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وبومتریکس
تاریخ تهیه 25 :مرداد  – 1395نسخه02 :

 مروری بر رتبه بندی وبومتریکس
وبومتریک چیست؟
رتبه بندی وب سایتهای دانشگاهها و موسسات آموزشی دنیا توسط آزمایشگاه سایبرمتریک ( )CINDOCواحدی از انجمن ملی
تحقیقات اسپانیا ()CSIC

·

این رتبهبندی بیش از  24.000دانشگاه دنیا را بر اساس اطالعات مبتنی بر وب آنها تحلیل کردهاست

·

وبومتریکس اولین بار در سال  2004انجام شد و بر اساس شاخصی مرکب از چندین پارامتر تهیه شد.

·

شاخصهای وبومتریکس به این دلیل بوجود آمدهاند که میزان توجه موسسات را به نشر اینترنتی نشان دهد.

·

این رتبهبندی هر ساله در دی و تیرماه ( )January & Julyبروز میشود.
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اهداف وبومتریک
·

نشان دادن میزان توجه موسسات و دانشگاهها به نشر اینترنتی

·

حمایت از طرح های دسترسی آزاد ( )Open Access initiativesبه منظور افزایش انتقال علم و دانش

·

حضور دانشگاه در فضای مجازی ،آیینه ای از دانشگاه در فضای واقعی

 .1وبومتریکس:
این رتبه بندی پس از بررسی ] [2] [1وب سایت های موسسات آموزش عالی از طرف آزمایشگاه سایبرمتریکس انجمن ملی تحقیقات اسپانیا به
صورت جداولی ] [2] [1اعالن می شود.

با ما در ارتباط باشید

www.sigma.ir

sale@sigma.ir
صفحه  2از 8

021-88001185

معیارهای رتبه بندیWebometrics
در حال حاضر چهار فاکتور اصلی به عنوان شاخص های ارزیابی وبومتریک وجود دارد:

ردیف

1

شاخص

)Visibility(50%

2
3

ضریب تاثیر در

)Activity (50%

4
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توضیحات

ویرایش ژانویه 2015
IMPACT

50%

تعداد لینکهای ورودی یا برگشتی( )backlinkشناسایی شده
توسط موتور های جستجوگر  SEO Majesticو ahrefs

)PRESENCE(1/3

16.66%

تعداد صفحات ایندکس شده از وب سایت ،توسط موتور
جستجوگر Google

)OPENNESS(1/3

16.66%

تعداد مقاالت ( )pdf, doc, docx, pptشناسایی شده توسط
 Google Scholarدر بین سالهای  2010تا 2014

)EXCELLENCE(1/3

16.66%

تعداد مقاالت در  %10مهمترین ارجاعات مقاالت علمی در بین
سالهای  2008تا  2012بر اساس وب سایت Scimago
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 .2جایگاه مشتریان سیگما :
از آخرین لیست مشتریان دانشگاهی و پژوهشی سیگما تعداد  10مشتری توسط این انجمن بررسی و رتبه دهی شده اند که شرح آن از قرار زیر است
(اولین ستون از سمت چپ ،گویای رتبه کشوری می باشد) :
 .1دانشگاه پیام نور

 .2دانشگاه رازی کرمانشاه

 .3دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 .4دانشگاه علوم پزشکی اراک

 .5دانشگاه قم

 .6دانشگاه مالیر
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 .7پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

 .8دانشگاه باقرالعلوم

 .9دانشگاه علوم پزشکی البرز

 .10دانشگاه آزاد واحد ایذه
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همانطور که مشاهده می شود برترین مشتری ما از نظر این رتبه در جایگاه سیزدهم کشور قراردارد:

