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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 همالِ ًوایِ ؿذُ، دس تخؾ ػلنَاى ّضاس ػٌ 066اًجام ؿذُ تش سٍی 

 پشداصد.  هی ّای تحلیلی هماالت فاسػی وـَس 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

ایي  تاؿذ. هی تش اػاع اطالػات ثثت ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیىا  ّ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 تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُصفحِ اختصاصی 
www.uniref.ir/University296 

ّا ٍ  اؿذ. تِ صٍدی آهاس ًـؼتت 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 شدُ است کِ از سال ّای استٌادی بر اساس هراجع ٍ هٌابع هقاالت در پایگاُ سیَیلیکا آغ عالٍُ بر ایي تحلیل

تعداد ارجاعات اًجام شدُ بِ هقاالت ّر هرکس ارائِ خَاّد اساس ّ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

 تْراى شرق آزاد اسالهی ٍاحد

http://www.uniref.ir/
https://www.uniref.ir/University296
https://www.uniref.ir/University296
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 ی:بٌدی داًشگاّ رتبِ -1
دّذ. ستثِ  هیّای هختلف ًوایؾ  اػاع هؼیاس تَلیذ هماالت ػلوی دس ػالسا تش تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُ  (Rank)ًوَداس صیش ستثِ

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

 .ؿَد هی

ّای دٍلتی،  ّا ؿاهل داًـگاُ تٌذی تاؿذ. ػایش دػتِهی آصاد ّای ، داًـگاُتْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُسدُ تشای  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 لحظِػاصی ّش همالِ جذیذ، تا سٍص تَدُ ٍ تا ًوایِ تِ

 

 
 اػاع آهاس هماالت وٌفشاًؼی ٍ طٍسًالی داخلیتش  تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُتٌذی ػاالًِ  ًوَداس ستثِ

 

 ًوَدار ساالًِ تَلید هقاالت علوی -2
دّذ. ایي ًوَداس ؿاهل  سا ًوایؾ هیدس ّش ػال  تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاًُوَداس صیش تؼذاد هماالت هٌتـش ؿذُ تَػط پظٍّـگشاى 
تاؿذ وِ تِ تفىیه ػال اػت. دس پایگاُ  هی تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُهماالت طٍسًالی ٍ وٌفشاًؼی پزیشفتِ ؿذُ پظٍّـگشاى 

لاتلیت اًتخاب ٍ افضٍدُ ؿذُ ّش یه هماالت هجوَػِ ّای  "هماالت وٌفشاًؼی"ٍ یا  "هماالت طٍسًالی"یًَیشف تا ولیه تش سٍی ػثاست 
 .طٍسًالی یا وٌفشاًؼی تِ ًوَداس ٍجَد داسد
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 تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُیذ هماالت وٌفشاًؼی تَػط ًوَداس ػاالًِ تَل

 

 
 تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاًُوَداس ػاالًِ تَلیذ هماالت طٍسًالی تَػط 

 

 ّای برگسار شدُ کٌفراًس -3
تاؿذ. تؼذادی اص  آى دس پایگاُ ػیَیلیىا هؼتٌذ هی ٍ اطالػات تشگضاس ؿذُ تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ وٌفشاًغ تَػط داًـگاُ 7 تاوٌَى

 :تاؿذ ایي هشوض تِ صَست صیش هیّای اخیش  ٌفشاًغو

 دٍهیي ّوایؾ هلی سػاًِ، استثاطات ٍ آهَصؽ ّای ؿْشًٍذی 

 ّوایؾ هلی فٌاٍسی ّای ًَیي دس ًاًَ واهپَصیت ّا 

  ۵161ّوایؾ تیي الوللی هذیشیت ًَیي دس افك 
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 اٍلیي ّوایؾ هلی سػاًِ، استثاطات ٍ آهَصؽ ّای ؿْشًٍذی 

 ّوایؾ هلی هٌْذػی هىاًیه 

 

 

 شوارُ ًشریات هٌتشر شدُ -4
 يیا نیتٌظ لحظِ تا اػت روش تِ الصم. اػت ًـذُ ِیًوا ىایلیَیػ گاُیپا دس تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُ اص یطٍسًال چیّ لحظِ يیا تا

 .ؿًَذ یه ِیًوا ىایلیَیػ گاُیپا دس یداخل یطٍسًال ۹56 گضاسؽ
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 ّای استراتژیکًوَدار ّوکاری -5
ط پغ اص اختصاف ًَیؼٌذگاى هماالت تِ هشاوض داًـگاّی ٍ پظٍّـی، استثا توام هماالت ًوایِ ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیىا تجضیِ ٍ تحلیل ؿذُ ٍ

