
 

 

 

رآموزش عالي كشونماد  ،هراندانشگاه ت  

 

 
درتميه تموسگاه ت تسهممهنره ت اباتهتبهتمموم تعهي تششورتدارا تتتبزرگتاینتدانشگاه تششگورتتبهتعنوا تدانشگاه تهراا تت

گمه تبهت جودتشگگههاگگرهی تهمسو تسگگهبدهت تتدموستهدریدتاسگگتهدا تبنه ستهشاگگينتدانشگگ ویه تجهیاهه ترفيعتاسگگوت تب 

ههت تهرشنه ستارم تمداركتهشاگگي  تدرتششگگگورت تههرآتامتم ستداشگگگتنتشتهب هنهتممتهمستشثا تدانشگگ ویه ستاسگگگتهدا ت تشت

ههت تموسگاگه تويوستهت ت اباتهت تريا تمعتتاهاینت تمرمتاینتدانشاه تتتههت تدانشگدد تهه تم رزستهعددترشگتهتمممهیشگاه ت

 .اسوتبهتاینتدانشاه تاعطهتشد «تنمهدتمموم تعهي » ت«تدانشاه تمهدر»داناوستبهتنشو تشهتعنوا ت

تع م تم ال تنشاتسهمهنه 

تدبياههنهتامتوژ هش ت-تع م ترهتهتدارا تنشایهت۱۹تشهتاسوته اا تنشگایهتت۹۳۱تدارا تحهضگاستتحهلتدرتهراا تدانشگاه ت

ت تادب تااستهر  ی.تشوندم تمنتشاتد فا نهمهتیهتفا نهمهتصور تبهتنشایه تاین.تبهشندم تششورتع م تنشایه تشميايو 

تراا هتدانشاه تانتشگهرا تتدرتچهو ت تايدتا نيد تهه ناگ هتتصگور تتبهتنشگایه تتانتشگهرتتهمسنينت تمدهال تمرای تصگحشهت

ت.گيادم تصور 

تجرهن تسطحتدرتايم   بينتهه بند رهته 

تهراا تدانشاه تماشز تسهممه 

تجهمعتهه تبند ترهته



تباتشه)تتSCImagoتبند رهتهتدرت۹۰۰۱تسهلتدر(توزشد تع و تدانشاه تاحتاهبتبد  )تهراا تدانشاه :تت۹۰۰۱سهلت

تامتScopusتدیتهبيدتدرتموجودتم ت فتششورهه تعهي تمموم ت تد يت تهشديدهه تموساه تع م تمدهال تهعدادتاسهس

ت.تداشوتتاارتجره ت۳۰۳ترهتهتدر(تاسوممد تبدسوتElsevierتانتشهرا 

تهراا تدانشاه تسن  ست بتاسهستبات ت۹۰۹۹تسهلتژ ئيهتدرتدنيهتهه دانشاه تبند رهتهتجدیدهاینتبااسهس:ت۹۰۹۹سهلت

تدرتس۲۰۹تامتيهمت بتصحشه تاندام تشههصتدرتس۹۰۳تجرهن ترهتهتبهتهراا تدانشاه تبهشد؛م تایاا تدانشاه تباهاین

تميزا تشههصتدرت ت۹۳۳تامتيهمتدستاس تتهبنتهه فهینتشههصتدرتس۱۶۹تامتيهمتدیااا تسو تامتمشههد تتهب يوتشههص

ت بندرهتهتامتشهتا نا هتمهاینتدرتدانشاه تاینترهتهتشهتاسوتحهي تدرتاین.تاسوم رد تدسوتبهترات۳۳۳تامتيهمتارجهعه 

ت.بودتشد تاعال ت۱۳۳تشدستمنتشاتمادادتمه تدرت بومتایک

تس۹۰۹۳تسهلتدرتجره تهه دانشاه تبند رهتهتدرتشهناره ستاهه دانشتايم   بينتبند رهتهتنظه تبااسهس:ت۹۰۹۳سهل

تاینتشهناره تبند رهتهتنظه تدرتنيزت۹۰۹۲تسهلتدرت.شادتشابتجره تباهاتهه دانشاه تينبترات۲۶۶ترهتهتهراا تدانشاه 

تتاارتجره تاهابتدانشاه ت۹۰۰تبينتدرت ت۲۹–۹۲ترهتهتدرتنيزتمرندس ت تفن تهه رشتهتدرت ت۹۰۹–۳۰۰ترهتهتدرتدانشاه 

ت.گافو

تتاارتجره تباهاتدانشاه ت۳۰۰تههت۳۰۹تميه تدرتهراا تدانشاه ت۹۰۹۳تسهلتدرتشهناره تبند ترهتهتاسهستبا:ت۹۰۹۳سهلت

