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 وامٍ اوتخاب مًضًع پايان -1

 هَاسد صيش دلز فشهبئيذ:ًبهِ ثِ  داًطجَي ػضيض دس اًشخبة هَضَع دبيبى

داًطجَ غَسر  اص دبيبى سشم اٍل سب اثشذاي سشم سَم سَسظًبهِ  هَضَع دبيبى اًشخبة ضشسٍع فشآيٌذ -

 گيشد. هي

 ثبيسز هخشػش، سسب ٍ جبهغ ثبضذ. ًبهِ هي ػٌَاى دبيبى -

 6ذالل ًبهِ وبسضٌبسي اسضذ ح داًطجَيبى ثبيذ سَجِ داضشِ ثبضٌذ داهٌِ سحميك دس حذي ثبضذ وِ دبيبى -

 هبِّ ٍ حذاوثش يه سبلِ ثِ اسوبم ثشسذ.

 ًبهِ سىشاسي ًجبضيذ. هَضَع دبيبى -

 اًشخبثي هشسجظ ثبضذ. ًبهِ ثبيذ ثب سخػع اسبسيذ ساٌّوب ٍ هطبٍس هَضَع دبيبى -

 ًبهِ ثبيذ ثب سضشِ سحػيلي ٍ گشايص سخػػي داًطجَ هشسجظ ثبضذ. هَضَع دبيبى -

ثبضذ، داًطجَيبى الصم اسز  ًبهِ هشثَط ثِ اسائِ همبلِ هي ول دبيبى ًوشُ اص ًوشُ 1ثب سَجِ ثِ ايٌىِ حذاوثش  -

ًبهِ هذًظش لشاس دٌّذ ٍ ثِ سحميك ثذشداصًذ ٍ  ًگبسش همبلِ سا اص ضشٍع هشاحل ديطٌْبدي هَضَع دبيبى

 هَضَػي سا اًشخبة ًوبيٌذ وِ اهىبى اسشخشاج همبلِ سا داضشِ ثبضذ.

 اوتخاب استاد راَىما  -2

ّبي دس دسز ساٌّوبيي ايطبى  ًبهِ ّوبٌّگي ثب اسبسيذ ساٌّوب هَظف اسز اص سؼذاد دبيبىداًطجَ لجل اص  -

. ثذيْي اسز دس غَسر ػذم سػبيز ًىشِ روش ضذُ هسئَليز سبخيش دس اسائِ اعالع حبغل ًوبيٌذ

 دشٍدَصال ٍ ػَالت وبس هشَجِ داًطجَ خَاّذ ثَد.

حضشر هؼػَهِ)س( ًجبضذ، داًطجَ هَظف دس غَسسي وِ اسبسيذ ساٌّوب ػضَ ّيبر ػلوي داًطگبُ  -

 شيي حىن وبسگضيٌي اسبسيذ هشثَعِ سا سحَيل اداسُ سحػيالر سىويلي دّذ.اسز ثِ ّوشاُ دشٍدَصال آخ
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 ارائٍ پزيپًسال -3

ثبيسز ثب ّوبٌّگي ٍ سبييذ  ًبهِ وبسضٌبسي اسضذ اسز وِ داًطجَ هي دشٍدَصال، فشم ديطٌْبد سحميك دبيبى

ًبهِ، ّويي  آى سا سىويل وٌذ. الصم ثِ روش اسز وِ هجٌبي سػَيت هَضَع دبيبىاسبسيذ ساٌّوب ٍ هطبٍس 

 ثبضذ. فشم هي

 گشفشِ ًخَاّذ ضذ.دشٍدَصال ًبلع ٍ ثذٍى اهضبء اسبسيذ ساٌّوب ٍ هطبٍس سحَيل  -

 ثبضذ. اهضبء اسبسيذ ثِ غَسر وذي، فىس، اسىي )ٍ اص عشف( لبثل لجَل ًوي -

 ثبيسز ثِ غَسر دسسز سبيخ ضَد. سوبهي هَاسد خَاسشِ ضذُ دس دشٍدَصال هي -

سا دشيٌز گشفشِ ٍ دس اص دسج اهضبي خَد ٍ  آىًسخِ اص  2داًطجَ ثبيذ  ،دس اص سىويل فبيل دشٍدَصال -

