
 ًِ زض خلسبت ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ هغطح ٍ هَضز تػَيت هطاض گطكتِ اس 1395سيبستْبي حَظُ پژٍّص ثطاي سبل 
  

 

 
ضئيس هحتطم ًويتِ  -ضٍسبي هحتطم تين ّبي پژٍّطي -ضٍسبي هحتطم هطاًع تحويوبتي -ضٍسبي هحتطم زاًطٌسُ ّبي تبثؼِ   -هؼبًٍيي هحتطم زاًطگبُ 

  - تحويوبت زاًطدَيي

 ثب سالم ٍ احتطام، 

 هطاض تػَيت هَضز ٍ هغطح زاًطگبُ پژٍّطي ضَضاي خلسبت زض ًِ  5931 سبل ثطاي پژٍّص حَظُ سيبستْبي ضسبًس هي ثبستحضبض        

 :گطزز هي اضسبل الظم اهسام ٍ استحضبض خْت ظيط ثططح گطكتِ

زاًطگبُ ٍ تين ّبي پژٍّطي ثطاي ثطضسي ٍ تػَيت عطح ّبي تحويوبتي زض هَضز هجلؾ تلَيض اذتيبض ثِ زاًطٌسُ ّب ٍ هطاًع تحويوبتي  -1

 هوطض ضس:

 اظ هٌتح تحويوبتي عطحْبي  ًِ ضَز هي زازُ اذتيبض تلَيض تحويوبتي هطاًع ٍ ّب زاًطٌسُ ثِ تحويوبتي ّبي عطح تػَيت خْت  -

ٍ زستيبضي  PhD  بل ٍ پبيبى ًبهِ ّبي زٍضُضي هيليَى ضػت سوق تب  دکتزای حزفه ای ٍ اضضس ًبضضٌبسي زٍضُ ّبي ًبهِ پبيبى

 . ًوبيٌس اهسام ضا ضيبل هيليَى غسٍپٌدبُ سوق تب  ثبليٌي

ٍ هوطض گطزيس تَسظ زاًطٌسُ ّبي پعضٌي ، زًساًپعضٌي، ٍ زاضٍسبظي گعاضش ثطٍى زاز زض هَضز پبيبى ًبهِ ّبي زًتطي حطكِ اي تْيِ 

   . گطزز هؼيي  َضز ًيبظ ثطاي زًتطي حطكِ اي ثطاي ّط زاًطٌسٍُ ثِ هسيطيت پژٍّص اضايِ گطزز تب سوق اػتجبض ه

 ضوٌبً الظم است هتٌبست ثب هجلؾ هػَة، ثطٍى زاز هَضز اًتظبض اظ هدطي زضذَاست ضَز. 

، سوق تلَيض اذتيبض ّوبى هجلؾ چْل هيليَى ضيبل ذَاّس ثَز ٍ الظم  ًِ ازاهِ كؼبليت آًْب تبئيس ضسُ استثطاي تين ّبي پژٍّطي   -

 است عطح ّبي تحويوبتي ثبالتط اظ سوق هصًَض خْت تػَيت ًْبيي ثِ ايي هؼبًٍت اضسبل ضًَس. 

ٍ  1393ٍ  1392هجلؾ توَيض اذتيبض ثِ ًويتِ تحويوبت زاًطدَيي ثِ تلٌيي هوبعغ تحػيلي اكعايص ًيبثس ٍ هغبثن سيبستگعاضي سبل     -2

 اهسام ضَزٍ تدويغ زستَض الؼول تَسظ ذبًن زًتط حالج ًژاز اضايِ ذَاّس ضس . 1394

ثطاي  ٍ تَهبى ّعاض 100 تب  )ذبضج اظ تجطيع( ثطاي ًٌگطُ ّبي زاذل ًطَضسوق پطزاذت ًوي ّعيٌِ ضطًت زضًٌگطُ زاًطدَيي     -3

