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  رانيا يپزشك علوم ي ها دانشگاه هاي تيسا  وب ي رتبه يارتقا يها روش

  

  1پور امين فرزانه
  
  

  خالصه

 ،استادان پژوهشي، و آموزشي امكانات تحصيلي، مقاطع ها، رشته ،يآموزش يها گروه ها، دانشكده مقاصد، معرفي با دانشگاهي هاي سايت  وب :مقدمه

 يبند رتبه و يابيارز حاضر حال در كه يا گونه به ؛برخوردارند زيادي اهميت از وب يمجاز يفضا در دانشگاه اندوختگان دانش و دانشجويان

 يها تيسا وب يبند رتبه .است اهميت يدارا  ها دانشگاه پژوهشي و آموزشي يها تيفعال يبند رتبه و يابيارز ي اندازه به يدانشگاه يها تيسا وب

 كشور پزشكي علوم ي ها دانشگاه هاي سايت وب ي زمينه در شده انجام هاي پژوهش .دهد يم نشان را يدانشگاه يها تيسا وب يكل عملكرد يدانشگاه

 پزشكي علوم ي ها دانشگاه هاي سايت وب كه شده موجب مشكالت اين .است ساخته مشخص ها سايت وب اين در را متعددي نقايص و مشكالت وجود

 تحليل و بررسي ضمن مقاله اين .باشند نشده جهان ي ها دانشگاه هاي سايت وب بندي رتبه در قبولي قابل هاي رتبه كسب به موفق تاكنون ايران

  وب بندي رتبه در نظر مورد هاي شاخص گرفتن نظر در با و جهان كشورهاي ساير و ايران دانشگاهي هاي سايت وب ي زمينه در شده انجام هاي پژوهش

 و يساختار يها جنبه بر تأكيد با ركشو پزشكي علوم ي ها دانشگاه هاي سايت وب ي رتبه ارتقاي براي را پيشنهاداتي جهان، ي ها دانشگاه هاي سايت

 بلكه كند كمك ايران پزشكي علوم ي ها دانشگاه هاي سايت وب جهاني هاي رتبه بهبود به تواند مي تنها نه شده ارايه پيشنهادات .كند مي ارايه ييمحتوا

 .شود واقع مؤثر نيز كشور اطالعات مديريت كالن هاي سياست يارتقا در تواند مي

  .ايران ها، سايت وب بندي رتبه سنجي، وب هاي شاخص سايت، وب ارتقاي دانشگاهي، هاي سايت وب :يديكل واژگان

  

  مقدمه

 اهـداف  و دورنمـا  معرفـي  با دانشگاهي هاي سايت وب
 يهـا گـروه  پوشـش،  تحـت  يهـا دانشكده ،ياختصاص

 شـده،  عرضـه  تحصـيلي  مقـاطع  و هـا رشـته  ،يآموزش
ــات ــي امكان ــي پژوهشــي، و آموزش  ،اســتادان معرف

 يفضــا در دانشــگاه انــدوختگان دانــش و دانشــجويان
 بنـدي  رتبـه  .برخوردارند زيادي اهميت از وب يمجاز

 و آموزشـي  عملكـرد  اسـاس  بـر  جهـان  ي هـا  دانشگاه
 نيچنـد  توسـط  سـاله  همه كه است ينديفرا پژوهشي

ـ ا از يكي .شود يم انجام معتبر مركز  مؤسسـه  مراكـز  ني
ــوزش ــالي آم ــگاه ع ــگ دانش ــانگ جيائوتون ــاي ش  ه

(Institute of Higher Education, Shanghai Jiao 

Tong University) ــت ــايج ).1( اس ــه نت ــدي رتب  بن
 Academic Ranking of) جهان ي ها دانشگاه آكادميك

World Universities) مؤسسـه  اين توسط ساله هر كه 

 بسـيار  اهميـت  از المللـي  بـين  سطح در شود، مي اعالم
 در شـده  انجـام  مطالعـات  ).2( اسـت  برخوردار زيادي

ـ ا يعلم داتيتول ي نهيزم ـ ب راني  ريچشـمگ  رشـد  انگري
ــتول ــ داتي ــا يعلم ــگاه و راني ــا دانش ــيا ي ه  در يران
 بـوده  يپزشـك  علـوم  در جمله از و مختلف يها طهيح

  .)3-7( است
ــروزه ــارز ام ــه و يابي ــد رتب ــا وب يبن ــا تيس  يه

 و آموزشـي  يهـا  تيفعال يابيارز ي اندازه به يدانشگاه
ـ آكادم يبند رتبه و  ها دانشگاه پژوهشي  يدارا هـا  آن كي

هـا از   بررسـي و تحليـل وب سـايت    .باشـد  مي اهميت
سـنجي مطـرح    وب ي هايي است كـه در حـوزه   فعاليت

 بـه  كـه  باشـد  مي علوم از يا طهيح يسنج وب .شود مي
 از اسـتفاده  بـا  وب اتيخصوصـ  و تيماه يكم ليتحل

 يبنـد  رتبـه  ).8-9( پـردازد  يم يسنج اطالع يها روش
   از يكـ ي هـا  آن تيسا وب اساس بر جهان ي ها دانشگاه
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   ).10( است يسنج وب مهم يكاربردها
 جهـان  ي هـا  دانشـگاه  هـاي  سـايت  وب بندي رتبه

)Ranking Web of World Universities( يا پروژه 
 شــــگاهيآزما توســــط 2004 ســــال از كــــه اســــت

