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 مقدمه  

ــات CSICی موسســه تحقیق
ــین ســازمان ٢ ــا   از اول ــه در اروپ ــات پای ــاي تحقیق ــز و  126حــدود  ومتشــکل ازه مرک

هــا از  ســایت در زمینــه ارزیــابی وضــعیتوبتحقیقــات خــود را کــه  باشــد آزمایشــگاه در ســطح کشــور اســپانیا مــی

ی آموزشـ  و مرکـز   دانشـگاه  12.000هـر شـش مـاه یکبـار حـددود      ، مؤسسـه یـن  ا. اسـت  ه آغـاز نمـود   2004سال 

هـاي ارزیـابی ایـن نظـام      شـاخص . نمایـد  مـی بنـدي   رتبـه ا هـ  آن  سـایت  وبو پژوهشی سراسر جهـان رابـر مبنـاي    

  . وزنی متناسب با اهمیت آن اختصاص داده شده است ،بندي شده و به هر گروه در دو گروه دسته

 هاي ارزیابی شاخص 

  %)50وزن با (Visibility) (دامنه مشاهده ) الف

 میزان تاثیر )Impact :(سایت  ها از یک وب هاي ارجاع شده مربوط به این لینک ها و دامنه تعداد لینک میانگین

، Majestic SEOاطالعات مربوط به این شاخص از دو پایگاه اطالعاتی . باشد سایت دانشگاه می خارجی به وب

  .شود استخراج میAhrefsو 

  )%50وزن با ((Activity)سطوح فعالیت ) ب

 میزان حضور )Presence()هاي  به استثناي فایل(سایت دانشگاه  تعداد صفحات وب موجود در وب: %)10زن با و

pdf (که از طریق موتور جستجويGoogle   باشند می دستیابیقابل . 

 هاي قابل دسترسی فایل )Openness() هاي  فایل تعداد مجموع: %) 10با وزنpdf سایت دانشگاه  موجود در وب

 .اند گوگل نمایه شده يدر موتور جستجو که

 برتري)Excellence() مقاالت % 10که جزو  2009 -2013هاي  در سال تعداد مقاالت برتر دانشگاه: %)30با وزن

  .آوري شده است داده سایماگو جمع این اطالعاتاز پایگاه. هستند پراستناد

  

  /http://www.webometrics.infoوبومتریکسایت :منبع

  

                                                           
1
Webometrics Ranking of World Universities 

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

  نام دانشگاه  ردیف 
رتبه در 

  جهان

رتبه در 

  آسیا

  هاي ارزیابی در شاخص رتبه

میزان 
  حضور

  میزان تاثیر
هاي قابل  فایل

  دسترسی
  برتري

  570  606  272  720  57  364  علوم پزشکی تهران  1

  359  980  684  735  71  427  تهران  2

  856  185  1117  212  113  595  فردوسی مشهد  3

  417  1907  1597  983  130  665  صنعتی شریف  4

  542  2339  1260  1699  138  695  تربیت مدرس  5

  619  1521  1682  1480  163  779  صنعتی اصفهان   6

  414  2056  2069  3670  169  797  صنعتی امیرکبیر  7

  516  1446  2639  2255  213  896  علم و صنعت ایران  8

  1049  396  1820  1152 225 924  علوم پزشکی شهید بهشتی  9

  1432  756  1098  1212 229 930  علوم پزشکی شیراز  10
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  رتبه جهانی و رتبه هر شاخص در ده دانشگاه برتر آسیا: 2جدول 

  کشور  نام دانشگاه  ردیف
رتبه 

  جهانی

  هاي ارزیابی رتبه در شاخص

میزان 
  حضور

  میزان تاثیر
هاي قابل  فایل

  دسترسی
  برتري

  35  369  43  155  38  چین  پکن  1

  65  64  64  42  46  کره  ملی سئول  2

  24  12  108  261  47  ژاپن  توکیو  3

  49  550  37  186  49  چین  ژجیانگ  4

  93  29  81  14  50  تایوان  ملی تایوان  5

  27  663  48  957  58  چین  چین تسینگهوا  6

  114  4  152  53  69  هنگ کنگ  هنگ کنگ  7

  81  550  93  59  71  چین   شانگهاي جیائو تانگ  8

  63  20  208  37  76  ژاپن  کیوتو  9

  28  85  186  844  90  سنگاپور  ملی سنگاپور  10
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 جهاندانشگاه برتر  دههر شاخص در  رتبه: 3جدول 

  کشور  نام دانشگاه  ردیف

  هاي ارزیابی شاخصدر  رتبه

میزان 
  حضور

  میزان تاثیر

هاي  فایل

قابل 

  دسترسی

  برتري

  1  24  1  3  ایاالت متحده آمریکا  هاروارد  1

  9  16  2  2  ایاالت متحده آمریکا  )MIT(صنعتی ماساچوست  2

  2  14  3  1  ایاالت متحده آمریکا  استنفورد  3

  21  2  6  11  ایاالت متحده آمریکا کرنل  4

  13  25  4  19  ایاالت متحده آمریکا  برکلی کالیفرنیا  5

  4  30  7  21  ایاالت متحده آمریکا  میشیگان  6

  14  48  5  32  ایاالت متحده آمریکا  کلمبیا نیویورك  7

  7  26  9  22  ایاالت متحده آمریکا  واشنگتن  8

  6  69  10  35  ایاالت متحده آمریکا  )UCLA(آنجلس کالیفرنیا لس  9

  22  15  12  7  ایاالت متحده آمریکا  ویسکانزین مدیسن  10

  

 


