
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 های کشورمرجع دانش، بانک مقاالت کنفرانس
 ّبی وـَسّب ٍ ّوبیؾپبیگبُ تخصصی هؼتٌذػبصی همبالت وٌفشاًغ

 به نام خدا

 عضو کنسرسیوم محتوای ملی

 

 نیعلَم ٍ هعارف قرآى کربٌدی داًشگاُ گسارش اٍلیِ رتبِ
 بر اساس هقاالت ًوایِ شدُ در پایگاُ سیَیلیکا

 

 1395بْوي هاُ تاریخ تْیِ گسارش 

 

 

 

 اًـتـشـارات بــــَم ســــــازُ
BoomSazeh Publications 

 1395بْوي هاُ 



 
 

ّبی تخصصی  ای اص تحلیل جوَػِ سا آغبص ًوَدُ اػت ٍ خالصِػٌجی همبالت ًوبیِ ؿذُ دس ایي ه ػیَیلیىب هذتی اػت وِ پشٍػِ ػلن هجوَػِ
گشدد. ػالٍُ ثش ایي اص اثتذای آثبى هبُ، پبیگبُ  ػٌجی پبیگبُ ػیَیلیىب اسائِ هی َاى همبلِ ًوبیِ ؿذُ، دس ثخؾ ػلنّضاس ػٌ 066اًجبم ؿذُ ثش سٍی 

 پشداصد.  فبسػی وـَس هی ّبی تحلیلی همبالت ثٌذی ٍ ػبیش دادُ ثِ اسائِ ًوَداسّبی ستجِ www.UniRef.irّبی ایشاى ثب داهٌِ  هشجغ داًـگبُ
 ثبؿٌذ.  ػلن دس وـَس هی وٌٌذُ ًذ وِ ؿبهل ّوِ هشاوض اصلی تَلیذا شوض ػلوی فؼبل دس وـَس تؼشیف ؿذُه 056ػٌجی،  دس ثخؾ ػلن

ثبؿذ. ایي  هی ػیَیلیىبثش اػبع اطالػبت ثجت ؿذُ دس پبیگبُ   ّبی داًـگبُ ثٌذی ٍ آهبس ثشگضاسی وٌفشاًغ ٍ طٍسًبل ستجِگضاسؽ صیش، ًوَداسّبی 
 ؿًَذ.  سٍص هی ػبصی ّش همبلِ جذیذ، ثِ ثبؿٌذ ٍ ثب ًوبیِ ّب دس ػبیت آًالیي هی دادُ

 ثبؿذ: دس پبیگبُ یًَیشف ثِ صَست صیش هی نیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وش صفحِ اختصبصی داًـگبُ
www.uniref.ir/University255 

ّب ٍ  ثبؿذ. ثِ صٍدی آهبس ًـؼت ذُ ًوَداسّبی ّوِ هشاوض فشاّن هیدس پبیگبُ یًَیشف اهىبى همبیؼِ هشاوض داًـگبّی ثب یىذیگش ٍ هـبّ
 ؿَد.  ثِ ایي پبیگبُ افضٍدُ هیّبی تخصصی هشاوض داًـگبّی ًیض  ػخٌشاًی

 
از شدُ است کِ از سال س هراجع ٍ هٌابع هقاالت در پایگاُ سیَیلیکا آغّای استٌادی بر اسا عالٍُ بر ایي تحلیل

اساس تعداد ارجاعات اًجام شدُ بِ هقاالت ّر هرکس ارائِ خَاّد ّا بر ّا، هقاالت ٍ داًشگاُ بٌدی کٌفراًس ، رتب1396ِ

 ّا، هقاالت ًوایِ شدُ در پایگاُ سیَیلیکا است.  شد کِ هبٌای ّوِ ایي تحلیل

 

 

