
ملع یسدنهم و  اضف ، اوه  يرادرب ، هشقن  کیناکم ،  نارمع ،  عیانص ،  قرب ،  ياه  هدکشناد مرتحم  ياسور 
یمیش کیزیف و  یضایر ،  رتویپماک ، داوم ،

، مالس اب      

، یملع تایه  مرتحم  ياضعا  ياقترا  ياه  هدـنورپ  یـسررب  روما  ماجنا  تلوهـس  تهج  تسا  دنمـشهاوخ  ًامارتحا ،     
: دنیامن لاسرا  میظنت و  ار  دوخ  كرادم  لیذ  دراوم  ساسا  رب  نایضاقتم  دییامرف  ررقم 

يالبال رد  هجو  چیه هب  دوش و  هداد  رارق  هناگادـج  يا  هشوپ  رد  ءاقترا ) هب  طوبرم  ياهمرف   ) یـضاقتم هدـنورپ   .1
.دوشن هداد  رارق  تادنتسم  هدنورپ ،

.ددرگ يراددوخ  ءاقترا  ياهمرف  ندومن  یمیس  زا   .2
.دنشاب هطوبرم  ياهاضما  ياراد  دیاب  اهنآ  همه  ددرگن و  فذح  هدنورپ  زا  ندوب ، یلاخ  لیلد  هب  یمرف  چیه   .3

.دوش پیات  اهنآ  همه  رد  ناگدننک  اضما  مان  دشاب و  هتشاد  دوجو  اهاضما  لحم  اهمرف  همه  ياهتنا  رد   .4
.دوش رارکت  هحفص  ره  رد  اهمرف  همه  ناونع   .5

دشرا یسانشراک  نایوجشناد  ياه  همان  نایاپ  يرتکد ، نایوجشناد  ياه  هلاسر  هب  طوبرم  تادنتـسم  دروم  رد   .6
كرادم لوا  هحفص  یپک  طقف  دنراد ) بوصم  هژورپ  هک  ییاه  هتشر  رد   ) یسانشراک نایوجشناد  ياه  هژورپ  و 

.دنیامرف لاسرا  ار  روکذم 
هبترم هب  اـقترا  یـضاقتم  یملع  تاـیه  مرتحم  وضع  دـشرا  یـسانشراک  هماـن  ناـیاپ يرتکد و  هلاـسر  لـصا    .7

.ددرگ لاسرا  دیاب  يرایشناد 
هحفص ره  رد  .دشاب  دیدج  هب  میدق  زا  بیترت  هب  پاچ ، خیرات  ساسا  رب  یـشهوژپ  یملع  تالاقم  میظنت  هویش   .8

.دوش جرد  هلاقم  ود  رثکادح  زین 
MIF هب طوبرم   theme  ) دندرگ جرد  طوبرم  ياهلودـج  رد  پاچ  لاس  ساسا  رب  تالاقم   MIF و  Q، IF  .9

تیاـس هـب  تـالجم   Q جارختــسا يارب  .دـنوش  تسوـیپ  تـالاقم  هـب  اـهنآ  تادنتــسم  و  ددرگ ) صخــشم 
هب تالاقم   MIF و IF جارختسا يارب  SJR(https://www.scimagojr.com/journalsearch) و 

(. JCR  ) دنیامرف هعجارم  هاگشناد  هزیمم  تایه  تیاس 
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تایه تقو  ریبد  خروم 1396/3/23  هرامش 11961/آ  همان  هب  هجوت  اب  دشاب  یجراخ  راکمه  ياراد  یضاقتم  رگا  -  10
هب هجوت  اب  دیامن (  جارختسا  زمیات  يدنب  هبتر  زا  ار  دوخ  یجراخ  راکمه  هاگـشناد  هبتر  تسیاب  یم یـضاقتم  هزیمم ،

دوجوم ریز  تیاس  رد  زمیات  يدنب  هبتر  هب  طوبرم  تاعالطا  دیامن  تسویپ  ار  روکذـم  تادنتـسم  و  هلاقم ) پاچ  لاس 
: تسا

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
نوتـس نیا  هزادنا  دشاب و  یلاخ  تسیاب  یم تاظحالم  هب  طوبرم  نوتـس  تالاقم ، هب  طوبرم  تاعالطا  پیات  ماگنه  .11

.دشابن رتمک  تسا  هاگشناد  هزیمم  تایه  تیاس  رد  ءاقترا  ياهمرف  رد  هچنآ  زا 
، لماک قیقد و  روطب  ناراکمه  ناگدنـسیون و  یـضاقتم و   شقن  یـشهوژپ  ياـه  حرط  اـی  تـالاقم و  یپک  يور  . 12

