
                                    

  :  دس ٘طشیات ٚ وٙفشا٘س ٞا   ٔماالت   

 ٔمشسات ضٙاسی آسیة ػٙٛاٖ تا(  لضاییٝ لٜٛ) ٔاٚی ٘طشیٝ دس آٖ چاج ٚ ٔماِٝ اسایٝ   1 •

 7831 وطٛس ٟٕٔات ٚ سالح لاچاق

 اسٌاٖ   تشٚیجی- ػّٕی  - ضٛساٞا تخصصی ٔاٞٙأٝ دس چاج ٚ ٔتٛاِی ٔماالت اسایٝ   2 •

 ( ضٟشٚ٘ذی حمٛق) استاٟ٘ا ػاِی ضٛسای

 ٔاِی تأیٗ  حمٛلی ٔٛا٘غ  ٔٛسد دس  خاسجی  ٘طشیات دس  ػّٕی ٔماالت  پزیشش  4 3ٚ •

 دس چاج  ٚ 4172 ٚ 4174 - ایشاٖ دس خاسجی ٔاِی تأیٗ ٔمشسات تحَٛ سیش   ٘یض  ٚ  خاسجی

IJIMS 

  تیٕاساٖ تش ادػیٝ  ٚ تاثیشارواس  ٔٛضٛع تا  پژٚٞطی - ػّٕی ٔماِٝ  چاج ٚ پزیشش  5  •

 پٛس حسٗ ػّی دوتش آلای  ٕٞىاسی تا ضٟشوشد پضضىی ػّْٛ دا٘طٍاٜ پژٚٞطی ػّٕی  ٘طشیٝ

 7838- دٞىشدی

 ِیضیًٙ ٔاِی تأیٗ  ٔٛضٛع تا ِیضیًٙ  ّٔی ٕٞایص دس ٔماِٝ  چاج ٚ اسایٝ ، پزیشش  6 •

  7838 ٔطاِثات ٚصَٛ لا٘ٛ٘ی ٞای ٚضشٚست



 ّٔی ٕٞایص دس  یافتٝ تٛسؼٝ وٕتش ٔٙاطك تٛسؼٝ دس ٔمشسات ٘مص ٔماِٝ اسایٝ ٚ پزیشش  7 •

 7833  -  ٌزاسی سشٔایٝ

 دا٘طٍاٜ ، پژٚٞطی ػّٕی ٔجّٝ ، صىٛن اٚساق حمٛلی ٚ فمٟی ٔاٞیت  ٔماِٝ پزیشش  8  •

  7838  ،( س) اِضٞشا

 ٔطاِؼٝ) اصفٟاٖ، تفصیّی طشح پزیشی تحمك تشػذْ ٔٛثش ػٛأُ اسصیاتی» ػٙٛاٖ تا ٔماِٝ 9 •

 پٛستش چاج ٚ ٔماالت ٔجٕٛػٝ دس ٔماِٝ دسج صٛست تٝ 814 وذ ٚ(«سثض فضای واستشی:ٔٛسدی

 لشاس پزیشش ٔٛسد  "4171 ٔطٟذ ضٟشی ٔذیشیت ٚ سیضی تش٘أٝ إِّّی تیٗ وٙفشا٘س "دس ٔماِٝ

 7831. ٌشفت

 

 ٞای پژٚٞص ّٔی وٙفشا٘س دس٘خستیٗ "٘ظأی خاظ جشایٓ حمٛلی ضٙاسی آسیة"  ٔماِٝ- 10

. ٌشفت لشاس پزیشش ٔٛسد "تاختش دا٘طٍاٞی پشدیس-ایالْ سٚا٘طٙاسی ٚ حمٛق ٔذیشیت، دس ٘ٛیٗ

7831 

  تٟاداس اٚساق تٛسس حمٛلی تشسسی:  ٔماِٝ- 11



 پشدیس-ایالْ سٚا٘طٙاسی ٚ حمٛق ٔذیشیت، دس ٘ٛیٗ ٞای پژٚٞص ّٔی وٙفشا٘س اِٚیٗ دس

 . 7831. ٌشفت لشاس پزیشش ٔٛسد "تاختش دا٘طٍاٞی

 جٟا٘ی وٙفشا٘س دسچٟاسٔیٗ 4128217  تاوذ " تشتفسیشلاٖ٘ٛ ػذاِت تاثیش" ٔماِٝ 12 •

   ..ٚ حمٛق ٘ٛیٗ ٞای پژٚٞص
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 . ٌشفت لشاس

 

