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 یناگرزاب تیریدم هورگ يدربهار دنس
 

 :هورگ زادنامشچ
 لاعف ،ینامزاس يدربهار ياههمانرب نیودت و یناتسا رادتیزم تامدخ و تالوصحم یبایرازاب ياهشهوژپ و اهشزومآ هزوح رد زاتمم یهورگ ،سراف جیلخ هاگشناد یناگرزاب تیریدم هورگ
 روشک بونج هقطنم رد یناسنا عبانم هعسوت و یتیریدم ياهشناد يریگراک هب و هرواشم هصرع رد

 
 ياه هزوح
  يدربهار

 هزوح یتباقر و یبسن ياه تیزم یعرف ياه هزوح
 یعرف

 یملع راکمه داهن ای نامزاس هورگ رس یملع هورگ ای میت یعرف هزوح رازاب

١-
یناتسا رادتیزم تامدخ و تالوصحم یبایرازاب   

 گنیدنرب 1-1
 تامدخ و تالوصحم

 یناتسا راد تیزم

 رد هرواشم و شهوژپ دوبن -
 یناتسا رادتیزم تالوصحم

 هزوح ،امرخ هزوح
 عیانص و يرگشدرگ
 تامدخ ،تالیش ،یتسد

 یناگرزاب

 دازینیرحب هژینم رتکد -
 روپلیعامسا دیجم رتکد -
 ینیسح بوقعیدیسرتکد -
 یهلادی ونابرهش رتکد -

 هژینم رتکد -
 دازینیرحب

 ،تراجت و هعسوت نامزاس
 ياهتکرش ،ناتسا يرادناتسا

 و ردنب لک هرادا ،يدیلوت
 قاتا ،ناتسا يدرونایرد
 نامزاس ،ناتسا یناگرزاب
 ،یتسد عیانص و يرگشدرگ

 ،يزرواشک داهج نامزاس
 و زاگ ،تفن ياهتکرش ،تالیش

  ،یمیشورتپ

 اهرازاب لیلحت 1-2
 تامدخ و تالوصحم

 یناتسا راد تیزم

 ياههمانرب زا ناریدم تیامح -
 یبایرازاب و هرواشم

 هیشاح یبرع ياهروشک
 ،هیسور ،سرافجیلخ
 ناتسناغفا و قارع

 دازینیرحب هژینم رتکد -
 روپلیعامسا دیجم رتکد -
 ینیسح بوقعیدیسرتکد -
 یهلادی ونابرهش رتکد -

 هژینم رتکد -
 دازینیرحب

 یبایرازاب تاقیقحت 1-3
 تامدخ و تالوصحم

 یناتسا راد تیزم

 تاقیقحت یملع زکرم کی دوبن -
 ناتسا رد یبایرازاب

 هزوح ،امرخ هزوح
 عیانص و يرگشدرگ
 تامدخ ،تالیش ،یتسد

 یناگرزاب

 دازینیرحب هژینم رتکد -
 روپلیعامسا دیجم رتکد -
 ینیسح بوقعیدیسرتکد -
 یهلادی ونابرهش رتکد  -

 دیجم رتکد -
 روپلیعامسا

 و ياههرواشم 1-4
 ياههمانرب نیودت

 یبایرازاب

 هب یناتسا ناگدننکرداص لیامت -
 یبایرازاب ياه هرواشم

 رد لاعف ياهتکرش
 ناتسا يداصتقا هصرع

 دازینیرحب هژینم رتکد -
 روپلیعامسا دیجم رتکد -
 ینیسح بوقعیدیسرتکد -
 یهلادی ونابرهش رتکد -
 

 بوقعیدیسرتکد
 ینیسح
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٢ -
 عبانم هعسوت 

یناسنا  

 عبانم تیریدم 2-1
 شخب رادیاپ یناسنا

 یتلود

 ندوب ناتسا عماج هاکشناد
 هاگشناد شقن هب دامتعا

 یتلود ياه نامزاس لک
 ناتسا

 روپنایدیمحهیرخفرتکد -
 نامرآ ینامرتکد -
 روپ بجر میهاربا رتکد -

 ،يزیر همانرب و تیریدم نامزاس نامرآ ینامرتکد
 ،يرادناتسا یناسنا عبانم تنواعم

 یتلود ياهنامزاس
 عبانم تیریدم 2-2

 شخب رادیاپ یناسنا
 یصوصخ

 و یتلود ياهتکرش و اهنامزاس زاین
 یصوصخ

 و ياهتکرش لک
 یصوصخ ياههاگنب

 ناتسا

 روپنایدیمحهیرخفرتکد -
 نامرآ ینامرتکد -
 روپ بجر میهاربا رتکد -

 لاعف ياه هاگنب و اهتکرش نامرآ ینامرتکد
 ،رهشوب ناتسا رد يداصتقا
 هیولسع رد رقتسم ياهتکرش

