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 مقدمه

آموزشی، علمی و پژوهشی صورت ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در جهان همواره با هدف ایجاد رقابت و بهبود خدمات  بندی دانشگاه رتبه

پذیرد. در این  بندی در ایران نیز توسط برخی مراکز مستقل و غیرمستقل صورت می اکنون، چند سالی است که این نوع رتبه پذیرد. هم می

رسانی  طالعاخدمات علمی و پژوهشی آن نسبت به اما همواره  ،شود ی علمی صنعت بیمه محسوب میه که قطب و بازومیان، پژوهشکده بیم

بندی پژوهشکده بیمه توسط مراکز داخلی و  در این مجموعه تالش خواهد شد تا تحلیلی از رتبهنداشته است. بر همین اساس،  مناسبی وجود

شود، با هدف اطالع رسانی درباره عملکردهای مطلوب و  بندی وبسایت پژوهشکده بیمه که توسط مراکز خارجی معتبر ارائه می نیز رتبه

 .گرددارائه  آن ا خدماتارتق
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 پژوهشکده بیمه داخلی بندی رتبه

 مرجع گاهیپابندی علمی یعنی سیویلیکا،  توسط سه مرکز رتبهها و مؤسسات تحقیقاتی  بندی پژوهشکده رتبهدر ایران، در حال حاضر، 

بندی پژوهشکده بیمه توسط این سه  گردد. در اینجا، به بررسی رتبه تهیه و ارائه می اسالم جهان علوم یاستناد گاهیپاو  رانیا یها دانشگاه

 شود: مرکز پراخته می

 

 سیویلیکا

 عنوان ۹۳۶،۲۴۹ گاهیپا نیا در تاکنون و نمود آغاز ها در ایران همایش یساز هینما خصوص در را خود تیفعال ۴۸۳۱ سال از کایلیویس گاهیپا

 بدنه و ها، دانشگاه چهارچوب از خارج وو مستقل بوده  یخصوص کامالً مجموعه کی کایلیویس. است شده یساز هینما ها همایش از مقاله

بر اساس وبسایت  .دینما ارائه را کشور مراکز در علم دیتول آمار ،آن طبق و نموده لیتحل هیتجز را خود یآمار یها داده علوم، وزارت

 استخراج کایلیویس گاهیپا در شده هینما مقاالت از نیآنال صورت بهها و مؤسسات تحقیقاتی  بندی پژوهشکده مربوط به رتبه آمار سیویلیکا،

 و ستین یینها ها داده نیا حاضر حال در »که  و این شود یم داده شینما یدیتول مقاالت تعداد اساس بر رانیا یها دانشگاه یبند رتبه و شده 

 .«باشد یم یورود یها داده شیرایو و اصالح و یلیتکم پردازش حال در

پژوهشگاه و مؤسسه تحقیقاتی در  3۸در میان  ۱۱، پژوهشکده بیمه به عنوان یک مرکز دولتی در رتبه سیویلیکا ۴۸۹۹سال  بندی در رتبه

 .(۴)جدول  مقاله منتشر نموده است ۹۴که تاکنون  گیرد کشور قرار می

 ۴۸۹۹در سال  بندی سیویلیکا بیمه بر اساس رتبهپژوهشکده   : رتبه۴جدول 

 کنفرانس ژورنال یپژوه هم اول سندهینو مقاالت تعداد مرکز نوع مرکز نام رتبه

 پژوهشگاه مهیب پژوهشکده ۱۱

 یدولت

۹۴ ۲6 0 ۶ ۶6 

 

 رانیا یدانشگاهها مرجع گاهیپا

 اطالعات گاهیپا نیا در. پردازد یم کشور یپژوهش مراکز و دانشگاهها یبند رتبه و یبند دسته ،یمعرف به ران،یا یها دانشگاه مرجع گاهیپا

 .مشاهده است در این پایگاه قابل دانشگاه هر هیپا اطالعات و شده ارائه و یآور جمع یدانشگاه مرکز هر هیاول و هیپا

