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 مقدمه

پژوهشی صورت ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در جهان همواره با هدف ایجاد رقابت و بهبود خدمات آموزشی، علمی و  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  اطالعخدمات 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،  بی وجودمناس

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

 .گردده ارائ آن ارتقا خدمات
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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  گردد. در اینجا، به بررسی رتبه تهیه و ارائه می (ISC) اسالم جهان علوم یاستناد گاهیپاو  رف( )یونی رانیا یها دانشگاه

 شود: توسط این سه مرکز پراخته می

 

 (ISC) اسالم جهان علوم یاستناد گاهیپا

علمی المللی است که با هدف ثبت، انتشار و ارزیابی تولیدات  سومین پایگاه استنادی معتبر بین (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

در باکو پایتخت جمهوری  2008سال  (ICMHESR) کشورهای اسالمی در چهارمین نشست وزرای آموزش عالی کشورهای اسالمی

های مهم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ارزیابی و  از فعالیت یکیگردد. آذربایجان مصوب و در جمهوری اسالمی ایران تاسیس می

ها و  دانشگاه 1389پژوهشی ایران و کشورهای اسالمی است. پایگاه استنادی علوم جهان اسالم از سال ها و مؤسسات  بندی دانشگاه رتبه

امکانات و فعالیتهای -المللی، تسهیالت معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین 5شاخص در قالب  26مؤسسات پژوهشی کشور را براساس 

شناسی  روشکند.  میبندی  دهند، ارزیابی و رتبه دانشگاهی را مد نظر قرار میهای  ترین مأموریت اجتماعی، اقتصادی و صنعتی که مهم

بندی تهیه و در نشست وزرای آموزش عالی کشورهای اسالمی  توسط تیمی متشکل از خبرگان و متخصصان رتبه ISC بندی ملی رتبه

ها و مؤسسات پژوهشی  بندی دانشگاه رتبه 2014-2013سال در کشور، از  ISC بندی ملی گردد. این پایگاه ضمن ارائه ساالنه رتبه مصوب می

سوم آخر سی پژوهشگاه  ، در یک1398-1399+ در سال 21رتبه پژوهشکده بیمه با عدد  .را در سطح کشورهای اسالمی آغاز کرده است

 تصاص داده است. را به خود اخ 14. اما، در این میان، پژوهشکده در شاخص پژوهش، رتبه (1)شکل  کشور قرار گرفته است

 

 در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در شاخص پژوهش (۱4) . رتبه پژوهشکده بیمه۱شکل 
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 سیویلیکا

 1.110.664 گاهیپا نیا در تاکنون و نمود آغاز ایرانها در  همایش یساز هینما خصوص در را خود تیفعال 1384 سال از کایلیویس گاهیپا

 از خارج وو مستقل بوده  یصوصخ کامالً مجموعه کی کایلیویس. است شده یساز هینما علمی و مجالت ها همایش از مقاله عنوان

 ارائه را کشور مراکز در علم دیتول آمار ،آن طبق و نموده لیتحل هیتجز را خود یآمار یها داده علوم، وزارت بدنه و ها، دانشگاه چهارچوب

 در شده هینما مقاالت از نیآنال صورت بهها و مؤسسات تحقیقاتی  بندی پژوهشکده مربوط به رتبه آمار بر اساس وبسایت سیویلیکا، .دینما

 حاضر حال در»که  و این شود یم داده شینما یدیتول مقاالت تعداد اساس بر رانیا یها دانشگاه یبند رتبه وشده  استخراج کایلیویس گاهیپا

 .«باشد یم یورود یها داده شیرایو و اصالح و یلیتکم پردازش حال در و ستین یینها ها داده نیا

پژوهشگاه و مؤسسه تحقیقاتی در  53در میان  44، پژوهشکده بیمه به عنوان یک مرکز دولتی در رتبه سیویلیکا 1400سال  بندی در رتبه

 علوم پژوهشگاهبندی پژوهشکده بیمه باالتر از  در این رتبه .(1)جدول  منتشر نموده است )داخلی( مقاله 97که تاکنون  گیرد کشور قرار می

 ن قرار دارد.رایا یاسالم یجمهور آهن راه قاتیتحق مرکزتر از  و پایین یاجتماع مطالعات و یانسان
 