 هيليَى 20 ثطاثط اػتجبضي  95ثطاي ًٌگطُ ّبي ذبضج اظ ًطَض زض سبل  گطزيس ٍهوطض تَهبى هيليَى زٍ  تب سوق ًٌگطُ ّبي ذبضخي

 تحويوبت ًويتِ هحتطم ضيبست تَسظ ًظط هَضز ّبي ضبذع ضوي ضَززض زازُ هطاض زاًطدَيي تحويوبت ًويتِ اذتيبض زض تَهبى

 .  ضس ذَاّس اضايِ ٍ تْيِ 95 هبُ اضزيجْطت آذط تب زاًطدَيي

پژٍّطي( است. -اهتيبظ )هطثَط ثِ هوبالت زض هدالت ػلوي 4ظ ّط عطح تحويوبتي، ثِ اظاي ّط يي هيليَى تَهبى، ثطٍى زُ هَضز اًتظبض ا    -4

 زض  اهتيبظات، ثط اسبس ضبذع ّبي اضظيبثي هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي هحبسجِ ذَاٌّس ضس .

اي پژٍّطي )زاًطگبُ ٍ هطاًع تحويوبتي( ًوتط اظ زُ هيليَى ضيبل ثبضس اًتظبض هي ضٍز اػتجبض يي عطح تحويوبتي هػَة ضَض ًِ غَضتي

 . ضَز اضائِ پژٍّطي –حساهل يي هوبلِ زض هدالت هؼتجط ػلوي 



 الظم ثِ شًط است:

هطاًع تَسظ هؼبًٍت ٍ ضظيسًتي زاًطٌسُ ّب ٍ  عجن ضٍال هجل ّعيٌِ عطح ّبي تحويوبتي هٌتح اظ پبيبى ًبهِ ّبي تحػيالت تٌويلي -
 ( 6/4/1391 هَضذِ  3191/4/5تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًطگبُ پطزاذت ذَاّس ضس.)

 . ثبضس هي ّب زاًطٌسُ هطاًعٍ ػْسُ ثِ ًوبًبى تحويوبتي هطاًع  ّعيٌِ سبيط عطح ّبي هػَة زاًطٌسُ ّب ٍ   -

  

هٌظَض اظ عطح هػَة عطحي است ًِ ثؼس اظ عي ًليِ هطاحل ثطضسي ،زاٍضي ػلوي ٍ اًدبم اغالحبت ٍتػَيت زض ضَضاي    -

 ٍ اذالم اي هٌغوِ  پژٍّطي )زاًطٌسُ/زاًطگبُ/هطًعتحويوبت /تين پژٍّطي /ًويتِ تحويوبت زاًطدَيي(، تبئيس ًويتِ سبظهبًي يب
 هبزُ تٌظين اثالؿيِ هي ثبضس. آ ، ثبليٌي ًبضآظهبيي ثجت هطًع زضسبيت ثجت

 ًِ تحويوبتي   هَضَع اكعايص حن التحوين اػضبي ّيبت ػلوي ٍ ؿيط ّيبت ػلوي هغطح ٍ هوطض ضس هيعاى حن التحوين عطح ّبي    -5

 : گطزز پطزاذت ظيط ضطح ثِ ثبضس 1395 سبل هبُ كطٍضزيي اٍل اظ آًْب پيطٌْبز تبضيد

 اػضبي ّيبت ػلوي:

                 ضيبل 200/000     استبز -              

 ضيبل 170/000زاًطيبض -              

   ضيبل 150/000 استبزيبض-              

  ضيبل 130/000 هطثي-               

 : ػلوي ّيبت ؿيط اػضبي -            

  ضيبل 65/000     ي اضضسًبضضٌبس ٍ ػوَهي زًتطاي  -          ضيبلPhD      85/000كبضؽ التحػيالى  -

  ضيبل 30/000                  ًبضضٌبسي ًوتطاظ -           ضيبل 45/000                 ًبضضٌبسي    -

