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 در بار دو معموال اسپانیا در واقع سایبرمتریکس تحقیقاتی مرکز توسط 2112 سال از که دنیاست های دانشگاه های بندی رتبه از یکی وبومتریکس

 آزاد دسترسی در ها دانشگاه مشارکت و وب حضور ترویج آن اصلی هدف شده بیان بندی رتبه این شناسی روش در چه آن بر بنا. شود می ارائه سال

 پذیری استفاده و طراحی ،سایت وب ارزیابی دنبال به بندی رتبه این که داشت توجه باید. است علمی جامعه به دانش و علم انتقال منظور به

 این اساس فرض. نماید ارزیابی تاثیرشان و آوردها دست ها، فعالیت اساس بر را ها دانشگاه جهانی عملکرد تا آنست بر بلکه نیست آن محتوای

 یک ویترین و علمی جامعه فروم الکترونیک، یادگیری آتی کانال علمی، ارتباط ابزار ترین مهم عنوان به ها دانشگاه سایت وب که آنست بندی رتبه

 وب شاخص چند اساس بر پایگاه این مبنا همین بر. باشد دانشگاه یک وجودی نمای تمام آینه باید منابع، و استعدادها جذب منظور به دانشگاه

 .نماید می اقدام تحقیقاتی موسسات و ها دانشگاه بندی رتبه به محور

وبومتریکسبندیرتبههایشاخص

های  دانشگاه بر اساس پایگاه صفحات دریافتی پیوندهای ، تعداد%(5) دانشگاه در گوگل وب صفحات تعداد شاخص چهار اساس بر بندی رتبه این

Ahrefs  وMajestic (51%)، تعداد استنادات اساس بر برتر محققان استنادات تعداد  Google Scholar(11)%  تعداد مقاالت منتشر و

( بر اساس پایگاه (2112-2112سال) 5حوزه موضوعی به مدت  22% پر استناد در 11)المللی  در مجالت تاثیرگذار بینمحققان دانشگاه شده 

Scimago (55تعیین می )% .شود 

1029بندیوبومتریکسرتبه

های  اما میانه رتبه جهانی دانشگاهواحد نسبت به دوره قبلی افزایش داشته است.  21بندی حضور دارند، که  ان در این رتبهدانشگاه از ایر 222

 اند. تری داشته های ایران در این دوره حضور بیشتر ولی کیفیت کم واحد افزایش داشته، به این معنی که دانشگاه 1119ایران نسبت به دوره قبل 

در رتبه  Tel Aviv Universityدهد. بر این اساس،  را نشان می 2117 وبومتریکس بندی رتبه اساس بر خاورمیانه برتر  دانشگاه11 ،1 جدول

همچنین، از میان ده دانشگاه  ام جهان قرار گرفته است.217خاورمیانه و  ششم در رتبه جهان قرار دارد و دانشگاه تهرانام 151اول خاورمیانه و 

و از رتبه پنجم خاورمیانه به ششم  1بندی وبومتریکس داشته است ترین افت را نسب به دوره گذشته رتبه ، بیشدانشگاهتهرانبرتر خاورمیانه 

 تنزل یافته است.

 

                                                       

 

 ها به ترتیب رنگ قرمز، سفید و سبز نشان دهنده افت در رتبه، بدون تغییر و بهیود رتبه هستند. دانشگاه 1
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 1119بندی وبومتریکس  برتر خاورمیانه بر اساس رتبه  دانشگاه11. 1 جدول

 رتبه

 خاورمیانه

2117 

  در رتبه

 کشور دانشگاه 2111

1 151 121 Tel Aviv University 

رژیم 
 صهیونیستی

2 195 171 Hebrew University of Jerusalem 

رژیم 
 صهیونیستی

5 219 291 Technion Israel Institute of Technology 

رژیم 
 صهیونیستی

2 512 512 Weizmann Institute of Science 

رژیم 
 صهیونیستی

5 211 212 Ben Gurion University of the Negev 

رژیم 
 صهیونیستی

2 217 511 University of Tehran ایران 

9 252 211 King Saud University عربستان 

1 295 212 King Abdulaziz University عربستان 

7 211 272 
Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ترکیه 

11 211 522 Bar Ilan University 

رژیم 
 صهیونیستی

 

 علوم پزشکی تهرانهای تهران،  دهد. بر این اساس، دانشگاه را نشان می 2117 وبومتریکس بندی رتبه اساس بر ایران برتر دانشگاه 21، 2 جدول

 های اول تا سوم هستند. شریف به ترتیب در رتبه و صنعتی

 1119بندی وبومتریکس  اساس رتبهدانشگاه برتر ایران بر  11 .1 جدول

رتبه 

جهانی 

سال 

 دانشگاه 9102رتبه  9102

 دانشگاه تهران 0 902

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 9 555

 دانشگاه صنعتی شریف 3 932
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 9 503

