
 

  



 

 

دربرنامهريزيمطالعهوهاییبرایتوصیه
98تاكنكوركارشناسيارشد باقيماندهزمان

 

ٌييآخههرييههً ًنبيينببههشٍيبههٍييههرنيييريزيسهه بروامههٍين هههيي ي، طيخههاهيَههريلنيدرههريلريلرسههُا يلنر

بٍيمريريييتبتينخشصاهيبً ً.ينگٍيمطالريقبر يمهريريووهًوًيييمطرهرييييييرين هيزماننمايسع يكىيًي

يجً ًينضافٍيكىيًيتًُ ًيفرنمًي يييعًميكارآ  يلريآزمًنيببياريجًييميوٍ.

يييز رينوجاميبً ً:يپسيسع يكىيًيمريريييجمعيبىًييمطالريرييبٍيييًٌ

سهالينخيهرريرييبهٍييييي11َهايييَاييكىکًريچىًيسالينخير)لريصًرتيلنيشهيزمانيكاف يتبتيتبتي-1

بىًييسازمانيسىجشيرييبسويً.ي)ميشًويًيبرنيين ىکهاريكشهاديلٌيسهاليييييصًرتيكامليييبايرعا تيزمان

ٍييييكىکههًريمًسبههٍيمًرسههانييههر  يريييبههايپاسهه ييي يَههاينزيدر هه ييَههاييتوههر ر يبههرنييتمههام يريههش

ي)تُيٍيكىيًيفرييگاٌيآوال هيمًرسانيير  يَاييسرنسريكوًرييي ايكشابفريي 
َا  يكٍيزل ًيچٍيلرستيچٍيغرطيييچٍيوهسلٌيرييبهٍين ههيييييوکشٍيمُميلرين ىجاين ىٍيكٍيتمام يتبتي-2

ريينزيدر ه يي هايبهٍينيوُهايجهًنديوًنل هًييييييَها  يكهٍيغرهطيزل هًيييييييکليبررسه يكىيهً:يلرينبشهًنيتبهتيييي

لريكشاديآيرلٌييًٌيبهٍيدهًريكامهليبیًويهًيييبهٍيخهادريببهوار ًيمًضهً ي هاييييييييييَاييتور ر يكٍييپاس 

كىيًيوکاتيز اليينزين هيبیشيرييبیادريوًنر ًييحليرييييبعًينزين ىکاريلرصًرت يكٍينحباسيم يرنٌ

تايبٍيدهًريكامهليلري هالتًنيبمًوهٍيچهًنييييييبٍيمىابعيمطالعاتيشًنيبرگوشٍييينينيمبرثيرييمطالعٍيكىيًي

َهاييغرهطييييييري ي الآيرييييمريريمباحثيخًنَهًيبهًل.يبعهًينزيبررسه يكامهليتبهتييييييين هيرنٌيبُشر ه

َا  يكٍيلرستيزل ًيبر ًيتايببيىيًيكٍيبٍيصهًرتيعرمه يييبهايري يلقيه يبهٍيييييييوسلٌيبٍيسرنغيتبت

ٍي َهاييلرسهتيلنرٌين ىهٍيكهٍيبهاين ههيكهارييهمايييييييييينييكهٍيبررسه يتبهتييييسًنليپاس يلنل ًي ايخير.يوکشه

كرل هًيلرسهتيَبهتييييييينييكٍيفکريم يَايبًلييينزيبيهيلييگس ىٍيلريتبتيببياريينزيموکالتشًنيكٍ

گس ىٍيغرطيرييزل ًيبٍيدًريكامليحليميوٍيييبايتکرنريييتمر هين هيكاريبرنييآزمًنينصر يَميآمهالٌيي

يَايویًنَيًييً.ييخًنًَيييًيييل گٍيگرفشاريليگاوگ يلريببياريينزيتبت

َهايبهريرييييييفهرنَميكىيهًيييمطهاب يسهاعاتيلفشرچهٍيييييييسع يكىيًيبٍيدًريكامهلييهرن طيآزمهًنيرييييي-3

ي.ر سييلنيشٍيباييًيبرنييپاس يلنلنيبٍيسًنالتيَريلرسيصىًل يبىويىيًيييبروامٍ

َهايييَاييآزما و يَميبٍيلليلينسشاوًنرليبًلنييينرنئٍيسًنالتيجً هًيبهرنييتمهام يلرسييييآزمًني-4

ًين هييمًضً يخًنًَيكرليييسع يكىيًيبرنييبٍييمايبرنيين هبُشر هيكمکيريي آزمهًنيآزما وه ييييچىه

ن هيمًضهً يخيره يميشًوهٍيلريييير  يَميمرنحليبااليرييتکرنريكىيًيچًنيجامعيباق يمًوًٌيمًرسانيي

مً ر تيزمان،يمًنجٍُيبايسًنالتيمشفايت،يكىشرلينسشرس،يقًرتيتصميميگيرييسريآزمًنيييخيره يي

يمبائليآمًزي يل گٍيبُشًنيكمکيكىٍ.

