
 

 

 شیوهنامه کارگروه علمی وبومتریک

 مقدمه

سایت وبومتریکس شگاهرتبه بندی وب  سایبرمتریکؤها و مهای دان شگاه  سط آزمای شی دنیا تو سات آموز    س

(CINDOC) واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپپنانیا (CSIC) مأموریت رتبه بندی وبومتریکس، ارتقاء  اسپپت

سی آزاد برای افزایش چشمگیر انتقال دانش علمی و  ستر شگاهی و حمایت از ابتکارات د سایت  دان حضور وب 

فرهنگی تولید شده توسط دانشگاهها به کل جامعه است  که هم مؤسسات و هم دانشمندان را به داشتن یک وب 

 ها را به خوبی بازتاب دهد سایت ترغیب کرده که فعالیت های آن

در دهه دوم قرن بیسپپت و یکم، وب برای آینده کلیه مأموریت های دانشپپگاه مهم اسپپت، زیرا در حال حا پپر 

مهمترین ابزار ارتباط علمی، کانال آینده برای یادگیری از راه دور از خارج از دانشپپپگاه، تاگر گوتگوی آزاد برای 

جذب استعداد، بودجه و منابع است  وبومتریک رتبه بندی ای از تمام دانشگاه تعامل جامعه و ویترین جهانی برای 

است، و  وبومتریک بازده تحقیقاتی های جهان است، نه تنها چند صد مؤسسه از جهان توسعه یافته  مو وع اصلی

 د وشامل نه تنها انتشارات رسمی )مجالت الکترونیکی، منابع( بلکه ارتباطات علمی غیررسمی نیز می ش

ساس اطالعات مبتنی بر وب آنها تحلیل  000222بندی بیش از این رتبه شگاه دنیا را بر ا وبومتریکس  .کندمیدان

سال  شد 0220اولین بار در  شاخصی مرکب از چندین پارامتر تهیه  ساس  شد و بر ا ست  انجام  های شاخصه ا

بندی هر را به نشر اینترنتی نشان دهد  این رتبهاند که میزان توجه موسسات وبومتریکس به این دلیل بوجود آمده

  شودبروز می (January & July) ساله در دی و تیرماه

 

در اه با دستور ریاست محترم دانشگکارگروه وبومتریک یابی به اهداف ذیل دستور تشکیل به منظور دست

  صادر شده است: 89اسفند 

 بندی وبومتریکرتبهدر یزد سایت دانشگاه ارتقاء رتبه وب -

به منظور افزایش انتقال علم و  (Open Access initiatives) های دسترسی آزادحمایت از طرح -

 دانش

 دانشگاه در فضای مجازی، آیینه ای از دانشگاه در فضای واقعیفعال حضور  -



 

 

 اعضای کارگروه وبومتریک -2ماده 

 المللیهای علمی بینمدیر همکاری -

 ریاستحوزه و مشاور مدیر  -

 نماینده معاونت پژوهشی و فناوری -

 نماینده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی -

 بندی و برندسازیگروه رتبهرئیس  -

 بندی و برندسازیگروه رتبهکارشناس   -

 رئیس روابط عمومی -

 شخص حقیقی متخصص و مرتبط حسب مو وع -

 Webometrics  معیارهای رتبه بندی - 3ماده 

 :اصلی به عنوان شاخص های ارزیابی وبومتریک وجود دارد در حال حا ر چهار فاکتور

 ردیف شاخص توضیحات ضریب تأثیر

50% 

 (backlink)تعداد لینکهای ورودی یا برگشتی

 شناسایی شده توسط موتور های جستجوگر

Majestic SEO  و ahrefs 

IMPACT 1 

5% 
تعداد صوحات ایندکس شده از وب سایت، توسط 

 Google موتور جستجوگر
PRESENCE 2 

10% 

شناسایی  (pdf, doc, docx, ppt) تعداد مقاگت

 0202در بین سالهای  Google Scholar شده توسط

 0200تا 

OPENNESS 3 

35% 

مهمترین ارجاعات مقاگت  %02تعداد مقاگت در 

 بر اساس وب سایت سال گذشته 5علمی در 

Scimago 

EXCELLENCE 4 

 



 

 

 های ارتقاء رتبه وب استراتژی - 4ماده 

 

 (%05قابلیت مشاهده ) -4-1

ا ببهینه سازی ساختار سایت برای موتورهای جستجو با هدف افزایش تعداد لینک ها و بک لینک به وب سایت دانشگاه  

 را افزایش داد مشاهده پذیری سایت  توانمیکار 1مهندسین سئو استواده از

مرتبط با صپپپوحه وب سپپپایت دانشپپپگاه و افزایش انرگذاری آن در نتای   به بیان مهمترین عوامل SEOفرایند سپپپئو

 است   افزایش بازدید سایتپردازد که خروجی آن جستجوهای اینترنت می

 توان بصورت زیر خالصه نمود: را میاهداف سئو

 باگ بردم میزان بازدید از وب سایت دانشگاه. 