 ػلوي ّيبت ؿيط چٌبًچِ ٍ استبزيبض هؼبزل ثبضس ػلوي ّيبت زاًطدَ چٌبًچِ هوطضضس ترػع كَم زاًطدَي هَضز زض است شًط ثِ الظم      
 ضيبل حن التحوين زض ًظط گطكتِ ضَز. 100/000 هجلؾ ثبضس

 ثطاي ٍ لـَ ضاٌّوب( اسبتيس) استبز ثطاي سبػت  زض عطح ّبي تحويوبتي ًِ هطثَط ثِ پبيبى ًبهِ تحػيلي زاًطدَ هي ثبضس هحسٍزيت    -6

 . ضَز  گطكتِ ًظط زض سبػت غس حساًثط زاًطدَ

:. است ثبهي ذَز هَت ثِ ظيط ضطح ثِ پژٍّطي  PhDضاٌّوبي زاًطدَيبى زٍضُ الظم ثِ شًط است هػَثبت ضَضا زض هَضز اسبتيس     -7



 ( 1392/10/23 هَضذِ 5/4/8943)

% زض ظهبى اضائِ گعاضش 25% زض ظهبى تػَيت، ، 25زض سِ هطحلِ  هيليَى ضيبل 75هجلؾ پژٍّطي  Ph.Dثطاي ّط پبيبًٌبهِ زٍضُ     -
 طي زاًطگبُ ثِ استبز )اسبتيس( ضاٌّوب پطزاذت ضَز. % پس اظ زكبع اظ عطف هؼبًٍت پژ50ٍّپيططكت ، 

 ثط ايي اسبس هوطض ضس ثطاي استبز )اسبتيس( ضاٌّوب حن التحوين تؼلن ًگيطز ٍ ثطاي زاًطدَ ًيع غس سبػت زض ًظط گطكتِ ضَز.     -

پژٍّطي ًِ زض ضَضاي پژٍّطي هطاًع تحويوبت هَضز تػَيت هطاض هي گيطًس ٍ ًوب كي  Ph.Dسوق پبيبى ًبهِ ّبي زٍضُ     -
 . ثبضس هي تَهبى هيليَى 15  سبثن

 تب) هػَة ،هجلؾ هالى تَهبى هيليَى يي  اهتيبظ ثِ اظاي ّط 4ثطاي هحبسجِ اهتيبظ هوبلِ )هوبالت( اضائِ ضسُ ثطاي ّط پبيبى ًبهِ     -
 ّس ثَز. ذَا( تَهبى هيليَى 15 سوق

...( ٍ سٌْس آظاز،)  زض هَضز هطبضًت هبلي زاًطگبُ ػلَم پعضٌي تجطيع زض پبيبى ًبهِ ّبي زاًطدَيبى زاًطگبّْبي ؿيط ػلَم پعضٌي تجطيع  -8
 : ضس هوطض

هيليَى تَهبى اظ عطف هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًطگبُ ػلَم پعضٌي تجطيع پطزاذت ضَز ثِ ضطعي ًِ اظ پبيبى  2تب سوق    -1
 تجطيع پعضٌي ػلَم زاًطگبُ آزضس ثب سِ يب زٍ يب يي سغح هوبلِ يي  ّيئت ػلوي زاًطگبُ ػلَم پعضٌي تجطيعًبهِ هطثَعِ ، 

 . ًوبيس اضائِ

 ضَز پطزاذت تجطيع پعضٌي ػلَم زاًطگبُ كٌبٍضي ٍ تحويوبت هؼبًٍت عطف اظ تَهبى هيليَى4  تَهبى تب سوقهيليَى  2ثبالتط اظ  -2
 :  ايٌٌِ ثط هططٍط

 ثب ػوس تلبّن ًبهِ هبثيي عطكيي اهسام ضَز.  -

م پعضٌي ّيئت ػلوي زاًطگبُ ػلَم پعضٌي تجطيع اظ پبيبى ًبهِ هطثَعِ حساهل يي هوبلِ سغح يي ثب آزضس زاًطگبُ ػلَ -
 تجطيع اضائِ ًوبيس. 

