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ّای تخللی  ای اص تحلیل جوَػِ سا آغاص ًوَدُ اػت ٍ خالكِػٌجی 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 066اًجام ؿذُ تش سٍی 

 پشداصد.  االت فاسػی وـَس هیّای تحلیلی هم 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 اكلی تَلیذا شوض ػلوی فؼال دس وـَس تؼشیف ؿذُه 056ػٌجی،  دس تخؾ ػلن

تاؿذ. ایي  هی ػیَیلیىاتش اػاع اطالػات ثثت ؿذُ دس پایگاُ   ّ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 كَست صیش هی لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُكفحِ اختلاكی 
www.uniref.ir/University392 

ّ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 تخللی هشاوض داًـگاّی ًیض  ػخٌشاًی

 
از شدُ اظت کِ از ظال ض هراجع ٍ هٌابع هقاالت در پایگاُ ظیَیلیکا آغّای اظتٌادی بر اظا عالٍُ بر ایي تحلیل

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

 ّا، هقاالت ًوایِ شدُ در پایگاُ ظیَیلیکا اظت.  شد کِ هبٌای ّوِ ایي تحلیل
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 ی:بٌدی داًشگاّ رتبِ -1
دّذ. ستثِ  ّای هختلف ًوایؾ هی اػاع هؼیاس تَلیذ هماالت ػلوی دس ػالسا تش لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُ  (Rank)ًوَداس صیش ستثِ

ّای پاییي تش  یاتذ ٍ ػایش هشاوض دس ستثِ ت وٌفشاًؼی ٍ طٍسًالی( اختلاف 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،  ّا ؿاهل داًـگاُ تٌذی تاؿذ. ػایش دػتِهی آصاد ّای ، داًـگاُلٌجاى 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 كَست لحظِجذیذ، تا ػاصی ّش همالِ سٍص تَدُ ٍ تا ًوایِ تِ

 

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

 

 ًوَدار ظاالًِ تَلید هقاالت علوی -2
دّذ. ایي ًوَداس ؿاهل  سا ًوایؾ هیدس ّش ػال  لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاًُوَداس صیش تؼذاد هماالت هٌتـش ؿذُ تَػط پظٍّـگشاى 

تاؿذ وِ تِ تفىیه ػال اػت. دس پایگاُ یًَیشف تا  هی لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُهماالت طٍسًالی ٍ وٌفشاًؼی پزیشفتِ ؿذُ پظٍّـگشاى 
لاتلیت اًتخاب ٍ افضٍدُ ؿذُ ّش یه هماالت هجوَػِ ّای طٍسًالی یا  "وٌفشاًؼیهماالت "ٍ یا  "هماالت طٍسًالی"ولیه تش سٍی ػثاست 

 .وٌفشاًؼی تِ ًوَداس ٍجَد داسد
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 لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُیذ هماالت وٌفشاًؼی تَػط ًوَداس ػاالًِ تَل

 

 
 لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاًُوَداس ػاالًِ تَلیذ هماالت طٍسًالی تَػط 

 

 ّای برگسار شدُ کٌفراًط -3
 .اػت ًـذُ ًوایِ ػیَیلیىا پایگاُ دس لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُ اص وٌفشاًؼی ّیچ لحظِ ایي تا
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 شوارُ ًشریات هٌتشر شدُ -4
 گضاسؽ ایي تٌظین لحظِ تا اػت روش تِ الصم. اػت ًـذُ ًوایِ ػیَیلیىا پایگاُ دس لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُ اص طٍسًالی ّیچ لحظِ ایي تا

 .ؿًَذ هی ًوایِ ػیَیلیىا پایگاُ دس داخلی طٍسًالی ۹56

 
 ّای اظتراتصیکًوَدار ّوکاری -5

ط توام هماالت ًوایِ ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیىا تجضیِ ٍ تحلیل ؿذُ ٍ پغ اص اختلاف ًَیؼٌذگاى هماالت تِ هشاوض داًـگاّی ٍ پظٍّـی، استثا
ّا ٍ هشاوض ػلوی ّوىاسی  تا وذام داًـگاُ لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُداًین وِ پظٍّـگشاى  ؿَد. ها هی تحلیل هیتیي ًَیؼٌذگاى هماالت 

