سمٍ تعالي
آئيهوامٍي دكتراي مذيريت داوشكذٌ مذيريت ي اقتصاد
داوشگاٌ صىعتي شريف
 _1كليات
مبدٌ  :1تؼريف
دوتشي مذيشيت ،ثبالتشيه ممغغ تحليلي آمًصؽ ػبلي ايه دس سؿتٍ مذيشيت اػت وٍ ثٍ اػغبي مذسن
مياوجبمذ ي ؿبمل مجمًػٍاي َمبَىگ اص فؼبليتَبي آمًصؿي ي پظيَـي دس ايه حًصٌ داوؾ اػت.
مبدٌ َ :2دف
َذف اص ايجبد ديسٌ دوتشي مذيشيت ،تشثيت افشادي اػت وٍ ثب احبعٍ يبفته ثٍ آثبس ػلمي دس صميىُُبي
مذيشيت ي آؿىب ؿذن ثب سيؿُبي پيـشفتٍ تحميك ي دػتيبثي ثٍ جذيذتشيه مجبوي آمًصؽ ي پظيَؾ ثتًاوىذ ثب
وًآيسي دس صميىُُبي ػلمي ي تحميمي ،دس سفغ ويبصَبي وـًس ي گؼتشؽ مشصَبي داوؾ ،دس ايه سؿتٍ مًثش
ثًدٌ ي ثٍ تبصٌَبيي دس جُبن داوؾ دػت يبثىذ .داوؾآمًختگبوي وٍ ثٍ اخز مذسن دوتشي ( )D.hPمذيشيت
داوـگبٌ وبئل ميؿًوذ ،ثبيذ ثتًاوىذ ثب تىيٍ ثش آمًختٍَبي خًد سَجشي فؼبليتَبي آمًصؿي ي پظيَـي سا دس
ػغًح ػبلي ػُذٌداس ؿذٌ ي ثىبثش ييظگي َبي خبف اخاللي ،حشفٍاي ي تًاومىذيَبي فشدي ،ؿبيؼتگي
تلميمگيشي ي مذيشيت ايىگًوٍ فؼبليتَب سا تب حلًل وتبيج مغلًة اص خًد وـبن دَىذ.
اَذاف ديسٌ دوتشي مذيشيت ػجبستىذ اص تشثيت:
 .1محمميه تًاوب ي سَجشان فىشي ي ػلمي مذيشيت ثب وظش ثٍ ويبصَبي وؼت ي وبس دويبي امشيص دس ايشان ي
ػشكٍَبي ثيىبلمللي اػت.
 .2اػبتيذ ثشجؼتٍ وٍ ثتًاوىذ ثب تًجٍ ثٍ تًاومىذيَب ي داوؾ خًد ي ثب تىيٍ ثش اخالق حشفٍاي ي فشَىگ
اػالمي ي ملي دس سؿتٍ مذيشيت فؼبليت ومبيىذ.
مبدٌ  :3محًر اصلي فؼبليتَب  :محًس اكلي فؼبليتَبي ديسٌ دوتشي ،پظيَؾ ي وؼت تجحش دس يه سؿتٍ
خبف ػلمي اػت .اص ايه سي ،آمًصؽ يػيلٍ ثشعشف وشدن وبػتيَبي ػلمي ـ تخللي داوـجًيبن ايه ديسٌ
ي آؿىب ومًدن آوُب ثب مشصَبي داوؾ دس سؿتٍ مًسدوظش اػت ،تب ساٌ سا ثشاي يكًل ثٍ اَذاف ديسٌ َمًاس ػبصد.
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 -2مراحل ديرٌ
مبدٌ :4ديسٌ دوتشي داساي دي ثخؾ آمًصؿي ي پظيَـي اػت .دس ثخؾ آمًصؿي ،دسػُبي مًسد ويبصگزساوذٌ
ميـًد ي دس ثخؾ پظيَـي مًضًع سػبلٍ اوتخبة ميؿًد ي ثب عي وشدن مشاحل مختلف فشآيىذٌ پظيَـي
سػبلٍ دوتشي تذييه ميـًد.
 مشحلٍ آمًصؿي اص صمبن پزيشفتٍ ؿذن داوـجً دس امتحبن يسيدي آغبص ي ثٍ امتحبن جبمغ ختم
ميـًد.
 مشحلٍ پظيَـي پغ اص مشحلٍ آمًصؿي آغبص ي اثتذا ثب اسائٍ عشح پظيَـي سػبلٍ دوتشي ي تلًيت آن،
ػپغ ثب تذييه سػبلٍ ،چبح ممبلٍ ي دس آخش دفبع اص سػبلٍ پبيبن ميپزيشد
 ثٍ ػىًان يه اكل َمٍ فؼبليتَبي داوـجً اػم اص امتحبن جبمغ ي تمبسيه دسيع سيؽ
تحميك ي تئًسيَبي مذيشيت ثب وگبٌ ثٍ پيـشفت تض ي دس ساػتبي حًصٌ پظيَـي ثبؿذ
 ثــٍ ػىــًان يـه اكــل َــش گــبٌ اص اػــبتيذ خــبس اص داوـــىذٌ وــب ثــشدٌ مـيؿــًد مىظــًس
اػبتيذ  10داوـگبٌ ثشتش يصاست ػلً اػت.
تبصرٌ  :1داوـجًيبن ديسٌ دوتشي ميتًاوىذ تحميمبت ايليٍ مشحلٍ پظيَـي خًد سا دس مشحلٍ آمًصؿي آغبص ومبيىذ
يلي ثجتوب سػمي آوُب ثشاي مشحلٍ پظيَـي ي تذييه سػبلٍ مىًط ثٍ مًفميت دس امتحبن جبمغ اػت.
تبصرٌ  :2پزيشؽ دي ممبلٍ 1دس خالل ديسٌ دوتشا ،حذالل الص ثشاي فبسؽالتحليلي داوؾآمًختٍ تب لجل اص دفبع
سػبلٍ اػت.
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 .مقاالت اشاره شذه در تبصر يك ماده  92شرح داده ميشود.
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 -3شرايط يريد
مىببغ مبلي در آييىىبمٍ:
مبدٌ  :5ؿشايظ يسيد ثٍ ديسٌ دوتشي مذيشيت ػجبستؼت اص:
.1
.2

.3
.4
.5

داؿته ؿشايظ ػمًمي يسيد ثٍ آمًصؽ ػبلي
داؿته داوـىبمٍ وبسؿىبػياسؿذ مذيشيت ي يب ػبيش سؿتٍَبي مشثًعٍ 2اص يىي اص داوـگبٌَبي
داخل يب خبس اص وـًس وٍ حؼت مًسد ثٍ تبييذ يصاست ػلً  ،تحميمبت ي فىبيسي يب يصاست
ثُذاؿت ،دسمبن ي آمًصؽ پضؿىي سػيذٌ ثبؿذ.
داؿته حذالل مؼذل  15دس ديسٌ وبسؿىبػي اسؿذ (ثذين مىظًس ومًدن ومشٌ پبيبن وبمٍ).
وؼت  %85حذ ولبة ومشٌ دس يىي اص آصمًن َبي صثبن خبسجي مًسد تأييذ ؿًساي تحليالت
تىميلي داوـگبٌ مغبثك مبدٌ  20آييه وبمٍ ،لجل اص آصمًن يسيدي دوتشي
داؿته مؼشفيوبمٍ ،مجىي ثش كالحيت تحليل دس ديسٌ دوتشي اص حذالل  3ته اص اػتبدان لجلي
دايعلت وٍ يىي اص آوُب ثبيذ اػتبد ساَىمبي پشيطٌ يب سػبلُي وبسؿىبػي اسؿذ ثبؿذ.
تبصرٌ :1يسيد ثٍ ديسٌ دوتشي دس داوـگبٌ كىؼتي ؿشيف اص عشيك ؿشوت دس آصمًن يسيدي دوتشي (دايعلت
آصاد ،ثًسػيٍ ي  )...امىبن پزيش اػت .فمظ دايعلجبوي وٍ مـمًل آييه وبمٍ اػتؼذادَبي دسخـبن وٍ ملًة
ؿًساي داوـگبٌ كىؼتي ؿشيـف ميثبؿذ ي مؼشفي ؿذگبن ثىيبد ملي وخجگبن ،ميتًاوىذ ثذين ؿشوت دس آصمًن
يسيدي ،ي ثب سػبيت ؿشايظ آييهوبمٍ مشثًعٍ دس ديسٌ دوتشي پزيشفتٍ ؿًوذ.
تبصرٌ  :2دايعلجبن ثبيذ ثٍ َمشاٌ مذاسن ؿشوت دس آصمًن ،گًاَي وؼت حذ ولبة ومشٌ صثبن خبسجي روش
ؿذٌ ،سا وٍ ومتش اص  2ػبل اص تبسيخ اخز آن گزؿتٍ ثبؿذ ،مغبثك سيالي وٍ دس آگُي پزيشؽ ديسٌ دوتشي دس
ميؿًد ،اسائٍ ومبيىذ.
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اين رشتهها از طريق دانشكذه و يا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری اعالم ميشود.
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 .4طًل ديرٌ
فصل سًم -طًل ديرٌ
مبدٌ  :6مذت مجبص تحليل دس ديسٌ دوتشي حذالل  3/5ػبل ي حذاوثش  4/5ػبل اػت .تحليالت تىميلي
داوـگبٌ ،مي تًاوذ دس مًاسد اػتثىبيي ثٍ پيـىُبد اػتبد ساَىمب ي تأييذ داوـىذٌ ،حذاوثش تب يه ويمؼبل
تحليلي سا ثٍ مذت مجبص تحليل داوـجً اضبفٍ وىذ ،ي يب دس كًست احشاص ؿشايظ دفبع دس مًسد حذالل
ػىًات تلميمگيشي ومبيذ.
تجلشٌ :تمذيذ ػىًات مىًط ثٍ احشاص حذ ولبة ومشٌ صثبن خبسجي عجك مبدٌ  26اػت.
مبدٌ  :7حذاوثش مذت مجبص تحليل دس ديسٌ دوتشي ثب حذاوثش تمذيذ ػىًات مجبص  10ويمؼبل اػت.
تبصرٌ :تمذيذ ػىًات تحليل پغ اص ويمؼبل 10ا تحليلي فمظ دس اختيبس وميؼيًن مًاسد خبف داوـگبٌ
اػت .ثذيُي اػت داوـجً پغ اص اتمب ػىًات مجبص ي فمظ دس كًست تأييذ مشاجغ ري كالح مجىي ثش امىبن ادامٍ
تحلـيل داوـجً ،مـلض ثٍ سػبيـت ضًاثظ ي ممـشسات داوــگبٌ دس مـًسد اػتفبدٌ اص امىبوبت ،پشداخت َضيىٍَبي
ملًة ي وظبيش آن دس عًل ديسٌ تحليل خبس اص ػىًات مجبص اػت.