ت.گافو

تتاارتجرهن ت۳۳۳تجرهن تجهیاه تدرتهراا تدانشاه ت۹۰۹۱تسهلتدرتههیوا تم  تدانشاه تبند ترهتهتاسهستبا:ت۹۰۹۱سهل

ت.گافو

ت(Fields)توضوع متهه تبند ترهته

تههیوا تم  تدانشاه تبند ترهتهتدرت ت۹۰۹۱تسهلتدر

ترهتهتموضوع تشههه

ت۹۹تمرندس تع و 

ت۹۶۹تششه رم تع و 

ت۳۲۰-۳۰۹تطتيع تع و 

ت(Subjects)تموضوع 

تههیوا تم  تدانشاه تبند ترهتهتدرت ت۹۰۹۱تسهلتدر

تمرندس تدرت ت۹۳ترهتهتشيم تمرندس تدرت ت۱ترهتهتمدهنيکتمرندس تموضوعه تدرتهراا تدانشاه تبند ترهتهتاینتدر

ت.شادتشابتراتجره تدرت۳۶ترهتهتششه رم تع و تدرت ت۲۱ترهتهتعماا 

ترهتهتموضوع

ت۱تمدهنيکتمرندس 



ت۹۳تشيم تمرندس 

ت۲۱تعماا تمرندس 

ت۳۶تششه رم تع و 

ت۹۹۹تشهمپيوهاتع و 

ت۹۹۱تباقتمرندس 

ت۹۳۳تموادتع و 

ت۹۱۳تشيم 

ت۹۱۳تمیاوتمشيط

ت۹۹۳تجهنورشنهس ت تشنهس تگيه 

ت۹۲۲تشنهس تممين

ت۳۲۰-۳۰۹تریهضيه 

تاسالم تششورهه تهه دانشاه تميه تدرتبند رهته

تسهلتدرتما مه تششورهه تميه تدرتسو ترهتهتهراا تدانشاه (تISC)تاسال تجره تاستنهد توهیاه تبند ترهتهتاسهستبا

ت.داردترات۹۰۹۶

ترهتهتموضوع

ت۹تفنه ر ت تمرندس 

ت۳تششه رم تع و 

ت۳تاجتمهع تع و 

ت۳تطتيع تع و 

ت

تمؤساه ت تههتدانشدد ت تههوادید 

تدرتوادیدتمحرو تشهتداشوتهوجهتبهید.تداردتمیهد ت اباتهتوژ هش تمؤساه ت تههتدانشگدد تتههستوادیدتهراا تانشگاه تد

تاسوتووي تههتم تدرتمموم تشهتهودگادا توادیدتمعنه تبهتايزامهت تشودم تاطالقتدانشدد تچندتم موعتبهتدانشگاه تتاین

