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لَاًیي ٍ ضَاتظ هزحلِ آهَسشي


هدر هدبش سحكيل دز دٍزُ وبزؾٌبغي ازؾد ً 4يوػبل يب  2غبل اغز.

تثصزُ .1دز قَزسي وِ داًؿدَ دز هدر همسز داًؽآهَخشِ ًؿَد ،داًؿگبُ اخشيابز
دازد هدر سحكيل ٍي زا حداوثس ساب دٍ ًيوػابل اااصايؽ دّاد .اااصايؽ غاٌَار
سحكيلي ثساي داًؿدَي هؿوَل آهَشؼ زايگابى دز ًيوػابل اٍل ثادٍى دسداخاز
ؾْسيِ ٍ دز ًيوػبل دٍم ثب دزيباز ؾْسيِ عجك سقساِ هكَة ّيبر اهٌبي داًؿگبُ
اًدبم هي ؾَد .چٌبًچِ داًؿدَ دز ايي هدر داًؽآهَخشِ ًؿاَد اش اداهاِ سحكايل
هحسٍم اغز.
تثصزُ  .2سحكيل ّن شهبى داًؿدَي دٍزُ وبزؾٌبغي ازؾاد دز ولياِ ؾايَُّابي
آهَشؾي ٍ دز وليِ داًؿگبُّب ( دٍلشي ٍ غيس دٍلشي ) هوٌَؿ اغز.


سقداد ٍاحدّبي دزغي دز دٍزُ وبزؾٌبغي ازؾد ،حدالل  ٍ 28حاداوثس 32
اغز وِ اش ايي سقداد ٍ 6احد هسثَط ثِ دبيبى ًبهِ ٍ ثبلي هبًادُ ثاِ قاَزر

ٍاحدّبي آهَشؾي اغز.
تثصزُ ٌّ .1گبم ثسًبهِ زيصي دزغاي ّاس زؾاشِ ،داًؿاىدُ هسثَعاِ سشم اغاز دز
چبزچَة ثسًبهِ ّبي آهَشؾي ٍ دزغي هكَة داًؿگبُ ٍ يب ؾَزاي فبلي ثسًبهِزيصي
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آهَشؾي ٍشازر ،سقداد ٍاحدّبي زؾشِ زا ثِ ّوساُ سقداد ٍاحد دبيبى ًبهاِ هؿا ف

ًوَدُ ٍ ثِ سبييد وويشِ ثسًبهِ زيصي سحكيالر سىويلي داًؿگبُ ثسغبًد.
تثصزُ  .2ثِ سؿ يف گسٍُ آهَشؾي ٍ سبييد ؾَزاي سحكيالر سىويلي داًؿاىدُ،
داًؿدَيبى يه زؾشِ هَؽفٌد حداوثس سب ٍ 12احاد اش دزٍظ دٍزُ لجلاي زؾاشِ زا
سحز فٌَاى دزٍظ خجساًي ثگرزاًٌد .وػات ًواسُ لجاَلي  12دز دزٍظ خجساًاي،
الصاهي اغز ٍلي ًوسُ دزٍظ هروَز دز هيبًگيي ًيوػبل ٍ وال داًؿادَ هحبغاجِ
ًوي ؾَد .ضوٌب شهبى اغشفبدُ ؾدُ ثساي دزٍظ خجساًي دز غمف غٌَار سحكايلي
داًؿدَ هحبغجِ هيؾَد.
تثصررزُ  .3ازائااِ دزظ ثكااَزر «هغبلقااِ آشاد يااب اًفااسادي» ثااساي داًؿاادَيبى

وبزؾٌبغي ازؾد هدبش ًيػز.




ًوسُ ازشؾيبثي ّس دزظ ثِ قَزر فددي اش قفس سب  20هحبغاجِ هاي ؾاَد
ٍحدالل ًوسُ لجَلي دز ّس دزظ  12اغز .هيبًگيي ول لبثل لجاَل دز ّاس
ًيوػاابل  14اغااز ٍ چٌبًچااِ هياابًگيي ًوااسار داًؿاادَ دز ّااس ًيوػاابل
سحكيلي ووشس اش  14ثبؾد داًؿدَ دز آى ًيوػبل هؿسٍط سلمي هاي ؾاَد.
دز قااَزر ٍلااَؿ دٍ ثاابز هؿااسٍعي افاان اش هشااَالي يااب هشٌاابٍة دز دٍزُ
وبزؾٌبغي ازؾد ،داًؿدَ اش سحكيل هحسٍم هيؾَد.
ديؿساز سحكيلي داًؿدَ دز ّس دزظ سَغظ فضَ ّيئز فلوي يب هادزظ
ّوبى دزظ ٍ ثس اغبظ حضَز ،ؾسوز دز اقبليزّبي والغي ،اًدبم سىبليف

ٍ ًشبيح اهشحبًبر ازشيبثي هيؾَد.
تثصزُ  .1ثسگصازي آشهَى دبيبى سسم وشجي ثساي دزظّبي ًؾسي الصاهي اغز.
تثصزُ ً .2وسُ دزظ دع اش ازغبل ثِ ادازُ ول آهَشؼ ،غيس لبثل سغييس اغز.
تثصزُ  .3هدزظ هَؽف اغز ،ثسگِ ّبي اهشحبًي ّاس دزظ زا ثاِ فٌاَاى غابثمِ
دزظ ،حدالل سب دٍ ًيوػبل سحكيلي ثقد ًگْدازي ًوبيد.
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اًش بة حدالل ٍ 8احد دزغي دز ّس ًيوػبل ثساي داًؿادَ الصاهاي ثاَدُ ٍ
حداوثس سقداد ٍاحد دزغي لبثل اخر دز ّس ًيوػبل  14هي ثبؾدٍ .احدّبي
دزغي هروَز ؾبهل دزٍظ خجساًي ًيص هي ؾَد.

تثصزُ  .1دز قَزسي وِ داًؿگبُ ثِ ّس دليل ثب حار ٍاحادّبي دزغاي داًؿادَ
هَاامز وٌد ٍ ايي اهس هٌدس ثِ وبّؽ سقاداد ٍاحادّبي داًؿادَ اش حاد ًكابة 8
ٍاحد ؾَد ،آى ًيوػبل ثِ فٌَاى يه ًيوػابل وبهال خاصٍ غاٌَار سحكايلي ٍي
هحػَة هي ؾَد ٍ دز قَزر ووشس ؾدى هيبًگيي ًوسار داًؿدَ اش حدًكبة 14
ًيوػبل ٍي "هؿسٍط" هحػَة خَاّد ؾد.
تثصزُ  . 2دز قَزسي وِ ٍاحدّبي اًش بثي يب ثبليوبًادُ داًؿادَ ثاساي اساغاز اش
سحكيل ،دز يه ًيوػبل ،ثٌب ثِ دسيل هَخِ ٍ خبزج اش ازادُ داًؿدَ (ثِ سؿا يف
داًؿىدُ) ثِ ووشس اش ٍ 8احد دزغي ثسغد دز ايي قَزر ايي ًيوػبل ثِ فٌَاى يه
ًيوػبل وبهل دز غٌَار سحكيلي ٍي هحػَة هي ؾَد ،اهب هيابًگيي ًواسار اياي
ًيوػبل دز هؿسٍط ؾدى داًؿدَ ثيسبثيس اغز.


حضَز داًؿدَ دز سوبم خلػبر والظ دزٍظ دٍزُّبي سحكيلي حضَزي
الصاهي اغز.

تثصزُ  .1اگس داًؿدَ دز عَل يه ًيوػبل سحكيلي دز دزغي ثيؽ اش غِ
ؾبًصدّن خلػبر والظ ٍ يب دز خلػِ اهشحبى دبيبى ًيوػبل ّوبى دزظ غيجز
وٌد ،دز آى دزظ ثب ًوسُ قفس ٍ يب ًوسُ هسدٍدي ديگسي وِ ثس اغبظ سىبليف ٍ
اهشحبى هيبى سسم هحبغجِ ؾدُ ،هسدٍد هي ؾَد .دز قَزسي وِ ثِ سؿ يف
داًؿگبُ غيجز داًؿدَ هَخِ سؿ يف دادُ ؾَد ،آى دزظ اش هدوَفِ دزظّبي

آى ًيوػبل حر هيؾَد.
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تثصزُ  .2سؿ يف هَخِ ثَدى غيجز ًبؾي اش ثيوبزي يب غبيس هؿىالر خػوي
هبًٌد ثبزدازي ،شايوبى ،هقلَليز ،حَادص ٍ غيسُ ثس فْدُ هسوص ثْداؾز ٍ دزهبى
داًؿگبُ هي ثبؾد.
تثصزُ ً .3حَُ حضَز داًؿدَ دز خلػبر والظ دزظ دز دٍزُّبي ًيوِحضَزي
ٍ غيس حضَزي عجك دغشَزالقول هكَة داًؿگبُ اًدبم هيؾَد.


داًؿدَي هشمبضي اًكاسا اش سحكايل ،ثبياد دزخَاغاز اًكاسا خاَد زا
ؾ كب ٍ ثِ قَزر وشجي ثب ذوس سبزيخ ٍ اهضب ؾدُ ثِ داًؿىدُ سػلين وٌاد.
داًؿدَ هدبش اغز امظ ثساي يه ثبز ٍ سب دٍ هبُ اش سبزيخ ازائاِ دزخَاغاز،
سمبضبي اًكسا خَد زا دع ثگيسد؛ دز غيس ايي قَزر ،دع اش اًمضبي اياي
هْلز ،حىن اًكسا اش سحكيل ٍي قبدز هي ؾَد.