مبدٌ  :8تحليل دس ديسٌ دوتشي ثٍ عًس تمب يلت ثًدٌ ي داوـجً مًظف اػت دس عي ايه ديسٌ ضمه ثٍ
اوجب سػبويذن فؼبليتَبي آمًصؿي ي پظيَـي خًد صيش وظش اػتبد ساَىمب ،وليٍ ضًاثظ ي ممشسات جبسي
داوـگبٌ دس حًصٌَبي مختلف آمًصؿي ي پظيَـي سا دليمبً سػبيت ومًدٌ ي ثبالخق ثبتًجٍ ثٍ ؿأن ي جبيگبٌ
ديسٌ دوتشي دس وؼت ثبالتشيه اػتبوذاسدَبي پظيَـي ي سػبيت كحيح ي دليك اخالق پظيَـي ي حشفٍاي
ثىًؿذ .آييهوبمٍَبي اجشايي الص دس ايه صميىٍ تًػظ مشاجغ ريشثظ تُيٍ ،تلًيت ي اثالؽ خًاَذ ؿذ.
مبدٌ :9دس مًاسد صيش داوـجً اص ادامٍ تحليل دس ديسٌ دوتشي محشي ميؿًد:






احشاص ميبوگيه ول ديسٌ آمًصؿي ومتش اص .16
احشاص دي ثبس ػملىشد وبمغلًة ( )Uدس اسصيبثي پيـشفت فؼبليت َبي پظيَـي سػبلٍ دوتشي.
ػذ مًفميت دس گزساوذن امتحبن جبمغ ،دفبع اص پيـىُبد پظيَـي يب دفبع اص سػبلٍ دوتشي دس مُلت
ممشس.
ػذ ثجتوب دس يه ويمؼبل تحليلي ثذين دليل مًجٍ.
اتمب ػىًات مجبص تحليلي.
تبصرٌ  :1دس مًاسدي ثٍ دسخًاػت اػتبد ساَىمبي داوـجً ي مًافمت داوـىذٌ امىبن ثشگضاسي ي اجبصٌ ؿشوت
داوـجً دس ثخـي اص امتحبن جبمغ ثشاي تىُب يه ثبس ديگش كبدس خًاَذ ؿذ.
تبصرٌ  :2دس كًست محشي ؿذن يب اولشاف داوـجً اص ادامٍ تحليل دس ديسٌ دوتشي ،ثب سػبيت ضًاثظ ي ممشسات
مشثًط ،كشفبً گًاَيىبمٍ اي ثشاػبع وبسوبمٍ تحليلي داوـجً دس اداسٌ ول آمًصؽ داوـگبٌ كبدس ي دس اختيبس يي
لشاس ميگيشد.
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 .5استاد راَىما
مبدٌ  :11فشآيىذ اوتخبة اػتبد ساَىمب؛ دس ثذي يسيد داوـجً ،پيـىُبد اػتبد متمبضي داوـجًي مزوًس آغبص
ميـًد ،ػپغ اػال مًافمت داوـجً ي مًافمت وتجي اػتبد ي دس وُبيت ثب تلًيت گشيٌ مذيشيت داوـىذٌ
مذيشيت ي التلبد تؼييه ميگشدد.
مبدٌ :داوـجً مي تًاوذ ثشاي تغييش اػتبد ساَىمبي خًد دس مشاحل مختلف ي ثب ؿشايظ صيش تمبضب دَذ:
 لجل اص دفبع پشيپًصال داوـجً ثب تىميل فش تغييش ي ثب پزيشؽ اػتبد ساَىمبي پيـىُبدي ي تبييذ
وميتٍ تحليالت تىميلي داوـىذٌ لبدس ثٍ تغييش ثٍ اػتبد ساَىمبػت.
 ثؼذ اص دفبع پشيپًصال ػاليٌ ثش تىميل فش َب ويبص ثٍ وؼت تبييذ گشيٌ ويض َؼت تب تغييش ي
تشويت اػتبد ي داوـجً سا تبييذ وىذ.
تبصرٌ  :1دس كًست تغييش اػتبد ساَىمب ثؼذ اص امتحبن جبمغ تخللي داوـجً مًظف اػت ثٍ تـخيق اػتبد
ساَىمب دسع ػميىبس سا مجذد ثب اػتبد ساَىمبي جذيذ ثگزساوذ.
تبصرٌ  :2دس كًست تغييش اػتبد ساَىمب ثؼذ اص امتحبن جبمغ تخللي ثىب ثٍ تـخيق اػتبد ساَىمبي جذيذ
داوـجً مًظف اػت دسيع ديگشي سا ثگيشد تب دس صميىٍ پظيَـي خًد تخلق يبثذ.
تبصرٌ  :3دس كًست تغييش اػتبد ساَىمب ثؼذ اص دفبع پشيپًصال  ،دفبع اص پشيپًصال مجذدا ي ثؼذ اص گزساوذن دسيع
تجلشٌ َبي  1ي 2ثشگضاس مي ؿًد.
تبصرٌ  :4دسخًاػت تغييش اػتبد ساَىمب دي ثبس دس ػبل (اثتذاي ؿُشيًس ي اػفىذ) َش ػبل ثشسػي مي ؿًد.

دس كًستيىٍ اػتبد ساَىمب لبدس ثٍ ادامٍ َمىبسي ثب داوـجً وجبؿذ ،داوـجً مي تًاوذ يه اػتبد ساَىمبي
جذيذ سا ظشف مذت دي مبٌ ثؼذ اص ثيه اػبتيذ داوـىذٌ اوتخبة وىذ.
تبصرٌ  :5فشايىذي وٍ داوـجً ي اػبتيذ ساَىمب ثبيذ عي وىىذ ثٍ ؿشح صيش اػت:








اػتبد ساَىمبي ايليٍ ثبيذ وتجب اوفلبل خًد سا اػال ومبيذ .دس ايه وبمٍ دليل اوفلبل ،مشحلٍ پيـشفت
داوـجً روش ؿًد.
داوـجً ثبيذ وتجب وبمٍ اي مجىي ثش اعالع اص ايه اوفلبل ي دسخًاػت سػمي حبيي ػاللٍ مىذي ثٍ
َمىبسي ثب اػتبد ساَىمبي ديگش سا اسائٍ ثذَذ.
اػتبد ساَىمبي پيـىُبدي وتجب ثبيذ وبمٍ پزيشؽ داوـجً سا اسائٍ دَذ وٍ دس آن ليذ ؿًد وٍ چشا يي مي
تًاوذ دس صميىٍ تض داوـجً مفيذ ثبؿذ ي مؼتىذات اسايٍ وىذ .ايه تًضيحبت ؿبمل اسائٍ يه گضاسؽ
تخللي مختلش اص يضؼيت فؼلي پظيَؾ اص دي مىظش سيؽ تحميك ي محتًاي تخللي اػت ي ايىىٍ
چغًس اػتبد ساَىمبي جذيذ ؿبيؼتگي اػتبدساَىمبيي سا اص دي مىظش مزوًس داسا مي ثبؿذ.
دس جلؼٍ اي داوـجً اسايٍ پظيَـي خًاَذ داؿت وٍ دس آن وميتٍ اي اص افشاد متخلق دس ايه حًصٌ وٍ
ثٍ تبييذ وميتٍ دوتشا سػيذٌ اوذ ي ويض اػتبد ساَىمبي پيـىُبدي حضًس خًاَىذ داؿت ي تؼلظ اػتبد
ساَىمبي پيـىُبدي ي ويض تىبػت اػتبد-داوـجً اسصيبثي مي گشدد.
وميتٍ دوتشا ثب تًجٍ ثٍ اسصيبثي جلؼٍ فًق مىبػجت َمىبسي جذيذ سا ثشسػي وشدٌ ي دس كًستي وٍ دس
مًسد تغبثك داوـجً ي اػتبد لبوغ وـذٌ ويغ سا دس گشيٌ مغشح مي وىذ ي گشيٌ ثٍ ايه تشويت ساي مثجت
يب مىفي مي دَذ.

