
يرادباسح تیریدم و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  تفلا  ایعل  رتکد  مناخ  راکرس 
وکا همیب  یلاع  شزومآ  هسسوم  مرتحم  سیئر  يزردوگ  اسوتآ  رتکد  مناخ  راکرس 

تاطابترا مولع  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یناقرف  يدهمدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 
یتیبرت مولع  یسانشناور و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یلعجرب  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

یجراخ ياهنابز  یسراف و  تایبدا  هدکشناد  مرتحم  سیئر  هداز  ناریا  هللا  تمعن  رتکد  ياقآ  بانج 
یعامتجا مولع  هدکشناد  مرتحم  سیئر  ینانیزم  جات  ربکا  یلع  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد هنایار  یضایر و  رامآ ، هدکشناد  مرتحم  سیئر  يرهاطروپ  اضر  رتکد  ياقآ  بانج 
داصتقا هدکشناد  مرتحم  سیئر  يدمحم  رومیت  رتکد  ياقآ  بانج 

یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یناشاک  داوج  رتکد  ياقآ  بانج 
هاگشناد نادرگدوخ  یلیمکت  تالیصحت  سیدرپ  مرتحم  سیئر  يدمحمرون  یضترم  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکشناد  مرتحم  سیئر  يرنه  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 
یمالسا فراعم  تایهلا و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یفرشا  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

یلم داتس  هیغالبا  ياتسار  رد  هاگشناد  یشزومآ  يرادا و  ياه  تیلاعف  شهاک  لمعلاروتسد  هبوصم و  وریپ   ، مارتحا مالس و  اب 
: ددرگ یم غالبا  لیذ  بتارم  هاگشناد  یشزومآ  ياه  تیلاعف  موادت  ترورض  و  انورک   اب  هزرابم 

تارادا هاگشناد و  یشزومآ  تنواعم  زاین  دروم  ياه  تفیش يراک و  ياه  هورگ انورک ، زا  یـشان  یلیطعت  تاعاس و  شهاک  تدم  رد  . 1
لنسرپ رثکادح  اب  لماک و  روط  هب  تیاغل 99/05/02 ) خیرات 99/04/28  زا   ) يراج هتفه  رد  یشزومآ  زکارم  اه و  هدکشناد شزومآ 
هدـنورپ يریگیپ  روظنم  هب  نکیلو  .دـنبای  روضح  دوخ  راک  لحم  رد  مادـقا  تسد  رد  يراـج و  ياـهراک  ندـناسر  لقادـح  هب  يارب 
تالکشم تساوخرد و  هب  ینفلت  يروضح و  ییوگخساپ  يرتکد و  دشرا و  ياه  هلاسر  اه و  همان  نایاپ  زا  عافد  لاح  رد  نایوجشناد 

هس هبنشکی و  ياهزور  رد  طقف  هاـم  دادرم  ات 29  هاـم  دادرم  زا 4  هدـنیآ  هتفه  يارب 4  دراد  ترورض  هام ، دادرم  رد  نایوجـشناد 
مولع داصتقا و  تاـیبدا ، تیریدـم ، یـسانشناور ، قوقح ،  ) گرزب ياـه  هدکـشناد  رد  يدـنب  تفیـش  تروـص  هب  هـتفه  ره  هبنش 

هب رفن  کی  سیدرپ ) یندـب و  تیبرت  رامآ ، تایهلا ، تاطابترا ، وکا ، همیب   ) کچوک ياـه  هدکـشناد  رد  رفن و  ود  رثکادح  یعامتجا )
هب فظوم  يراک  ياه  تفیش  رد  رضاح  نانکراک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنبای  روضح  اه  هدکشناد  رد  هدکشناد  مرتحم  سییر  صیخشت 

نانکراک یماسا  تسا  يرورض  .دنتـسه  اهنآ  ياه  هدنورپ  روما  نایوجـشناد و  هیلک  ياه  تساوخرد  اه و  سامت  هب  ییوگخـساپ 
.دریذپ تروص  زین  یناسنا  عبانم  هعسوت و  مرتحم  تنواعم  اب  مزال  ياه  یگنهامه  ات  دوش  مالعا  تنواعم  نیا  هب  نیعم و 

لحم هدکـشناد  هب  هراشالا  قوف  ياه  خـیرات  رد  هبنـش  هس  هبنـشکی و  ياهزور  رد  هدکـشناد  ره  یملع  تاـیه  ياـضعا  روضح  . 2
.تسا عنامالب  هدوب و  رسیم  تمدخ 