٣-
هوژپ 

 يدربهار ياهش
 ینیرفاراک و

 روهظون ياهتکرش دوجو ینیرفاراک تیریدم 3-1
 هنانیرفاراک ياهراک و بسک هب لیامت

 نانیرفاراک هب هرواشم
 ياهنامزاس هب کمک
 ینیرفاراک رب رظان

 حلصمدیجملادبعرتکد -
 نامرآ ینام رتکد -
 ینیسح بوقعیدیسرتکد -
 یهلا تمعن همیعز رتکد -

 ،ناگبخن داینب ،يروانف و ملع كراپ حلصمدیجملادبعرتکد
 ،یناگرزاب نامزاس ،دشر زکارم

 ندعم و تعنص

 ياه همانرب نیودت هب اهنامزاس زاین يدربهار تیریدم 3-2
 يدربهار

 يارجا و نیودت
  ،يدربهار ياههمانرب
  یموب تایرظن نیودت

 ینیسح بوقعیدیسرتکد -
 نامرآ ینام رتکد -
 يدمحا ردیح رتکد -

 بوقعیدیسرتکد
 ینیسح

 و یتلود ياهتکرش و اهنامزاس هیلک
  یناتسا یصوصخ ياههاگنب

 :ینیرفآراک هزوح رد يزاسدنمناوت و یتراهم یشزومآ ياههمانرب تسیل
 یناگرزاب تیریدم هتشر اب طبترم ینامزاس ياهرازفا مرن شزومآ •

 یناگرزاب تیریدم نایوجشناد هب گنیتکرام لاتیجید شزومآ •
  تیاس بو یحارط شزومآ •

 اوتحم دیلوت شزومآ •
 تادراو و تارداص لوصا و تاررقم شزومآ •
 یصوصخ شخب نالاعف روضح اب ناتسا رد طسوتم و کچوک يراذگ هیامرس ياه تصرف یفرعم همانرب •

 نیالنآ راک و بسک يزادنا هار شزومآ •
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 یناگرزاب تیریدم هورگ کیژتارتسا ياهصخاش يراذگفده
 

 صخاش
 فده لاس رد تیعضو

 هدکشناد
 فده
 1403 1402 1401 1400 1399 دوجوم هاگشناد

 %29 %29 نایوجشناد لک هب یلیمکت تالیصحت يوجشناد تبسن
98 

29% 
98 

29% 
98 

29% 
98 

29% 
98 

28% 30% 
335 335 335 335 335 

 %40 %50 یملع تایه ياضعا لک هب الاب هب رایشناد یملع تایه تبسن
4 

36% 
4 

36% 
4 

50% 
5 

50% 
5 

50% 40% 
10 11 11 10 10 

 لک دادعت هب يا هقطنم دایپملا رد هدیزگرب نایوجشناد تبسن
 يا هقطنم دایپملا رد ناگدیزگرب

0 0 0 0 0 0 40% 40% 

 هب دشرا یسانشراک عطقم رد هدش هتفریذپ نایوجشناد تبسن
 ناگدننک تکرش لک

50% 55% 60% 65% 70% 75% 70% 50% 

 شناد لک هب راک رازاب رد هدش بذج نایوجشناد تبسن
 ناگتخومآ

55% 55% 55% 55% 60% 60% 20% 20% 

 0.10 0.13 یملع تایه وضع ره يازا هب یشهوژپ حرط هنارس
1 

0.09 
1 

0.18 
2 

0.27 
3 0.36 

4 
0.3 0.3 

10 11 11 11 11 

 0.00 .0 یملع تایه وضع ره يازا هب SCOPUS تالاقم هنارس
0 0.09 

1 0.18 
2 0.27 

3 0.36 
4 

0.5 2 
10 11 11 11 11 

 1.1 1.1 یملع تایه وضع ره يازا هب ISC تالاقم هنارس
11 1.0 

11 1.36 
15 1.81 

20 2 
22 

2 1.2 
10 11 11 11 11 

 .0 0 یملع تایه وضع ره يازا هب باتک هنارس
0 

0. 
0 

0.09 
1 

0.18 
2 

0.27 
3 

0.2 0.13 10 11 11 11 11 

 2.1 1.8 5 1.25 3 1.0 1 0.5 0 0 0 0 0  تالاقم هب دانتسا
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0 1 2 3 4 

