


   :هرامش
 هنایلاس هیاپ عیفرت یاطعا و فظوم تمدخ هماننییآ

 مق یتعنص هاگشناد یملع تأیه یاضعا

 

  ۰۱ :شیاریو  :خیرات

   ۱۲      :زا      ۱   :هحفص

 

 
 

 نینچمه و تاررقم یارجا رد دحاو یاهیور ذاختا و یملع تأیه یاضعا یشهوژپ و یشزومآ یاهتیلاعف حیحص یبایزرا روظنم هب :همدقم
 زا یاهراپ حالصا نوناق ۲ هدام ۲ هرصبت هماننییآ ییارجا لمعلاروتسد ،یشهوژپ و یلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد رد یملع تاقیقحت شرتسگ
 ۱۵۴۲/۵۷۸/۱۵ هرامش همانشخب عوضوم ،یلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد هتسشنزاب و لغاش یملع تأیه یاضعا قوقح هیاپ هب طوبرم تاررقم
 .ددرگیم نیودت و هیهت ریز حرش هب یملع تأیه یاضعا هنایلاس عیفرت یاطعا و فظوم تمدخ هماننییآ ناونع اب ۲۶/۱/۱۳۶۹ خروم

 مدع تروص رد .دشابیم یروآنف و تاقیقحت ،مولع ترازو یمادختسا هماننییآ ۲۱ هدام قباطم یملع تأیه یاضعا تمدخ تاعاس :۱ هدام
 .دوب دهاوخن یسررب لباق عیفرت هتیمک رد هدنورپ ،مزال یشهوژپ تازایتما زا رظن فرص ،)۵ هدام عوضوم( عیفرت هتیمک طسوت هدام نیا طیارش زارحا

 زا رظن فرص ،دشاب هدش قوقح زا رسک لومشم رابود دوخ عیفرت هرود یط رد وضع ،لوبق لباق روضح مدع تلع هب هک یتروص رد .۱ هرصبت
 .دریگیمن قلعت یو هب هنایلاس هیاپ عیفرت ،هدش بسک تازایتما

 هطوبرم هورگ هب هدش غالبا فیاظو هب هجوت اب ار دوخ یگتفه همانرب یلیصحت لاسمین ره زاغآ زا لبق تسا فظوم یملع تأیه وضع :۲ هدام
 .دیامن بصن بسانم لحم رد "هاگشناد یگتفه همانرب هنومن" قباطم ار دوخ یگتفه همانرب تسا فظوم یملع تأیه وضع نینچمه .دیامن مالعا

 :دیامن ظاحل دوخ یگتفه همانرب رد ار ریز دراوم دیاب یملع تأیه وضع :۳ هدام
 سیردت تاعاس  -۳-۱
 .دوشیم هتفرگ رظن رد نایوجشناد هرواشم و یسرد تالاوس هب ییوگخساپ یارب هک یتاعاس  -۳-۲
 .دوشیم هتفرگ رظن رد یلیمکت تالیصحت و یسانشراک نایوجشناد همان نایاپ ییامنهار یارب هک یتاعاس  -۳-۳
 .دنکیم تکرش یروآنف و تاقیقحت ،مولع ترازو ای هسسوم یمسر تاسلج رد هک ار یتاعاس -۳-۴
 .دریگیم رظن رد ،ندوب یهاگشناد نورب ای یهاگشناد نورد رکذ اب ،یشهوژپ یاهحرط یارجا روظنم هب هک ار یتاعاس -۳-۵
 .دهدیم صاصتخا هلوحم ییارجا فیاظو ماجنا روظنم هب هک ار یتاعاس -۳-۶

 .تسا ریذپ ناکما هاگشناد شهوژپ یاروش هزاجا اب و تاررقم قباطم یمومع یاهداهن و یتلود یاههاگتسد اب یراکمه :۱ هرصبت

 یاههورگ ناریدم طسوت عیفرت تساوخرد مرف ساسا رب یملع تأیه یاضعا زا کی ره ییارجا و یشهوژپ ،یشزومآ یاهتیلاعف یبایزرا :۴ هدام
  .ددرگیم لاسرا ییاهن رظن مالعا و یسررب تهج عیفرت هتیمک هب طبریذ هدکشناد سیئر دییأت زا سپ و دوشیم ماجنا هطوبرم

 ،تروص نیا رد .دوب دهاوخن یسررب لباق هاگشناد عیفرت هتیمک رد ،دوشن دییأت هدکشناد ای یشزومآ هورگ رد وضع عیفرت تساوخرد هچنانچ :۱ هرصبت
 .دش دهاوخ راتفر ۸ هدام ۷ هرصبت قباطم هدش بسک یشهوژپ تازایتما دروم رد

 هب )یمومع تیحالص خیرات ای ینیزگراک مکح خیرات( هنایلاس عیفرت خیرات زا لبق هام کی زا یضاقتم تساوخرد کرادم دوشیم هیصوت :۲ هرصبت
 رایتخا رد هجوم رذع نودب عیفرت دعوم زا دعب هام ۳ رثکادح ات یضاقتم عیفرت هدنورپ هک یتروص رد نینچمه .ددرگ لاسرا هاگشناد عیفرت هتیمک
 .تفرگ دهاوخن قلعت ناشیا هب لاس نآ عیفرت و دوب دهاوخن یسررب لباق یو تساوخرد ،دریگن رارق هاگشناد عیفرت هتیمک

 ۳ لودج قباطم ییارجا یملع تازایتما و ۲ لودج قباطم یشهوژپ یاهتیلاعف تازایتما ،۱ لودج قباطم یشزومآ یاهتیلاعف تازایتما :۳ هرصبت
 .دوشیم هبساحم هماننییآ نیا
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 رسک تروص رد .دشاب )۲-۱ لودج( فظوم یاهدحاو لودج قبط دیاب لاسمین ره رد یملع تأیه وضع هدش هئارا یاهدحاو لقادح :۴هرصبت
 هاگشناد عیفرت هتیمک دییأت اب و هورگ فرط زا هجوم لیالد اب یملع تأیه وضع هب عیفرت هیاپ یاطعا ،)لاسمین ۲( عیفرت هرود عومجم فظوم دحاو
 .دشابیم ناربج لباق )هریخذ زایتما هن و( یراج هرود یشهوژپ تازایتما شخب زا مزال تازایتما تروصنیا ریغ رد .تسا ریذپناکما