Cybermetrics ــپان ــام اياس ــ انج ــود يم ــا ).11( ش  ني
ـ ژانو يها ماه در يبند رتبه  بـر  و سـال  هـر  يجـوال  و هي

ــاس ــار اس ــاخص چه ــل ش ــد ياص ــ روزآم ــود يم  .ش
  :از عبارتند يبند رتبه نيا در نظر مورد يها شاخص

S: اندازه )Size( ـ باز صـفحات  تعـداد  ايـ  حجم  يابي
، Yahoo يجسـتجو  موتـور  چهـار  از تيسا وب ي شده

Google ،Exalead  وLive Search   
V: رؤيت تيقابل )Visibility( يوندهايپ تعداد اي 
  تيسا وب به )External Inlinks( يخارج
R: قيطر از ياطالعات يهاليفا به دسترسي قابليت 
  )Rich Files( تيسا وب

Sc: موتور در شده هينما استنادات و مقاالت تعداد 
   Google Scholar يجستجو

 يهــا  تيســا  وب 2010 يجــوال يبنــد  رتبــه در
 آمـوزش  ي همؤسسـ  هزار 20 از شيب جهان ي ها دانشگاه

ـ نها در و گرفـت  قـرار  يبررسـ  مـورد  يعال  ي رتبـه  تي
 وزن 1 جـدول  ).12( شد يمعرف برتر ي همؤسس 12000

 وب يبنـد  رتبـه  در را چهارگانه يها شاخص از كي هر
  ).12( دهد يم نشان جهان ي ها دانشگاه هاي سايت

  

 يبند رتبه در كيوبومتر يها شاخص وزن .1 جدول

  جهان ي ها دانشگاه هاي سايت وب

  وزن شاخص

  درصد 50 رؤيت تيقابل

 درصد 20 اندازه

 درصد 15 يدسترس تيقابل

  درصد Google schoolar 15  در شده هينما مقاالت

  

 و رانيا يدانشگاه يها تيسا وب تيوضع يبررس

  جهان

ــات ــددي مطالع ــان متع ــي نش ــد م ــه دهن ــي ك ــوان م    ت

 ريـ نظ يسنج وب يها شاخص اساس بر را ها سايت وب
 بندي رتبه و داد قرار مقايسه مورد ها آن اثرگذاري زانيم

 )Web Impact Factor( وب گـذار تأثير عامـل  .نمـود 
 طريق از كه است سنجي وب مهم هاي شاخص از يكي

 سـايت  وب يـك  به شده داده پيوندهاي ميانگين تحليل
 بيشـتر  عامـل  اين مقدار چه هر ).13( گردد مي محاسبه

 تيسـا  وب آن بازيـابي  شـانس  و رؤيـت  قابليت باشد،
 هـاي  تـالش  1990 يدهـه  اواسـط  از .يابـد  مي افزايش

 از وب خصوصـيات  و ماهيت بررسي براي روزافزوني
 بـراي  جديد سنجي اطالع يها روش كارگيري به قيطر

 موتورهــاي و يوبــ يپيونــدها ســاختار وب، يمحتــوا
  .پذيرفت صورت جستجو

Smith ي مقايســه بــه 1999 ســال در پژوهشــي در 
 مجـالت  سـايت وب و اسـتراليا  هاي دانشگاه سايت وب

 او ها، يافته بررسي از پس .پرداخت استراليا الكترونيكي
 مـورد  در وب اثرگـذاري  عامـل  كه گرفت نتيجه چنين

 اتمؤسســ و هــا دانشــگاه نظيــر بزرگــي هــاي ســازمان

 بــراي مناســبي معيــار عنــوان بــه توانــد مــي پژوهشــي
 در رود كـار  بـه  سايت وب تأثير كلي ميزان گيري اندازه

 هـاي  سـايت  وب تـأثير  گيـري انـدازه  بـراي  كه صورتي
ــاهاي ــك فض ــري كوچ ــد ت ــايت وب مانن ــالت س  مج

 ).14( سـت ين اعتمـادي  قابـل  چندان معيار الكترونيكي
Smith و Thelwall عامــل بررســي بــه تحقيقــي طــي 

ــدهاي تعــداد و وب اثرگــذاري ــرار پيون ــه شــده برق  ب
 سـه  سـوي  از اسـتراليايي  هـاي  دانشگاه هاي سايت وب

 ).15( پرداختنــد انگلســتان و نيوزلنــد اســتراليا، كشــور
Agarin و Nwagwu دريـافتي  پيوندهاي ،يپژوهش در 

 سـال  6 مدت به را نيجريه يها دانشگاه هاي سايت وب
 دانشـگاه  30 تحقيـق  ايـن  .دادنـد  رارـقـ  عهـمطال مورد
 نيجريـه  دانشگاه 65 كل از دانشگاهي سايتوب داراي

   ي مطالعـه  نتـايج  اسـاس  بر .دادند قرار يبررس مورد را
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 خـود  بلكـه  نيجريـه  از خارج هاي دانشگاه تنها نه ها آن
 هــاي ســايت وب بــه نيــز مطالعــه مــورد هــاي دانشــگاه
 بـه  .بودنـد  نـداده  چنـداني  لينـك  مـذكور  هاي دانشگاه

 امـر  نيا ليدال نيتر مهم از يكي پژوهشگران نيا اعتقاد
 محـدود  هـاي روش از نيجريايي پژوهشگران ي استفاده

 و خـود  علمـي  توليدات و اطالعات انتشار براي سنتي
 الكترونيكي ي گسترده هاي وهيش از ها آن ي استفاده عدم
 را زيـادي  پيونـدهاي  ها دانشگاه اين ليدل نيهم به .بود
 ).16( بودند نكرده جلب خود به

 وندها،يپ تعداد بررسي به خود پژوهش در نوروزي
 هـاي  دامنـه  براي وب گذار تأثير عامل و رؤيت تيقابل

Top level هاي دامنه همچنين و خاورميانه هاي كشور 
Sub level پرداخـت  كشـورها  اين آموزشي اتمؤسس. 