تثصزُ .سكوين گيسي ثساي ثبشگؿز ثِ سحكيل داًؿدَي هٌكس اش سحكايل ،ثاس

هساخـ ذي قالح دز داًؿگبُ اغز.
فدم هساخقِ يب فدم ثجز ًبم داًؿدَ دز يه ًيوػبل سحكيلي ثاِ هٌصلاِ

اًكسا اش سحكيل سلمي هي ؾَد.
تثصزُ .دز قَزسي وِ لجل اش اسوبم آى ًيوػابل سحكايلي ،داًؿادَ دزخَاغاز
اداهِ سحكيل خَد زا ثِ ّوساُ دسيل سشم ازائِ ًوبيد ،ثاب سبيياد اغاشبد زاٌّواب ٍ
هَاامز ؾَزاي سحكيالر سىويلي داًؿىدُ ٍ فدم ٍخاَد هٌاـ آهَشؾاي ديگاس،
اهىبى اداهِ سحكيل ٍخَد داؾشِ ٍ ثساي آى ًيوػبل هسخكي سحكيلي لحبػ هي
ؾَد .دز غيس ايٌكَزر اًكسا اش سحكيل ٍي قبدز هي ؾَد.
"سغييس زؾشِ" يب "اًشمبل" داًؿادَي دٍزُ وبزؾٌبغاي ازؾاد دز ّوابى

داًؿگبُ يب غبيس داًؿگبُ ّب (دٍلشي ٍ غيس دٍلشي) هوٌَؿ اغز.
تثصزُ  .1اهىبى هيْوبًي داًؿدَي ايي داًؿگبُ ثِ داًؿگبّْبي دٍلشي حاداوثس
ثساي يه ًيوػبل ثِ ؾسط هَاامز داًؿىدُ ٍ داًؿگبُ ٍخاَد دازدّ .وچٌايي دز
4

قَزر ًيبش ٍ سبييد داًؿىدُ ٍ داًؿگبُ اهىبى هيْوبًي سىدزظ ثاِ داًؿاگبّْبي
دٍلشي ٍخَد دازدً .وسار دزٍظ هيْوبًي دز وبزًبهِ دزج ٍلي دز هقدل ًيوػبل
ٍ هقدل ول ثي سبثيس اغز.
تثصزُ  .2اهىبى هيْوبًي داًؿدَي داًؿگبّْبي دٍلشاي ثاِ اياي داًؿاگبُ ،ثاِ
ؾسط هَاامز داًؿىدُ ٍ داًؿگبُ حداوثس ثساي دٍ ًيوػبل ٍ ثب دسداخاز ؾاْسيِ
هقبدل ثب داًؿدَيبى ًَثز دٍم ٍخَد دازد .سحز ّوبى ؾسايظ ،اهىابى هيْوابًي

سىدزظ ثب دسداخز ؾْسيِ هشٌبغت ثب ٍاحدّبي دزظ ًيص ٍخَد دازد.


داًؿدَ هي سَاًد ثب هَاامز داًؿگبُ ٍ احشػبة غٌَار سحكيل ،حداوثس يه
ًيوػبل اش هسخكي سحكيلي اغشفبدُ وٌد .

تثصزُ  .ثسزغي غبيس هكبديك هسخكي سحكيلي هبًٌد هسخكي شايوبى ،هسخكي
دصؾىي دز قَزر سبييد دصؾه هقشود داًؿگبُ ،هبهَزيز ّوػس يب ٍالاديي،
ثب احشػبة ٍ يب ثدٍى احشػبة دز غٌَار سحكيلي دز اخشيبز داًؿگبُ اغز.


دز ؾسايظ خبـ ،حر يه ًيوػبل سحكيلي ثب دزخَاغز وشجي داًؿادَ،
سبييد داًؿىدُ ٍ سبييد داًؿگبُ لجل اش ؾسٍؿ اهشحبًبر ٍ ثب زفبياز احشػابة
دز غٌَار سحكيلي اهىبىدريس اغز.

تثصزُ .حر سسم ٍ يب هسخكي سحكيلي سٌْب يىجبز دز عَل دٍزُ سحكيل اهىبى
دريس اغز.


هقبدل غبشي ٍ دريسؼ ٍاحدّبي دزغي گرزاًدُ ؾادُ داًؿادَ دز ّوايي
همغـ ٍ دز داًؿگبّْبي غغح 2ٍ 1ثِ سؿ يف داًؿىدُ اهىبى دريس اغز.
تثصزُ  .ثِ اشاي ّس  8سب ٍ 14احد اش دزٍظ هقبدل غبشي ؾدُ ،ياه ًيوػابل
اش غٌَار هدبش سحكيلي داًؿدَ وبغشِ هيؾَد.
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دع اش سقييي لغقي اغشبد زاٌّوبي داًؿدَيبى سَغظ ؾَزاي سحكيالر
سىويلي داًؿىدُ ،داًؿدَيبى ثبيد ضوي ثْسُگيسي اش هؿبٍزُي ايؿبى
دز اهَز سحكيلي ،دز اغسؿ ٍلز هَضَؿ سحميك غويٌبز/سحميك ٍ سشجـ
ًؾسي َد زا ثب ًؾبزر اغشبد زاٌّوبي خَد اًش بة ٍ ديگيسي ًوبيٌد.
اغشبد زاٌّوب هػئٍَليز زاٌّوبيي داًؿدَ دز سحميك غويٌبز زا ّن «ثِ
فٌَاى اغشبد غويٌبز» ثسفْدُ دازد.



ثجز ًبم (همدهبسي ،اقلي ٍ سسهين) داًؿدَيبى قساب ثب سبييد اغشبد زاٌّوب
هقشجس اغز.



ّس داًؿدَي وبزؾٌبغي ازؾد داًؿىدُ ثسق ٍ وبهذيَسس هيسَاًد يىي اش
دزٍظ اخشيبزي خَد زا اش خبزج اش ليػز دزٍظ اخجبزي ٍ اخشيبزي
گسايؽ اًش بة ًوبيد .داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد ثساي اخر دزظ خبزج
اش گسايؽ سشم اغز «اسم سبييد دزظ اخشيبزي خبزج اش گسايؽ
داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد» زا لجل اش اًدبم ثجز ًبم همدهبسي سىويل
ًو َدُ ٍ دع اش سبييد اغشبد زاٌّوب ،ثِ داشس سحكيالر سىويلي سحَيل
دٌّد ٍ قساب دز قَزر سبييد ؾَزاي سحكيالر سىويلي ًػجز ثِ ثجز
ًبم همدهبسي دز آى دزظ الدام ًوبيٌد.

 حدالل ًوسُ لجَلي دز ّس دزظ (دزٍظ اقلي ٍ دزٍظ خجساًي) 12
اغزّ .وچٌيي هيبًگيي ًوسار داًؿدَ دز ّس ًيوػبل ًجبيد اش  14ووشس
ثبؾد ،دز غيس اييقَزر ٍضقيز سحكيلي داًؿدَ دز آى ًيوػبل
«هؿسٍط» خَاّد ثَد .هؿسٍط ؾدى داًؿدَ دز دٍ ًيوػبل (هشَالي يب
غيس هشَالي) هٌدس ثِ اخساج لغقي ٍي خَاّد ؾد.
 حدالل سقداد ٍاحد هدبش داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد دز ّس ًيوػبل
سحكيلي (ؾبهل دزٍظ سحكيالر سىويلي ،خجساًي ،غويٌبز ٍ دبيبى
ًبهِ)  ٍ 8حداوثس 14اغز.
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 حضَز داًؿدَ دزسوبم خلػبر والظ دزظ الصاهي اغز .اگس داًؿدَ دز
عَل ًيوػبل سحكيلي دز يه دزظ ثيؽ اش غِ خلػِ يب دز خلػِ
اهشحبى دبيبى ًيوػبل آى دزظ غيجز وٌد ًوسُ آى دزظ قفس ٍ يب ثس
اغبظ سىبليف ٍ اهشحبى هيبًشسم هيثبؾد ٍ دز قَزر سؿ يف هَخِ
ثَدى غيجز اش غَي داًؿگبُ ،آى دزظ حر هيؾَد.
 دزقَزسي وِ ٍاحدّبي اًش بثي يب ثبليوبًدُ داًؿدَ دز دبيبى ّس
ًيوػبل ثِ سؿ يف داًؿگبُ ،ثٌب ثِ دسيل هَخِ ٍ خبزج اش ازادُ
داًؿدَ ثِ ووشس اش ٍ 8احد دزغي ثسغد دز ايٌكَزر ايي ًيوػبل ثِ
فٌَاى يه ًيوػبل وبهل دز غٌَار سحكيلي ٍي هحػَة هيؾَد ،اهب
هيبًگيي ًوسار ايي ًيوػبل دز هؿسٍط ؾدى داًؿدَ ثيسبثيس اغز.
 دزؾسايظ خبـ ،حر يه يب سوبم دزٍظ يه ًيوػبل سحكيلي ثب
دزخَاغز وشجي داًؿدَ ٍ سبييد داًؿگبُ لجل اش ؾسٍؿ اهشحبًبر ٍ ثب
زفبيز ٍ احشػبة دز غٌَار سحكيلي اهىبًذريس اغز.
 داًؿدَ هيسَاًد ثب هَاامز داًؿگبُ ٍ احشػبة غٌَار سحكيل ،يه-
ًيوػبل اش هسخكي سحكيلي اغشفبدُ وٌد.
 سغييس زؾشِ ،اًشمبل ٍ هيْوبًي دز دٍزُ وبزؾٌبغي ازؾد هوٌَؿ اغز.

گشارش پیشزفت تحمیك پایاىًاهِ


داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد دز ازديجْؿز هبُ ّس غبل اسم گصازؼ
ديؿساز ( 1هسثَط ثِ سسم  )4زا دس وسدُ ٍ دع اش سىويل ٍ سبييد اغشبد
زاٌّوب ثِ داشس سحكيالر سىويلي ازائِ هيًوبيٌد .دز ايي اسم هيصاى
سوسوص ٍ دزقد ديؿساز داًؿدَ دز خْز ًيل ثِ اّدا دبيبىًبهِ
گصازؼ هيؾَد.



دزقَزسيوِ داًؿدَي وبزؾٌبغي ازؾد سب دبيبى هْلز لبًًَي ًيوػبل
چْبزم اش دبيبىًبهِ خَد دابؿ ًىٌد ،ثجز ًبم سسم دٌدن هٌَط ثِ زضبيز
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اغشبد زاٌّوب اش زًٍد ديؿساز سحميك خَاّد ثَد وِ اٍايل ؾْسيَزهبُ
دزلبلت اسم گصازؼ ديؿساز  2ثِ ؾَزاي سحكيالر سىويلي داًؿىدُ
افالم هيؾَد.


دز قَزسي وِ داًؿدَي وبزؾٌبغي ازؾد سب دبيبى هْلز لبًًَي ًيوػبل
دٌدن اش دبيبىًبهِ خَد دابؿ ًىٌد ،ثجز ًبم سسم ؾؿن هٌَط ثِ زضبيز
اغشبد زاٌّوب اش زًٍد ديؿساز وبز داًؿدَ خَاّد ثَد وِ اٍايل ديهبُ
دزلبلت اسم گصازؼ ديؿساز  3ثِ ؾَزاي سحكيالر سىويلي داًؿىدُ
افالم هيؾَد.



داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد دز ًيوػبل ؾؿن سحكيل هلصم ثِ دسداخز
ؾْسيِ ّػشٌد.