 %0 0 همان نایاپ لک هب یلام تیامح تحت ياه همان نایاپ تبسن
0 

17% 
4 

25% 
6 

33% 
8 

33% 
8 

30% 30% 24 24 24 24 24 

 ياضعا لک هب یللملا نیب  وعدم یملع تایه ياضعا تبسن
 یملع تایه

0 0 0 0 0 0 
0% 2% 

 %8 %8  نایوجشناد لک هب للملا نیب يوجشناد تبسن
6 

9% 
7 

11% 
8 

14% 
10 

15% 
11 

5% 4% 72 72 72 72 72 

 0 0  تالاقم لک هب سراف جیلخ هزوح رد تالاقم تبسن
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0% 
0 

19% 10% 
11 12 17 23 26 

 تالاقم لک هب یللملا نیب كرتشم تالاقم دادعت تبسن
SCOPUS 

0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0.33 
1 

25% 
1 

38% 30% 0 1 2 3 4 

 جراخ زا يرتکد كردم  ياراد یملع تایه ياضعا تبسن
 یملع تایه ياضعا هب روشک

12% 10% 
1 

9% 
1 

9% 
1 

9% 
1 

9% 
1 

10% 10% 10 11 11 11 11 

 0.06 0.04 .0 .0 0 0 0 0 یملع تایه وضع ره يازا هب  یللملا نیب ياه يراکمه هنارس

 تایه وضع ره يازا هب یتفایرد یللملا نیب تنرگ نازیم هنارس
 یملع

0 0 0 0 0 0 
0 13 

 ناققحم و دیتاسا اب كرتشم ياه هژورپ دادعت تبسن
 یملع تایه ياضعا لک هب یجراخ یهاگشناد

0 0 0 0 0 0 
0 0.02 

 نایاپ لک هب یللملا نیب كرتشم ياه همان نایاپ دادعت تبسن
 هدش عافد ياه همان

0 0 
0 

0 
0 

4% 
1 

8% 
2 

12% 
3 

20% 15% 24 24 24 24 24 
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 یناگرزاب تیریدم هورگ یتایلمع ياه همانرب
 

 دوجوم صخاش دعب
 هدکشناد  رظن دم فده نونکا یناگرزاب تیریدم هورگ رد هک نیا هب هجوت اب -١ نایوجشناد لک هب یلیمکت تالیصحت يوجشناد تبسن یشزومآ

 .درادن تبسن نیا رییغت يارب يا همانرب ،دراد ار هاگشناد و
 1400 لاس رد ینیرفآراک شیارگ رد یملع تئیه کی بذج -٢ یملع تایه ياضعا لک هب الاب هب رایشناد یملع تایه تبسن

 يرایشناد هبترم هب یملع تئیه ياضعا زا یکی ياقترا -٣
 یلحم صخاش نیا ،یناگرزاب تیریدم هتشر رد دایپملا دوجو مدع هب هجوت اب -۴ يا هقطنم دایپملا رد ناگدیزگرب لک دادعت هب يا هقطنم دایپملا رد هدیزگرب نایوجشناد تبسن

 .درادن بارعا زا
 ،شیامه ریظن ییاه همانرب یملع نمجنا يراکمه اب یناگرزاب تیریدم هورگ -۵ ناگدننک تکرش لک هب دشرا یسانشراک عطقم رد هدش هتفریذپ نایوجشناد تبسن

 75 ار تبسن نیا ات تشاد دهاوخ و هتشاد رارق راک روتسد رد ... و هرواشم
 .دناسرب دصرد

 و هدکشناد فده زا رتشیب رایسب هک دشاب یم دصرد 66 تبسن نیا نونکا -۶ ناگتخومآ شناد لک هب راک رازاب رد هدش بذج نایوجشناد تبسن
 .دشاب یم )دصرد 20(هاگشناد

 .دوش ذخا هورگ طسوت یشهوژپ حرط کی 1400 لاس ات -٧ یملع تایه وضع ره يازا هب یشهوژپ حرط هنارس یشهوژپ
 .دوش ذخا هورگ طسوت یشهوژپ حرط ود 1401 لاس    -٨
 .دوش ذخا هورگ طسوت یشهوژپ حرط هس 1402 لاس -٩
 .دوش ذخا هورگ طسوت یشهوژپ حرط راهچ 1403 لاس -١٠

 .دوش یم رشتنم هورگ طسوت scopus هلاقم کی 1400 لاس ات -١١ یملع تایه وضع ره يازا هب SCOPUS تالاقم هنارس
 .دوش یم رشتنم هورگ طسوت scopus هلاقم ود 1401 لاس    -١٢
 .دوش یم رشتنم هورگ طسوت scopus هلاقم هس 1402 لاس -١٣

 .دوش یم رشتنم هورگ طسوت scopus هلاقم راهچ 1403 لاس -١۴
 تئیه وضع ره يازا هب ISC هلاقم کی نیگنایم هورگ 1400 لاس ات -١۵ یملع تایه وضع ره يازا هب ISC تالاقم هنارس

