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  1 يچوازکت ًصادفاطوِ علي

 2 سعيذُ هيرحك جَ لٌگرٍدي

 چکيذُ

ّبي ػلوي اص يه ػَ ٍ اػتمجبل، اػتفبدُ ٍ ٍاثؼتگي  گؼتشؽ سٍصافضٍى تؼذاد ٍ ؿوبسگبى ًـشيِ
ّبي ادٍاسي سا ثِ يىي اص  ًـشيِ ثشسػي ووي ٍ ويفيّب اص ػَيي ديگش، ػلوي ثِ آى ٍِػيغ خبهؼ

. ايي پظٍّؾ ثب ّذف اسصيبثي ٍ ػٌدؾ ًَع هٌبثغ تجذيل وشدُ اػتل اسصيبثي ايي يتشيي هؼب هْن
كَست گشفتِ  1396-1394ّبي سيضي دس ػبلتَليذات ػلوي ًَيؼٌذگبى ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ

دسكذ  55همبلِ ثِ چبح سػيذُ اػت. حذٍد  186دّذ وِ دس ايي ػِ ػبل اػت. ًتبيح ًـبى هي
اػت. ّب ٍ ثب هـبسوت ٍ ّوىبسي گشٍّي اًدبم ؿذُ ُهمبالت تَػظ اػضبي ّيبت ػلوي داًـگب

ثَدُ اػت وِ ًـبى دٌّذُ  59/0دّذ هيبًگيي ضشيت هـبسوت دس ايي ػِ ػبل ّب ًـبى هييبفتِ
همبلِ ثب هـبسوت  97ثبؿذ. ّوچٌيي تؼذاد هيضاى ّوىبسي گشٍّي ثيي ًَيؼٌذگبى ايي ًـشيِ هي

ّبي هختلف همبلِ، ًَيؼٌذگبًي اص داًـگبُ 69دس  ًَيؼٌذگبى ّوىبس اص يه داًـگبُ تبليف ؿذُ ٍ
اي دّذ ًَيؼٌذگبى ايي ًـشيِ ثيـتش ثِ هـبسوت دسٍى هَػؼِّوىبسي ًوَدًذ ٍ ايي ًـبى هي

داًـگبُ پيبم ًَس ثيـتشيي داًـگبُ تشثيت هذسع ٍ گشايؾ داسًذ. داًـگبُ تجشيض، داًـگبُ تْشاى ٍ 
 ّوىبسي سا دس تَليذ همبلِ ايي ًـشيِ داسًذ.

                                                           
 )ًَيؼٌذُ هؼئَل(ػضَ ّيبت ػلوي هشوض هٌغمِ اي اعالع سػبًي ػلَم ٍ فٌبٍسي.1

Email: alinezhad@isc.gov.ir 

 ػضَ ّيبت ػلوي هشوض هٌغمِ اي اعالع سػبًي ػلَم ٍ فٌبٍسي .2

 

http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22&q4=%22%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%22&q5=1392&q6=1396&q7=142637&q9=&q10=&q11=
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سيضي، ػٌدي، ًوبيِ اػتٌبدي ػلَم خْبى اػالم، ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِػلن: ٍاشگاى کليذي

 تبليفي.تَليذات ػلوي، ّن

 

 همذهِ

هْوي داسًذ ٍ ًوبيبًگش اهشٍصُ ًـشيبت ػلوي دس اًتمبل اعالػبت خبسي ػلوي ًمؾ 
اي ّؼتٌذ تشيي اثؼبد خَد اص ًظش خْبًي ٍ هلي ٍ هٌغمِدػتبٍسدّبي خبهؼِ ػلوي دس گؼتشدُ

تَاى گفت ًـشيبت ػلوي ّش خبهؼِ ًوَداسي اص حيبت ػلوي آى خبهؼِ ثِ ٍ ثِ تؼجيشي هي
بل، ػلوي اص يه ػَ ٍ اػتمجًـشيبت گؼتشؽ سٍصافضٍى تؼذاد ٍ ؿوبسگبى آيٌذ. ؿوبس هي

ًـشيبت  ثشسػي ووي ٍ ويفيّب اص ػَيي ديگش، ػلوي ثِ آى ِاػتفبدُ ٍ ٍاثؼتگي ٍػيغ خبهؼ
 اهشٍصُ .ل اسصيبثي ايي ًَع هٌبثغ تجذيل وشدُ اػتيتشيي هؼب ادٍاسي سا ثِ يىي اص هْن

 ٍ هبّيت استجبعبت، ٍ اعالػبت فٌبٍسي ِتَػؼ ٍ ؿذى خْبًي دليل ػلوي ثِ ّبيپظٍّؾ
 تجبدل دس هْوي ًمؾ تخللي ًـشيبت ػلوي هيبى، ايي دس اًذ.وشدُ پيذا يالولل ثييُ گؼتش

 دًيب ػشاػش اص هختلف پظٍّـگشاى ،. تب خبيي وِوٌٌذهي ايفب خْبًي دسػغح ػلوي اعالػبت

 خَد پظٍّـي ّبييبفتِ تأثيشگزاسي ٍ دادُ اًدبم اسصؿوٌذي ّبيپظٍّؾ وِ وٌٌذهي تالؽ

 تَاىيه ديگش، ػجبست ثِ. دٌّذ افضايؾ الولليثيي هؼتجش يّبًـشيِ دس اًتـبس عشيك اص سا

 ثش پظٍّـگش يه ػلوي دادثشٍى ويفيت داًـگبّي ٍ ػلوي خَاهغ دس گبّي وِ ًوَد ثيبى

-ظهحي گًَِ ايي دس سٍ، ايي اص د.ؿَ ػٌديذُ ،دادثشٍى آى ُوٌٌذ هٌتـش ًِـشي ويفيت اػبع
 استمبء ٍ ػولىشد اسصيبثي اػتخذام، خْت ػلوي دادّبيثشٍى ُوٌٌذ هٌتـش ّبيًـشيِ ّب،

 ٍ ػلوي ًـشيبت اػتجبس ُدٌّذ ًـبى وِ ػَاهلي اص يىي .گيشًذيه لشاس اسصيبثي هَسد افشاد
 هؼشٍف اػتٌبدي ٍ اعالػبتي ّبيُپبيگب دس ّبىآ ؿذى ًوبيِ ؿَد،هي هحؼَة تخللي

