اوجش آفشيٌص خبوي
 وبسضٌبسي تشثيت ثذًي داًطگبُ تشثيت هؼلن تْشاى وبسضٌبسي اسضذ تشثيت ثذًي داًطگبُ تشثيت هؼلن تْشاى -دوتشي هذيشيت ٍسصضي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ ػلَم ٍ تحميمبت تْشاى

سَاثك اخشايي
 هذيش فشٌّگي داًطىذُ تشثيت ثذًي ثِ هذت  2سبل هذيش گشٍُ سضتِ هذيشيت ٍسصضي هذيش گشٍُ داًطدَيبى دوتشي هذيشيت ٍسصضي -سئيس داًطىذُ تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي

وتت
 اٍلبت فشاغت دس ٍسصش .حسيي پَسسلغبًي ،اوجش افشيٌص خبوي ،عيجِ صسگش , 1390 ,ثبهذاد وتبة هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي دس سبصهبى ّبي ٍسصضي .اوجش آفشيٌص خبوي،سؼيذ صبًؼي ،صّشُ هيشسپبسي, ,1393 ,ثبهذاد وتب
 هذيشيت ٍ تَسؼِ سبصهبى ّبي ٍسصضي ,ثبهذاد اوجش آفشيٌص خبوي  -هْذي صبدلي ,1394 ,وتبة ,تبليف ًىبت اسبسي دس ثذًسبصي اوجش آفشيٌص خبوي , ,1374 ,وويتِ هلي الوپيه ,تشخوِ ثْذاضت ٍ ٍسصش (دس هحيظ ًظبهي) اوجش آفشيٌص خبويً ,1386 ,بضش داًطگبُ اهبم حسيي(ع) ,تبليف تشثيت ثذًي ػوَهي . 2ٍ 1ويبًَش ضشيفي آرس ،حويذ عجبعجبئي ،اوجش آفشيٌص خبوي ،سضب ًيه ثخص،ػجذالؼلي ثٌبئي فش ،حسي لبسوؼلي پَس ،هبّشخ هَهٌي ،احوذ صاوبًي ,1390 ,داًطگبُ آصاد اسالهي تْشاى خٌَة
 ةّذاضت ٍ ٍسصش .اوجش آفشيٌص خبوي  -سؼيذ صبًؼي , ,1392 ,ثبهذاد وتبة -سبصهبى ٍ تطىيالت تشثيت ثذًي .اوجش آفشيٌص خبوي ,1393 ,ثبهذاد وتبة
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وٌفشاًس ّب
استجبط خَ اًگيضضي ثب ضخصيت ٍسصضىبساى ضْش تْشاى -1394 .اٍليي ّوبيص ػلوي پژٍّطي يبفتِ ّبي ًَيي
ػلَم هذيشيت ،وبسآفشيٌي ٍ آهَصش ايشاى
استجبط َّش ّيدبًي ٍ هَلفِ ّبي اى ثب اثؼبد سضبيت ضغلي دثيشاى تشثيت ثذًي1394.اٍليي ّوبيص هلي
دستبٍسدّبي ًَيي تشثيت ثذًي ٍ ٍسصش
 تبثيشٍيژگي ّبي دهَگشافيىي ثشهٌص ٍسصضي فَتجبليست ّبي ليگ ّبي حشفِ اي فَتجبل ّ. 1394-وبيص ثييالوللي يبفتِ ّبي ًَيي پژٍّطي دس ػلَم ٍسصضي
استجبط ثيي هذيشيت هطبسوتي ٍ خالليت دس وبسوٌبى اداسات تشثيت ثذًي استبى خَصستبى -1393-دٍهييوٌفشاًس ثيي الوللي هذيشيت چبلطْب ٍ ساّىبسّب
-همبيسِ ًحَُ گزساى اٍلبت فشاغت داًص آهَصاى پزيشفتِ ضذُ وٌىَس ثب ستجِ ثبال ٍ پزيشفتِ ىضذُ هذاسس استبى

يضد ثب تبويذ ثش فؼبليت خسوبًي(-1390ضطويي ّوبيص هلي داًطدَيبى تشثيت ثذًي ٍ ػلَم ٍسصضي ايشاى

