
نآ لاغا نای و  شاد دیو ،
 ... هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  نواعم 

یعیبط  ياه  غمص  ياه  شهوژپ  هیرشن  عوضوم :

؛ مکیلع مالس 

تاقیقحت هزوح  رد  يا  هتـشر نایم  یـصصخت  - یملع هیرـشن  نیتسخن  ناونع  هب   " یعیبط ياه  غمص ياه  شهوژپ هیرشن   " دناسر یم  راضحتـسا  هب  ًامارتحا ،

هب یمالسا و  داشرا  گنهرف و  ترازو  خروم 23/06/1400  هرامش 88796  زوجم  ساسا  رب  یعیبط  أشنم  اب  یحشرت  ياهراپسب  اه و  غمص عاونا  يدربراک  نیداینب و 

.تسا هدومن  راک  هب  زاغآ  یمسر  تروص  هب  روشک  ییوراد  ناهایگ  یملع  نمجنا  يزایتما  بحاص 

هب کمک  روظنم  هب  هدش ، دای  تاعوضوم  رد  روشک  یشهوژپ  زکارم  اه و  هاگـشناد یملع  تأیه  ياضعا  نیققحم و  ياهدرواتـسد  جیورت  هیرـشن  نیا  راشتنا  زا  فده 

نیا رد  لاعف  نارگـشهوژپ  نایم  هشیدنا  لدابت  يراکمه و  تهج  بسانم  رتسب  داجیا  طبترم و  تاعلاطم  هب  یـشخب  ماجـسنا یـصصخت ، شناد  ياقترا  ملع ، دیلوت 

یللملا نیب ISC)و   ) یلم يدانتسا  ياه  هاگیاپ دییأت  دروم  یفیک  حطس  هب  یبای  تسد یللملا و  نیب حوطس  رد  یملع  لیصا  ياه  هتفای باتزاب  لاقتنا و   . تسا هنیمز 

يزرواشک ياه  هتشر یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  نارگشهوژ و  پـ ناداتسا ، زا  هلیسونیدب  اذل  .دشاب  یم یتآ  فادها  زا  ( Web of ScienceوScopus)

هک یناـگرزاب  تراـجت و  تفاـب ، یکـشزپ و  یـسدنهم  رمیلپ ، داوم و  یمیـش ، یـسانش ، تسیز یتشادـهب ، یـشیارآ و  ییوراد ، ییاذـغ ، عیانـص  یعیبط ، عباـنم  و 

. دنیامن لاسرا  هیرشن  نیا  رد  راشتنا  يارب  ار  دوخ  یملع  راثآ  دروآ  یم  لمع  هب  توعد  دننک ، یم  تیلاعف  اه  نیزر اهژالیسوم و  اه ، غمص هزوحرد 

ياقترا ناکما  يرواد ، دنیآرف  رد  هنامیمـص  يراکمه  زین  دوخ و  دنمـشزرا  اوتحمرپ و  تالاقم  لاسرا  اب  هک  یمارگ  ناققحم  دـیتاسا و  لاعف  تکراشم  اب  تسا  دـیما 

. ددرگ لیان  هدش  ینیب  شیپ یلاعتم  فادها  هب  دبای و  موادت  هدنزرا  تکرح  نیا  دنروآ ، یم مهارف  ار  هیرشن  یفیک 

https://ngr.areeo .ac.ir/ یناشن هب  هیرشن  يامنرات  هب  هلاقم  لاسرا  رتشیب و  تاعالطا  بسک  تهج  دوش  یم  تساوخرد  دنم  هقالع  ناگتخیهرف  زا 

.دنیامن هعجارم 

 

 
   

:: هرام  ۲۷۸۹/۲۶۹ هرام

 : :  ۱۴۰۱/۳/۲۵ رر

درادن تت:  

https://woa-app1.areeo.ac.ir:9004,270801074240,PDF.TextOperations,270800977727
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