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 بسوِ تعالي

 

 الوللي اًجوي رهس ایراى ّشتویي کٌفراًس بیي ّای آهَزشي کارگاُساری گجسئیات بر
http://iscisc2011.um.ac.ir 

 
 
 

 W06کذ کارگاُ :  .1

 يباًیتا پشت فتعری فاز از –ًرم افسار  سکیر تیریهذ عٌَاى: .2

گزدد. توزکش  یارائِ ه بیدً ذیجذ یهطببق بب استبًذاردّب یافشار ًزم یّب ستنیبِ س تیبِ ًحَُ گٌجبًذى اهٌ يیًَ یکبرگبُ ًگبّ يیدر ا: چکیذُ .3

 بیافشار ٍ رفع  ًزم یچزخِ سًذگ یافشار در توبم فبسّب ًزم سکیافشارّب بِ عٌَاى ر ًزم یتیهطکالت اهٌ ییضٌبسب یگبى بز رٍ دٌّذُ ارائِ یاصل

 یاسبس یبسهٌذیً کیدرًظز گزفتِ ضَد، بِ عٌَاى  یفیفبکتَر ک کیعٌَاى بِ  ٌکِیا یبِ جب ستنیس تیاهٌ کزدیرٍ يیببضذ. بب ا یه آًْب بّصک

ّب،  یبسهٌذیً یتیاهٌ لیٍ تحل فیتعز یالسم بزا یّب، رٍش ّب، ابشارّب ٍ استبًذارّب هٌظَر، هذل يیًزم افشار هَرد تَجِ ٍ گستزش است. بذ

 گزدد. یارائِ ه -سکیر تیزیهذ کلی طَر بِ ٍ – یببًیٍ پطت یببیارس ،یطزاح ،یسبس هذل

  

 :گاىدٌّذ ارائِ .4

 رایاًاهِ ٍابستگي عٌَاى شغلي رشتِ تحصیلي آخریي هذرک تحصیلي ًام ٍ ًام خاًَادگي

 عببط قبئوی ببفقی

 )سزپزست علوی(
 یدکتز

هٌْذسی 

 کبهپیَتز
  عضَ ّیبت علوی

داًطگبُ 

 فزدٍسی هطْذ
ghaemib@ferdowsi.um.ac.ir 

 هزین هْزًضاد
کبرضٌبسی داًطجَی 

 ارضذ

هٌْذسی 

 -کبهپیَتز 

 افشار  ًزم

 maryam.mehrnejd@gmail.com  هذرط داًطگبُ

 کبرضٌبسی ارضذ راضیِ رضبیی

هٌْذسی 

 -کبهپیَتز 

 افشار  ًزم

-maryam.mehrnejad@stu  هذرط داًطگبُ

mail.um.ac.ir 

 

ارضذ  اکٌَى داًطجَی هقطع کبرضٌبسی ببضٌذ کِ ّن وپبد هیآهَختگبى س ٍ اس داًص 5631خبًن هْزًضاد هتَلذ سبل : گاىدٌّذ ًاهِ ارائِ زًذگي .5

 افشار داًطگبُ فزدٍسی هطْذ ّستٌذ.  در رضتِ هٌْذسی کبهپیَتز گزایص ًزم

ارضذ هٌْذسی کبهپیَتز داًطگبُ فزدٍسی هطْذ ًیش داًص  ببضٌذ کِ اس هقطع کبرضٌبسی آهَختِ سوپبد هی ٍ داًص 5631ًیش هتَلذ  خبًن رضبیی

 افشار ٍ هذیزیت داًص است. ّبی کبری ایطبى اهٌیت، هٌْذسی ًزم اًذ. سهیٌِ ضذُ  آهَختِ

 

 :کارگاُ هخاطباى .6

o َیتب دکتز یاطالعبت در سطَح هختلف کبرضٌبس یٍ فٌبٍر َتزیکبهپ یهٌْذس الىیٍ فبرغ التحص بىیداًطج 

o اهي یافشار ًزم یّب ستنیس یّب بةیٍ ارس سبىیپزٍصُ، طزاحبى، بزًبهِ ًَ زاىیهذ 
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o ّب سبسهبى یَتزیکبهپ یّب ستنیس تیاهٌ يیهطبٍراى، هسئَل زاى،یهذ 

 

 سرفصل: .7

o یتی...(، حوالت هْن اهٌ ،یهحزهبًگ ،یزی)صحت دادُ ّب، دستزط پذ تیاهٌ یذیکل نی: هفبّبسّبیطٌیپ 

o افشار(  ًزم یًزم افشار در طَل چزخِ سًذگ سکیر تیزی)هذ تیاهٌ یهٌْذس اصَل 

 تیاهٌ یٍ هٌْذس سکیر تیزیهذ یهعزف 

 ّدر طَل چزخِ ًزم افشار سکیر تیزیبِ هذ یکل یًگب 

 یتیاهٌ یّب یبسهٌذیً یهٌْذس 

 یتیاهٌ یٍ طزاح لیتحل 

 ٌبز هذل یهبتٌ تیاه 

 اهي یطزاح یالگَّب 

 ٌیسبس بدُیدر سطح پ تیاه 

 یتیاهٌ آسهَى 

 ًزم افشار یتیبلَغ اهٌ هذل 

o در ّز فبس سکیر تیزیهذ یٍ کبر بب ابشارّب یهعزف 

 

 18الي  14ساعت  – 1391شْریَر  22شٌبِ  سِ –رٍز  ًین :برگساری زهاى .8

 

 افشار ًزم یٍ هٌْذس تیبب اهٌ ییآضٌب ًیاز: پیش .9

 

 

 

 
                                   هراجعِ ًوائیذ. http://iscisc2011.um.ac.irگاُ  در ایي کارگاُ بِ ٍب ًام برای اطالع از ًحَُ ثبت

 

 
 