 ، دشٍدَصال سا سحَيل وبسضٌبس سحػيالر سىويلي دّذ.اخز اهضبي اسبسيذ ساٌّوب، هطبٍس ٍ هذيش گشٍُ

 عذم تحًيل پزيپًسال در سمان مقزر:

دس غَسر ػذم سحَيل دشٍدَصال دس صهبى همشس، هسئَليز آى )عَالًي ضذى صهبى سحػيل ٍ سجؼبر 

دس ايي  سسبًي هٌبست ِ داًطجَ خَاّذ ثَد ٍ ػزسي دس خػَظ ًجَد آگبّي ٍ ػذم اعالعديگش( هشَج

 خػَظ دزيشفشِ ًيسز.

 وحًٌ دريافت فزم پزيپًسال

ثبيسز دس اص هشاجؼِ ثِ ٍة سبيز ٍاحذ، دس لسوز  داًطجَيبى جْز دسيبفز فشم دشٍدَصال هي

 وَدُ ٍ هجبدسر ثِ داًلَد آى ًوبيٌذ.، ثش سٍي ليٌه فشم دشٍدَصال وليه ًسحػيالر سىويليّبي  فشم

 تصًية پزيپًسال -4

 تصًية پزيپًسال در گزيٌ تخصصي

 آى سِ ًسخِ دشيٌز ضذُ )حشوب ثِ غَسر دٍ سٍ دشيٌز ضَد( داًطجَيبى ثبيذ دس اص سىويل دشٍدَصال

 هغشح ٍ سػَيت ضَداثشذا دس جلسِ سخػػي گشٍُ سا ثِ ٍاحذ سحػيالر سىويلي سحَيل دادُ سب 
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 داک ي درخًاست َماوىذجًيي تزاي پزيپًسال در ساماوٍ َماوىذجًي سايت ايزان ثثت وام

داًطجَ هَظف اسز دس سبهبًِ ّوبًٌذجَ ثجز ًبم وشدُ ٍ دس اص دس اص سػَيت دشٍدَصال دس گشٍُ 

ٍسٍد ثِ سبهبًِ ثشاي دشٍدَصال خَد دسخَاسز ّوبًٌذجَيي وٌذ. لجل اص دسخَاسز ّوبًٌذجَيي ايويل 

 اسسبل گشدد. اسشبد ساٌّوبسشبد ساٌّوبي خَد سا اص ايطبى گشفشِ سب گضاسش ّوبًٌذي ثشاي ٍ وذ هؼشف ا

 Irandocتُيٍ گًاَي يكتا تًدن پژيَش اس سايت 

هشاجؼِ وشدُ ٍ گَاّي يىشب  Irandoc.ac.irدس اص سػَيت دشٍدَصال دس گشٍُ داًطجَ ثبيذ ثِ سبيز 

ثَدى دژٍّص سا دسيبفز ٍ ثِ وبسضٌبس سحػيالر سىويلي سحَيل دّذ. لبثل روش اسز وِ دس غَسر 

 ضَد. ػذم سحَيل گَاّي هزوَس دشٍدَصال ثشاي سػَيت ثِ ضَسا اسسبل ًوي

 تصًية پزيپًسال در شًراي تحصيالت تكميلي

گَاّي يىشب ثَدى دژٍّص ثشاي ثشسسي ٍ سػَيت ثِ دشٍدَصال سػَيت ضذُ دس گشٍُ سخػػي ثِ ّوشاُ 

ًبهِ دس اص سبييذ دس ضَساي  ثذيْي اسز هَضَع دبيبى  ضَد. ضَساي سحػيالر سىويلي اسسبل هي

 ، لغؼيز يبفشِ ٍ لبثل سغييش ًيسز.داًطىذُ سحػيالر سىويلي

شاجؼِ ثِ داًطجَ هَظف اسز دس اص سػَيت دشٍدَصال دس ضَساي سحػيالر سىويلي داًطىذُ ثب ه

اسبسيذ ساٌّوب سا دسيبفز وشدُ ٍ ثِ  سػَيت دشٍدَصال ٍ اثالغيِ وبسضٌبس سحػيالر سىويلي، اثالغيِ

 ايطبى سحَيل دّذ.

