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 مقدمه •
ــاتی  ــازمان ۲CSICموسســه تحقیق ــین س ــا و متشــکل از حــدود   از اول ــه در اروپ ــات پای ــاي تحقیق ــز و  126ه مرک

هـا از  سـایت باشـد کـه تحقیقـات خـود را در زمینـه ارزیـابی وضـعیت وب       آزمایشگاه در سطح کشـور اسـپانیا مـی   
و مرکـز آموزشـی    دانشـگاه  27,000 بـیش از  هـر شـش مـاه یکبـار    یـن مؤسسـه،   ااسـت.  آغاز نموده  2004سال 

 دهد.  ها مورد بررسی قرار میآن سایتژوهشی سراسر جهان را بر مبناي وبو پ

 هاي ارزیابیشاخص •

سایت دانشگاه که از طریق موتور ): تعداد صفحات وب موجود در وبPresence( اندازه صفحات وب .1
 ).%5باشند (با وزن قابل دسترسی می  Googleجستجوي

ها از هاي ارجاع شده مربوط به این لینکها و دامنهمجموع تعداد لینک): Visibility( قابلیت مشاهده دیگران .2
این شاخص از دو پایگاه  اطالعات مربوط به باشد.سایت دانشگاه میسایت خارجی به وبوب یک

 ).%50شود (با وزن استخراج می Ahrefsو   Majesticاطالعاتی
 موتور جستجويراساس بکه  ارجاعات از نویسندگان برتر تعداد: )Openness( هاي قابل دسترسیفایل .3

Google Scholar Citations 10(با وزن  استخراج شوند%.(            

یشترین مقاالت با ب %10که جزو 2012 -2016هاي در سال : تعداد مقاالت برتر دانشگاه)Excellence( برتري .4
 ).%35(با وزن  آوري شده استداده سایماگو جمع از پایگاه هستند. این اطالعات رشته 26در  ارجاعات

 
 

 

 http://www.webometrics.info/ سایت اصلی وبومتریک :منبع

                                                           
۱- Webometrics Ranking of World Universities 
۲-  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 

file://192.168.51.49/%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9/2012/.%20http:/www.webometrics.info/
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  2019تا  2014هاي سال -وبومتریک بندي : رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام رتبه1جدول 

                       

سال    

بندي   سطح رتبه  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 ژانویه جوالي ژانویه جوالي ژانویه جوالي ژانویه جوالي ژانویه جوالي ژانویه

 9 9 8 8 8 8 5 3 4 3 3 کشور

 231 233 216 255 171 195 122 113 140 129 155 آسیا

 1011 989 963 1025 920 791 732 595 664 630 715 جهان
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  : رتبه ده دانشگاه برتر ایران2جدول 

 نام دانشگاه ردیف 
رتبه در 

 جهان

رتبه در 

 آسیا

 رتبه در

 خاورمیانه

 هاي ارزیابیرتبه در شاخص

اندازه 
صفحات 

 وب

قابلیت 
مشاهده 
 دیگران

هاي فایل
قابل 

 دسترسی
 برتري

 328 652 784 232 6 63 419 دانشگاه تهران 1

 446 362 1283 211 12 99 558 دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 492 2406 889 1107 16 125 639 دانشگاه صنعتی شریف  3

 475 920 2547 1102 23 171 813 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 4

 569 849 2734 887 25 187 875 دانشگاه تربیت مدرس 5

6 
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی
928 210 28 577 2219 776 788 

 601 1078 2991 1230 31 217 951 دانشگاه صنعتی اصفهان 7

 590 1122 3194 967 32 220 971 دانشگاه علم و صنعت ایران 8

 808 1612 2260 427 33 231 1011 دانشگاه فردوسی مشهد 9

 910 1076 2691 616 37 270 1121 شهید بهشتیدانشگاه  10
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  : رتبه ده دانشگاه برتر آسیا3جدول 

 رتبه جهانی کشور نام دانشگاه ردیف

 هاي ارزیابیرتبه در شاخص

اندازه صفحات 
 وب

قابلیت مشاهده 
 دیگران

هاي قابل فایل
 دسترسی

 برتري

 14 154 79 313 42 چین دانشگاه تسینگهوا چین 1

 6 99 126 290 46 کنگهنگ  دانشگاه هنگ کنگ  2

 17 264 97 202 52 چین دانشگاه پکن 3

 29 77 102 225 57 سنگاپور دانشگاه ملی سنگاپور 4

 41 318 96 172 65 ژاپن دانشگاه توکیو 5

 39 336 151 202 82 چین شانگهاي تانگ دانشگاه جیائو 6

 45 245 170 240 85 چین دانشگاه ژجیانگ 7

 87 232 145 220 102 ژاپن دانشگاه کیوتو  8

 136 166 129 97 105 تایوان دانشگاه ملی تایوان 9

 50 143 299 105 106 سنگاپور دانشگاه صنعتی نانیانگ 10
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  جهاندانشگاه برتر  ده رتبه: 4جدول 

 کشور نام دانشگاه ردیف
 هاي ارزیابیرتبه در شاخص

اندازه صفحات 
 وب

قابلیت مشاهده 
 دیگران

هاي قابل فایل
 دسترسی

 برتري

 1 1 2 38 ایاالت متحده آمریکا دانشگاه هاروارد 1

 3 2 3 61 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه استنفورد 2

 11 4 1 42 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه صنعتی ماساچوست 3

 4 10 14 1 انگلستان دانشگاه آکسفورد 4

 16 3 4 109 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه برکلی کالیفرنیا 5

 5 13 7 68 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه میشیگان 6

 7 43 6 139 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه واشینگتن 7

 22 35 5 77 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه کرنل 8

 13 16 9 136 آمریکا متحده ایاالت دانشگاه کلمبیا نیویورك 9

 15 32 12 130  آمریکا متحده ایاالت دانشگاه پنسیلوانیا 10

 

 