 آزضس شًط ثب تجطيع پعضٌي ػلَم زاًطگبُ اظ "ًلط اٍل ٍ يب ًَيسٌسُ هسئَل هوبلِ هٌتح اظ پبيبى ًبهِ هطثَعِ حتوب -
 .ثبضس  هطثَعِ

 الظم ثِ شًط است ًِ: 

ٍ ًويتِ هٌغوِ اي پطٍپَظال عطح تحويوبتي زض ّط ًسام اظ هَاضز كَم ثبيس ثِ تبئيس ضَضاي پژٍّطي هحل هطثَعِ  -
 . ثطسس تجطيع پعضٌي ػلَم زاًطگبُ اذالم 

 هيليَى تَهبى ًيبظ ثِ زاٍضي ػلوي زض زاًطگبُ ػلَم پعضٌي تجطيع ًساضًس.  2عطح ّبي تحويوبتي ًوتط اظ  -

 زض هَضز ًحَُ ثطضسي پطٍپَظال گطاًت ّبي تحويوبتي هوطض ضس:  -9

 كٌبٍضي ٍ تحويوبت هؼبًٍت ثِ ضا هصًَض ّبي پطٍپَظال ، تحويوبتي پژٍّبًِ زضيبكت ضطايظ ٍاخس تحويوبتي ّبي عطح هدطيبى   -



 . ًوبيٌس اضائِ هطثَعِ تحويوبتي هطاًع/ زاًطٌسُ

زٌّسُ هٌَط  گطًت ٍاحس تَسظ آًْب ّعيٌِ پطزاذت ًِ ّبيي گطًت هگط ًساضًس ػلوي زاٍضي ثِ ًيبظ هصًَض ّبي پطٍپَظال   -
 . . ثبضس زاًطگبُ تَسظ ػلوي زاٍضي  ثِ

 ًس اضائِ ًيبظ غَضت زض ٍ هصًَض ًويتِ تبييس اضائِ ٍ ضسُ زازُ اضخبع اذالم اي هٌغوِ ًويتِ ثِ ثبيس هصًَض ّبي پطٍپَظال   -
 . ثبضس هي العاهي   IRCT زض ثجت

ثب تَخِ ثِ سيبستگعاضي ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ زض ّط سبل ، ثِ اظاي ّط يي هيليَى تَهبى ثطٍى زُ هَضز اًتظبض )هطثَط ثِ  -
 :  ضاثغِ ايي زض ٍ ضَز زضذَاست هدطي اظ(  پژٍّطي –هوبالت زض هدالت ػلوي 

  مقبول نمی باشد. مزتبط غیز مقاالت و بود  خواهد فقط مقاالت مزتبط با موضوع گزنت قابل قبول   -

 پایان  مجزی باید تعهد نماید که مقاالت ارائه شده به عنوان بزون ده حاصل اس کزنت مذکور قبال به عنوان  -

  .باشد نشده ارائه دیگزی جای در دیگزی پایاننامه یا طزح

ت پژٍّطي زاًطٌسُ ّب يب هطاًع هؼبًٍ زض كَم هَاضز ضػبيت ٍ ًٌتطل اظ ثؼس تحويوبتي ّبي گطًت تحويوبتي ّبي پطٍپَظال   -
 تحويوبتي هطثَعِ ثِ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًطگبُ اضسبل ضًَس. 