تحَیل پایاىًاهِ ٍ دفاع اس آى
داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد ثبيد حدالل  45زٍش شٍدسس اش هْلزّبي لبًًَي افالم
ؾدُ(وِ سَغظ داًؿگبُ سقييي هيؾَد هثال اٍاخس ؾْسيَز ،دي ٍ سيس هبُ) ،دبيبى-
ًبهِ خَد زا ثِ ّوساُ اسم آهبدگي دابؿ ثِ داشس سحكيالر سىويلي سحَيل دٌّد سب
ثشَاًٌد دز هْلز لبًًَي دابؿ ًوبيٌد .اگسچِ ثيي شهبى سحَيل دبيبى ًبهِ وبزؾٌبغي
ازؾد ثِ اغشبد داٍز ٍ شهبى ثسگصازي خلػِ دابؿ حدالل دٍ ّفشِ ثبيد ابقلِ ثبؾد،
داًؿدَيبى ثبيد آهبدگي داؾشِ ثبؾٌد دز ّس شهبًي وِ خلػِ دابؿ سٌؾين ؾد اش
دبيبى ًبهِ خَد دابؿ ًوبيٌد .داشس سحكيالر سىويلي هَؽف اغز اش سوسوص خلػبر
دابؿ دز چٌد زٍش آخس هْلز لبًًَي خلَگيسي ًوبيد .هَفدّب ثِ قَزر دليك سَغظ
سحكيالر سىويلي داًؿىدُ سقييي ٍ افالم هيؾَد .آخسيي هْلز سحَيل دبيبىًبهِ
ثساي ثسگصازي خلػِ دابؿ دز ًيوػبل ؾؿن اٍاغظ ازديجْؿزهبُ اغز.
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لیست فزمّا ٍ لالةّای هزتَط تِ داًشجَیاى کارشٌاسي ارشد


اسم سقييي اغشبد زاٌّوب



اسم گَاّي ؾسوز دز غويٌبز/غ ٌساًيّبي فلوي



اسم سبييد دزظ اخشيبزي خبزج اش گسايؽ داًؿدَيبى وبزؾٌبغي
ازؾد



اسم ثجز ًبم همدهبسي داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي داًؿىدُ ثسق ٍ
وبهذيَسس



اسم سبييد دزظ اضباِ ثس ثجز ًبم همدهبسي



اسم سبييد گصازؼ غويٌبز داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد



اسم ديؿٌْبد اغشبد زاٌّوب/هؿبٍز دبيبىًبهِ/زغبلِ اش خبزج اش
داًؿىدُ



لبلت گصازؼ ديؿٌْبد هَضَؿ سحميك دبيبىًبهِ وبزؾٌبغي ازؾد



اسم گصازؼ ديؿساز ( )1دبيبىًبهِ وبزؾٌبغي ازؾد



اسم گصازؼ ديؿساز ( )2دبيبىًبهِ وبزؾٌبغي ازؾد



اسم گصازؼ ديؿساز ( )3دبيبىًبهِ وبزؾٌبغي ازؾد



اسم افالم آهبدگي داًؿدَ ثساي دابؿ اش دبيبى ًبهِ وبزؾٌبغي ازؾد



لبلت اعالفيِ دابؿ وبزؾٌبغي ازؾد-داًؿىدُ ثسق ٍوبهذيَسس



اسم سبييد ًػ ِ ًْبيي ٍ اًدبم اقالحبر دبيبىًبهِ وبزؾٌبغي ازؾد



اسم دزخَاغزّبي هشفسلِ داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي
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سهاىتٌدی فؼالیتّای آهَسشي-پژٍّشي داًشجَیاى کارشٌاسي ارشد
ًیوسال

فؼالیت

سهاى اًجام

ؾسوز دز خلػِ هقبزاِ ،غويٌبزّبي داخلي داًؿىدُ،
غويٌبزّبيوبزؾٌبغي ازؾد ٍ خلػبر دابؿ ،هساخقِ ثِ ٍة غبيز ٍ

سب اٍاغظ آثبى هبُ

هاللبر حضَزي ثب اغبسيد ثِ هٌؾَز آؾٌبيي ثب شهيٌِ ّبي سحميمبسي

(عجك سمَين داًؿىدُ)

اقبل داًؿىدُ ٍ اًش بة اغشبد زاٌّوب
سىويل ٍ سحَيل اسم اًش بة اغشبد زاٌّوب

ًيوػبل اٍل

سب اٍاغظ آثبى هبُ
(عجك سمَين داًؿىدُ)

ؾسٍؿ اسايٌد اًش بة هَضَؿ سحميك دبيبىًبهِ/غويٌبز ثب ًؾبزر اغشبد

ثقد اش سبييد ًْبيي

زاٌّوب

اغشبد زاٌّوب/هؿبٍز
سحكيلي ديؿٌْبدي

اًش بة دزٍظ ًيوػبل دٍم ثب ًؾس اغشبد زاٌّوب ٍ ؾسوز دز ثجزًبم

اٍاغظ آذز هبُ (عجك

همدهبسي

سمَين داًؿىدُ ٍ
داًؿگبُ)

ديؿجسد سحميك دز شهيٌِ دبيبى ًبهِ/غويٌبز ثب ًؾبزر اغشبد زاٌّوب

ثقد اش اًش بة هَضَؿ
سحميك

ًيوػبل دٍم

سبثػشبى اٍل

ؾسوز دز ّوِ والظّب ٍ اقبليزّبي دزظ غويٌبز

عجك ثسًبهِ داًؿىدُ

اًش بة دزٍظ ًيوػبل غَم ثب ًؾس اغشبد زاٌّوبٍ ؾسوز دز ثجزًبم

اٍاغظ ازديجْؿز هبُ

همدهبسي

(داًؿىدُ ٍ داًؿگبُ)

سوسوص وبهل ثس سحميك دبيبى ًبهِ/غويٌبز
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سهاىتٌدی فؼالیتّای آهَسشي-پژٍّشي داًشجَیاى کارشٌاسي ارشد
ًیوسال

فؼالیت

سهاى اًجام

ؾسوز دز ّوِ والظّب ٍ اقبليزّبي دزظ غويٌبز

ؾسٍؿ ًيوػبل
غَم(عجك سمَين
داًؿىدُ)

ثجز ًبم دز دزظ غويٌبز

هَفد ثجزًبم اقلي
(عجك سمَين داًؿگبُ)

سحَيل گصازؼ ثِ اغشبد غويٌبز ثساي ثسزغي ،ازشيبثي ٍ افالم ًوسُ

اٍاغظ هْسهبُ (عجك
سمَين داًؿىدُ)

ًيوػبل غَم

سحَيل گصازؼ غويٌبز ٍ ثبزگرازي ابيلّبي آى

اٍايل آثبىهبُ (عجك
سمَين داًؿىدُ)

ازائِ ؾفبّي غويٌبز ٍ ؾسوز دز خلػبر غبيس داًؿدَيبى

اٍايل آثبىهبُ (عجك
سمَين داًؿىدُ)

سىويل ٍ سحَيل اسم ديؿٌْبد هَضَؿ سحميك دبيبى ًبهِ

اٍاخس آثبى هبُ (عجك
سمَين داًؿىدُ)

اقالح هَضَؿ سحميك دبيبىًبهِ (دز قَزر لصٍم) ٍ ديگيسي آى سب

اٍاخس آذز هبُ (عجك

سكَيت ًْبيي

سمَين داًؿىدُ)

ازائِ اسم گصازؼ ديؿساز 1

ازديجْؿزهبُ

سوسوص ثس سحميك ٍ ًيل ثِ اّدا دبيبى ًبهِ

سب اٍاخس خسداد هبُ

ًيوػبل

ازائِ ًػ ِ ًْبيي دبيبىًبهِ ٍ اسم افالم آهبدگي دابؿ ثِ داشس

سب اٍايل ازديجْؿز هبُ

چْبزم

سحكيالر سىويلي داًؿىدُ

(عجك سمَين داًؿىدُ)