  ندن برند دانشگاه به سایرین خواهد شد  و شناسا برندباعث ایجاد 

  سایت خواهد شد ترافیکباعث افزایش. 

  سبب بهبود رتبه وب سایت در صوحه نتای  موتور جستجو خواهد شد 

  محصوگت خواهد شد فروشباعث افزایش. 

  است تبلیغاتبهترین ابزار برای. 

 

 (%30سرآمدی در پژوهش ) -4-2

توان امتیاز بیشتری در این شاخص کسب نمود  درواقع می مقاگت یا ارجاعات بههای افزایش سایتیشن بکارگیری راهبا 

  Scimagoمقاگت پراسپپپتناد در زمینه های مربوط به آنها در وب سپپپایت ٪02تعداد مقاگت کیوی متعلق به چه هر

)https://www.scimagojr.com/( به وب سپپپایت دا بد، رت یا بد  نشپپپگاه در این شپپپاخص بهبود میافزایش  یا

های مرجع مانند گوگل اسکوگر، اسکوپوس  سازوکاری برای نبت مقاگت تولید شده در دانشگاه در سایت نمودنفراهم

 گردد میآمار مقاگت تولید شده و تعداد ارجاعات به این مقاگت منجر به افزایش و    

 
 

 (%15دسترسی آزاد به اطالعات )فافیت/ش -4-3

شگاهی شارات علمی و دیگر منابع دان شتر مقاگت و افرایگان بودن دسترسی الکترونیکی به انت زایش ، منجر به خواندن بی

ستناددهی می ستواده رایگان افراد از مناشود  ا سهیالت برای ا شگاه و ارائه ت ع علمی بمعرفی مجالت و تولیدات علمی دان

 گردد بندی وب میدانشگاه است  که انجام این امور در نهایت منجر به افزایش امتیاز در رتبهدر اختیار 

با توجه به اینکه رویکرد نوآوری های جدید در دنیای امروزه ، نوآوری باز اسپپپت در همین راسپپپتا امروز دیگر حق  

های دانش و بهبود آن، هر کدام از فعالیت مالکیت، معنای چندانی در دنیا ندارد  لذا بهتر اسپپت برای توسپپعه و تسپپهیم

                                                           
1. Search Engine Optimization 

https://www.scimagojr.com/


 

 

علمی در هر مرحله که قرار دارند به مرور در اختیار دیگران گذاشته شود تا بتوان آنها را با کمک دیگران به بهترین شکل 

 تکمیل نمود  

 

 (%0حضور/تسهیم دانش عمومی ) -4-4

افزودن ، نمودن اطالعات صپپوحه وبعلمی در پررنگ تشپپویق واحدهای سپپتادی و به ویژه صپپوی و اعضپپای هیأت

شگاه  PDF و Wordهای پاورپوینت ، های غنی مانند تعداد کل فایلفایل سایت دان و ارائه خدمات به موجود در وب 

  گردد منجر به افزایش امتیاز در این شاخص می صورت مستقیم از طریق وب

 

 نتایج ارزیابی وبومتریک -0ماده 

عمومی و علمی  اقبال و شهههرتگیرند، از بندی جهانی در جایگاه برتر قرار میهای رتبههایی که در نظامدانشپپپگاه   

ها و جوامع علمی در سپپراسپپر جهان را به دنبال خواهد برخوردار خواهند بود  چنین عملکردی، توجه گسپپترده رسپپانه

شت  نتای  نظام شگاهبندی باعث میهای رتبهدا شود  این امر موجب شوند تا عملکرد دان شان داده  ها به عموم جامعه ن

بندی به نهادهای آموزش عالی های رتبهها در جوامع علمی خواهد بود  نظامدانشپپگاه گوییشههفافیت و پاسهه افزایش 

 .زیابی قرار دهندچه که باید باشند، مورد ارچه که هستند و آندهند تا خود را بر اساس آناجازه می

سه  س ستواده میبندیهای آموزش عالی از این رتبهمؤ شی یا ها به عنوان ابزار ارتقا خود ا شی، پژوه کنند تا برتری آموز

شگاه سایر دان سبت به  شجویان نیز از نتای  رتبهتجاری خود را ن سیاری از دان به عنوان  بندیهای رقیب افزایش دهند  ب

شگاهیک راهنما برای  ستواده میانتخاب دان صیل ا سیل دریافت پتاننتای  نیز،  تبلیغاتی هایکنند  جنبهها جهت ادامه تح

که موجب بهبود موقعیت  دهدالمللی را افزایش میی آموزشپی و اسپتخدام اسپاتید قوی و جذب دانشپجویان بینبودجه

شگاهی و کیویت پژوهش، نقش مهمی در سیاست و تخصیص بندی دانشود  همچنین رتبهدانشگاه در بازار آموزشی می

 .ای داردمنابع ملی و منطقه

 

 

 ریزی و برندسازیتهیه کننده: مژگان شریفیان/کارشناس گروه برنامه

 