 وضع کی و )هتیمک ریبد( یروآنف و شهوژپ ریدم ،)هتیمک سیئر( یشهوژپ و یشزومآ نواعم زا لکشتم هاگشناد عیفرت بختنم هتیمک :۵ هدام
 یسررب هک تسا هاگشناد سیئر مکح اب و یشهوژپ و یشزومآ نواعم داهنشیپ هب هتسجرب یشهوژپ یاهتیلاعف اب یملع تأیه یاضعا زا یقیقح
 .تشاد دهاوخ هدهع هب ار یملع تأیه یاضعا تاعیفرت ییاهن

  .دیامن توعد هسلج رد تکرش تهج یضاقتم هدکشناد سییر ای یشزومآ هورگ ریدم زا دناوتیم هتیمک سییر ،یرورض دراوم رد :۱ هرصبت

 ندوب یفنم تروص رد .دوشیم هدناسر یملع تأیه وضع عالطا هب هتیمک سییر یاضما اب ًابتک عیفرت هتیمک طسوت عیفرت یبایزرا هجیتن  :۶ هدام
 هتیمک هب هطوبرم تادنتسم هئارا و ضارتعا لیالد رکذ اب ار دوخ ضارتعا ،غالبا زا سپ زور ۱۵ رثکادح فرظ دراد قح یملع تأیه وضع ،هجیتن
 .دیامنیم مالعا ار دوخ یعطق رظن و دنکیم یگدیسر یو تاضارتعا هب یدعب هسلج نیلوا رد هتیمک و دیامن میلست بختنم

  .دوب دهاوخن عومسم ،دسرب عیفرت هتیمک هب ررقم تلهم نایاپ زا سپ هک یرظن دیدجت یاهتساوخرد :۱ هرصبت

 یگنهرف بالقنا یلاع یاروش یاضعا و فتع ترازو یمادختسا هماننییآ ۷۹ هدام عوضوم یملع تأیه یاضعا یقاقحتسا هنالاس عیفرت :۷ هدام
 راکب لاغتشا هاگشناد اب یشهوژپ ای یشزومآ هطبار ظفح اب هک تیریدم یاهتمس ریاس نیلغاش یبایشزرا اما ،دوشیم ءاطعا یبایزرا هب زاین نودب
 .دوشیم ماجنا لمعلاروتسد نیا طباوض قبط دنراد

 هئارا زا سپ یملع تأیه یاضعا یمادختسا هماننییآ قبط )... و یرگراثیا ،یزابرس تمدخ( صاخ یقاقحتسا و یقیوشت یاههیاپ یاطعا :۱ هرصبت
 .دریذپیم ماجنا عیفرت هتیمک طسوت زاین دروم هتبثم کرادم

 و نارایشناد ،نارایداتسا یارب زایتما ۱۲ و نایبرم یارب زایتما ۱۰ ،نارایشزومآ یبرم یارب زایتما ۸ لقادح بسک اب یملع تأیه یاضعا :۸ هدام
  .دننکیم تفایرد هنالاس یقاقحتسا عیفرت هیاپ کی ،ناداتسا

 هبترم یارب زایتما ۶ و رایشناد یملع هبترم یارب زایتما ۵ ،رایداتسا یملع هبترم یارب زایتما ۴ ،یبرم یملع هبترم یارب زایتما ۲ لقادح بسک :۱ هرصبت
  .تسا یرورض ،دنب ره بسک لباق تازایتما رثکادح و لقادح هب هجوت اب و هماننییآ نیا ۲ هرامش لودج قباطم داتسا یملع

 ۲ لودج ۲-۱۲ و ۱-۱۲ ،۱۱ ،۲-۱۰ ،۹ ،۲ ،۱ یاهدنب تازایتما عومجم زا عیفرت هیاپ کی بسک یارب )ییوتو( مزال یشهوژپ زایتما لقادح :۲ هرصبت
 .تسا هماننییآ نیا ۸ هدام ،۱ هرصبت هراشا دروم زایتما دصرد ۴۰ اب ربارب ،هماننییآ نیا

 یاهدرواتسد شرازگ هئارا اب ،دیامنیم هدافتسا )تقومامت هام ۳ ای تقوهراپ هام ۶ لقادح( یتاعلاطم تصرف زا هک یملع تأیه وضع :۳ هرصبت
 هنایلاس هیاپ ،عیفرت هتیمک دییأت اب ،۸ هدام ۲ و ۱ یاههرصبت لامعا نودب رابکی یارب طقف ،هاگشناد شهوژپ یاروش دییأت و یتاعلاطم تصرف هرود یملع
 .دیامنیم تفایرد ار

 ۲ و ۱ یاههرصبت لامعا نودب ،دناهدوب نامیاز یصخرم رد تساوخرد دروم عیفرت هرود زا لاسمین کی لقادح هک یملع تأیه یاضعا :۴ هرصبت
 .دنشابیم هنایلاس عیفرت تفایرد هب رداق ۸ هدام

 .دشابیم زایتما ۳ ،)۳ هرامش لودج( ییارجا-یملع شخب زا هبساحم لباق زایتما رثکادح :۵ هرصبت
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 هاگشناد یشهوژپ یاروش دییأت هب مامتا زا سپ و هدش ماجنا هاگشناد اب دادرارق قیرط زا هک یلم ای یناتسا یدربراک یشهوژپ حرط شرازگ :۶ هرصبت
 و عیدب رثا ،یناسنا مولع هزوح رد یزادرپ هیرظن ،روشک جراخ ای لخاد رد هدش تبث فاشتکا ای عارتخا ،)حرط نایرجم یارب طقف( دشاب هدیسر
 ربتعم نارشان طسوت هتفای راشتنا باتک همجرت و فیلات ،فینصت و دشاب هدیسر حالص یذ نارواد تأیه دییأت اب نآ یرظن ینابم هک یرنه هدنزرا
 رثا نابحاص یماسا بیترت ساسا رب و ۲-۲ لودج قباطم و یشهوژپ-یملع تالاقم زایتما دننامه ،)مق یتعنص هاگشناد تاراشتنا هماننییآ قباطم(
 .ددرگیم یهدزایتما