ثسگصازي خلػِ دابؿ

حداوثس سب آخس
ؾْسيَزهبُ
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ًحَُ هحاسثِ ًوزُ پایاىًاهِ کارشٌاسي ارشد
داًشجَیاى ٍرٍدی  ٍ 22تؼد اس آى
ً 18 -1وسُ دبيبى ًبهِ قساب ثس اغبظ ويفيز سحميك ،هحشَاي دبيبى ًبهِ ٍ ًحَُ
ازائِ غويٌبز دز دبيبى خلػِ دابؿ سَغظ وويشِ داٍزي سقييي هيؾَد.
ً 2 -2وسُ دبيبىًبهِ دز اخشيبز سحكيالر سىويلي داًؿىدُ اغز وِ ثِ زفبيز
ضَاثظ ٍ هَفدّب دز عَل دٍزُ اخشكبـ دازد .هَازدي ّوچَى سقييي ثِ
هَلـ اغشبد زاٌّوب ،ؾسوز دز ثجز ًبم همدهبسي ٍ اقلي ٍ زفبيز ضَاثظ
هسثَط ثِ آى ،سحَيل ثِ هَلـ گصازؼ ديؿٌْبد هَضَؿ سحميك (دسٍدَشال)/
اسمّبي گصازؼ ديؿساز/اسم افالم آهبدگي دابؿ/دبيبى ًبهِ ٍ  ...دز سقييي ايي
ًوسُ ًمؽ دازًد  .فدم زفبيز ّس يه اش هَازد هروَز (دز ّس سسم) هَخت وػس
ًوسُ (سب يه ًوسُ) اش دبيبىًبهِ هيؾَد.
 -3عَل دٍزُ سحكيل ( 3سب ً 5يوػبل) سب آًدب وِ ًبلض ضَاثظ داًؿگبُ ًجبؾد
سبثيسي (هثجز يب هٌفي) دز ًوسُ دبيبى ًبهِ ًدازد.
 -4داًؿدَيبًي وِ دز ًيوػبل ؾؿن ثجز ًبم هيًوبيٌد حشوب ثبيد سب هَفدي وِ
سحكيالر سىويلي داًؿىدُ سقييي هيوٌد (هقوَس اٍاغظ ازديجْؿزهبُ) اسم
افالم آهبدگي دابؿ ٍ دبيبىًبهِ خَد زا ثِ داشس سحكيالر سىويلي سحَيل
دٌّد ٍ دع اش آى اش دبيبىًبهِ خَد دابؿ ًوبيٌد .دزغيس ايي قَزر ،لػوشي اش
ًوسُ دبيبىًبهِ وػس خَاّد ؾد.
 -5دز قَزسي وِ خالليزًَ/آٍزي داًؿدَ دز اًدبم دبيبىًبهِ ثِ دغشيبثي ثِ
اٌبٍزي ،اخشساؿ ،غبخز دغشگبٍُ ،غيلِ ،غ ز ااصازً ،سم ااصاز ثب لبثليز
وبزثسدي يب سدبزي غبشي هٌشْي ؾَد ،يب سحميك دبيبىًبهِ ؾبهل خوـ آٍزي
دادُ يب اًدبم وبز هيداًي ثبؾد ،سب ً 1/5وسُ سؿَيمي هيسَاًد ثِ دبيبىًبهِ سقلك
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گيسد .دز قَزر ثجز اخشساؿ ثيي الوللي سب ً 3وسُ سؿَيمي ثِ ًوسُ دبيبىًبهِ
اضباِ هيؾَد.
ً -6وسُ سؿَيمي هسثَط ثِ ثٌد  5سَغظ وويشِ اٌبٍزي داًؿىدُ وِ افضبي آى زا
ؾَزاي سحكيالر سىويلي داًؿىدُ اًش بة هيوٌد ،سقييي هيؾَد.
 -7اغش ساج همبلِ اش دبيبى ًبهِ اخجبزي ًيػزٍ ،لي ثِ همبلِ دريساشِ ؾدُ دز
هدالر هقشجس يب وٌفساًعّبي داخلي هقشجس يب ازائِ ؾدُ دز وٌفساًعّبي
خبزخي هقشجسً ،وسُ سؿَيمي سقلك هيگيسد.
 -8ازغبل ٍ چبح همبلِ دز هدالر/وٌفساًعّبي ًبهقشجسي وِ ثِ خبيگبُ فلوي
داًؿىدُ ٍ داًؿگبُ لغوِ ثصًد هَخت وػس ًوسُ اش دبيبىًبهِ خَاّد ؾد ،حشي
اگس داًؿدَ همبلِ زا ثساي وػت ًوسُ سؿَيمي ثِ سحكيالر سىويلي ازائِ
ًىسدُ ثبؾد .ثساي اعويٌبى اش افشجبز ٍ دزخِ هدالر هيسَاًيد ثِ غبيز
گلػشبى لػوز دطٍّؽ گصيٌِ «خػشدَي ثبًه اعالفبر هدالر غيػشن»
هساخقِ وٌيد.
 -9ثِ ّس دبيبىًبهِ امظ دز لبلت يىي اش فٌبٍيي ذوس ؾدُ دز ثٌدّبي اَق الروس
ًوسُ سؿَيمي سقلك گيسد.
ً -10وسُ ًْبيي دبيبىًبهِ داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد ثب اغشفبدُ اش اسهَل شيس
هحبغجِ هيؾَد:
هیٌیون {ػدد ً( ٍ 12وزُ کویتِ داٍری اس ً + 11وزُ تشَیمي)} ً +وزُ
تحصیالت تكویلي داًشكدُ اس 2
 -11دز قَزسي وِ داًؿدَ دز اٍليي ًَثز دابؿ هَاك ثِ وػت ًوسُ لجَلي ًؿَد ٍ
ثساي ثبز دٍم اش دبيبى ًبهِ دابؿ ًوبيد (ًشيدِ دابؿ ًَثز اٍل« ،لصٍم دابؿ
هددد» ثبؾد)ً ،وسُ ًْبيي دبيبى ًبهِ ثِقَزر شيس هحبغجِ هيؾَد:
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ًوسُ دبيبى ًبهِ ثس اغبظ دابؿ ًَثز دٍم ثب احشػبة ًوسُ سؿَيمي
 -12دز ًَثز دٍم دابؿ ،فالٍُ ثس دٍ اغشبد داٍز لجلي يه اغشبد داٍز ديگس ثِ وويشِ
داٍزي اضباِ هيؾَدٌّ .گبم خوـثٌدي آزاي افضابي وويشاِ داٍزي دز هاَزد
لجَلي يب هسدٍدي داًؿدَّ ،سيه اش غِ اغشبد داٍز يه زاي هػشمل دازًد ٍلي
ٌّگبم هحبغجِ ًوسُ ًْبيي دبيبىًبهِ ،سبثيس ًوسار غِ اغشبد داٍز ثاِ اًاداشُ 2
اغشبد داٍز اغز (هبًٌد دابؿ ًَثز اٍل).
 -13ضَاثظ هسثَط ثِ ًوسُ سؿَيمي همبلِ ثِ ؾسح شيس هي ثبؾد:
)1

ازغبل ٍ چابح همبلاِ دز هدالساي واِ خاصٍ ليػاز غايبُ (هداالر
ًبهقشجس) ٍشازر فلَم ،سحميمبر ٍ اٌابٍزي ياب داًؿاگبُ ّػاشٌد هدابش
ًيػز .دز قَزر لصٍم ،داًؿدَيبى هي سَاًٌد لجل اش ازغابل همبلاِ دز
هَزد افشجبز هدلِ/وٌفساًع اش داشس هقبًٍز دطٍّؿي داًؿىدُ اغشقالم
ًوبيٌد.

 )2همبلِ ثبيد هػش سج اش دبيبى ًبهِ داًؿدَ ثبؾد.
ٍ )3اثػشگي غبشهبًي داًؿدَ ثبياد داًؿاىدُ هٌْدغاي ثاسق ٍ وابهذيَسس
داًؿگبُ قٌقشي اقفْبى ثبؾد.
 )4ثِ اشاي ّس همبلًِ ،وسُ سؿَيمي قاساب ثاِ اٍلايي داًؿادَ دز ليػاز
ًگبزًدگبى سقلك هي گيسد .امظ ًبم اغبسيد زاٌّوب ٍ هؿابٍز هاي سَاًاد
لجل اش ًبم داًؿدَ دز ليػز ًگبزًدگبى ثبؾد.
 )5همبلِ حشوب ثبيد ثب هدَش اغشبد زاٌّوب ازغبل ؾدُ ثبؾد ٍ اغشبد زاٌّوب
خصٍ ًگبزًدگبى همبلِ ثبؾد.
)6

ّس داًؿدَ امظ اش يه همبلِ خاَد (ثْشاسيي هاَزد) هايسَاًاد ًواسُ
سؿَيمي وػت ًوبيد.
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 )7گَاّي ازائِ همبلِ دز وٌفساًع ّبي خبزخي الصاهي اغاز .دز قاَزر
فدم اهىبى ؾسوز داًؿدَ ٍ غبيس ًگبزًادگبى دز وٌفاساًع ٍ/ياب فادم
ازائااِ گااَاّي اش عااس وٌفااساًع (خاابزخي) ،همبلااِ حشوااب ثبيااد دز
ٍةغبيز  IEEE Xploreيب ً ACMوبيِ ؾدُ ثبؾد.
 )8دز هَزد همبسر دريساشِ ؾدُ دز وٌفساًعّبي داخليً ،بهاِ داريسؼ،
گَاّي ثجز ًبم دز وٌفساًع ٍ سقْد ثاساي ازائاِ همبلاِ ،ثاساي دز ًؾاس
گساشي ًوسُ سؿَيمي داًؿدَ وفبيز هيوٌد.
 )9ثساي احشػبة ًوسُ سؿَيمي همبلِ ،سشم اغز داًؿدَ «اسم دزخَاغاز
سقييي ًوسُ سؿَيمي دبيبىًبهِ» ٍ هدازن هَزد ًيبش (هٌدزج دز خادٍل
شيس) زا ّوساُ ثب دبيبىًبهِ قحباي ؾدُ (هسثَط ثِ وشبث بًاِ داًؿاىدُ)
ثِ داشس سحكيالر سىويلي سحَيل دّد.
ًَع همالِ
چبح ؾدُ دز هدلِ
دريساشِ ؾدُ ثساي چبح دز هدلِ
ازائِ ؾدُ دز وٌفساًع داخلي -
خبزخي

هدارن هَرد ًیاس
يه ًػ ِ اش همبلِ
يه ًػ ِ اش همبلِ – ًبهِ دريسؼ همبلِ (ثب سبييد اغشبد
زاٌّوب)
يه ًػ ِ اش همبلِ –گَاّي ازائِ همبلِ

دريساشِ ؾدُ ثساي ازائِ دز وٌفساًع

يه ًػ ِ اش همبلِ – ًبهِ دريسؼ همبلِ (ثب سبييد اغشبد

داخلي

زاٌّوب) – گَاّي ثجز ًبم دز وٌفساًع

 )10دز قَزر دريسؼ/ازائِ همبلِ حداوثس سب دٍ هبّجقد اش ثسگاصازي خلػاِ
دابؿً ،وسُ سؿَيمي هي سَاًد ثِ ًوسُ دبيبىًبهاِ اضاباِ ؾاَد ،هؿاسٍط
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ثسآًىِ ايي ابقلِ شهبًي ثب ضَاثظ داًؿگبُ هغبيسر ًداؾاشِ ثبؾاد ٍ ثاِ
دزخَاغز داًؿدَ ًوسُ ثِ هسوص سحكيالر سىويلي افالم ًؿدُ ثبؾد.
ً )11وسُ سؿَيمي همبلِ سَغظ هقبٍى دطٍّؿي داًؿىدُ سقييي هيؾَد.
ً )12وسُ سؿَيمي همبسر هػش سج اش دبيبىًبهاِ (هدلاِ ٍ وٌفاساًع) ثاب
اغشفبدُ اش هقيبز  ٍ h5-indexثب سَخِ ثِ خدٍل شيس سقييي هيؾَد:
خدٍل ًوسُ سؿَيمي همبسر هػش سج اش
دبيبىًبهِ داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد داًؿىدُ ثسق ٍ وبهذيَسس

ًوزُ تشَیمي

شزایظ

حداوثس ً 0/5وسُ
حداوثس ً 1وسُ
حداوثس ً 1/5وسُ
حداوثس ً 2وسُ
حداوثس ً 2/5وسُ
حداوثس ً 3وسُ

يه هدلِ/وٌفساًع هػبٍي همداز ثبؾد،
سَضيح ايٌىِ اگس هقيبز
ثديي هقٌي اغز وِ دز  5غبل گرؾشِ همبلِ دز آى هدلِ/وٌفساًع هٌشؿس ؾدُ
وِ ثِ ّسيه اش آًْب حدالل دز همبلِ ديگس زخَؿ ؾدُ اغز .ثديي سسسيت ازشؼ
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ثسخي وٌفساًعّبي هقشجس اش ثسخي هدالر ون افشجبز ثيؿشس اغز .هالن سقييي
دز داشس دطٍّؿي داًؿىدُ ،لػوز  Metricsاش غبيز شيس اغز:
http://scholar.google.com


ثِ همبسسي وِ دز هدالر فلوي-دطٍّؿي هقشجس داخلي اًشؿبز هييبثٌد ٍ
آًْب سقييي ًؿادُ ثبؾاد ،حاداوثس ً 1/5واسُ سؿاَيمي
سقلك هيگيسد .هٌؾَز اش «هقشجس» ثَدى هدلِ فلوي-دطٍّؿي داخلي ايي
اغز وِ «فلوي-دطٍّؿي» ثَدى آى ثاِ سكاَيت ٍشازر هشجاَؿ زغايدُ
ثبؾد (ثِ خص آًْب وِ «هكَة داًؿگبُ آشاد» ّػشٌد) .ليػاز وبهال اياي
هدااالر دز ٍة غاابيز  http://www.magiran.comدز لػااوز
«ًؿسيبر دازاي افشجبز فلوي» هَخاَد اغاز .ثاب سَخاِ ثاِ ايٌىاِ اياي
هدالر ثبيد اش ًؾس گسٍُ ٍ ؾَزاي سحكيالر سىويلي داًؿىدُ ّن هاَزد
سبييد ثبؾٌد ،دز قَزر ٍخَد اثْبم ،هيسَاى لجل اش ازغبل همبلِ دز هاَزد
افشجبز هدلِ اش سحكيالر سىويلي داًؿىدُ اغشقالم ًوَد.