تبصرٌ  :6دس كًستي وٍ اػتبد ساَىمبيي دس داوـىذٌ دس حًصٌ وبسي داوـجً وجًد يب اػبتيذ مشتجظ امىبن
َمىبسي وذاؿتىذ داوـجً مي تًاوذ يىي اص دي مؼيش صيش سا اوتخبة وىذ
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 ثٍ داوـگبٌ ديگشي اوتمبلي ثگيشد.
 اص داوـگبٌ َبي ديگش اػتبد ساَىمبي متىبػت ثب حًصٌ پظيَـي اوتخبة وىذ ثٍ ؿشعي وٍ:
 oداوـيبس اص  10داوـگبٌ ثشتش
 oيه ممبلٍ دس حًصٌ مشتجظ
 oيه اػتبد ساَىمب اص داوـىذٌ ثبيذ ثٍ ػىًان َمىبس ثبحذالل َ % 20مىبسي
 oپشيػٍ َبي تبييذي تجلشٌ  2ثبيذ دوجبل ؿًد.
 oداوـجً ثبيذ ليؼتي اص اػبتيذ ثب ؿشايظ ثبال ثٍ گشيٌ مذيشيت اسايٍ وشدٌ ي پغ اص تبييذ اػبتيذ
تًػظ گشيٌ ي مؼبيوت تحليالت تىميلي داوـگبٌ  ،ليؼت ,داوـجً مي تًاوذ اص ثيه اػبتيذ تبييذ
ؿذٌ اوتخبة وىذ.
تبصرٌ َ :7شگًوٍ مًسد خبكي دس استجبط ثب سياثظ اػتبد ساَىمب ي داوـجً اص عشيك مذيش گشيٌ حل ي فلل خًاَذ ؿذ.

مبدٌ  :11اػتبد ساَىمب ثبيذ حذالل ػضً َيأت ػلمي سػمي ـ آصمبيـي داوـگبٌ كىؼتي ؿشيف ثًدٌ،
حذالل داساي مشتجٍ اػتبديبسي ثب  3ػبل ػبثمٍ تذسيغ يب تحميك دس ديسٌ َبي تحليالت تىميلي ثبؿذ
ي دس ايه مذت اص لحبػ تحميمبتي فؼبليت لبثل لجًلي (ؿبمل فبسؽ التحليل وشدن حذالل  2داوـجًي
وبسؿىبػي اسؿذ ،ي چبح ممبلٍ ثيهالمللي) ،ثٍ تـخيق داوـىذٌ ،اسائٍ وشدٌ ثبؿذ.
تبصرٌ :اػضبي َيأت ػلمي لشاسدادي دس كًستي وٍ پشيوذٌ تغييش يضؼيت آوُب ثٍ سػمي ـ آصمبيـي دس وميتٍ
مىتخت داوـىذٌ تلًيت ؿذٌ ثبؿذ ي داساي ديگش ؿشايظ ثبال ثبؿىذ مي تًاوىذ ساَىمبيي داوـجً سا ػُذٌداس ؿًوذ.

مبدٌ  :12ثٍ پيـىُبد اػتبد ساَىمب ي تبئيذ گشيٌ مذيشيت داوـىذٌ ،ميتًان يه يب دي وفش اص اػضبي َيأت
ػلمي يب كبحت وظشان ي محممبن ثشجؼتٍ سا ثٍ جُت ثُشٌگيشي اص تجبسة ي داوؾ تخللي مشتجظ ثب
تحميمبت دس سػبلٍ دوتشي داوـجً ،ثٍ ػىًان اػتبد َمىبس ي َميىغًس يه يب ثيؾ اص يه اػتبد مـبيس سػبلٍ
تؼييه ومًد .دس مًسد اػبتيذ َمىبس دس وؼجت َمىبسي دس فش تؼشيف سػبلٍ دوتشي داوـجً الضامي اػت.
ػذ دس وؼجت مـخق ،ثٍ مؼىي وؼجت مؼبيي مبثيه وليٍ اػبتيذ َمىبس ي اػتبد ساَىمبػت.
تبصرٌ  :1دس كًست تؼييه اػتبد ساَىمبي( اكلي) داوـجً مغبثك مفبد مبدٌ  ،11تؼييه اػتبد ساَىمبي َمىبس( دي )
ي يب اػتبد مـبيس اص ثيه اػضبي َيئت ػلمي داوـگبٌ يب خبس اص داوـگبٌ ي َميىغًس خبس اص وـًس ثالمبوغ اػت.
اػتبد َمىبس يب مـبيس ثبيذ داساي مذسن دوتشي ثب حذالل مشتجٍ اػتبديبسي ،يب اػتبديبس پظيَـي ثبؿذ .ثشاي
كبحجىظشان ي محممبوي وٍ ػضً َيأت ػلمي ويؼتىذ داؿته مذسن دوتشي الضامي اػت.
تبصرٌ  :2مؼئًليت َذايت ،مـبيسٌ ي وظبست ثش فؼبليت َبي آمًصؿي ،پظيَـي ي اجشايي داوـجًي دوتشي دس عًل
ديسٌ تب دفبع اص سػبلٍ دوتشي ثب ؿخق اػتبد ساَىمبي اكلي اػت ي اػبتيذ َمىبس يب مـبيس كشفبً دس اسائٍ مـبيسٌ
ػلمي ي َمىبسي دس فشآيىذ پظيَـي مـبسوت ميوىىذ.
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 .6مرحلٍ آمًزشي
مبدٌ  :13داوـجًيي وٍ ثشاي ديسٌ دوتشي ثجتوب ميوىذ ،مًظف اػت  12تب  18ياحذ دسػي سا ثب وظش
اػتبد ساَىمب مغبثك ثشوبمٍ ملًة دس مذت مجبص ديسٌ ،ثب مًفميت ثگزساوذ .عًل مذت مجبص ثخؾ آمًصؿي4
ويمؼبل اػت وٍ گزساوذن دسعَبي مًسد ويبص ديسٌ دوتشي ،احشاص ؿشايظ صثبن خبسجي مًسد ويبص دس ديسٌ
دوتشي ،ي گزساوذن امتحبن جبمغ ثبيذ دس ايه مذت كًست گيشد.
تبصرٌ  :1اگش داوـجًيي ،تؼذادي اص ياحذَبي دسػي الص سا دس ديسٌ وبسؿىبػي اسؿذ وگزساوذٌ ثبؿذ ،مًظف اػت،
ثٍ تـخيق داوـىذٌ ،ومجًد ياحذَبي دسػي خًد سا دس ثخؾ آمًصؿي ججشان وىذ .حذاوثش تؼذاد ياحذَبي ججشاوي
 ،6ي حذالل ومشِ لجًلي دس َش دسع ججشاوي ،ثذين احتؼبة دس ميبوگيه ول داوـجً 14 ،اص  20اػت.
تبصرٌ  :2ليؼت دسيع ديسٌ دوتشا ثٍ تفىيه اججبسي ي اختيبسي ثٍ ؿشح ريل ميجبؿذ:

دريس اجببری (مطترك):
دسيع اججبسي (مـتشن) دسيػي ميثبؿىذ وٍ داوـجً مًظف ثٍ گزساوذن َمٍ آوُب ميثبؿذ ي ػجبستىذ اص:
دريس اجببری (مطترك)

تؼداد ياحد

مجبوي ،ومذ ي ثشسػي وظشيٍَبي ػبصمبن ي مذيشيت

3

سيؽ تحميك 1

3

سيؽ تحميك 2

3

ػميىبس

3
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دريس اختيبری
دسيع اختيبسي دسيػي ميثبؿىذ وٍ داوـجً ثب وظش اػتبد ساَىمب ،مًظف ثٍ گزساوذن آوُب اػت وٍ ؿبمل:
دريس اختيبری

تؼداد ياحد

درس ديگر در صًرتي کٍ استبد راَىمب صالح بداوىد

3

درس ديگر در صًرتي کٍ استبد راَىمب صالح بداوىد

3

تبصرٌ  :3اػتبد ساَىمب مًظف اػت فُشػت دسع َبي ججشاوي مًسد ويبص َش داوـجً سا تب يه مبٌ لجل اص مًػذ
حزف  wي حذاوثش تب پبيبن ويمؼبل ايل تحليلي داوـجً تؼييه ومبيذ .داوـىذٌ ويض مًظف اػت پغ اص تأييذ دسيع
ججشاوي تًػظ گشيٌ مذيشيت داوـىذٌ ،مًاسد سا جُت دس دس پشيوذٌ داوـجً ثٍ اداسٌ ول تحليالت تىميلي اسػبل
وىذ .ػذ اسػبل فُشػت مشثًعٍ ثٍ مؼىبي ػذ ويبص ثٍ گزساوذن دسيع ججشاوي خًاَذ ثًد.
تبصرٌ  :4ثٍ اصاي  6ياحذ دسع ججشاوي يه ويمؼبل ثٍ عًل مجبص ديسٌ آمًصؿي افضيدٌ مي ؿًد .ايه ويمؼبل
مغبثك مبدٌ  ،6يه ويمؼبل اضبفٍ ؿذٌ ثب تأييذ داوـىذٌ محؼًة خًاَذ ؿذ ،ي دس ايه كًست ػىًات مجبص تحليل
داوـجً  10ويمؼبل اػت.
تبصرٌ  :5گزساوذن وليٍ دسيع ججشاوي تب پبيبن ويمؼبل دي تحليلي داوـجً الضامي اػت.
تبصرٌ  :6اوتخبة دسع ػميىبس ثٍ وظش اػتبدساَىمب ميتًاوذ ثيه تش  2تب  3گشفتٍ ؿًدَ .ذف دسع ػميىبس آؿىبيي
داوـجًي دوتشي ثب حًصٌ پظيَـي صيش وظش اػتبد ساَىمب ي عي جلؼبت مىظم ي مغبلؼبت ممبالت حًصٌ اػت .اوتظبس
ميسيد تًاومىذَبي پبيٍاي اوجب پشيپًصال دس ايه دسع ايجبد ؿًد.