پبيبى ًبهِ ّبي ساٌّوبيي ضذُ
 .1پيص ثيٌي ػولىشد ضغلي ثش اسبس صفبت ضخصيتي ٍ تؼْذ حشفِ اي هؼلوبى تشثيت ثذًي ضْش تْشاى
 .2تبثيش اػتوبد اختوبػي ثش لزت اص اٍلبت ثب تبويذ ثش فشاغت ثب تبييذ ثش فؼبليت ثذًي
 .3ػٌَاى تبثيش ثبصيبثي چشيىي ٍ هسؼَليت اختوبػي ثش ٍفب داسي هطتشيبى ثب هتغيش هيبًدي ثب لبثليت اػتجبس
 .4تؼييي استجبط ثيي ثبصاسگشايي ٍ گشايص وبسآفشيٌبًِ ثب ًَآٍسي دس فشٍضگبُ ّبي ٍسصضي هٌيشيِ تْشاى
 .5ساثغِ فٌبٍسي اعالػبت ثب اثؼبد سبصهبى يبدگيشًذُ دس اداسات تشثيت ثذًي استبى اسدثيل
 .6ساثغِ ثيي َّش ّيدبًي ،سثه ّبي هذيشيتي تؼبسض ٍ ػولىشد هشثيبى ٍسصضي
 .7استجبط ثيي اًگيضش ،خالليت ٍ خَدوبسآهذي دس ثيي هشثيبى ٍسصضي
 .8ساثغِ ووبل گشايي ثب سفتبس ضْشًٍذي سبصهبًي دس ثيي ٍسصضىبساى ٍ غيش ٍسصضىبساى
 .9ساثغِ َّش اختوبػي ثب فشسَدگي ضغلي دس دثيشاى تشثيت ثذًي ضْشستبى ثْجْبى
 .10استجبط سجه ّبي سّجشي هشثيبى ثب سضبيت ٍ ػولىشد ثبًَاى تىَاًذٍوبس ليگ ثشتش
 .11استجبط سسبًِ ّبي خوؼي ثب چگًَگي گزساًذى اٍلبت فشاغت فشصًذاى ضبّذ ٍ ايثبسگش استبى تْشاى
 .12استجبط ثيي هٌص ٍ ٍيژگي ّبي ضخصيتي ثب ػولىشد ٍسصضىبساى تين هلي لبيمشاًي
 .13همبيسِ سضبيت اص صًذگي ،اثتىبس ٍ ًَآٍسي ضغلي ثيي دٍ گشٍُ ٍسصضىبساى سصهي ٍ افشاد ػبدي ضْش تْشاى
 .14ساثغِ ثيي ّوجستگي تيوي ٍ اضغشاة دس داًطدَيبى ٍسصضىبس سضتِ ّبي تيوي
 .15ثشسسي استجبط سشهبيِ فشٌّگي ٍ اًگيضش پيطشفت ٍسصضي داًطدَيبى فؼبل ٍ غيش فؼبل ٍسصضي
 .16استجبط هذل پٌح ػبهلي ضخصيت  -ضبدوبهي ٍ هَفميت تحصيلي داًطدَيبى تشثيت ثذًي
 .17ساثغِ سضبيت هٌذي ٍ تحليل سفتگي ٍسصضىبساى يب تحليل سفتگي هشثيبى ليگ ثشتش ضْش تْشاى
 .18استجبط ضبدوبهي ،ضيَُ ّبي همبثلِ ثب استشس ٍ خَدوبسآهذي ثش ٍسصضىبساى صى غيش فؼبل
 .19ثشسسي استجبط فشٌّه سبصهبًي هذيشيت داًص ٍ اثش ثخطي سبصهبًي ٍصاست ٍسصش ٍ خَاًبى
 .20اسصيبثي هذيشاى ٍ هؼبًٍيي ٍسصش خَاًبى استبى تْشاى ثب استفبدُ اص ثبصخَسد  360دسخِ
 .21اثشات سجه ّبي سّجشي هشثيبى ٍ ثْذاضت سٍاًي هشثيبى ثش ػولىشد سٍاًي ٍسصضىبساى ٍاليجبليست
 .22ساثغِ َّش ّيدبًي ٍ هْبست ّبي استجبعي ثب دسن هَفميت ٍسصضي دس هشثيبى
 .23استجبط ثيي تؼْذ حشفِ اي ٍ سبصهبًي ثب ػولىشد ضغلي دثيشاى ٍسصش ضبغل دس آهَصش ٍ پشٍسش ضْشسي