 بـه  خاورميانه كشورهاي كه داد نشان بررسي اين نتايج
ــه، جــز ــران و اســرائيل تركي  وب در كمــي حضــور اي

ـ ا اعتقـاد  بـه  .اند داشته  زبـان  داليـل  بـه  پژوهشـگر  ني
 بـه  كـه  خاورميانـه  كشورهاي هاي سايت وب شناختي،

 ،هسـتند  عبـري  و عربـي  تركـي،  كـردي،  فارسي، زبان
ــب ــدهاي اغل ــري پيون ــت كمت ــرده درياف ــالطبع و ك  ب

 ).17( كننــد مـي  جــذب خـود  بــه را كمتـري  مخاطـب 
ــين ــور ام ــاران و پ ــد در همك ــه نيچن ــر مطالع  يرو ب

 همواره رانيا يپزشك علوم يها دانشگاه يها تيسا وب
 تعـداد  بودن كم دليل به كه اند داشته تأكيد مساله اين بر

 ايـران،  دانشگاهي هايسايتوب در انگليسي صفحات
 المللـي  بـين  سـطح  در هـا  دانشگاه نيا يوب صفحات

 اندكرده دريافت كمتري يوندهايپ و شده رؤيت كمتر
)20 -18.(   

Thelwall را انگلسـتان  هايدانشگاه يهاتيساوب 
ـ ا جينتا اساس بر .نمود مقايسه يكديگر با  ،پـژوهش  ني

 را كـامپيوتر  يرشـته  تحصـيلي  مقاطع كه ييهادانشگاه
 كـامپيوتري  هـاي گـروه  اسـتادان  تعداد و اند كرده ارايه

 ايـن  موضـوعي  ارتبـاط  دليل به است، بوده بيشتر ها آن
 افـراد  توسط وب از بيشتر ياستفاده و اينترنت با رشته

 طريـق  از نيـز  بيشـتري  علمـي  اطالعات و منابع بيشتر،
 عوامـل  از يكـ ي را امـر  ايـن  او .انـد ساخته منتشر وب

 بـــه بيشـــتر مخاطـــب و وبـــي پيونـــدهاي جـــذب
 ).21( دانـد  يمـ  نظـر  مورد ي ها دانشگاه يها سايت وب

Mukhopadhyay ــن ــ در زي ــا وب يپژوهش ــا تيس  يه
ـ اتحاد( SAARC گـروه  كشورهاي  يجنـوب  يايآسـ  هي

 هـاي دامنـه  همچنـين  و )يامنطقـه  يهـا يهمكار يبرا
 را هنـد  آموزشي و پژوهشي اتمؤسس به مربوط فرعي
   ).22( داد قرار بررسي مورد

ـ يا دانشگاه 15 سايت وب يامطالعه در نوروزي  يران
 قـرار  بررسـي  مـورد  وب در يگذارتأثير زانيم نظر از را

 شهيد دانشگاه سايت وب بررسي اين نتايج اساس بر .داد
 تـرين  پـايين  مشـهد  فردوسي دانشگاه و باالترين بهشتي
 مطالعـه  مـورد  ي هـا  دانشگاه بين در را يگذارتأثير ميزان

 بـا  تهـران  دانشـگاه  سـايت،  حجـمِ  ميزان نظر از .داشتند
 22 بــا ايــالم دانشــگاه و بــاالترين ،يوبــ صــفحه 9750
 سـاير  بـا  ي مقايسـه  در را رتبـه  تـرين پـايين  يوب صفحه

   ).23( كردند كسب مطالعه مورد ي ها دانشگاه
ـ تغ رونـد  يقـ يتحق يطـ  همكاران و مسگرپور  راتيي

ـ ا يقاتيتحق مراكز و هادانشگاه تيسا وب ي رتبه  در راني
ـ  و يامنطقه ،يمل سطوح  يهـا  سـال  يطـ  را يالمللـ  نيب
ـ ا در .كردنـد  يبررس يالديم 2009 تا 2007  ،مطالعـه  ني

 وابسـته  اتمؤسسـ  يجهان و يامنطقه ،يكشور يهارتبه
ــه ــه دو ب ــوم وزارتخان ــت و عل ــه بهداش ــاهيپا در ك  گ

Webometrics يزمـان  مقطـع  چهار در ،بودند شده وارد 
ــوال  و 2008 يجـــوال ،2008 ي هيـــژانو ،2007 يجـ

 بـر  .گرفـت  قـرار  سهيمقا مورد و يبررس 2009 ي هيژانو
 تهـران  دانشگاه تيسا وب پژوهش، نيا يهاافتهي اساس

 يكشـور  اول ي رتبـه  ،يبررس مورد يهادانشگاه نيب در
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ـ ا .كرد كسب يزمان مقطع چهار هر در را  تيسـا  وب ني
 بـه  را جهان 990 و منطقه سوم ي رتبه 2009 ي هيژانو در

   ).24( داد اختصاص خود
 وب ديگــري ي در مطالعــه اطــرج و امــين پــور 

 را كشور يك تيپ پزشكي علوم هاي دانشگاه هاي سايت 
 و دريـافتي  پيونـدهاي  تعداد سايت، وب حجم اساس بر
 نيــا در .كردنــد بنــدي رتبــه وب در يگــذارتأثير زانيــم

