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 شاخص های ارزیابی وبومتریک

ها و مراکز علمی، های دانشگاهرتبه بندی وبومتریک شاخصی است برای رتبه بندی وب سایت

آموزشی و تحقیقاتی دنیا که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک  واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا 

دنیا را بر اساس اطالعات مبتنی بر وب آنها سالیانه دو های دانشگاه  کلتهیه شده است. وبومتریک 

 دهد.های دی )ژانویه( و تیر)جوالی( انجام میبار در ماه

از آنجایی که هدف از ارتقای صفحات پورتال دانشگاه رسیدن به جایگاه مناسب در ارزیابی وبومتریک 

به عنوان شاخص های وبومتریک می باشد ، لذا توجه به موارد ذیل  کشور دانشگاه های علوم پزشکی

 در هریک از زیرپورتال های دانشگاه الزامی است.
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 شاخص های وبومتریک

INDICATORS DESCRIPTION SOURCE 

WEIGTH 

New Old 

PRESENCE 

Size (number of pages) of the 

main 

 web domain of the institution. 

It includes all 

the sub domains 

sharing the web domain and 

all the file types  

including rich files like pdf 

documents 

Google 5 20 

VISIBILITY 

 Number of external 

networks (subnets)  

originating backlinks to the 

institutions web 

pages After normalization, the 

maximum value between the 

two sources is selected 

Ahrefs 

Majestics 
50 50 

TRANSPARENCY 

(or OPENNESS) 

Number of citations from Top 

authors 

according to the source 

Google 

Scholar  

Citation 

10 15 

EXCELLENCE 

(or SCHOLAR) 

Number of papers amongst 

the top 10% most cited in 26 

disciplines 

  Data for the five year period 

(2010-2014) 

Scimago 35 15 
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 %(5) )بررسی تعداد صفحات موجود در وب ( (Presence)حضور در وب ( 1 �

می باشد. شاخص  دانشگاه  این بررسی شامل تمامی صفحات مربوط به دامین اصلی و ساب دامین سایت

 در این رابطه موتور جستجوی گوگل می باشد. Webometricsمورد استفاده سایت 

لذا  این شاخص می گردد. دانشگاه در بنابرین ساخت تعداد صفحات بیشتر منجر به افزایش امتیاز

 د.کارشناسان زیرپورتال های با ساخت صفحات بیشتر و کامل تر، سبب ارتقای این امتیاز خواهند ش

 نحوه محاسبه تعداد صفحات هر زیرپورتال بصورت زیر است : �
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 %(55) (Impact)( تاثیرگذاری 2

 ، مراکز در ارتباط با زیرپورتال های دانشگاه دانشگاه های علوم پزشکی کشور و از طریق مکاتبه با سایر�

زیرپورتال های آن در وب پورتال اصلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و  آدرسلینک قرار دادن جهت 

 سایت مراکز فوق  ، می توان این شاخص را ارتقا داد.

 ahrefs �و Majestic seoبرای بررسی این موضوع دو سایت مرجع  Webometricsشاخص اصلی سایت �

 می باشد.

�  

�  

جهت قراردادن آدرس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مرکز لذا مکاتبات الزم کارشناسان پورتال  �

 مربوطه با سایر دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز مرتبط ، می تواند سبب ارتقای این شاخص گردد.
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 %(05) (Openness)دسترسی و آشکار سازی فایل ها ( 3 �

           از نوعاز جمله تمامی فایلهای دارای کیفیت محتوایی از جمله فایل های آموزشی و مقاالت  �

(pdf , doc , docx , ppt)  مورد بررسی قرار می گیرد. مرجع مورد استفاده سایتWebometrics  در این

  (Google Scholar) شاخص موتور جستجوی علمی پژوهشی گوگل می باشد.

�  

 Google Scholarباید پیگیری شود مقاالت مجله علمی و پژوهشی مراکز  بصورت صحیح  در سایت �

 دانشگاه در مقاالت است. Affiliationایندکس گردد. از جمله موارد مهم قید آدرس 

ای که فاقد آدرس صحیح دانشگاه باشد، برای نویسنده و دانشگاه متبوع وی مشکالتی را از نظر مقاله�

 استفاده از مزایای آن ایجاد خواهد نمود.

