
 
 ساٌّوبی ًَیؼٌذگبى هقبالر

 
 

 کبس یک ًشیدِ ٍ ًَآٍسی ٍ اكبلز داسای ٍ ثَدُ ؿذُ سذٍیي هَضَػبر ٍ فللٌبهِ ّبی الَیز ساػشبی ٍدس( ّب)ًَیؼٌذُ دظٍّؾ ًشیدِ ثبیذ هقبلِ ّش  .1
 .ثبؿذ سحقیقبسی

دس ّش هشحلِ، اػن اص دسیبفز، داٍسی ٍ یب چبح،  سشسیت اثش ًخَاّذ داد ٍ اًذ، ؿذُ چبح داخلی دیگش ّبی ّوبیؾ یب ٍ هدالر دس کِ هقبالسی ثِ فللٌبهِ .2
 ای سا دزیشؽ ًخَاّذ ًوَد. )ّب( هقبلِف خَاّذ کشد ٍ هي ثؼذ اص ًَیؼٌذُدس كَسر آگبّی اص ایي اهش، فشایٌذ داٍسی ٍ چبح سا هشَق

ّبی السیي، هؼبدل فبسػی  دس كَسر اػشفبدُ اص ٍاطُ ّب کَؿؾ ؿذُ ثبؿذ ٍ خبة ٍاطُاًش دس ٍ ثَدُ فبسػی صثبى دػشَس ثشاثش ٍ سٍاى ثبیذ هقبلِ ّبی ًَؿشِ .3
 آى ثِ كَسر دبًَیغ دس ّوبى كفحِ آٍسدُ ؿَد.

ػبصی هقبلِ خْز چبح سَػط  ثق فشهز فللٌبهِ سبیخ ؿَد. آهبدُػشًَی ٍ هطب ٍ یب ثبالسش ثِ كَسر سک Word 2007 افضاس ًشم دس ثبیذ هقبلِ. 4
 َسر خَاّذ دزیشفز.ٍیشاػشبساى ك

 سبیخ ؿَد. Times New Romansکلوبر اًگلیؼی ثبقلن  ٍ  B Nazanin  قلن ثب فبسػی کلوبر .5
 ػبیض ّب ؿکل ٍ ّب خذٍل سیشش. ثبؿذ 12 ػبیض هشاخغ ٍ هٌبثغ ٍ ّب قؼوز ّوِ دس هقبلِ هشي. ثبؿذ ثَلذ 12 ػبیض فًَز ثب فشػی ٍ اكلی سیششّبی کلیِ. 6

 ثبؿذ. 14ٍ ػٌَاى اًگلیؼی ػبیض  11ّبی اًگلیؼی داخل هشي ثب ػبیض  ّب ٍ ًَؿشِ ثبؿذ. کلیِ هشي 11ّب ػبیض  خذٍل ّوِ هشي ٍ ثَلذ 11
 هذیش سقبضبی ٍ ًیبص كَسر دس ٍ ؿًَذ دادُ قشاس هقبلِ اكلی فبیل داخل دس خَة کیفیز ثب ٍ  JPEG فشهز ثِ ثبیذ ًوَداسّب ٍ ّب ػکغ ّب، ؿکل کلیِ .7

 بًِ ًیض اسائِ ؿًَذ.خذاگ ثلَسر اخشایی
 . ثَد خَاٌّذ ػفیذ ٍ ػیبُ چبدی ًؼخِ دس ٍ سًگی الکششًٍیکی ًؼخِ دس ًوَداسّب ٍ ّب ًقـِ ٍ سًگی ّبی ؿکل .8
 :ثبؿذ صیش ّبی ثخؾ ثشگیشًذُ دس حذاقل ثبیؼشی هقبلِ .9

 ػٌَاى . الف
 .ثبؿذ 14 ػبیض  B Titrػٌَاى ثبیذ كشیح، دقیق ٍ هخشلش، فًَز 

چٌیي ًَیؼٌذُ هؼئَل ثب قشاس دادى ػشبسُ دس ثبالی ًبم اٍ دس دبًَیغ  ؿَد. ّن اًگلیؼی( ثؼذ اص ػٌَاى رکش بر کبهل ًَیؼٌذگبى )فبسػی ٍسَخِ: هـخل
 ًَیؼٌذُ ساثط ًجَدُ، اهب هؼئَلیز ػلوی هقبلِ ثش ػْذُ اٍػز. ایي كفحِ اٍل هـخق ٍ ایویل اٍ رکش گشدد. لطفب سَخِ ؿَد کِ ًَیؼٌذُ هؼئَل ضشٍسسبً

