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 6201 جوالي -(WR1بندي وبومتريك ) معرفی نظام رتبه

 مقدمه 

مركههوحوحح126حههدورححمتشهه احازحوه يحقيقاقهه پحي  ههتحروحاوويهه حازحاولههاسحسهه زم  حCSIC2يحموسسههتحقيقاقهه ق

ه حازحسهه   وبحروحزمانههتحاوز ه بيحوته ا قيقاقه پحوهورحواحكههتححب شهدآزم  شها  حروحسه كحكشههووحاسه  يا حمي

يحآموزشهحوحمركهوحرايشها  ح24.000حبهامحازههرحشهمحمه  ح   ه وح،حمؤسسهت هسحا.حاسه  حآغه زحيوهورح2004س لح

ه يحاوز ه بيحا هسحرههد.حشه و  حمهوورحبروسهيحاهراوحميههآ حسه   وببهرحم نه يححوحيژوهشيحسراسرحجه  حوا

حبنديحشد حوحبتحهرحگرو حوزييحمتن سبحب حاهوا حآ حاوتص صحرار حشد حاس .حيظ محروحروحگرو حرستت

 هاي ارزيابيشاخص 

 (%50وز حب ح)Visibility) )الف( دامنه مشاهده 

 حقابليت مشاهده ديگران(Impactحمجووعحق دارحلانک:)ه حازح کحه يحاوج عحشد حمربوطحبتحا سحلانکه حوحرامنت

حوبوب حبت حو وجي حميس    حرايشا   حاطالع قيحس    حي  ا   حرو حاز حش و  حا س حبت حمربوط حاطالع پ ب شد.

Majestic SEOحوح،Ahrefs حشور.استخراجحمي

ح(%50وز حب ح) (Activity)ب( سطوح فعاليت 

 حاندازه صفحات وب(Presence)بجوحف  احس   حرايشا  :حق دارحصفي پحوبحموجورحروحوب(ه ي pdf)كتحازحح

 .(%10وز حب ح)حب شندا باحرسترسيحميح Googleطر قحموقووحجستجوي

 حهاي قابل دسترسيفايل(Openness)ه يحب حفرم ف  احق دارحكا:ح  pdfس   حموورحيظرحمنتشرحشد حروحوبحكت

 .(%10وز حب ح)حاستخراجحشويدحGoogleب شندحوحبتحوسالتحموقووحجستجويح

 حبرتري(Excellence)  حق دارحمق الپحبرقرحرايشا حباشتر سحح%10كتحجووح2009ح-2013ه يحروحس لح: مق الپحب 

ح.(%30وز حب ح)ح آوويحشد حاسرار حس  و گوحجوعحازحي  ا  حاوج ع پحهستند.حا سحاطالع پ

 

حhttp://www.webometrics.info/حسايت اصلي وبومتريک :منبع

 

                                                           
1 Webometrics Ranking of World Universities 

2  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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  : رتبه ده دانشگاه برتر ايران1جدول 

 نام دانشگاه رديف 
رتبه در 

 جهان

در رتبه 

 آسيا

 هاي ارزيابیرتبه در شاخص

قابليت مشاهده 

 ديگران

اندازه صفحات 

 وب

هاي قابل فايل

 دسترسی
 برتري

 370 791 511 402 65 411 دانشگاه تهران 1

 560 623 388 339 66 421 دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 616 1060 787 1183 149 640 دانشگاه صنعتی اصفهان 3

 439 957 1497 845 157 673 دانشگاه صنعتی شريف  4

 1425 1332 250 815 160 681 شیراز دانشگاه علوم پزشکی 5

 424 1055 1747 2903 183 758 دانشگاه صنعتی امیركبیر 6

 556 1003 1578 1618 185 760 دانشگاه تربیت مدرس 7

 835 1438 1222 402 195 791 دانشگاه فردوسی مشهد 8

 525 1209 2467 1859 229 898 دانشگاه علم و صنعت ايران 9

 1010 1068 1688 524 244 932 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 10

 854 1291 1982 1630 267 1007 شهید بهشتیدانشگاه  11

 763 1346 2444 2435 286 1080 دانشگاه شیراز 12
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  برتر آسيا: رتبه ده دانشگاه 2جدول 

 رتبه جهانی کشور نام دانشگاه رديف

 هاي ارزيابیرتبه در شاخص

قابليت مشاهده 

 ديگران

اندازه صفحات 

 وب

هاي قابل فايل

 دسترسی
 برتري

 41 97 36 129 34 چین دانشگاه ژجیانگ 1

 23 111 65 54 38 چین دانشگاه پکن 2

 19 91 60 350 42 چین دانشگاه تسینگهوا چین 3

 27 160 104 90 56 ژاپن دانشگاه توكیو 4

 106 170 76 9 64 تايوان دانشگاه ملی تايوان 5

 29 35 133 334 68 سنگاپور دانشگاه ملی سنگاپور 6

 61 202 103 90 70 چین شانگهاي تانگ دانشگاه جیائو 7

 47 128 100 631 72 سنگاپور دانشگاه صنعتی نانیانگ 8

 68 37 143 51 75 كره دانشگاه ملی سئول 9

 109 213 63 473 76 چین دانشگاه علم و صنعت چین 10
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  جهاندانشگاه برتر  ده رتبه: 3جدول 

 کشور نام دانشگاه رديف

 هاي ارزيابیرتبه در شاخص

قابليت مشاهده 

 ديگران

اندازه صفحات 

 وب

هاي قابل فايل

 دسترسی
 برتري

 1 1 1 1 اياالت متحده آمريکا هاروارددانشگاه  1

 11 6 1 2 آمريکا متحده اياالت دانشگاه صنعتی ماساچوست 2

 3 2 3 3 آمريکا متحده اياالت دانشگاه استنفورد 3

 13 4 4 15 آمريکا متحده اياالت دانشگاه بركلی كالیفرنیا 4

 4 12 7 7 آمريکا متحده اياالت دانشگاه میشیگان 5

 21 31 5 4 آمريکا متحده اياالت كرنلدانشگاه  6

 6 23 8 23 آمريکا متحده اياالت دانشگاه واشنگتن 7

 14 10 9 29 آمريکا متحده اياالت دانشگاه كلمبیا نیويورک 8

 12 43 10 14 آمريکا متحده اياالت دانشگاه پنسیلوانیا 9

 5 9 18 20 آمريکا متحده اياالت دانشگاه آكسفورد 10

 

 