 حجــم نظــر از تهــران پزشــكي علــوم دانشــگاه مطالعــه
 در را اول ي رتبـه  دريـافتي  پيوندهاي تعداد و سايت وب
 اسـاس  بـر  .كـرد  كسـب  مطالعـه  مورد يها دانشگاه بين

ــزارش ــوال گ ــه 2007 يج ــد رتب ــا وب يبن ــا تيس  يه
 كـا يآمر ي متحـده  التيا ي ها دانشگاه جهان، ي ها دانشگاه

 انگلسـتان  درصـد،  8 كانادا ، درصد 10 آلمان درصد، 53
 3 كـدام  هـر  سـوئد  و اياسـترال  درصد، 4 هلند درصد، 6

 ا،يتاليا ش،ياتر درصد، 2 كي هر نروژ و سيسوئ درصد،
 برتـر  ي ها دانشگاه از درصد 1 كدام هر زين ژاپن و ليبرز
 خـود  بـه  يسـنج  وب يهـا  شـاخص  اسـاس  بـر  را ايدن

 كشـورها  ريسـا  به ماندهيباق درصد پنج .دادند اختصاص
 فهـد،  ملـك  معـدن  و نفـت  دانشـگاه  .افـت ي اختصاص
 دانشــگاه روت،يــب ييكــايآمر دانشــگاه تهــران، دانشــگاه
 ،نيفلســط نــتيبرز دانشــگاه ،يعربــ ي متحــده امــارات

 م،ياورشــل القــدس دانشــگاه ف،يشــر يصــنعت دانشــگاه
 قـابوس  سـلطان  دانشـگاه  و تهران يپزشك علوم دانشگاه

ــان در ــه عم ــترت ب ــاهيجا در بي ــگاه 10 گ ــر دانش  برت
ـ ا در يرانيا ي ها دانشگاه ريسا .گرفتند قرار انهيخاورم  ني
 ،12 ي رتبـه  در ريـ ركبيام يصـنعت  دانشـگاه  شـامل  گروه

 و علم ي ها دانشگاه و 13 ي رتبه اصفهان يصنعت دانشگاه
 ،يطوس نيرالدينص خواجه مدرس، تيترب ران،يا صنعت

 يهـا رتبه در بيترت به صادق امام و رازيش يپزشك علوم
 تهـران  دانشـگاه  .گرفتند قرار برتر ي ها دانشگاه 19 تا 15

 ي هـا  دانشـگاه  يسـنج  وب دوم ي رتبـه  كسـب  به موفق

 بـه  را 1373 يجهـان  ي رتبـه  كه يحال در شد انهيخاورم
 يپزشـك  علـوم  دانشـگاه  يبنـد  رتبه نيا در .آورد دست
ـ ا يپزشك علوم دانشگاه نيبرتر تهران  شـد  شـناخته  راني

 .كـرد  كسـب  را 2470 مقام يجهان يبند رتبه لحاظ از اما
ــهيخاورم يكشــورها گــروه در ــا دانشــگاه ان ــوم ي ه  عل

ـ ترت به اصفهان و رازيش تهران، يپزشك  ،8 يهـا رتبـه  بي
 ييايآسـ  ي ها دانشگاه گروه در .كردند كسب را 28 و 18

 سـوم  تا اول يهارتبه وتويك و وانيتا و،يتوك ي ها دانشگاه
ــب را ــد كس ــا در .كردن ــه ني ــد رتب ــ يبن ــ چيه  از كي

 برتـر  دانشـگاه  100 فهرسـت  در يحت رانيا ي ها دانشگاه
 .نگرفتنـد  قـرار  يسـنج  وب يهـا  شاخص نظر از ييايآس

ـ توك دانشـگاه  كه است يحال در نيا  در را 59 ي رتبـه  وي
  ).18( داد اختصاص خود به يجهان يبند رده

Elgohary 99 يهـــا تيســـا وب يا مطالعـــه در 
ــ كشــور ســتيب از دانشــگاه ــر از را يعرب ــل نظ  عام

 اسـاس  بـر  ؛داد قـرار  سـه يمقا مـورد  وب يگذارتأثير
 درصد 40 سودان ي ها دانشگاه ،پژوهش نيا يها افتهي

  ).25( دادند ليتشك را مطالعه نيا برتر دانشگاه ده از

   رانيا يپزشك علوم ي ها دانشگاه وب ي رتبه يارتقا

 هاي سايت وب زمينه در شده انجام مطالعات
 ي ها دانشگاه ساير و كشور پزشكي علوم ي ها دانشگاه

 بر شده انجام سنجي وب هاي بررسي همچنين و ايراني
 در را مشكالتي وجود جهان، ديگر ي ها دانشگاه روي

 علوم ي ها دانشگاه هاي سايت وب محتواي و ساختار
 شده موجب كه دهد مي نشان كشور پزشكي

 تاكنون ايران پزشكي علوم ي ها دانشگاه هاي سايت وب
 بندي رتبه در بااليي هايرتبه كسب به موفق
 انجام .باشند نشده جهان ي ها دانشگاه هاي سايت وب

 يمحتوا و ساختار ي نهيزم در مناسب مداخالت
 كشور پزشكي علوم ي ها دانشگاه هاي سايت وب

 بندي رتبه در  ها دانشگاه نيا ي رتبه يارتقا در تواند يم
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 در .باشد مؤثر كامالً جهان ي ها دانشگاه هاي سايت وب
 و محتوا ساختار، بهبود يبرا ياصول راهكار 14 ادامه