 .3ارتقاء:
جهت ارتقاء این رتبه پارامترهای مختلفی دخیل است (که در ابتدای این نوشتار برشمرده شدند) که بدون شک یکی از مهمترین آن ها فعال بودن
کاربران پورتال است که مطالب به روز و کارآمدی را به طور مرتب و همینطور همراه با فایل های الکترونیکی با فرمت های تعیین شده ( pdf, doc,
 )docx, pptبه روز رسانی می کنند .
بنابراین یکی از راهکارها را می توان ارائه آموزش های ویژه به کاربران مشتریان فعلی و راهکار دیگر را عقد قرار داد با دانشگاه های فعال در این زمینه
دانست .
ضمن اینکه موارد تکنیکال دیگری نیز دراین زمینه توسط توسعه و گروه توسعه فناوری اطالعات ،مرکز هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی ،وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی دخیل برشمرده شده اند:
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 .1وب سایت نشریات دانشگاه تحت دامنه اصلی دانشگاه قرار گیرد.
 .2وب سایت بیمارستان ها ،مراکز تحقیقاتی و مراکز درمانی بهداشتی در سطح شهرستان و روستا تحت نام دامنه اصلی دانشگاه قرار گیرند.
 .3کلیه مستندات فایل های  powerpoint ،excel ،wordدر شاخه های قابل دسترس در سایت دانشگاه قرارگیرند.
.4بانکهای اطالعات مقاالت علوم پزشکی کشور در سایت دانشگاهها قرار گیرند.
.5هر دانشگاه لینک صفحهی دربرگیرنده آدرس همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور را در صفحه اصلی خود قرار دهد.
.6دانشگاهها با تعامل با دانشگاههای وزارت علوم ،آدرس دانشگاه خود را در سایت دانشگاه آنها قرار دهند.
.7با هماهنگی استاندار و مسئولین عالی استان ،سایتهای محلی استان آدرس سایت دانشگاه را به عنوان لینک در صفحه اصلی خود قرار دهند.
.8با تعامل با سایتهای برتر کشور ،آدرس سایت دانشگاه در این سایتها قرار گیرد.
.9انجام مصاحبه با خبرگزاریها و سایتهای خبری به صورت برنامهریزی شده و قرار دادن آدرس سایت دانشگاه در مصاحبهها و خبرها
 .10ایجاد انبارههای موضوعی و بانکهای اطالعاتی تحت وب با صفحات قابل دسترسی توسط موتورهای جستجو
 .11ایجاد فضای هاستیگ شرکت های همکار دانشگاه تحت نام دامنه دانشگاه
 .12تعداد صفحات سایت در رتبه بندی کلی سایت موثر است .اما باید صفحات پرمحتوا باشند .لذا باید دانشگاه تالش کند تعداد صفحات وب سایت را با
مطالب پر محتوا و مرتبط افزایش دهد.
 .13آدرسها و  Domainهای متفرقه در رتبه بندی لحاظ نمی گردد .لذا مراکز تابعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید از داشتن سایت مجزا پرهیز
کنند و همگی زیر مجموعه  Domainدانشگاهی خود قرار گیرند.
 .14با توجه به اینکه یکی از معیارهای اصلی افزایش دهنده حجم وب سایت ،وجود منابع الکترونیک بینالمللی از جمله بانکهای اطالعاتی ،مجالت و
مقاالت میباشد ،لذا دانشگاه باید لینک منابع الکترونیک بین المللی ،ملی و بومی خود را در صفحه اصلی وب دانشگاه و به صورت First Clickقرار
دهد.
 .15در صورت وجود فضای کافی ،صفحه اختصاصی با طراحی شخصی در اختیار دانشجویان و اساتید قرار گیرد تا تعداد وبالگهای زیر
مجموعه  Domainاصلی دانشگاه افزایش یابد.
 .16با توجه به سیاست های حاضر در راستای جذب دانشجویان خارجی ،تغییر وتحوالت در نظام آموزشی و همچنین ارتقاء رتبه وبومتریک ،دانشگاههای
علوم پزشکی کشور باید اقدام به عملی کردن آموزش از راه دور نمایند .در این خصوص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با توجه به فازهای
عملیاتی و گزارش پیشرفت کار دانشگاهها ،حمایت مالی خواهد نمود.
 .17فایلهای اسالیدهای دروس تئوری اساتید ) (pptو جزوات درسی اساتید در فرمت ) (pdf, Docدر سایت در بخش گروه آموزشی مربوطه
قرار گیرد.
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 .18رزومه اساتید به زبانهای فارسی و انگلیسی در فرمت)  (pdf, doc, htmlقابل دسترس باشد  .در رزومه اساتید بخش مقاالت ،طرحهای
تحقیقاتی ،پایان نامه ها تکمیل گردد و هریک از این موارد به صفحه اصلی مقاله یا طرح و...لینک شود .درصورتیکه مقاالت در سایت های معتبری ایندکس
شده است باید آدرس اینترنتی منبع اطالعاتی در رزومه قید گردد .همچنین ذکر آدرس اینترنتی دانشگاهی ضروری است.
 .19طرح درسهای گروههای مختلف آموزشی در فرمتهای ) (PDF, DOC, HTMLدر بخش گروه آموزشی مربوطه قرار گیرد.
 .20گزارشهای ساالنه و ماهانه دانشگاه در فرمت )  (PDF, DOC, HTMLدر وب سایت قرار گیرد.
 .21فایلهای اسالیدهای کنفرانسهای کالسی دانشجویان ارشد و دکترای تخصصی در فرمت  DOCو  PDFدر سایت در بخش گروه آموزشی مربوطه
قرار گیرد.
 .22پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در لینک مجموعه های کتابخانه الکترونیک دانشگاه قرار گیرد.
 .23نام دان شگاه در سر صفحه کلیه صفحات و حتی در متن هر صفحه ذکر شود تا موتور جستجو موارد بیشتری را بازیابی نماید.
 .24بهینهسازی موتورهای جستجو با توجه به ساختار فنی وب سایت انجام گردد.
 .25ایندکس کردن وب سایت در موتورهای جستجوی معتبر از جمله Yahoo, Google, Live Search, Exalead
 .26کلیه لینک ها در تمامی مسیرها تعریف شود برای مثال ممکن است نام یک استاد در چندین صفحه سایت عنوان شود (در گروه آموزشی ،در قسمت
پژوهشگران ،مدیران) .بدیهی است در کلیه صفحات نام این فرد به رزومه آموزشی پژوهشی مرتبط باشد.
 .27به منظور معرفی وب سا یت دانشگاه به سایر سازمان ها و افزایش بازدیدکنندگان وب سایت ،ضروری است منابع با قابلیت توزیع در وب سایت دانشگاه
قرار گیرد .منظور از این منابع کتابهای الکترونیکی یا مقاالت مفید و یا حتی ارائه محصوالت نرمافزاری رایگان در سایت دانشگاه است .به حق کپی رایت
در این مورد دقت شود.
 .28استانداردهای طراحی وب سایتها رعایت شود.
 .29وب سایـت دانشگاه به طور مستمر روزآمد سازی گردد.

با تشکــــــــــــــر و آرزوی توفیـــــــــــــــــق روز افـــــــــــــزون  ،دپارتمان فروش شرکت سیگما
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