  بندی سیویلیکا پژوهشکده بیمه بر اساس رتبه  : رتبه۱جدول 

 تعداد مرکز نوع مرکز نام رتبه سال

 مقاالت

 سندهینو

 اول

 کنفرانس ژورنال یپژوه هم

 مهرماه

 1399 

 پژوهشکده 44

 مهیب

 پژوهشگاه

 یدولت

91 67 0 2 27 

 ماه شهریور

 1400 

 پژوهشکده 44

 مهیب

 پژوهشگاه

 یدولت

118 86 67 3 28 

 

 رف( )یونی رانیا یها دانشگاه مرجع گاهیپا

 نیا در. پردازد یم کشور یپژوهش مراکز و ها دانشگاه یبند رتبه و یبند دسته ،یمعرف به ،رف یا همان یونی رانیا یها دانشگاه مرجع گاهیپا

به صورت مجزا و در صفحات  در این پایگاه دانشگاه هر اطالعات و شده ارائه و یآور جمع یدانشگاه مرکز هر هیاول و هیپا اطالعات گاهیپا

 .مشاهده است قابل مستقل

 مرجع ران،یا یها شیهما گاهیپا ران،یا یعلم اتینشر مرجع کا،یلیویس یها گاهیپا 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  37در میان  36پژوهشکده بیمه به عنوان یک مرکز دولتی در رتبه ، 1400بندی این پایگاه برای سال  در رتبه

 .(2)جدول  .تغییر است شده قابل سازی هر معیار بوده و در فهرست ارائه بر اساس مرتببندی  این رتبهگیرد که  کشور قرار می

 

 ۱400در سال  رانیا یدانشگاهها مرجع گاهیپابندی  پژوهشکده بیمه بر اساس رتبه  : رتبه2جدول 

مقاالت  رتبه

 داخلی

مقاالت 

 المللی بین

کل 

 ها ژورنال

تعداد 

 ها همایش

اخبار 

 منتشرشده

تعداد 

 دانشجو

های  نشست

 علمی

36 5 0 3 0 0 0 0 
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 بندی جمع
بندی پژوهشکده بیمه برای نخستین بار در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، طی استعالم و تهیه و تکمیل تمامی مستندات مربوطه، زیر  رتبه

در بخش پژوهش است که  14+ اعالم شده است. اما نکته قابل توجه رتبه 21ی پژوهشکده  پایگاه صورت پذیرفته و رتبه نظر کارشناسان آن

شناسی و مهندسی   المللی زلزله مرکز پژوهشی در کشور قابل توجه است. در این شاخص، پژوهشکده بیمه باالتر از پژوهشگاه بین 30در میان 

آوری است که در میان  گیرد. رتبه قابل توجه دیگر پژوهشکده در حوزه نوآوری و فن اه حوزه و دانشگاه قرار میتر از پژوهشگ زلزله و پایین

المللی پیش از  المللی متعدد و ارتباطات بین های بین را به خود اختصاص داده است. با وجود آموزش 23سی مرکز پژوهشی در کشور رتبه 

های علمی مشترک برای تعیین  تناد این پایگاه به برگزاری آموزش در کشور خارجی و یا انجام طرحهای سختگیرانه، اما اس اعمال تحریم

تواند طی  آوری، می ی عالی در بخش پژوهش و نوآوری و فن المللی بودن یک مرکز پژوهشی قابل تأمل است. با این وجود، رتبه بین

( و خدمات 24(، اثرگذاری اقتصادی )30المللی سازی ) های بین وط به شاخصهای مرب ها رسیده و رتبه های آتی به باالترین رتبه سال

 شناسی مناسب بهبود یابد. ( نیز با برداشتن شدن موانع و آسیب25اجتماعی، زیرساخت و تسهیالت )

 

الت منتشره داخلی است و مبتنی بر مقاتنها  برای مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور بندی پایگاه سیویلیکا ها مشخص شد که رتبه طی بررسی

نیز  (رف یونی) رانیا یها دانشگاه مرجعپایگاه بندی  رتبهبر اساس معیارهای تعیین شده را دارد. بندی  فهرست رتبه دهی چینش و نظمقابلیت 

و اساسا رتبه اعالمی در آن، مبتنی بر ستونی است که انتخاب شده  بودههای مربوطه  معیارها در ستون رقم مربوط به چینشتنها بر اساس 

دو پایگاه طراحی بندی در این  اعالم شد که هنوز سازوکار دقیقی برای رتبه سازه شد، طی استعالمی که از انتشارات بوم در عین حال، است.

