




 داًطىذُ ادتیات ٍ ػلَم اًساًی دس یه ًگاُ



آخشیي آهاس هشتَط تِ تؼذاد ول داًطجَیاى داًطىذُ 
 ادتیات ٍ ػلَم اًساًی





                            :ادتیات ٍ ػلَم اًساًی فؼالیتْای آهَصضی داًطىذُ 

 : الذاهات اًجام یافتِ : الف 
  حَصُ ایي واسوٌاى تیي دس آهَصش اداسُ تِ هشتَط ّای فؼالیت ٍ سضتِ تمسین .1

 ؛ صهاى تشیي وَتاُ دس داًطجَیاى تشای تْتش خذهات اسائِ جْت

 ؛ جذیذ ٍسٍدیْای ًام ثثت صهاى دس داًطىذُ سالي تجْیض .2

 (اتَهاسیَى اص استفادُ ٍ اضافی جلسِ صَست حزف) واغز هصشف واّص .3

 



 ّا داًطىذُ تیي دس سا ًاهی ثثت آهاس تیطتشیي اًساًی ػلَم ٍ ادتیات داًطىذُ هتَالی سال چٌذیي .4

 .ضذُ اًجام تیطتش دلت ٍ سشػت تا ًام ثثت فشآیٌذ ّشسالِ وِ دادُ اختصاظ خَد تِ

 

. 



 دس پژٍّطی فؼالیت صَست تِ ًاهِ پایاى ثثت تِ الذام وِ داًطىذُ اٍلیي .5

 ؛  است ًوَدُ گلستاى سیستن

 ؛ داًطىذُ سایت ٍب دس آهَصضی ّای ًاهِ آئیي ٍ فشهْا دادى لشاس .6

  گشٍُ هذیشاى عشف اص ّا گشٍُ ظشفیت تشسسی ٍ ػوَهی دسٍس وٌتشل ٍ اسائِ .7 

 هاصاد صَست تِ دسٍس اسائِ اص جلَگیشی ساستای دس داًطىذُ آهَصش ٍ آهَصضی

  اًساًی ػلَم ٍ ادتیات داًطىذُ وذ دس ًویي ساتك ادتیات داًطىذُ وذ ادغام .8 

  .گلستاى آهَصضی دسساهاًِ آى اصالح ٍ اسدتیل

 گلستاى ساهاًِ دس دسٍس چاست اصالح ٍ ساهاًذّی .9
 



 ؛ گلستاى ساهاًِ دس دسٍس چاست اصالح ٍ ساهاًذّی .10

 ؛ التذسیس حك اساتیذ ساهاًذّی .11

 ؛ گلستاى سیستن دس دسٍس سشفصل تؼشیف .12

 ؛ تحصیلی سال آغاص تا ّوضهاى داًطىذُ ساختواى ًظافت ٍ ساصی صیثا .13

 ؛ آهَصضی ّای پشًٍذُ ساصی هشتة ٍ تجْیض .14

  آهَصضی دستاٍسد تشیي هْن) اهش ایي اص ًاضی هالی ّای جَیی صشفِ ٍ دسٍس ادغام .15

 . (داًطىذُ

 



 الذاهات آتی: ب 
 
 

 ؛  ٍاحذ آى تا هشتثظ واسضٌاس استمشاس عشیك اص ٌّش گشٍُ واسگاّی ٍ آهَصضی ّای والس ساهاًذّی .1

 ؛ گلستاى ساهاًِ تا تْتش آضٌایی جْت لذین ٍ جذیذ ٍسٍدی داًطجَیاى تشای آهَصضی واسگاُ تشگضاسی .2

 جْت دس تشم عَل دس اساتیذ والسْای ًطذُ تطىیل یا ضذُ تطىیل جلسات تؼذاد هاّاًِ گضاسش .3

 ؛ آهَصضی ویفیت تشدى تاال ایجاد

 ؛ جذیذ ّای سضتِ تاسیس هجَص اخز جْت الذام .4

 . ًیاص هَسد ّای سضتِ دس ػلوی ّیات اػضای جزب جْت الذام .5

 

 



وسة ستثِ ّای تشتش آصهَى واسضٌاسی  ( الف(افتخاسات دسحَصُ آهَصش: ج 
 اسضذ تَسظ داًطجَیاى ادتیات ٍ ػلَم اًساًی