 ضا هطثَعِ( ضيبل هيليَى زُ ّط اظاي اهتيبظثِ 4) ًػبة حس(  هوبلِ)   Grant زاز ثطٍى اظ حبغل اهتيبظ  ًِ اگط هوطض گطزيس   -
 زازُ ػَزت زاًطگبُ كٌبٍضي ٍ تحويوبت هؼبًٍت حسبة ثِ عطح هحتطم هدطي تَسظ اهتيبظ ًوجَز ثِ ًبظط هجلؾ ، ًٌٌس تٌويل

 . ضس ذَاّس غبزض ًظط هَضز تحويوبتي عطح ثطاي ًبض پبيبى سپس ضَز

  

 زازُ ، عطح اتوبم اظ ثؼس يٌسبل تب هدطي اگط ضس  اًتطبض هوبلِ اظ زازُ ّبي هطثَط ثِ پبيبى ًبهِ زض ظهبى هٌبست هوطضزض هَضز ػسم     -10
 ًتجي اخبظُ ثب تَاًٌس هي عطح اغلي ّوٌبضاى ًجبضس هَخِ آى زليل ٍ ًٌٌس هٌتطط هوبلِ ثػَضت ضا ًبهِ پبيبى ثِ هطثَط ّبي

 . ًوبيٌس  زازُ ّبًتطبض ضَضاي پژٍّطي هحل هطثَعِ اهسام ثِ ا

 :  ضس هوطض  ثطاي تطَين اكطاز ثطاي چبح هوبالت زض هدالت ثب ًيليت ثبال خْت تسَيِ حسبة عطح ّبي تحويوبتي    -11

( هطتجظ ثب عطح تحويوبتي هي تَاًس هَضز  review)  هطٍضي هوبالت ، تحويوبتي ّبي عطح هبلي حسبة تسَيِ ثطاي -      
 هحبسجِ هطاض گيطًس. 

) كطهَل هغبثن 2 ثب هسبٍي ٍ ثبالتط  IF ثب هوبالت ثطاي  هالى هحبسجِ اهتيبظ ثطاي تسَيِ حسبة عطحْبي تحويوبتي       -
2*(IF  .ذَاّس ثَز ) ِپبي + ) 

 . ضس ذَاّس اًدبم هحبسجِ(   + پبيِ IF  *2) كطهَل هغبثن  2 تطاظ پبييي  IFثطاي هوبالت ثب -       -

 زض هَضز هوبالت هٌتح اظ پبيبى ًبهِ ّبي هوبعغ هرتلق ٍ اخبظُ ثطاي زكبع هوطض ضس:     -12



    آموسشی: Ph.Dدر دوره   -

 هٌتح اظ پبيبى ًبهِ ضطط الظم هي ثبضس.  Q1-SJR  يب   original  (ISI  )اضائِ زٍ هوبلِ  -1

 Pubmedهٌتح اظ پبيبى ًبهِ ٍ يب هٌتططُ زض هدالت  Q1-SJR يب  ISIهي تَاًس ثِ غَضت يي هوبلِ هطٍضي  زٍم هوبلِ -2   
 اضائِ ضَز. IF ضطط ثسٍى  زاًطگبُ ػلَم پعضٌي تجطيع

 پژوهشی :  Ph.Dدر دوره   -

 هٌتح اظ پبيبى ًبهِ ضطط الظم هي ثبضس. Q1-SJR   يب   original  (ISI  )اضايِ سِ هوبلِ  -1

 Pubmedهٌتح اظ پبيبى ًبهِ ٍ يب هٌتططُ زض هدالت  Q1-SJR يب  ISI. هوبلِ سَم هي تَاًس ثِ غَضت يي هوبلِ هطٍضي 2
 اضائِ ضَز. IF ضطط ثسٍى  زاًطگبُ ػلَم پعضٌي تجطيع

 در دوره کارشناسی ارشد :  -

و مزاکش تحقیقاتی وابسته  ( در صورتی که پایان نامه بدون حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه5
 دانشگاه انجام گیزد: 

 ٍ زاذل پژٍّطي –اظ اّساف پبيبى ًبهِ ثطاي هدالت ػلوي  Reviewٍ يب  Original (Submission)اضسبل هوبلِ  الف(

 ذَاّس ضس. 18است. زض ايي حبلت حساًثط ًوطُ پبيبى ًبهِ  اجباری زكبع اظ هجل ذبضج يب

است. زض ايي حبلت ًوطُ ثِ ضطح ظيط  اختیاری اظ اّساف پبيبى ًبهِ Reviewٍ يب  Originalچبح ٍ يب پصيطش هوبلِ  ب(

