( بندي وبومتريك  معرفي نظام رتبه

 مقدمه  
مركز و آزمايشگاه در  126حدود  متشكل از وهاي تحقيقات پايه در اروپا  از اولين سازمان CSIC٢ي موسسه تحقيقات

ه آغاز نمود 2004ها از سال  سايت وب در زمينه ارزيابي وضعيتتحقيقات خود را كه  باشد سطح كشور اسپانيا مي
بر  ي و پژوهشي سراسر جهان راآموزش و مركز  دانشگاه 21،000هر شش ماه يكبار حددود ، مؤسسهين ا. است 

دي شده و به هر بن هاي ارزيابي اين نظام در دو گروه دسته شاخص. دهد ا مورد بررسي قرار ميه آن  سايت وبمبناي 
  . گروه وزني متناسب با اهميت آن اختصاص داده شده است

 هاي ارزيابي شاخص 

  %)50وزن (Visibility) (دامنه مشاهده ) الف
 قابليت مشاهده ديگران )Impact :(سايت  ها از يك وب هاي ارجاع شده مربوط به اين لينك ها و دامنه مجموع تعداد لينك

 Ahrefs، و Majestic SEOاطالعات مربوط به اين شاخص از دو پايگاه اطالعاتي . باشد سايت دانشگاه مي خارجي به وب

  .شود استخراج مي

  %)50وزن ( (Activity)سطوح فعاليت ) ب
 اندازه صفحات وب )Presence) (20 :(%سايت دانشگاه كه از طريق موتور  تعداد صفحات وب موجود در وب

 . باشند قابل دسترسي مي  Googleجستجوي

 هاي قابل دسترسي فايل )Openness) (15 :(%هايي با فرمت مجموع فايل  pdf, doc, docx, pptسايت مورد نظر  كه در وب
هاي منتشر شده در  در محاسبه اين شاخص، فايل. استخراج شوند Google منتشر شده باشند و به وسيله موتور جستجوي

 . اند در نظر گرفته شده 2012- 2008هاي  سال

 برتري )Excellence) (15 :(% اين اطالعات از . مقاالت با بيشترين ارجاعات هستند% 10تعداد مقاالت برتر دانشگاه كه جزو
  . آوري شده است پايگاه داده سايماگو جمع

  
  /http://www.webometrics.info سايت اصلي وبومتريك :منبع

                                                            
1 Webometrics Ranking of World Universities 
2 

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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  جهاندانشگاه برتر  دههر شاخص در  رتبه: 1جدول 

  كشور  نام دانشگاه   رديف
  ارزيابي هاي شاخصدر  رتبه

اندازه صفحات 
  وب

قابليت مشاهده 
  ديگران

هاي قابل  فايل
  برتري  دسترسي

  1  19  1  64  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه هاروارد  1

دانشگاه صنعتي ماساچوست  2
)MIT(  13  57  1  7  اياالت متحده آمريكا  

  2  11  4  11  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه استنفورد  3
  15  18  3  645  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه بركلي كاليفرنيا   4

آنجلس كاليفرنيا  دانشگاه لس  5
(UCLA)  

  3  69  5  1008  اياالت متحده آمريكا

  6  8  6  837  اياالت متحده آمريكا دانشگاه واشنگتن  6
  5  21  11  23  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه ميشيگان  7
  22  10  7  639  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه كرنل   8
  20  23  8  909  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه مينسوتا   9
  9  67  14  13  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه پنسيلوانيا  10
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   ده دانشگاه برتر آسياهر شاخص در  رتبهرتبه جهاني و : 2جدول 

  رتبه جهاني  كشور  نام دانشگاه  رديف
  ارزيابي هاي شاخصدر  رتبه

اندازه صفحات 
  وب

مشاهده قابليت 
  ديگران

هاي قابل  فايل
  برتري  دسترسي

  43  176  66  544  54  سنگاپور  دانشگاه ملي سنگاپور  1
  54  441  70  296  57  چين  دانشگاه شينگهوا چين  2
  24  44  122  145  63  ژاپن  دانشگاه توكيو  3
  103  30  85  2  66  تايوان  دانشگاه ملي تايوان  4
  56  366  78  1316  67  چين  دانشگاه پكن  5
  79  111  92  208  76  چين  دانشگاه ژجيانگ  6
  307  335  64  93  92  چين  دانشگاه ووهان  7
  107  273  118  370  94  چين  تانگ شانگهايدانشگاه جيو  8

دانشگاه (دانشگاه فودان   9
  141  842  106  1274  107  چين  )پزشكي شانگهاي

  76  92  196  39  108  كره جنوبي  دانشگاه ملي سئول  10
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  ده دانشگاه برتر ايرانهر شاخص در  رتبهو  در جهان و آسيارتبه : 3جدول 

در رتبه   نام دانشگاه  رديف
  جهان

رتبه در 
  آسيا

  ارزيابي هاي رتبه در شاخص

اندازه صفحات 
  وب

قابليت مشاهده 
  ديگران

هاي قابل  فايل
  برتري  دسترسي

  378  1123  963  1245  115  571  دانشگاه تهران  1
  547  593  1433  726  176  784  علوم پزشكي تهراندانشگاه   2
  726  2284  1264  2570  199  857  دانشگاه صنعتي اصفهان  3
  518  1687  2069  4217  253  1018  دانشگاه صنعتي اميركبير  4
  499  1855  2325  598  262  1042  دانشگاه صنعتي شريف  5
  977  427  1944  1210  297  1151  دانشگاه فردوسي مشهد  6
  592  2109  2889  2766 362 1298  علم و صنعت ايران دانشگاه  7
  344  10755  3317  11245 369 1323  دانشگاه آزاد اسالمي  8
  1282  12728  1696  3730 370  1331  دانشگاه پيام نور  9
  591  3079  3009  3992 381  1351  دانشگاه تربيت مدرس  10

 