 مرجع ران،یا یها شیهما گاهیپا ران،یا یعلم اتینشر مرجع کا،یلیویس یگاههایپا مجموعه از گاهیپا نیا توسط شده استفاده یها داده

 .شوند یم یبند جمع رانیا ینیکارآفر ستمیاکوس گاهیپا و رانیا یعلم یها انجمن

پژوهشگاه و مؤسسه تحقیقاتی کشور قرار  ۸6در میان  ۸۲بندی این پایگاه، پژوهشکده بیمه به عنوان یک مرکز دولتی در رتبه  در رتبه

 .(۶)جدول  منتشره توسط پژوهشکده ارائه شده است.دو ژورنال بندی تنها به استنداد به  این رتبهگیرد که  می

 ۴۸۹۹در سال  رانیا یدانشگاهها مرجع گاهیپابندی  پژوهشکده بیمه بر اساس رتبه  : رتبه۶جدول 

مقاالت  رتبه

 داخلی

مقاالت 

 المللی بین

کل 

 ها ژورنال

تعداد 

 ها همایش

اخبار 

 منتشرشده

تعداد 

 دانشجو

های  نشست

 علمی

 0 0 0 0 ۶ 0 مهیب پژوهشکده ۸۲

 

 (ISC) اسالم جهان علوم یاستناد گاهیپا

 گردد. های آتی اعالم می اکنون در حال پیگیری است و در گزارش بندی پژوهشکده بیمه در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، هم رتبه

 بندی جمع
ها در بسیاری  بندی مندرج در این رتبه های و داده عاتمشخص است، اطالاعالم شده و داخلی  بندی رتبه  پایگاهدو بندی  همانطور که در رتبه

همایش برگزارشده توسط پژوهشکده  ۶6گردد تنها به  بندی پژوهشکده که توسط سیولیکا ارائه می موارد ناقص است. به عنوان نمونه، رتبه
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یا و نامه بیمه یا سمینار بیمه زندگی  در پژوهش منتشرهبندی محاسبه شده، تنها برخی از مقاالت  مقاالتی که در این رتبهنیز کند و  اشاره می

و دیگر نشریات و  مذکور  نشریات و همایشتعداد مقاالت ارائه شده در است که  است. این درحالی همایش بیمه و توسعه اشاره شده 

که  کند، در حالی بندی خود اشاره می اعالمی است. همچنین، سیویلیکا تنها به دو ژورنال در رتبه آماربه مراتب بیشتر از  ها همایش

بندی لحاظ  کند که در این رتبه های جهان بیمه ایران و جهان نیز منتشر می پژوهشکده دو عنوان مجله دیگر با عناوین گزارش موردی و تازه

شود و تعداد دانشجویان  های ایران نیز اطالعات بسیار ناقص بوده و تنها به دو ژورنال اشاره می انشگاهبندی پایگاه مرجع د نشده است. در رتبه

 صحیح نیست.برای مراکز صرفاً پژوهشی های کشور انتخاب نموده است که قاعدتاً  بندی پژوهشگاه را معیاری برای رتبه

 

 در جهان مهیب پژوهشکده تیوبسا یبند رتبه

بندی وبسایت پژوهشکده بیمه که توسط دو مرکز بزرگ جهانی یعنی الکسا و وبومتریکس صورت پذیرفته، پرداخته  در این بخش به رتبه

 شود.   می

، ۴۸۹۹مهرماه  ۶۴در روز های جهان )وابسته به وبسایت آمازون( است که  یک وبسایت معتبر تجزیه و تحلیل وبسایت ۴(Alexaالکسا )

برای  ۶(. بر اساس بررسی الکسا، نرخ دفع کاربر۴کند )شکل  بندی می رتبه ۶۸۹۲و در ایران،  ۹۲۴۹۲وبسایت پژوهشکده بیمه را در جهان 

