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 مقدمه  

CSICی موسسه تحقیقات
مرکز و آزمایشگاه در  126حدود  متشکل از وهاي تحقیقات پایه در اروپا  از اولین سازمان ٢

ه آغاز نمود 2004ها از سال  سایت وب در زمینه ارزیابی وضعیتتحقیقات خود را که  باشد سطح کشور اسپانیا می

بر  ی و پژوهشی سراسر جهان راآموزش و مرکز  دانشگاه 21،000هر شش ماه یکبار حددود ، مؤسسهین ا. است 

بندي شده و به هر  هاي ارزیابی این نظام در دو گروه دسته شاخص. دهد ا مورد بررسی قرار میه آن  سایت وبمبناي 

  . گروه وزنی متناسب با اهمیت آن اختصاص داده شده است

 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 ،Ahrefs شود 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 فایل pdf, doc, docx, pptسایت  بکه در و

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

 . اند در نظر گرفته شده 2012-2008هاي  هاي منتشر شده در سال فایل

 برتري )Excellence( :مقاالت با بیشترین % 10که جزو  2003 -2010هاي  در سال تعداد مقاالت برتر دانشگاه

  .آوري شده است داده سایماگو جمع از پایگاه این اطالعات. ارجاعات هستند

  

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

                                                           
1 Webometrics Ranking of World Universities 

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

  نام دانشگاه  ردیف 
در رتبه 

  جهان

رتبه در 

  آسیا

  ارزیابی هاي رتبه در شاخص

اندازه صفحات 

  وب

قابلیت مشاهده 

  دیگران

هاي قابل  فایل

  دسترسی
  برتري

  384  50  713  2030  71  398  دانشگاه تهران  1

  555  103  777  784  77  422  دانشگاه علوم پزشکی تهران  2

  992  37  1684  438  129  630  دانشگاه فردوسی مشهد  3

  591  1428  701  2036  130  641  تربیت مدرسدانشگاه   4

  1479  1260  424  1134  149  704  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  5

  703  678  1254  1909  163  740  دانشگاه صنعتی اصفهان  6

  495  3098  1136  2904  217  926  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   7

  505  3760  1940  402 237 967  صنعتی شریفدانشگاه   8

  1295  187  2381  1133 242 981  اصفهاندانشگاه علوم پزشکی   9

10  
شهید دانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
1053 270 1187  2909  321  1071  
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   جهانی و رتبه هر شاخص در ده دانشگاه برتر آسیارتبه : 2جدول 

  رتبه جهانی  کشور  نام دانشگاه  ردیف

  ارزیابی هاي رتبه در شاخص

اندازه صفحات 

  وب

قابلیت مشاهده 

  دیگران

هاي قابل  فایل

  دسترسی
  برتري

  79  255  32  36  34  کره  دانشگاه ملی سئول  1

  103  12  81  15  35  تایوان  دانشگاه ملی تایوان  2

  49  148  44  93  37  چین  دانشگاه پکن  3

  45  174  41  378  48  چین  دانشگاه شینگهوا چین  4

  25  149  94  168  53  ژاپن  دانشگاه توکیو  5

  72  362  52  228  60  چین  دانشگاه ژجیانگ  6

7  
دانشگاه جیوتانگ 

  شانگهاي
  102  124  128  20  68  چین

  130  74  134  80  79  کنگ هنگ  کنگ دانشگاه هنگ  8

  63  62  241  107  88  ژاپن  دانشگاه کیوتو  9

10  
موسسه پیشرفته علم و 

  فناوري کره
  215  300  122  16  92  کره
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  جهاندانشگاه برتر  دههر شاخص در  رتبه: 3جدول 

  کشور  نام دانشگاه   ردیف

  ارزیابی هاي شاخصدر  رتبه

اندازه صفحات 

  وب

قابلیت مشاهده 

  دیگران

هاي قابل  فایل

  دسترسی
  برتري

  دانشگاه هاروارد  1
ایاالت متحده 

  آمریکا
10  1  1  1  

2  
دانشگاه صنعتی 

  )MIT(ماساچوست 

ایاالت متحده 

  آمریکا
5  1  27  14  

  دانشگاه استنفورد  3
ایاالت متحده 

  آمریکا
2  3  52  3  

  دانشگاه کرنل   4
ایاالت متحده 

  آمریکا
24  5  67  20  

  دانشگاه میشیگان  5
ایاالت متحده 

  آمریکا
37  7  59  5  

 دانشگاه برکلی کالیفرنیا  6
ایاالت متحده 

  آمریکا
40  4  178  15  

  دانشگاه نیویورك  7
ایاالت متحده 

  آمریکا
60  6  141  12  

  واشنگتن دانشگاه  8
ایاالت متحده 

  آمریکا
25  10  113  6  

  مینسوتادانشگاه   9
ایاالت متحده 

  آمریکا
110  9  15  23  

  پنسیلوانیا دانشگاه  10
ایاالت متحده 

  آمریکا
42  11  109  9  

  

 