 موسسه) رنگ پژوهشگاهمعیارهاست. به عنوان نمونه  تخبمن رف تنها بر اساس ستون ها در پایگاه یونی بندی و اجرا نشده است و رتبه

 را به خود اختصاص داده است. 37آخرین رتبه یعنی  رفُ  و در یونی 18در پایگاه سیویلیکا رتبه  (پوشش و رنگ یفناور و علوم یپژوهش

 

اما وجود تنها معیار مقاالت منتشره  ،رف در حال بروزرسانی است در سایت سیویلیکا و یونی کنون، اطالعات پژوهشکده بیمهتا 1399از مهر 

المللی و موارد مشابه  های بین ها، آموزش ها، نوآوری های کشور نیاز به بازبینی دارد. چراکه تعداد همایش بندی پژوهشگاه داخلی برای رتبه

 .بندی بیفزاید تواند بر غنای این رتبه دیگر می
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 در جهان مهیب پژوهشکده تیوبسا یبند رتبه

، یعنی الکسا های جهان بندی و سنجش وبسایت سه مرکز معتبر رتبهبندی وبسایت پژوهشکده بیمه که توسط  در این بخش به رتبه

آوری  جمع 1400الی اردیبهشت  1399اطالعات مربوط به الکسا، از مهر  شود. و وبومتریکس صورت پذیرفته، پرداخته می متریکس تی جی

 ثبت شده است. 1400شده است و اطالعات مابقی مراکز، تا شهریور 

، 1400 ماه اردیبهشت 4 در روزهای جهان )وابسته به وبسایت آمازون( است که  یک وبسایت معتبر تجزیه و تحلیل وبسایت 1(Alexaالکسا )

وبسایت رتبه ، 1399مهرماه  21 است که در کند. این درحالی بندی می رتبه 3510و در ایران،  85622رتبه پژوهشکده بیمه را در جهان 

سال اردیبهشت  4در (. بر اساس بررسی الکسا، 3جدول  ؛ 1)شکل  ه بودگزارش شد 2396و در ایران،  96196پژوهشکده بیمه در جهان 

و  درصد( 65/32) استدر سال گذشته بهبود یافته  1/29 که نسبت بهبوده  6/19 برای وبسایت پژوهشکده بیمه، 2کاربر نرخ دفع، جاری

 ثانیه گزارش شده است که نسبت به 19دقیقه و  6نفر و زمان متوسط حضور بازدیدکنندگان در سایت،  8/5 بازدید روزانه هر بازدیدکننده

بیشتر بر اساس بررسی الکسا، . ه، بسیار امیدوارکننده استدر سایت در سال گذشتثانیه  5دقیقه و  4نفر و زمان متوسط حضور  5/4

آزمون آداب بیمه »درصد( و  91/33) «پژوهشکده بیمه»جستجوی کلمات کلیدی بازدیدکنندگان، وبسایت پژوهشکده بیمه را از طریق 

 اند.  ردهدرصد( دنبال ک 48/5) «مرکزی

 68460در جهان به  83090، رتبه پژوهشکده از 1399دی  7تا  1399آذر  19 بین ،الکسا بندی پژوهشکده بیمه در وبسایت طی رصد رتبه

در عین حال، این روند بهبودی سابقه بوده است.  بی الکسا، سخت در مدت کوتاه و با توجه به معیارهای درصدی 60/17 بهبودرسید که این 

 154طی  درصد بهبود 72/28) 59973، باالترین رتبه پژوهشکده در الکسا ثبت گردید: 1399بهمن  29که در تاریخ  ادامه داشت، به طوری

اردیبهشت  4و رتبه پژوهشکده در  (2)شکل است  حالت نزولی پیدا کرده ،، این روند1400اردیبهشت  4تا  آن تاریخ. اما متأسفانه از (روز