 علوم ي ها دانشگاه تيسا وب ي رتبه يارتقا تينها در
  .گردد يم حيتشر و يمعرف كشور پزشكي

  
   ثبات آدرس وب سايت .1

فرد   به  الزم است دانشگاه يك آدرس وبي منحصر
هاي جايگزين يا  استفاده از آدرس. باشدو ثابت داشته 

حتي اگر به آدرس وبي اصلي نيز  )Mirror(اي  آينه
ايجاد تغيير در آدرس . شود متصل باشد، توصيه نمي

پذيري   وبي موجب ايجاد تأثيرات نامطلوب بر مشاهده
  ).24(شود  وب سايت مي

  
 تياز نظرات كاربران سا استفاده .2

در  يتستفاده كنندگان ساالزم است عقايد و نظرات ا
. يردطراحي وب سايت دانشگاهي مورد توجه قرار گ

در وب  )Feedback form( فرم بازخورد يكوجود 
دهد تا از  يامكان م يتسا يردانشگاه به مد يتسا

 يانتقادات و حت يشنهادي،پ ييراتنظرات كاربران، تغ
به سرعت آگاه  )Dead Links(مرده  يوندهاياعالم پ

 يتصفحات وب سا ينسبت به اصالح و ارتقا ،شده
وب  ي زمينهانجام شده در  ي مطالعه نتايج. يداقدام نما

بر  نيز دانشگاهي پزشكي هاي كتابخانه هاي سايت
 سايتوب  اصلي ي فرم بازخورد در صفحه اهميت

   ).26( نمايد مي كيدأت
  

  سايت وب جامع ي نقشه ي هيته .3

 ييها بخش نيتر ياصل از يكي سايت وب جامع ي نقشه
 به را وب يجستجو يموتورها و كاربران كه است

 تيهدا نظر مورد اطالعات به سهولت و سرعت
 اغلب در بخش نيا نقصان اي و فقدان .دينما يم

 اين از .شود يم مشاهده رانيا يدانشگاه يها تيسا وب
 ي نقشه يك دانشگاه هر سايت وب است الزم رو

 تا كند ارايه كامل و جامع )Site Map( سايت
 وبي هاي صفحه آن طريق از بتوانند جستجو موتورهاي
 امر اين .كنند نمايه را دانشگاه ي تابعه واحدهاي

 صفحات از استفاده و رؤيت قابليت افزايش موجب
   .شود مي وب كاربران توسط  ها دانشگاه وبي

  

  يداخل يجستجو موتور يطراح .4

 تـا  سـازد  مـي  قـادر  را كاربران داخلي جستجوي موتور
 ي كليـه  بـين  در سهولت به را خود نظر مورد اطالعات
 ايـن  به توجه با ).26( كنند بازيابي سايت وب صفحات

 يپزشـك  علـوم  ي هـا  دانشـگاه  يها تيسا وب اغلب كه
 ضـروري  باشـند  مي داخلي جستجوي موتور فاقد رانيا

 داخلـي  جسـتجوي  موتـور  يـك  دانشـگاه  هر كه است
 )Homepage( سايت وب اصلي ي صفحه در و طراحي

  .دهد قرار خود
  

 مديريت محتوا .5

جلب همكاري استادان، كاركنان، پژوهشگران و دانش 
عنوان پديد آورندگان بالقوه محتوا از  آموختگان به 

هاي  استفاده از سيستم. اي برخوردار است اهميت ويژه
در ) Content management systems(مديريت محتوا 

صفحات وبي و توزيع كار در سطوح متعدد توليد 
بدين ترتيب، واحدهاي . باشد راهكاري مناسب مي

ها،  ها، دانشكده اصلي و تابعه دانشگاه نظير معاونت
هاي بهداشتي و مراكز تحقيقاتي  ها، شبكه بيمارستان

 هاي مسؤول طراحي و توليد اطالعات سازماني، گزارش
ردي، گردش كار و ها، سوابق عملك قابل انتشار فعاليت

ها و مراكز اسناد،  كتابخانه. باشند ها مي دستورالعمل
هاي پژوهشي و  رساني، انتشارات، حوزه اطالع
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هاي  بانك ي توانند مسؤوليت تهيه واحدهاي مشابه مي
ها،  نامه شناسي، پايان هاي كتاب اطالعاتي نظير بانك

ها را بر عهده  فعاليت  هاي تحقيقاتي و گزارش طرح
توانند  عالوه بر آن، اشخاص حقيقي نيز مي. ندگير

صفحات شخصي خود را ايجاد كنند و مسؤوليت به 
به ). 24(روز رساني محتواي آن را بر عهده گيرند  

هاي   سايت بهتر محتواي اطالعاتي وب ي منظور ارايه
اي  عناصر فراداده ي توان از مجموعه دانشگاهي مي

 DUBLIN CORE SET OF( دوبلين ي هسته

METADATA ELEMENTS(  استفاده نمود)27.(  
  

  داخلي منابع اطالعاتي ي ارايه. 6

است،  htmlچند كه فرمت استاندارد صفحات وب  هر
هاي اطالعاتي غني نظيـر   شود از فرمت فايل توصيه مي

 MS Wordهاي متني مثل  يا فايل pdfادوب آكروبات 

doc موجـب  هـا   ايـن فرمـت  كه را چ ؛نيز استفاده شود
). 24(شـوند   تسهيل انتشار اطالعـات و مسـتندات مـي   