، مجاس تٍ دفاع تصًية در شًراي تحصيالت تكميليماٌ پس اس تاريخ  6حذاقل داوشجً تًجٍ: 

 تاشذ. مي

 ERPاوجام گزدش اوتخاب استاد راَىما در ساماوٍ  -5

خَد ضذُ  ERPداًطجَيبى هَظفٌذ دس اص سػَيت دشٍدَصال دس ضَساي سحػيالر سىويلي ٍاسد وبسسبثل 

 اعالػبر اسبسيذ ساٌّوب ٍ هطبٍس خَد سا اسسبل وٌٌذ.« گشدش اًشخبة اسشبد ساٌّوب»ٍ دس لسوز 

 ERPاوجام گزدش تصًية پزيپًسال در ساماوٍ  -6
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اعالػبر « گشدش سػَيت دشٍدَصال»داًطجَ ثبيذ دس لسوز دس اص سبييذ گشدش اًشخبة اسشبد ساٌّوب، 

 ذ.خَد سا ديَسز وٌ دشٍدَصال wordفبيل  ،«الػبق»دشٍدَصال خَد سا ٍاسد وشدُ ٍ دس لسوز 

سَجِ: دس غَسسي گشدش سػَيت دشٍدَصال ثشاي داًطجَ فؼبل خَاّذ ضذ وِ گشدش سػَيت اسشبد 

 ساٌّوبي ٍي دس سبهبًِ سبييذ ًْبيي ضذُ ثبضذ.

 Irandoc سايت ثثت پزيپًسال در  -7

دان  دس اص سبييذ دشٍدَصال دس ضَساي سحػيالر سىويلي، دس اٍليي فشغز ثِ سبيز ايشاى ثبيذداًطجَ 

دان  هشاجؼِ وشدُ ٍ دشٍدَصال خَد سا ثجز وٌذ. دس غَسر ػذم ثجز ثِ هَلغ دشٍدَصال دس سبيز ايشاى

 ػَالت آى ثِ ػْذُ خَد داًطجَ خَاّذ ثَد.

 ي دس دشٍدَصالاحشوبل ييشارسغ

چٌبًچِ  جلسِ دفبع، يٍ لجل اص ثشگضاس ُداًطىذ يليسىو يالرسحػ يدس ضَسا دشٍدَصال يتدس اص سػَ

ًبهِ   عجك آئيي يسزثب يه يشدساٌّوب ٍ هطبٍس غَسر دز يذاسبس يبًبهِ  يبىدس ػٌَاى دب ييشاسيالصم ثبضذ سغ

 ًبهِ( سبيز ٍ دسيبفز آئييهَاسد خبظ ٍ سغييشار احشوبلي ػول ضَد. )هشاجؼِ ثِ 

ًبهِ، ػلز  دس غَسر ًيبص داًطجَ ثِ سٌَار سحػيلي ثيطشش اص سمف هجبص دس خػَظ دبيبى*

ثِ حَصُ سحػيالر  )ثب سبييذ اسشبد ساٌّوب ٍ هذيش گشٍُ(12فشم ضوبسُ  اص عشيكافضايص سٌَار 

 ثبضذ(. سىويلي اػالم ضَد.)سبييذ ًْبيي ثب ضَساي سحػيالر سىويلي داًطىذُ هي

 تحًيل گشارش پيشزفت سٍ ماٍَ -8
ًبهِ سا  داًطجَ هَظف اسز دس اص سػَيت ًْبيي دشٍدَصال ّش سِ هبُ يه ثبس فشم گضاسش ديطشفز دبيبى

گضاسش ديطشفز سِ هبِّ الضاهي ثَدُ ٍ ػَالت ػذم اسائِ اسائِ ٍ اسسبل وٌذ. دش وشدُ  ERPاص عشيك سبهبًِ 

 فشم گضاسش ديطشفز ثِ ػْذُ خَد داًطجَ اسز.