 قباطم مزال یشهوژپ تازایتما لقادح ،دوشن رادروخرب هنایلاس عیفرت زا زایتما رسک زا ریغ لیالد هب یملع تأیه وضع هک یتروص رد :۷ هرصبت
   .دش دهاوخ هریخذ )۸ هدام ۲ هرصبت عوضوم( یو هریخذ لباق تازایتما و رسک یو هدش بسک تازایتما زا ۸ هدام ۲ و ۱ یاههرصبت

 یملع تأیه یاضعا یمادختسا هماننییآ ۲۶ هدام عوضوم ییارجا یاهتمس یدصت هک یملع تأیه یاضعا زا هتسد نآ هب عیفرت یاطعا :۹ هدام
 .دریذپیم ماجنا )۱-۳ هرامش لودج( ییارجا یاهتمس یارب زاین دروم یشهوژپ زایتما لقادح قباطم دروم بسح دنراد هدهع رب ار

 اب ۲ لودج رد جردنم یشهوژپ یاهتیلاعف زا تسیابیم ار زایتما ۱ لقادح ،هنایلاس هیاپ عیفرت یارب مادختسالادیدج یملع تأیه وضع  :۱۰ هدام
 .دیامن بسک مق یتعنص هاگشناد مان

-۱۰ ،۹ ،۲ ،۱ یاهدنب زا طقف ،۸ هدام ۱ هرصبت عوضوم یملع تأیه یاضعا هنالاس عیفرت یارب زاین دروم زایتما رب دازام یشهوژپ تازایتما :۱۱ هدام
 .دشابیم هریخذ لباق لاس ۳ یارب رثکادح ،۲ لودج ۲-۱۲ و ۱۲-۱ ،۱۱ ،۲

 ۴۵ هدام قباطم ،دوشن هنایلاس یقاقحتسا هیاپ عیفرت تفایرد هب قفوم یلیلد ره هب دوخ عیفرت هرود رد یملع تأیه وضع هک یتروص رد :۱۲ هدام
  .دش دهاوخ راتفر یو اب یملع تأیه یاضعا یمادختسا هماننییآ

 تیافک مدع و یملع دوکر قادصم دنک بسک ار هنایلاس یقاقحتسا عیفرت هیاپ دناوتن یلاوتم لاس هس یط یملع تأیه وضع هک یتروص رد :۱ هرصبت
 عوضوم( طوبرم تاررقم ربارب یو اب ات دش دهاوخ مالعا هاگشناد سیئر هب بتارم و هدش هتخانش یملع تأیه رد تیوضع همادا یارب تیحالص و
 .دوش راتفر )یملع تأیه یاضعا یمادختسا هماننییآ ۱۰۹ هدام

 هتیمک داهنشیپ ،دشاب توکسم طیارش نآ صوصخ رد رضاح هماننییآ و هدوب صاخ طیارش لومشم یملع تأیه وضع هک یدراوم رد :۱۳ هدام
  .دوب دهاوخ لمع کالم هاگشناد هسیئر تأیه میمصت و هاگشناد عیفرت

 
 یملع تأیه یاضعا یشزومآ یاهتیلاعف زا هبساحم لباق تازایتما .۱ هرامش لودج

 عوضوم دنب
 رد زایتما رثکادح

 لاسمین ره
 ره رد زایتما لقادح

 عیفرت هرود
 هبساحم هوحن

۱ 
 یشزومآ تانوئش و یسرد طابضنا و مظن تیاعر
 نییعت ۱-۱ هرامش لودج قبط رب هدکشناد یاروش رد دنب نیا زایتما
 .دوشیم

۰٫۷ ۱ 
 لودج یاهصخاش قباطم

۱-۱ 

 - سیردت تیفیک ۲
 یارب ۱۶ هرمن بسک
 ،یبرم یملع بتارم

 رب داتسا و رایشناد ،رایداتسا

 ساسا رب دنب نیا زایتما
 و هدش بسک زایتما فالتخا

 یارب ۱۶( مزال زایتما لقادح
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 رد نایوجشناد یهدزایتما نیگنایم ساسا رب سیردت تیفیک
 عیفرت هرود رد یضاقتم سیردت تیفیک یبایزرا یاهگربراک
 .دوشیم هدیجنس هنایلاس
 یبایزرا جیاتن زا هدش ذخا یاهزایتما بسح رب اطعا لباق یاهزایتما
 .دوب دهاوخ ریز تروصب

  ۱۷٫۹۹ ات ۱۶ نیبام یبایزرا جیاتن یارب زایتما ۱٫۹۹ ات ۰ -
 ۱۸٫۹۹ ات ۱۸ نیبام یبایزرا جیاتن یارب زایتما ۳٫۹۹ ات ۲ -
 ۲۰ ات ۱۹ نیبام یبایزرا جیاتن یارب زایتما ۸ ات ۴ -

 یبایشزرا ساسا
 .تسا یمازلا ،نایوجشناد

 و رایشناد ،رایداتسا و یبرم
 .دوشیم هبساحم )داتسا

۳ 

 سیردت تیمک
 هرود رد سیردت دحاو ره یارب سیردت تیمک زایتما .۱

 یرتکد ای دشرا یسانشراک و ۰٫۵ یسانشراک ،۰٫۲۵ ینادراک
 .تسا ۱ یصصخت یرتکد ای یرتکد و ۰٫۷۵ یاهفرح

 بعش ،یللملا نیب کرتشم یاههرود رد سیردت زایتما .۲
 اب روشک زا جراخ یاههاگشناد ای روشک زا جراخ رد هاگشناد
 .تسا شیازفا لباق ربارب ۱٫۲ ات هسسوم زوجم

 بوچراهچ رد فراعم هورگ یملع تأیه یاضعا :هرصبت
 دنب نیا هب طوبرم زایتما زا فراعم یاههورگ بوصم یاهدحاو
 .دنوشیم رادروخرب

۶ ۳ - 

 - عیفرت هرود رد زایتما ۱ لیصحت هرود نایاپ رد یسانشراک هژورپ یتسرپرس و ییامنهار ۴
 هژورپ دحاو ره یازا هب