 خْبًي هؼتجش ػتٌبديا ٍ اعالػبتي ّبيپبيگبُ دس ّشوـَس ػلوي ًـشيبت حضَس. اػت خْبى

 ػلوي تَليذات اص ثيـتشي تؼذاد ًوَدى پزيشدػتشع ٍ اًتـبس ثشاي الصم ثؼتشّبي تَاًذهي

 آى پظٍّـي خبهؼة هؤثشتش حضَس ّبيصهيٌِ ٍ آٍسدُ فشاّن سا الوللي ثيي ػغح دس وـَس آى

ٍ  وليچب ًَسٍصي) وٌذ ايدبد خْبًي ػلوي تَليذات اًتـبس ٍ اسصيبثي فشايٌذ دس سا وـَس
-سيضي يىي اص هدالت هؼتجش ثب ػبثمِ(. اص آى خب وِ ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبه1388ِّوىبساى، 
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-پظٍّـي اػت، ٍ دس پظٍّـي همبالت ايي ًـشيِ دس ػبل –اي ديشيٌِ ٍ داساي ستجِ ػلوي 

ّبي ووي ثِ تحليل اي ؿذ تب ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبي گزؿتِ هَسد ثشسػي لشاس گشفت اًگيضُ
دي ايي ًـشيِ پشداختِ ؿَد ٍ سًٍذ همبالت ايي ًـشيِ هَسد ثشسػي لشاس گيشد وِ آيب ػٌػلن

اًذ يب خيش؟ ٍ ثِ كَست ولي وبسًبهِ ًَيؼٌذگبى ايي ًـشيِ دس تَليذ همبلِ سؿذ ًوَدُ
پظٍّـي ايي ًـشيِ دس پبيگبُ اػتٌبدي ػلَم خْبى اػالم هَسد تَخِ لشاس گشفت. ؿبيبى روش 

 ثبؿذ.دس هيبى هدالت فبسػي ثِ لحبػ ضشيت تبثيش، لبثل تَخِ هي اػت ستجِ ايي ًـشيِ

 ّاي پصٍّص پرسص

 ّبي صيش اػت:پظٍّؾ حبضش دس كذد پبػخ گَيي ثِ پشػؾ

1-     ِ ُ  سيـضي دس تؼذاد ٍ سًٍذ تَليذات ػلوي ًَيؼـٌذگبى ًــشيِ خغشافيـب ٍ ثشًبهـ  پبيگـب
 چگًَِ اػت؟ 1396 تب 1394 دس ثبصُ صهبًي (ISCاػالم) خْبى ػلَم اػتٌبدي

سيضي ثِ تفىيه هشتجـِ ػلوـي   ٍضؼيت هـبسوت ًَيؼٌذگبى ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ -2
 چگًَِ اػت؟  

الگَي هـبسوت ٍ ًؼجت تَليذات اًفشادي ٍ هـبسوتي ًَيؼـٌذگبى ًــشيِ خغشافيـب ٍ    -3
 سيضي چگًَِ اػت؟ ثشًبهِ

-ِ خغشافيب ٍ ثشًبهِاي ًَيؼٌذگبى ًـشيهَػؼِاي ٍ ثييهَػؼِتَصيغ هـبسوت دسٍى -4

 سيضي چگًَِ اػت؟

 سيضي چگًَِ اػت؟ضشيت ّوىبسي ًَيؼٌذگبى همبالت دس ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ -7

 سيضي وذام اػت؟پشتَليذتشيي داًـگبُ دس تبليف همبالت ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ -8

 سيضي چِ وؼي اػت؟پشتَليذتشيي ًَيؼٌذُ ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ -9

 ّصرٍش پصٍ

ػٌدي ٍ اص ًَع پيوبيـي اػت. خبهؼِ پظٍّؾ سا همبالت پظٍّؾ حبضش ثب سٍيىشد ػلن
دّذ. تـىيل هي 1396-1394سيضي دس ثبصُ صهبًي هٌتـش ؿذُ دس ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ
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خؼتدَ ؿذ. توبهي  ISCاص پبيگبُ اػتٌبدي ػلَم خْبى اػالم  1397ّب دس ثْوي هبُ دادُ
شيك وبٍؽ دس ثخؾ خؼت ٍ خَي پيـشفتِ ًوبيِ اػتٌبدي ػلَم همبالت ايي ًـشيِ اص ع

ػٌدي، ايشاى ثِ دػت آهذُ اػت. دس ثخؾ تحليل پبيگبُ، ثب اػتفبدُ اص اثضاسّبي ػلن
ّبي ًـشيِ ثِ پشوبستشيي ًَيؼٌذُ ٍ پشتَليذتشيي داًـگبُ ثِ دػت آهذ ٍ همبالت ؿوبسُ

هـبسوت ًَيؼٌذگبى ثِ تفىيه تفىيه هَسد ثشسػي لشاس گشفت. ػالٍُ ثش ايي ٍضؼيت 
هشتجِ ػلوي ٍ ًيض الگَي هـبسوت اًفشادي ٍ گشٍّي ًَيؼٌذگبى هَسد ثشسػي لشاس گشفت. 

سيضي ًيض هحبػجِ ؿذُ ّوچٌيي ٍضؼيت ضشيت ّوىبسي ًَيؼٌذگبى ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ
 (، ثَسلAjiferukeّب اص فشهَل ضشيت هـبسوت آخي فيشٍوي )اػت وِ ثشاي هحبػجِ آى

(Burell( تگ ٍ )Tague ،اػتفبدُ گشديذ. ثشاي اًدبم 1386( )آخي فيشٍوي ٍ ّوىبساى )
ًَيؼٌذگي اص ًشم تحليل آهبسي ٍ تشػين خذاٍل ٍ ًوَداسّب ٍ خْت ًـبى دادى سٍاثظ ّن

 افضاس اوؼل، اػتفبدُ ؿذ.  

 پيطيٌِ پصٍّص

گشفتِ اػت وِ هغبلؼبت هختلفي پيشاهَى ايي هَضَع دس داخل ٍ خبسج اص وـَس كَست 
 اػت.  ؿذُ ّب هؼشفياص آى ايگضيذُ اداهِ دس

سا ثِ  لن پضؿىي ػلَم داًـگبُ ًـشيِ اي همبالت( دس همبل1393ِخبلمي ٍ ّوىبساى )
ًفش دس ًگبسؽ  1332لحبػ اػتٌبدي هَسد ثشسػي لشاس دادًذ. ًتبيح پظٍّؾ ًـبى داد وِ 

گشٍّي دٍ، ػِ ٍ چْبس ًفشُ ثَد  ىبسيّو ؿىل ثِ همبالت اوثش همبلِ ّوىبسي داؿتٌذ. 252
دسكذ همبالت تَػظ ًَيؼٌذگبى صى تبليف  40همبلِ ثِ كَست ته ًَيؼٌذُ ثَد.  4ٍ فمظ 

 ؿذُ اػت. 