: گشدش گضاسش ديطشفز وبس دس غَسسي ثشاي داًطجَ فؼبل خَاّذ ضذ وِ گشدش سػَيت دشٍدَصال تًجٍ

 داًطجَ  دس سبهبًِ سبييذ ًْبيي ضذُ ثبضذ.

 وامٍ وگارش پايان   -9



 

6 

 

 اػن اص حك يّوىبس يچگًَِآًْب خبسج اص ٍاحذ ثَدُ ٍ ّ يساٌّوب يذوِ اسبس يبًيهشاجؼِ داًطجَ سزوش:

احىبم  يبفزجْز دس يليسىو يالرًذاسًذ ثِ وبسضٌبس سحػ داًطگبُثب  يػلو يأرّ يبٍ  الشذسيس

 اسز. ياحىبم ثِ آًْب ضشٍس يلًبهِ ٍ سحَ يبىٍ هطبٍس دب ساٌّوب يذاسبس

 ٍ ّب اسشفبدُ اص هٌبثغ وشبثخبًِ يًبهِ دس ساسشب يهؼشف يبفزجْز دس يسشيثب يبىدس غَسر لضٍم داًطجَ

 .يٌذهشاجؼِ ًوب يليسىو يالرثِ وبسضٌبس سحػ يمبسيهشاوض سحم

 هزوَس  يبىداًطجَ ،اسز يذُسس ييًْب يتوِ دشدَصال آًْب ثِ سػَ يبًيداًطجَ يدس اص اػالم اسبه

ًبهِ خَد  يبىدب يفًبهِ الذام ثِ سأل يبىسش دبًگب يَُض يلهَاسد روش ضذُ دس فب يزثب سػب سَاًٌذ يه

 .يٌذًوب

 ِدس غَسر ػذم اسز. ياسبس ضشٍس ييًبهِ ثش ا يبىغفحبر دب ينهزوَس ٍ سٌظ يلوبهل فب هغبلؼ 

 گشفشِ ًخَاّذ ضذ. يلًبهِ اص داًطجَ سحَ يبىهَاسد هغشح ضذُ، هجلذ دب سػبيز

  ييذٍ سأ يوبس، جْز ثشسس يطشفزگضاسش دًبهِ  يبىدب ّبي فػلاص  يهالصم اسز دس اص ًگبسش ّش 

 دادُ ضَد. يلٍ هطبٍس سحَ ساٌّوب اسشبد ثِ

 يضذُ جْز ثشسس يخًبهِ سب يبىًسخِ اص دب يه يلًبهِ، سحَ يبىدب ّبي فػل يًِگبسش ول يبىدس اص دب 

 اسز. يضشٍس اسبسيذ ساٌّوبثِ  يًظش ٍ سفغ ًَالع احشوبل اػالم ٍ

 وامٍ ي تعييه تاريخ دفاع پاياناعالم آمادگي دفاع اس    -11

ثبيسز ديص اص سحَيل هذاسن ثِ سحػيالر سىويلي  داًطجَيبى هي ًبهِ َظ اخز هجَص دفبع اص دبيبىسخػد

 :اص هَاسد ريل اعويٌبى حبغل وٌٌذ

 وليِ ًوشار آهَصضي دس سيسشن  ًْبيي ثجزگزساًذى وليِ ٍاحذّبي دسسي ٍ  .1

 داًطگبُ هبُ اص سبسيخ سػَيت دشٍدَصال دس ضَساي سحػيالر سىويلي 4گزضشي حذالل  .2

يوسبلي وِ دس آى ٍاحذ دبيبى ًبهِ دس ً /سوذيذاخزّبي گزضشِ ٍ  ثجز ًبم دس وليِ ًيوسبل .3