مبدٌ  :14داوـجً مًظف اػت دس َش ويمؼبل تحليلي ثيه  6تب  12ياحذ دسػي سا اوتخبة ي ثجت وب وىذ،
مگش آوىٍ ومتش اص  6ياحذ دسػي ثبلي مبوذٌ ثبؿذ.
تبصرٌ  :1دس ويمؼبلي وٍ داوـجً دس امتحبن جبمغ ثجت وب وشدٌ اػت ،ثب ثجت وب دس يه دسع  3ياحذي ثٍ كًست
تمب يلت ؿىبختٍ ميـًد ،مگشآوىٍ وليٍ دسعَب سا لجالً گزساوذٌ ثبؿذ.
تبصرٌ  :2گزساوذن دسيع مًظف وظيش دسع صثبن خبسجي ديسٌ دوتشي (مغبثك مبدٌ )26يب دػتيبس آمًصؿي (،)AT
مغبثك آئيهوبمٍَبي جبسي داوـگبٌ الضامي اػت ،يلي دس ميبوگيه ول ويمؼبل ي ديسٌ محؼًة ومي ؿًد.

مبدٌ  :15حذالل ومشٌ لجًلي دس َش دسع  14اص  ،20ي حذالل ميبوگيه ول لبثل لجًل دس ديسٌ آمًصؿي  16اص
 20اػت.
تبصرٌ :1دس كًست ػذ احشاص حذولبة ميبوگيه ول مغبثك ؿشايظ مبدٌ  ،15داوـجً مجبص ثٍ ثجتوب وخًاَذ ثًد.

 .7مقالٍ ترم 5
مبدٌ  :16داوـجً ثٍ ػاليٌ گزساوذن ياحذَبي دسػي مًظف اػت يه تحميك ثٍ عًس مؼتمل اوجب دَذ وٍ
ممبلٍ تش پىجم وبميذٌ ميؿًد .ايه تحميك دس يالغ ايليه پظيَؾ مؼتملي اػت وٍ داوـجً اوجب ميدَذ.
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ايه وبس دس حذ پزيشؽ ممبلٍ ي يب حذالل دس حذ اسػبل ( )timbuSممبلٍ صيش وظش اػتبد ساَىمب ،ثشاي يه
مجلٍ مؼتجش ػلمي ـ پظيَـي داخلي ي يب مجلٍ مؼتجش ثيه الملل ميثبؿذ .تًكيٍ ميگشدد وٍ ػغح ويفي
ممبلٍ ػلمي پظيَـي اوتُبي تش  5دس حذي ثبؿذ وٍ َش چٍ صيدتش ممبلٍ گلًگبَي سا تأميه وىذ تب صمبن دفبع
سػبلٍ تأخيش ويفتذ.
ايه ممبلٍ دس اوتُبي تش  5دس لبلت اسايٍ َبي پظيَـي اسايٍ ؿًد.

 .8امتحان جامع
مبدٌ َ :17ذف اص ثشگضاسي امتحبن جبمغ ،وؼت اعميىبن اص لبثليتُبي ػلمي ي پظيَـي ،تًاوبيي ثشخًسد
اكًلي ثب مؼبئل ي داؿته سيحيٍ ػلمي ي ثشخًسداسي اص لًٌ اثتىبس داوـجًيبن اػت ي الص اػت وٍ پغ اص
وؼت ومشٌ لجًلي دس وليٍ دسيع ديسٌ آمًصؿي ،تًػظ داوـجً (حذاوثش تب پبيبن ويمؼبل ػً تحليلي) ثب
مًفميت گزساوذٌ ؿًد.
مبدٌ  :18امتحبن جبمغ دس دي مشحلٍ وتجي (ػمًمي) ي ؿفبَي (تخللي) ثشگضاس مي ؿًد.
تبصرٌ  :1داوـىذٌ مًظف اػت پشيػٍ داخلي ثشگضاسي امتحبن جبمغ داوــىذٌ سا ،وٍ ثب آيــيه وبمٍ داوـگبٌ تىبلض
وذاؿتٍ ثبؿذ ،تىظيم وشدٌ ي ثٍ اداسٌ ول تحليالت تىميلي داوـگبٌ اسػبل وشدٌ ي ثٍ اعالع داوـجًيبن ثشػبوذ.
تبصرٌ  :2وميتٍ تحليالت تىميلي داوـىذٌ مؼًيل اوتخبة ي وظبست ثش ممتحىيه ي ملححيه امتحبن جبمغ
ػمًمي اػت.

مبدٌ  :19امتحبن جبمغ وتجي (ػمًمي) لجل اص ؿشيع تش ػً ي دس ؿُشيًسمبٌ ثشگضاس ميؿًد.
تبصرٌ  :1داوـجًيبن اگش دس امتحبن وتجي ومشٌ الص سا ويبيسوذ مجبص ثٍ ؿشوت دس امتحبن ؿفبَي وخًاَىذ ثًد.
تبصرٌ  :2داوـجًيبن اگش دس امتحبن جبمغ وتجي دسػي سا سد ؿًوذ ثبيذ َمبن دسع سا مجذدا امتحبن دَىذ
(تىذسع) .اگش دي دسع اص ػٍ دسع سا سد ؿًوذ ثبيذ َش ػٍ دسع سا امتحبن دَىذ.
تبصرٌ  :3امتحبن جبمغ مجذد وتجي دس َفتٍ آخش مُش مبٌ ثشگضاس مي ؿًد

مبدٌ : 21:عشاحي امتحبن جبمغ وتجي تًػظ وميتٍ اي متـىل اص اػبتيذ مذسع ي ومبيىذگبن وميتٍ
تحليالت تىميلي داوـىذٌ كًست مي گيشد.
مبدٌ :21:امتحبن جبمغ ؿفبَي تخللي دي گضيىٍ پشيپًصال ي يب مشيس ادثيبت ومبداوٍ:
 اسايٍ پيـىُبد وبمٍ پظيَـي دسحًصٌ پظيَـي ثب يه مشيس ادثيبت ومبداوٍ اص مجمًػٍ ممبالت تًافك
ؿذٌ ثب اػتبد ساَىمب
 اويذا تًكيٍ ميؿًد ايه خشيجيَب دس ساػتبي تض ثبؿذ.
 مشيس ادثيبت ومبداوٍ ثبيذ اص ممبالت مُم ي ثب ويفيت ثبالي پظيَـي ثبؿذ.
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 مشيس ادثيبت ومبداوٍ ثبيذ حذالل ؿبمل  5ممبلٍ وٍ َمٍ جىجٍَبي تحميك اص جملٍ ادثيبت  ،متذلًطي
ي تحليل دادٌَب سا مًسد ومذ لشاس دَذ.
 خشيجي مشيس ادثيبت ومبداوٍ ثبيذ صميىٍ َبي تحميك آتي دس ساػتبي پشيپًصال تض ثبؿذ .ي يه
ػًال تحميك وٍ ؿشيع تض دوتشا ثبؿذ ثٍ ػىًان خشيجي ثبؿذ.پغ اص مشيس ي ومذ َش ممبلٍ جذاگبوٍ
,مشيس ادثيبت ومبداوٍ ثبيذ تلًيشي ولي اص حًصٌ ي ممبالت ثذَذ ي دس اوتُبي ومذ ي اسايٍ خالَبي
پظيَـي ػًال تحميك اسايٍ ؿًد.پيـىُبد وبمٍ پظيَـي مي تًاوذ وـبت گشفتٍ اص يه ػًال دس
كىؼت ثبؿذ وٍ ثب مشيس ادثيبت مشثًعٍ ثٍ يه پيـىُبد پظيَـي تجذيل ؿذٌ اػت .ثبيذ ؿبمل
چُبسچًة وظشي متذلًطي ي ي سيؽ تحميك ثبؿذ.حذاوثش حجم مته تحًيل دادٌ ؿذٌ وجبيذ ثيؾ
اص  20كفحٍ (فًوت  12ي ثب فبكلٍ خغًط  1.5ي حبؿيٍ  1ايىچ) ثبؿذ .ايه مته ثبيذ يه َفتٍ
لجل اص امتحبن تحًيل دادٌ ؿًد .صمبن ايه امتحبن َفتٍ دي ثُمه مبٌ ي مغبثك ثب تبسيخ اػال
ؿذٌ اص عشف داوـگبٌ اػت.
تبصرٌ :امتحبن جبمغ مجذد ؿفبَي ثيه َفتٍ ػً فشيسديه تب َفتٍ ػً اسديجُـت ثشگضاس ميؿًد.

