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 مهیب پژوهشکده تیوبسا یبند رتبه گزارش

 گیرد. المللی مورد بررسی قرار می استانداردها و معیارهای بیندر ابتدا، وضعیت وبسایت پژوهشکده بیمه از منظر تجزیه و تحلیل فنی، 

های جهان )وابسته به وبسایت آمازون( است که وبسایت پژوهشکده بیمه را در  یک وبسایت معتبر تجزیه و تحلیل وبسایت 1(Alexaالکسا )

برای وبسایت پژوهشکده بیمه،  8نرخ دفع کاربر(. بر اساس بررسی الکسا، 1کند )شکل  بندی می رتبه 3347و در ایران،  132841جهان 

ثانیه برآورد شده است.  6دقیقه و  3نفر و زمان متوسط حضور بازدیدکنندگان در سایت،  77/3و بازدید روزانه هر بازدیدکننده  37/82

ژوهشکده بیمه را از طریق گوگل ثانیه و بسیار سریع عنوان شده است و بیشتر بازدیدکنندگان، وبسایت پ 667/7سرعت باال آمدن وبسایت، 

میلیون  633با حضور بیش از  841هزار و  132اند. رتبه  درصد( دنبال کرده centinsur.ir( )7/3درصد( و وبسایت بیمه مرکزی ) 7/34)

ست که ذیالً به در کل کشور کمی قابل تأمل ا 3347شود اما رتبه  وبسایت در اینترنت، رتبه قابل قبولی برای پژوهشکده بیمه محسوب می

 شود. آن پرداخته می

 

 بندی الکسا از وبسایت پژوهشکده بیمه : تحلیل و رتبه1شکل 

 
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  مراکز علمی و پژوهشی وبومتریکس، نشان می نام دارد. بخش 4(Webometricsپردازد، وبومتریکس ) می

را داراست )شکل  73و در خاورمیانه رتبه  636، در آسیا رتبه3121وبسایت مراکز پژوهشی مورد بررسی در جهان، رتبه  2837بیمه در میان 

8 .) 

 

 

 

                                                      
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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 جهانبندی وبومتریکس در  : جایگاه وبسایت پژوهشکده بیمه در رتبه8شکل 

 
پژوهشی در ایران، رتبه سی هفتم را دارد که باالتر از وبسایت   وبسایت 38بر اساس بررسی وبومتریکس، وبسایت پژوهشکده بیمه در میان 

 (.1گیرد )پیوست  ( قرار می42تر از فرهنگستان هنر ) ( و پایین46پژوهشگاه آمار )

سنجد  می 3و علمی بودن 6، غنای محتوا1، قابلیت مشاهده3هشی را بر اساس اندازههای مراکز پژو بندی وبسایت همچنین، وبومتریکس، رتبه

در  1433وبسایت پژوهشی مورد بررسی، به ترتیب رتبه  2837بندی، وبسایت پژوهشکده بیمه در جهان از میان  (. در این رتبه1)جدول 

 در علمی بودن را داراست. 4713در غنای محتوا و  4813در قابلیت مشاهده،  8177اندازه، 

در جهان است. این وبسایت از لحاظ اندازه،  278، دارنده رتبه اول در ایران و  2رانبر اساس شاخص وبومتریکس، وبسایت انستیتو پاستور ای

 (.  4را در جهان دارا است )شکل  1768و علمی بودن،  773و غنای محتوا،  1271، قابلیت مشاهده، 1141رتبه 

 جهاندر  278. صفحه اصلی وبسایت انستیتو پاستور ایران، دارنده رتبه اول در ایران و 4شکل 
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مرکز پژوهشی ایران، از لحاظ  38توان دریافت که وبسایت پژوهشکده بیمه در میان  ای دیگر از بررسی وبومتریکس، می اما در مقایسه 

 را داراست.  61، و علمی بودن، 11محتوا،  ، غنای87، اندازه، 13قابلیت مشاهده رتبه 

 بودن یت مشاهده، غنای محتوا و علمیبندی وبومتریکس: اندازه، قابل های رتبه : شاخص1جدول 

 وزن منبع شرح گرها نشانه

اندازه 

 )حضور(

و ( subdomainهای آن ) و زیرمجموعه (main domainاندازه )تعداد صفحات( وبسایت اصلی )

 .PDFنیز اسناد مختلف از جمله 

 Google 1 

 درصد

قابلیت 

 مشاهده

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

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

 Ahrefs 

 Majestic 
17 

 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 

17 

 درصد

غنای محتوا 

 )تعالی(

 8718ها بین پنج سال  حوزه علمی باشد. داده 86درصد در میان  17تعداد مقاالت مورد ارجاع بیش از 

 آوری شده است. جمع 8716الی 

 Scimago 41 

 درصد

 

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 رتبه1گردد )جدول  در وبسایت یک مرکز پژوهشی یا دانشگاه وجود دارد، تعیین می

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

مرکز پژوهشی در ایران، نیاز به  38در میان  61  شده در وبسایت پژوهشکده بیمه با داشتن رتبه محتوای ارائه« علمی بودن»بر این اساس، 

 د بررسی و بازنگری است.نیازمن 11بازبینی دارد. در همین راستا، غنای محتوای علمی نیز با رتبه 

های کشور، نیازی آنی برای بررسی  در میان پژوهشکده 87و  13های  اما، وبسایت پژوهشکده بیمه، از لحاظ اندازه و قابلیت مشاهده با رتبه

 1433راکز پژوهشی جهان، ها در کنار م نماید. اما با این وجود، این رتبه دقیق ندارد. درعین حال، نتایج تحلیل الکسا، این مهم را تأکید می

 در قابلیت مشاهده، نیاز به تأمل و بررسی در آینده دارد.  8177در اندازه، 

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 خارج است، اما می نیازمند بررسی فنی است که از وسع این گزارش

بخشی به محتوای  شده است. گرچه، حیات« مشاهده  قابلیت»و « اندازه»های  های مطلوب در شاخص های مختلف، سبب رتبه برای آزمون

 خواهد نمود. شود، این نوع ارجاعات را بیشتر وبسایت که ذیالً به آن اشاره می

 

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