 ضطٕیٗ دس "إِٓاٖ فشایثٛسي ٚ اصفٟاٖ دس ٔؼٕاسی ضٛاتط تطثیمی تشسسی" ٔماِٝ 13 •

 ٔماِٝ دسج صٛست تٝ  یضد ضٟش دس 7832 صیست ٔحیط ٚ ،ػٕشاٖ ،ضٟشساصی ٔؼٕاسی ّٔی ٕٞایص

 . ضذ پزیشفتٝ پٛستش چاج ٚ  ٕٞایص ٔماالت ٔجٕٛػٝ دس



 وٙفشا٘س سٛٔیٗ دس"ایشاٖ ٔؼٕاسی دسٔمشسات سإِٙذاٖ حمٛق ضٙاسی آسیة" ٔماِٝ 14 •

 صٛست تٝ ٕٞذاٖ ضٟش دس7832ضٟشی ٔذیشیت ٚ ضٟشساصی ٚ ٔؼٕاسی ٞای پژٚٞص ساال٘ٝ ّٔی

 .ضذ پزیشفتٝ پٛستش چاج ٚ  ٕٞایص ٔماالت ٔجٕٛػٝ دس ٔماِٝ دسج

 حٕایت تا  وٝ ضٟشساصی ٚ ٔؼٕاسی ػٕشاٖ، ٘خثٍاٖ إِّّی تیٗ وٙفشا٘س سٛٔیٗ دس 15 •

 -دساستا٘ثَٛ March 2017 7 تا ٔطاتك 7832 اسفٙذ 77تاسیخ دس ٔؼتثش ػّٕی ٔجأغ ٚ ٞا دا٘طٍاٜ

 حمٛق تاثیش: ػٙٛاٖ تا صذالت ٟٔٙذس ٚ پٛس سّیٕاٖ ٟٔٙذس ٔطاسوت تا.ضذ تشٌضاس تشویٝ

 ٚالغ پزیشش ٔٛسد ٚ اسای4414ٝ ضٙاسٝ تا ضٟشی ٔٙظش ٚ سیٕا تش ٔؼٕاسی احىاْ ٚ ضٟشٚ٘ذی

  .ٌشدیذ

 آیٙذٜ ّٔی ٕٞایص دس تحشیٓ پسا دس (lc) اسٙادی اػتثاس ٌطایص حمٛلی ؛تشسسی ٔماِٝ 16 •

 چاج ٔماالت ٔجٕٛػٝ دس ٚ پزیشش پٛستش صٛست تٝ آتاد خشْ ضٟش 7832 تیشٔاٜ دس پژٚٞی

  . ٌشدیذ

 تا٘ىی ٔجّٝ ،دس" خاسجی ٌزاسی سشٔایٝ  تشای لا٘ٛ٘ی ٞای چاِص" تخصصی ٔماِٝ 17 •

 .ٌشدیذ چاج 7832 تاتستاٖ دس(ّٔت تا٘ه تٝ ٚاتستٝ ا٘تطاسات اص سشٔایٝ وّیذ



 حمٛلی ٘ظاْ دس خاسجی ٔاِی تأیٗ ٞای چاِص ٚ ٔٛا٘غ" پژٚٞطی ػّٕی ٔماِٝ 18  •

 تٟشاٖ طثاطثایی ػالٔٝ دا٘طٍاٜ 7834 خصٛصی حمٛق ٞای پژٚٞص ٔجّٝ یاصدٕٞیٗ دس "ایشاٖ

 . ٌشدیذ چاج

 : تاِیفات •

 ا٘تطاسات.  ساَ  42 دس اٍّ٘یسی حمٛلی ٔتٖٛ ٞای آصٖٔٛ ٔجٕٛػٝ ٚتٛضیح ضشح وتاب-1

  پشسٕاٖ

  ا٘تطاس دست دس( صىٛن) اسالٔی لشضٝ اٚساق حمٛلی ٚ فمٟی ٔاٞیت وتاب -2

  ا٘تطاس دست دس ، ایشاٖ حمٛق دس خاسجی ٔاِی تأیٗ ٔٛا٘غ ٚ ٞا تایستٍی وتاب -3

  . چاج آٔادٜ ، ٔطاسوت اٚساق حمٛلی ٔاٞیت وتاب -4

 دا٘طٍاٜ ٔمشسات ٚ لٛا٘یٗ ٔجٕٛػٝ اِٚیٗ  وتاب چاج ٚ تٙمیح ٚ دستذٚیٗ ٕٞىاسی ٚ ٔطاسوت -5

 7834 ٞا

 : خاسجی صتاٖ •



   .فشا٘سٝ  صتاٖ تا آضٙایی ٚ ػشتی ٚ اٍّ٘یسی صتاٖ تٝ  تسّط ٚ آضٙایی •

 