 هـبسوت هيضاى ٍ ّوىبسي ضشيت اي ثِ ثشسػي( دس همبل1393ِهؼشفت ٍ ّوىبساى )

 1393تب  1388اػالهي عي ثبصُ صهبًي  حمَق ٍ فمِ هغبلؼبت همبالت ًـشيِ ًَيؼٌذگبى

 ًفش 136 ٍ اػت ؿذُ هٌتـش همبلِ 73 تؼذاد پشداختٌذ. ًتبيح ايـبى ًـبى داد وِ دس ايي هذت

 4/90دسكذ صى ٍ  6/9تؼذاد  ايي اص وِ داؿتٌذ ًمؾ ايي تؼذاد همبالت اًتـبس دس ًَيؼٌذُ
 ييا اًتـبس همبالت دس سا ػْن ثيـتشيي همبلِ، 11 ثب هبصًذساى ثَدًذ. داًـگبُ هشد دسكذ
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 ثِ همبلِ يه تٌْب ٍ ثَدُ گشٍّي كَست ثِ ػوذتبً ًـشيِ دس ّوىبسي داؿت. الگَي ًـشيِ

 اػت.  4/0  ًـشيِ ًَيؼٌذگبى ثيي گشٍّي ضشيت ّوىبسي هتَػظ ثَد. اًفشادي كَست

سيضي سا عي ( دس پظٍّـي همبالت ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبه1394ًِظاد ٍ هيشحك خَ )ػلي
ّب حبوي اص ايي اػت ّبي پظٍّؾ آىاسصيبثي لشاس دادًذ يبفتِهَسد  1393-1389ّبي ػبل

دسكذ اص همبالت ثِ كَست چٌذًَيؼٌذگي ثَد. هيبًگيي  87وِ عي پٌح ػبل هَسد ثشسػي 
اػت وِ ثيـتش همبالت  53/2% ٍ هيبًگيي ؿبخق ّوىبسي 87دسخِ ّوىبسي ًَيؼٌذگبى 

دسكذ همبالت سا اص آى  50همبلِ حذٍد  97ثِ كَست دٍ ٍ ػِ ًَيؼٌذُ ثَد.  داًـگبُ تجشيض ثب 
 خَد وشدُ اػت.

 تبسيخي خْبى هغبلؼبت ًـشيِ اػتٌبدي اي ثِ تحليل( دس همبل1395ِاوجشي ٍ ػبثذي )

ّبي ايـبى حبوي اص تبليفي ايي ًـشيِ سا ًيض تشػين ًوَدًذ. يبفتِ ّن اػالم پشداختٌذ ٍ ؿجىِ
دسكذ تَػظ هشداى تبليف ؿذُ اػت.  3/83دسكذ همبالت تَػظ صًبى ٍ  7/16آى اػت وِ 

دسكذ همبالت ثيـتشيي ػْن سا دس تَليذ همبلِ ثِ  30ّوچٌيي اػتبديبساى ثب تبليف ثيؾ اص 
 اًذ. ّوچٌيي ثيـتش همبالت ثِ كَست دٍ ًَيؼٌذگي ثَدُ اػت. خَد اختلبف دادُ

 بهِفللٌ ًَيؼٌذگبى ّوىبسي اي ثِ ثشسػي هيضاى( دس همبل1395ِسحوبًي ٍ اكٌبفي )

 ّب ًـبى داد وِ هيبًگييپشداختٌذ. يبفتِ 1394تب  1385ّبي ؿٌبػي وبسثشدي عي ػبلسٍاى

-ّن ثشاي ًَيؼٌذگبى تؼذاد ثيـتشيي ٍ ًفش 3 هزوَس، حذٍد صهبًي ثبصُ دس تؼذاد ًَيؼٌذگبى

 ػْن لحبػ ًَيؼٌذُ ثَد. اص 6 ثب ثشاثش 1394 ٍ 1393 ػبلْبي ثِ ّب هشثَطهمبلِ ًَيؼٌذگي

دسكذ اص  33/33اًتـبس  دس ثْـتي ؿْيذ داًـگبُ همبلِ، پظٍّـگشاى اًتـبس دس ّبُداًـگب
 دس ّوىبسي ًَيؼٌذگبى ّب ثيـتشيي ػْن سا دس اًتـبس همبلِ ايي ًـشيِ داؿتٌذ. ضشيتهمبلِ

 ثَد.  62/0داًـگبُ  خبسج دس ٍ 59/0ثب  ثشاثش ثْـتي ؿْيذ داًـگبُ داخل

اي ثِ تحليل اػتٌبدي همبالت دٍ ( دس همبل1395ِالذيٌي )هله هحوذي ٍ حبخي صيي
ًَيؼٌذُ دس  241اص فللٌبهِ هغبلؼبت وتبثذاسي ٍ ػلن اعالػبت پشداختٌذ. ًتبيح ًـبى داد وِ 

ًفش صى ثَدًذ. ثذيي تشتيت ػْن هـبسوت هشداى دس تَليذ  108ًفش هشد ٍ  133همبلِ،  110
 81/44، ٍ ػْن هـبسوت صًبى دسكذ 19/55همبالت هغبلؼبت وتبثذاسي ٍ ػلن اعالػبت 
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همبلِ  54همبلِ ته ًَيؼٌذُ،  23ثبؿذ. ّوچٌيي دس ًگبسؽ همبالت هَسد ثشسػي دسكذ هي
همبلِ پٌح ًَيؼٌذُ اػت. ٍ دس  1همبلِ چْبسًَيؼٌذُ ٍ  9همبلِ ػِ ًَيؼٌذُ،  23دًٍَيؼٌذُ، 

 دسكذ همبالت ثِ كَست ته 91/20دسكذ همبالت ثِ كَست گشٍّي ٍ  09/79هدوَع 
 ًَيؼٌذُ ثَدُ اػت. 