ت.اسوتمتحه  

 تهراا تدانشاه تماشز توادید

تهراا تدانشاه تسيهس تع و ت تحدوقتدد انشد

تشنهس دانشت تاطالعه تع و تدانشدد 

ت(۹شمهر ت)هراا تدانشاه تفن تهه دانشدد توادید

تهراا تدانشاه تع و توادید

تمیتهتهناهه توادید

تاناهن تع و ت تادبيّه تدانشدد 

 تاميامبهدتم موعه



تشهرمفاین تانشدد د

ت(۹شمهر ت)تهراا تاه دانشتفن تهه دانشدد توادید

تههرج تادبيه ت تههمبه تدانشدد 

تبدن تهابيوتدانشدد 

تژئوفيزیکتمؤساه

تنوینتفنو ت تع و تدانشدد 

تفيزیکتدانشدد 

تجره تمطهيعه تدانشدد 

 ت(سهبقتفن تدانشدد )تفن تهه دانشدد توادید

تتهراا تدانشاه تفن تهه دانشدد توادیدت۹تادیدو

تشيم تمرندس تدانشدد 

تعماا تمرندس تدانشدد 

تمرندس تع و تدانشدد 

تهراا تدانشاه تفن تهه دانشدد توادیدت۹توادید

تمدهنيکتمرندس تدانشدد 

تشهمپيوهات تباقتمرندس تدانشدد 

تنحوتمرندس تاناتيتو

تصنهیعتمرندس تدانشدد 

تمتهيورژ ت تموادتمرندس تدانشدد 

تمعد تمرندس تدانشدد 

تبادار ندشهتمرندس تدانشدد 

تتهراا تدانشاه تفن تهه دانشدد توادیدت۳توادید

تشهسپينتفن تدانشدد 

فومنتفن تدانشدد 

 تفهراب توادید

تحاهبدار ت تمدیایوتانشدد د

تحدوقتدانشدد 

تايريه تدانشدد 

تمرندس تدانشدد 

 تطتيع تمنهبعت تششه رم توادید

تطتيع تمنهبعتانشدد د

تششه رم تهوسعهت تاتتاهدتدانشدد 

تششه رم تمرندس ت تع و تدانشدد 

تششه رم تفنه ر ت تمرندس تدانشدد 

تبيهبه تايم   بينتهشديده تماشز

تمیاوتمشيطت تمبتايم   بينتهشديده تماشز



تششه رم تبيوهدنويوژ تماتدنتگا  

 تابوریشه توادید

 تمیتهتهناهه توادید

 تهراا تدانشاه تارستوادید

 تشيشتايم   بينتوادید

 تهراا تدانشاه تايتامتوادید

  تدانشاه تاسالم تمعهرفت تايريه تدانشدد

تهراا 

 تژئوفيزیکتمؤساه

 تنشاه داتبيوفيزیکت توشيم بيتهشديده تماشز

تهراا 

 تبيهبه تايم   بينتهشديده تماشز

 تمیاوتمشيطت تمبتايم   بينتهشديده تماشز

   تششه رم تبيوهدنويوژ تماتدنتگا

تهشديدهه ت توژ هشتااشزم 

 تنحوتمرندس تاناتيتو

 تمهیعتطتيع تگهمتاناتيتو

 تماشز تا راسيه تمطهيعه تماشز

 تمدیایوتشهرباد تهه وژ هشتماشز

 تگادشاا تهه وژ هشتماشز

 تنهنوتفنه ر ت تع و توژ هش تماشز

 تهه فام رد ت تههفنه ر توژ هش تماشز

تميدا ب 

 تمرندس تدرتنوینتهه فنه ر توژ هش تماشز

تمیات تع و 

 تبيهبه تايم   تبينتهشديده تماشز

 تبيوفيزیکت تبيوشيم تهشديده تماشز

 تشوهينتمبت تههكتححهظوتهشديده تماشز

 تايم   تبينتهه همدهر ت تمطهيعه تماشز

 تدین تايم   تبينتمطهيعه تماشز

 تار وهت تشمهي تممایده تمطهيعه تمؤساه

 تمنه تهشديده ت تمطهيعه تماشز

 تايم   تبينتعهي تهشديده ت تمطهيعه تماشز

 تفامیندتسهم تشتيهت تطااح تماشز

 تويشافتهتیهب مش اهتوژ هش تماشز

 تعموم تسيهستاذار تمطهيعه تماشز

 تاناژ تحدوقتيعه مطهتماشز

تههوژ هشدد ت توژ هش تمؤساه  

 تهابيت تع و ت تر انشنهس تمؤساه

  تایاان تفاهنگتشهرباد تهشديده توژ هشدد

 تریز بانهمهت تمدیایوتدرتوژ هشتمؤساه

تاناژ 

 تايم   بينتماشزت تده داتنهمهيغوتمؤساه

تفهرس تمبه تمموم 

 تاتتاهد تهشديده ت تهوسعهتمؤساه

 تيد هطتتحدوقتمؤساه

 تعموم تحدوقتمؤساه

 تاجتمهع تهشديده ت تمطهيعه تمؤساه

 تژئوفيزیکتمؤساه

 تشنهس بهسته تمؤساه

 تجغاافيهتمؤساه

 تمبتمؤساه

 تههكت تمبتمشيط میاوتهشديده تمؤساه

 تشنهس جا ت تجزاتع و تهشديده تمؤساه

  تمیاومشيطت تسوهوتهودر ستوژ هشدد

  تع متههریختوژ هشدد



  م نتمبه توژ هشدد 

تموساه ت اباتهتبهتدانشاه تهراا ت تااشزمتسهیا 

 تهدموتضمنتهه مموم تماشز

 ت اسالتجره تدرتفنه ر ت تع متويشتادتدبياههنه

 تدانشاه تفنه ر ت تع متوهرك

 م هم تفضه ت تاطالعه تفنه ر تماشز 

 تشيحيوتارمیهب تماشز

 تششورتناهر تيام تماشز

 تايدتا نيد تممومشره تماشز

  تدانشاه تهه تموم

 جهذبهتهه تدانشاه  

 بهغتموم تناهرسته 

بهمتيالت تههندا تتهجهرتبود تاسوتشهتههریختاحداثتم تبهتد ر تس طنوتفتشع  تشه هه تیعمهر تبهغتناهرسته تید تامتشهخ

تگاددم 

  ههنهت)موم (تمدد

هاینتههت تدیدن ههنهتمدد ت تم موعهتمثهرت تاشگگگيهاتههری  ستفاهنا ت تهنا تموجودتدرتم تبشقتامتگاانترههاتینتم موعه