 دٌّذ هي دسخَاسز دفبع

 ثبضذ 14هؼذل ول داًطجَ دس اص گزساًذى سوبم ٍاحذّبي آهَصضي ًجبيذ ووشش اص  .4

 دان ايشاىثجز دشٍدَصال دس سبيز  .5

 ًبهِ ٍ سبييذ اسشبد ساٌّوب سذٍيي همبلِ هسشخشج اص دبيبى .6

 هبليثب اهَس سسَيِ حسبة وبهل  .7

  سسَيِ حسبة وبهل ثشاي داًطجَيبى ًَثز دٍم  

  ًِسسَيِ حسبة ًيوسبل ضطن ثشاي داًطجَيبى سٍصا 
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 دس ضَساي سحػيالر سىويلي دشٍدَصال سػَيت سبسيخ اص دس هبُ 4 حذالل اسضذ وبسضٌبسي داًطجَيبى

 لجل ًبهِ دبيبى اص داًطجَ دفبع وِ اسز ضشٍسي ًىشِ ايي ثِ سَجِ .ًوبيٌذ دفبع ًبهِ خَد دبيبى اص سَاًٌذهي

 .اسز هوٌَع )هبُ 4  )همشس هَػذ اص

ًبهِ خَد دسخَاسز ّوبًٌذي  اص دسخَاسز هجَص دفبع داًطجَ ثبيذ دس سبهبًِ ّوبًٌذجَ ثشاي دبيبىلجل 

 وٌذ سب گضاسش هشثَعِ ثشاي اسشبد ساٌّوب اسسبل گشدد.

 داًطگبُ يزثب هشاجؼِ ثِ ٍة سب سَاًذ ي، داًطجَ هاسبسيذ ساٌّوب يلًِبهِ ثَس يبىدب ييًْب ييذدس اص سب

 .يذًوب (5)فشم ضوبسُ ًبهِ يبىدفبع اص دب هجَص خَاسزدسالذام ثِ داًلَد فشم 

سؼييي سبسيخ دفبع ثِ  دفبع ٍ هجَص سحَيل فشم دسخَاسز ثشايلجل اص دفبع  سٍص 15داًطجَ ثبيذ 

 .سحػيالر سىويلي هشاجؼِ وٌذ

دُ سٍص لجل اص سبسيخ هطخع ضذُ يه ًسخِ اص حذالل دس اص سؼييي سبسيخ دفبع داًطجَ هَظف اسز 

 سحَيل دّذ.ثِ سحػيالر سىويلي اسبسيذ داٍس  جْز اسسبل ثِخَد سا  ًبهِدبيبى

 ثبضذ. يه داًطجَيبى يدسس يٍاحذّب يِاػالم ًوشُ ول ًبهِ، يبى: ضشط الصم دس خػَظ دفبع اص دب سَجِ

جلسِ  ثشگضاسي ثش ثالهبًغ ثَدى يدفبع هجٌدسخَاسز هجَص اسشبد ساٌّوب دس فشم  يٍ اهضب يذدس اص سأئ

داٍس  دػَسٌبهِداًطىذُ جْز غذٍس  سحػيالر سىويلي وبسضٌبس ثب هشاجؼِ ثِ يسشيداًطجَ ثب يِ،دفبػ

 .يذالذام ًوب

 دفاع يختار ييهتع
 ثبيسز يوِ ه يذًوب يدفبع داًطجَ ه يخسبس يييهجبدسر ثِ اػالم ٍ سؼ يشگشٍُهذ ،اػالم ًظش داٍس دس اص

 ثجز ضَد. يداًطىذُ دس جذٍل صهبًجٌذ سحػيالر سىويليسَسظ وبسضٌبس 

اسز  الصم يسشٌذً داًطگبُ يػلو يأرداٍس ػضَ ّ يبٍ  ساٌّوب، هطبٍس يذاسبس يىِ: دس غَسس سَجِ

حضَس داضشِ  يِدفبػ جلسِ سَاًٌذ جْز ضشوز دس يسا وِ ه يخيسبس ،يطبىثب ا يداًطجَ دس اص ّوبٌّگ