سِ ًفش اص داًطجَیاى  دسخطص ( ب(دسحَصُ آهَصشافتخاسات : ج 
داًطىذُ ادتیات ٍ ػلَم اًساًی دس تیست ٍ دٍهیي الوپیاد ػلوی  

 1397ٍ سِ ًفش دس سال 1396داًطجَیی وطَس دس سال 

 



  :ادتیات ٍ ػلَم اًساًی پژٍّطی داًطىذُ فؼالیتْای 

 :  الذاهات اًجام یافتِ : الف 

  عی پژٍّطی عشح ٍ وتاب ؛ همالِ تالیف صهیٌِ دس -1

  سضذ                                1397 الی 1391 ّای سال

 (تِ ضشح جذٍل صفحِ تؼذ )

 



 97 96 95 94 93 92 91 عنوان فعالیت

 273 300 340 216 178 75 55 پایان نامه

 10 4 6 1 1 0 2 داوری کتاب

 234 234 333 192 247 142 30 داوری مقاالت

 31 46 43 25 11 13 6 تألیف کتاب

 31 24 25 11 13 12 6 طرح های پژوهشی

 209 236 224 281 129 91 57 تالیف مقاله

 97 186 419 281 277 191 132 تالیف مقاالت همایش

 11 10 8 3 0 0 0 ویرایش کتاب

 896 1040 1398 1010 856 524 288 جمع کل



تذٍیي گضاسش ػولىشد فؼالیتْای پژٍّطی  ٍ اسسال آى تِ ّوِ  -2
دسایي گضاسش ولیِ فؼالیت  : اػضای ػلوی داًطىذُ عی دٍ سال پیاپی

 .ّای ػلوی اساتیذ دس دٍ سغح گشٍُ ٍ داًطىذُ ًوایص دادُ ضذُ است 

 



تشًاهِ جاهغ پژٍّطی ٍیژُ اػضای ّیات ػلوی داًطىذُ تذٍیي  -3
 ادتیات ٍ ػلَم اًساًی



اًساًی تا دستگاُ ادتیات ٍ ػلَم ػولیاتی داًطىذُ تذٍیي تشًاهِ  -4
 ّای اجشایی ٍ ٍاحذّای استاى اسدتیل



 :تىویل ٍب سایت داًطىذُ ادتیات ٍ ػلَم اًساًی، ضاهل -1
تىویل ٍ اصالحHomePage   داًطىذُفاسسی تشای اساتیذ 

 
 داًطىذُدسج وتاتْای تألیفی ٍ تشجوِ اساتیذ دس ٍب سایت 

 
 داًطىذُافتخاسات اساتیذ، واسهٌذاى ٍ داًطجَیاى گشاهی دس ٍب سایت دسج 

 
 دسج صهاى ّای اسائِ دفاػیِ داًطجَیاى همغغ دوتشی ٍ واسضٌاسی اسضذ دس ٍب

 سایت داًطىذُ
 













هجَص ساُ اًذاصی فصلٌاهِ   -3
پژٍّطی هذیشیت  –ػلوی 

  ػلویدٍلتی تَسظ اًجوي 
 هذیشیت دٍلتی ایشاى

 هتي پژٍّطی ػشفاًیًطشیِ  -2 ًطشیِ جغشافیا ٍ ػذالت فضایی -1   

 (هی تاضذهشاحل اٍلیِ اخز هجَص )









 : آتی دس حَصُ پژٍّصالذاهات : ب
  ًحَُ تا ػلوی ّیات اػضای تیطتش چِ ّش آضٌایی ساستای دس ّای واسگاُ تشگضاسی -1 

  ؛ JCR  ٍ wos هجالت دس همالِ ًگاسش

 ؛ (هالی حاهی جزب صَست دس )گشدضگشی الوللی تیي وٌفشاًس دٍسُ دٍهیي تشگضاسی -2

 ؛ جذیذ هجالت اًتطاس هجَص اخز جْت دس تالش -3

 اًگلیسی؛ پیج َّم تىویل ٍ داًطىذُ سایت ٍب تىویل ٍ سساًی سٍص تِ -4

 ّای عشح اًجام ساستای دس ریشتظ ّای ساصهاى تا هٌؼمذُ ّای لشاسداد ساصی ػولیاتی -5

 ؛ ضْشداسی گشدضگشی؛ ٍ دستی صٌایغ فشٌّگی هیشاث ساصهاى : هاًٌذ ساصهاًی تیي

 . داًطىذُ وتاتخاًِ تجْیض ٍ وتاب خشیذ -6

 