 دانشگاه تربیت مدرس 5 575

 علوم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه  9 295

 دانشگاه صنعتی اصفهان 7 250

 دانشگاه علم و صنعت ایران 5 270

 دانشگاه فردوسی مشهد 2 0100

 دانشگاه شهید بهشتی 01 0090

 دانشگاه شیراز 00 0995

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 09 0975

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 09 0979

 دانشگاه تبریز 09 0371

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 05 0359

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 09 0915

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 07 0995

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 05 0955

 دانشگاه اصفهان 02 0559

 دانشگاه پیام نور 91 0993

 

 و  197، 555به ترتیب با بهبود  تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کرمان و دانشگاه باهنر شهید لرستان، دانشگاه دانشگاه

 اهواز و دانشگاه چمران شهید مشهد، دانشگاه اسالمی آزاد دانشگاهاند.  برتر کشور داشته  دانشگاه 111بهترین عملکرد را در میان ای،  پله117

ایران،پتروشیمیوپلیمرپژوهشگاههمچنین . اند داشته کشور برتر  دانشگاه 111 میان دررا  ترینافتبیش رفسنجان ولیعصر

اند ولی در  دانشگاه برتر نبوده 111در دوره گذشته در میان  رجاییشهیددبیرتربیتیزدودانشگاهواحداسالمیآزاددانشگاه

 اند. دانشگاه برتر کشور قرار گرفته 111کشوری، جز  11و  12، 11های  به ترتیب با رتبه 2117بندی  رتبه

 دودر  (همانند دوره قبل) بر این اساس، دانشگاه تهراندهد.  وبومتریکس را نشان می بندی رتبه اساس بر های برتر ایران دانشگاه، 5 جدول

نیز در شاخص تعداد استنادات دریافتی محققان برتر در رتبه  تهران پزشکی علوم دانشگاهپذیری و سرآمدی در رتبه اول ایران قرار دارد و  رویت

بندی اخیر جایگاه خود را به  قابل ذکر است دانشگاه تهران در دوره گذشته در شاخص حضور در رتبه اول قرار داشت که در رتبه  اول قرار دارد.

 داده است. کرمانباهنرشهیددانشگاه

 بندی وبومتریکس های ایران بر اساس رتبه ن دانشگاه. اولی3 جدول

 تعداد مقاالت برتر استنادات تعدادتعداد پیوندهای تعداد صفحات وب 
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 برتر محققان دریافتی دریافتی وب دانشگاه دانشگاه

شهید باهنر دانشگاه 
 کرمان

دانشگاه علوم پزشکی  دانشگاه تهران
 تهران

 دانشگاه تهران

نسبت به سه دانشگاه  سایت وب دریافتی پیوندهایها در  دهد، این دانشگاه شاخص وبومتریکس نشان می 2دانشگاه برتر در  111بررسی میانه 

و لینک به  با دامنه دانشگاه های ایران شروع به ایجاد وبالگ شود دانشگاه پیشنهاد می، بنابراین دارندشاخص دیگر در وضعیت بدتری قرار 

نشان داد که  برتر محققان دریافتی استنادات تعدادهمچنین بررسی شاخص  دا کنند.یبندی وضعیت بهتری ی صفحات داخلی کنند تا در این رتبه

وگل اسکالر شود محققان دانشگاه نسبت به تکمیل پروفایل خود در گ ها وضعیت مناسبی در این شاخص ندارند، بنابراین پیشنهاد می این دانشگاه

به شکل  University of Tehranاقدام کنند و وابستگی سازمانی خود را به صورت صحیح و یکسان وارد نمایند، به عنوان مثال 

Tehran University .وارد نشود 

بهبودرتبهدانشگاهعلموفرهنگ

جهانی( صعود کرده است.  2121ام و )122جهانی( به رتبه  2125کشور ) 125ه علم و فرهنگ نسبت به دوره قبل بهبود داشته و از رتبه دانشگا

 که نسبت به دوره قبل بهبود داشته است. برترمحققاندریافتیاستناداتتعداداین بهبود وضعیت به دلیل شاخص 

 بندی وبومتریکس . وضعیت دانشگاه علم و فرهنگ در رتبه4 جدول

رتبه 
 کشوری

تعداد  دانشگاه رتبه جهانی
صفحات 

 وب دانشگاه

تعداد 
پیوندهای 

دریافتی وب 
 دانشگاه

تعداد 
استنادات 
دریافتی 
محققان 

 برتر

تعداد 
 مقاالت برتر

فرهنگ و علم دانشگاه 2125 125 2111  2577 11212 5115 5211 

فرهنگ و علم دانشگاه 2121 122 2117  2955 11222 5577 5277 

 