 فللٌبهِ اص دزیشؽ داًـدَیبى هحششم ثؼٌَاى ًَیؼٌذُ هؼئَل هؼزٍس اػز. 
 .ؿَد رکش آى خغشافیبیی هحل ٍ داًـگبُ ًبم داًـکذُ، ًبم اػشبد، داًـیبس، اػشبدیبس، هشثی، داًـگبّی دسخِ ثشگیشًذُ دس ثبیذ ًَیؼٌذگبى ًبم

 (12هحوذ حؼي دَس )فًَز ػبیض هثبل: 
 (11ی ػوشاى، داًـگبُ ػلن ٍكٌؼز ایشاى، سْشاى. )فًَز ػبیض داًـیبس، داًـکذُ هٌْذػ

 چکیذُ فبسػی ٍ اًگلیؼی .ة
گیشی ثبؿذ. اص آٍسدى  ًشیدِ ّب، ثحث ٍ یبفشِ سٍؽ ثشسػی، ،ّذف دس ثشگیشًذُ صهیٌِ ٍ کلوِ ٍ 251حذاکثش سب  ،اًگلیؼی چکیذُ ثبیذ ثِ صثبى فبسػی ٍ

ی ؿَد. چکیذُ اًگلیؼی ثبیذ دقیقب هؼبدل فبسػی آى ثبؿذ. ثِ ّوشاُ چکیذُ اًگلیؼی، ػٌَاى هقبلِ ای یب سَخیْی خَدداس حبؿیِ ،ثذیْی ًکبر هقذهبسی،
 ثِ اًگلیؼی، ًبم ًَیؼٌذگبى ثِ السیي ٍ ٍاثؼشگی ػلوی ٍ دسخِ داًـگبّی ثِ صثبى اًگلیؼی اسائِ ؿَد.

 کلوبر کلیذی .ج
 .ثبؿذ ٍاطُ  5سب  3ٍاطُ ّبی کلیذی ثبیؼشی ثیي 

 بلِهشي اكلی هق -د
 ّبی صیش ثبؿذ )دیـٌْبدی(: هؼوَال هشي اكلی هقبلِ ثبیذ ثِ سشسیت، دس ثشگیشًذُ ثخؾ

 هقذهِ -1
ّذف هطبلؼِ ثبؿذ. دس كَسر اػشفبدُ اص خذاٍل،  ایي ثخؾ ثبیذ دس ثشگیشًذُ داًؾ هَخَد دسثبسُ هَضَع ٍ هجبًی ًظشی آى، ضشٍسر اًدبم سحقیق ٍ

 هَسد سَخِ قشاس گیشًذ:  یب ًقـِ ًکبر صیش ثبیؼشی ًوَداس، اؿکبل ٍ
 ٍ ُػٌَاى خذاٍل دسثبال خذٍل ٍ ّوشاُ ثب سفشًغ ثیبى ؿَد ؿوبس. 
 ٍ ؿَد ٍ ّوِ ثب ػٌَاى ؿکل  ّبی ًوَداس، ػکغ، ًقـِ ٍ.. خَدداسی ّوشاُ ثب هٌجغ ثیبى ؿَد. اص رکش ػٌَاى ؿوبسُ ٍ ػٌَاى ؿکل ّب دس دبئیي

 د.آٍسدُ ؿَ
  دیـیٌِ سحقیق .2
 ّب( سٍؽ کبس )هَاد ٍ سٍؽ. 3

ّبی آهبسی )دس كَسر اػشفبدُ( ثِ دقز  ّب ٍ سٍؽ گیشی، اثضاس گشدآٍسی دادُ دس ایي ثخؾ ًَع هطبلؼِ، خبهؼِ دظٍّـی، ًوًَِ هَسد هطبلؼِ، سٍؽ ًوًَِ
 ثیبى ؿَد.