ثانیه  3دقیقه و  ۱نفر و زمان متوسط حضور بازدیدکنندگان در سایت،  3/۱و بازدید روزانه هر بازدیدکننده  ۴/۶۹وبسایت پژوهشکده بیمه، 

ثانیه و بسیار سریع عنوان شده است و بیشتر بازدیدکنندگان، وبسایت پژوهشکده بیمه  ۲۲۹/0ه است. سرعت باال آمدن وبسایت، برآورد شد

 اند.  درصد( دنبال کرده centinsur.ir( )۸۸/۱درصد( و وبسایت بیمه مرکزی ) 3/۶۹را از طریق گوگل )

 ۴۸۹۹مهر  ۶۴در  یمهبندی الکسا از وبسایت پژوهشکده ب : تحلیل و رتبه۴شکل 

 
ها، مراکز علمی و پژوهشی  های دانشگاه بندی تخصصی وبسایت در همین راستا، وبسایت معتبر دیگری که به تجزیه و تحلیل و رتبه

دهد که وبسایت پژوهشکده  نام دارد. بخش مراکز علمی و پژوهشی وبومتریکس، نشان می ۸(Webometricsپردازد، وبومتریکس ) می

                                                      
1
 www.alexa.com 

2
  Bounce Rate ،درصد چه هر. است بازدیدکننده برای سایت جذابیت دهنده نشان و شوند می خارج سایت از صفحه یک دیدن از بعد که است کاربرانی درصد معمول طور به 

 .است بهتر باشد کمتر ریت بانس
3
 http://research.webometrics.info 
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را داراست )شکل   3۶۲رتبه وبسایت ۴۴۳۱از میان  ، در آسیا۱۱۴۴وبسایت مراکز پژوهشی مورد بررسی در جهان، رتبه  ۳۶6۹میان بیمه در 

۶ .) 

 بندی وبومتریکس در جهان : جایگاه وبسایت پژوهشکده بیمه در رتبه۶شکل 

  
را دارد که باالتر از  ۸۱ایران، رتبه  بندی شده از رتبه پژوهشی  وبسایت ۲۹بر اساس بررسی وبومتریکس، وبسایت پژوهشکده بیمه در میان 

 (۸)شکل  گیرد ( قرار می۸۸) تربیت بدنی و علوم ورزشیپژوهشگاه تر از  ( و پایین۸3) پسته پژوهشکدهوبسایت 

 

 ایرانبندی وبومتریکس در  : جایگاه وبسایت پژوهشکده بیمه در رتبه۸شکل 
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سنجد  می 6و علمی بودن ۲، غنای محتوا3، قابلیت مشاهده۱های مراکز پژوهشی را بر اساس اندازه وبسایتبندی  همچنین، وبومتریکس، رتبه

در  ۴۱۹۱وبسایت پژوهشی مورد بررسی، به ترتیب رتبه  ۳۴۸۳بندی، وبسایت پژوهشکده بیمه در جهان از میان  (. در این رتبه۸)جدول 

 در علمی بودن را داراست. ۸۳6۹حتوا و در غنای م ۶3۸۳در قابلیت مشاهده،  ۶6۱0اندازه، 

در جهان است. این وبسایت از لحاظ اندازه،  63۱، دارنده رتبه اول در ایران و  ۳بر اساس شاخص وبومتریکس، وبسایت انستیتو پاستور ایران

 (.  ۸را در جهان دارا است )شکل  ۹3۳و علمی بودن،  ۱۶۲و غنای محتوا،  ۶0۲۶، قابلیت مشاهده، ۴۱۴۶رتبه 

 

 در جهان 63۱. صفحه اصلی وبسایت انستیتو پاستور ایران، دارنده رتبه اول در ایران و ۸شکل 
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 بودن بندی وبومتریکس: اندازه، قابلیت مشاهده، غنای محتوا و علمی های رتبه : شاخص۸جدول 

