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  2020ژانويه  -)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  ارجاعات از نويسندگان برتر تعداد: )Openness( هاي قابل دسترسي فايل .3

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

% مقاالت با بيشترين 10كه جزو 2012 -2016هاي  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 -بندي وبومتريك : رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه1جدول 

 سال
سطح 
بندي    رتبه

2015  2016  2017  2018  2019  2020  

  ژانويه جوالي  ژانويه  جوالي  ژانويه  جوالي  ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه

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

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

  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

 1082 539 282 166  7  66  436  دانشگاه تهران  1

 185 1572 398 404  11  98  568  دانشگاه علوم پزشكي تهران  2

 859 1545 2130 498  15  147  768  دانشگاه صنعتي شريف   3

 1440 2698 693 448  16  149  790  دانشگاه صنعتي اميركبير  4

دانشگاه علوم پزشكي شهيد   5
 293 1887 603 698  17  151  793  بهشتي

 207 3374 632 544  19  169  860  مدرسدانشگاه تربيت   6

 453 3745 815 581  21  200  953  دانشگاه علم و صنعت ايران  7

 938 3726 765 571  22  201  954  دانشگاه صنعتي اصفهان  8

 238 2860 861 776  23  203  956  دانشگاه فردوسي مشهد  9

 1357 3629 900 771  25  238  1106  شيراز دانشگاه   10
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   رتبه ده دانشگاه برتر آسيا: 3جدول 

 رتبه جهاني  كشور  نام دانشگاه  رديف
  هاي ارزيابي رتبه در شاخص

اندازه صفحات 
  وب

قابليت مشاهده 
  ديگران

هاي قابل  فايل
  برتري  دسترسي

 189 103 97 9  40  چين  دانشگاه تسينگهوا چين  1

 149 148 84 3  47  هنگ كنگ  دانشگاه هنگ كنگ   2

 29 54 100 135  53  سنگاپور  سنگاپور دانشگاه ملي  3

 54 62 123 180 16  چين  دانشگاه پكن  4

 67 43 105 265 45  ژاپن  دانشگاه توكيو  5

 81 177 185 268 33  چين شانگهاي تانگ دانشگاه جيائو  6

 119 205 191 37  84  چين  دانشگاه ژجيانگ  7

 91 183 251 104 46  سنگاپور  دانشگاه صنعتي نانيانگ  8

 103 63 166 161 97  ژاپن  دانشگاه كيوتو   9

 117 156 164 88 127  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

هاي قابل  فايل
  برتري  دسترسي

 2 1 1 1  اياالت متحده آمريكا  هاروارددانشگاه   1

 3 3 2 2 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه استنفورد  2

 2 1 4 8 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه صنعتي ماساچوست  3

 17 3 4 18 آمريكا متحده اياالت دانشگاه بركلي كاليفرنيا  4

 10 56 5 25 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه واشينگتن  5

 7 11 8 12 آمريكا متحده اياالت  ميشيگان دانشگاه  6

 21 15 8 4 انگلستان  دانشگاه آكسفورد  7

 57 9 7 14 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه كلمبيا نيويورك  8

 9 6 17 22 آمريكا متحده اياالت  دانشگاه كرنل  8

 41 12 10 15  آمريكا متحده اياالت  دانشگاه پنسيلوانيا  10

  

 


