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ّ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 همبلِ ًوبیِ ؿذُ، دس ثخؾ ػلن َاىّضاس ػٌ 066اًجبم ؿذُ ثش سٍی 

 پشداصد.  س هیّبی تحلیلی همبالت فبسػی وـَ 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 ثش اػبع اطالػبت ثجت ؿذُ دس پبیگبُ ػیَیلیىب  ّ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 سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُصفحِ اختصبصی 
www.uniref.ir/University465 

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

 
از شده است که از سال های استنادی بر اساس مراجع و منابع مقاالت در پایگاه سیویلیکا آغ عالوه بر این تحلیل

اساس تعداد ارجاعات انجام شده به مقاالت هر مرکس ارائه خواهد ها بر ها، مقاالت و دانشگاه بندی کنفرانس ، رتبه1396

 ها، مقاالت نمایه شده در پایگاه سیویلیکا است.  شد که مبنای همه این تحلیل
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 ی:بندی دانشگاه رتبه -1
دّذ.  ًوبیؾ هیّبی هختلف  اػبع هؼیبس تَلیذ همبالت ػلوی دس ػبلسا ثش سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُ  (Rank)ًوَداس صیش ستجِ

ّبی پبییي  یبثذ ٍ ػبیش هشاوض دس ستجِ ت وٌفشاًؼی ٍ طٍسًبلی( اختصبف هیثِ هشوض ػلوی داسای ثبالتشیي تؼذاد تَلیذات ػلوی )همبال "یه"ستجِ 
وـَس ػٌجیذُ ػلوی فؼبل دس ػطح سدُ ٍ ّوچٌیي ًؼجت ثِ ول هشاوض  ِ هشاوض ّنثگیشًذ. ّش هشوض داسای دٍ ستجِ اػت وِ ًؼجت  تش لشاس هی

 .ؿَد هی

ّبی دٍلتی،  ّب ؿبهل داًـگبُ ثٌذی ثبؿذ. ػبیش دػتِهی آصاد ّبی ، داًـگبُسٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُسدُ ثشای  هٌظَس اص هشاوض ّن
 ّ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 ثیش آى دس ًوَداسّب ثِ صَست لحظِػبصی ّش همبلِ جذیذ، تب سٍص ثَدُ ٍ ثب ًوبیِ ثِ

 

 
 اػبع آهبس همبالت وٌفشاًؼی ٍ طٍسًبلی داخلیثش  سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُثٌذی ػبالًِ  ًوَداس ستجِ

 

 نمودار ساالنه تولید مقاالت علمی -2
دّذ. ایي ًوَداس  سا ًوبیؾ هیدس ّش ػبل  سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبًُوَداس صیش تؼذاد همبالت هٌتـش ؿذُ تَػط پظٍّـگشاى 

ثبؿذ وِ ثِ تفىیه ػبل اػت. دس  هی سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُؿبهل همبالت طٍسًبلی ٍ وٌفشاًؼی پزیشفتِ ؿذُ پظٍّـگشاى 
لبثلیت اًتخبة ٍ افضٍدُ ؿذُ ّش یه همبالت هجوَػِ ّبی  "همبالت وٌفشاًؼی"ٍ یب  "همبالت طٍسًبلی"پبیگبُ یًَیشف ثب ولیه ثش سٍی ػجبست 

 .طٍسًبلی یب وٌفشاًؼی ثِ ًوَداس ٍجَد داسد
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 اهلؾ سٍدػش ٍ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُیذ همبالت وٌفشاًؼی تَػط ًوَداس ػبالًِ تَل

 

 
 سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبًُوَداس ػبالًِ تَلیذ همبالت طٍسًبلی تَػط 

 

 های برگسار شده کنفرانس -3
ثبؿذ. تؼذادی اص  آى دس پبیگبُ ػیَیلیىب هؼتٌذ هی ٍ اطالػبت ثشگضاس ؿذُ سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ وٌفشاًغ تَػط داًـگبُ ۵ تبوٌَى

 :ثبؿذ ایي هشوض ثِ صَست صیش هیّبی اخیش  ٌفشاًغو

 ػَهیي وٌفشاًغ هلی سٍیىشدّبی ًَیي دس هٌْذػی وبهپیَتش ٍ ثشق 
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 شماره نشریات منتشر شده -4
 نیتٌظ لحظِ تب اػت روش ثِ الصم. اػت ًـذُ ِیًوب ىبیلیَیػ گبُیپب دس سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُ اص یطٍسًبل چیّ لحظِ يیا تب
 .ؿًَذ یه ِیًوب ىبیلیَیػ گبُیپب دس یداخل یطٍسًبل ۹56 گضاسؽ يیا
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 های استراتژیکنمودار همکاری -5
ط پغ اص اختصبف ًَیؼٌذگبى همبالت ثِ هشاوض داًـگبّی ٍ پظٍّـی، استجب توبم همبالت ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ ػیَیلیىب تجضیِ ٍ تحلیل ؿذُ ٍ