اي ثِ تحليل اػتٌبدي ًـشيِ داًـگبُ ػلَم ( دس همبل1396ِكوذثيه ٍ ّوىبساى )
-دّذ وِ ثيـتش همبالت ثِ كَست چْبس ًَيؼٌذُ پضؿىي لشػتبى پشداختٌذ. ًتبيح ًـبى هي

ًَيؼٌذُ هـبسوت  04/4تَاى گفت ثِ عَس هيبًگيي دس همبلِ اي وِ هيثَدُ اػت ثِ گًَِ
 8/53اًذ. ثيـتش همبالت ايي ًـشيِ تَػظ ًَيؼٌذگبى داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى ثب داؿتِ

 دسكذ هـبسوت ثَدُ اػت.

 ٍ هَلفبى ًَيؼيّن ؿجىِ هغبلؼِ ثِ خَد پظٍّؾ ( دس2014حؼيٌي ) ٍ هٌؾػشفبى
پشداختٌذ.  2012 تب 2003 ّبيػبل هذيشيت عي ٍ اعالػبت ػلن الولليثيي هَػؼبت ًـشيِ

الوللي ثيي ًـشيِ دس ؿذُ ًوبيِ هَضَع 23 دس ؿذُ هٌتـش همبلِ 173 ؿبهل ظٍّؾپ خبهؼِ
 ايچٌذًَيؼٌذُ همبالت تؼذاد وِ داد ًـبى پظٍّؾ ثبؿذ. ًتبيحهي هذيشيت ٍ اعالػبت ػلن

 اػت. ايهمبالت ته ًَيؼٌذُ اص ووتش هشاتت ثِ

خيش سفتبسّبي ضوي هغبلؼِ ًمـِ ػلوي هغبلؼبت ا( 2015) شٍئل ٍ ّوىبساىتگٌضالض 
ًتبيح پظٍّـؾ . اًذاػتٌبدي سا هَسد ثشسػي لشاس دادُتأليفي ٍ ّنّبي ّنؿجىِ بتي،الػاع

 .اًذكَست هـبسوتي ًَؿتِ ؿذُ دسكذ اص آثبس، ثِ 1/64دّذ وِ ًـبى هي ايي ًَيؼٌذگبى

اي ثِ ثشسػي ؿجىِ ّوىبسي ًَيؼٌذگبى ( دس همبل2017ِتَحيذي ًؼت ٍ ّوىبساى )
ًذاًپضؿىي داًـگبُ ػلَم پضؿىي وشهبى پشداختٌذ. ًتبيح ايـبى ًـبى داد وِ داًـىذُ د

 48ؿجىِ استجبعي ووي ثيي ًَيؼٌذگبى ايي داًـگبُ ٍخَد داسد. ًَيؼٌذگبى ايي داًـگبُ 
 دسكذ ثب ًَيؼٌذگبى داخلي ّوىبسي داؿتٌذ.  52الوللي ٍ دسكذ ثب ًَيؼٌذگبى ثيي

ًَيؼٌذگي ًـشيبت ِ ثشسػي تحليل اػتٌبدي ٍ ّناي ث( دس همبل2018ِهبوبد ٍ فبًدل )
JCR ؿٌبػي ٍ هغبلؼبت ؿْشي پشداختٌذ. ًتبيح ًـبى داد وِ همبالت دس دٍ حَصُ خوؼيت
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ايي دٍ حَصُ ثيـتش ثِ چٌذ ًَيؼٌذگي ثَدُ اػت. يؼٌي ًَيؼٌذگبى ايي دٍ حَصُ ثِ ّوىبسي 
 دس تبليف توبيل داسًذ. 

 يافتِ ّا

اص عشيك آهبس تَكيفي ٍ ثب ووه خذاٍل، تَصيغ فشاٍاًي  دس ايي لؼوت ػؼي ؿذُ اػت
تؼذاد همبالت ًـشيِ  1ّبي ثِ دػت آهذُ هَسد ثشسػي لشاس گيشد. دس خذٍل ؿوبسُ دادُ

سا دس ًوبيِ اػتٌبدي ػلَم ايشاى هَسد  1396-1394سيضي دس ػبل ّبي خغشافيب ٍ ثشًبهِ
 ثشسػي لشاس گشفت. 

 

 1396-1394ّاي رافيا ٍ برًاهِ ريسي در سالتعذاد هماالت ًطريِ جغ -1جذٍل 

 هماالت ّاي ًطريِسال

1394 60 

1395 61 

1396 65 

 186 کل

ّبي سيضي دس ػبلؿَد، ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِهالحظِ هي 1ّوبى عَس وِ دس خذٍل
ؿوبسُ هٌتـش ًوَدُ ٍ ًظن اًتـبس سا سػبيت ًوَدُ اػت. دس ػِ ػبل  12تؼذاد  1394-1396

 15همبلِ دس ؿوبسگبى ًـشيِ هٌتـش ؿذُ، ٍ ثِ عَس هيبًگيي دس ّش ؿوبسُ  186د ثشسػي هَس
 همبلِ ثِ چبح سػيذُ اػت. 

 

 بررسي هَرد ّايسال بِ تفکيک همالِ ّر ًگارش در ًَيسٌذگاى هياًگيي -2 جذٍل

 هياًگيي ًَيسٌذُ در ّر همالِ تعذاد ًَيسٌذُ تعذادهمالِ ّاي ًطريِسال

1394 60 163 7.2 

1395 61 174 8.2 

1396 65 175 7.2 

 7.2 512 186 جوع
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ثبؿذ ايي ، هيبًگيي ًَيؼٌذگبى ًـشيِ ًضديه ثِ ػِ ًَيؼٌذُ هي2ثشاػبع خذٍل ؿوبسُ
دس حبلي اػت وِ دس ػِ ػبل هَسد ثشسػي هـبسوت ًَيؼٌذگبى دس ًگبسؽ همبلِ ثِ يه 

 هيضاى ثَدُ ٍ دسكذ ّوىبسي وبّؾ ًيبفتِ اػت.

، فشاٍاًي تؼذاد ًَيؼٌذگبى ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ سيضي ثِ تفىيه 1اس ؿوبسُدس ًوَد
ؿوبسُ هَسد ثشسػي،  12ؿَد دسگًَِ وِ هـبّذُ هيّب آهذُ اػت. ّوبىهشتجِ تحليلي آى

دسكذ اص ول همبالت  55ّب ٍ هَػؼبت ػبلي، حذٍد ػْن اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ
دسكذ ٍ  12/20ّوچٌيي داًـدَيبى همغغ دوتشي  هٌتـش ؿذُ دس ايي ػِ ػبل ثَدُ اػت.