 .دهد درصد بهبود نشان می 35/12، 1399ته با رتبه خود در مهرماه رسید که البدر جهان  85622به  1400

 ۱400 اردیبهشت 4در  بندی الکسا از وبسایت پژوهشکده بیمه : تحلیل و رتبه2شکل 

 

                                                      
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 نرخ دفع کاربر
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 ۱400اردیبهشت  الی ۱3۹۹مهر  از تاریخ بندی الکسا از وبسایت پژوهشکده بیمه : مقایسه رتبه3جدول 

 

 زمان متوسط حضور در وبسایت بازدید روزانه نرخ دفع کاربر در ایران رتبه در جهان رتبه سال

 مهرماه

 1399 
 ثانیه 5دقیقه و  4 نفر 5/4 1/29 2396 96196

ماه  اردیبهشت

 1400 
 ثانیه 19دقیقه و  6 نفر 8/5 6/19 3510 85622

 

بندی  به تجزیه و تحلیل و رتبه به طور تخصصی و علمی، بندی خارجی که دیگر پایگاه رتبه 3(Webometricsوبومتریکس )وبسایت 

وبسایت مراکز پژوهشی مورد  8138در میان  را وبسایت پژوهشکده بیمه ، رتبهپردازد ها، مراکز علمی و پژوهشی می های دانشگاه وبسایت

برای  659 رتبه موردبررسی، وبسایت 1184از میان  در آسیا اما دهد. نشان میرا  1399در مهرماه  4411رتبه همان بررسی در جهان، 

 دهد درصدی را نشان می 18/20 افتیک  این رقم، و در سال گذشته قابل مقایسه است  526اعالم شده است که با رتبه بیمه پژوهشکده 

 (. 3)شکل 

 

 شهریورو ( 526) ۱3۹۹در مهر  و آسیا  بندی وبومتریکس در جهان رتبه: جایگاه وبسایت پژوهشکده بیمه در 3شکل 

۱400 (65۹) 

 
 

شده  بندی رتبه پژوهشی  وبسایت 69در میان  ،1399همچون مهر  1400 شهریوروبومتریکس، وبسایت پژوهشکده بیمه، در  بر اساس بررسی

 گیرد ( قرار می33) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیتر از  ( و پایین35) پژوهشکده پستهرا دارد که باالتر از وبسایت  34ایران، رتبه  از

 .(4)شکل 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 http://research.webometrics.info 
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  ایران پژوهشیها و مراکز  پژوهشگاه در میانبندی وبومتریکس  رتبهدر  (34) پژوهشکده بیمه وبسایت جایگاه: 4شکل 

 

 
 

سنجد  می 7و علمی بودن 6، غنای محتوا5، قابلیت مشاهده4اساس اندازههای مراکز پژوهشی را بر  بندی وبسایت همچنین، وبومتریکس، رتبه

وبسایت پژوهشی مورد بررسی،  8138وبسایت پژوهشکده بیمه در جهان از میان همچنان مانند سال گذشته، بندی،  (. در این رتبه4)جدول 

 در علمی بودن را داراست. 3879 در غنای محتوا و 2538در قابلیت مشاهده،  2740در اندازه،  1494به ترتیب رتبه 

 در آسیا 118و  در جهان 754، دارنده رتبه اول در ایران و  8وبسایت انستیتو پاستور ایران ،1400 شهریوردر  بر اساس شاخص وبومتریکس،

را در جهان دارا است )شکل  958و علمی بودن،  426و غنای محتوا،  2062، قابلیت مشاهده، 1412است. این وبسایت از لحاظ اندازه، رتبه 

4  .) 