ثِ همبلِّبي ابزغي ازائِ ؾادُ دز وٌفاساًعّابي فلواي هقشجاس داخلاي
حداوثس ً 0/5وسُ سؿَيمي سقلك هيگيسد.



اگس

وٌفساًع داخلي سقييي ًؿدُ ثبؾد ،ثاِ همبلاِّابي

اًگليػي ازائِ ؾدُ دز آى حداوثس ً 0/ 5وسُ سؿَيمي سقلك هيگيسد.
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ًكتِ هْن اٍل) ًوسُ دبيبىًبهِ دز هيبًگيي ول هحبغجِ ًويؾَد ٍ ازشؾايبثي
آى ثِ قَزر ويفي ٍ ثِ ؾسح شيس اًدبم هيؾَد:






هسدٍد ) ووشساش )14
هشَغظ ( ) 15/99-14
خَة () 17/99-16
خيلي خَة ()18/99-18
فبلي () 20-19

ًكتِ هْن دٍم) هالن داًؽآهَخشگي ،داؾشي هيبًگيي ول حدالل  14ثس اغبظ
ٍاحدّبي آهَشؾي ٍ ،دابؿ اش دبيبىًبهِ اغز.
 چٌبًچِ هيبًگيي ول داًؿدَيي دع اش گرزاًدى سوبم ٍاحدّبي آهَشؾاي
دٍزُ ووشس اش  14ثبؾد داًؿدَ اخبشُ دابؿ اش دبيابىًبهاِ زا ًادازد ٍ سٌْاب
يىٌيوػبل ثب زفبيز غمف هدبش غٌَار سحكيلي ثِ ٍي اسقز دادُ هي-
ؾَد سب ثب اخر هددد حداوثس ٍ10احد اش دزغْبي هسدٍدي يب غبيس دزٍظ
وِ هَزد سبييد وويشِ سحكيالر سىويلي داًؿىدُ ثبؾد ،هقدل خَد زا ثِ
حدالل14/00ثسغبًد .دز ايٌكَزر اخبشُ داابؿ اش دبيابىًبهاِ ثاِ ٍي دادُ
هيؾَد.
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استاد راٌّوا ٍ هشاٍر داًشجَیاى کارشٌاسي ارشد
 )1خلػِ دابؿ داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد ثب حضَز ّوِ اغبسيد زاٌّوب ٍ
هؿبٍز دبيبىًبهِ سؿىيل هيؾَد.
 )2اًش بة اغشبد زاٌّوب/هؿبٍز خبزج اش داًؿىدُ ثبيد ثِ سبييد ؾَزاي
سحكيالر سىويلي داًؿىدُ ثسغد .ثٌبثسايي سشم اغز لجل اش ثْسُهٌدي
اش زاٌّوبيي/هؿبٍزُ اغبسيد خبزج اش داًؿىدًُ ،ؾس ؾَزا هؿ ف ؾَد.
ثديي هٌؾَز ،داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي ثبيد دع اش سىويل ٍ سبييد
«اسم ديؿٌْبد اغشبد زاٌّوب/هؿبٍز خبزج اش داًؿىدُ» سَغظ اغبسيد
زاٌّوب ٍ هؿبٍز (داخل داًؿىدُ) ،آى زا ثِ داشس سحكيالر سىويلي
داًؿىدُ سحَيل دٌّد ٍ دز قَزر سبييد ؾَزا ،هساحل ثقدي (ديؿٌْبد
هَضَؿ سحميك) زا ثب ّوىبزي اغشبد زاٌّوب/هؿبٍز خبزج اش داًؿىدُ
دًجبل ًوبيٌد.
 )3دسداخز ّصيٌِ غفس /فصيوز اغبسيد زاٌّوب /هؿبٍز ثِ فْدُ داًؿىدُ/
داًؿگبُ ًيػز.
 )4سقييي اغشبد هؿبٍز دبيبىًبهِ وبزؾٌبغي ازؾد حداوثس سب چْبز هبُ لجل اش
ثسگصازي خلػِ دابؿ هدبش اغز.
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اهضاّای السم در صفحِ تصَیةًاهِ پایاىًاهِ کارشٌاسي ارشد
 )1دز قفحِ سكَيتًبهِ دبيبىًبهِ وبزؾٌبغي ازؾد ،اهضبي ّوِ اغبسيد
زاٌّوب ٍ هؿبٍز (ثِ ّس سقداد وِ ثبؾٌد) سشم اغز .اگس دبيبىًبهِ اغشبد
هؿبٍز ًداؾشِ ثبؾد ،اهضبي حدالل يه ًفس اش اغبسيد داٍز ّن سشم اغز.
اهضبي غسدسغز سحكيالر سىويلي داًؿىدُ دز آخسيي هسحلِ ٍ قساب
دع اش اهضبي افضبي وويشِ داٍزي اًدبم هيؾَد.
 )2اهضبي ّس يه اش اغبسيد داٍز وِ ًبم آًْب دز قفحِ سكَيتًبهِ ذوس ؾَد
سشم اغز .ثٌبثسايي ثْشس اغز لجل اش دزج ًبم اغبسيد داٍز (ٍ قحباي)
ّوبٌّگي سشم ثب ايؿبى ثِ فول آيد.
 )3دز قفحِ سكَيتًبهِ ثبيد سبزيخ ثسگصازي خلػِ دابؿ (ًِ سبزيخ سحَيل
ًػ ِ ًْبيي دبيبى ًبهِ) دزج ؾَد.
ّ )4وِ لػوزّبي قفحِ سكَيت ًبهِ ثبيد ثِقَزر سبيخ ؾدُ ثبؾد.
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شیًَُاهِ درس سویٌار داًشجَیاى کارشٌاسي ارشد
داًشكدُ تزق ٍکاهپیَتز
الف -کلیات
 -1اقبليزّبي دزظ ٍ 2احدي «غويٌبز» اش ًيوػبل اٍل سحكيل ثب ؾسوز
داًؿدَيبى دز خلػبر غ ٌساًي فلوي داًؿىدُ ٍ اًش بة هَضَؿ
سحميك آغبش هيؾَدٍ ،لي دزظ امظ دز سسمّبي اسد (دبييص) ازائِ هيؾَد
ٍ داًؿدَيبى دز ًيوػبل غَم سحكيل خَد ثِقَزر زغوي دز ايي
دزظ ثجز ًبم هيًوبيٌد.
 -2ثساي داًؿدَيبى ،سحميك دزظ غويٌبز دز ٍالـ همدهِ سحميك دبيبىًبهِ
(هسٍز هساخـ) اغز وِ دز ًيوػبل اٍل سحكيل دع اش اًش بة اغشبد
زاٌّوب آغبش هيؾَد ٍ داًؿدَ زا ثساي ازائِ ديؿٌْبد هَضَؿ سحميك
دبيبىًبهِ (دسٍدَشال) دز اٍاغظ ًيوػبل غَم سحكيل (ثِعَز هقوَل يه
هبُ دع اش سحَيل گصازؼ غويٌبز) آهبدُ هيغبشد.
 -3هػئٍَليز ازشيبثي دزظ غويٌبز ّس داًؿدَ ثِ فْدُ دٍ ًفس اش افضبي
ّيئز فلوي داًؿىدُ ثِ فٌَاى «غسدسغز غويٌبز» ٍ «اغشبد غويٌبز»
اغز .غسدسغشبى غويٌبز سَغظ ؾَزاي سحكيالر سىويلي داًؿىدُ
اًش بة هيؾًَد ٍ اغشبد غويٌبز دز ٍالـ ّوبى «اغشبد زاٌّوبي دبيبى-
ًبهِ» اغز.
 -4داًؿدَيبى هَؽفٌد ثِعَز هػشوس اغشبد غويٌبز خَد زا اش زًٍد سحميك
هغلـ غبشًد ٍ زاٌّوبييّبي ايؿبى زا ثِوبز گيسًد.
 -5ازائِ ؾفبّي غويٌبز داًؿدَيبى حداوثس عي دٍ ّفشِ (هقوَس ّفشِ اٍل
ٍ دٍم آثبىهبُ) اًدبم هيؾَد.
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 -6اقبليزّبي دزظ غويٌبز دز لبلت غِ ث ؽ فودُ شيس اًدبم هيؾَد:


ؾسوز دز غ ٌساًيّبي فلوي داًؿىدُ،



ؾسوز دز والظ ّبي ًؾسي،



اًدبم سحميك ،سْيِ گصازؼ ٍ ازائِ غويٌبز.