مبدٌ  : 22داوـجً تىُب مي تًاوذ  2ثبس امتحبن جبمغ ثذَذ چٍ وتجي ي چٍ ؿفبَي
مبدٌ :23اگش داوـجً دي ثبس َش وذا اص امتحبوبت سا سد ؿًد مجبص ثٍ ادامٍ تحليل وميثبؿذ.
مبدٌ :24امتحبن جبمغ تخللي صيش وظش گشيٌ مذيشيت ي تًػظ َيأتي مشوت اص حذالل  4وفش ثٍ ؿشح صيش
ثشگضاس مي ؿًد:
 اػتبد ساَىمب ي حذالل  3وفش ػضً َيأت ػلمي ،حذالل يه وفش داوـيبس ي دي وفش ديگش داساي مذسن
دوتشا ي حذالل مشتجٍ اػتبديبسي دس يىي اص  10داوـگبٌ ثشتش.
 حذالل دي وفش اص ػٍ وفش اص َمىبسان داوـىذٌ مذيشيت ي التلبد ثبؿىذ.
 ؿشط لجًلي دس امتحبن جبمغ ايه اػت وٍ ػاليٌ ثش ايىىٍ ومشٌ اػتبد ساَىمب ثبالي  16ثبؿذ ميبوگيه
ول َم ثبيذ ثبالي  16ثبؿذ.
تبصرٌ  :1اػضبي َيأت ػلمي مضثًس ثٍ پيـىُبد اػتبد ساَىمب ي تلًيت وميتٍ تحليالت تىميلي داوـىذٌ اوتخبة
خًاَىذ ؿذ.
تبصرٌ  :2دس كًستي وٍ داوـجً ثبيذ امتحبن جبمغ تخللي سا مجذدا ثذَذ ثبيذ دس َمبن مًضًع تخللي ي ثب
َمبن وميتٍ ثبؿذ .تغييش مًضًع يب وميتٍ مىًط ثٍ اسايٍ اػتذالَبيي اص عشف اػتبد ساَىمب ي تبييذ مذيش ديسٌ دوتشا
داسد.

مبدٌ  :25لجًلي دس امتحبن جبمغ تخللي تب پبيبن ويمؼبل ػً تحليلي داوـجً الضامي اػت.
داوـجــًيبوي وٍ وليٍ دسيع مًسدويبص ثخؾ آمًصؿي سا مغبثك ثشوبمٍ ملًة ديسٌ ثب مؼذل ول حذالل  16ي
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يب  %75آن سا ثب مؼذل حذالل ( 17ثب سػبيت مفبد مبدٌ  )15گزساوذٌ ثبؿىذ ،مجبص ثٍ ؿشوت دس امتحبن جبمغ
َؼتىذ.3
تبصرٌ :ثشاي ثشگضاسي امتحبن جبمغ ،اخز مجًص ثشگضاسي امتحبن حذالل َ 2فتٍ لجل اص صمبن امتحبن جبمغ ،اص اداسٌ
ول تحليالت تىميلي داوـگبٌ الضامي اػت.

مبدٌ  :26احشاص حذولبة الص دس يىي اص آصمًنَبي صثبن خبسجي مًسد تأييذ ؿًساي تحليالت تىميلي
داوـگبٌ پيؾ ويبص ؿشوت داوـجً دس امتحبن جبمغ اػت .ايه مًاسد ثٍ ؿشح صيش خًاَذ ثًد:

TOEFL

MCHE

60

TOLIMO

550

Paper based

550

Internet based

79

Computer based

213
6.5

IELTES

مبدٌ  :27ميبوگيه ول ومشٌ َبي امتحبن جبمغ ،وجبيذ اص  16ومتش ثبؿذَ .مچىيه ومشٌ َش دسع امتحبوي
وجبيذ اص  15ومتش ثبؿذ .داوـجًيبوي وٍ ميبوگيه ول ومشٌ امتحبن جبمغ آوُب اص  16ومتش ثبؿذ ،دس مذت مجبص
ثخؾ آمًصؿي ،تىُب يه ثبس ديگـش مي تًاوىذ دس امتحبن جبمغ ؿشوت وىىذ.
تبصرٌ  :1داوـىذٌ مًظف اػت وتيجٍ لجًلي يب ػذ لجًلي يب تمذيذ مُلت داوـجًيبن سا دس امتحبن جبمغ ثٍ َمشاٌ
كًستجلؼٍ امتحبن حذاوثش تب پبيبن ويمؼبل مشثًعٍ ،ثٍ اداسٌ ول تحليالت تىميلي داوـگبٌ اسػبل ومبيذ .دس كًست
ػذ اسػبل وتيجٍ امتحبن جبمغ دس صمبن ممشس ،وتيجٍ امتحبن جبمغ دس آن ويمؼبل مـشديد ( )Fگضاسؽ مي ؿًد .دس
مًسد لًاويه ي ممشساتي وٍ دس مؼبيوت آمًصؿي ي تحليالت تىميلي داوـگبٌ تبثؼي اص صمبن لجًلي دس آصمًن جبمغ
دوتشي َؼتىذ ،صمبن مؤثش ،صمبن يكًل وتيجٍ آصمًن ثٍ اداسٌ ول تحليالت تىميلي داوـگبٌ اػت.
تبصرٌ  :2ثجت وب دس دسع امتحبن جبمغ دس صمبن ممشس مغبثك تمًيم ثجت وب داوـگبٌ دس َش ويمؼبل تحليلي اص
يظبيف داوـجً اػت .دس كًستي وٍ داوـجً دس امتحبن جبمغ ثجت وب ومبيذ يلي پيؾ ويبصَبي الص ثشاي اخز مجًص
سا احشاص وىشدٌ ،يب ثٍ تـخيق ي تأييذ داوـىذٌ مُلت ثيـتشي (دس صمبن مجبص) ثشاي ثشگضاسي امتحبن جبمغ الص ثبؿذ،
وتيجٍ دسع امتحبن جبمغ دس آن ويمؼبل ثٍ كًست (( hxnSpxEoP PoibuEiSuxE( )Phدس وبسوبمٍ داوـجً دس
مي ؿًد.
تبصرٌ  :3داوـىذٌ ميتًاوذ دس مًاسدي ثب اخز مجًص اص اداسٌ ول تحليالت تىميلي داوـگبٌ ،امتحبن جبمغ ي يب
ثخؾَبيي اص آن سا مجذداً ثشگضاس ومبيذ.
3

در صورت لسوم اعذاد غيرصحيح به سمت پائين گرد ميشونذ.
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 .9دفبع از پيطىُبد پژيَطي
مبدٌ  :28داوـجً مًظف اػت اص ويمؼبل دي تحليلي ثش سيي مًضًػي وٍ ثب تؼبمل ثب اػتبد ساَىمب
مـخق ومًدٌ مغبلؼٍ وشدٌ ي پيـىُبد پظيَـي خًد سا تُيٍ وىذ .داوـجً پغ اص لجًلي دس امتحبن جبمغ ي
حذاوثش تب پبيبن ويمؼبل چُبس تحليلي الص اػت وٍ اص پيـىُبد پظيَـي خًد دس حضًس َيأت دايسان دفبع
وىذ.
تبصرٌ  :1اػتبد ساَىمب ،ي حذالل  3وفش اص اػضبي َيأت دايسان سػبلٍ دوتشي عجك مبدٌ  36ثبيؼتي اص اػضبي َيأت
دايسان دفبع اص پيـىُبد پظيَـي داوـجً ثبؿىذ.
تبصرٌ  :2اوتخبة َيأت دايسان ثٍ پيـىُبد اػتبد ساَىمب ي تلًيت وميتٍ تحليالت تىميلي داوـىذٌ كًست
ميپزيشد .دايسان ثبيذ ؿشايظ حذاللي ؿبمل تحميك ي چبح ممبلٍ دس حًصٌ تحميمبتي داوـجً(حًصٌ ثٍ كًست گؼتشدٌ
ثٍ ػىًان مثبل ثبصاسيبثي ،تًػؼٍ ػبصمبوي  )... ،سا داؿتٍ ثبؿذ .تبييذ كالحيت دايسان پيـىُبدي اػتبد ساَىمب ثٍ ػُذٌ
ياحذَبي تخللي مشثًعٍ اػت.
تبصرٌ  :4حذالل َ 2فتٍ لجل اص صمبن دفبع اص پيـىُبد پظيَـي ،اخز مجًص ثشگضاسي دفبع اص اداسٌ ول تحليالت
تىميلي داوـگبٌ الضامي اػت.
تبصرٌ  :5داوـىذٌ مًظف اػت وتيجٍ لجًلي يب ػذ لجًلي يب تمذيذ مُلت داوـجًيبن دس دفبع اص پيـىُبد پظيَـي
سا ثٍ َمشاٌ كًستجلؼٍ دفبع سا حذاوثش تب پبيبن ويمؼبل مشثًعٍ ،ثٍ اداسٌ ول تحليالت تىميلي داوـگبٌ اسػبل ومبيذ.
دس كًست ػذ اسػبل وتيجٍ دفبع اص پيـىُبد پظيَـي دس صمبوي ممشس ،وتيجٍ دسع پيـىُبد پظيَـي دس آن ويمؼبل
مـشديد ( )Fگضاسؽ مي ؿًد( .دس مًسد لًاويه ي ممشساتي وٍ دس مؼبيوت آمًصؿي ي تحليالت تىميلي داوـگبٌ تبثؼي
اص صمبن لجًلي دس دفبع اص پيـىُبد پظيَـي َؼتىذ ،صمبن مؤثش ،صمبن يكًل وتيجٍ دفبع ثٍ اداسٌ ول تحليالت
تىميلي داوـگبٌ اػت).
تبصرٌ  :6ثجت وب دس دسع پيـىُبد پظيَـي دس صمبن ممشس مغبثك تمًيم ثجت وب داوـگبٌ دس َش ويمؼبل تحليلي اص
يظبيف داوـجً اػت .دس كًستي وٍ داوـجً دس دفبع اص پيـىُبد پظيَـي ثجت وب وىذ يلي پيؾ ويبصَبي الص ثشاي
اخز مجًص سا احشاص وىشدٌ ،يب ثٍ تـخيق ي تأييذ داوـىذٌ مُلت ثيـتشي (دس صمبن مجبص) ثشاي ثشگضاسي دفبع اص
پيــــىُبد پظيَـــي الص ثبؿذ ،وتيجٍ دفبع دس آن ويمؼبل ثٍ كًست  )hxnSpxEoP PoibuEiSuxE( Phدس
مي ؿًد.
تبصرٌ  :7داوـىذٌ ميتًاوذ ثب اخز مجًص اص اداسٌ ول تحليالت تىميلي حذاوثش يه جلؼٍ مجذد دفبع اص پيـىُبد
پظيَـي ثشگضاس ومبيذ.
تبصرٌ  :8تىظيم ي تىميل كًستجلؼٍ دفبع دس اوتُبي جلؼٍ ي تحًيل آن تًػظ اػتبد ساَىمب ثٍ دفتش تحليالت
تىميلي داوـىذٌ الضامي اػت.