 ذَاّس ثَز: 

 .20ثبضس، ًوطُ اظ  Scopusٍ يب  ISI  ،PubMedاگط هوبلِ زض هدالت ًوبيِ ضسُ زض ب(  -5

 ذَاّس ضس. زض ًظط گطكتِ 19اگط هوبلِ زض هدالت ًوبيِ ضسُ زض سبيط ًوبيِ ّب ثبضس، ًوطُ اظ ب(  -2

( در صورتی که پایان نامه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و یا مزاکش تحقیقاتی وابسته 2
 دانشگاه انجام گیزد:

اگط پبيبى ًبهِ زض هبلت عطح ًبضثطزي هَضز تبييس ضَضاي كٌبٍضي زاًطگبُ ٍ ثب خصة حساهل غس هيليَى ضيبل گطًت ذبضج  الف(

زض ًظط گطكتِ  20گطكتِ ثبضس، ًيبظي ثِ چبح يب پصيطش هوبلِ خْت زكبع ًساضز. زض ايي حبلت ًوطُ پبيبى ًبهِ اظ زاًطگبّي غَضت 
 ذَاّس ضس.

هطتجظ ثب پبيبى ًبهِ زض هدالت  Review ٍيب  Originalزض هَضز پبيبى ًبهِ ّبي ؿيط ًبض ثطزي، پصيطش ٍ يب چبح هوبلِ  ب(

اظ اّساف پبيبى ًبهِ ثطاي زكبع ضطٍضي است. زض ايي حبلت ًحَُ اهتيبظزّي ثِ  Scopusٍ يب  ISI  ،PubMedًوبيِ ضسُ زض 



  :ضطح خسٍل ظيط ذَاّس ثَز 

 سوق ًوطُ   ضزيق

 SJRزاًطگبُ ٍ يب چبضى اٍل  ISI  ،PubMedپصيطش ٍ يب چبح هوبلِ زضهدالت ًوبيِ ضسُ زض:  1
(Q1  ).  

20 

 18 ذبضج زاًطگبُ. PubMedٍ يب  Scopus  پصيطش ٍ يب چبح هوبلِ زضهدالت ًوبيِ ضسُ زض: 2

 ثيي تحويوبتي ػلوي هطاًع يب زاًطگبُ ثِ هطثَط   Affiliationٍخَز حساهل يي ًَيسٌسُ هوبلِ ثب  3
ٍ Scopus  زض ضسُ ًوبيِ زضهدالت ضسُ چبح يب ٍ پصيطش هوبلِ زض ًطَض اظ ذبضج الوللي

 . PubMed  يب

20 

 PubMedيب  Scopusپبيبى ًبهِ ؿيط ًبضثطزي ثب پصيطش ٍ چبح هوبلِ زضهدالت ًوبيِ ضسُ زض  4
 ًِ هَكن ثِ اذص گطًت غس هيليَى ضيبل ذبضج اظ زاًطگبُ ضَز.

20 

  

، زاًطدَيبى ًبضضٌبسي اضضس ثب ضػبيت 2زض غَضت ػسم اضايِ ذطٍخي ّبي هَضز اًتظبض اضبضُ ضسُ زض ثٌس ّبي الق ٍ ة هبزُ  ج(

 ضطايظ ظيط هي تَاًٌس زكبع ًوبيٌس: 

 الق( زضذَاست ًتجي استبز ضاٌّوب ثطاي زكبع. 

 ة( ػَزت ًل هجلؾ زضيبكتي ثبثت پبيبى ًبهِ ثِ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًطگبُ. 