 -7ازشيبثي داًؿدَيبى ثس اغبظ خدٍل شيس اًدبم هيؾَد

فؼالیت

ًوزُ

ؾسوز دز خلػبر فلوي داًؿىدُ

2

ؾسوز دز والظّبي ًؾسي

3

ازشيبثي اغشبد غويٌبز اش گصازؼ وشجي

6

ازشيبثي غسدسغز غويٌبز اش گصازؼ وشجي

4

ازشيبثي غسدسغز غويٌبز اش ازائِ ؾفبّي

5

ب -شزکت در جلسات ػلوي داًشكدُ
ّ -8س داًؿدَ ثبيد سب شهبى هحبغجِ ًوسُ دزظ غويٌبز (آثبىهبُ ًيوػبل
غَم سحكيل) دز  8خلػِ فلوي (قساب خلػبر دابؿ اش دبيبىًبهِ/زغبلِ ٍ
غ ٌساًيّبي فلوي) داًؿىدُ ؾسوز ًوَدُ ثبؾد .حدالل  ٍ 2حداوثس 5
خلػِ ثبيد هسثَط ثِ «دابؿ داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي» داًؿىدُ
ثبؾد.
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 -9داًؿدَيبى ثبيد «اسم گَاّي ؾسوز دز غويٌبز/غ ٌساًيّبي فلوي»
خَد زا دع اش دبيبى ث ؽ فوَهي خلػبر (ؾبهل دسغؽ ٍ دبغخ
حبضسيي) ،ثِ ًوبيٌدُ سحكيالر سىويلي يب هػئٍَل خلػِ سحَيل دٌّد
سب دع اش سبييد ،سَغظ خَد ايؿبى يب داشس سحكيالر سىويلي ثبشگسداًدُ
ؾَد .سحَيل ٍ سبييد اسم ًجبيد خللي دز اضبي فلوي ٍ ًؾن خلػِ ايدبد
وٌد.
ج -شزکت در کالسّای ًظزی
 -10داًؿاادَيبى وبزؾٌبغااي ازؾااد هَؽفٌااد اش ًيوػاابل دٍم سحكاايل دز
والظّبي ًؾسي دزظ غويٌبز واِ عجاك ثسًبهاِ داًؿاىدُ ثاب فٌابٍيٌي
ؾبهل  -1الػفِ ٍ هجبًي سحميك  -2اثصازّبي سحمياك  -3اخاالق فلواي
 -4اقَل گصازؼ ًَيػي  -5اقَل ًگبزؼ  -6اقَل ازائِ ؾفبّي ،ثسگصاز
هيؾًَد ؾسوز ًوبيٌد.
 -11دز قَزر فدم حضَز دز والظّبي ًؾسي ،داًؿدَ دز ايي دزظ هسدٍد
خَاّد ؾد.
د -گشارش کتثي
 -1داًؿدَيبى ثبيد دز هْلز همسز گصازؼ وشجي غويٌبز زا ثِ داشس
سحكيالر سىويلي الدام ًوبيٌد.
 -2هَفد سحَيل گصازؼ ٍ ثبزگرازي ابيل آى ٍ غبيس اقبليزّبي دزظ
غويٌبز ّس غبل ثِعَز دليك سَغظ سحكيالر سىويلي داًؿىدُ هؿ ف
هيؾَد.
 -3داًؿدَيبى هَؽفٌد حدالل دٍ ّفشِ لجل اش سحَيل ًػ ِ ًْبيي گاصازؼ
ثِ داشس سحكيالر سىويلي داًؿىدُ (ياب ّاس هَفاد شٍدساسي واِ اغاشبد
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غويٌبز سقييي وٌد) ،آى زا ثاِ اغاشبد غاويٌبز خاَد ازائاِ ًوبيٌاد ساب دز
اسقز وباي «ثسزغي ٍ ازشيبثي» ؾَد .لجل اش سحَيال گاصازؼ ثاِ داشاس
سحكيالر سىويلي داًؿىدُ ،اغشبد غويٌبز ًوسُ هسثَط ثاِ خاَد زا (اش 6
ًوسُ اي وِ دز اخشيبز دازد) دز لبلت «فزم ارسیراتي گرشارش سرویٌار
تَسظ استاد سویٌار» ثاِ داشاس سحكايالر سىويلاي داًؿاىدُ افاالم
هيوٌد .ثديْي اغز وِ داًؿدَيبى ثبيد دز عَل اًدابم سحمياك ثاِعاَز
هػشوس اغشبد غويٌبز خَد زا اش زًٍد ديؿاساز سحمياك هغلاـ غابخشِ ٍ
زاٌّوبييّبي ايؿبى زا ثِوبز گساشِ ثبؾٌد.
 -4فدم سحَيل گصازؼ دز هْلز همسز هٌدس ثاِ هاسدٍدي داًؿادَ دز دزظ
غويٌبز خَاّد ؾد.
ٌّ -5گبم سدٍيي گصازؼ غويٌبز زفبيز اقَل اخالق فلواي (اش خولاِ فادم
غسلز فلوي) الصاهي اغز.
 -6ثسخي هَازد هْوي وِ ثبيد دز سْيِ گصازؼ وشجي دز ًؾاس گساشاِ ؾاًَد
فجبزسٌد اش:


غبخشبز هٌبغت گصازؼ (فٌَاى ،اْسغاز هغبلات ،چىيادُ ،ولوابر
وليدي ،همدهِ ،هشي اقليً ،شيدِ گيسي ،هساخـ)



زفبيز لَافد ًگبزؼ



زٍاًي هشي



اًش بة فٌبٍيي هٌبغت ثساي ث ؽّب ٍ اكَل



دبٍزليّبي هٌبغت



اسهز ؾيَُ ًبهِ سدٍيي دبيبىًبهاِ ّابي داًؿاگبُ قاٌقشي اقافْبى
(لبثل دزيباز اش ٍة غبيز داًؿىدُ ٍ داًؿگبُ)
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اسهز هساخـ اًگليػي (هغبثك اغشبًدازد  IEEEياب  ٍ )ACMاسهاز
هساخـ ابزغي



سقداد هٌبغت هساخـ



سقداد قفحبر گصازؼ ثيي  20سب 30



چبح گصازؼ ثِقَزر دٍ زٍ



ًىبسي وِ دز وبزگبُ گصازؼًَيػي ٍ لَافد ًگبزؼ ثِ آًْب اؾبزُ ؾدُ
اغز.

ّر -ارائِ شفاّي
 -7شهبى ازائِ ؾفبّي ّس غويٌبز ثيي  15سب  20دليمِ اغز وِ همداز دلياك
آى زا غسدسغز غويٌبز سقييي ٍ لجل اش ثسگصازي خلػبر افالم هايوٌاد.
ثقد اش ازائِ ّس غويٌبز 5 ،دليمِ اسقز دسغؽ ٍ دبغخ اغز.
 -8داًؿدَيبى هَؽفٌد دز خلػبر ازائِ ؾفبّي ّواِ داًؿادَيبى ّانگاسٍُ
غويٌبز خَد ؾسوز ًوبيٌد.
 -9هَازد هْن دز ازشيبثي ازائِ ؾفبّي داًؿدَيبى فجبزسٌاد اش :زفبياز شهابى
ازائِ ،حضَز دز خلػبر ،ويفيز ٍ وويز اغاليدّب ،ثيبى هٌبغت ،سػالظ
ثِ هَضَؿ ،زفبيز سَاشى ثيي ث ؽ ّبي ازائِ ٍ ثِعَز ولي زفبيز ًىابسي
وِ دز وبزگبُ ازائِ ؾفبّي ثِ آًْب اؾبزُ ؾدُاغز.
 -10داًؿدَيبى هيسَاًٌد خصئيبر هسثاَط ثاِ ًحاَُ ازشيابثي گاصازؼ ٍ ازائاِ
ؾفبّي زا اش غسدسغز غويٌبز خَد خَيب ؾًَد.
 -11شهبى ثٌدي اقبليز ّبي هسثَط ثِ دزظ غويٌبز دز خدٍل شياس هؿا ف
ؾدُاغز:
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سهاى اًجام فؼالیت

فؼالیت
ؾسوز دز خلػبر غ ٌساًي/دابؿ

دز عَل ًيوػبل اٍل ٍ دٍم سحكيل

اًش بة هَضَؿ غويٌبز

دع اش اًش بة اغشبد زاٌّوب/هؿبٍز سحكيلي
دز اٍاغظ ًيوػبل اٍل سحكيل

اًدبم سحميك ثب زاٌّوبيي ٍ ًؾبزر اغشبد

دز عَل ًيوػبل اٍل ٍ دٍم سحكيل ٍ سبثػشبى

غويٌبز
ؾسوز دز والظّبي ًؾسي دزظ غويٌبز

دز عَل ًيوػبل دٍم ٍ اثشداي ًيوػبل غَم

سدٍيي گصازؼ غويٌبز ثب ًؾبزر ٍ زاٌّوبيي

دز عَل سبثػشبى

اغشبد غويٌبز
ثجز ًبم دز دزظ

ًيوػبل غَم

ؾسوز دز وبزگبُ آهَشؼ Latex

ّفشِ اٍل هْسهبُ

(اخشيبزي)
سحَيل گصازؼ ثِ اغشبد غويٌبز ثساي

حداوثس سب دٍ ّفشِ لجل اش هَفد سحَيل

ثسزغي ٍازشيبثي

گصازؼ ثِ داشس سحكيالر سىويلي (هقوَس
ّفشِ غَم هْسهبُ)

سحَيل گصازؼ غويٌبز ٍ ثبزگرازي ابيل ّب

سب هَفد سقييي ؾدُ (هقوَس ّفشِ اٍل آثبى
هبُ)

ازائِ ؾفبّي غويٌبز ٍ ؾسوز دز خلػبر

دز هَفد سقييي ؾدُ (هقوَس ّفشِ اٍل ٍ دٍم

غبيس داًؿدَيبى

آثبىهبُ)
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ضَاتظ کلي داًشكدُ هزتَط تِ ّوِ داًشجَیاى تحصیالت
تكویلي
هوٌَػیت اشتغال ،لشٍم حضَر در داًشكدُ ٍ ارتثاط هستوز تا اسرتاد راٌّورای
تحمیك

داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي هَؽف ثِ هسافبر وليِ ضَاثظ ٍ همسزاسي وِ سَغاظ
داًؿگبُ/داًؿىدُ ثِ داًؿدَيبى افالم /اثالك هيؾاَدّ ،ػاشٌد .ثاِعاَز خابـ ،ثاس
اغبظ آًچِ ّوِ داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي ٌّگبم دريسؼ اٍليِ (ثادٍ ٍزٍد ثاِ
داًؿگبُ) سقْد ًوَدُاًد ،سَخِ ثِ هَازد شيس ٍ هسافبر آًْب ضسٍزر دازد.