 ۰٫۳ یسانشراک

 .دوش لیمکت هناگادج دیاب لاسمین ره رد ۱-۱ هرامش لودج

 
 یشزومآ تانوئش و یسرد طابضنا و مظن یاهصخاش .۱-۱ هرامش لودج

 ناونع صخاش دنب
 ره رد زایتما

 هتفه
 زایتما عومجم
 لاسمین ره رد

 هبساحم هوحن

۱ 
 لیکشت رد مظن

 اهسالک

 ۲ لوا هتفه رد روضح

 زایتما ۱۸ رثکادح

 تهج ،سالک لیکــشت مدع تروــص رد -
 و نامز یبتک مالعا ،هطوبرم زایتما بــسک
 شزومآ هب یناربج هـــسلج لیکـــشت ناکم
 تـــسد زا تدم هب سالک یرازگرب و لک
 .تسا یمازلا هتفر

 کـی رخآ و لوا هـتفه یاـهسالک ناربج -
 .دش دهاوخ بوسحم زایتما

 ۲ ینایاپ هتفه رد روضح

 ۱ ینایم یاههتفه رد روضح

۲ 
 ،یملع تانوئش تیاعر
 هب یملع هرواشم هئارا

 نایوجشناد

 یور رب یگتفه همانرب بصن
 قاتا برد

- 
 ۳  ات

- 

 ۳  ات راک رتفد رد روضح
 ۳  ات تاسلج رد لاعف روضح
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 یزیر همانرب رد یراکمه
 مرت یشزومآ

 ۳  ات

۳ 
 ،تارمن عقوم هب مالعا

 ،تاناحتما رد روضح
 یسرد همانرب رد مظن

 و تارمن عقوم هب مالعا
 ضارتعا هب ییوگخساپ

 نایوجشناد
- 

 ۷  ات
- 

 هسلج رد لماک روضح
 عقوم هب یرازگرب و ناحتما

 ناحتما
 ۳  ات

 ۰٫۷×)۴۰ رب میسقت زایتما عومجم( زایتما
 

 
 یملع تأیه یاضعا ۱یفظوم یاهدحاو رسک .۲-۱ هرامش لودج

 سیردت فظوم دحاو رسک نازیم تمس فیدر
 دحاو ۸ ات ۶ هاگشناد نواعم ۱
 دحاو ۶ ات ۴ هدکشهوژپ ای هدکشناد سییر ۲
 دحاو ۵ ات ۳ هدکشهوژپ ای هدکشناد نواعم ۳
 دحاو ۴ ات ۳ هاگشناد نواعم و سییر لصفالب ریدم ۴
 دحاو ۳ ات ۲ ۲یشزومآ هورگ ریدم ۵
 دحاو ۳ ات ۲ هاگشناد سییر رواشم ۶
 دحاو ۴ هاگشناد سییر رتفد سییر ۷
 هاگشناد ءانما تأیه هبوصم هب انب رادهراتس بوصم یتیریدم یاهتمس ریاس ۸

 ءانما تأیه مهدفه و مهدزیس یاهتسشن تابوصم .۱
 وجشناد دادعت و یملع هبتر ساسا رب هاگشناد یشهوژپ و یشزومآ نواعم صیخشت هب .۲
 .دوشیم غالبا و نییعت هاگشناد هسییر تأیه طسوت سیردت فظوم دحاو رسک قیقد نازیم .۳
 .تسا دحاو ۱ هاگشناد سییر یفظوم .۴

 
 یشهوژپ یاهتیلاعف زا هبساحم لباق تازایتما .۲ هرامش لودج

یدر
 ف

 عوضوم
 زایتما رثکادح
 لاسمین ره رد

 راک دحاو ای

 لقادح
 ره رد زایتما

 عیفرت هرود
 هبساحم هوحن

۱ 

 تایرشن رد هدش رشتنم یشهوژپ – یملع هلاقم
 یجراخ و یلخاد ربتعم یشهوژپ  – یملع
 – یملع رابتعا اب یلخاد یاههیرشن تسرهف .۱

 یاروش و نیترازو تایرشن نویسیمک ار یشهوژپ
 رشتنم یراودا تروصب هیملع یاههزوح یلاع
 .دنکیم

- 
 عوجر-ییوتو
 ۲ هرصبت هب دوش

 ۸ هدام

 )affiliation( ینامزاس یگتسباو اب تادنتسم هیلک .۱
 یسیلگنا هب و "مق یتعنص هاگشناد"

“Qom University of Technology” دروم 
 لیبق زا تریاغم هنوگره تسا یهیدب .دریگیم رارق یسررب

 یاج هب ghom :لاثم ناونع هب ( هباشم ءالما ای تاملک
Qom(  تسین  لوبق لباق. 
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 و شهوژپ تنواعم ار ربتعم یجراخ تایرشن .۲
 .دنکیم نییعت نیترازو یروانف

 جرد هب طورشم ،هلاقم پاچ تبون رد هخسن .۳
DOI تسا هدش پاچ هلاقم هباثم هب. 

 رد ًامیقتسم دیاب تالاقم زایتما ٪۷۰ لقادح .۴
 هورگ/یلیصحت هتشر( صصخت اب طابترا
 .دشاب یضاقتم )یشزومآ

 لقتسم هلاقم ٪۳۰ زا رتمک یناشوپمه اب تالاقم .۵
 زا رتشیب یناشوپمه اب تالاقم هب و دنوشیم یقلت

 هتفرگ قلعت زایتما .دریگ یمن قلعت یزایتما ۷۰٪
 نازیم تبسن هب ٪۷۰ ات ۳۰ یناشوپمه اب تالاقم هب
 دیابن هلاقم ،لاح ره رد .دوب دهاوخ یناشوپمه
 .دوش هتفای راشتنا جیاتن پاچ هب رجنم

 زکارم یملع تأیه یاضعا اب کرتشم هلاقم زایتما .۶
 یلخاد هتشر نیب ای روشک زا جراخ یملع ربتعم
 تصرف ،کرتشم یتاقیقحت حرط زا هتفرگرب هک
 یامنهار تحت یوجشناد/یضاقتم یتاعلاطم
 ربارب ۱٫۲ ات ،دشاب کرتشم یوجشناد و یضاقتم
 .تسا شیازفا لباق

 ات هزیمم تأیه دییأت اب غاد و دانتسا رپ هلاقم زایتما .۷
 .تسا شیازفا لباق ربارب ۱٫۵

 و Nature یاههیرشن رد هدش پاچ هلاقم زایتما .۸
Science ریاس .تسا شیازفا لباق ربارب ود ات 