ً .24مص دسن هحيظ فيضيىي ٍ ويفيت سالهتي ثش هطبسوت دس فؼبليتْبي ثذًي اٍلبت فشاغت داًطدَيبى فؼبل ٍ
غي فؼبل ٍسصضي
س
 .25استجبط ثيي هتغيشّبي ضٌبختي اًگيضضي ثب ػولىشد ٍسصضي داًص آهَصاى دثيشستبى ّبي ضْشستبى وبهيبساى
 .26تبثيش ػَاهل ثبصاسيبثي ساثغِ هٌذ ثش سضبيتوٌذي ٍ ٍفبداسي هطتشيبى ثبضگبُ ّبي ثذًسبصي ٍ پشٍسش اًذام
استبى وشهبًطبُ
 .27ساثغِ ثيي ساّجشد ّبي همبثلِ اي ثب فشسَدگي ضغلي هشثيبى ٍسصش
 .28استجبط ثيي خَدوبسآهذي ،اّوبل وبسي تحصيلي ثب سالهت ػوَهي دس داًطدَيبى تشثيت ثذًي داًطگبُ آصاد
اسالهي استبى تْشاى
 .29استجبط ثيي هذيشيت هطبسوتي ٍ خالليت وبسوٌبى اداسات تشثيت ثذًي استبى خَصستبى
 .30ساثغِ اًگيضش ٍ سضبيت ضغلي هؼلوبى تشثيت ثذًي استبى لن
 .31استجبط هْبستْبي استجبعي ثب خالليت ٍ َّش ػبعفي وبسوٌبى ٍصاست ٍسصش ٍ خَاًبى
 .32ضٌبسبيي ٍ اٍلَيت ثٌذي ػَاهل خزة ثشاي حضَس توبضبگشاى ثِ ٍسصضگبُ ّب
 .33ساثغِ خَ اًگيضضي ثب ضخصيت ٍ سضبيتوٌذي ٍسصضىبساى ضْش تْشاى
 .34تجييي استجبط خالليت ٍ ثشًذ سبصهبى ثب هذيشيت استجبط هطتشي دس فذساسيَى ّبي ٍسصضي
 .35استجبط ثيي سجه ّبي سّجشي هشثيبى ٍسصضي ثب اػتوبد ثِ ًفس ٍ ًگشش ثِ هَفميت داًطدَيبى ٍسصضىبس
ٍتجبل
 .36ضٌبسبيي ساثغِ هذيشيت سيسه ثب خالليت ٍ َّش سبصهبًي وبسوٌبى فذساسيَى ف
 .37ثشسسي استجبط ثيي ٍيژگي ّبي ضخصيتي ٍ پشخبضگشي ٍسصضىبساى ًخجِ ٍسصش ّبي سصهي
 .38تبثيش ػذالت ٍ فشٌّگ سبصهبًي ثش ضبدوبهي دثيشاى تشثيت ثذًي
 .39ساثغِ ٍيژگي ّبي ضخصيتي وبسآفشيٌي ٍ خَدوبسآهذي توشيٌي هذيشاى ثبضگبّْبي ٍسصضي ضْش تْشاى
 .40ساثغِ استشس ضغلي ثب فشٌّگ سبصهبًي ٍ سضبيت ضغلي دس وبسضٌبسبى ٍسصش خوؼيت ّالل احوش
 .41ساثغِ ًيبصّبي ايٌتشًتي ٍ فشسَدگي ضغلي ثب ويفيت صًذگي دس دثيشاى تشثيت ثذًي ٍ غيش تشثيت ثذًي ضْش
وشج
 .42استجبط ثيي َّش هؼٌَي ٍ سالهت سٍاى ثب تؼْذ سبصهبًي وبسوٌبى اداسُ ٍسصش ٍ خَاًبى استبى صًدبى
 .43استجبط ثيي ويفيت صًذگي ثب هؼٌَيت دثيشاًتشثيت ثذًي آهَصش ٍ پشٍسش استبى الجشص
 .44استجبط ثيي حوبيت اختوبػي ثب سالهت هؼٌَي ٍ سالهت اختوبػي صًبى ٍسصضىبس هٌغمِ  15ضْشداسي تْشاى
 .45استجبط ثيي سشهبيِ اختوبػي ٍ تحليل سفتگي پشسٌل ٍسصضىبس هٌغمِ  8ضْشداسي تْشاى
 .46همبيسِ اثؼبد اسصضي ٍيژُ ًبم تدبسي دس ثيي هطتشيبى ٍسصضىبس ٍ غيش ٍسصضىبس پَضبن ٍسصضي ًبيه دس ضْش
