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 0212 انويهژ -(WR1بندي وبومتريك ) معرفی نظام رتبه 

 

 مقدمه 

مركههوحوحح126ه يحقيقاقهه پحي  ههتحروحاوويهه حوحمز ههودحازح هه ورحازحاولههاسحسهه زم  ح2CSICموسسههتحقيقاقهه ق ح

ه حازحسه   ب شه حكهتحقيقاقه پح هورحواحروحزمارهتحاوز ه ب حوبه ا حو آزم   گ هحروحسهح حك هووحاسهي  ا حم 

وحمركهوحآموزشه ححرا  هگ هح31.000حبها حازحهر  شرم مريك ار ري  هسحمسسسهت حااسه  حآغ زح مورهحح2004س لح

حره  حه حموورحبروس حقراوحم آ حس   ژوه  حسراسرحجه  حواحبرحمبر يحو وحي

 هيي ا زايبيشيخص  

ه حازحه يحاوج عحش هحمربوطحبتحا سحلارکه حوحرامرتمجموعحق  ارحلارک(:حVisibility)حداگ انقيبليت مشيهدك   1

حو و ح ک حبت ح  وج  حم س    حرا  گ ه حبتحب ش  س    حمربوط حي  گ هححاطالع پ حرو حاز حش  ص ا س

ح( %50شورح)ب حوز حاسزخراجحم  Ahrefsوحح Majesticاطالع ق 

ح(Openness)حهيي قيبل دست سيفيال  2 حموقووحجسزجويتحبراس سحكحبرقرح و سر هح210حاوج ع پحازحق  ار:

Google Scholar Profilesححححححححححح( %10)ب حوز ححاسزخراجحشو  ح 

ا زر سحمق الپحب حبح%10كتحجووح2015ح-2019ه يحروحس لح:حق  ارحمق الپحبرقرحرا  گ ه(Excellence)حب ت ي  3

 ( %40)ب حوز ححآوويحش هحاس رارهحس  م گوحجمعحازحي  گ هحهسزر  حا سحاطالع پحوشزتح26روححاوج ع پ

ح

ح

ح

حhttp://www.webometrics.info/حسيات اصلي وبومت اک :من ع

 

 

                                                            
1- Webometrics Ranking of World Universities 

2-  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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  2021تا  2016هاي الس -وبومتريكبندي : رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام رتبه1جدول 

 سال

بندي   سطح رتبه  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه

ح9ح7ح9ح9ح9ح9ح8ح8ح8ح8ح5 کشور

ح174ح196ح203ح220ح231ح233ح216ح255ح171ح195ح122 آسیا

ح884ح908ح956ح961ح1011ح989ح963ح1025ح920ح791ح732 جهان
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 2021 هيانوژ - كيوبومتر يبنددر نظام رتبه رانيرتبه ده دانشگاه برتر ا :2جدول 

 نام دانشگاه رديف
رتبه در 

 جهان

رتبه در 

 آسیا

 رتبه در

 خاورمیانه

 هاي ارزيابیرتبه در شاخص

قابلیت مشاهده 

 ديگران

هاي قابل فايل

 دسترسی
 برتري

 251 363 1065 8 25 349 دانشگاه تهران 1

 355 243 1365 11 46 446 دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

3 
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی
580 80 17 1194 395 596 

 447 495 1788 18 89 594 دانشگاه صنعتی امیركبیر 4

 517 1868 1172 19 109 659 دانشگاه صنعتی شريف 5

 506 434 3267 26 135 775 دانشگاه تربیت مدرس 6

 588 592 3500 30 167 868 دانشگاه علم و صنعت ايران 7

 744 648 2578 31 168 874 شیرازدانشگاه  8

 721 597 2773 32 174 884 دانشگاه فردوسی مشهد 9

 584 537 3854 34 177 891 دانشگاه صنعتی اصفهان 10
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 2021 هيانوژ - كيوبومتر يبنددر نظام رتبه : رتبه ده دانشگاه برتر آسیا3جدول 

 کشور نام دانشگاه رديف
رتبه 

 جهانی

 هاي ارزيابیرتبه در شاخص

قابلیت مشاهده 

 ديگران

هاي قابل فايل

 دسترسی
 برتري

1 University of Tokyo 49 152 107 28 ژاپن 

2 Kyoto University 116 96 162 64 ژاپن 

3 Tel Aviv University 147 55 165 73 سرائیلا 

4 Sun Yat Sen University 
(Zhongshan University) 

 520 285 70 130 چین

5 Tsinghua University 3 5954 110 159 چین 

6 Hebrew University of 

Jerusalem 
 327 39 225 165 سرائیلا

7 Tianjin University 73 360 680 170 چین 

8 Tohoku University 214 126 394 182 ژاپن 

9 Central South University 
(Zhongnan University) 

 69 488 729 189 چین

10 Beihang University 96 486 638 199 چین 
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 2021 هيانوژ - كيوبومتر يبنددر نظام رتبه جهاندانشگاه برتر  ده رتبه: 4جدول 

 کشور نام دانشگاه رديف

 هاي ارزيابیرتبه در شاخص

قابلیت مشاهده 

 ديگران

قابل هاي فايل

 دسترسی
 برتري

1 University of 

Washington 
 1 1 2 اياالت متحده آمريکا

2 Cornell University 3 2 3 آمريکا متحده اياالت 

3 Johns Hopkins 

University 
 10 4 1 آمريکا متحده اياالت

4 Yale University 18 3 4 آمريکا متحده اياالت 

5 University of 

California San Diego 
 9 66 5 آمريکا متحده اياالت

6 University of Toronto 8 10 9 اناداك 

7 University of 

Wisconsin Madison 
 5 9 13 آمريکا متحده اياالت

8 Pennsylvania State 

University 
 2 33 22 آمريکا متحده اياالت

9 New York University 14 6 8 آمريکا متحده اياالت 

10 ETH Zürich 26 15 6 ئیسسو 

 

 