 .اًذ وِ ًتیجِ آى تَلیذ هحتَای ػلوی دس لالة همالِ تَدُ اػت تخللی داؿتِ
 وض ػلویهش ۵0 اصپظٍّـگش  06 تاتاوٌَى  لٌجاى 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
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 ۵۳ همالِ هـتشن تا داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ًجف آتاد 

 ۳ همالِ هـتشن تا داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ هیثذ 

 ۳ همالِ هـتشن تا داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ دّالاى 

 ۳ همالِ هـتشن تا داًـگاُ اكفْاى 

 0 همالِ هـتشن تا داًـگاُ كٌؼتی اكفْاى 

  ٍ۲0 همالِ تا ػایش هشاوض ... 

 
 ًوَدار چگالی هَضَعات پصٍّشی -6

تِ كَست  ۵۹۳1تَلیذی ػال  دس هماالت لٌجاى 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 صیش هی

 .تاؿذ هی تحلیل تکٌیکی ٍ کالگَریتن شًتی هَضَع ۵۹۳1یؼٌی دغذغِ اكلی هحمماى ایي هشوض داًـگاّی دس ػال 

ّای  هَضَػات ٍ ولیذٍاطُ ۵۹۳1دس ػال  لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُّای هحتَایی كَست گشفتِ تش سٍی هماالت تَلیذی  تش اػاع تحلیل
 .تَدُ اػت لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُصیش تیـتش هَسد تَجِ پظٍّـگشاى ٍ هحمماى 

 هیتن طًتیالگَس 

 یىیل تىٌیتحل 

 واًىاساىیاًتخاب پ 

 ٌَ(ی)سٍاً یسوي هؼ 

 ٍاطالػات یفٌاٍس یّا یظگی 

 یچاتى 

 اطالػات یفٌاٍس یػاص ادُیت پیهَفم 

 شػوذیلتل ػوذ ٍ غ 

 ًًَیسوي)ػٌلش( لا 

 یسوي هاد 

 یهلٌَػ یؿثىِ ػلث 

 وتیل یٌیت ؾیپ 

 یت ؿغلیسضا 

 یىیتىٌ یًـاًگشّا 

 یهال یتاصاسّا 

 یىیل تىٌیتحل یّا ؿاخق 

 تَسع اٍساق تْاداس 

 یٌیـثیپ 
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 یػاختاس یشّایهتغ  یل ػاهلیتحلtopsis 

 
 لٌجاى آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگاُّای هماالت تَلیذی تَػط ًوَداس چگالی ولیذٍاطُ

 

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

 

 پیشٌْادات ٍ راّکارّا -8
دّی تِ تحمیمات تخللی داًـگاّی تْیِ ؿذُ اػت.  تشم هشاوض داًـگاّی تِ هٌظَس جْتگیشی هذیشاى هح ایي گضاسؽ تشای آگاّی ٍ تلوین

ّای پظٍّـی ؿاهل اطالػات ػٌاٍیي  تاؿذ. دفتشچِ ّای اوؼل لاتل اسائِ هی ّای خام هماالت تِ كَست فایل ّا ؿفاف ٍ دادُ تحلیلولیِ 
 ، دس كَست 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  دادُ روش ؿذ، ایي گضاسؽ تش هثٌایّواًطَس 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 تخللی سا تشای دلیمتش ؿذى تحلیل طٍسًال

 
ّ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 ی هیداًـجَیاى هحتشم آى هشوض ػلوخَاّذ تَد، اص ّن اوٌَى اػاتیذ ٍ 
وٌٌذگاى وذ اختلاكی هحمك  ذ. ولیِ اسائِّای ػلوی پایگاُ ػیَیلیىا الذام ًوایٌ ّای تخللی دس تخؾ ًـؼت ػلوی ٍ ػخٌشاًی

(researcher-IDدسیافت هی )  .ًوایٌذ وِ ولیِ هماالت ًَؿتِ ؿذُ تَػط ّش فشد، تِ ٍی اختلاف هی یاتذ 
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