 بٌدی داًشگاُگسارش اٍلیِ رتبِ

 نیعلَم ٍ هعارف قرآى کر

http://www.uniref.ir/
https://www.uniref.ir/University255
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 ی:بٌدی داًشگاّ رتبِ -1
ثِ هشوض ػلوی داسای  "یه"دّذ. ستجِ  ّبی هختلف ًوبیؾ هی اػبع هؼیبس تَلیذ همبالت ػلوی دس ػبلسا ثشداًـگبُ   (Rank)ًوَداس صیش ستجِ

گیشًذ. ّش هشوض داسای  ّبی پبییي تش لشاس هی یبثذ ٍ ػبیش هشاوض دس ستجِ ت وٌفشاًؼی ٍ طٍسًبلی( اختصبف هیثبالتشیي تؼذاد تَلیذات ػلوی )همبال
 .ؿَد ػلوی فؼبل دس ػطح وـَس ػٌجیذُ هیسدُ ٍ ّوچٌیي ًؼجت ثِ ول هشاوض  ِ هشاوض ّنثدٍ ستجِ اػت وِ ًؼجت 

ّبی آصاد،  ّب ؿبهل داًـگبُ ثٌذی ثبؿذ. ػبیش دػتِّبی دٍلتی هی ، داًـگبُنیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وش ظَس اص هشاوض ّوشدُ ثشای داًـگبُهٌ
 ّبی غیشاًتفبػی ّؼتٌذ.  ّبی ػلَم پضؿىی ٍ داًـگبُ ّبی دٍلتی، داًـگبُ پظٍّـگبُ

د. ولیِ ًوَداسّبی ایي پبیگبُ ؿَ ثٌذی تب یه ػبل لجل تؼییي هی ثبؿذ، ستجِ ًْبیی ًوی ۵۹۳5ػبصی همبالت دس ػبل  ِ ثِ ایٌىِ حجن ًوبیِثب تَج
 .ؿَد ای ًوبیؾ دادُ هی ًوَداسّب ثِ صَست لحظِثیش آى دس ػبصی ّش همبلِ جذیذ، تب سٍص ثَدُ ٍ ثب ًوبیِ ثِ

 

 
 اػبع آهبس همبالت وٌفشاًؼی ٍ طٍسًبلی داخلیثش  نیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وشثٌذی ػبالًِ داًـگبُ  ًوَداس ستجِ

 

 ًوَدار ساالًِ تَلید هقاالت علوی -2
دّذ. ایي ًوَداس ؿبهل  سا ًوبیؾ هیدس ّش ػبل  نیلشآى وشػلَم ٍ هؼبسف  ًوَداس صیش تؼذاد همبالت هٌتـش ؿذُ تَػط پظٍّـگشاى داًـگبُ

ثبؿذ وِ ثِ تفىیه ػبل اػت. دس پبیگبُ یًَیشف ثب  هی نیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وش همبالت طٍسًبلی ٍ وٌفشاًؼی پزیشفتِ ؿذُ پظٍّـگشاى داًـگبُ
فضٍدُ ؿذُ ّش یه همبالت هجوَػِ ّبی طٍسًبلی یب لبثلیت اًتخبة ٍ ا "همبالت وٌفشاًؼی"ٍ یب  "همبالت طٍسًبلی"ولیه ثش سٍی ػجبست 

 .وٌفشاًؼی ثِ ًوَداس ٍجَد داسد
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 نیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وشیذ همبالت وٌفشاًؼی تَػط داًـگبُ ًوَداس ػبالًِ تَل

 

 
 نیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وشًوَداس ػبالًِ تَلیذ همبالت طٍسًبلی تَػط داًـگبُ 

 

 ّای برگسار شدُ کٌفراًس -3
ثبؿذ. تؼذادی اص  آى دس پبیگبُ ػیَیلیىب هؼتٌذ هی ثشگضاس ؿذُ ٍ اطالػبت نیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وش وٌفشاًغ تَػط داًـگبُ ۵۵ تبوٌَى