 گشٍُ ثشسبًذ. يشثبضٌذ ثِ اعالع هذ

داًطىذُ جْز ػذم سذاخل ثب جلسبر  سحػيالر سىويليوبسضٌبس  يْب دس اص ثشسسفَق سٌ سبسيخ

 .يبثذ يه يزسسو ّب گشٍُ يشسب يِدفبػ

( سا اص سبيز 6دس اص سؼييي سبسيخ دفبع داًطجَ هَظف اسز فشم ّوبٌّگي جلسِ دفبع) فشم ضوبسُ 

 سىويلي سحَيل دّذ.دسيبفز وشدُ ٍ دس اص سىويل ٍ اخز اهضبّبي الصم ثِ وبسضٌبس سحػيالر 

يه ّفشِ دس اص سؼييي سبسيخ دفبع داًطجَ ثبيذ ثِ سحػيالر سىويلي هشاجؼِ وشدُ ٍ دس اص اخز 

 ّبي جلسِ دفبع آًْب سا ثِ اسبسيذ هشثَعِ سحَيل دّذ.دػَسٌبهِ
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 :تذكز
  هبُ دس اص سبسيخ دفبع اغالحبر  دٍحذاوثش دس اص ثشگضاسي جلسِ دفبع داًطجَ هَظف اسز

)فشم ضوبسُ  «تاييذ اصالحات پس اس دفاع» دس جلسِ دفبع سا اػوبل وشدُ ٍ فشمهغشح ضذُ 

داٍس ثِ وبسضٌبس سحػيالر سىويلي اسائِ  اسبسيذ ساٌّوب، هطبٍس ٍ سا دس اص اخز اهضبي (11

 دّذ.

 Irandocوامٍ در  ثثت پايان -11
دان ثجز  سا دس ايشاى ًبهِ خَد داًطجَ ثبيذ ًسخِ ًْبيي دبيبى دس اص دفبع ٍ اًجبم اغالحبر ّيبر داٍساى،

ثؼذي دان داًطجَ لبدس ثِ اًجبم هشاحل  ًبهِ دس ايشاى . ثذيْي اسز دس غَسر ػذم ثجز فبيل دبيبىًوبيذ

 ًخَاّذ ثَد.

 اخذ ومزٌ مقالٍ -12
اي همبلِ هسشخشج اص ضَد) يه ًوشُ ثش هحبسجِ هي 19ًبهِ دس سٍص دفبع اص  ثب سَجِ ثِ ايٌىِ ًوشُ دبيبى -

دس اص سبسيخ دفبع فشغز داسد سب ًسجز ثِ  ضص هبُ( داًطجَ سب يه ضذُ اسزًبهِ دس ًظش گشفشِ  دبيبى

دس اص اسائِ هذاسن ًوشُ همبلِ  همبلِ خَد ثِ دفشش دژٍّص داًطىذُ الذام وٌذ. هذاسن هشثَط ثِ سحَيل

ًبهِ، ثب ًظش ضَساي دژٍّطي داًطىذُ ٍ ثش اسبس  هشثَط ثِ دزيشش يب چبح همبلِ هسشخشج ضذُ اص دبيبى

 ضَد. هؼيي هيّب  ًَع ٍ دسجِ هجالر ٍ وٌفشاًس

ًبهِ وبسضٌبسي اسضذ خَد سا ثب ًبم ٍاحذ هحل سحػيل اسائِ  داًطجَ ثبيذ وليِ همبالر هسشخشج اص دبيبى -

 ًوبيذ.

ضَد.  ّب ثبيذ داًطجَ ثبضذ ٍ اٍ هَلف اغلي هحػَة هي ًبهِ م ًَيسٌذُ اٍل همبالر هسشخشج اص دبيبىًب -

ضًَذ. ّوچٌيي فمظ ًبم افشاد  ثِ ّيچ ٍجِ اسبسيذ ساٌّوب ٍ هطبٍس هَلفبى اغلي همبلِ هحسَة ًوي

. دس غَسر آٍسدى ًبم گشدد)داًطجَ، اسشبد ساٌّوب ٍ اسشبد هطبٍس( ًبهِ سٍي همبلِ دسج هي هشسجظ ثب دبيبى

 گيشد. اي ثِ داًطجَ سؼلك ًوي افشاد ديگش دس همبلِ ًوشُ

ًبهِ خَد سا ثب ًبم ٍاحذ هحل سحػيل  ثشاي اخز ًوشُ همبلِ، داًطجَ ثبيذ وليِ همبالر هسشخشج اص دبيبى -

 اسائِ ًوبيذ. 