 .ندهطتهراا ت تب دهتایاا ت تجره تاسو

تتتشنهس تبهسته تموساه

تعنوا تبهتافشهرتمشمودتدشتاتماحو تهوسطتمشنتاینتگادیدتماگتداتتشگمياا تتفاد ستبهغتدرت۹۳۲۳تسگهلتتاماینتموسگاگهتتت

 .گافوتتاارتهراا تدانشاه تشنهس تبهسته تموساهتاهتيهرتدرت تف

  ما دتدانشاه

شگما تماهدفتبهتعيدتسعيدتفطاتبهتممينتمد تشد.تاینتمده تتت۹۳۳۳ش نگتاحداثتماگ دتدانشگاه تدرتههریختیدمتهادادتتت

بهتت۹۳۳۲شهتامتمعمهر تمیته تاسگگالم تباهوردارتاسگگوستباا تباگزار تنمهمت تان ه تمااسگگمتمذهت تبنهشگگد ت تدرتسگگهلتتتتت

هه تم تامتطایقتدانشاه ت تنرهدتنمهیندگ تمده تأمينتهزینهبادار ترسگيد تاسگو.تدرتحهلتحهضاتادار تامورتما دت تهتتبرا 

 .وذیادمعظمترهتا تصور تم 

 

تمشتوبترهتهتهه تباهاتدانشاه  

  :۳-۹-۹تمنهطقتدرتباقترشتهتریهض تمممهیش تگا  ت–تهراا تدانشاه تتتوي تباا تالم تهتهر

 شرا جنايو سرميهتدرتمنطده رهتهتدرتسرميه رهتهتششور 

 هراا  واا ۹منطدهت 139 219

http://negarestan.ut.ac.ir/
http://museums.ut.ac.ir/mm/
http://www.utmosque.ir/


 هراا  دهتا ۹منطدهت 241 394

 مشرد واا ۹منطدهت 246 404

 ياامش واا ۹منطدهت 250 410

 هراا  دهتا ۹منطدهت 292 480

 مشرد دهتا ۹منطدهت 341 569

 اردبين واا ۹منطدهت 49 181

 بوشرا واا ۹منطدهت 97 367

 شراضه واا ۹منطدهت 97 367

 شاآ دهتا ۹منطدهت 126 439

 یزد دهتا ۹منطدهت 134 472

 شامه  واا ۹منطدهت 142 495

 هندهبن واا ۳منطدهت 11 260

 اندیمشک واا ۳دهتمنط 14 314

 تا   واا ۳منطدهت 18 452

 جيافو واا ۳منطدهت 27 582

 هندهبن واا ۳منطدهت 57 1159

 هندهبن واا ۳منطدهت 104 1788

  :۳-۹-۹تمنهطقتدرتوزشد ترشتهت-ه اب تمممهیش تگا  ت–تهراا تدانشاه تتتوي تباا تالم ترهته

 شرا جنايو سرميهتدرتمنطده رهتهتدرتسرميه رهتهتششور 

 هراا  دهتا ۹منطدهت 35 95

 هتایز دهتا ۹منطدهت 36 99



 هتایز دهتا ۹منطدهت 43 120

 شياام دهتا ۹منطدهت 45 124

 شياام دهتا ۹منطدهت 53 137

 هتایز دهتا ۹منطدهت 59 158

 هتایز دهتا ۹منطدهت 69 196

 واند واا ۹منطدهت 124 278

 اراك دهتا ۹منطدهت 203 476

 فادید دهتا ۹منطدهت 235 541

 شاآ دهتا ۹منطدهت 247 571

 شرایهر واا ۳منطدهت 94 900

 ههشاته  دهتا ۳منطدهت 115 1050

 وهشدشو دهتا ۳منطدهت 143 1221

 ربهطتشایم واا ۳منطدهت 172 1396

 فيا مشو  دهتا ۳منطدهت 183 1455

 بوئينتمهاا واا ۳منطدهت 189 1501

 هشتااد اوا ۳منطدهت 218 1733

  :۳-۹-۹تمنهطقتدرتحدوقترشتهتاناهن تمممهیش تگا  ت–تهراا تدانشاه تتتوي تباا تالم ترهته

 شرا جنايو سرميهتدرتمنطده رهتهتدرتسرميه رهتهتششور 

 شياام دهتا ۹منطدهت 51 93

 هراا  واا ۹منطدهت 59 115

 هراا  دهتا ۹منطدهت 67 139



 واا ۹منطدهت 4 17
هابوت

 حيدریه

 هویااشه  واا ۹منطدهت 45 129

 سهر  دهتا ۹منطدهت 46 132

 من ه  واا ۹منطدهت 57 163

 

 (همشاوركارشناس ارشد مریم قدسي )

 (عدخترانه امام حسین) متوسطه دوم