 وزن منبع شرح گرها نشانه

اندازه 

 )حضور(

و ( subdomainهای آن ) و زیرمجموعه (main domainصفحات( وبسایت اصلی ) اندازه )تعداد

 .PDFنیز اسناد مختلف از جمله 

 Google 3 

 درصد

قابلیت 

 مشاهده

های مؤسسات دیگر به مرکز مورد بررسی  ( که از وبسایتsubnetهای بیرونی مختلف ) تعداد شبکه

 شود. میشوند. ارزش متوسط این دو منبع، انتخاب  متصل می

 Ahrefs 

 Majestic 
30 

 درصد

علمی بودن 

 )شفافیت(

های ارجاعات علمی گوگل اسکالر. برای اطالعات  های مهم در پایگاه داده تعداد ارجاعات از نگارنده

 مراجعه نمایید. http://www.webometrics.info/en/transparentبیشتر به وبسایت 

 Google 

Scholar 

 Citations 

۴0 

 درصد

غنای محتوا 

 )تعالی(

 ۶0۴۶ها بین پنج سال  حوزه علمی باشد. داده ۶۲درصد در میان  ۴0تعداد مقاالت مورد ارجاع بیش از 

 آوری شده است. جمع ۶0۴۲الی 

 Scimago ۸3 

 درصد

 

 بندی جمع
پژوهشی وبومتریکس، رتبه علمی بودن )شفافیت( بر اساس ارجاعات علمی که -ها و مراکز علمی بندی دانشگاه های رتبه بر اساس شاخص 

بندی آمده است  (. البته در دستورالعمل این وبسایت رتبه۸گردد )جدول  در وبسایت یک مرکز پژوهشی یا دانشگاه وجود دارد، تعیین می

 گردد. ارجاعات علمی غیرواقعی، سبب حذف وبسایت پژوهشی خاطی از بررسی وبومتریکس میکه 

 

، نیاز جهانمرکز پژوهشی در  ۳۴۸۳در میان  ۸۳6۹  شده در وبسایت پژوهشکده بیمه با داشتن رتبه محتوای ارائه« علمی بودن»بر این اساس، 

اما در مقایسه با  .داردنیازمند بررسی و بازنگری  ۶6۱0نیز با رتبه  معیار مشاهده ساسبر ا وبسایت پژوهشکده به بازبینی دارد. در همین راستا،

نتایج  بسیار کمتر از این آمار اعالم شده بود. این در حالی است که، رتبه مشاهده پژوهشکده ۴۸۹۳مردادماه  در وبومتریکسبررسی 

)گزارش فعلی( ارتقا یافته  ۴۸۹۹در مهرماه  ۹۲۴۹۲به رتبه  ۴۸۹۳ر مرداد د ۴۱۳۶۸3دهد که پژوهشکده از رتبه  بندی الکسا نشان می رتبه

 شایان ذکر است که معیار اصلی الکسا بیشتر قابلیت مشاهده است. است.

 

، نیازی آنی برای جهانهای  در میان پژوهشکده ۸۳6۹و  ۴۱۹۱های  با رتبه اندازه و علمی بودن، وبسایت پژوهشکده بیمه، از لحاظ همچنین

  نیاز به تأمل و بررسی در آینده دارد. ها در کنار مراکز پژوهشی جهان، بررسی دقیق ندارد. اما با این وجود، این رتبه

 

دهد،  که کدام بخش از وبسایت پژوهشکده بیمه، بیشترین بازدیدها را به خود اختصاص می ها و این که، برای بررسی زیربخش با وجود آن

ها و مراجعه اهالی صنعت بیمه  توان گفت، بروزرسانی خبرها و پژوهش ه از وسع این گزارش خارج است، اما مینیازمند بررسی فنی است ک

بخشی  شده است. گرچه، حیات« مشاهده  قابلیت»و « اندازه»های  های مطلوب در شاخص ، سبب رتبهبه ویژه آداب های مختلف برای آزمون

 .نمایدات را بیشتر این نوع ارجاع تواند میبه محتوای وبسایت 

 

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

