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ّای تخصصی  ای اص تحلیل جوَػِ سا آغاص ًوَدُ اػت ٍ خالصِػٌجی هماالت ًوایِ ؿذُ دس ایي ه ػیَیلیىا هذتی اػت وِ پشٍػِ ػلن هجوَػِ
گشدد. ػالٍُ تش ایي اص اتتذای آتاى هاُ، پایگاُ  ػٌجی پایگاُ ػیَیلیىا اسائِ هی َاى همالِ ًوایِ ؿذُ، دس تخؾ ػلنّضاس ػٌ 066ؿذُ تش سٍی اًجام 

 پشداصد.  ی تحلیلی هماالت فاسػی وـَس هیّا تٌذی ٍ ػایش دادُ تِ اسائِ ًوَداسّای ستثِ www.UniRef.irّای ایشاى تا داهٌِ  هشجغ داًـگاُ
 تاؿٌذ.  ػلن دس وـَس هی وٌٌذُ ًذ وِ ؿاهل ّوِ هشاوض اصلی تَلیذا شوض ػلوی فؼال دس وـَس تؼشیف ؿذُه 056ػٌجی،  دس تخؾ ػلن

تاؿذ. ایي  هی س پایگاُ ػیَیلیىاتش اػاع اطالػات ثثت ؿذُ د  ّای داًـگاُ تٌذی ٍ آهاس تشگضاسی وٌفشاًغ ٍ طٍسًال ستثِگضاسؽ صیش، ًوَداسّای 
 ؿًَذ.  سٍص هی ػاصی ّش همالِ جذیذ، تِ تاؿٌذ ٍ تا ًوایِ ّا دس ػایت آًالیي هی دادُ

 تاؿذ: دس پایگاُ یًَیشف تِ صَست صیش هی ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػالهصفحِ اختصاصی داًـگاُ 
www.uniref.ir/University160 

ّا ٍ  تاؿذ. تِ صٍدی آهاس ًـؼت ذُ ًوَداسّای ّوِ هشاوض فشاّن هیدس پایگاُ یًَیشف اهىاى همایؼِ هشاوض داًـگاّی تا یىذیگش ٍ هـاّ
 ؿَد.  تِ ایي پایگاُ افضٍدُ هیّای تخصصی هشاوض داًـگاّی ًیض  ػخٌشاًی

از شدٌ است کٍ از سال مراجع ي مىابع مقاالت در پایگاٌ سیًیلیکا آغ َای استىادی بر اساس عاليٌ بر ایه تحلیل

اساس تعداد ارجاعات اوجام شدٌ بٍ مقاالت َر مرکس ارائٍ خًاَد َا بر َا، مقاالت ي داوشگاٌ بىدی کىفراوس ، رتب1396ٍ

 َا، مقاالت ومایٍ شدٌ در پایگاٌ سیًیلیکا است.  شد کٍ مبىای َمٍ ایه تحلیل

 

 

 بىدی داوشگاٌگسارش ايلیٍ رتبٍ

 ياحد کرماوشاٌ یآزاد اسالم

http://www.uniref.ir/
https://www.uniref.ir/University160
https://www.uniref.ir/University160


 

 

 ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػاله تٌذی داًـگاُگضاسؽ اٍلیِ ستثِ

 

3 

 

 ی:بىدی داوشگاَ رتبٍ -1
دّذ. ستثِ  ّای هختلف ًوایؾ هی اػاع هؼیاس تَلیذ هماالت ػلوی دس ػالسا تش ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػالهداًـگاُ   (Rank)ًوَداس صیش ستثِ

ّای پاییي تش  ستثِیاتذ ٍ ػایش هشاوض دس  ت وٌفشاًؼی ٍ طٍسًالی( اختصاف هیتِ هشوض ػلوی داسای تاالتشیي تؼذاد تَلیذات ػلوی )هماال "یه"
ػلوی فؼال دس ػطح وـَس ػٌجیذُ سدُ ٍ ّوچٌیي ًؼثت تِ ول هشاوض  ِ هشاوض ّنتگیشًذ. ّش هشوض داسای دٍ ستثِ اػت وِ ًؼثت  لشاس هی

 .ؿَد هی

ّای دٍلتی،  داًـگاُ ّا ؿاهل تٌذی تاؿذ. ػایش دػتِهی آصاد ّای ، داًـگاٍُاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػاله سدُ تشای داًـگاُ هٌظَس اص هشاوض ّن
 ّای غیشاًتفاػی ّؼتٌذ.  ّای ػلَم پضؿىی ٍ داًـگاُ ّای دٍلتی، داًـگاُ پظٍّـگاُ

 
د. ولیِ ًوَداسّای ایي پایگاُ ؿَ تٌذی تا یه ػال لثل تؼییي هی تاؿذ، ستثِ ًْایی ًوی ۵۹۳5ػاصی هماالت دس ػال  ِ تِ ایٌىِ حجن ًوایِتا تَج

