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  2020 جوالي -)WR1بندي وبومتريك (  معرفي نظام رتبه  

 مقدمه  
ــين ســازمان CSIC٢موسســه تحقيقــاتي  ــا و متشــكل از حــدود   از اول ــه در اروپ مركــز و  126هــاي تحقيقــات پاي

هـا از   سـايت  باشـد كـه تحقيقـات خـود را در زمينـه ارزيـابي وضـعيت وب        آزمايشگاه در سطح كشور اسـپانيا مـي  
و مركـز آموزشـي     دانشـگاه  27,000 بـيش از  هـر شـش مـاه يكبـار    يـن مؤسسـه،   ااسـت.   آغاز نموده  2004سال 
  دهد.  ها مورد بررسي قرار مي آن  سايت ژوهشي سراسر جهان را بر مبناي وبو پ

 هاي ارزيابي شاخص 

سايت دانشگاه كه از طريق موتور  ): تعداد صفحات وب موجود در وبPresence( اندازه صفحات وب .1
 %).5باشند (با وزن  قابل دسترسي مي  Googleجستجوي

ها از  هاي ارجاع شده مربوط به اين لينك ها و دامنه مجموع تعداد لينك): Visibility( قابليت مشاهده ديگران .2
اين شاخص از دو پايگاه  اطالعات مربوط به باشد. سايت دانشگاه مي سايت خارجي به وب وب يك

  %).50شود (با وزن  استخراج مي Ahrefsو   Majesticاطالعاتي
 موتور جستجويكه براساس  برتر نويسنده 110 ارجاعات از تعداد: )Openness( هاي قابل دسترسي فايل .3

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

% مقاالت با بيشترين 10كه جزو 2013 -2017هاي  در سال : تعداد مقاالت برتر دانشگاه)Excellence( برتري .4
 %).35(با وزن  آوري شده است داده سايماگو جمع از پايگاه هستند. اين اطالعات رشته 26در  ارجاعات

  
  

  

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

                                                            
1‐ Webometrics Ranking of World Universities 
2‐ 

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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   2020تا  2015هاي  سال -وبومتريكبندي  : رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه1جدول 

 سال
سطح 
بندي    رتبه

2015  2016  2017  2018  2019  2020  

  جوالي  ژانويه جوالي  ژانويه  جوالي  ژانويه  جوالي  ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه

  7  9  9  9  9  8  8  8  8  5  3  4  كشور

  196  203  220  231  233  216  255  171  195  122  113  140  آسيا

  908  956  961  1011  989  963  1025  920  791  732  595  664  جهان
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  : رتبه ده دانشگاه برتر ايران2جدول 

رتبه در   نام دانشگاه رديف 
  جهان

رتبه در 
  آسيا

 رتبه در
 خاورميانه

  هاي ارزيابي رتبه در شاخص

اندازه 
صفحات 
  وب

قابليت 
مشاهده 
  ديگران

هاي  فايل
قابل 

  دسترسي
  برتري

 268 442 1085 108  7  65  418  دانشگاه تهران  1

 378 345 1495 236  12  91  539  دانشگاه علوم پزشكي تهران  2

دانشگاه علوم پزشكي شهيد   3
 624 537 1217 464  18  128  656  بهشتي

 438 608 2392 1837  22  149  753  دانشگاه صنعتي اميركبير  4

 511 2004 1559 890  24  156  783  دانشگاه صنعتي شريف   5

 535 553 3207 338  26  167  826  دانشگاه تربيت مدرس  6

 742 763 2719 285  29  196  908  دانشگاه فردوسي مشهد  7

 559 659 3661 950  30  199  915  دانشگاه صنعتي اصفهان  8

 723 583 3577 664  31  200  916  دانشگاه علم و صنعت ايران  9

 749 793 3671 956  38  239  1046  شيراز دانشگاه   10
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   : رتبه ده دانشگاه برتر آسيا3جدول 

 رتبه جهاني  كشور  نام دانشگاه  رديف
  هاي ارزيابي رتبه در شاخص

اندازه صفحات 
  وب

قابليت مشاهده 
  ديگران

هاي قابل  فايل
  برتري  دسترسي

 6 99 92 411  35  چين  دانشگاه تسينگهوا چين  1

 4 129 81 225  42  هنگ كنگ  كنگ  دانشگاه هنگ  2

 30 65 102 110  51  سنگاپور  دانشگاه ملي سنگاپور  3

 185 13 115 51 143  چين  دانشگاه پكن  4

 48 248 106 65 66  ژاپن  دانشگاه توكيو  5

 28 262 172 80 372  چين شانگهاي تانگ دانشگاه جيائو  6

 33 181 208 290  81  چين  دانشگاه ژجيانگ  7

 49 98 255 92 307  سنگاپور  دانشگاه صنعتي نانيانگ  8

 98 155 97 50 163  ژاپن  دانشگاه كيوتو   9

 129 90 159 109 133  هنگ كنگ  هنگ كنگ ينيدانشگاه چ  10
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  جهاندانشگاه برتر  ده رتبه: 4جدول 

  كشور  نام دانشگاه  رديف
  هاي ارزيابي رتبه در شاخص

اندازه صفحات 
 وب

قابليت مشاهده 
 ديگران

قابل هاي  فايل
  برتري  دسترسي

 1 1 1 2  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه هاروارد  1

 3 2 3 5 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه استنفورد  2

 10 4 1 2 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه صنعتي ماساچوست  3

 18 3 4 20 آمريكا متحده اياالت دانشگاه بركلي كاليفرنيا  4

 9 66 5 27 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه واشينگتن  5

 8 10 9 13 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه ميشيگان  6

 5 9 13 25 انگلستان  دانشگاه آكسفورد  7

 2 33 22 397 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه جان هاپكينز  8

 14 6 8 69 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه كلمبيا نيويورك  9

 26 15 6 8 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه كرنل  10

  

 