ّب ٍ هشاوض ػلوی  ثب وذام داًـگبُ سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُداًین وِ پظٍّـگشاى  ؿَد. هب هی ثیي ًَیؼٌذگبى همبالت تحلیل هی
 .اػتاًذ وِ ًتیجِ آى تَلیذ هحتَای ػلوی دس لبلت همبلِ ثَدُ  ّوىبسی تخصصی داؿتِ

وض هش ۹1 اصپظٍّـگش  ۵61 ثبتبوٌَى  سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُػٌجی دس پبیگبُ ػیَیلیىب، پظٍّـگشاى  ّبی ػلن ثش اػبع دادُ
 .ػبصهبى ّوىبس سا ًوبیؾ هی دّذ 5اًذ. لیؼت صیش حذاوثش  تبلیفبت ػلوی اسائِ وشدُ ػلوی

 ۰6 همبلِ هـتشن ثب داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ الّیجبى 

 ۵۵  اؿشفیِ داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ آػتبًِهمبلِ هـتشن ثب 

 ۵6 همبلِ هـتشن ثب داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سؿت 

 0 همبلِ هـتشن ثب داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ چبلَع 

 5 اًـگبُ گیالىهمبلِ هـتشن ثب د 

  ٍ50 همبلِ ثب ػبیش هشاوض ... 

 

 

 نمودار چگالی موضوعات پژوهشی -6
ثِ  ۵۹۳1تَلیذی ػبل  دس همبالت سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُّبی ػلوی هَسد ثحث تَػط پظٍّـگشاى  ػوذُ هحَسّب ٍ ولیذٍاطُ

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

 .ثبؿذ هی عملکرد مالی ٍ دعملکر هَضَع ۵۹۳1یؼٌی دغذغِ اصلی هحممبى ایي هشوض داًـگبّی دس ػبل 

هَضَػبت ٍ  ۵۹۳1دس ػبل  سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُّبی هحتَایی صَست گشفتِ ثش سٍی همبالت تَلیذی  اػبع تحلیل ثش
 .ثَدُ اػت سٍدػش ٍ اهلؾ آصاد اػالهی ٍاحذ داًـگبُّبی صیش ثیـتش هَسد تَجِ پظٍّـگشاى ٍ هحممبى  ولیذٍاطُ

 ػولىشد 

 یػولىشد هبل 

 ٌتشًتیا 

 یػجه صًذگ 

 یت اجتوبػیهؼئَل 

 یهبل ػولىشد 
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 ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى 

 ؿشوت یت اجتوبػیهؼئَل 

 یطیؼت هحیوٌٌذگبى صي یتَػؼِ تبه 

 یذیتَل یّب ؿشوت 

 ًؼجت ثبصدُ حمَق صبحجبى ػْبم 

 ِیاجتوبػ یّب ؿجى 

 اًذاصُ ؿشوت 

 یویػَد تمؼ 

 ت ػَدیشیهذ 

 ُیوبٍ داد 

 ِیثٌذ طجم 

 ِیثٌذ خَؿ 

 یِ اجتوبػیػشهب 

 یاػتوبد ػوَه 

 
 سٍدػش ٍ اهلؾ ٍاحذآصاد اػالهی  داًـگبُّبی همبالت تَلیذی تَػط ًوَداس چگبلی ولیذٍاطُ

 

 تعداد استنادات به مقاالت داخلی: -7
 ّبی ػیَیلیىب افضٍدُ خَاّذ ؿذ. ثِ گضاسؽ ۵۹۳0ثبؿذ ٍ اص ػبل  دس حبل تحلیل ٍ اػتخشاج هشاجغ هیایي ثخؾ 

 

 پیشنهادات و راهکارها -8
خصصی داًـگبّی تْیِ ؿذُ اػت. دّی ثِ تحمیمبت ت 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 ّبی خبم همبالت ثِ صَست فبیل ّب ؿفبف ٍ دادُ ولیِ تحلیل
 ، دس صَست دسخَاػت داًـگبُ لبثل تَلیذ ٍ اسائِ اػت. PDFّبی  همبالت، ًَیؼٌذگبى ٍ ... همبالت دس لبلت فبیل

 
ػبل  ّضاس ػٌَاى همبلِ داخلی ًوبیِ ؿذُ دس پبیگبُ ػیَیلیىب تْیِ ؿذُ اػت وِ اص 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.  ّب داسد ٍ ّیچ هحذٍدیتی دس ًوبیِ ّبی تخصصی سا ثشای دلیمتش ؿذى تحلیل لطٍسًب

 
ّ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 َاًٌذ ًؼجت ثِ اضبفِ ًوَدى اطالعت داًـجَیبى هحتشم آى هشوض ػلوی هیاػبتیذ ٍ  خَاّذ ثَد، اص ّن اوٌَى
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وٌٌذگبى وذ اختصبصی هحمك  ذ. ولیِ اسائِّبی ػلوی پبیگبُ ػیَیلیىب الذام ًوبیٌ ّبی تخصصی دس ثخؾ ًـؼت ػلوی ٍ ػخٌشاًی
(researcher-IDدسیبفت هی ) بالت ًَؿتِ ؿذُ تَػط ّش فشد، ثِ ٍی اختصبف هی یبثذ. ًوبیٌذ وِ ولیِ هم 

 

 
 

 
 