 :ثبؿذ ایي هشوض ثِ صَست صیش هیّبی اخیش  وٌفشاًغ

 ّوبیؾ هلی هذیشیت جْبدی اص تئَسی تب ػول 

 ُّبی ًَ دس هٌْذػی ثشق ػَهیي وٌفشاًغ هلی ایذ 

 ّوبیؾ هلی هٌبثغ هؼذًی ٍ هحیط صیؼت 
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 دٍهیي ّوبیؾ هلی پتشٍلَطی وبسثشدی 

 ّبی ًَ دس وـبٍسصی الوللی ایذُ اٍلیي وٌفشاًغ ثیي 

 
 

 شوارُ ًشریات هٌتشر شدُ -4
 ایي تٌظین لحظِ تب اػت روش ثِ الصم. اػت ًـذُ ًوبیِ ػیَیلیىب پبیگبُ دس داًـگبُ ػلَم ٍ هؼبسف لشآى وشین اص طٍسًبلی ّیچ لحظِ ایي تب

 .ؿًَذ هی ًوبیِ ػیَیلیىب پبیگبُ دس داخلی طٍسًبلی ۹56 گضاسؽ
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 ّای استراتژیکًوَدار ّوکاری -5
ط توبم همبالت ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ ػیَیلیىب تجضیِ ٍ تحلیل ؿذُ ٍ پغ اص اختصبف ًَیؼٌذگبى همبالت ثِ هشاوض داًـگبّی ٍ پظٍّـی، استجب

ّب ٍ هشاوض ػلوی  ثب وذام داًـگبُ نیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وش داًین وِ پظٍّـگشاى داًـگبُ ؿَد. هب هی تحلیل هیثیي ًَیؼٌذگبى همبالت 
 .اًذ وِ ًتیجِ آى تَلیذ هحتَای ػلوی دس لبلت همبلِ ثَدُ اػت ّوىبسی تخصصی داؿتِ

وض ػلوی هش ۵۳ اصپظٍّـگش  72 ثبتبوٌَى  نیلشآى وشػلَم ٍ هؼبسف  ػٌجی دس پبیگبُ ػیَیلیىب، پظٍّـگشاى داًـگبُ ّبی ػلن ثش اػبع دادُ
 .ػبصهبى ّوىبس سا ًوبیؾ هی دّذ 5اًذ. لیؼت صیش حذاوثش  تبلیفبت ػلوی اسائِ وشدُ

 ۴ (همبلِ هـتشن ثب داًـگبُ پیبم ًَس )ّوِ هشاوض ثِ صَست یىجب 

 ۹ همبلِ هـتشن ثب داًـگبُ تْشاى 

 7 همبلِ هـتشن ثب داًـگبُ فشدٍػی هـْذ 

 7 همبلِ هـتشن ثب داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ فؼب 

 7 همبلِ هـتشن ثب داًـگبُ جبهغ ػلوی وبسثشدی 

  ٍ۵۴ همبلِ ثب ػبیش هشاوض ... 

 

 

 ًوَدار چگالی هَضَعات پژٍّشی -6
ثِ صَست  ۵۹۳۴تَلیذی ػبل  دس همبالت نیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وش ّبی ػلوی هَسد ثحث تَػط پظٍّـگشاى داًـگبُ ػوذُ هحَسّب ٍ ولیذٍاطُ

 .اًذ ّب ثیـتشیي وبسثشد سا دس ول همبالت تَلیذی اهؼبل ایي هشوض داؿتِ ثبؿذ. ایي ولیذ ٍاطُ صیش هی

 .ثبؿذ هی اسالم ٍ قرآى هَضَع ۵۹۳۴یؼٌی دغذغِ اصلی هحممبى ایي هشوض داًـگبّی دس ػبل 

هَضَػبت ٍ  ۵۹۳۴دس ػبل  نیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وش تَلیذی داًـگبُّبی هحتَایی صَست گشفتِ ثش سٍی همبالت  ثش اػبع تحلیل
 .ثَدُ اػت نیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وش ّبی صیش ثیـتش هَسد تَجِ پظٍّـگشاى ٍ هحممبى داًـگبُ ولیذٍاطُ