دسكذ اص همبالت هٌتـش ؿذُ، ػْن  25/25داًـدَيبى ٍ فبسؽ التحليالى وبسؿٌبػي اسؿذ 
گبم ثب اًذ ٍ ّناًذ. ثِ ػجبست ديگش داًـدَيبى تحليالت تىويلي اص غبفلِ ػمت ًوبًذُداؿتِ

 سًذ. اػضبي ّيبت ػلوي دس تَليذ همبالت ايي ًـشيِ هـبسوت دا

 
  1396-1392ّاي الگَي هطارکت ًَيسٌذگاى بر حسب هرتبِ علوي در سال -1ًوَدار ضوارُ 

ّبي تَاى دسيبفت الگَي هـبسوت ًَيؼٌذگبى دس ػبلهي 3ثب ًگبّي ثِ خذٍل ؿوبسُ
ّب ثيـتش ثب ّوىبسي دٍ ًَيؼٌذُ اًدبم گشفتِ ، حبوي اص آى اػت وِ پظٍّؾ1394-1396

سكذ اص همبالت ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ سيضي عي ثبصُ هَسد ثشسػي د 33اػت. يؼٌي حذٍد 
دسكذ همبالت ػِ ًَيؼٌذُ ثَدُ ٍ همبالت ثب  30اػت. ػالٍُ ثش ايي دٍ ًَيؼٌذُ تبليف ؿذُ 

اًذ. دسكذ اص ول همبالت سا ثِ خَد اختلبف دادُ 26ّوىبسي چْبس ٍ پٌح ًَيؼٌذُ، حذٍد 
 دسكذ سا اص آى خَد وشدُ اػت. 11يؼٌذُ ايي دس حبلي اػت وِ همبالت ته ًَ
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 الگَي هطارکت ًَيسٌذگاى در تاليف هماالت بِ تفکيک سال -3جذٍل ضوارُ 

 پٌج ًَيسٌذُ چْار ًَيسٌذُ سِ ًَيسٌذُ دٍ ًَيسٌذُ تک ًَيسٌذُ سال

1394 8 19 16 14 3 

1395 6 17 22 12 4 

1396 7 25 18 11 4 

 11 37 56 61 21 کل

 91.5 89.19 11.30 8.32 29.11 درصذ

 

-سيضي دس ػبلدسكذ اص همبالت ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ 60تَاى گفت ثِ ػجبست ديگش هي

اػت. ايي آهبس ًـبى ثب ّوىبسي دٍ ٍ ػِ ًَيؼٌذُ ثِ ًگبسؽ دسآهذُ  1396-1394ّبي 
 دٌّذُ هيضاى ثبالي ّوىبسي ػلوي ًَيؼٌذگبى دس تَليذ همبالت ًـشيِ اًدوي اػت ٍ ثيبًگش

 ًَيؼٌذگي داسًذ.دسكذ اص ًَيؼٌذگبى ًـشيِ، سٍاثظ ّن 89آى اػت وِ 

 اي هَسسًَِيسٌذگي بييرٍابط ّن

اػت وِ دس ايي ساثغِ، ، ّوىبسي ػلوي پظٍّـگشاى هـخق گشديذُ 4دس خذٍل ؿوبسُ
ثيـتشيي ّوىبسي ػلوي ثيي پظٍّـگشاى اص يه داًـگبُ ثَدُ اػت ٍ ًتبيح ًـبى دادُ اػت 

ـتش توبيل داسًذ ثب پظٍّـگشاى اص داًـگبُ خَد هـبسوت داؿتِ ثبؿٌذ ٍ همبالت هحممبى ثي
اي دس ًـشيِ خغشافيب گشٍّي تبليف ًوبيٌذ ٍ ًؼجت هـبسوت گشٍّي ًَيؼٌذگبى ثيي هَػؼِ

تَاى گفت دّذ هيًـبى هي 4گًَِ وِ خذٍل ؿوبسُسيضي ووتش اػت. ّوبىٍ ثشًبهِ
سيضي توبيل داسًذ ثب هحممبى داًـگبُ خَد وبسّبي  ًَيؼٌذگبى ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ

ؿَد وِ اػتبد ٍ يب داًـدَيي ثب پظٍّـي اًدبم دٌّذ ٍ همبلِ تبليف ًوبيٌذ ٍ ووتش ديذُ هي
اػتبد يب داًـدَي داًـگبُ ديگش ثب ّوىبسي ّن ٍ ثِ كَست هـتشن همبلِ تبليف ًوبيذ.  

يي هـبسوت دسٍى هَػؼِ اي ووتش ا 1394 ؿَد دس ػبلگًَِ وِ آهبس هـبّذُ هيّوبى
 97سفتِ سفتِ ايي هـبسوت ثيـتش ؿذُ تب حذي وِ  1396ٍ  1395ّبي ثَدُ اهب دس ػبل

 اًذ. ًَيؼٌذُ اص هَػؼبت هختلف ثَدُ 69ًَيؼٌذُ دس ول همبالت اص يه هَػؼِ ٍ 
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ليف هماالت اي در تاهَسسِاي ٍ بييهَسسِتَزيع فراٍاًي هطارکت ًَيسٌذگاى ّن -4جذٍل ضوارُ 

 گرٍّي

 سال داًطگاّيّن ايهَسسِبيي

24 29 1394 

22 32 1395 

23 36 1396 

 ول 97 69

 دسكذ 57.41 43.58

 

تَليذ  دس آًبى ػْن وـَس، پظٍّـي هشاوض ّب ٍداًـگبُ اسصيبثي ّبيؿبخق اص يىي
 هدالت دس پظٍّـي، همبالت اًتـبس داًؾ، تَليذ اسصيبثي ّبيؿبخق يىي اص اػت. داًؾ

 186داًـگبُ دس تَليذ  86هَسد ثشسػي،  دس عي ػِ ػبل .ثبؿذ هي خبسخي ٍ داخلي هؼتجش
اًذ. وِ اص ايي هيبى داًـگبُ تجشيض، داًـگبُ سيضي هـبسوت داؿتِهمبلِ ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ

 50ًـگبُ همبلِ دس خبيگبُ اٍل تب دٍم لشاس داسًذ ٍ ايي دٍ دا 21ٍ  78تْشاى ّش وذام ثب تَليذ 
اػبهي  8اًذ. دس خذٍل ؿوبسُدسكذ اص ول تَليذات ايي ًـشيِ سا دس ايي ػِ ػبل تَليذ ًوَدُ

ّب اص لحبػ وبس ػلوي ٍ تَليذ همبلِ دس تشيي داًـگبُداًـگبُ ثشتش وِ دس خبيگبُ فؼبل 10
ِ عي اػت. ثيـتشيي همبالت ًـشياًذ، آٍسدُ ؿذُ سيضي ثَدًُـشيِ ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ

داًـگبُ ثِ چبح سػيذُ اػت. ؿبيبى روش  10ػِ ػبل هَسد ثشسػي تَػظ ًَيؼٌذگبى ايي 
اػت تَليذات هشاوض هختلف داًـگبُ پيبم ًَس تدويغ ؿذُ ٍ ثِ كَست يىذػت ثب ًبم 

 داًـگبُ پيبم ًَس هَسد اسصيبثي لشاس گشفت. 
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-َليذ هماالت ًطريِ جغرافيا ٍ برًاهِّا ٍ هَسسات در تّوکاري ّاي علوي داًطگاُ -5جذٍل ضوارُ 

 ريسي

 درصذ هطارکت تعذاد هماالت داًطگاُ

 94.41 78 تبريسداًطگاُ 

 3.11 21 تْراىداًطگاُ 

 53.7 14 داًطگاُ تربيت هذرض

 53.7 14 داًطگاُ پيام ًَر

 45.6   12 داًطگاُ اصفْاى

 45.6  12 داًطگاُ هحمك اردبيلي

 38.5 10 داًطگاُ زًجاى

 3.4 8 داًطگاُ خَارزهي

 3.4 8 داًطگاُ فردٍسي هطْذ

 76.3 7 داًطگاُ ارٍهيِ

 

 ًَيسٌذگاى پرتَليذ

پشتَليذتشيي ًَيؼٌذگبى ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ سيضي سا ثِ ّوشاُ تؼذاد  6خذٍل ؿوبسُ
دّذ. دُ ًَيؼٌذُ وِ اػبهي آًبى دس خذٍل روش ؿذُ ثيـتشيي فؼبليت همبالت آى ّب ًـبى هي

شيِ سا تبليف دسكذ اص همبالت ايي ًـ 22سا دس تَليذ همبالت ايي ًـشيِ داسًذ ٍ وِ حذٍد 
-ّبي اكلي ٍ وليذي دس تَليذ همبلِ ايي ًـشيِ هحؼَة هياًذ. ايي ًَيؼٌذگبى، هْشُوشدُ

همبلِ تبليفي ثِ  6تَاى دسيبفت هحوذسضب پَسهحوذي ثب ؿًَذ. ثب ًگبّي ثِ ايي خذٍل هي
 ؿًَذ.هؼشفي هي 1396-1394ّبي ػٌَاى پشوبستشيي ًَيؼٌذُ ايي ًـشيِ عي ػبل

 . پرتَليذتريي ًَيسٌذگاى ًطريِ اًجوي بِ ّوراُ درصذ هطارکت6جذٍل ضوارُ 

 درصذ هطارکت تعذاد هماالت ًَيسٌذُ

 23.3 6 پَرهحوذي هحوذرضا

 77.2 5 ٍليسادُ کاهراى خليل

 77.2 5 حجازي اسذاهلل

 

 

http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%22&q4=%22%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%22&q5=1392&q6=1396&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%22&q4=%22%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%22&q5=1392&q6=1396&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%22&q4=%22%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%22&q5=1392&q6=1396&q7=142637&q9=&q10=&q11=
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%22&q4=%22%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%22&q5=1392&q6=1396&q7=142637&q9=&q10=&q11=
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 ًَيسٌذگاى بر اساض جٌسيت

 حؼت ثش ثشسػي ّبي هَسدهمبلِ ًَيؼٌذگبى فشاٍاًي تَصيغ 7ثشاػبع خذٍل ؿوبسُ 

خٌؼيت حضَس پظٍّـگشاى صى دس تَليذ همبلِ ًـشيِ ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِ سيضي سؿذ 
-كؼَدي داؿتِ اػت ايي حضَس گشچِ ثِ ًؼجت حضَس هشداى ووتش ثَدُ اهب دس عَل ػبل

 132صى پظٍّـگش دس همبثل  31، 1394ثبؿذ. دس ػبل ّبي هَسد ثشسػي سٍ ثِ افضايؾ هي
همبلِ دس ًـشيِ هزوَس پشداختٌذ ايي دس حبلي اػت وِ حضَس صًبى دس  ًَيؼٌذُ هشد ثِ ًگبسؽ

وبّؾ حضَس  1395ًفش سػيذُ اػت. دس ػبل  38ثِ  1396ٍ دس ػبل  28ثِ  1395ػبل 
ثبًَاى پظٍّـگش حضَس  1396صًبى سا دس تَليذ همبلِ ؿبّذ ثَدين ٍلي خَؿجختبًِ دس ػبل 

 ختٌذ.خَيؾ سا دس تبليف همبلِ ايي ًـشيِ پشسًگ ػب

 جٌسيت حسب بر بررسي ّاي هَردهمالِ ًَيسٌذگاى فراٍاًي تَزيع -7جذٍل

 زى هرد سال

 درصذ تعذاد درصذ تعذاد

1394 132 81 31 19 

1395 146 84 28 16 

1396 137 2.78 38 7.21 

 

 CCضريب ّوکاري يا 

 صيش ؿذُ اػت: ثشاي هحبػجِ ضشيت ّوىبسي ًيض اص فشهَل 

 

J; بى هـبسوت وٌٌذُ دس تَليذ يه هذسنتؼذاد ًَيؼٌذگ 

 ًَيؼٌذُ Jفشاٍاًي هذاسن داساي = 

N ; تؼذاد ول هذسن تَليذ ؿذُ دس ػبلX 

K;  ثبالتشيي تؼذاد ًَيؼٌذگبى هـبسوت وٌٌذُ دس تَليذ هذسن دس ػبلX 
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ثشاي هحبػجِ ضشيت ّوىبسي يب ًؼجت ّوىبسي ًَيؼٌذگبى اص ؿبخق ضشيت 
-ُ ؿذُ اػت. ايي ؿبخق، ًؼجت ّوىبسي هيبى ًَيؼٌذگبى سا ثيبى هياػتفبد CCّوىبسي 