و اعضـاي   داناتولين دانشـگاه اسـ  ؤشود مس مي پيشنهاد
نماينـد تـا شـرح درس،     تشـويق هيأت علمي خـود را  

منابع هر درس، تا حد امكان محتواي درسي، مقاالت و 
هـاي   به فرمتموزشي خود را آساير اطالعات علمي و 

لـف بـر روي وب   ؤمضـمن رعايـت حـق    ذكر شده و 
د و دانشجويان را به استفاده از هنسايت دانشگاه قرار د

بديهي است كه ايـن امـر قابليـت    . نمايند ترغيبها  آن
گيـري   بـه نحـو چشـم    رايت وب سايت دانشگاهي ؤر

  .دهد افزايش مي
  

  اطالعاتي مكمل منابع هيارا .7
ــي ــداف از يك ــل اه ــهيل وب، ياص ــان تس ــه امك  اراي

 .باشـد  مـي  بيشتر مخاطبين به روزآمد و معتبر اطالعات
ــود ــات وج ــوع اطالع ــراهم و متن ــه آوري ف  مجموع

 در روزآمـد  و تخصصي اطالعات و منابع از اي گسترده
 بيشـتر  مخاطـب  جذب سبب دانشگاهي هاي سايت وب

 رتبـه  رفـتن  بـاال  نتيجـه  در و بيشـتر  رؤيـت  قابليت و
 مــديران اســت الزم رو نيــا از .گــردد مــي تيســا وب
 بـراي  منـابعي  جسـتجوي  در يدانشگاه يها سايت وب

 در موجـود  اطالعـاتي  منـابع  كمبـود  جبـران  و تكميل
 بـا  ياطالعـات  منابع .باشند  ها دانشگاه اين وبي صفحات

 اسـت  يمنـابع  جمله از )Open access( آزاد يدسترس
 .رديـ گ قـرار  اسـتفاده  مـورد  گـان يرا بـه  توانـد  يمـ  كه

 وجـود  ي دهنـده  نشـان  زين پژوهشگران ريسا مطالعات
 از ياطالعـات  منـابع  بـه  يدسترسـ  سـهولت  نيب ارتباط

 يونـدها يپ تعـداد  و يدانشـگاه  يهـا  تيسا وب قيطر
ــدر ــا وب آن يافتي ــا تيس ــوده ه ــت ب  ).28-29( اس

 وجـود  ي دهنـده  نشـان  كـه  اسـت  دست در يشواهد
 يسـنج  علم ي رتبه و يسنج وب ي رتبه نيب يهمبستگ
معرفـي منـابع اطالعـاتي     ).30-31( باشد يم  ها دانشگاه

هـا، منـابع    سايت كنفرانس  خارج از دانشگاه شامل وب
ها به ويژه  هاي علمي و انتشارات آن افزاري، انجمن نرم

هـايي اسـت كـه قابليـت      مجالت الكترونيـك از روش 
گيـري   يت وب سـايت دانشـگاه را بـه نحـو چشـم     ؤر

  ).24(دهد  افزايش مي
  

  يسيانگل زبان از استفاده .8
ـ نظ مخاطـب  پـر  يالملل نيب زبان كي از استفاده  زبـان  ري

 و ونـد يپ يبرقرار قيطر از صفحات يطراح در يسيانگل
ـ قابل شيافـزا  موجـب  شتريب مخاطب جذب  رؤيـت  تي

 امكـان  ساختن فراهم .شود يم  ها دانشگاه يها تيسا وب
 و يعلمـ  و يآموزشـ  منـابع  از كـاربران  آسـان  ي استفاده
 بـه  تنهـا  نه روزآمد كيآكادم اطالعات و اخبار نيهمچن
ـ بازد دفعـات  يسـ يانگل زبان به بلكه يفارس زبان  وب دي

 شيافـزا  را كشـور  يپزشك علوم ي ها دانشگاه يها تيسا
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 المللـي  بين و  علمي جوامع بيشتر ليتما ليدل به .دهد يم
 اسـت  الزم شـتر يب مخاطـب  جلـب  و انگليسـي  زبان به

 .ابـد ي شيافـزا   هـا  دانشگاه يسيانگل يوب صفحات تعداد
 ت،يسـا  وب حجـم  و انـدازه  شيافزا در تواند يم امر نيا

 بيشــتر ونــديپ يبرقــرار و رؤيــت تيــقابل ،يگــذارتأثير
 جينتـا  .باشـد  مـؤثر  جستجو يموتورها و كاربران توسط

 يهـاي  سايت وب كه است داده نشان شده انجام مطالعات
 انـد،  كـرده  اسـتفاده  يسـ يانگل ريـ غ صفحات از شتريب كه

ــان اغلــب ــري مخاطب ــد داشــته كمت ــودن كــم .)17( ان  ب
 شده موجب كه است يليدال جمله از انگليسي صفحات

 در يفيضـع  يهـا رتبـه  ايـران  دانشگاهي هاي سايت وب
  ).18- 20( كنند احراز يجهان يهايبند رتبه

  
  سايت وب معرفي و ثبت .9
 بودن سابقه كم و يجوان شده انجام مطالعات اساس بر

ـ ا يپزشـك  علـوم  ي هـا  دانشگاه يها تيسا وب  از راني
 علـوم  ي هـا  دانشـگاه  فيضـع  حضـور  ليـ دال ي عمده

 سـن  و محتـوا  ).17( اسـت  بوده وب در رانيا پزشكي
ــديپ جــذب در مهــم عوامــل از تيســا وب  توســط ون
ـ ا از ).32( اسـت  يآموزشـ  يهـا  تيسا وب  الزم رو ني