ػلَم  )ثِ فبسسي(: داًطجَي وبسضٌبسي اسضذ داًطگبُ حضشر هؼػَهِ)س(، داًطىذُ ادثيبر ٍ

 لن. -اًسبًي، ايشاى

 )ثِ اًگليسي(:

Qom, Iran, Department of Literature and Human Science , Hazrat-e- 
Masoumeh University. 



 

9 

 

 ثثت  ومزٌ مقالٍ
 سحَيل دّذ:ز ًوشُ همبلِ ثِ وبسضٌبس دژٍّص داًطجَ هَظف اسز هذاسن الصم صيش سا جْز ثج

 الف( گَاّي دزيشش همبلِ

همبالر دس هَسد همبالر اسائِ ة( ًسخِ وبهل چبح ضذُ همبلِ ثِ ّوشاُ غفحِ فْشسز ٍ جلذ هجوَػِ 

 ّب، سػَيش جلذ هجلِ ثِ ّوشاُ غفحِ فْشسز دس هَسد همبالر چبح ضذُ دس هجالر ضذُ دس ّوبيص

َس ٍ سسٌذ اسائِ گَاّي دزيشش وِ هوْ ثِ چبح هي)دس هَسد هجالر ػلوي دژٍّطي وِ ثب سبخيش صهبًي 

 ثبضذ.( ضوبسُ ضذُ ٍ ثِ اهضبء سشدثيش هجلِ سسيذُ اسز وبفي هي

 ّبي اعالػبر همبالر اسائِ ٍ يب چبح ضذُ حبٍي فشم CDج( 

 

 اوصزاف اس تُيٍ ي ارائٍ مقالٍ:
سَاًذ ثب سىويل  دس غَسسي وِ داًطجَ سوبيلي ثشاي ًگبسش، اخز دزيشش ٍ يب چبح همبلِ ًذاضشِ ثبضذ هي

ًوشُ  اًػشاف خَد سا دس ايي هَسد اػالم ًوبيذ. دس ايي غَسر اص ًظش ووي (9ضوبسُ )فشم  فشم هشثَعِ

 اسصيبثي خَاّذ ضذ. 19حذاوثش  ًبهِ دبيبى

 مُلت ارائٍ مقالٍ:
)ايي صهبى ثب ًظش اسشبد ساٌّوب ٍ سبييذ  هبُ 6جْز سخػيع ًوشُ ثِ همبلِ، داًطجَ هَظف اسز حذاوثش 

دفبع ًسجز ثِ اسائِ هذاسن ٍ هسشٌذار هشثَط سبسيخ دس اص ضَساي سحػيالر سىويلي لبثل سوذيذ اسز( 

ثِ همبلِ ٍ اخز سبئيذ اسبسيذ ساٌّوب ٍ هذيش گشٍُ دس فشم هشثَعِ الذام ًوبيذ، ٍ سذس فشم سا ثِ اهَس دژٍّطي 

 سحَيل دّذ. 

 مًقع مذارک مقالٍ:عذم ارائٍ تٍ 
هجبص خَاّذ ثَد ًوشُ وست ضذُ  سحػيالر سىويليدس غَسر ػذم اسائِ هذاسن، لز دادُ ضذُ اص هْ دس

دس جلسِ دفبع سا ثِ ػٌَاى ًوشُ ًْبيي دس غَسسجلسِ دفبع دسج ًوبيذ ٍ حَصُ دژٍّص اص دزيشش هذاسوي 

 ضَد هؼزٍس اسز. اسائِ هي وِ ثؼذ اص هْلز همشس سَسظ داًطجَ