وٌذ. ضشيت ّوىبسي ثيبًگش ًؼجت ّوىبسي هيبى ًَيؼٌذگبى همبالت اػت. الصم ثِ روش 
ثيـتش  5/0اػت وِ همذاس ضشيت هـبسوت ثيي كفش ٍ يه دس ًَػبى اػت وِ ّش چِ اص 

تشي لشاس داسد ى دس ػغح هغلَةثبؿذ، حبوي اص آى اػت وِ ّوىبسي گشٍّي ثيي ًَيؼٌذگب
تش ثبؿذ، ًـبى دٌّذُ ضؼيف ثَدى هيضاى ّوىبسي گشٍّي ثيي ٍ ّشچِ ثِ ػذد كفش ًضديه

ضشيت  6ّبي خذٍل ؿوبسُ(. ثش اػبع داد283ُ: 1392ًَيؼٌذگبى اػت)هؼشفت ٍ ّوىبساى، 
اػت وِ دس ثبالتشيي هيضاى خَد لشاس داسد ايي دس حبلي  1394ّوىبسي ًَيؼٌذگبى دس ػبل 

ٍ 1395ّبي ضشيت هـبسوت دس ػٌَات هَسد ثشسػي سؿذ ًضٍلي داؿتِ اػت  ًـشيِ دس ػبل
ثب وبّؾ ضشيت هـبسوت هَاخِ ؿذُ اػت. ثش اػبع ًتبيح ثِ دػت آهذُ، هيبًگيي  1396

دّذ هـبسوت دس هيبى ًَيؼٌگبى اػت وِ ًـبى هي 59/0ضشيت هـبسوت دس ايي ػِ ػبل 
ّبي آتي سٍد دس ػبلخَسداس اػت. ثب ايي ٍخَد اًتظبس هيًـشيِ اص ٍضؼيت هغلَثي ثش

هـبسوت ثيي ًَيؼٌذگبى افضايؾ يبثذ ٍ دس ًْبيت هَخت افضايؾ ضشيت هـبسوت ايي 
 ًـشيِ گشدد. 

 ضريب ّوکاري گرٍّي بِ تفکيک ضوارگاى ًطريِ -8جذٍل ضوارُ 

 ضريب ّوکاري سال

1394 0.65 

1395 0.58 

1396 0.55 

 0.59 هياًگيي
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 بحث ٍ ًتيجِ

، دس هدوَع 1396-1394ّبي پظٍّؾ حبوي اص ايي اهش اػت وِ اص ػبل يبفتِ
سيضي ثِ چبح سػيذُ اػت وِ دس تبليف ايي تؼذاد ػٌَاى همبلِ دس ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبه186ِ

اًذ. الگَي هـبسوت ًَيؼٌذگبى حبوي اص آى اػت وِ ًَيؼٌذُ هـبسوت داؿتِ 512هذسن، 
ّبي هَسد ثشسػي، دسكذ همبالت ؿوبسُ 89همبالت ثِ كَست ته ًَيؼٌذُ ثَدُ ٍ دسكذ  11

ثب ّوىبسي چٌذ ًَيؼٌذُ ثِ چبح سػيذُ ٍ ايي هؼبلِ ثيبًگش آى اػت وِ پظٍّـگشاى ايي 
(، 1396ّبي كوذثيه ٍ ّوىبساى )ًـشيِ ثِ ّوىبسي گشٍّي گشايؾ داسًذ، وِ ثب يبفتِ

(، هله 1395(، سحوبًي ٍ اكٌبفي )1395ي ٍ ػبثذي )(، اوجش1394خَ )ًظاد ٍ هيشحكػلي
(، هؼشفت ٍ ّوىبساى 1393(، خبلمي ٍ ّوىبساى )1395الذيٌي )هحوذي ٍ حبخي صيي

ثبؿذ. دس ػَ هي( ّن2015) شٍئل ٍ ّوىبساىتگٌضالض (، ٍ ًيض 2008(، هبوبد ٍ فبًدل )1393)
( 2014هٌؾ ٍ ّوىبساى )ػشفبى ( ٍ ًيض2017ًؼت ٍ ّوىبساى )ّبي تَحيذيوِ ثب يبفتِحبلي

تٌبلض داسد. ثبيذ تَخِ داؿت وِ دسكذ ّوىبسي ٍ هـبسوت هيبى ًَيؼٌذگبى ايي ًـشيِ 
خَ ًظاد ٍ هيشحكّبي لجل وِ دس پظٍّؾ ػليّبي هَسد ثشسػي ًؼجت ثِ ػبلعي ػبل

 ( اًدبم ؿذُ، ػيش كؼَدي ٍ سؿذ داسد. 1394)

پظٍّـگشاى داًـگبُ تجشيض، داًـگبُ تْشاى  ًتبيح ايي پظٍّؾ هؤيذ آى اػت وِ ّوىبسي
ّب ثَدُ اػت. ثِ عَس ولي، هذسع ٍ داًـگبُ پيبم ًَس، ثيـتشاص ػبيش داًـگبُ تشثيتٍ داًـگبُ 

ّب دس ايي هَسد حبوي اص افضايؾ سٍحيِ ّوىبسي ٍ تؼبهل هحممبى ٍ پظٍّـگشاى اص ايي يبفتِ
اػت. ّوچٌيي ًتبيح ًـبى داد وِ هيبًگيي ضشيت ّوىبسي گشٍّي  ّب ثَدُداًـگبُ

دّذ ًـشيِ اص ضشيت هـبسوت اػت وِ ًـبى هي 59/0يؼٌذگبى دس هدوَع ػِ ػبل، ًَ
ثبؿذ. دس ثشسػي ّوىبسي گشٍّي دس تَليذ همبالت ًـشيِ خغشافيب ٍ هغلَثي ثشخَسداس هي

ّبي ػلوي هـبسوتي توبيل داسًذ. ثِ سيضي، ًَيؼٌذگبى ايي ًـشيِ ثِ ػَي فؼبليتثشًبهِ
ثِ ػَي ّوىبسي گشٍّي دٍ ٍ ػِ ًفشُ توبيل ثيـتشي داسًذ، ثيبى ديگش ًَيؼٌذگبى همبالت 

 7.2ثبؿذ. يؼٌي دس ّش همبلِ حذٍد هي 7.2تب آًدب وِ هيبًگيي ًؼجت ًَيؼٌذُ دس ّش همبلِ، 
خَ ًظاد ٍ هيشحكًَيؼٌذُ حضَس داسًذ. ثب همبيؼِ ًتبيح ايي دٍسُ ػِ ػبلِ ثب ًتبيح ػلي

http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=&q3=+%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22&q4=%22%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%22&q5=1392&q6=1396&q7=142637&q9=&q10=&q11=
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تَاى دسيبفت وِ ثَد، هي 5.2َيؼٌذُ دس ّش همبلِ ّب هيبًگيي ًؼجت ً( وِ دس آى ػبل1394)
 ًَيؼٌذگبى ًـشيِ ثيـتش اص لجل ثِ هـبسوت سٍي آٍسدًذ. 

