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گاه فردوسی مشهد  رزییواحد ربانمه -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه -دانش

 2022 يجوال -(WR1بندي وبومتريك ) معرفی نظام رتبه 

 

 مقدمه 

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

ه حازحسهه   ب شه حكههتحقيقاقه پحرهورحواحروحزمازههتحاوز ه ب حو ه ا حو آزم   ها  حروحسه كحك ههووحاسه  يا حم 

وحمركهوحآموزشه ححراي ها  ح31.000حبها حازحهر  شرم مريك ار ري  هسحمسسسهت حااسه  حآغ زحيمور حح2004س لح

حره  حه حموورحبروس حقراوحم آ حس   وحيژوه  حسراسرحجه  حواحبرحمبز يحو 

 هيي ا زايبيشيخص  

ه حازحه يحاوج عحش  حمربوطحبتحا سحلازکه حوحرامزت(:حمجموعحق  ارحلازکVisibility)حقيبليت مشيهدك داگ ان  1

حو و ح ک حبت حر وج  حس    حراي ا   حبتحب ش  م س    حمربوط حي  ا  ححاطالع پ حرو حاز حش رص ا س

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

ح(Openness)حهيي قيبل دست سيفيال  2 حموقووحجسزجويكتحبراس سححبرقرحيو سز  ح210حاوج ع پحازحق  ار:

Google Scholar Profilesححححححححححح( %10)ب حوز ححاسزخراجحشوي ح 

مق الپحب حبا زر سحح%10كتحجووح2017ح-2021ه يحروحس لح:حق  ارحمق الپحبرقرحراي ا  (Excellence)حب ت ي  3

 ( %40)ب حوز ححآوويحش  حاس رار حس  م گوحجمعحازحي  ا  حهسزز  حا سحاطالع پحوشزتح27روححاوج ع پ

ح

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

 

 

                                                           
1- Webometrics Ranking of World Universities 

 

file://///192.168.51.49/وبومتریک/2012/.%20http:/www.webometrics.info/
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  2022تا  2017هاي سال -بندي وبومتريك: رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام رتبه1جدول 

 سال

 بنديسطح رتبه

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه

ح10ح9ح7ح9ح7ح9ح9ح9ح9ح8ح8ح8 کشور

هاي تابع دانشگاه

 وزارت عتف
ح6ح6ح5ح7ح5ح7ح7ح7ح7ح7 7ح7

ح221ح207ح188ح174ح196ح203ح220ح231ح233ح216ح255ح171 آسیا

ح935ح930ح876ح884ح908ح956ح961ح1011ح989ح963ح1025ح920 جهان
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گاه فردوسی مشهد  رزییواحد ربانمه -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه -دانش

 2022 يجوال - 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

 205 441 566 3 43 295 دانشگاه تهران 1

 285 286 1480 10 82 475 دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

3 
شهید  دانشگاه علوم پزشکی

 بهشتی
648 130 16 1692 504 486 

 522 634 1572 17 134 660 دانشگاه صنعتی شريف 4

 452 627 2725 24 159 759 دانشگاه صنعتی امیركبیر 5

 456 540 3256 27 173 795 دانشگاه تربیت مدرس 6

 546 646 3136 30 198 864 تبريز دانشگاه علوم پزشکی 7

 518 716 3667 32 213 909 دانشگاه علم و صنعت ايران 8

9 
 دانشگاه علوم پزشکی

 اصفهان
931 219 34 1713 743 949 

 692 707 2729 36 221 935 دانشگاه فردوسی مشهد 10
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 2022 يجوال - كيوبومتر يبنددر نظام رتبه: رتبه ده دانشگاه برتر آسیا 3جدول 

 کشور نام دانشگاه رديف
رتبه 

 جهانی

 هاي ارزيابیرتبه در شاخص

قابلیت مشاهده 

 ديگران

هاي قابل فايل

 دسترسی
 برتري

1 Tsinghua University 3 82 112 26 چین 

2 Peking University  12 160 91 38 چین 

3 National University of 

Singapore 
 22 67 118 48 سنگاپور

4 University of Tokyo 55 211 90 64 ژاپن 

5 Shanghai Jiao Tong 

University 
 9 227 241 68 چین

6 Zhejiang University  11 177 259 71 چین 

7 University of Hong Kong 89 80 132 78 كنگهنگ 

8 Chinese University of Hong 

Kong 
 95 89 139 81 كنگهنگ

9 Nanyang Technological 

University 
 36 96 301 88 سنگاپور

10 Kyoto University 150 148 133 96 ژاپن 

 

 

https://www.pku.edu.cn/
https://www.nus.edu.sg/
https://www.nus.edu.sg/
https://sjtu.edu.cn/
https://sjtu.edu.cn/
https://www.zju.edu.cn/
https://www.hku.hk/
http://www.cuhk.edu.hk/
http://www.cuhk.edu.hk/
https://www.ntu.edu.sg/
https://www.ntu.edu.sg/
https://www.kyoto-u.ac.jp/
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 2022 يجوال - كيوبومتر يبنددر نظام رتبه جهاندانشگاه برتر  ده رتبه: 4جدول 

 کشور نام دانشگاه رديف

 هاي ارزيابیرتبه در شاخص

قابلیت مشاهده 

 ديگران

هاي قابل فايل

 دسترسی
 برتري

1 Harvard University 1 1 1 اياالت متحده آمريکا 

2 Stanford University 4 2 3 اياالت متحده آمريکا 

3 Massachusetts Institute of 

Technology 
51 4 1 متحده آمريکااياالت   

4 University of Oxford 5 6 14 انگلستان 

5 University of California 

Berkeley 
72 3 4 اياالت متحده آمريکا  

6 University of Michigan 21 8 اياالت متحده آمريکا  8 

7 University of Washington 96 6 اياالت متحده آمريکا  01  

8 Cornell University 32 15 5 آمريکا متحده اياالت  

9 Columbia University New 

York 
81 8 9 اياالت متحده آمريکا  

10 Johns Hopkins University 7 36 16 آمريکا متحده اياالت 

 

 

https://www.harvard.edu/
https://www.stanford.edu/
https://www.ox.ac.uk/
https://www.berkeley.edu/
https://www.berkeley.edu/
https://umich.edu/
https://www.columbia.edu/
https://www.columbia.edu/