اه  همان  نایاپ  اهالاسر و  عافد  هناـماس  زا  تاسلج   هناماس  يزاجم  ، تاسلج  هناـماس  زا  هدافتـسا  لیهـست  روظنم  هب  . 3
دنتسه : یسرتسد  لباق  ریز  ياه  یناشن  اب  هدش و  کیکفت 
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atu-meet.iranlms.org/public :                          ...( یشزومآ و ياه  هورگ  اروش  ، تاسلج ( هناماس  کنیل 

atu-thesis.iranlms.org/public                            : هلاسر همان و  نایاپ  عافد  تاسلج  هناماس  کنیل 

تامدخ تهج  هراشالا  قوف  ياه  خیرات  رد  یشزومآ  ياه  هورگ  ياروش  اه ، هدکشناد یلیمکت  تالیـصحت  یـشزومآ و  ياهاروش  . 4
.دنوش رازگرب  يزاجم  تروص  هب  نایوجشناد  هب  یناسر 

مود لاسمین  هب  طوبرم  ياه  سالک  همادا  دنناوت  یم  لیامت  ای  زاین و  تروص  رد  هدکـشناد  ره  نیـسردم  یملع و  تایه  ياضعا  . 5
دننامه يزاجم  شزومآ  متـسیس  زا  ینابیتشپ  نکیل  .دـننک و  رازگرب  نارود  نیا  رد  يزاـجم  تروص  هب  ار  یلیصحت 98-99  لاس 

.دش دهاوخ  ماجنا  دودحم  تروص  هب  متسیس  ياقترا  هدنیآ و  مرت  يزیر  همانرب  يرادا و  يراک و  تیلاعف  شهاک  هب  هجوت  اب  قباس 

نکیلو .تسا  رسیم  یلا 20  تعاس 8  زا  يزاجم  تروص  هب  اه و  ...  شرازگ  اهرانیمـس ، عافد ، شیپ  عافد ، تاـسلج  يرازگرب  . 6
يوس زا  عافد  تاسلج  تعاس  نییعت  روظنم  هب  مزال  ياه  یگنهامه  دوش  یم  هیـصوت  .دوب  دـهاوخ  دودـحم  تروص  هب  ینابیتشپ 

هب هدکـشناد  ره  یـشزومآ  مرتحم  نینواـعم  يوس  زا  بتارم  دور  یم  راـظتنا  هتفرگ و  تروص  هزاـب  نیا  رد  نارواد  يربهار و  هتیمک 
.دوش هدناسر  مرتحم  دیتاسا  هیلک  عالطا 

 ... رانیمس و عافد ، شیپ  عافد ، ياه  هسلج  لیکشت  رب  ینبم  نایوجشناد  یلاسرا  ياه  تساوخرد  هب  یشخب  عیرـست  روظنم  هب  . 7
هدـش هداد  صاصتخا  ازجم  روط  هب  تسویپ  یقاصلا  لیاف  حرـش  هب  یکینورتکلا  سردآ  کی  هدکشناد  ره  يارب  نیالنآ ، تروص  هب 

لنسرپ زا  یکی  نییعت  دوخ و  هدکـشناد  تیاس  قیرط  زا  عقوم  هب  یناسر  عالطا  هب  تبـسن  هدکـشناد  ره  تسا  يرورـض  اذل  .تسا 
هژاورذگ يربراکدک و  تفایرد  روظنم  هب  يداتس  سانشراک  اب  طابترا  تیاهن  رد  اه و  تساوخرد  هب  یگدیـسر  روما  ماجنا  تهج 

هژاورذگ يربراکدک و  تفایرد  ات  رانیمس و  ...  عافد ،  شیپ  عافد ، ماجنا  تهج  نایوجـشناد  تساوخرد  لاسرا  دنیآرف  .دیامن   مادقا 
.تسا هدش  هداد  حرش  لماک  روط  هب  تسویپ  یقاصلا  لیاف  رد 
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دنودمحا عاجش  رتکد 
هاگشناد یشزومآ  نواعم   : تشونور

هاگشناد مرتحم  سیئر  یمیلس  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج  - 
راضحتسا تهج  هاگشناد  عبانم  تیریدم  هعسوت و  مرتحم  نواعم  رگراک  یلعمالغ  رتکد  ياقآ  بانج  - 

هاگشناد تسارح  مرتحم  ریدم  یمیحر  ریما  رتکد  ياقآ  بانج  - 
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