 



 :حَصُ پژٍّصافتخاسات دس : ج
  وطَس دس ًفشی ته هماالت داسای ًَیسٌذُ اٍلیي ػٌَاى تِ ساستاى حیذسی ٍویل دوتش -1
 ؛  ISC ستثِ داسای همالِ 120 اص تیص تا
 
 

 داًطىذُ اص اسدتیل استاى تشتش پژٍّطگش ػٌَاى تِ فش ًظن حسیي دوتش آلای اًتخاب  -2
 ؛ 1397 سال دس اًساًی ػلَم ٍ ادتیات

 
 

  آلایاى 95 سال دس اسدتیل استاى گشدضگشی تخص تشتش هذسس ٍ تشتش هَلف اًتخاب -3
 ؛ ًؼوتی ٍلی ٍ پَس اتشاّین حثیة دوتش

 
 

  آلایاى96 سال دس اسدتیل استاى گشدضگشی تخص تشتش هذسس ٍ تشتش هَلف اًتخاب -4
 ؛ ایواًی تْشام دوتش ٍ صادُ حسي هحوذ دوتش

 

 



 تاًَاى پژٍّطی تشگضیذُ ػضَ ػٌَاى تِ اسفٌذیاسی فشیثا دوتش خاًن سشواس اًتخاب -5
 ؛ استاى

 
 

 دوتش آلای تَسظ فاسسی سلواى ػلوی جطٌَاسُ چْاسهیي تشتش ستثِ وسة -6
 ؛ یضداًی هحوذحسي

 
اثش خاًن دوتش هسشٍسُ هختاسی ٍ آلای جؼفش جثاسی تِ ػٌَاى  « پل هؼلك»ًمذ سهاى  -7

 ؛ تشتشپایاى ًاهِ 
 

دس جطٌَاسُ تیي الوللی  همالِ تشتش اًتخاب همالِ دوتش هسشٍسُ هختاسی تِ ػٌَاى -8
تش اساس ًظشیِ )تحلیل جاهؼِ ضٌاختی اضؼاس پشٍیي اػتصاهی»پشٍیي اػتصاهی تا ػٌَاى 

 ؛ «(جاهؼِ ضٌاسی ادتیات گلذهي ٍ لَواچ
 

 تِ پَس اتشاّین حثیة دوتش آلای تشجوِ تا گشدضگشی صٌؼت دس پایذاسی وتاب اًتخاب .9
 ؛ 1396 سال دس گشدضگشی صٌؼت حَصُ دس تمذیش ضایستِ وتاب ػٌَاى

 
 



 

 صًذاًی دٍم اسواػیل ضاُ» ٍ «لضلثاضاى تاسیخ»ػٌاٍیي تا صفَیِ تاسیخ وتاب دٍ تشجوِ .10
 ٍ ادتیات داًطىذُ ػلوی ّیأت ػضَ تَسظ استاًثَلی تشوی صتاى تِ «لْمِْ للؼِ سالِ 20

 ؛ 1395 سال اسذی حسي دوتش اًساًی ػلَم

 

 گشٍُ ػلوی ّیأت ػضَ صادُ حسي حسام تشجوِ گشافیه عشاحی هثاًی وتاب اًتخاب .11
 1397 سال فشٌّگی سال وتاب هلی جطٌَاسُ دٍهیي دس فشٌّگی سال وتاب ػٌَاى تِ ٌّش

 ؛

 



 :  الذاهات اًجام یافتِ : الف 
 اًجوي ػلوی داًطجَیی دس سغح داًطىذُ ؛   14فؼال ًوَدى  -1
 

واسگاُ آهَصضی دس عَل سال تحصیلی دس هَضَػات هتٌَع  50تیص اص تشگضاسی  -2
 ؛جْت استما هْاست ّای ػلوی آهَصضی داًطجَیاى 

