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هزیمم ياه  تئیه  انما و  ياه  تایه  سیئر  ریزو و  مرتحم  ماقم  مئاق 

مکیلع مالس 
بوصم یملع  تایرـشن  ۀـمان  نییآ ساـسا  رب  یملع  تایرـشن  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  اـمارتحا 

یبایزرا و لاـس  ره  بوصم 1398/06/09  یملع  تایرـشن  یبایزرا  همان  هویـش  1398/02/02 و 
هجیتن دیدرگ و  ماجنا  لاس 1399  يدنب  هبتر  یبایزرا و  ساسا  نیا  رب  .دـنوش  یم  يدـنب  هبتر 

رد دـییامرف  روتـسد  تسا  یـضتقم  .دراد  رارق   Journals.msrt.ir هناـماس رد  يدـنب  هبتر 
.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  یبایزرا  ياه  هتیمک  هزیمم و  ياهتایه  رد  هلمج  زا  فلتخم  ياه  یبایزرا 

رارق دیکات  دروم  لیذ  حرـش  هب  روکذم  همان  هویـش  همان و  نییآ  تاکن  نیرتمهم  صوصخ  نیا  رد 
: دریگ یم 

هنالاس ياه  یبایزرا  رد  هیرـشن  ۀـبتر  تایرـشن ، يارب  یملع  راـبتعا  یهاوگ  رودـص  ياـج  هب - 1
.تسا هدش  نیزگیاج  هیرشن " رابتعا   " ناونع هب

یماـمت یجیورت ، یملع -  اـی  یـشهوژپ  یملع -  تروص  هب  تایرـشن  يدـنب  هتـسد ياـج  هب - 2
.دنوش یم هتخانش  یملع " ۀیرشن   " ناسکی ناونع  اب  تایرشن 

، يدروـم ۀـعلاطم  هاـتوک ، يرورم ، یــشهوژپ ، ۀـلاقم  عاوـنا  دـناوت  یم یملع  ۀیرــشن  کـی  - 3
نکل دیامن ، رشتنم  يرواد  زا  سپ  ار  یجیورت  ینف و  یموهفم ، رظن ، هطقن يدربراک ، یسانش ، شور

.دوش جرد  هلاقم  ره  تسخن  هحفص  رد  هلاقم  عون  دیاب 
تایرـشن ۀـبتر  دـنوش و  یم  یبایزرا  روکذـم  همان  هویـش  ساسا  رب  لاس  ره  یملع  تایرـشن  - 3

.ددرگ یم  مالعا  نییعت و  د )  ) فیعض و  ج )  ) طسوتم ب ، )  ) بوخ فلا ،)  ) بوخ یلیخ  تروص  هب
.دوش یم یبایزرا  دنیارف  زا  هیرشن  فذح  هب  رجنم  د )  ) فیعض ۀبتر  بسک 

هاـگیاپ تسرهف  رد  هیرـشن  رگا  یللملا ، نیب ۀـصرع  رد  روضح  هب  تایرـشن  قیوشت  روـظنم  هب - 4

1Q ياه هجرد زئاح   Scopus ای  Web of Science يدانتسا ياه  هیامن رد  ای  دشاب   JCR

ربتعم تایرـشن  هورگ  رد  یبایزرا ، دـنیارف  زا  جراخ  هیلوا و  مان  تبث زا  سپ  دـشاب ، هدـش   4Q ات 

. دریگ یم رارق  یللملا  نیب
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