مبدٌ  :29اسػبل فش تىميل ؿذٌ تؼشيف مًضًع سػبلٍ دوتشي داوـجً وٍ ثٍ تأييذ اػتبد ساَىمب ي داوـىذٌ
سػيذٌ ثبؿذ تب لجل اص ؿشيع ويمؼبل پىجم تحليلي داوـجً الضامي اػت.
تبصرٌ :مغبثك مفبد مىذس دس فش تؼشيف مًضًع سػبلٍ دوتشي وٍ ثٍ تبييذ داوـجً ،اػتبد ساَىمب ي داوـىذٌ
مذيشيت ي التلبد ميسػذ ،وتبيج تحميمبت ي سػبلٍَبي داوـجًيبن ي دسآمذَبي مبلي وبؿي اص آن متؼلك ثٍ داوـگبٌ
كىؼتي ؿشيف ثًدٌ ي َيچ ؿخليت حميمي يب حمًلي ثذين اجبصٌ داوـگبٌ حك ثُشٌ ثشداسي اص آوشا وخًاَذ داؿت.
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َمچىيه وليٍ حمًق اػم اص چبح ،تىثيش ،وؼخٍثشداسي ،تشجمٍ ،التجبع ي وـش الىتشيويىي سػبلٍ دوتشي ثشاي داوـگبٌ
كىؼتي ؿشيف محفًػ اػت .ثذيُي اػت دس كًست متبثش ثًدن سػبلٍ دوتشي اص لشاسدادَبي پظيَـي ي وظبيش آن
الص اػت وليٍ مًاسد دس مشحلٍ تؼشيف سػبلٍ ثب َمبَىگي مؼبيوت آمًصؿي ي تحليالت تىميلي ي مشاجغ ريشثظ دس
داوـگبٌ حل ي فلل ؿًوذ.
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 .10بخش پژيَشي ي تذييه رسالٍ
مبدٌ  :31ثجت وب داوـجً دس سػبلٍ دوتشي ،پغ اص لجًلي دس امتحبن جبمغ ي تلًيت مًضًع سػبلٍ دوتشي
كًست ميپزيشد .ػملىشد داوـجً دس اوجب سػبلٍ صيش وظش اػتبد ساَىمبي سػبلٍ دس پبيبن َش ويمؼبل تحليلي
ثٍ كًست مغلًة ( )tيب وبمغلًة ( )Uدس وبسوبمٍ يي ثجت مي ؿًد.
تبصرٌ :ثجتوب دس دسع سػبلٍ دوتشي دس صمبن ممشس مغبثك تمًيم ثجت وب داوـگبٌ دس َش ويمؼبل تحليلي اص
يظبيف داوـجً اػت .دس كًست ػذ ثجت وب يب ػذ اسػبل ثٍ مًلغ وتيجٍ دسع (دس صمبن ممشس اسػبل ومشات
ويمؼبل تحليلي) وتيجٍ ( )Uدس وبسوبمٍ داوـجً دس خًاَذ ؿذ.

مبدٌ  :31دس كًست وؼت  2ػملىشد «وبمغلًة» ( )Uدس اوجب سػبلٍ (ثلًست متًالي يب غيش متًالي) داوـجً
اص ادامٍ تحليل محشي مي ؿًد.
مبدٌ  :32تؼذاد ياحذَبي سػبلٍ دس مشحلٍ پظيَـي  24ياحذ اػت .مجمًع ياحذَبي دسػي ي سػبلٍ داوـجً
دس ديسٌ دوتشي ثب تـخيق تحليالت تىميلي ي اػتبد ساَىمب ثيه  36تب  42ياحذ اػت .داوـجً مًظف اػت
دس ثخؾ پظيَـي دس َش ويمؼبل ثيه  6تب  12ياحذ دس دسع سػبلٍ دوتشي ثجت وب وىذ.
مبدٌ  : 33دس اوتُبي ػبل ػً جلؼٍاي سػمي متـىل اص َمبن اػضبء لجلي وميتٍ دفبع پشيپضال ثبيؼتي
پيـشفت وبس داوـجً سا تأييذ وىىذ وٍ ميتًاوذ ؿبمل اكالح ػًال تحميك ويض ثـًد .دس كًست ػذ سضبيت
اص پيـشفت وبس ومشٌ  Uميتًاوذ ثٍ داوـجً تؼلك گيشد.
تبصرٌ :تؼشيف پيـشفت وبس :ػمال دس صمبن دفبع پشيپضال دس اوتُبي ػبل دي اوتظبسپيـشفت  %30اص وبس ميسيد وٍ
ثٍػىًان مثبل ميتًاوذ ؿبمل ػًال تحميك ،مشيس ادثيبت ،چبسچًة وظشي ايليٍ ،امىبنپزيشي اجشا ي دػتشػي ثٍ
دادٌَبي مًسدويبص ميثبؿذ .دس اوتُبي ػبل ػً ثبيذ  %30ديگش ثٍػىًان مثبل ؿبمل وُبييؿذن چبسچًة وظشي ي
جمغآيسي دادٌَب ي تحليل ايليٍ اوجب ؿًد وٍ اوؼغبف ثبصوگشي ػًال تحميك ويض مغشح اػت .دس ػبل آخش َم %30
ثبليمبوذٌ جمغثىذي ميؿًد %10( .مشثًط ثٍ امًس چبح ممبلٍ اػت)

مبدٌ  :34وليٍ فؼبليتَبي ػلمي ي پظيَـي داوـجً ،دس مشحلٍ پظيَـي ي تذييه سػبلٍ ،ثبيذ ثب َذايت،
وظبست ي تأييذ اػتبد ساَىمبي سػبلٍ كًست گيشد .داوـجً مًظف اػت حذالل ػبلي دي ثبس ثب اسائٍ ػميىبس ي
گضاسؽ ،پيـشفت وبس خًد سا ثٍ تأييذ وميتٍ اي مشوت اص اػتبد ساَىمب ي َمٍ اػضبي داخلي وميتٍ تض (افشاد
ياجذ ؿشايظ دس مبدٌ  )30ثشػبوذ .ايه جلؼبت دس لبلت اسايٍ َبي پظيَـي داوـىذٌ ثشوبمٍ سيضي مي ؿًد ي
صمبن ثىذي آن ثٍ ؿشح صيش اػت:
▪ تش پىجم :اسايٍ ممبلٍ اسػبل ؿذٌ تش 5

▪ تش ؿـم :اسايٍ پيـشفت ول تض ي سيوذ وبس
▪ تش َفتم :اسايٍ ػبختبس ممبلٍ گلًگبَي

▪ تب يلتي داوـجً ثش سيي تض وبس ميوىذ ايه اسايٍَب َش تش تىشاس ؿًد.
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تبصرٌ  :1اػتبد ساَىمب ي حذالل ي تمب اػضبي داخلي وميتٍ دفبع پشيپًصال ثبيذ دس ايه جلؼبت ثبؿىذ .كًستجلؼٍ
اسايٍ تًػظ داوـجًي اسايٍ دَىذٌ تُيٍ ي ثشاي افشاد حبضش اسػبل ؿًد .تشويت اػضبي ايه وميتٍ ثبيذ ثٍ تأييذ وميتٍ
دوتشا داوـىذٌ سػيذٌ ثبؿذ.
تبصرٌ  :2وميتٍ حبضش ثش اػبع فش َبي مًجًد ،دس آن ويمؼبل ثشاي دسع سػبلٍ دوتشي ،ثٍ اػتبد ساَىمب پيـىُبد
دس وشدن ،ػملىشد وبمغلًة ( )Uيب مغلًة ( )tمي وىذ.