 ISCسيضي ضشيت تبثيش لبثل تَخْي سا دس پبيگبُ خب وِ ًـشيِ خغشافيب ٍ ثشًبهِاص آى

ي ّبي اػبػؿَد ثشاي ثْجَد هيضاى اػتٌبد همبالت ًـشيِ گبموؼت ًوَدُ اػت، پيـٌْبد هي
ثشداؿتِ وِ ايي اهش هؼتلضم ثبالثشدى ويفيت همبالت ٍ ّوتشاص ؿذى همبالت فبسػي ثب 
ثؼيبسي اص همبالت ثبويفيت التيي اػت دس خْت تحمك ايي اهش، ًَيؼٌذگبى ٍ پظٍّـگشاى 

ثبيؼت دس وٌبس افضايؾ تَليذات ػلوي ثِ افضايؾ ويفيت همبالت ًيض تَخِ ًوبيٌذ ٍ اص ايي هي
ٍ ػجت افضايؾ تؼذاد اػتٌبد ثِ همبالت خَد ؿًَذ.  دػت آٍسًذ يـتشي ثِث عشيك هخبعجبى

سٍد ًَيؼٌذگبى ايي ًـشيِ ثِ هـبسوت گشٍّي دس تبليف همبالت ػالٍُ ثش ايي اًتظبس هي
 تبليفي ًَيؼٌذگبى ًـشيِ حفؼ ؿَد.اداهِ دٌّذ تب سٍاثظ لَي ّن
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 هٌابع

-(، ضشيت ّوىبسي: هميبػي ثشاي اًذاص1386ُ)آخي فيشٍوي، ايضٍال، ٍ ثَسل، ويَ، ٍ تگ، طاى،  -

فصلٌاهِ علَم ٍ فٌاٍري گيشي هيضاى ّوىبسي دس تحميمبت. تشخوِ ػجذالحؼيي فشج پْلَ. 
 . 185-171كق  ،1ٍ2ي ، ؿوبس23ُي ،  دٍسُاطالعات

 ًـشيِ تبليفي ّن ؿجىِ تشػين ٍ اػتٌبدي (. تحليل1395اوجشي، ػلي الِ، ٍ ػبثذي، احوذ، ) -

، 7، ؿوبسُ 3، دٍسُ اسالم تاريخي جْاى هطالعات ًطريِاػالم،  تبسيخي خْبى هغبلؼبت
 .7-30كق 

 ًـشيِ همبالت اػتٌبدي (. تحليل1393خبلمي، ًشگغ، ٍ لغيفي، لجبًِ، ٍ ػليپَس ًذٍؿي، خذيدِ، ) -

، لن پسضکي علَم داًطگاُ ًطريِ، 1386-1391ّبي ػبل ثيي لن پضؿىي ػلَم داًـگبُ
 .74-80، كق 5، ؿوبسُ 8دٍسُ 

 فللٌبهِ ّبيهمبلِ ًَيؼٌذگبى ّوىبسي (. هيضاى1395سحوبًي، هْذي، ٍ اكٌبفي، اهيشسضب، ) -

فصلٌاهِ ، 1394تب  1385ّبي ػبل فبكلِ دس وبسثشدي پظٍّـي سٍاًـٌبػي –ػلوي 
 . 561-573، كق 4، ؿوبسُ 10، دٍسُ رٍاًطٌاسي کاربردي

(. تحليل 1396ػذي، حـوت الِ، ٍ گشاًٍذ، ػلي، )كوذثيه، هٌْبص، ٍ كبسهيبى، هشضيِ، ٍ ا -
ّبي پظٍّـي يبفتِ داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى عي ػبل –هحتَايي ٍ اػتٌبدي ًـشيِ ػلوي 

 . 1-10، كق 4، ؿوبسُ 19، دٍسُ يافتِ، 1394تب  1390

-شًبهِ( اسصيبثي ٍ ػٌدؾ ًـشيِ خغشافيب ٍ ث1394خَ، ػيذُ ػؼيذُ، )ًظاد، فبعوِ، ٍ هيشحكػلي -

-جغرافيا ٍ برًاهِدس پبيگبُ اػتٌبدي ػلَم خْبى اػالم،  1396-1394ّبي سيضي عي ػبل

 .329-344، 54، ؿوبسُ 19، دٍسُ ريسي

(. ثشسػي ضشيت ّوىبسي ٍ هيضاى 1393هؼشفت، سحوبى، ٍ كبثشي، هشين، ٍ ػضذي، هشضيِ، ) -
ٌح ػبل اخيش )ثبصُ صهبًي هـبسوت ًَيؼٌذگبى همبالت ًـشيِ هغبلؼبت فمِ حمَق اػالهي دس پ

 . 257-270، كق 11، ؿوبسُ 6، دٍسُ هطالعات فمِ ٍ حمَق اسالهي(، 1393تب  1388

(. تحليل اػتٌبدي همبالت دٍ فللٌبهِ 1395هله هحوذي، ػؼيذ، ٍ حبخي صيي الذيٌي، هحؼي، ) -
، 3، دٍسُ سٌجي کاسپييًطريِ علن، پظٍّـي هغبلؼبت وتبثذاسي ٍ ػلن اعالػبت -ػلوي 
 .38-47، كق 2ؿوبسُ 

لي، ػ، فشد اػتوبديحوضُ ػلي، ٍ  ًَسهحوذي، حوذ، ٍه، صادُ حؼي جذالشضب ٍػ چبولي، ًَسٍصي -
، 1993-2007 ػلوي اعالػبت ِهؤػؼ ّبي پبيگبُ دس ايشاى ػلن تَليذ ػبل پبًضدُ(. 1388)
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175. 
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