 لشآى 

 اػالم 

 تشثیت 

 تفؼیش 

 اهبم خویٌی 

 التصبد همبٍهتی 
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 خاللیت 

 الگَّبی لشآًی 

 ػیشُ ٍسفتبس 

 ٍالیت 

  وشینلشآى 

 آػیت ؿٌبػی 

 جٌگ ًشم التصبدی 

 ػجه صًذگی 

 ًَآٍسی 

 ػلَم اًؼبًی 

 وبسآفشیٌی 

 لشة ثِ خذاًٍذ 

 ًؼل جَاى 

 هذیشیت احؼبع 

 

 
 نیػلَم ٍ هؼبسف لشآى وشّبی همبالت تَلیذی تَػط داًـگبُ ًوَداس چگبلی ولیذٍاطُ

 

 تعداد استٌادات بِ هقاالت داخلی: -7
 ّبی ػیَیلیىب افضٍدُ خَاّذ ؿذ. ثِ گضاسؽ ۵۹۳0ثبؿذ ٍ اص ػبل  ٍ اػتخشاج هشاجغ هی دس حبل تحلیلایي ثخؾ 

 

 پیشٌْادات ٍ راّکارّا -8
دّی ثِ تحمیمبت تخصصی داًـگبّی تْیِ ؿذُ اػت.  تشم هشاوض داًـگبّی ثِ هٌظَس جْتگیشی هذیشاى هح ایي گضاسؽ ثشای آگبّی ٍ تصوین

ّبی پظٍّـی ؿبهل اطالػبت ػٌبٍیي  ثبؿذ. دفتشچِ ّبی اوؼل لبثل اسائِ هی همبالت ثِ صَست فبیلّبی خبم  ّب ؿفبف ٍ دادُ ولیِ تحلیل
 ، دس صَست دسخَاػت داًـگبُ لبثل تَلیذ ٍ اسائِ اػت. PDFّبی  همبالت، ًَیؼٌذگبى ٍ ... همبالت دس لبلت فبیل

 
ػبل  همبلِ داخلی ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ ػیَیلیىب تْیِ ؿذُ اػت وِ اصّضاس ػٌَاى  066ّبی  روش ؿذ، ایي گضاسؽ ثش هجٌبی دادُّوبًطَس وِ 

ّبی ثشگضاس ؿذُ ٍ  ػبصی همبالت تَلیذی آى هشوض هحتشم دس لبلت وٌفشاًغ ی وبهل ًوبیِاًذ. ػیَیلیىب آهبدگ دس ایي هشجغ ًوبیِ ؿذُ ۵۹05
 ػبصی ٍ تحلیل همبالت ػلوی ًذاسین.  ًوبیِ ّب داسد ٍ ّیچ هحذٍدیتی دس ّبی تخصصی سا ثشای دلیمتش ؿذى تحلیل طٍسًبل
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ّبی ػلوی ٍ آهبس جلؼبت دفبع هشاوض ًیض جضٍ پبساهتشّبی ػٌجیذُ ؿذُ  ّب ٍ ًـؼت یٌىِ اص ػبل آیٌذُ، آهبس ػخٌشاًیػالٍُ ثش ایي ثب تَجِ ثِ ا
ّبی  ًـؼت ،سػبًی جلؼبت دفبع ًوَدى اطالع َاًٌذ ًؼجت ثِ اضبفِت داًـجَیبى هحتشم آى هشوض ػلوی هیخَاّذ ثَد، اص ّن اوٌَى اػبتیذ ٍ 

وٌٌذگبى وذ اختصبصی هحمك  ذ. ولیِ اسائِّبی ػلوی پبیگبُ ػیَیلیىب الذام ًوبیٌ ّبی تخصصی دس ثخؾ ًـؼت ػلوی ٍ ػخٌشاًی
(researcher-IDدسیبفت هی )  .ًوبیٌذ وِ ولیِ همبالت ًَؿتِ ؿذُ تَػط ّش فشد، ثِ ٍی اختصبف هی یبثذ 

 
 

 
 