 نیا ییارجا همان هویش رد هلاقم عون نیا تازایتما
 .دوشیم نییعت هماننییآ

 ربتعم تایرشن رد پاچ یارب هلاقم شریذپ یهاوگ .۹
 مزال زایتما لقادح هکیتروص رد یشهوژپ – یملع
 هدشن بسک هدام نیا یاهدنب ریاس زا عیفرت یارب
 .دشابیم یسررب لباق ،دشاب

 

 همادا رد ،هاگشناد تاراشتنا یزاس ناسکی تهج
 ای و ".... هورگ" ناونع زا ،ینامزاس یگتسباو

"Department of …" مان رکذ زا و دوش هدافتسا 
 .ددرگ بانتجا School و Faculty ای هدکشناد

 یطرش هب JCR و WoS رد هدش هیامن تالاقم زایتما .۲
 ۱-۲ لودج قباطم ،دشابن ربتعمان تایرشن تسیل رد هک
 .دوشیم هبساحم

 تالاقم و ISC ،یلخاد یشهوژپ یملع تالاقم هب .۳
 هب Scopus هاگیاپ رد هدش هیامن یجراخ تالجم
 نیب ،دشابن یجراخ ربتعمان تایرشن تسیل رد هک یطرش
 هاگیاپ رد ندش هیامن و هلجم هجرد هب هتسب زایتما ۴ ات ۳

Scopus یشهوژپ یملع تالاقم هب( .دریگیم قلعت 
 ،۴ زایتما فلا هجرد تالجم و یللملا نیب تالجم
 زایتما ج هجرد تالجم ،۳٫۷۵ زایتما ب هجرد تالجم

 قلعت ۳ زایتما یبایزرا دقاف ای د هجرد تالجم و ۳٫۵
 ).دریگیم

 هاگیاپ رد هک یجراخ تالجم تالاقم ریاس زایتما .۴
Scopus تسیل رد هک یطرش هب تسا هدشن هیامن 

 .تسا زایتما ۲ ات ،دشابن یجراخ ربتعمان تایرشن

 ،یلخاد تالجم یشهوژپ – یملع زایتما نییعت عجرم .۵
 ناهج یدانتسا هاگیاپ و یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو
 .تسا مالسا

 لودج قباطم هدنسیون کی زا شیب یاراد تالاقم زایتما .۶
 .دوشیم هبساحم ۲-۲

 رد ،هدنورپ یسررب نامز رد هطوبرم هلجم هک یتالاقم هب .۷
 هتشاد رارق ربتعمان تایرشن (Black List) هایس تسیل
 اب هلاس ره زین هایس تسیل .دریگیمن قلعت یزایتما ،دشاب
 یلخاد ربتعم هاگشناد و فتع ترازو تاعالطا هب هجوت
 .ددرگیم مالعا شهوژپ دحاو طسوت

 هک عیفرت یضاقتم زا لوبق لباق یاههلاقم دادعت رثکادح .۸
 یاراد ای و هیریرحت تأیه وضع ،لوئسم ریدم ،ریبدرس
 هلجم نآ زایتما بحاص اب ناسکی ینامزاس یگتسباو
 .تسا دروم ۱ لاس ره رد ،دشاب

۲ 
 هیامن تایرشن رد هدش رشتنم یرورم – یملع هلاقم
 Web of Science رد هدش

 ۷ ات
 عوجر-ییوتو
 ۲ هرصبت هب دوش

 ۸ هدام
 ۱ دنب هبساحم هوحن قباطم
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۳ 
 ربتعم تایرشن رد هدش رشتنم یرورم – یملع هلاقم
  ۲ دنب زا ریغ هب یجراخ و یلخاد

 ۱ دنب هبساحم هوحن قباطم - ۷ ات

۴ 

 تایرشن رد هدش پاچ هیشحت و یملع تالاقم
 ربتعم یلخاد یجیورت – یملع
 رابتعا اب یلخاد تایرشن تسرهف یراودا تروصب .۱

 و نیترازو تایرشن نویسیمک ار یجیورت – یملع
 .دننکیم رشتنم هیملع یاههزوح یلاع یاروش

 صصخت اب طابترا رد ًامیقتسم دیاب هلاقم عوضوم .۲
 .دشاب یضاقتم

 لقتسم هلاقم ٪۳۰ زا رتمک یناشوپمه اب تالاقم .۳
 زا رتشیب یناشوپمه اب تالاقم هب و دنوشیم یقلت

 هتفرگ قلعت زایتما .دریگ یمن قلعت یزایتما ۷۰٪
 نازیم تبسن هب ٪۷۰ ات ۳۰ یناشوپمه اب تالاقم هب
 دیابن هلاقم ،لاح ره رد .دوب دهاوخ یناشوپمه
 .دوش هتفای راشتنا جیاتن پاچ هب رجنم

 زایتما ۳ ات دروم ره - ۳ ات

۵ 
 اه فراعملا هرئاد ،اه همانشناد رد هدش پاچ لخادم
 تأیه دییأت دروم یرواد تأیه رظن اب اه گنهرف و
 هسسوم هزیمم

 .تسا یسررب لباق شهوژپ یاروش دییأت اب - ۲ ات

۶ 

 یملع یاهشیامه رد هدش هئارا لماک یملع هلاقم
 یللملا نیب و یلم ربتعم
 زا لوبق لباق یاههلاقم دادعت رثکادح :هرصبت
 هلاقم ۳ لاس ره رد شیامه کی رد یضاقتم
 یراکمه اب دناوتیم اه هلاقم نیا .دشابیم
 .دشاب ناراکمه ای و نایوجشناد

 قبط( ۲ ات دروم ره
 )۳-۲ لودج
 ۵ ات عومجم

- 

 ،شیامه هدننکرازگرب هک تسا یسررب لباق یتالاقم ًافرص .۱
 دروم ربتعم یملع یاهنمجنا ای یتلود ربتعم یاههاگشناد
  .دشاب فتع ترازو دییأت

 .تسا یمازلا زایتما یسررب تهج هلاقم هئارا یهاوگ .۲
 ،مان تبث یهاوگ هلمج زا اهیهاوگ ریاس تسا یهیدب

