
                                                                

 

 

 
                                               

 01شماره ویرایش:  99زمستان  انبندي/مژگان شریفیریزي و رتبهکننده: گروه برنامهتهیه

 

 کوبومتریبندي معرفی نظام رتبه   

  :مقدمه

قاتی ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیبندي وب سایت دانشگاهبندي وبومتریک شاخصی است براي رتبهرتبه
 .تهیه شده است(واحدي از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا)  (CINDOC) دنیا که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک

سالیانه دو بار در ماه12000وبومتریک  ساس اطالعات مبتنی بر وب آنها  شگاه دنیا بر ا  دي و تیر ماههاي دان
سسه ؤم 5000دانشگاه و بیش از 15000بندي وبومتریک متشکل از یک پایگاه داده شامل انجام می شود. رتبه

ست سال  .و مرکز تحقیقاتی ا شاخصی مرکب از چندین  2004بومتریکس اولین بار در  ساس  شد و بر ا انجام 
ــایت دانشــگاهبندي وبپارامتر به منظور رتبه  ــد. این پارامترها در حال حاضــر عبارتند ازس حجم  :ها تهیه ش

سی ،  (size)وباطالعات موجود بر روي  ستر تعداد  (Rich Files) ي محتواییهافایل ،(Visibility)قابلیت د
 (Google Scholar).  در گوگلمقاالت و رتبه علمی 

هایی براي محاسبه هر یک وجود دارد. هر یک از پارامترهاي وبومتریکس داراي جزئیات بسیار است و روش
شگاهسایتبندي وبومتریک میزان فعالیت علمی و آموزشی وبرتبه  سسات علمی و آموزشی ؤها و مهاي دان
ه ها را بسسات و دانشگاهؤبندي وبومتریک میزان توجه مرتبههاي دهد. شاخصنشان می ايصورت دورههرا ب

 .دهدنشر اینترنتی نشان می

ست و یکم، وب براي آینده کلیه مأموریت ضر در دهه دوم قرن بی ست، زیرا در حال حا شگاه مهم ا هاي دان
اي ، تاالر گفتگوي آزاد برمهمترین ابزار ارتباط علمی، کانال آینده براي یادگیري از راه دور از خارج از دانشگاه

ـــت. وبومتریک رتبه ـــتعداد، بودجه و منابع اس  اي از تمامبنديتعامل جامعه و ویترین جهانی براي جذب اس
شگاه سعهدان سه از جهان تو س صد مؤ ست، نه تنها چند  صلیهاي جهان ا ضوع ا وبومتریک بازده  یافته. مو
(مجالت الکترونیکی، منابع) بلکه ارتباطات علمی غیررسمی است، و شامل نه تنها انتشارات رسمی  تحقیقاتی

شگاهی، در حد مطلوبی از موقعیت مورد انتظار ؤاگر عملکرد وب یک م شود.نیز می سه مطابق با تعالی دان س
باشد، مسئوالن دانشگاه باید سیاست وب خود را دوباره بررسی کنند و حجم و کیفیت انتشارات الکترونیکی 

رتبه بندي وبومتریک با کیفیت آموزش ارائه شده و اعتبار دانشگاهی  گیري ارتقا دهند.ت چشمخود را به صور
مسئوالن دانشگاه باید در وب خود، سیاست دسترسی آزاد و شفافیت خود را مورد بررسی  ارتباط خوبی دارد.

 قرار دهند و باعث افزایش چشمگیر حجم و کیفیت انتشارات الکترونیکی خود شوند.
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 دف:ه

سایت ضور وب  شمگیر انتقال   ارتقاء ح سی آزاد براي افزایش چ ستر شگاهی و حمایت از ابتکارات د دان

ها به کل جامعه است. که هم مؤسسات و هم دانشمندان را دانش علمی و فرهنگی تولید شده توسط دانشگاه

 .به داشتن یک وب سایت ترغیب کرده که فعالیت هاي آنها را به خوبی بازتاب دهد

 )2004( 1383زمان شروع: 

 ها: شرح و وزن سنجه

 بندي مطابق جدول زیر است:هاي وبومتریکس در رتبهشاخص

 

 منبع:

http://www.webometrics.info/en/transparent 

 شناسیروش معنی شاخص
آوري منبع جمع

 داده

 وزن
 (درصد)

 قابلیت مشاهده
تاثیر محتویات 

 وب

تعداد کل پیوندهاي خارجی به وبگاه 
 مؤسسه.

*Ahrefs 
 Majestic 

50 

 سرآمدي (پژوهش)
مقاالت 
 پراستناد

برتر در  ٪10تعداد انتشارات پراستناد (
 Scimago+ 35 سال گذشته 5در  زمینه علمی) 26

شفافیت/دسترسی 

 آزاد به اطالعات

پژوهشگران 
 پراستناد

نده برتر (به نویس 110تعداد استنادات از 
 نویسنده برتر) 10جز 

GoogleScholar 
 Profiles 

10 

 حضور
تسهیم دانش 

 عمومی

اندازه (تعداد صفحات) وب سایت اصلی 
شامل کلیه زیر دامنه هایی که با (مؤسسه. 

 .)مشترك هستند همان وب سایت اصلی
Google 5 

http://www.webometrics.info/en/transparent