ضسُ ٍ هؼيبض اضظيبثي ٍ  1ثب ػَزت ًل هجلؾ زضيبكتي ثبثت پبيبى ًبهِ ثِ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًطگبُ، پبيبى ًبهِ هطوَل هبزُ 
ظم ثِ شًط است پس اظ تسَيِ حسبة زض غَضتيٌِ هوبلِ هَضز اًتظبض ال. ثَز ذَاّس 1 هبزُ ة ٍ الق ثٌسّبي اهتيبظ زّي آى ثط اسبس 

 چبح گطزز هجلؾ تسَيِ ضسُ هبثل ػَزت ًوي ثبضس. 

ضوي تبًيس ثط لعٍم اخطاي توبم ثٌسّبي ًبهِ هطتطى هؼبًٍيي هحتطم آهَظضي، تحويوبت ٍ كٌبٍضي ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش  -13
 ّبي ًبهِ پبيبى خولِ اظ پعضٌي ػلَم ّبي زاًطگبُ ّبي پژٍّص توبم اضخبع ثط "( هدسزا1393/09/02/ز هَضخ 2422/500پعضٌي )

 .ضَز هي تبًيس هوبعغ توبم زض ّب ًبهِ پبيبى اظ زكبع لعٍم ًيع ٍ اذالم اي هٌغوِ ًويتِ ثِ  هوبعغ توبم

وطض ضس هؼبًٍت ّبي هطثَعِ عطحْبي تحويوبتي ذَز ه  اي ًبهِ پبيبى ؿيط ٍ زاًطگبُ ّبي هؼبًٍت  زض هَضز عطحْبي تحويوبتي هطثَط ثِ -14
 ايي اًثط ايٌٌِ ثِ تَخِ ثب. ًوبيٌس اضائِ ضا ثِ هطاًع تحويوبتي هطتجظ ثب هَضَع عطح ٍ تطخيحبً ثِ هطًع تحويوبت هسيطيت سالهت ًطَضي 

 ى زُ هَضز اًتظبض ًبكي هي ثبضس.ثطٍ خْت عطح ثَزى ًبضثطزي ثط هجٌي هطثَعِ هؼبًٍت تبييس اضائِ ثبضس هي كطآيٌس ثْجَز عطحْب

 هَضز ذطٍخي اضائِ ػسم غَضت زض ّستٌس زاًطدَيي تحويوبت ًويتِ عطين اظ  زاًطدَيبًي ًِ هدطي عطح تحويوبتي ؿيط پبيبى ًبهِ -15
بكتي اظ عطح زضي هجلؾ ػَزت ثِ هَظق حسبة تسَيِ خْت(  ػلوي هوبلِ يب/  ٍ ضسُ تبييس ًْبيي گعاضش هبًٌس)  تحويوبتي عطح اظ تؼْس

 تحويوبتي هي ثبضٌس . 

 هوطض ، ًطَض ذبضج هؼتجط پژٍّطي ٍ ػلوي هَسسبت ثب زاًطگبُ حوَهي ٍ تحويوبتي هطاًع تَسظ  ًبهِ تلبّن ٍ هؼبّسُ اًؼوبز  زض غَضت -16
 زض ًظط گطكتِ ضَز.  هطثَعِ كطز يب هطًع آى ثطاي گطًتي ٍ ثطضسي پژٍّص ضَضاي تَسظ هَضزي ثػَضت گطزيس



زض غَضتيٌِ يٌي اظ هحوويي زاًطگبُ ػلَم پعضٌي تجطيع ًبضتحويوبتي هطتطى ثب هحوويي زاًطگبّْبي ذبضخي زاضتِ ثبضس هتٌبست ثب  -17
 . يبكت ذَاّس اذتػبظ تجطيع پعضٌي ػلَم زاًطگبُ هحون ثِ گطًت  هيعاى ٍ سغح هطبضًت عطف ذبضخي ثب ًظط ضَضاي پژٍّص

سُ زض هَضز هدطي ثَزى زاًطدَيبى هْوبى ،هوطض گطزيس زض تػَيت عطحْب ي تحويوبتي زاًطدَيي ، ثب تَخِ ثِ هطٌالت ايدبز ض -18
 . ثبضٌس  زاًطدَيي تحويوبتي عطح هدطي  زاًطدَيبى هْوبى ًوي تَاًٌس