 .تسین لوبق لباق اهنآ دننام و شریذپ یهاوگ

۷ 

 یملع یاهشیامه رد هدش هئارا یملع هلاقم هصالخ
 یللملا نیب و یلم ربتعم
 زا لوبق لباق یاههلاقم دادعت رثکادح :هرصبت
 هلاقم ۳ لاس ره رد شیامه کی رد یضاقتم
 یراکمه اب دناوتیم اه هلاقم نیا .دشابیم
 .دشاب ناراکمه ای و نایوجشناد

 ۱ ات دروم ره
 ۲ ات عومجم

 ۵ فیدر قبط -

۸ 

 یضاقتم هلاسر زا جرختسم یشهوژپ – یملع هلاقم
 تراظن تحت یاههسسوم یملع تأیه یاضعا هژیو(
 مولع ترازو
 عوضوم یاههلاقم زا کی ره زایتما رثکادح :هرصبت
 مان هک دریگیم قلعت یضاقتم هب یتروص رد دنب نیا
 داتسا مان زا سپ ای تسخن هدنسیون ناونع هب یضاقتم

 ۲ ات دروم ره
 ۵ ات عومجم

- 
 هنالاس یقاقحتسا عیفرت لوا هرود یارب ًافرص دنب نیا تازایتما
 .تسا هبساحم لباق
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 هدنسیون  ناونع هب ای و مود هدنسیون ناونع هب امنهار
  .دشاب هدش تبث لوئسم

۹ 

 دییأت اب دنیآرف ای لوصحم یزاس یراجت و دیلوت هب رجنم فاشتکا ای عارتخا/ینف شناد دیلوت
 رثوم روشک تالضعم و تالکشم لح یارب هک یروآون ره زین و نیترازو حالص یذ عجارم

 .دوش روشک رد یدیدج لوصحم ای تمدخ دیلوت هب رجنم ای و دشاب
 :دشابیم لیذ دراوم حرش هب اه تیلاعف نیا هب یهدزایتما هوحن

 

 دیدج تامدخ و اه شور ،اه متسیس یحارط -
 ،یشهوژپ ،یشزومآ تالضعم لح روظنم هب
 یهاوگ اب  روشک حطس رد ینامرد و یتشادهب
  حالص یذ عجارم

 اب یهاگراک و یهاگشیامزآ تاودا تخاس -
  حالص یذ یهاوگ

 ۳ ات دروم ره
 عوجر-ییوتو
 ۲ هرصبت هب دوش

 ۸ هدام

 هدش بسک زایتما هب هتسب یتعنص-یملع یاهشهوژپ نامزاس
 .دباییم شیازفا زایتما ۵ ات هیدییات نیا رد

 یشهوژپ تالوصحم دیلوت و فاشتکا ،عارتخا -
 حالص یذ عجارم رد هدش تبث یدربراک

 ۵ ات دروم ره

 یشهوژپ تالوصحم دیلوت و فاشتکا ،عارتخا -
 یرکف تیکلام تیاعر اب هدش تبث یدربراک
 تکرش ای ناینب شناد تکرش بلاق رد
 لحارم هک مق یتعنص هاگشناد یهاگشناد
 هب هطوبرم عجارم دییأت اب نآ یزاس یراجت
 دشاب هدیسر ماجنا

 هاگشناد مان هب یشهوژپ یاهدرواتسد تنتپ تبث -
 مق یتعنص

 - - ۱۵ ات دروم ره

۱۰ 

۱۰-۱ :  
 یروانف و یشهوژپ یاهحرط ،یملع یاهشرازگ
 یاروش دییأت اب هاگشناد لخاد رد هتفای همتاخ
 هاگشناد شهوژپ

 - ۲ ات دروم ره

 رد هاگشناد یروآون زکرم رد هتفای همتاخ یاهحرط -۱
  یروآون زکرم یاروش دییأت تروص

 دنتسه ییاه حرط هاگشناد حطس رد یشهوژپ یاهحرط -۲
  .دشاب مق یتعنص هاگشناد نآ عفنیذ ای امرفراک هک

 یارب لمع کالم یشهوژپ یاهحرط همتاخ خیرات -۳
 .تسا زایتما یاطعا

 یهاوگ ،یشهوژپ حرط دادرارق ،یملع یاهشرازگ هئارا -۴
 یارب هسسوم شهوژپ یاروش هیدییات و حرط همتاخ
 .تسا یمازلا شهوژپ یاهحرط

۱۰-۲ :  
 فرط اب یروانف و یشهوژپ یاهحرط ،یملع شرازگ
 شرافس داهن هیدییأت اب هاگشناد زا جراخ دادرارق
 زایتما هبساحم رد ریز تاکن ناکما دح ات هک ،هدنهد
 :دوشیم هتفرگ رظن رد اهنآ

 ۱۵ ات دروم ره
 عوجر-ییوتو
 ۲ هرصبت هب دوش

 ۸ هدام

 هناهوژپ هماننییآ هیاپ تنرگ لداعم غلبم یازا هب زایتما ۲ -۱
 دادارق دقع نامز رد مق یتعنص هاگشناد

 ییاه حرط ناتسا ای هقطنم حطس رد یشهوژپ یاهحرط -۲
 ای یتلود یاهداهن نآ عفنیذ ای امرفراک هک دنتسه
  .دشاب یاهقطنم ای یناتسا یصوصخ
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 ندوب یللملا نیب ای یلم ،یا هقطنم ،یناتسا -
 حرط عوضوم

 هاگشناد اب کرتشم یتاقیقحت یاهحرط شرازگ -
 ۱٫۲ ات روشک زا جراخ یملع یاههسسوم و اه
 ربارب

 هک دنتسه ییاه حرط  یلم حطس رد یشهوژپ یاهحرط -۳
 یصوصخ ای یتلود یاهداهن نآ عفنیذ ای امرفراک
 .دنشاب یروشک

 : زاین دروم کرادم -۴

 یشهوژپ یاهحرط ماجنا یارب هاگشناد تقفاوم هئارا -
 .دشابیم یرورض حرط عورش نامز رد هسسوم زا جراخ

 یهاوگ ،یشهوژپ حرط دادرارق ،یملع یاهشرازگ هئارا -
 یارب هسسوم شهوژپ یاروش هیدییات و حرط همتاخ
 .تسا یمازلا شهوژپ یاهحرط