 .ؿَد ای ًوایؾ دادُ هی ثیش آى دس ًوَداسّا تِ صَست لحظِّش همالِ جذیذ، تاػاصی  سٍص تَدُ ٍ تا ًوایِ تِ

 

 
 اػاع آهاس هماالت وٌفشاًؼی ٍ طٍسًالی داخلیتش  ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػالهتٌذی ػاالًِ داًـگاُ  ًوَداس ستثِ

 

 ومًدار ساالوٍ تًلید مقاالت علمی -2
دّذ. ایي ًوَداس ؿاهل  سا ًوایؾ هیدس ّش ػال  ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػاله پظٍّـگشاى داًـگاًُوَداس صیش تؼذاد هماالت هٌتـش ؿذُ تَػط 

تاؿذ وِ تِ تفىیه ػال اػت. دس پایگاُ یًَیشف تا  هی ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػاله هماالت طٍسًالی ٍ وٌفشاًؼی پزیشفتِ ؿذُ پظٍّـگشاى داًـگاُ
لاتلیت اًتخاب ٍ افضٍدُ ؿذُ ّش یه هماالت هجوَػِ ّای طٍسًالی یا  "هماالت وٌفشاًؼی"یا ٍ  "هماالت طٍسًالی"ولیه تش سٍی ػثاست 

 .وٌفشاًؼی تِ ًوَداس ٍجَد داسد

 



 

 

 ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػاله تٌذی داًـگاُگضاسؽ اٍلیِ ستثِ

 

4 

 

 
 ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػالهیذ هماالت وٌفشاًؼی تَػط داًـگاُ ًوَداس ػاالًِ تَل

 

 
 ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػالهًوَداس ػاالًِ تَلیذ هماالت طٍسًالی تَػط داًـگاُ 

 

 َای برگسار شدٌ کىفراوس -3
تاؿذ. تؼذادی اص  آى دس پایگاُ ػیَیلیىا هؼتٌذ هی تشگضاس ؿذُ ٍ اطالػات ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػاله وٌفشاًغ تَػط داًـگاُ 7 تاوٌَى

 :تاؿذ ایي هشوض تِ صَست صیش هیّای اخیش  وٌفشاًغ

  ٍ واهپیَتشاٍلیي ّوایؾ هلی ًگشؿی ًَیي دس هٌْذػی تشق 

 ٍاٍلیي وٌفشاًغ هلی سٍیىشدّای هؼواسی ٍ ؿْشػاصی پیؾ س 

 ُّا ّفتویي وٌفشاًغ هلی تحلیل پَؿـی داد 
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 ّوایؾ هلی سٍیىشدّای هذیشیتی ٍ التصاد هماٍهتی 

 وٌفشاًغ هلی ًمؾ ػوشاى دس اػتالی داًؾ هٌْذػی 

 
 شمارٌ وشریات مىتشر شدٌ -4
 ایي تٌظین لحظِ تا اػت روش تِ الصم. اػت ًـذُ ًوایِ ػیَیلیىا پایگاُ دس ٍاحذ وشهاًـاُ یاػاله آصادداًـگاُ  اص طٍسًالی ّیچ لحظِ ایي تا

 .ؿًَذ هی ًوایِ ػیَیلیىا پایگاُ دس داخلی طٍسًالی ۹56 گضاسؽ
 

 
 

 

 



 

 

 ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػاله تٌذی داًـگاُگضاسؽ اٍلیِ ستثِ

 

6 

 

 َای استراتژیکومًدار َمکاری -5
ط اختصاف ًَیؼٌذگاى هماالت تِ هشاوض داًـگاّی ٍ پظٍّـی، استثاتوام هماالت ًوایِ ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیىا تجضیِ ٍ تحلیل ؿذُ ٍ پغ اص 

ّا ٍ هشاوض ػلوی  تا وذام داًـگاُ ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػاله داًین وِ پظٍّـگشاى داًـگاُ ؿَد. ها هی تیي ًَیؼٌذگاى هماالت تحلیل هی
 .اػت اًذ وِ ًتیجِ آى تَلیذ هحتَای ػلوی دس لالة همالِ تَدُ ّوىاسی تخصصی داؿتِ

وض هش ۵77 اصپظٍّـگش  ۵۴۸۱۱ تاتاوٌَى  ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػالهػٌجی دس پایگاُ ػیَیلیىا، پظٍّـگشاى داًـگاُ  ّای ػلن تش اػاع دادُ
 .ػاصهاى ّوىاس سا ًوایؾ هی دّذ 5اًذ. لیؼت صیش حذاوثش  ػلوی تالیفات ػلوی اسائِ وشدُ

 ۹۵6 همالِ هـتشن تا داًـگاُ ساصی 

 ۵۹۵  ِهـتشن تا داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ایالمهمال 

 ۵۲۸ همالِ هـتشن تا داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ وشهاى 

 ۵۲5 (همالِ هـتشن تا داًـگاُ پیام ًَس )ّوِ هشاوض تِ صَست یىجا 

 0۲ همالِ هـتشن تا داًـگاُ ایالم 

  ٍ۵6۸۸ همالِ تا ػایش هشاوض ... 