هوٌَفيز اؾشغبل (سوبم /دبزُ ٍلز) دز عَل دٍزُ دز خبزج اش داًؿگبُ



لصٍم هَاامز وشجي داًؿىدُ ثساي ّوىبزي داًؿدَ ثب غبيس ٍاحدّبي داًؿگبُ



حضَز اقبل دز والظ ّبي دزظ ،غويٌبزّبي فلوي ٍ خلػبر دابؿ



ازسجبط هػشوس ثب اغشبد زاٌّوبي سحميك ،اًدبم هَاميز آهيص اقبليز دطٍّؿاي
ٍ ازائِ هٌؾن گصازؼ ديؿساز وبز

تحَیل پایاىًاهِ/رسالِ/گشارش تِ اػضای کویتِ داٍری

ثساي ثسگصازي خلػِ ازشيبثي دطٍّؿي يب دابؿ داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي،
هػئٍَ ليز سحَيل دبيبى ًبهِ/زغبلِ/گصازؼ ثِ اغبسيد داٍز خبزج اش داًؿىدُ ٍ
اغبسيد زاٌّوب ٍ هؿبٍز ثِ فْدُ ؾ ف داًؿدَ اغز .گصازؼ هسثَط ثِ اغبسيد داٍز
داخل داًؿىدُ سَغظ داشس سحكيالر سىويلي ثِ ايؿبى سحَيل دادُ هيؾَد.
داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي هَؽفٌد ثقد اش سقييي اغبسيد داٍز ٍ سٌؾين خلػِ،
اعويٌبى حبقل ًوبيٌد وِ دبيبىًبهِ/زغبلِ/گصازؼ ثِ دغز ّوِ افضبي وويشِ
داٍزي (داخل ٍ خبزج اش داًؿىدُ) زغيدُ اغز ٍ دز قَزر ًيبش (دزخَاغز فضَ
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وويشِ يب فدم ويفيز هغلَة ؾىلّبي زًگي ًػ ِ وشجي يب ً ،)...ػ ِ
الىشسًٍيىي (ابيل  )pdfگصازؼ زا ّن ثساي ايؿبى ازغبل ًوبيٌدّ .وچٌيي سشم
اغز داًؿدَيبى چٌد زٍش لجل اش ثسگصازي خلػِ ،شهبى ٍ هىبى آى زا ثِ ّوِ
افضبي وويشِ داٍزي يبدآٍزي ًوبيٌد (اش عسيك ايويل يب سلفي).
حضَر در کالس ٍ جلسِ اهتحاى

حضَز داًؿدَ دز سوبهي ثسًبهِّبي دزغي ٍ ديگس اقبليزّبي آهَشؾي ٍ دطٍّؿي
دٍزُ الصاهي اغز .غيجز داًؿدَ دز والظ ّس دزظ ًجبيد اش غِ خلػِ سدبٍش وٌد،
دز غيس ايي قَزر ًوسُ داًؿدَ دز آى دزظ قفس خَاّد ثَدّ .وچٌيي غيجز غيس
هَخِ دز اهشحبى ّس دزظ هٌدس ثِ ًوسُ قفس دز آى دزظ هيؾَد.
چاج ٍ تكثیز گشارشّا تِ صَرت دٍرٍ

وليِ گصازؼّبي داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي ،ؾبهل سىبليف ٍ دسٍضُّبي دزٍظ،
گصازؼ غويٌبز ،دبيبىًبهِ/زغبلِّبيي وِ ثِ اغبسيد داٍز سحَيل دادُ هيؾًَد ٍ
ّوچٌيي ًػ ِّبي ًْبيي دبيبىًبهِ ٍ زغبلِ وِ ثساي وشبث بًِ داًؿىدُ ٍ اغبسيد
زاٌّوب/هؿبٍز/داٍز قحباي هيؾًَد ،الصاهب ثبيد ثِقَزر «دٍ زٍ» چبح/سىثيس ؾًَد.
سٌْب اغشثٌب دز ايي هَزد ،يه ًػ ِ قحباي ؾدُ دبيبىًبهِ/زغبلِ اغز وِ ثِ
«وشبث بًِ هسوصي» سحَيل دادُ هيؾَد ٍ ثبيد ثِقَزر «يهزٍ» سْيِ ؾَد.
لسوتّای اًگلیسي پایاىًاهِ/رسالِ

لػوزّبي اًگليػي دبيبى ًبهِ/زغبلِ (فٌَاى ،چىيدُ/چىيدُ هجػَط ،هساخـ)
ّوبًٌد لػوز ّبي ابزغي ثبيد لجل اش ثسگصازي خلػِ دابؿ ٍ هدددا دع اش اًدبم
اقالحبر هَزد ًؾس وويشِ داٍزي (لجل اش سىثيس ٍ قحباي) دز اسقز وباي سَغظ
اغشبد زاٌّوب ثسزغي ؾَد ٍ قساب دع اش سبييد ايؿبىً ،ػ ِ ًْبيي ثِ داشس
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سحكيالر سىويلي سحَيل دادُ ؾَد .ثِ عَز خبـ فٌَاى اًگليػي دبيبى ًبهِ/زغبلِ
ثبيد ثب فٌَاى ابزغي آى سب حداهىبى سغبثك داؾشِ ثبؾد .سشم اغز لجل اش سىثيس
ًػ ِ ًْبيي ،فٌَاى ابزغي ٍ اًگليػي اش عسيك دػز الىشسًٍيىي ثساي غسدسغز
سحكيالر سىويلي داًؿىدُ ازغبل ؾَد ٍ دع اش سبييد ،سىثيس ٍ قحباي اًدبم
دريسد.
شزایظ تزگشاری جلسِ دفاع

دز خلػِ دابؿ اش دبيبىًبهِ/زغبلِ هَازد شيس ثبيد هَزد سَخِ لساز گيسد:


شهبى ازائِ غويٌبز ثساي داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد  30ساب  40دليماِ ٍ
ثساي داًؿدَيبى دوشسا  50-40دليمِ اغز.



دريسايي اش حبضسيي اخشيبزي اغز ٍ خبزج اش هحل ثسگصازي خلػِ داابؿ
اًدبم هيؾَد.



اش ّوساُ داؾشي ااساد خسدغبل ٍ ًَخَاى دز خلػِ دابؿ خَددازي ؾَد.



اش لساز دادى گل ٍ غبيس سصئيٌبر دز خلػِ دابؿ خَددازي ؾَد.



سلفي ّوساُ ّوِ حبضسيي دز عَل ثسگصازي خلػِ ثبياد وابهال خابهَؼ
ثبؾد.



ايلنثسدازي امظ دز ث ؽ ازائِ غويٌبز (سب لجل اش ؾسٍؿ ث ؽ دسغاؽ ٍ
دبغخ) ٍ امظ ثب دٍزثيي ثبثز هدبش اغز.



فىعثسدازي امظ دز هسحلِ اثساش لدزداًي داًؿدَ (ثقد اش ازائِ غويٌبز ٍ
لجل اش ؾسٍؿ ث ؽ دسغؽ ٍ دبغخ) هدبش اغز.



ايلنثسدازي ٍ فىعثسدازي امظ اش داًؿدَي ازائِ دٌّدُ غويٌبز ٍ داسدُ
ًوبيؽ اغاليدّب هدبش اغز.
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دريسؼ يب چبح همبلِ(ّب) هالن قحز/ويفيز يه دبيبى ًبهِ/زغبلِ
ًيػز ٍ هالن ازشيبثي ًؾس وويشِ داٍزي اغز .ثٌبثسايي داًؿدَ هَؽف
اغز ثِ غئَالّب اغبسيد داٍز دبغخ لبًـ وٌٌدُ ازائِ دّد.



هديسيز خلػِ دابؿ ثِ فْدُ ًوبيٌدُ سحكيالر سىويلي
داًؿىدُ/داًؿگبُ اغز ٍ ايؿبى ثب اثالك قسيح ضَاثظ ،ثس ثسلسازي ٍ حفؼ
اضبي فلوي ّوِ ث ؽّبي خلػِ (ث ؽ ازائِ غويٌبز ،ث ؽ دسغؽ ٍ
دبغخ فوَهي ،ث ؽ دسغؽ ٍ دبغخ وويشِ داٍزي ٍ دز ًْبيز ث ؽ
ازشيبثي وويشِ داٍزي ثدٍى حضَز داًؿدَ) ًؾبزر دازًد.

فؼالیت پژٍّشي خارج اس سهیٌِ پایاىًاهِ/رسالِ

ّسگًَِ اقبليز دطٍّؿي خبزج اش شهيٌِ دبيبىًبهِ/زغبلِ داًؿدَيبى سحكيالر
سىويلي ثبيد ثب اعالؿ ٍ هَاامز وشجي اغشبد/اغبسيد زاٌّوب ثبؾد.
تزگشاری تِ هَلغ کالسّا ٍ اهتحاًات

والظّب ٍ اهشحبًبر دزٍظ سحكيالر سىويلي داًؿىدُ ثسق ٍ وبهذيَسس دز شهبى ٍ
هىبى افالم ؾدُ دز غيػشن گلػشبى ثسگصاز هيؾًَد.
فزهت استاًدارد داًشكدُ تزای ًامگذاری فایل گشارشّا

داًؿاادَيبى سحكاايالر سىويلااي ثبيااد ابياال گااصازؼّاابي خااَد زا (گااصازؼ
غويٌبز/ديؿٌْبديِ سحميكً/ػ ِ ًْبيي دبيبىًبهًِ/ػ ِ ًْبيي زغبلِ) عجك «اسهاز
اغشبًدازد داًؿىدُ» (ؾيَُ ًبهِ اخسايي آييي ًبهاِ آهَشؾاي دٍزُّابي وبزؾٌبغاي
ازؾد ًبديَغشِ ٍشازر فلَم ،سحميمابر ٍ اٌابٍزي) ًابمگارازي ًواَدُ ٍ دز غابهبًِ
الىشسًٍيىي دزٍظ ثبزگرازي ًوبيٌد.
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لشٍم تاستیٌي پست الكتزًٍیكي تِعَر هزتة

ثب سَخِ ثِ ايٌىِ اعالفيِّبي هْن ٍ اَزي سحكيالر سىويلي اش عسيك «دػز
الىشسًٍيىي» ثساي ّوِ داًؿدَيبى داًؿىدُ ازغبل هيؾَد ،سشم اغز داًؿدَيبى
هحشسم ثِ عَز هسست دػز الىشسًٍيىي خَد زا ثبشثيٌي ًوبيٌد (آدزغي وِ هسوص
اعالؿ زغبًي داًؿگبُ دز اثشداي سحكيل ايدبد ًوَدُ ٍ دز گصازؼ  672غيػشن
گلػشبى لبثل هؿبّدُ اغز) ٍ هػئٍَليز فدم هؿبّدُ/دزيباز ايويلّب ثِفْدُ
ؾ ف داًؿدَغز .داًؿدَيبى هَؽفٌد دز قَزر فدم دزيباز ايويلّبي
سحكيالر سىويلي ،دز اغسؿ ٍلز ًػجز ثِ سؿ يف فيت ٍ زاـ آى الدام ًوبيٌد.
هكاتثِ تا سزپزست ٍ دفتز تحصیالت تكویلي داًشكدُ

داًؿدَيبى هيسَاًٌد ثب ازغبل ايويل ثِ آدزظ دػز الىشسًٍيىي
ECE_Grad_Coordinator@of.iut.ac.ir

ثِعَز هػشمين ثب غسدسغز سحكيالر سىويلي داًؿىدُ هىبسجِ داؾشِ ثبؾٌد.
ّوچٌيي اش عسيك آدزظ  ecegrad@ec.iut.ac.irهيسَاى ثب وبزؾٌبغبى داشس
سحكيالر سىويلي داًؿىدُ هىبسجِ داؾز.
ّوچٌيي سوبهي لَاًيي ٍ اسمّب دز ث ؽ سحكيالر سىويلي دز ٍةغبيز داًؿىدُ
اش عسيك آدزظ شيس لبثل دغشسغي اغز:
https://ece.iut.ac.ir/academic/graduate
ًكاتي در هَرد اخذ درٍس


داًؿدَيبى هدبش ًيػشٌد دزٍغي زا وِ دز همغـ لجلي سحكيل خَد
گرزاًدُاًد دٍثبزُ اخر ًوبيٌد.
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ثسخال دٍزُ وبزؾٌبغي وِ دز آى هسحلِ «حر اضغسازي» ديؽ ثيٌي ؾدُ
اغز« ،حر

اضغسازي دزظ» دز همبعـ سحكيالر سىويلي سقسيف

ًؿدّبغز .ثٌبثسايي سشم اغز داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي دز اًش بة
دزٍظ خَد ثػيبز دلز داؾشِ ثبؾٌد.