زوه يكهٍيمُمشهر هيييييتمام يمًنرلييكٍيلريبااليبيانييًيبٍييمايكمکيخًنًَيكهرليتهايعهاليٌيبهريتبهتييييي*ي

مبئرٍيلرين هين اميباق يمًوًٌيتايكىکًريَبتيتمهام يمطالهريمُمه يرييكهٍيلريكىکهًريَهمينزينيوُهايييييييي

ٍيسًنلينيمًٌيرييبٍيدًريكامليمريريييجمعيبىًييكىيًيييحش ينگٍيمًضهًع يريينزيقرهمينوًنخشيهًيكهيييي

http://shopping.modaresanesharif.ac.ir/


 

 

مُميبًلٌيبٍين هيري يبرگرل هًيييمطالعهٍيكىيهًيييچهًني کبهاريبهٍييييييي

ري يحهلينيهشباَ يبهرن يلريييين هيتبتينيشباٌيپاس يلنل هًيي هاييي

وظريگرفشيًيل گٍينيشباَاتشًنيرييتکرنريوکىيً.يبٍيعقيًٌيببياريي

ييبىًييييمريريلرين ههين هاميبهاق ييييَاييبرتريكىکًريَمين هيبُشر هيري يبرنييجمعينزيموايرننيييرتبٍ

 هامييخًن هًيلرين ههينييينگريمطالريخير يز هالييَىهًزيبهاق يمًوهًٌيكهٍيمه ييييييمًوًٌيتايكىکًريخًنًَيبًل.ي

مطالعٍيكىيًيسع يكىيًيل گهٍيتمركستهًنيريييمباحهثيمُهميييفصهًليپرتکهرنريبسنر هًيييجهًيل يبهايييييييييي

يتًضيراتيز ريبرنييووًنيلنلنيوماييكر يخًلتًنيتُيٍيكىيً:

يًوًيرنيبٍيتفکيکييبٍين هيترتيريكٍيبرنييَريلرسيرييي کيبرگٍيكليمباحث يرنيكٍيبا ًيمطالعٍيم 

كهٍيلريَهريبیهشي هايفصهليلريحهاليحاضهريچهٍيييييييييي ًيييمویصيكىيًمىابعيمیشر يبصًرتيجًيليبياير

ثيجً هًيخيره يز هاليلرين ههيمقطهعيييييي)خًوهًنيمباحهيي.ييًًيييبا ًيبهٍيچهٍييضهعيش يبرسهيييي يضعيش يلنر

بىًييمطالب يكٍيخًوً ً،يخًنًَيبًليييباين هيكهاريباعهثييييچًنيوکشٍيمُميمريريييجمعييًلييٍيوم تًص

زوه يييبرٌ،بٍيَميهيخادريبُشر هيري يمريريمطالريبايتبتييًيمطالب يكٍيخًوً ًيَمينزي التًنييم 

يربُشيصربتيكرل ميباَاتًنيبيوشريَبتيكٍيبٍيدًريمفصليلريبیشينبشًن  يرنجع

بايمطالب يكٍيبالکليينييكٍيبرنييخير ينزيلنيدربانيبًجًليميالين ىٍيكٍيلريريزَاييپا او يموکليل گٍ

نوًيلرگيريميوهييينزين هيدر  يبهٍيخًليهًنينسهشرسيز هالييينرليميکهىهيكهٍيچهرنيييييييييفرنمً يكرلٌ

ن ىجًريييًٌيچرنيَيچ ي الميوميال!ييل ين هي هٍيينقعيشيهٍيكهٍيَمهٍيلنيدربهانيبیوه ينزيمطالهريييييييييي

لرصهًيَهميبرسهًينمهايلريييييي51كىه.ين هيبیشيممکهينسهتيتهاييييفرمًلُا  يرييكٍيخًوًنيفرنمً يم 

البيوبا ًيريحيٍيخًلتًنيريينزيلستيبً ًيچهًنين ههيمًضهً يكهاماليدبيعه ييييييمًنجٍُيباين هيمًضً ينص

ن هً!!ييها ًينزييييَا  ينستيكٍييمايفرنمً يكرلٌييين هيوکشٍيكٍيمگريتمام يسًنالتينزيبیو َبتي

ن هيمطالريفرنمً ييًٌي ايخًنوًٌيووًٌ،يچىًيسهًنلينوهًبيبيا هً،يبىهابرن هيآرنمهشيخًلتهًنيريييييييي

ن هيرييَهميبًيويهًيكهٍين ههيييييييتًنويً،يلرستيييبايلقتيپاس يلَيًييٍيم حفظيكىيًيتايبٍيسًنالت يك

َهاييسرنسهرييييبهٍيدهًريكره يتمهر هييييييييَهاييبيوهشريكىکهًرييييبايزلنيتبهتييييَمٍيصالقٍيموکليبرني

يزو يحليخًنًَييً.يتبت

سع يكىيًيبايَرييضعيتيلرس يَبشيًيآرنمشيخًلتهًنيرنيحفهظيكىيهًيييلچهارييييينمايحرفينخرين ىکٍي

وويً.يلرين هيمرحرٍيمُمين ىٍيكٍيبشًويًينزيَميهيمقًنريلرس يكٍيخًوً ًيبُشهر هييينسشرسيز الي

مشيييسع يلريتبرطيبرينيضها يلرسهيٍييينَميهتيبهٍين ههييييييوشيجٍيرييبگير ًييين هيمبشرسميحفظيآرن

يوکشٍيكريًي:

 !بايتمركسي تبتيزو
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