 
 ومًدار چگالی مًضًعات پژيَشی -6

تِ صَست  ۵۹۳۱تَلیذی ػال  دس هماالت ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػاله ّای ػلوی هَسد تحث تَػط پظٍّـگشاى داًـگاُ هحَسّا ٍ ولیذٍاطُػوذُ 
 .اًذ ّا تیـتشیي واستشد سا دس ول هماالت تَلیذی اهؼال ایي هشوض داؿتِ تاؿذ. ایي ولیذ ٍاطُ صیش هی

 .تاؿذ هی تًسعٍ پایدار ٍ آمًزان داوش هَضَع ۵۹۳۱ػال  یؼٌی دغذغِ اصلی هحمماى ایي هشوض داًـگاّی دس

هَضَػات ٍ  ۵۹۳۱دس ػال  ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػاله ّای هحتَایی صَست گشفتِ تش سٍی هماالت تَلیذی داًـگاُ تش اػاع تحلیل
 .اػت تَدُ ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػالهّای صیش تیـتش هَسد تَجِ پظٍّـگشاى ٍ هحمماى داًـگاُ  ولیذٍاطُ

 آهَصاى داًؾ 

 تَػؼِ پایذاس 

 ػالهت سٍاى 

 هذیشیت 

 هؼواسی 

 ُوشهاًـا 

 داًـجَیاى 

 فٌاٍسی اطالػات 
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 ػولىشد 

 خاللیت 

 هذیشیت داًؾ 

 فشٌّگ ػاصهاًی 

 حاوویت ؿشوتی 

 ِصلضل 

 َّؽ ّیجاًی 

 ویفیت صًذگی 

 آٍسی تاب 

 آهَصؽ 

 ّای ؿخصیتی ٍیظگی 

 ویفیت خذهات 

 
 ٍاحذ وشهاًـاُ یآصاد اػالهّای هماالت تَلیذی تَػط داًـگاُ ولیذٍاطًُوَداس چگالی 

 

 تعداد استىادات بٍ مقاالت داخلی: -7
 ّای ػیَیلیىا افضٍدُ خَاّذ ؿذ. تِ گضاسؽ ۵۹۳0تاؿذ ٍ اص ػال  دس حال تحلیل ٍ اػتخشاج هشاجغ هیایي تخؾ 

 

 پیشىُادات ي راَکارَا -8
دّی تِ تحمیمات تخصصی داًـگاّی تْیِ ؿذُ اػت.  تشم هشاوض داًـگاّی تِ هٌظَس جْتگیشی هذیشاى هح ایي گضاسؽ تشای آگاّی ٍ تصوین

ّای پظٍّـی ؿاهل اطالػات ػٌاٍیي  تاؿذ. دفتشچِ ّای اوؼل لاتل اسائِ هی ّای خام هماالت تِ صَست فایل ّا ؿفاف ٍ دادُ ولیِ تحلیل
 ، دس صَست دسخَاػت داًـگاُ لاتل تَلیذ ٍ اسائِ اػت. PDFای ّ هماالت، ًَیؼٌذگاى ٍ ... هماالت دس لالة فایل

 
ػال  ّضاس ػٌَاى همالِ داخلی ًوایِ ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیىا تْیِ ؿذُ اػت وِ اص 066ّای  روش ؿذ، ایي گضاسؽ تش هثٌای دادُّواًطَس وِ 

ّای تشگضاس ؿذُ ٍ  تَلیذی آى هشوض هحتشم دس لالة وٌفشاًغػاصی هماالت  ی واهل ًوایِاًذ. ػیَیلیىا آهادگ دس ایي هشجغ ًوایِ ؿذُ ۵۹05
 ػاصی ٍ تحلیل هماالت ػلوی ًذاسین.  ّا داسد ٍ ّیچ هحذٍدیتی دس ًوایِ ّای تخصصی سا تشای دلیمتش ؿذى تحلیل طٍسًال

 
هشاوض ًیض جضٍ پاساهتشّای ػٌجیذُ ؿذُ  ّای ػلوی ٍ آهاس جلؼات دفاع ّا ٍ ًـؼت یٌىِ اص ػال آیٌذُ، آهاس ػخٌشاًیػالٍُ تش ایي تا تَجِ تِ ا

ّای  ًـؼت ،سػاًی جلؼات دفاع َاًٌذ ًؼثت تِ اضافِ ًوَدى اطالعت داًـجَیاى هحتشم آى هشوض ػلوی هیخَاّذ تَد، اص ّن اوٌَى اػاتیذ ٍ 
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وذ اختصاصی هحمك وٌٌذگاى  ذ. ولیِ اسائِّای ػلوی پایگاُ ػیَیلیىا الذام ًوایٌ ّای تخصصی دس تخؾ ًـؼت ػلوی ٍ ػخٌشاًی
(researcher-IDدسیافت هی )  .ًوایٌذ وِ ولیِ هماالت ًَؿتِ ؿذُ تَػط ّش فشد، تِ ٍی اختصاف هی یاتذ 

 

 

 
 


