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  2013 سال ژانويه - )WR1 ( وبومتريك معرفي نظام

 مقدمه  
مركز و آزمايشگاه در  126حدود  متشكل از وهاي تحقيقات پايه در اروپا  از اولين سازمان CSIC٢ي موسسه تحقيقات

ه آغاز نمود 2004ها از سال  سايت وب زمينه ارزيابي وضعيتدر تحقيقات خود را كه  باشد سطح كشور اسپانيا مي
بر  سراسر جهان راي و پژوهشي آموزش مركز و  انشگاهد 21،000هر شش ماه يكبار حددود ، مؤسسهين ا. است 

بندي شده و به هر  دستههاي ارزيابي اين نظام در دو گروه  شاخص. دهد مورد بررسي قرار ميا ه آن  سايت وب مبناي
  . ي متناسب با اهميت آن اختصاص داده شده استگروه وزن

 هاي ارزيابي شاخص 

  %)50وزن (Visibility) ( دامنه مشاهده) الف
 قابليت مشاهده ديگران )Impact( :سايت  از يك وبها  هاي ارجاع شده مربوط به اين لينك ها و دامنه مجموع تعداد لينك

 Ahrefs، و Majestic SEO اطالعات مربوط به اين شاخص از دو پايگاه اطالعاتي. باشد سايت دانشگاه مي وب خارجي به

  .شود استخراج مي

  %)50وزن ( (Activity)فعاليت سطوح ) ب
 اندازه صفحات وب )Presence( )20(% :سايت دانشگاه كه از طريق موتور  تعداد صفحات وب موجود در وب

 . باشند قابل دسترسي مي  Googleجستجوي

 هاي قابل دسترسي فايل )Openness( )15(% :هايي با فرمت مجموع فايل  pdf, doc, docx, pptسايت مورد نظر  كه در وب
هاي منتشر شده در  در محاسبه اين شاخص، فايل. استخراج شوند Googleمنتشر شده باشند و به وسيله موتور جستجوي 

 . اند شدهر گرفته در نظ 2012- 2008هاي  سال

 برتري )Excellence( )15(% : اين اطالعات از . مقاالت با بيشترين ارجاعات هستند% 10تعداد مقاالت برتر دانشگاه كه جزو
  . آوري شده است پايگاه داده سايماگو جمع

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

                                                            
1 Webometrics Ranking of World Universities 
2 

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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 جهاندانشگاه برتر  دههر شاخص در  رتبه: 1جدول 

  كشور  نام دانشگاه   رديف
  ارزيابي هاي شاخصدر  رتبه

اندازه صفحات 
  وب

قابليت مشاهده 
  ديگران

هاي قابل  فايل
  برتري  دسترسي

  1  1  1  51  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه هاروارد  1
  3  25  1  1  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه استنفورد  2

دانشگاه صنعتي ماساچوست  3
)MIT(  10  30  3  5  اياالت متحده آمريكا  

  5  91  8  25  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه ايالتي ميشيگان  4
  7  122  11  2  اياالت متحده آمريكا  پنسيلوانيادانشگاه   5

آنجلس كاليفرنيا  دانشگاه لس  6
(UCLA) 

  2  192  6  49  اياالت متحده آمريكا

  11  61  5  541  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه بركلي كاليفرنيا  7
  9  132  14  14  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه كلمبيا نيويورك  8
  23  66  7  226  آمريكااياالت متحده   دانشگاه كرنل  9
  21  7  9  744  اياالت متحده آمريكا  دانشگاه مينسوتا  10
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  ده دانشگاه برتر آسياهر شاخص در  رتبهرتبه جهاني و : 2جدول 

  رتبه جهاني  كشور  نام دانشگاه  رديف
  ارزيابي هاي شاخصدر  رتبه

اندازه صفحات 
  وب

قابليت مشاهده 
  ديگران

هاي قابل  فايل
  برتري  دسترسي

  103  28  109  4  38  تايوان  دانشگاه ملي تايوان  1
  20  123  106  130  48  ژاپن  دانشگاه توكيو  2
  40  79  134  99  61  ژاپن  دانشگاه كيوتو  3
  55  257  103  266  75  چين  چين شينگهوادانشگاه   4
  131  110  96  335  76  استراليا  دانشگاه ملي استراليا  5
  128  423  90  44  79  كنگ هنگ  كنگ دانشگاه هنگ  6
 127  294  137  22  83  چين  تانگ شانگهايدانشگاه جيو  7
  36  173  113  614  86  سنگاپور  دانشگاه ملي سنگاپور  8
  315  222  83  80  90  چين  دانشگاه شاندانگ  9
  76  208  72  1492  96  چين  دانشگاه پكن  10
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 برتر ايرانده دانشگاه هر شاخص در  رتبهو  در جهان و آسيارتبه : 3جدول 

در رتبه   نام دانشگاه  رديف
  جهان

رتبه در 
  آسيا

  ارزيابي هاي رتبه در شاخص

اندازه صفحات 
  وب

قابليت مشاهده 
  ديگران

هاي قابل  فايل
  برتري  دسترسي

  462  120  930  1317  92  468  دانشگاه تهران  1
  660  62  1857  759  123  612  دانشگاه علوم پزشكي تهران  2
  1156  20  2508  1049  174  815  فردوسي مشهددانشگاه   3
  545  3064  1475  1091  230  993  دانشگاه صنعتي شريف  4
  867  720  1883  2776  238  1013  دانشگاه صنعتي اصفهان  5
  638  2396  1185  4403 263 1082  دانشگاه صنعتي اميركبير  6
  1538  193  3393  1091 294 1185  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  7

دانشگاه علوم پزشكي شهيد  8
  1191  355  4380  1732  348  1350  بهشتي

  731  1636  3270  2805  356  1382  دانشگاه علم و صنعت ايران  9
  1475  1208  3101  1402  363  1406  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  10

 