 ، همواره آدرس دانشگاه را در مقاالت التین فقط و فقط، به صورتشودلذا موکداً تقاضا می�

� IranQazvin University of Medical Sciences,Qazvin, 

 درج نمایند. دانشگاه علوم پزشکی قزوینو در مقاالت فارسی به صورت �

 باشد.بدیهی است ذکر نام گروه، بیمارستان، دانشکده و مرکز تحقیقات همانند گذشته می�

 عنوان مثال:به �

 های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی قزوینمرکز تحقیقات بیماری�

�Metabolic Diseases Research Center,Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran 

 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین�

�Cellular and Molecular Research Center,Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, 

Iran 
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 %(55) (Excellence)( تعالی و کیفیت 4

این ارزیابی . دارد دانشگاه نهایی رتبه در بسزایی تاثیر جهانی مجالت در شده منتشر علمی مقاالت�

 استفاده می شود. Scimago groupاز سایت  Webometricsدر شاخص 
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 ها  برای ارتقاء رتبه وبومتریک دانشگاه بهترین اقدامات 

 بندی بر اساس چهار شاخص این نظام رتبه

  کلیه مستندات فایل هایword،  excel ،powerpoint  وpdf   در شاخه های قابل دسترس در سایت

 قرارگیرند. مرکز

 قرار گیرند. مراکزهای اطالعات مقاالت علوم پزشکی کشور در سایت  بانک 

 �  های علوم پزشکی کشور را در صفحه اصلی  ی دربرگیرنده آدرس همه دانشگاه  لینک صفحه مرکزهر

 خود قرار دهد.

  با توجه به اینکه تعداد صفحات سایت در رتبه بندی کلی سایت موثر است تعداد صفحات وب سایت با

 مطالب پر محتوا و مرتبط افزایش یابد.

 ها و  آدرسDomain های علوم  لحاظ نمی گردد. لذا مراکز تابعه دانشگاه های متفرقه در رتبه بندی

دانشگاهی خود � Domainپزشکی کشور باید از داشتن سایت مجزا پرهیز کنند و همگی زیر مجموعه

 قرار گیرند.

  با توجه به اینکه یکی از معیارهای اصلی افزایش دهنده حجم وب سایت، وجود منابع الکترونیک

باید لینک منابع  مراکزباشد، لذا  ی اطالعاتی، مجالت و مقاالت میها بانک�المللی از جمله بین

 د.نار دهقر خودالکترونیک بین المللی، ملی و بومی خود را در صفحه اصلی وب 

 های اسالیدهای دروس تئوری اساتید  فایل�(ppt)  و جزوات درسی اساتید در فرمت(pdf, Doc)  در

 سایت در بخش گروه آموزشی مربوطه قرار گیرد.

 های فارسی و انگلیسی در فرمت رزومه اساتید به زبان�(pdf, doc, html )� قابل دسترس باشد . در

ها تکمیل گردد و هریک از این موارد به  های تحقیقاتی، پایان نامه رزومه اساتید بخش مقاالت، طرح

شود. درصورتیکه مقاالت در سایت های معتبری ایندکس شده  صفحه اصلی مقاله یا طرح و...لینک
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است باید آدرس اینترنتی منبع اطالعاتی در رزومه قید گردد. همچنین ذکر آدرس اینترنتی دانشگاهی 

 ضروری است.

 های  های مختلف آموزشی در فرمت های گروه طرح درس�(PDF, DOC, HTML)  در بخش گروه

 آموزشی مربوطه قرار گیرد.

 های ساالنه و ماهانه دانشگاه در فرمت  زارشگ(PDF, DOC, HTML ) .در وب سایت قرار گیرد 

 های کالسی دانشجویان ارشد و دکترای تخصصی در فرمت  های اسالیدهای کنفرانس فایلDOC  و

PDF .در سایت در بخش گروه آموزشی مربوطه قرار گیرد 

 وعه های کتابخانه الکترونیک دانشگاه قرار گیرد.و طرح های تحقیقاتی در لینک مجم�پایان نامه ها 

  نام دانشگاه در سر صفحه کلیه صفحات و حتی در متن هر صفحه ذکر شود تا موتور جستجو موارد

 بیشتری را بازیابی نماید.

 ها در تمامی مسیرها تعریف شود برای مثال ممکن است نام یک استاد در چندین صفحه  کلیه لینک

در گروه آموزشی، در قسمت پژوهشگران، مدیران(. بدیهی است در کلیه صفحات سایت عنوان شود )

 نام این فرد به رزومه آموزشی پژوهشی مرتبط باشد.

 ها رعایت شود. استانداردهای طراحی وب سایت 

 .وب سایـت دانشگاه به طور مستمر روزآمد سازی گردد 

 

 

 