داًؿدَيبى ثبيد ٌّگبم ثجز ًبم (همدهبسي ٍ اقلي) دع اش اًدبم سغييسار ٍ
لجل اش خبزج ؾدى اش غيػشن گلػشبى گصيٌِ «دبيبى ثجز ًبم» زا اًش بة
ًوَدُ (دزقَزر اقبل ثَدى ايي گصيٌِ) ٍ اش ًْبيي ؾدى ثجز ًبم خَد
اعويٌبى حبقل ًوبيٌد.



ّوِ داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي حشي داًؿدَيبًي وِ امظ زغبلِ يب دبيبى
ًبهِ آًْب ثبلي هبًدُ اغز ،ثبيد دز دبيبى سسهين ثجز ًبم داؾشِ ثبؾٌدّ .وِ
داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد اش ًيوػبل غَم ثِ ثقد دز دزظ «دبيبىًبهِ
وبزؾٌبغي ازؾد ثب ود ّ ٍ »9010606وِ داًؿدَيبى دوشسا دع اش لجَلي دز
آشهَى خبهـ آهَشؾي سب دبيبى دٍزُ سحكيل ّس سسم دز دزظ «زغبلِ دوشسا ثب
ود  »9010818ثجزًبم ًوبيٌد ،دز غيس ايي قَزر ٍضقيز داًؿدَ ثِ قَزر
«هسخكي ثب احشػبة دز غٌَار» دز ًؾس گساشِ خَاّد ؾد ٍ اغشفبدُ اش
اهىبًبسي ًؾيس خَاثگبُ ٍ  ...هوىي ً َاّد ثَد.



سشم اغز ّوِ داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد ٍ دوشسا دز دزٍظ «وبزگبُ ايوٌي
ٍ ثْداؾز فوَهي ثب ود « ٍ »9010888وبزگبُ ايوٌي ٍ ثْداؾز س ككي ثب
ود  »9010999ثجز ًبم ًوبيٌد ٍ ًوسُ لجَلي ثگيسًد.



اخر دزظ «هغبلقِ اًفسادي» ثساي داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد هدبش ًيػز.



سشم اغز داًؿدَيبى دز اغسؿ ٍلز دزٍظ خجساًي خَد زا اخر ًوبيٌد ٍ
ثگرزاًٌد .اهىبى اخر دزٍظ خجساًي ثِقَزر هقساي ثِ اغشبد ،حشي دز آخسيي
سسم سحكيل يب دع اش دابؿ ٍخَد ًدازد ٍ داًؿدَيبى ثبيد دزٍظ خجساًي خَد
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زا ثِقَزر فبدي (ثب ؾسوز دز والظ ،سحَيل سىبليف ،ؾسوز دز اهشحبى
هيبى سسم ٍ ) ....ثگرزاًٌد.

شزکت در ثثت ًام همدهاتي


ّوِ داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي وِ دزغي (ثِخص دزٍظ خبـ) ثساي
ًيوػبل ثقدي ثبلي دازًد هَؽف ثِ ؾسوز دز ثجزًبم همدهبسي ّػشٌد .ثجز
ًبم همدهبسي ثساي دزٍظ خبـ ؾبهل دبيبىًبهِ-زغبلِ-غويٌبز-شثبى-ازشيبثي
خبهـ آهَشؾي-ازشيبثي خبهـ دطٍّؿي  -1ازشيبثي خبهـ دطٍّؿي -2وبزگبُ
ايوٌي ٍ ثْداؾز ،اًدبم ًويؾَد.



دز قَزر فدم ؾسوز داًؿدَ دز ثجز ًبم همدهبسي يب فدم زفبيز ّسيه اش
ضَاثظ هسثَط ،لػوشي اش ًوسُ دبيبى ًبهِ/زغبلِ وِ دز اخشيبز سحكيالر
سىويلي داًؿىدُ اغز ثِ داًؿدَ سقلك ً َاّد گساز ٍ ّوچٌيي ثجز ًبم
داًؿدَ (ٌّگبم ثجز ًبم اقلي) امظ دز دزٍغي وِ سَغظ سحكيالر سىويلي
داًؿىدُ سقييي هي ؾَد اًدبم خَاّد ؾد.



داًؿدَيبى ثبيد ثب اغشفبدُ اش گصازؼ ؾوبزُ  51غيػشن گلػشبى ليػز دزٍظ
داً ؿىدُ (ثب سَخِ ثِ غشَى سَضيحبر) زا ثسزغي ٍ ثب هؿَزر اغشبد
زاٌّوب/هؿبٍز سحكيلي ،دزٍظ ًيوػبل ثقدي خَد زا اًش بة ًوبيٌد ٍ دز
«اسم ثجز ًبم همدهبسي داًؿدَيبى سحكيالر سىويلي داًؿىدُ ثسق ٍ
وبهذيَسس» (لبثل دزيباز اش ٍة غبيز داًؿىدُ) دزج وٌٌد ٍ دع اش سبييد
ايؿبى ،اسم زا دز هَفد همسز ثِ داشس سحكيالر سىويلي داًؿىدُ سحَيل
دٌّد .فالٍُ ثس سحَيل اسم ثِ داشس ،ثجز ًبم دز غيػشن گلػشبى (دليمب عجك
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اسم) دز هَفد همسز الصاهي اغز .فدم ثجز دزٍظ دز غيػشن گلػشبى ثِ
هٌصلِ فدم ؾسوز دز ثجز ًبم همدهبسي اغز.


داًؿدَيبًي وِ (ثب دسيل هَخِ) اغشبد زاٌّوب/هؿبٍز سحكيلي آًْب دز ًيوػبل
اٍل سحكيل هؿ ف ًؿدُ اغز ،ثساي هؿَزر ٍ سبييد اسم ّبي ثجز ًبم خَد
ثبيد ثِ هديس گسٍُ هساخقِ ًوبيٌد.



اش ًؾس داًؿىدُ ثسق ٍ وبهذيَسس ثجز ًبم همدهبسي ثِ هٌصلِ ثجز ًبم اقلي
اغز ٍ دز قَزر هغبيسر ليػز دزٍظ ثجز ًبم همدهبسي ٍ ثجز ًبم اقلي
(دع اش اًدبم سسهين) ،سغييسار سشم افوبل خَاّد ؾد .دز ثجز ًبم اقلي امظ
يه دزظ زا هيسَاى ثِ ليػز ثجز ًبم همدهبسي اضباِ ًوَدٍ ،لي ّيچ دزغي
اش ليػز دزٍظ ثجزًبم همدهبسي لبثل حر ًيػز .امظ دز قَزر فدم ازائِ
دزظ يب ساللي آى ثب ديگس دزٍظ اًش بثي يب سىويل ؽسايز دزظ ،ثِ ؾسط
هَاامز اغشبد زاٌّوب ٍ سبييد داًؿىدُ ،دزظ ديگسي دز ثجز ًبم اقلي
خبيگصيي هيؾَد.



ثب سَخِ ثِ ايٌىِ سكوينگيسي دز هَزد ازائِ يب فدم ازائِ يه دزظ ٍ ّوچٌيي
شهبىثٌدي والظّب ٍ اهشحبًبر ثس اغبظ آهبز ثجزًبم همدهبسي اًدبم
هيدريسد ،سَقيِ هيؾَد داًؿدَيبى دز ّوِ دزٍظ هَزد ًؾس خَد ثجزًبم
همدهبسي وٌٌد سب آهبز ثجز ًبم ٍالقيسس ثبؾد.



ؽسايز اوثس دزٍظ سحكيالر سىويلي داًؿىدُ ثيي  10سب ً 15فس اغز .دز
قَزر ااصايؽ ؽسايز گسٍُ دزغي (دز عَل ثجز ًبم اقلي ٍ سسهين)،
داًؿدَيبًي وِ دز ثجز ًبم همدهبسي دزظ زا اًش بة وسدُ اًد دز اٍلَيز ثجز
ًبم لساز خَاٌّد داؾز.
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ثثت ًام اصلي ٍ تزهین


داًؿدَيبى وبزؾٌبغي ازؾد سشم اغز ٌّگبم ثجز ًبم اقلي حدالل ٍ 8احد ٍ
حداوثس ٍ 14احد (ؾبهل دزٍظ خجساًي) اخر ًوبيٌد .داًؿدَيبى دوشسا سشم
اغز ٌّگبم ثجز ًبم اقلي حدالل ٍ 6احد ٍ حداوثس ٍ 9احد اخر ًوبيٌد .دز
قَزر فدم زفبيز ايي هحدٍديزّب ،ثجز ًبم آى سسم ٍ ابزكالشحكيلي داًؿدَ
ثب هؿىل خدي هَاخِ خَاّد ؾد .ثديْي اغز داًؿدَيبًي وِ ٍاحدّبي
دزغي ثبليوبًدُ آًْب ووشس اش حدالل ّبي ذوس ؾدُ اغز ،ثدٍى زفبيز حدالل
ٍاحد ،ثجز ًبم هيًوبيٌد.



ثسخي دزٍغي وِ ثِ حد ًكبة ًسغٌد دز دبيبى زٍش اٍل سسهين حر خَاٌّد
ؾد.



ثب سَخِ ثِ ايٌىِ ؽسايز گسٍُ ّبي دزغي هقوَس ااصايؽ ًوييبثد ،سَقيِ
هيؾَد داًؿدَيبًي وِ ثجز ًبم همدهبسي داؾشِاًد دز اٍليي اسقز هوىي دز
هسحلِ ثجز ًبم اقلي (لجل اش سىويل ؽسايز گسٍُ دزغي)ً ،ػجز ثِ ثجزًبم
ًْبيي الدام ًوبيٌد.



ثب سَخِ ثِ سغييساسي وِ هوىي اغز دز ثسًبهِ والظّب ٍ هحدٍديزّبي اخر
دزٍظ ايدبد ؾَدّ ،وِ داًؿدَيبى (حشي آًْب وِ لكد سغييس دز ليػز دزٍظ
خَد زا ًدازًد) ثبيػشي دز عَل ثجز ًبم اقلي ٍ سسهين ثب اغشفبدُ اش گصازؼ
 74اش ه دٍؼ ًجَدى ثجز ًبم خَد اعويٌبى حبقل ًوبيٌد.
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