 یساسا تالکشم زا کی ره لح هب طوبرم کاردم -
 .دوش هئارا دیاب هعماج

 ای یروانف و یشهوژپ تنواعم زا ربتعم یهاوگ هئارا   -
 ای هناخترازو تالیکشت و هجدوب ،همانرب رتفد هباشم نیوانع
 .تسا یمازلا یلم یاهحرط یارب طبریذ نامزاس

 یارب لمع کالم یشهوژپ یاهحرط همتاخ خیرات -۵
 .تسا زایتما یاطعا

۱۱ 
 یشهوژپ رابتعا بذج رد لاعف تیفرظ داجیا
 یجراخ ای یلخاد )تنرگ(

 ۱۲ ات عومجم
 عوجر-ییوتو
 ۲ هرصبت هب دوش

 ۸ هدام

 هاگشناد هناهوژپ هماننییآ هیاپ تنرگ لداعم غلبم ره یازا هب
 زایتما ۱ ،رالد رازه ۵ ره ای تنرگ بذج نامز رد مق یتعنص

۱۲ 

 لیذ دراوم حرش هب باتک همجرت و یداقتنا حیحصت ،فیلأت ،فینصت یاهتیلاعف یهدزایتما هوحن
 :تسا

- 

 ۱۵ ات باتک فینصت -۱
 عوجر-ییوتو
 ۲ هرصبت هب دوش

 ۸ هدام
 هجوت اب )… و یروآدرگ ،فیلأت ،فینصت( باتک عون نییعت
 و زایتما هب هجوت اب و مق یتعنص هاگشناد تاراشتنا هماننییآ هب
  .دوشیم ماجنا تاراشتنا یاروش طسوت و نارواد رظن

 ۱۰ ات باتک فیلأت -۲
 عوجر-ییوتو
 ۲ هرصبت هب دوش

 ۸ هدام
 ۷ ات باتک یداقتنا حیحصت -۳

- 
 ۷ ات صصخت اب طبترم همجرت -۴

۱۳ 
 طبترم یللملا نیب و یلم یاههراونشج رد هبتر بسک
  یلیصحت هتشر اب

  حالص یذ عجارم تادنتسم هئارا اب - ۶ ات دروم ره

۱۴ 
 یاهتیلاعف ریاس رب تراظن و یرواد ،یبایزرا
 یروآون و یروانف و یشهوژپ

  ۴-۲ لودج قباطم -  ۲ ات عومجم

۱۵ 
 رانیمس و هاگراک یرازگرب ،یملع ینارنخس
 مق یتعنص هاگشناد رد یصصخت

  ۰٫۵ ات دروم ره
  ۱ ات عومجم 

- 
 یشهوژپ یاروش دییأت و یلبق یگنهامه اب دیاب ینارنخس
 .دریگ تروص هاگشناد

۱۶ 
 طقف( فتع ترازو دییأت دروم دشر زکارم رد رارقتسا
 )رابکی

 - ۴ ات
 زایتما ۴ ات :مق ناتسا دشر زکارم
  زایتما ۲ ات :دشر زکارم ریاس
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 - ۴ ات )رابکی طقف( ناینبشناد تکرش سیسأت ۱۷
 زایتما ۴ ات :مق ناتسا رد رارقتسا
 زایتما ۲ ات :قطانم ریاس رد رارقتسا

 رابکی یارب طقف لوصحم ره یارب - ۴ ات  ناینبشناد لوصحم یزاسیراجت و یتعنص دیلوت ۱۸

 
 WoS یشهوژپ یملع تالاقم زایتما .۱ -۲ هرامش لودج

𝑿 =	 𝑰𝑭۱ 𝑴𝑰𝑭۲⁄  تاحیضوت هلاقم رایتما 

۰	 ≤ 𝑿	 ≤  عیفرت هتیمک یاضعا رظن ساسارب ۴٫۵  -۵ ۰٫۴

۰٫۴		 ≤ 𝑿	 ≤  عیفرت هتیمک یاضعا رظن ساسارب ۵  - ۵٫۵ ۰٫۸

۰٫۸		 ≤ 𝑿	 ≤  عیفرت هتیمک یاضعا رظن ساسارب ۵٫۵  - ۶ ۱٫۲

۱٫۲		 ≤ 𝑿	 ≤  عیفرت هتیمک یاضعا رظن ساسارب ۶  - ۶٫۵ ۱٫۶

۱٫۶		 ≤ 𝑿	 ≤  عیفرت هتیمک یاضعا رظن ساسارب ۶٫۵  - ۷ ۲

𝑿	 ≥  عیفرت هتیمک یاضعا رظن ساسارب ۷ ۲

 .دوب دهاوخ کالم عیفرت یاطعا نامز رد (IF) هیرشن ریثأت بیرض .۱
 هخاش ای هخاش نیلوا ،دهد ششوپ ار هخاش کی زا شیب هیرشن هک یتروص رد .دوب دهاوخ کالم عیفرت یاطعا نامز رد یصصخت عوضوم (MIF) هنایم ریثأت بیرض .۲
  .دوب دهاوخ کالم عیفرت هتیمک صیخشت هب هلاقم عوضوم اب طبترم

 
 یشهوژپ راثآ ناراکمه مهس دصرد .۲ -۲ هرامش لودج

 ناراکمه دادعت
 هطوبرم زایتما زا ناراکمه زا کیره مهس

 ناگدنسیون هیقب لوا رفن بیرض عومجم

۱ ۱۰۰٪ - ۱۰۰٪ 

۲ ۹۰٪ ۶۰٪ ۱۵۰٪ 

۳ ۸۰٪ ۵۰٪ ۱۸۰٪ 

۴ ۷۰٪ ۴۰٪ ۱۹۰٪ 

۵ ۶۰٪ ۳۰٪ ۱۸۰٪ 

 ٪۱۷۰ ≥٪۲۵ ٪۵۰ رتالاب و ۶

 
 یسنارفنک تالاقم زایتما .۳ -۲ هرامش لودج

 زایتما عوضوم فیدر
 ۲ ربتعم یللملا نیب یاهسنارفنک رد یسیلگنا نابز اب هلاقم ۱
 ۱٫۶ ربتعم یللملا نیب یاهسنارفنک رد یسراف نابز اب هلاقم ۲
 ۱٫۵ ربتعم یلم یاهسنارفنک رد یسیلگنا و یسراف نابز اب هلاقم ۳
 ۱ ربتعم یلم یاهسنارفنک هرود نیلوا رد یسیلگنا و یسراف نابز اب هلاقم ۴
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 یرواد زایتما .۴ -۲ هرامش لودج
 زایتما عوضوم فیدر