 لاس رد ،هلاقم 15 هب تالاقم نیا دادعت 1401 لاس زا و هداد همادا ار یملع
 یملع تئیه وضع ره ینعی هلاقم 22 هب 1403 لاس رد و هلاقم 20 هب 1402

 .تفای دهاوخ شیازفا  هلاقم 2
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 هب هورگ یملع تئیه مرتحم ياضعا طسوت باتک کی 1401 لاس رد -١۶ یملع تایه وضع ره يازا هب هب باتک هنارس
 .دیسر دهاوخ پاچ
 هب هورگ یملع تئیه مرتحم ياضعا طسوت باتک ود 1402 لاس رد -١٧

 .دیسر دهاوخ پاچ
 هب هورگ یملع تئیه مرتحم ياضعا طسوت باتک هس 1403 لاس رد -١٨

 .دیسر دهاوخ پاچ
 .دریگ رارق یلام تیامح تحت هورگ همان نایاپ 4 لقادح 1400 لاس رد -١٩ همان نایاپ لک هب یلام تیامح تحت ياه همان نایاپ تبسن

 .دریگ رارق یلام تیامح تحت هورگ همان نایاپ 6 لقادح 1401 لاس رد -٢٠
 .دریگ رارق یلام تیامح تحت هورگ همان نایاپ 8 لقادح 1402 لاس رد -٢١
 .دریگ رارق یلام تیامح تحت هورگ همان نایاپ 8 لقادح 1403 لاس رد -٢٢
٢٣-  

 نیا رد يا همانرب یناگرزاب تیریدم هورگ هاگشناد طیارش هب هجوت اب -٢۴ یملع تایه ياضعا لک هب یللملا نیب وعدم یملع تایه تبسن للملا نیب
 .درادن هزوح

 .دش دهاوخ بذج یجراخ يوجشناد 7 ،1400 لاس رد -٢۵  نایوجشناد لک هب للملا نیب يوجشناد تبسن
 .دش دهاوخ بذج یجراخ يوجشناد 8 ،1401 لاس رد -٢۶
 .دش دهاوخ بذج یجراخ يوجشناد 10 ،1402 لاس رد -٢٧
 .دش دهاوخ بذج یجراخ يوجشناد 11 ،1403 لاس رد -٢٨
 ياراد یناگرزاب تیریدم هورگ یملع تئیه وضع 11 ره 1403 لاس رد -٢٩
 .دنراد هدهع هب ار ناشیا ییامنهار هک دنشاب یم یجراخ يوجشناد کی

 .درادن صخاش نیا رییغت يارب يا همانرب یناگرزاب تیریدم هورگ -٣٠  تالاقم  لک هب سراف جیلخ هزوح رد تالاقم تبسن
 SCOPUS هلاقم 3 زا هلاقم 1 ،1402 لاس رد یناگرزاب تیریدم هورگ -٣١ SCOPUS تالاقم لک هب یللملا نیب كرتشم تالاقم دادعت تبسن

 .داد دهاوخ ماجنا یللملا نیب كرتشم تروص هب ار دوخ
 SCOPUS هلاقم 4 زا هلاقم 1 ،1403 لاس رد یناگرزاب تیریدم هورگ -٣٢

 .داد دهاوخ ماجنا یللملا نیب كرتشم تروص هب ار دوخ
 .درادن صخاش نیا رییغت يارب يا همانرب یناگرزاب تیریدم هورگ -٣٣ یملع تایه ياضعا هب روشک جراخ زا يرتکد كردم كردم ياراد یملع تایه ياضعا تبسن
 .درادن صخاش نیا رییغت يارب يا همانرب یناگرزاب تیریدم هورگ -٣۴ یملع تایه وضع ره يازا هب  یللملا نیب ياه يراکمه دادعت هنارس
 .درادن صخاش نیا رییغت يارب يا همانرب یناگرزاب تیریدم هورگ -٣۵ یملع تایه وضع ره يازا هب یتفایرد یللملا نیب تنرگ  نازیم هنارس
 .درادن صخاش نیا رییغت يارب يا همانرب یناگرزاب تیریدم هورگ -٣۶ یملع تایه ياضعا لک هب یجراخ یهاگشناد ناققحم و دیتاسا اب كرتشم ياه هژورپ دادعت تبسن
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 ماجنا هورگ طسوت یللملا نیب كرتشم همان نایاپ کی ،1401 لاس -٣٧ هدش عافد ياه همان نایاپ لک هب یللملا نیب كرتشم ياه همان نایاپ دادعت تبسن
 .تشاد دهاوخ
 دهاوخ ماجنا هورگ طسوت یللملا نیب كرتشم همان نایاپ ود ،1402 لاس -٣٨
 .تشاد
 ماجنا هورگ طسوت یللملا نیب كرتشم همان نایاپ هس ،1403 لاس -٣٩

 .تشاد دهاوخ
 