تْشاى
 .47استجبط سشهبيِ اختوبػي ٍ هطبسوت ٍسصضي -هغبلؼِ هَسدي خبًجبصاى ٍسصضىبس استبى تْشاى
 .48اسائِ الگَي سبختبسي سشهبيِ اختوبػي سةاسبس َّيت ديٌي ٍ سشهبيِ سٍاى ضٌبختي دس داًطدَيبى تشثيت

ثذًي داًطگبُ آصاد اسالهي
 .49ساثغِ ي فؼبليت ٍسصضي ثب سفتبس اختوبػي داًص آهَصاى همغغ هتَسغِ ضْشستبى سثبط وشين
 .50استجبط ثيي َّيت اختوبػي ثب تحليل سفتگي ٍسصضىبساى هدوَػِ ٍسصضي تْشاى هٌغمِ 8
 .51استجبط ثيي هؼٌَيت ثب َّيت اختوبػي دس هؼلوبى صى تشثيت ثذًي ضْش تْشاى
 .52استجبط ثيي سشهبيِ اختوبػي ثب ويفيت صًذگي هؼلوبى صى تشثيت ثذًي ضْش تْشاى
 .53استجبط ثيي هسئَليت پزيشي اختوبػي ثب وبس تيوي دثيشاى تشثيت ثذًي ضْش تْشاى
 .54تبثيش ٍيژگي ّبي دهَگشافيىي ثش هٌص ٍسصضي فَتجبليست ّبي ليگ ّبي حشفِ اي فَتجبل
 .55استجبط ثيي هْبستْبي اختوبػي ٍ سجىْبي َّيت ثب سبصگبسي اختوبػي داًص آهَصاى ٍسصضىبس ضْش يبسَج
 .56عشاحي ٍ تذٍيي ًظبم ًبهِ اخاللي تين ّبي ٍسصضي ًيشٍّبي هسلح
 .57استجبط ثيي سشهبيِ اختوبػي ثب ػضت ًفس داًطدَيبى داًطگبّْبي آصاد ضْش تْشاى
 .58تؼييي ٍيژگي ّبي ثشًذ اًسبًي ٍ هيضاى همجَليت اختوبػي آى اص ديذگبُ داًطدَيبى داًطگبُ ّبي دٍلتي ضْش
تْشاى
 .59تأثيش اثضاسيبثي وبسآفشيٌبًِ ثش هَفميت وست ٍ وبسّبي ٍسصضي -هغبلؼِ ٍسصش وطتي
 .60استجبط ثيي اثؼبد ضخصيت ثب ووبل گشايي ٍسصضىبساى ضْش تْشاى
 .61تأثيش حبهيبى هبلي ثش ثشًذ دس سَپشليگ ثسىتجبل ثبًَاى وطَس(هغبلؼِ هَسدي ثشًذ ويب گبلشي)
 .62استجبط ثيي سشهبيِ اختوبػي ٍ َّيت اختوبػي هشثيبى ضٌبي تْشاى
 .63استجبط ثيي هذيشيت صهبى ٍ تحليل سفتگي هشثيبى ٍسصضي ضْشداسي تْشاى
 .64استجبط ثيي ػضت ًفس ثب سالهت سٍاى دس ٍسصضىبساى هدوَػِ ّبي ٍسصضي ضْشداسي تْشاى
 .65ساثغِ َّش ّيدبًي ثب سبصگبسي اختوبػي ٍسصضىبساى ضٌب ضْش تْشاى
 .66استجبط ثيي ٍيژگي ّبي ضخصيتي ثب هؼٌَيت دثيشاى تشثيت ثذًي
 .67استجبط ثيي َّش فشٌّگي ثب هؼٌَيت داًطدَيبى ٍسصضىبس ضْش تْشاى
 .68استجبط ثيي ضبدوبهي ثب سالهت هؼٌَي داًطدَيبى ٍسصضىبس داًطگبّْبي ضْش لن
 .69استجبط ثيي سجه صًذگي ثب َّيت اختوبػي هؼلوبى تشثيت ثذًي  -هٌغمِ  4تْشاى
 .70استجبط هؼٌَيت سبصهبًي ثب خَدوبسآهذي ٍ تؼبلي سبصهبًي دس ثيي هذيشاى هشد ٍ صى سبصهبى ٍسصضي ضْشداسي
تْشاى