 بودن بندی وبومتریکس: اندازه، قابلیت مشاهده، غنای محتوا و علمی های رتبه : شاخص4جدول 
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 بندی جمع
 

تعداد  براساسمعیارها  اکثرو است  ی جهانها ابزار رایگان ترافیکی سایت این پایگاه از طریق داد های مربوط به الکسا مبتنی بر برون بررسی

 1400اردیبهشت  4تا  1399وبسایت پژوهشکده بیمه که از مهرماه   رصد و بررسی .شوند تعیین میسایت مورد بررسی  باافراد و تعامل  بازدید

دهد که وبسایت پژوهشکده طی دوره برگزاری همایش و  نشان می صورت پذیرفته، از طریق ابزار رایگان ترافیکی الکسا به صورت مستمر

های  های رسانه اخبار و رویدادهای مهم پژوهشکده در دیگر کانال که کلیه اینوجود ، با امااست.  داشتهآزمون آداب بیشترین بازدیدها را 

 از میان تقریباَ 85622، با اطالعات پژوهشکده در تعامل هستند، رتبه غیر وبسایت دیگر طرقشود و افراد از  اجتماعی به اشتراک گذاشته می

که افراد تنها قادر بودند با وبسایت پژوهشکده در  به عبارت دیگر، درصورتیدر جهان بسیار امیدوارکننده است.  فعال وبسایت میلیون 200

 عادتبه دلیل حال، در بلندمدت امکان داشت که افراد  ما درعینا ،مدت وجود داشت ارتباط باشند، امکان باالتر رفتن این رتبه در کوتاه

، خبرهای شایان ذکر است رجوع نمایند. در وبسایت ، کمتر به اطالعات پژوهشکدههای اجتماعی فاده بیشتر از رسانهاست همیشگی خود برای

به  دارد که دانلود متن کامل انتهای متن اشاره بهدر  ،ها به ویژه موارد مربوط به پژوهششود،  منتشر می های اجتماعی که در رسانه پژوهشکده

سبب بهبود  در نهایت، ،این روشگردد. بهبود  می با بازدیدکنندگان جانبه سبب تعامل همه موضوع، دهد و این وبسایت پژوهشکده ارجاع می

 .شود بندی وبسایت پژوهشکده بیمه در جهان می رتبه

درصدی در  74/31 در جهان، کاهش 1400اردیبهشت  – 1399طی مهر  درصدی ترافیک پژوهشکده 35/12 افزایشدر این میان، با وجود 

از  حاکیگزارش،  مورد دورهدرصدی نرخ دفع کاربر، طی  64/32 بهبوددر عین حال، اما  است. تأملقابل  داخلیهای  وبسایت قیاس با

 3/27و  درصدی در نرخ بازدیدکنندگان 89/28افزایش مؤید این موضوع،  جذابیت محتوای وبسایت برای حفظ بازدیدکنندگان است.

 وبسایت پژوهشکده طی دوره مورد گزارش است. درصد افزایش در زمان متوسط حضور افراد در

 

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 رتبه4گردد )جدول  در وبسایت یک مرکز پژوهشی یا دانشگاه وجود دارد، تعیین می

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

 

بر  تحلیل سال گذشته همچنان اثربخش است،  ،که تغییری در رتبه پژوهشکده بیمه در سطح جهان و ایران وجود نداشته است با توجه به این

ز به ، نیاجهانمرکز پژوهشی در  8138در میان  3879  شده در وبسایت پژوهشکده بیمه با داشتن رتبه محتوای ارائه« علمی بودن»، این اساس

اما در مقایسه با  .داردنیازمند بررسی و بازنگری  2740نیز با رتبه  معیار مشاهده بر اساس وبسایت پژوهشکده بازبینی دارد. در همین راستا،

نتایج  بسیار کمتر از این آمار اعالم شده بود. این در حالی است که، رتبه مشاهده پژوهشکده 1398مردادماه وبومتریکس در بررسی 

و همچنان در ارتقا یافته  1399در مهرماه  96196به رتبه  1398در مرداد  148235دهد که پژوهشکده از رتبه  بندی الکسا نشان می رتبه

  است. باقی ماندهدر این رتبه  1400 شهریور

 

، نیازی آنی برای جهانهای  یان پژوهشکدهدر م 3879و  1494های  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،  اختصاص میکه کدام بخش از وبسایت پژوهشکده بیمه، بیشترین بازدیدها را به خود  ها و این که، برای بررسی زیربخش با وجود آن

ها و مراجعه اهالی صنعت بیمه  توان گفت، بروزرسانی خبرها و پژوهش نیازمند بررسی فنی است که از وسع این گزارش خارج است، اما می

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

 .نمایداین نوع ارجاعات را بیشتر  تواند میه محتوای وبسایت ب