مبدٌ  :35پيؾ اص دفبع وُبيي اص سػبلٍ دوتشا "يه جلؼٍ پيؾ دفبع" ثب َمىبسي اػضبء َيئت دايسان سػبلٍ
(مًضًع مبدٌ  )30ثشگضاس ميـًد تب مجًص ايليٍ ثشاي جلؼٍ دفبع وُبيي كبدس ؿًد.
مبدٌ  :36پغ اص تذييه سػبلٍ ،ي تأييذ ويفيت ي كحت مغبلت آن اص وظش ػلمي ي ييشايـي اص عشف اػتـبد
ساَىـمب ي ويض اوتــبس ممـبلٍ َبي مؼـتخش اص سػبلٍ دس مجلـٍ َبي ثب اػتـجبس ثـيه المللي ،ي تلًيت ؿًساي
تحليالت تىميلي داوـىذٌ ،دفبع اص سػبلٍ دوتشي دس حضًس َيأت دايسان سػبلٍ (تب پبيبن ويمؼبل وُم)
كًست مي گيشد.
تبصرٌ  :1ؿشط الص ثشاي اخز مجًص دفبع اص سػبلٍ دوتشي ،4داؿته حذالل دي ممبلٍ وبمال مؼتخش اص سػبلٍ دس
مجالت مؼتجش اػت ،وٍ دس آن وب داوـجً ثب وـبوي داوـگبٌ كىؼتي ؿشيف دس ؿذٌ ثبؿذ .ليؼت مجالت مؼتجش مًسد
تأييذ دس داوـىذٌ َش ػبلٍ تًػظ وميت مىتخت داوـىذٌ ثشيص ميگشدد .حذالل يىي اص ممبالت مًسد اؿبسٌ(ممبلٍ
گلًگبَي) ثبيذ اص ليؼت طيسوبلُبي مًسد تبييذ داوـىذٌ ثب امتيبص ثبالي  5ثبؿذ .ممبلٍ ديگش ميتًاوذ اص مجالت فبسػي
ػلمي -پظيَـي مًجًد دس ليؼت فًق الزوش اوتخبة ؿًد .ؿشط الص كذيس مجًصدفبع سػبلٍ  ،دسيبفت جًاة لجًل اص
يىي اص مجالت فُشػت ليؼت مجالت مًسد لجًل داوـىذٌ مذيشيت ي التلبد اػت يب فُشػت مجالت  ISIمىُبي
مجالت ليؼت ػيبٌ يصاست ػلً تحميمبت ي فىبيسي اػت .دس كًستي وٍ داوـجً للذ چبح ممبلٍ دس يىي اص مجالت
فُشػت  ISIوٍ دسليؼت مجالت خبسجي مؼتجش مًسد لجًل داوـىذٌ مذيشيت ي التلبد ويؼت سا وذاسد .الص اػت
لجل اص اسػبل ممبلٍ دسخًاػت تبييذ مجلٍ سا اص عشيك مذيش ديسٌ ثٍ وميتٍ تحليالت تىميلي وتجب اسايٍ ومبيذ  .دس ايه
دسخًاػت ؿًاَذ احشاص ويفيت مجلٍ ثبيذ اسايٍ ؿًد .وميتٍ تحليالت تىميلي مًظف اػت دسخًاػت داوـجً سا دس
وبس گشيٌ ييظٌ اي وٍ ثٍ ايه مىظًس تـىيل ميؿًد عشح ي ظشف دي َفتٍ وبسي پبػخ دسخًاػت سا ثذَذ.
تبصرٌ  :3جُت ثشگضاسي دفبع اص سػبلٍ داوـجً ،اخز مجًص ثشگضاسي دفبع حذالل َ 2فتٍ لجل اص صمبن دفبع اص سػبلٍ،
اص اداسٌ ول تحليالت تىميلي داوـگبٌ الضامي اػت .ثشگضاسي َش گًوٍ جلؼٍ دفبع ثذين اخز مجًصَبي الص اص اداسٌ
ول تحليالت تىميلي داوـگبٌ فبلذ سػميت ي يجبَت لبوًوي اػت ي وتبيج آن ثٍ َيچ يجٍ لبثل اػتىبد وخًاَذ ثًد.
تبصرٌ  :4مغبثك مبدٌ 29وليٍ فؼبليت َبي پظيَـي داوـجًي دوتشي ي ثبالخق چبح ممبالت پظيَـي يب ثجت
اختشاع ي وظبيش آن لجل اص اسػبل ثٍ مجالت يب مشاجغ ريشثظ جُت چبح ،ثجت يب تأييذ ،مىحلشاً ثبيذ ثب وظبست ،تأييذ ي
اص عشيك اػتبد ساَىمبي داوـجً كًست پزيشد.

4

 .شرايط منذرج در تبصره  1ماده  92حذاقل شرايط الزم جهت دفاع از رساله دکتری است .بذيهي است احراز شرايط کامل دفاع از رساله در حالت کلي به تشخيص استاد راهنما و

کميته تحصيالت تكميلي دانشكذه و مذيريت تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهذ بود.
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مبدٌ َ :37يأت دايسان سػبلٍ مشوت اص  4تب 6وفش ثٍ ؿشح صيش اػت:
 .1اػتبد ساَىمب
 .2اػبتيذ َمىبس يب مـبيس (دس كًست يجًد)
 .3حذالل  3وفش ديگش اص اػضبي َيأت ػلمي دس صميىٍ مشثًط ،ثب دسجٍ حذالل اػتبديبسي ،يب اػتبديبس
پظيَـي ثب  3ػبل ػبثمٍ تذسيغ ي تحميك دس ديسٌ َبي تحليالت تىميلي ،ثٍ اوتخبة گشيٌ مذيشيت
داوـىذٌ ،وٍ ثبيذ حذالل يه وفش آوُب ثب مشتجٍ داوـيبس ثٍ ثبال ثبؿذَ .مچىيه الص اػت وٍ حذالل
يه وفش اص ايه اػضب اص داوـىذٌ ،يه وفش اص خبس داوـىذٌ ي يه وفش اص خبس داوـگبٌ ثبؿذ.
مبدٌ  :38ثٍ َيأت دايسان اويذاً تًكيٍ ميـًد ،لجل اص جلؼٍ دفبع سػبلٍ داوـجً سا ثٍ دلت مغبلؼٍ ومًدٌ ي
وظشات ،پيـىُبدات ،ضؼفَب ي اوتمبدات سػبلٍ دس فش "اسصيبثي پيؾ اص جلؼٍ دفبع سػبلٍ دوتشاي" حذالل 5
سيص وبسي لجل اص جلؼٍ دفبع ثٍ اػتبد ساَىمب ي مذيش گشيٌ مذيشيت داوـىذٌ تؼليم ومبيىذ .ي دس اوتُبي آن
مجًص دفبع اص سػبلٍ كبدس وىىذ.
مبدٌ  :39جلؼٍ دفبع اص سػبلٍ دوتشي ثب حضًس َيئت دايسان (مغبثك مبدٌ  )38ي ومبيىذٌ تحليالت تىميلي
داوـىذٌ ثٍ ػىًان وبظش ي دثيش جلؼٍ ،وٍ تًػظ گشيٌ مذيشيت مـخق مي ؿًد ،سػميت مي يبثذ ي وتيجٍ
آن فمظ دس كًست تىميل فش كًستجلؼٍ دفبع (مغبثك فشمت تؼييه ؿذٌ تًػظ اداسٌ ول تحليالت تىميلي
داوـگبٌ) لبثل اػتىبد اػت.
تبصرٌ :يظيفٍ ومبيىذٌ تحليالت تىميلي داوـىذٌ وظبست ثش حؼه ثشگضاسي جلؼٍ دفبع مغـبثك ضـًاثظ جــبسي دس
تبسيـخ ممـشس ،تىظيم يلت پشػـؾ ي پبػـخ ي تىظيـم ي تىميل كًستجلؼٍ دفبع دس چبسچًة تؼييه ؿذٌ تًػظ
داوـگبٌ (ؿبمل تبسيخ ثشگضاسي ،اسصؿيبثي سػبلٍ ي مىظم ثٍ امضبء اػضبي جلؼٍ دفبع) اػت .ومبيىذٌ تحليالت
تىميلي داوـىذٌ مجبص ثٍ ؿشوت دس فشآيىذ اسصؿيبثي ػلمي سػبلٍ ي پشػؾ ي پبػخ ػلمي عي جلؼٍ دفبع ويؼت.

مبدٌ َ :41يأت دايسان ،دس پبيبن جلؼٍ دفبع اص سػبلٍ ،پغ اص ثشسػي اكبلت ي كحت مغبلت سػبلٍ ،امتيبص آوشا
ثٍ ؿشح صيش اسصؿيبثي مي وىذ:
 لجًل (ثب دسجٍ :ػبلي( ،)PE-hثؼيبس خًة( ، )GV-hيب خًة() )VG-h غيش لبثل لجًل (مشديد())Fتبصرٌ  :1چىبوچٍ سػبلٍ داوـجً مشديد اسصيبثي ؿًد ثىب ثٍ تـخيق َيأت دايسان ،داوـجً مجبص اػت عي حذاوثش
ؿؾ مبٌ ،ثٍ ؿشط ايىىٍ اص حذاوثش مذت مجبص تحليل ثيـتش وـًد ،اكالحبت الص سا دس سػبلٍ ثٍ ػمل آيسد ي كشفبً
ثشاي يه ثبس ديگش اص آن دفبع وىذ .دس چىيه يضؼيتي دس كًست لجًلي ،ومشٌ سػبلٍ فمظ خًة ( ،)VG-hي دس
كًست مشديدي ،ومشٌ ( )Fدس وبسوبمٍ داوـجً دس مي ؿًد (دس كًست ويبص ثشاي ثجت وب دس ويمؼبل لجل ومشٌ Ph
دس آن ويمؼبل دس مي ؿًد).
تبصرٌ  :2داوـىذٌ مًظف اػت وتيجٍ لجًلي يب ػذ لجًلي يب تمذيذ مُلت دفبع داوـجًيبن سا حذاوثش َ 2فتٍ پغ
اص صمبن ممشس ثشگضاسي جلؼٍ دفبع ثٍ َمـشاٌ كًستجلؼٍ مشثًعٍ ثٍ اداسٌ ول تحليالت تىميلي داوـگبٌ اسػبل ومبيذ.
تىظيم ي تىميل كًستجلؼٍ دفبع دس اوتُبي جلؼٍ ي تحًيل آن ثٍ ومبيىذٌ تحليالت تىميلي داوـىذٌ الضامي اػت.
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تبصرٌ  :3فش "اسصيبثي پيؾ اص دفبع سػبلٍ دوتشا" وٍ ثٍ پيًػت دس دس اوتُبي آييىىبمٍ آمذٌ اػت .ثؼاليٌ وظشات
دايسي ؿبمل يه گضاسؽ حذالل  3كفحُبي اص وبس سػبلٍ ميجبؿذ.