ل پس اظ تبهيي ضيب هيليَى ضػت سوق تب  تحويوبتي عطح هبلت زض ػوَهي زًتطاي ّبي زٍضُ زاًطدَيبى  هوطض گطزيس پبيبى ًبهِ ّبي -19
اهتيبظ  4هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًطگبُ هَضز حوبيت هطاض ثگيطًس، ثِ ضطعي ًِ ثِ اظاي ّط زُ هيليَى ضيبل تَسظ  95اػتجبض زض سبل 

 هَضز ّبي ذطٍخي  اضائِ ثِ هٌَط زكبع اخبظُ است ثسيْي  .گطزز  اضائِ  SCOPUSٍ يب  Pub med , ISIثػَضت اًتطبضهوبلِ زض 
 عطح ثبثت اظ زضيبكتي هجلؾ ًطَز اضايِ هوبلِ غَضتيٌِ زض زكبع اظ ثؼس هبُ 12 تب ضَز هي هتؼْس ضاٌّوب استبز  ست زض ؿيط ايي غَضتا ًظط

 كٌبٍضي ٍ تحويوبت هحتطم هؼبًٍت ًِ است اخطا هبثل ضطعي ثِ هػَثِ ايي ، گطزز ًسط ضاٌّوب استبز هعايبي ٍ حوَم اظ تحويوبتي
 ييسيِ تؼْس ًبهِ ًسط حوَم زض ايي اضتجبط ضا اظ ازاضُ حوَهي زاًطگبُ اضايِ ًوبيس .تب كطم پعضٌي زاًطٌسُ

 :  گطزز ضػبيت شيل هَاضز ضًَس هي تسٍيي  Paper based هوطض گطزيس زض پبيبى ًبهِ ّب يي ًِ  -20

 الق( هوبالت اضائِ ضسُ توبم اّساف پبيبى ًبهِ ضا پَضص زٌّس. 

 ة( كػل اٍل ثػَضت اًگليسي ثيبًگط اّساف ٍ ثيبى هسئلِ ثبضس 

 ثػَضت  "...ٍ گيطي ًتيدِ ٍ ثحث ّب، يبكتِ ، ضٍضْب ٍ هَاز ، هوسهِ ، هسئلِ ثيبى ، اّساف "ج( زض كػل كبضسي حتوب ثرص ّبي 
 . ثگيطز ثط زض ضا ًبهِ پبيبى% 30 حساهل ٍ گطزز اضايِ ذالغِ

 ػٌَاى 3 حساهل پصيطش اضائِ  ثِ هٌَط زستيبضي ٍ تٌويلي  هصًَض ثطاي زاًطدَيبى هوبعغ تحػيالت  ز( ًگبضش پبيبى ًبهِ ثِ ضٌل
 .  است ضسبلِ اظ هٌتح هوبلِ

 پطٍ كطم زض ػٌَاى تـييط هَضز زض95/02/15 هَضذِ 5/ز/8201 ضوبضُ ثِ ثْساضت زاًطٌسُ كٌبٍضي ٍ تحويوبت هحتطم هؼبًٍت  پيطٌْبز -21
 ثِ تَخِ ثب ٍ هغطح  " proposal  "حويوبتي اظ پطسطٌبهِ عطح تحويوبتي ثِ ػٌَاى عطح هوسهبتي تحوين ت ّبي عطح ّبي پَظال

 " ػٌَاى ثطضسي ٍ ثحث اظ پس ثَز  ضسُ هطاًع ٍ زاًطٌسّب پيطٌْبز اضايِ ثِ هٌَط  ًْبيي تػَيت ًِ 94/06/17 هَضذِ 703 غَضتدلسِ
 تػَيت ًْبيي هطاض گطكت. "عطح پيطٌْبزي تحوين

 

 

     

 