 معرفـي  و ثبـت  بـه  نسـبت  هـا  سايت وب مديران است
ــايت وب ــگاه س ــا دانش ــوم ي ه ــكي عل ــران پزش  در اي

ـ  وب جستجوي موتورهاي و وبي راهنماهاي ه ويـژه  ب
ــر   ــاربر نظي ــاي پرك ، Live Search ،Exalead موتوه

Google و Yahoo طريــق ايــن از تــا كننــد اقــدام 
 گرفته قرار بازديد مورد بيشتر  ها دانشگاه اين سايت وب

  .نمايند جذب بيشتري پيوندهاي و

  
  وندهايپ يسازمانده .10

ــازمان ــ ســ ــله يدهــ ــ سلســ ــان يمراتبــ ــا همــ    يــ

Hierarchical Organization جــزء بــه كــل ي قاعــده و 
 يعـوامل  جملـه  از صفحات بين شده داده پيوندهاي بودن
 وب يجسـتجو  يموتورهـا  گـردد  يمـ  موجـب  كه است

 نمايـه  را سـايت  وب جديـد  اطالعـات  سهولت به بتوانند
ـ ا بـه . كننـد  سازي ـ ترت ني  كـاربران  و دكننـدگان يبازد بي

 بـه  ممكن زمان كمترين صرف با شوند يم قادر سايت وب
 منوهـاي  از اسـتفاده . يابند دست خود نظر مورد اطالعات
 در )Drop down menus/Pull down menus( كشـويي 
 سـهولت  دربه طور كلـي   و مطالب تنظيم و بندياولويت
  .باشد كننده كمك تواند مي اطالعات بازيابي

  

  سبك و ساده طراحي .11
ــم نكــات از يكــي ــايت وب طراحــي در مه ــاي س  ه

 طراحـي  در سـبكي  و سادگي رعايت اصل دانشگاهي
 ارايــه و شــلوغي از پرهيــز. باشــد وب مــي صــفحات

 هـاي پيمـايش  بـه  نيـاز  عـدم  پراكنـده،  و زياد مطالب
 بـا  اصـلي  ي صـفحه  در )Scrolling( افقي و عمودي

 )Resolution( وضوح و نماييدرشت ميزان به توجه
 بخشـيدن  سرعت براي كاربران نمايش صفحه معمول

. اســت توســط كــاربران ضــروري صــفحه مــرور بــه
 شده طراحي سبك امكان حد تا بايست مي سايت وب

 اسـتفاده  مناسـب  يكيگراف عناصر از آن يطراح در و
 بارگذاري سرعت بودن باال كه داشت توجه بايد. شود
 توجـه  مـورد  و مهـم  هـاي  ويژگـي  از يكي سايت وب

 از كـه  اسـت  الزم نيبنـابرا . است جستجو موتورهاي
 كـه  يعناصـر  و سنگين گرافيكي هاي فايل دادن قرار

و  Pop up يهــا پنجــره ريــنظ دارد يغــاتيتبل ي جنبــه
 در كـاربران  حركـت  صفحاتي كه بسيار پويـا بـوده و  

 ي صـفحه  در ،دنـ ده يمـ  قـرار  تـأثير  تحـت  را صفحه
  .شود اجتناب سايت  وب اصلي
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  مناسب قلم و فرمت از استفاده. 12
 ييها فرمت با شتريب دانشگاهي وب صفحات است بهتر

 DOC و HTM، HTML، PHP، PDF، ASP ريـــــنظ
 وب، يجســتجو موتورهــاي كــه راچــ ؛شــود يطراحــ

 بهتـر  و بيشـتر  را شده ذكر يهافرمت با يوب صفحات
 يبـرا  كـه  اسـت  يضرور اريبس. نمايند مي سازي نمايه
 )Font( قلـم  از صـفحات  يفارسـ  مـتن  ژهيـ و به متون

 توسـط  صـفحه  متن دنيد يبرا تا شود استفاده مناسب
ـ  مرورگـر  در مجـدد  يكدگـذار  به يازين كاربران  يوب

  .نباشد
  

  وب صفحات منظم يساز روزآمد. 13
 يفارسـ  يوب صفحات ي هيلـك كه است يضرور اريبس
 هـر . شـوند  روزآمـد  و ينيبـازب  منظم بطور يسيانگل و

 يهـا  تيسـا   وب لبـاغـ  در يفارس صفحات كه دـچن
 امـا  گردنـد  يمـ  دـروزآمـ  بـمرتـ  طـور ه ب يگاهـدانش

 انـدك  همـان  يروزآمدسـاز  بـه  يچنـدان  توجـه  اغلب
  .ديآ ينم عمل به موجود يسيانگل صفحات

  

آموختگـان   دانـش  و انيدانشـجو  ،اسـتادان  يمعرف. 14

  دانشگاه
 يعلمـ  ارتباطـات  يبرقـرار  امكـان  و يمعرفـ  منظور به

ــاربران  ــا ك ــا ب ــه ياعض ــ أتي ــجو و يعلم  انيدانش
هــاي  گــروه آموختگــان دانــش و يلــيتكم التيتحصــ

 صـفحاتي  شـود  يمـ  شـنهاد يپ دانشگاه مختلف آموزشي
ــ ــگرد يطراح ــرا ،دهي ــا آن يب ــان ه ــد امك  و تيريم

 حـال  نيع در. شود فراهم فحاتـص نيا يروزآمدساز
 اسـت  ممكـن  كـه  افراد يشخص اطالعات دادن قرار از
ـ نما دار خدشـه  را هـا  آن يخصوصـ  ميرـح  جـد  بـه  دي