 .11ساير مقررات
مبدٌ  :41ثٍ مىظًس آمبدٌ ؿذن داوـجًي ديسٌ دوتشي ثشاي فؼبليتَبي آمًصؿي ،داوـجً مًظف اػت
حذالل  2ي حذاوثش 4ويمؼبل تحليلي ي دس َش ويمؼبل تحليلي مؼبدل  3ياحذ وبس آمًصؿي ،آصمبيـگبَي،
يب ومه آمًصؿي ثب تـخيق داوـىذٌ دس دسع دػتيبس آمًصؿي ( )ATثجت وب ي سا ثب تأييذ مؼبين
تحليالت تىميلي داوـىذٌ دس عًل آن ويمؼبل تحليلي ثٍ اوجب سػبوذ.
 داوـجً مًظف اػت حذالل  2ي حذاوثش 4ويمؼبل تحليلي ي دس َش ويمؼبل تحليلي مؼبدل
 3ياحذ وبس آمًصؿي ،آصمبيـگبَي ،يب ومه آمًصؿي ثب تـخيق داوـىذٌ دس دسع دػتيبس
آمًصؿي ( )ATثجت وب ي ثب تأييذ مؼبين تحليالت تىميلي داوـىذٌ دس عًل آن ويمؼبل
تحليلي ثٍ اوجب سػبوذ.
تبصرٌ  :1داوـىذٌ مًظف اػت تؼذاد ياحذَبي  0ATالص (مغبثك ايه مبدٌ) سا تؼييه ي پغ اص اعالع
سػبوي ثٍ وليٍ داوـجًيبن ثٍ كًست مـبثٍ ثشاي وليٍ داوـجًيبن اػمبل وىذ.
تبصرٌ  :2ثجت وب ثٍ مًلغ دس دسع 0ATثب تًجٍ ثٍ ممشسات داوـىذٌ اص جملٍ يظبيف داوـجً اػت.
تبصرٌ  :3ومشٌ دسع دػتيبس آمًصؿي دس وبسوبمٍ ،ثٍ كًست مغلًة ( )tي وبمغلًة ( )Uدس مي ؿًد ي
اسػبل فش ومشٌ مشثًعٍ دس پبيبن َش ويمؼبل ثجت وبمي تًػظ داوـىذٌ الضامي اػت .دس كًست دسيبفت
وـذن ثٍ مًلغ فش ومشٌ ،وتيجٍ وبمغلًة دس وبسوبمٍ دس خًاَذ ؿذ .تؼذاد ياحذ دسع  0ATدس جمغ
ياحذ َبي گزساوذٌ ؿذٌ داوـجً محؼًة ومي ؿًد.
تبصرٌ  :4داوـجً ثبيذ حتمب آن دسع سا گشفتٍ ثبؿذ يب مؼتمغ آصاد ثًدٌ ثبؿذ.
تبصرٌ  :5حذيد مؼًيليت دػتيبس آمًصؿي دس حيغٍ فؼبليتَبي والع ي دس اختيبسات اػتبد ساَىمب اػت.
يلي تذسيغ والع وجبيذ ثيؾ اص حذي ثٍ ػُذٌ دػتيبس ػپشدٌ ؿًد.
تبصرٌ  :6مؼًيليت دػتيبس آمًصؿي ي حيغٍ اوتظبسات اػتبد عجك دػتًس الؼمل مؼبيوت آمًصؿي داوـىذٌ
خًاَذ ثًد.

 داوـىذٌ مًظف اػت تؼذاد ياحذَبي  0ATالص (مغبثك ايه مبدٌ) سا تؼييه ي پغ اص
اعالعسػبوي ثٍ وليٍ داوـجًيبن ثٍ كًست مـبثٍ ثشاي وليٍ داوـجًيبن اػمبل وىذ.
 ثجت وب ثٍ مًلغ دس دسع  0ATثب تًجٍ ثٍ ممشسات داوـىذٌ اص جملٍ يظبيف داوـجً اػت.
 ومشٌ دسع دػتيبس آمًصؿي دس وبسوبمٍ ،ثٍ كًست مغلًة ( )tي وبمغلًة ( )Uدس مي ؿًد ي
اسػبل فش ومشٌ مشثًعٍ دس پبيبن َش ويمؼبل ثجت وبمي تًػظ داوـىذٌ الضامي اػت .دس كًست
دسيبفتوـذن ثٍ مًلغ فش ومشٌ ،وتيجٍ ( )Uدس وبسوبمٍ دس خًاَذ ؿذ .تؼذاد ياحذ دسع
 0ATدس جمغ ياحذ َبي گزساوذٌ ؿذٌ داوـجً محؼًة ومي ؿًد.
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مبدٌ  :42دس كًست ػذ ثجت وب داوـجً دس يه ويمؼبل تحليلي مغبثك مبدٌ  9الذا خًاَذ ؿذ .دس مًاسد
اػتثىبيي وٍ داوـجً ػزس مًجٍ داؿتٍ ثبؿذ مي تًاوذ ،ثب مًافمت لجلي داوـىذٌ ي تأييذ ؿًساي تحليالت
تىميلي داوـگبٌ ي ثب تًجٍ ثٍ حذاوثش مذت مجبص تحليل ،حذاوثش تب دي ويمؼبل اص مشخلي تحليلي (ثب
احتؼبة دس عًل ديسٌ) اػتفبدٌ وىذ.
تبصرٌ  :1داوـجً مًظف اػت دسخًاػت مشخلي تحليلي يب حزف تش خًد سا تب لجل اص مُلت تشميم ثجت وب دس
آن ويمؼبل ثٍ مؼبين تحليالت تىميلي داوـىذٌ اسائٍ دَذ.
تبصرٌ  :2مشخلي تحليلي دس ايليه ويمؼبل تحليلي ديسٌ دوتشي امىبن پزيش ويؼت .ثشسػي َشگًوٍ مًاسد خبف
دس ايه ساثغٍ فمظ دس اختيبس وميؼيًن مًاسد خبف داوـگبٌ اػت.

مبدٌ  :43داوـجًيبوي وٍ دسع َبي ثخؾ آمًصؿي يامتحبن جبمغ ي دفبع اص پيـىُبد پظيَـي سا ثب مًفميت
ثٍ اوجب سػـبوذٌ ثبؿىـذ ،دس عًل ديسٌ دوتـشي ثشاي  3تب  9مـبٌ مي تًاوىذ ثب وؼت مجًصَبي الص اص
مذيشيت تحليالت تىميلي داوـگبٌ اص فشكت مغبلؼبتي خبس اص وـًس مغبثك ممشاست يصاست ػلً  ،تحميمبت
ي فىبيسي اػتفبدٌ وىىذ .مذت ديسٌ فشكت مغبلؼبتي ثب سػبيت ػبيش ممشسات حذاوثش تب  1ػبل لبثل تمذيذ
اػت.
تبصرٌ  :1دسخًاػت فشكت مغبلؼبتي ثؼذ اص ويمؼبل َـتم لبثل ثشسػي وخًاَذ ثًد.
تبصرٌ  :2حذاوثش صمبن مجبص جُت تحليل دس خبس اص داوـگبٌ كىؼتي ؿشيف ثشاي داوـجًيبن ممغغ دوتشي
داوـگبٌ مـغًل ثٍ تحليل دس ديسٌ َبي مـتشن ثب لشاسداد سػمي وٍ ثٍ تأييذ داوـىذٌ ي مؼبيوت آمًصؿي ي
تحليالت تىميلي داوـگبٌ سػيذٌ ثبؿذ  2ػبل اػت ي ػبيش ممشسات مغبثك ضًاثظ مىذس دس لشاسداد مشثًعٍ اػمبل
خًاَذ ؿذ.
تبصرٌ  :3ثشاي داوـجًيبن اوتمبلي وٍ اص داوـگبٌ َبي خبس اص وـًس ي اص عشيك مذيشيت داوـجًيبن ثيه الملل جُت
تحليل دس ممغغ دوتشي الذا مي ومبيىذ ،دس كًست احشاص وليٍ ؿشايظ الص  ،گزساوذن حذالل  6ياحذ دسػي (ثٍ
تـخيق داوـىذٌ مشثًعٍ) ي گزساوذن امتحبن جبمغ ي اوجب فؼبليت َبي تحميمبتي دس چبسچًة سػبلٍ دوتشي وٍ دس
داوـگبٌ كىؼتي ؿشيف تؼشيف ؿذٌ ثبؿذ ي احشاص وليٍ ؿشايظ دفبع مغبثك ايه آئيه وبمٍ ثب ثجت وب حذالل  3ويمؼبل
دس دسع سػبلٍ دوتشي دس داوـگبٌ كىؼتي ؿشيف الضامي اػت.

مبدٌ  :44داوـجًيبوي وٍ امتحبن جبمغ سا ثب مًفميت گزساوذٌ ثبؿىذ ي ثٍ َشدليل اص ادامٍ تحليل مىلشف
ؿذٌ ،يب مًفك ثٍ اتمب ديسٌ وـذٌ ي يب دس دفبع اص سػبلٍ دوتشي لجًل وـًوذ ،پغ اصتؼًيٍ حؼبة ثب داوـگبٌ،
ثىب ثٍ دسخًاػت مي تًاوىذ تأييذيٍ اي مجىي ثش گزساوذن ثخؾ آمًصؿي ديسٌ دوتشي ثشاػبع وبسوبمٍ
تحليلي خًد دسيبفت وىىذ.
تبصرٌ  :1ػبيش مًاسدي وٍ دس پيًػت آييهوبمٍ دوتشا داوـگبٌ ميثبؿذ ثشاي داوـجًيبن دوتشا مذيشيت جبسي ي لبثل
اجشا ميثبؿذ.
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