.دوش جرد  سیون  تسد  تروصب 
هب دیاب   تالاقم  لوا  هحفص  يور  رد  دنتسه ، یشهوژپ  ياه  حرط  زا  جرختسم  یـشهوژپ  یملع - تالاقم  هچنانچ  .13

.ددرگ هراشا  هتکن  نیا 
.دییامرف يراددوخ  ادج  درادن  دوجو  يدنتسم  اهنآ  يارب  هک  ییاهتیلاعف  ناونع  نداد  رارق  زا  .14

.تسا هدش  پاچ  دیدجت  ای   تسا  یلصا  پاچ  ددرگ  صخشم  انمض  .دوش  لاسرا  همجرت  فیلأت /  باتک  لصا  .15
زا  ) نآ همتاخ  یشهوژپ و  داد  رارق  ياه  همان هیارا  اقترا ، یـضاقتم  طسوت  هدش  ماجنا  یـشهوژپ  ياه  حرط دروم  رد  .16

.تسا يرورض  يرازفا ، مرن  ای  هدش  دلجم  تروصب  یشهوژپ  حرط  شرازگ  لصا  و  یشهوژپ ) تنواعم  يوس 
.دوش هتشون  عوضوم  نوتس  رد  دادرارق  غلبم  دنب 8-3  رد  .17

مرآ و تـالاقم و  هعوـمجم  رد  تاحفـص  هرامـش  يواـح  هـک   ) هتفاـی راـشتنا  تـالجم  سنارفنک و  تـالاقم  یپـک  .18
.دوش يرادوخ  تالاقم  هعومجم  لصا  لاسرا  زا  ددرگ و  لاسرا  دشاب ) سنارفنک  ای  هلجم  تاصخشم 

.دنشاب هدش  هنگنم  دنتسه  قرو  کی  زا  شیب  مه و  هب  طوبرم  هک  یکرادم  تالاقم و  هیلک  .19
.دوش تسویپ  تادنتسم  یهاوگ و  هدیدرگ و  لمع  همان  نیئآ  تاجردنم  قباطم  دراوم  ریاس  .20

زا هناگادج ) روطب   ) كردم ره  لماک  تاصخـشم  دنوش و  هداد  رارق  نکنوز  رد  هدنورپ  هب  طوبرم  تادنتـسم  هیلک  .21
هرامش فیدر 1 ، دنب 1-3  مرف 3  لاثم  روطب  .ددرگ  تبث  كرادم  يور  نآ  فیدر  هطوبرم و  دـنب  مرف ، هرامـش  هلمج 

صخـشم دـیاب  زین  اهباتک ) دـننام   ) دنـشاب یمن  نکنوز  رد  نداد  رارق  لـباق  هک  یکرادـم  فیدر  هطوبرم و  دـنب  مرف ،
.دندرگ 
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ادج هگرب  ره  يور  .دوش  ادج  رگید  لودـج  زا  لودـج  ره  تادنتـسم  ( DIVIDER  ) هدننک ادج  هلیـسو  هب  -. 22
.ددرگ رکذ  زین  لودج  هرامش  هدننک 

.ددرگ يراددوخ  اه  نکنوز هزادنا  زا  شیب  ندومن  مکارتم  زا  دوش و  جرد  نکنوز  لخاد  تایوتحم  اه  نکنوز يور  . 23
یملع تایه  مرتحم  ياضعا  هدـنورپ  هب  ندوزفا  يارب  يدـیدج  كرادـم  نویـسیمک  لیکـشت  زا  شیپ  هچناـنچ  . 24
دیدج خیرات  اب  یـضاقتم ) یملع  همانـسانش   ) فلا مرف  هدکـشناد و  بختنم  هتیمک  هسلجتروص  ًاددجم  .ددرگ  لاسرا 

.ددرگ لاسرا  جرد و  تازایتما  هصالخ  لوادج  رد  زین  رییغت  هنوگره  دندرگ و  لاسرا  میظنت و 
ياهمرف رد  جردنم  دراوم  تازایتما  هبـساحم  هب  طوبرم  تایئزج  بختنم  ياه  هتیمک مرتحم  ناریبد  تسا  مزال  . 25

.دنیامن جرد  زین  ار  یضاقتم ) هب  طوبرم  بیرض  اوتحم و  مهس  هلجم ، مهس  زایتما  لماش   ) ءاقترا
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