  .شود يخوددار

  يريگ جهينت

ـ م بـودن  كـم  ي دهنـده  نشـان  شـده  انجـام  مطالعات  زاني
 يپزشـك  علـوم  ي هـا  دانشگاه يها تيسا وب يگذارتأثير

 يهـا  شـاخص  نظـر  از هـا  آن يهارتبه بودن نييپا و رانيا
 بـودن  نييپـا  در ياريبسـ  عوامـل  .اسـت  بوده يسنج وب
 يصـ ينقا وجـود  .است بوده مؤثر ها تيسا وب نيا ي رتبه
ــ در ــاختار يطراحـ ــا وب يمحتـــوا و سـ ــا تيسـ  يهـ

 يطراحـ  در ضعف رينظ كشور يپزشك علوم ي ها دانشگاه
 انگليسـي،  روزآمد صفحات تعداد بودن كم ،ها تيسا وب

 اغلـب  در يداخل يجستجو موتور و جامع ي نقشه فقدان
ــه يدسترســ امكــان تيمحــدود ،هــا ســايت وب ــابع ب  من

ـ م بودن نيياـــپ ،تيسا وب قيطر از ياطالعات  نشـر  زاني
ــيالكترون ــت و يك ــص وب، تح ــت در نق ــي و ثب  معرف

 و راهنماهـا  در ايران پزشكي علوم ي ها دانشگاه سايت وب
ــاي ــتجوي موتوره ــه از وب جس ــدال جمل ــعف لي  ض

 بـودن  نييپـا  و وب در رانـيا يپزشك لومـع ي ها دانشگاه
   .است  ها دانشگاه نيا تيسا وب ي رتبه

 خصـوص  در شده انجام مطالعات يبررس به توجه با
ـ ا ي هـا  دانشگاه يها تيسا وب  و كشـورها  ريسـا  و راني

 در نظـر  مـورد  هـاي  شـاخص  گرفتن نظر در با نيهمچن
 منظور به و جهان ي ها دانشگاه هاي سايت وب بندي رتبه

 و يپزشـك  علـوم  ي هـا  دانشگاه تيسا وب ساختار بهبود
 در كشـور  يپزشك علوم يها دانشگاه وب ي رتبه يارتقا
 اسـت  الزم جهان ي ها دانشگاه يها تيسا وب بندي رتبه
 گرفتـه  نظـر  در مـذكور  صينقا رفع جهت در يداتيتمه

 زبـان  كـاربرد  ت،يسـا  كـاربران  نظـرات  از استفاده .شود
 موتـور  و سـايت  وب جـامع  ي نقشـه  يطراحـ  ،يلمللا نيب

 يريكــارگ بــه ونــدها،يپ يســازمانده ،يداخلــ يجســتجو
 سـاده،  يطراحـ  مناسـب،  يكـ يگراف عناصـر  و قلـم  قالب،
 ياطالعــات منـابع  ي ارايـه  ان،يدانشــجو و اسـتادان  يمعرفـ 
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ــوع ــ و متن ــابع يمعرف ــ من ــاز ،يدرس ــنظم يروزآمدس  م
 ثبـت  و يمعرفـ  ت،يسـا  وب يسـ يانگل و يفارس صفحات

ــا وب ــا تيس ــگاه يه ــا دانش ــا در  ه ــ يراهنماه  و يوب
ــا ــتجو يموتوره ــا روش وب، يجس ــتند ييه ــه هس  ك

 علـوم  ي هـا  دانشـگاه  وب ي رتبـه  ارتقـاي  براي توانند مي
 ي هـا  دانشـگاه  هاي سايت وب بندي رتبه در ايران پزشكي

  .شود گرفته نظر در جهان

ــه ــه توجـ ــواقص بـ ــاختار نـ ــوا و يسـ  ييمحتـ
 شـنهادات يپ و يپزشك علوم ي ها دانشگاه يها تيسا وب

 بـه  توانـد  مي تنها نه مطالعه اين در دهش مطرح ياصالح
 در ايـران  پزشـكي  علوم ي ها دانشگاه وب ي رتبه ارتقاي

 كنـد  كمك جهان ي ها دانشگاه هاي سايت وب بندي رتبه
 مـديريت  كـالن  هـاي  سياسـت  ارتقاي در تواند مي بلكه

  .ودــش عـواق ؤثرـم زـني شورـك اطالعات
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How to Improve Webometric Ranks of Iranian Medical Universities 

 
Farzaneh Aminpour1 

 
Abstract 

Background: The websites of universities by introducing the missions, faculties, departments, 
courses, educational levels, research and educational facilities, faculty members, students and alumni 
to the World Wide Web are of great importance. Nowadays webometric ranking of universities is as 
important as the academic ranking of universities. Webometric ranking of universities reflects the 
overall web performance of the universities. Analyzing the researches on Iranian academic websites 
shows many deficiencies in the websites of the Iranian medical universities. These problems are the 
main causes of low webometric ranks of Iranian medical universities in the "Ranking Web of World 
Universities". The current study reviews the previous studies on the academic websites of Iran and 
other countries and suggests several ideas for improving the websites of Iranian medical universities 
focusing on the structure and content according to the webometric indicators of "Ranking Web of 
World Universities". The suggested ideas would improve Iranian medical universities ranks in the in-
ternational level and also affect the major national policies of information management. 

Keywords: Academic websites, Website improvement, Webometric indicators, Web ranking, Iran. 
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