
١ 

گاه ��دو�ی ��ھد ��ه -دا�ش ��ه -ر�ی و �و��ه �نا�ع�عاو�� �   ر�یوا�د �

 

 

 

 فهرست مطالب

  2  2022 هیژانو - بندي وبومتریک نظام رتبه یمعرف

  3   2022تا  2017هاي سال - بندي وبومتریک: رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام رتبه1جدول 

  4  2022 هیژانو -  بندي وبومتریکدر نظام رتبه رانیرتبه ده دانشگاه برتر ا:  2جدول 

  5  2022 هیژانو -  بندي وبومتریکدر نظام رتبه ایرتبه ده دانشگاه برتر آس:  3 جدول

  6  2022 هیژانو – کیوبومتر يبند: رتبه ده دانشگاه برتر جهان در نظام رتبه4جدول 

 

  



٢ 

گاه ��دو�ی ��ھد ��ه -دا�ش ��ه -ر�ی و �و��ه �نا�ع�عاو�� �   ر�یوا�د �

  2022 ژانویه - )WR1بندي وبومتریک ( معرفی نظام رتبه  

  

 مقدمه  

ــاتی  ــه تحقیق ــازمان ٢CSICموسس ــین س ــدود از اول ــکل از ح ــا و متش ــه در اروپ ــات پای ــز و  126هاي تحقیق مرک

ــابی وضــعیت وبآزمایشــگاه در ســطح کشــور اســپانیا می ــه ارزی ــه تحقیقــات خــود را در زمین ها از ســایتباشــد ک

و مرکـز آموزشـی  دانشـگاه 31,000 بـیش از هــر شــش مــاه یکبــاریـن مؤسسـه، ااسـت. آغـاز نمـوده  2004سـال 

  دهد. ها مورد بررسی قرار میآن سایتو پژوهشی سراسر جهان را بر مبناي وب

 هاي ارزیابیشاخص  

ها از هاي ارجاع شده مربوط به این لینکها و دامنه): مجموع تعداد لینکVisibility( قابلیت مشاهده دیگران .1

این شاخص از دو پایگاه  اطالعات مربوط به باشد.میسایت دانشگاه سایت خارجی به وبوب یک

  ).%50شود (با وزن استخراج می Ahrefsو   Majesticاطالعاتی

 موتور جستجويکه براساس  برتر نویسنده 210 ارجاعات از تعداد: )Openness( هاي قابل دسترسیفایل .2

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

مقاالت با بیشترین  %10که جزو 2016 - 2020هاي در سال : تعداد مقاالت برتر دانشگاه)Excellence( برتري .3

 ).%40(با وزن  آوري شده استداده سایماگو جمع از پایگاه هستند. این اطالعات رشته 26در  ارجاعات

  

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

  

  

                                                             
1- Webometrics Ranking of World Universities 
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   2022تا  2017هاي سال - بندي وبومتریک: رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام رتبه1جدول 

 سال

سطح 

  بنديرتبه

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

  ژانویه  جوالي  ژانویه  جوالي  ژانویه  جوالي  ژانویه  جوالي  ژانویه  جوالي  ژانویه

  9  7  9  7  9  9  9  9  8  8  8  کشور

هاي دانشگاه

تابع وزارت 

  عتف

7  7  7  7  7  7  7  5  7  5  6  

  207  188  174  196  203  220  231  233  216  255  171  آسیا

  930  876  884  908  956  961  1011  989  963  1025  920  جهان
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 2022 هیژانو - کیوبومتر يبنددر نظام رتبه رانیرتبه ده دانشگاه برتر ا :2جدول 

  نام دانشگاه  ردیف
رتبه در 

  جهان

رتبه در 

  آسیا

 رتبه در

  خاورمیانه

  هاي ارزیابیرتبه در شاخص

قابلیت مشاهده 

  دیگران

هاي قابل فایل

  دسترسی
  برتري

  238  422  520 5  42  308  دانشگاه تهران  1

 342  284  1387  10  82  504  دانشگاه علوم پزشکی تهران  2

 511  632  1705  18  128  682  دانشگاه صنعتی شریف  3

4  
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی
697  135  19  1708  480  561 

  467  617  2516  24  149  749  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  5

  486  542  3163  27  164  809  دانشگاه تربیت مدرس  6

  1040  728  1355  30  195  897  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی  7

  572  708  3510  32  198  910  دانشگاه علم و صنعت ایران  8

  763 687  2592  33  207  930  دانشگاه فردوسی مشهد  9

  612  651  3567  35  213  952  تبریز دانشگاه علوم پزشکی  10
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  2022 هیژانو - کیوبومتر يبنددر نظام رتبه: رتبه ده دانشگاه برتر آسیا 3جدول 

  کشور  نام دانشگاه  ردیف
رتبه 

  جهانی

  هاي ارزیابیرتبه در شاخص

قابلیت مشاهده 

  دیگران

هاي قابل فایل

  دسترسی
  برتري

1  Tsinghua University  2  100  120  30  چین  

2  Peking University   13  192 109  47  چین  

3  National University of 
Singapore  

  26  69  118  52  سنگاپور

4  University of Tokyo  43 219  101 65  ژاپن  

5  Shanghai Jiao Tong 
University  

  17  250  246 75  چین

6  Zhejiang University  21  200  271 77  چین  

7  University of Hong Kong 108  78  138 83  کنگهنگ  

8  Chinese University of Hong 
Kong 

  106  84  140 86  کنگهنگ

9  Nanyang Technological 
University  

  39  104  297 90  ژاپن

10  Kyoto University  123  138  144  96  چین  
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 2022 هیژانو - کیوبومتر يبنددر نظام رتبه جهاندانشگاه برتر  ده رتبه: 4جدول 

  کشور  نام دانشگاه  ردیف

  هاي ارزیابیرتبه در شاخص

قابلیت مشاهده 

  دیگران

هاي قابل فایل

  دسترسی
  برتري

1  Harvard University  1 1 1  آمریکاایاالت متحده 

2  Stanford University 4 2 3  ایاالت متحده آمریکا 

3  Massachusetts Institute of 
Technology 

 10 4 2  ایاالت متحده آمریکا

4  University of California 
Berkeley 

 18 3 4  ایاالت متحده آمریکا

5  University of Oxford 5 6 14  انگلستان 

6  University of Michigan 7 11 8  ایاالت متحده آمریکا 

7  University of Washington  9 68 6  ایاالت متحده آمریکا 

8  Cornell University  24 15 5 آمریکا متحده ایاالت 

9  Columbia University New 
York 

 15 8 9  ایاالت متحده آمریکا

10  Johns Hopkins University  8 36 16 آمریکا متحده ایاالت 

  

 