 زایتما ۰٫۲۵ دروم ره WoS تالجم یرواد ۱
 زایتما ۰٫۱ دروم ره Scopus رد هدش هیامن تالجم و یلخاد یشهوژپ – یملع تالجم یرواد ۲

۳ 
 ینف زا ریغ هب یتلود یاههاگشناد( هاگشناد جراخ دشرا یسانشراک همان نایاپ یرواد

 )یدربراک یملع و رون مایپ ،یعافتناریغ ،یا هفرح و
 ۰٫۱ درومره

 ۰٫۵ درومره هاگشناد جراخ یرتکد همان نایاپ یرواد ۴
 زایتما ۰٫۲۵ فاشتکا و عارتخا یرواد ۵
 زایتما ۰٫۵ )هسسوم لخاد( باتک یرواد ۶
 ۱ )هسسوم جراخ( باتک یرواد ۷
 ۰٫۱ یلخاد یشهوژپ حرط یرواد ۸
 ۰٫۵ یجراخ یشهوژپ حرط یرواد ۹
 ۰٫۰۵ هاگشناد لخاد دشرا یسانشراک همان نایاپ یرواد ۱۰
 ۰٫۲ هاگشناد لخاد یرتکد همان نایاپ یرواد ۱۱

 
 ییارجا – یملع یاهتیلاعف زا هبساحم لباق تازایتما .۳ هرامش لودج

 یهد زایتما هوحن ناونع دنب

۱ 
 فیلاکت ساسا رب تکراشم و مق یتعنص هاگشناد رد تقو مامت و لاعف روضح

 اههاگشناد تیریدم عماج هماننییآ رد هدش نییعت
 لاسمین ره یارب زایتما ۱ رثکادح ات رفص زا

 زایتما ۷ ات یروآدرگ هویش هب باتک نیودت ۲
 زایتما ۲ ات تالاقم هعومجم نیودت ۳

۴ 
 یاههمانرب ییارجا تیریدم و یرنه ،یروانف ،یشهوژپ یاههاگشیامن ییاپرب

 یرنه
 زایتما ۲ ات

۵ 
 هناخباتک ،یشهوژپ دحاو ،ینف هاگراک ای هاگشیامزآ یزادنا هار و یحارط

 یتعنص همین یاهدحاو ای ،هنایار یصصخت هکبش ،یصصخت
 زایتما ۳ ات

۶ 
 شرتسگ و تیوقت و یاهتشر نایم یاههتشر صوصخب و دیدج یاههتشر داجیا

 یلیمکت تالیصحت
 زایتما ۵ ات

۷ 
 ،یتیبرت – یگنهرف یاههاگراک یرازگرب و یزادنا هار ،یحارط رد تکراشم

 تمدخ نمض یروانف و یشهوژپ ،یشزومآ
 زایتما ۱ تعاس ۸ ره

 زایتما ۵ ات ینیرفآراک یاههمانرب شرتسگ و دیلوت ۸

۹ 
 یشزومآ یلاع یاههسسوم ،یتاقیقحت زکارم ،هاگشناد سیسأت رد رثوم یراکمه

 یاهتکرش و دشر زکارم ،یروانف و ملع یاهکراپ و اه کرهش ،یشهوژپ و
 ناینب شناد

 زایتما ۴ ات

 یجراخ نایوجشناد بذج رد لاعف تیفرظ داجیا ۱۰
 ۱ هدش بذج یجراخ یوجشناد ره یازا هب

 زایتما
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۱۱ 
 و ربتعم یملع یاههیرشن هیریرحت تأیه رد تیوضع ،یریبدرس ،یلوئسم ریدم

 روشک یمسر یملع یاهبطق تسایر
 زایتما ۱ لاس ره یازا هب

 زایتما ۲ ات اه شیامه یریبد ۱۲
 زایتما ۱ یراکمه تعاس ۵۰ ره یازا هب یرسارس نومزآ تالاوس یحارط ۱۳
 زایتما ۱۰ لماک لاسکی یارب هاگشناد تسایر یدصت ۱۴
 زایتما ۸ لماک لاسکی یارب هاگشناد تنواعم یدصت ۱۵
 زایتما ۶ لماک لاسکی یارب  لک تیریدم و هدکشناد تسایر یدصت ۱۶
 زایتما ۵ لماک لاسکی یارب هدکشناد تنواعم یدصت ۱۷
 زایتما ۴ لماک لاسکی یارب  راد هراتس یاهتمس ریاس و هورگ ریدم یدصت ۱۸
 زایتما ۳ لماک لاسکی یارب هاگشناد یاهنویسیمک و اه هتیمک رد  یقیقح تیوضع ۱۹

 
 یاراد یملع تأیه وضع یارب ۸ هدام ۲و ۱ هرصبت عوضوم مزال یشهوژپ زایتما لقادح .۱-۳ هرامش لودج

 ییارجا تیلوئسم

یدر
 ف

 تیلوئسم ناونع
 بتارم مامت یارب مزال زایتما دصرد

 یملع

 دصرد ۲۰ هاگشناد سییر ۱
 دصرد ۳۵ هاگشناد نینواعم ۲
 دصرد ۵۰ یگنهرف ریدم ،ییوجشناد ریدم ،شهوژپ ریدم ،شزومآ ریدم ،اههدکشناد یاسور ۳

۴ 
 سیئر ،یندب تیبرت ریدم ،یلیمکت تالیصحت ریدم ،تعنص اب طابترا تیریدم ،اه هدکشناد نینواعم

 یزکرم هاگشیامزآ
 دصرد ۶۵

۵ 
 تیریدم ،یبایزرا و تراظن ریدم ،ناشخرد دادعتسا ریدم ،یزاجم و دازآ یاهشزومآ ریدم ،هورگ ریدم

 کیتامروفنا تیریدم ،تاراشتنا تیریدم ،هناخباتک
 دصرد ۸۰

 دصرد ۱۰۰ ییارجا تیلوئسم دقاف ۶
 