ّا ٍ هشاوض ػلوی  تا وذام داًـگاُ تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُداًین وِ پظٍّـگشاى  ؿَد. ها هی تیي ًَیؼٌذگاى هماالت تحلیل هی
 .اػتاًذ وِ ًتیجِ آى تَلیذ هحتَای ػلوی دس لالة همالِ تَدُ  ّوىاسی تخصصی داؿتِ

وض هش ۵6۹ اصپظٍّـگش  ۹۵3 تاتاوٌَى  تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُػٌجی دس پایگاُ ػیَیلیىا، پظٍّـگشاى  ّای ػلن تش اػاع دادُ
 .ػاصهاى ّوىاس سا ًوایؾ هی دّذ 5اًذ. لیؼت صیش حذاوثش  تالیفات ػلوی اسائِ وشدُ ػلوی

 ۲۲ همالِ هـتشن تا داًـگاُ تْشاى 

 ۵7 همالِ هـتشن تا داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ تْشاى هشوض 

 ۵7 همالِ هـتشن تا داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ تْشاى ؿوال 

 ۵۲ مات تْشاىهمالِ هـتشن تا داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحمی 

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

  ٍ۲۹3 همالِ تا ػایش هشاوض ... 

 
 ًوَدار چگالی هَضَعات پژٍّشی -6

تِ  ۵۹۳1تَلیذی ػال  دس هماالت تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُّای ػلوی هَسد تحث تَػط پظٍّـگشاى  ػوذُ هحَسّا ٍ ولیذٍاطُ
 .اًذ ّا تیـتشیي واستشد سا دس ول هماالت تَلیذی اهؼال ایي هشوض داؿتِ تاؿذ. ایي ولیذ ٍاطُ صَست صیش هی

 .تاؿذ هی رٍش طراحی ٍ یتن هک گیٌت هَضَع ۵۹۳1یؼٌی دغذغِ اصلی هحمماى ایي هشوض داًـگاّی دس ػال 

هَضَػات ٍ  ۵۹۳1دس ػال  تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُّای هحتَایی صَست گشفتِ تش سٍی هماالت تَلیذی  اػاع تحلیل تش
 .تَدُ اػت تْشاى ؿشق آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُّای صیش تیـتش هَسد تَجِ پظٍّـگشاى ٍ هحمماى  ولیذٍاطُ

 یٌتیتن هه گ 

 یسٍؽ طشاح 

 یاػیسٍؽ ل 

 چاسلض جٌىغ 

 سٍؽ تشًاهِ هحَس 

 یهؼواس یطشاح یّا سٍؽ 

 یاػاله یهؼواس 

 ذاسیپا یهؼواس 
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 تشادتٌت یجفش 

 اسذیتَػؼِ پا 

 یطشاح یّا سٍؽ 

 یتؼاهالت اجتواػ 

 ػَد 

 گشٍُ ؿوغ 

 ًشم افضاس Plaxis 

 یىیٌاهید یتاسگزاس 

 آب 

 تَسع اٍساق تْاداس 

 یسٍؽ في آل 

 یهؼواس 

 
 تْشاى ؿشق ٍاحذآصاد اػالهی  داًـگاُّای هماالت تَلیذی تَػط ًوَداس چگالی ولیذٍاطُ

 
 

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

 

 پیشٌْادات ٍ راّکارّا -8
خصصی داًـگاّی تْیِ ؿذُ اػت. دّی تِ تحمیمات ت 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. PDFّای  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 ٍ  ػاصی هماالت تَلیذی آى هشوض هحتشم دس لالة وٌفشاًغ 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 لطٍسًا

 
ّای ػلوی ٍ آهاس جلؼات دفاع هشاوض ًیض جضٍ پاساهتشّای ػٌجیذُ ؿذُ  ّ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 هیاػاتیذ ٍ  خَاّذ تَد، اص ّن اوٌَى
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وٌٌذگاى وذ اختصاصی هحمك  ذ. ولیِ اسائِّای ػلوی پایگاُ ػیَیلیىا الذام ًوایٌ ّای تخصصی دس تخؾ ًـؼت ػلوی ٍ ػخٌشاًی
(researcher-IDدسیافت هی ) االت ًَؿتِ ؿذُ تَػط ّش فشد، تِ ٍی اختصاف هی یاتذ. ًوایٌذ وِ ولیِ هم 
 

 

 
 