 
داًطگاُ )تشگضاسی جلسِ هثادالت ػلوی ٍ فشٌّگی تا داًطگاُ ّای خاسج وطَس  -3

 ؛( ّای لاسظ ؛ آق دًیض ؛ آتاتَسن تشویِ
 

 هطاسوت فؼال دس تشگضاسی هشاسن ّای هلی ٍ هزّثی اص جولِ جطي اًمالب ؛ -4

  :اًساًی ادتیات ٍ ػلَم فشٌّگی داًطىذُ فؼالیتْای 



97ٍ  96سالْایتشگضاسی جطي اًمالب دس   



  ػلوی) ّای داًطگاّی اص جولِ  اًجوي هطتشن تا  تشگضاسی جلسِ -5
 ؛( ٍ اًجوي ػلوی هذیشیت دٍلتی ایشاى تشٍیج صتاى ٍ ادتیات فاسسی 

 
الذاهات صَست گشفتِ دس ساستای اسائِ خذهات تِ داًطجَیاى   -6

 :سٍضٌذل 

  4تشگضاسی هشاسن تضسگذاضت سٍص ػصای سفیذ ٍیژُ داًطجَیاى سٍضٌذل داًطگاُ تِ هذت  -
 دٍسُ ؛

 ؛( جٌثص ّای اجتواػی ایشاى)تْیِ وتاب صَتی یه لشى اًمالب دس ایشاى -  

 .اختصاظ اتاق هخصَظ داًطجَیاى سٍضٌذل  -

 
ًوایطگاُ وتاتت ٍحی ٍیژُ هاُ ) تشگضاسی ًوایطگاُ ّای تخصصی  -7

 ؛(سهضاى ؛ ًوایطگاُ ػفاف ٍ حجاب 
 

 .دیذاس ٍ تجلیل اص خاًَادُ ضْیذاى جضایشی ٍ تضاػت پَس  -8
 

 

 



: فشٌّگیالذاهات آتی دس حَصُ : ب  
تالش دس جْت سَق دادى تشًاهِ ّای اًجوي ّای ػلوی تِ سَی واسگاُ  -1 

 ّای هْاست هحَس ؛
 

تالش دس جْت تشگضاسی واسگاُ ّای تا هضوَى تمَیت خَد تاٍسی ٍ  -2
 اػتواد تِ ًفس دس هیاى داًطجَیاى ؛

 
تالش دس جْت تشگضاسی ًوایطگاُ ّای تا هحتَای تمَیت دیي تاٍسی ٍ  -3

 واسآفشیٌی ؛
 

تشًاهِ سیضی دس جْت استثاط تا اًجوي ّای ػلوی وطَسی ٍ تشگضاسی  -4
 جلسات هطتشن ؛

 

 



:فشٌّگیافتخاسات دس حَصُ : ج  
ستثِ ًخست فؼالیت ّای فشٌّگی هاتیي داًطىذُ ّای داًطگاُ وسة  -1

 ؛1397؛1396؛1395؛1394هحمك اسدتیلی دس سال ّای 
 

 فجش دِّ ایام دس ای تشًاهِ تخص ٍ صیثاساصی تخص دس اٍل ستثِ وسة -2
  ؛ 1396 سال

  هشحلِ دس اًساًی ػلَم ٍ ادتیات داًطىذُ ػلوی ّای اًجوي دسخطص -3
 ضْیذ داًطگاُ هیضتاًی تِ 1395 سال دس وِ حشوت هلی جطٌَاسُ وطَسی

 :صیش ػٌاٍیي وسة ٍ وشهاى تاٌّش
  ؛ غشفِ تشتشیي ستثِ -
 دس داًطىذُ سیضی تشًاهِ ٍ جغشافیا ػلوی اًجوي تَسظ اٍل همام وسة-

   آهَصش تخص

 ؛ ًطشیات تخص دس تطَیك ضایستِ همام وسة - 
 

 



 پژٍّص ّای ًطشیِ) ًطشیات تخص دس وطَسی سَم ستثِ وسة -4
ِ سیضی، _جغشافیایی ِ سیضی ٍ جغشافیا ػلوی اًجوي تشًاه  ؛( تشًاه

 
ًفش اص داًطجَیاى داًطىذُ ادتیات تِ هشحلِ هلی سی ٍ  4ساّیاتی  -5

 ؛ 98سال ٍ ػتشت داًطجَیاى وطَس لشآى چْاسهیي جطٌَاسُ 
 

 ّای اًجوي تَسظ ضذُ اجشا ّای تشًاهِ تؼذاد ًظش اص داًطگاُ اٍل ستثِ -6
 ؛ 97 ٍ 96 ّای سال داًطىذُ