 ّب یبفشِ. 4
ثیبى یبفشِ ّب اػشفبدُ ؿَد.خذاٍل ًٍوَداسّب ثبیذ داسای ؿوبسُ ٍػٌَاى کبهل ٍسػب ثبؿذ ٍهحل  دس ایي قؼوز،اص هشي،خذاٍل،ًوَداس ٍػکغ ثِ سٌبػت ثشای

 قشاس گیشی ػٌبٍیي ثِ ّوبى سشسیجی کِ دسثخؾ هقذهِ رکش ؿذ،قشاس گیشد.
 گیشی ًشیدِ ثحث ٍ. 5

دس ایي  ٍسی ثش کل هقبلِ ثِ ػٌَاى ًشبیح حبكل اػز.گیشی داؿشِ ثبؿذ کِ هش ًشیدِ ثبیذ ثخـی ثِ ًبم ثحث ٍ هقبلِ دس آخشیي ثخؾ اص ثذًِ اكلی خَد،
ثب سػبیز سشسیت هٌطقی رکش گشدد. ّن چٌیي اگش فشضیبسی دس هطبلؼِ هطشح  ّبی هْن سحقیق ثش اػبع اّذاف ٍیظُ آى ثِ اخشلبس ٍ ثخؾ ثبیؼشی یبفشِ

 ّبی سحقیق ثیبى ؿَد. دس حذ یبفشِ ایي ثخؾ ثبیؼشی ثِ كَسر سٍؿي ٍ سد آى هَسد ثحث قشاس گیشد. یب ؿذُ، سبئیذ ٍ
 هٌبثغ. 6



هٌبثغ  هٌبثغ دس هشي ثب اػشفبدُ اص ؿوبسُ هٌجغ دس داخل کشٍؿِ ٍ اػذاد ثِ صثبى فبسػی هـخق گشدًذ. دس اًشْبی هقبلِ اثشذا هٌبثغ فبسػی ٍ ػذغ
 اًگلیؼی آٍسدُ ؿَد. 

 دس ًگبسؽ هٌبثغ ًکبر صیش سػبیز گشدد:
 هقبلِ فبسػی 

 .یب ًَیؼٌذگبى، ػبل اًشـبس، ػٌَاى کبهل هقبلِ، ًبم هدلِ، ؿوبسُ هدلِ: ؿوبسُ كفحبر ًبم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیؼٌذُ
ثب اػشفبدُ اص سٍؽ  QFD، اٍلَیز ثٌذی هـخلِ ّبی فٌی ٍهٌْذػی دس هذل 1385هثبل: ًدوی، هٌَچْش،یَػفی، حؼیي، خْبًگیش، هحوذ حؼیي، 

TOPSIS 251-248، ف. 34 ؿوبسُ ؿشیف، دظٍّـی –دس حبلز فبصی، فللٌبهِ ػلوی. 
 هقبلِ اًگلیؼی 

 .ًبم ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى، ػبل اًشـبس، ػٌَاى کبهل هقبلِ، ًبم هدلِ، ؿوبسُ هدلِ: ؿوبسُ كفحبر ًبم خبًَادگی ٍ
-Zayed, T. and Amer, M. Pan, 2008, Assessing risk and inherent in Chinese highway project using AHP, 

International Journal of project Management, vol202, pp. 540 – 546.. 
 کشبة فبسػی 

 .ًبم ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى، ػٌَاى کشبة، ًبؿش، ػبل اًشـبس، ؿوبسُ كفحبر ًبم خبًَادگی ٍ
 کشبة اًگلیؼی 

 .ًبم ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى، ػٌَاى کشبة، ًبؿش، ػبل اًشـبس، ؿوبسُ كفحبر ًبم خبًَادگی ٍ
 سشخوِ کشبة 

 .ًبم هؤلف کشبة، ًبؿش، ػبل اًشـبس، ؿوبسُ كفحبر ًبم هششخن، ًبم کبهل کشبة، ًبم خبًَادگی ٍ ًبم خبًَادگی ٍ
 کٌفشاًغ 

 .یب ًَیؼٌذگبى، ػبل، ػٌَاى هقبلِ، اػن کٌگشُ، هبُ، ًبم ؿْش، کـَس ًبم ًَیؼٌذُ ٍ ًبم خبًَادگی ٍ
 .ایشاى سْشاى، ؿْشیَسهبُ، لیي کٌگشُ هٌْذػی ًفز ایشاى )ؿشکز هلی ًفز ایشاى(،، ًگبّی کلی ثِ سکٌیک اسصیبثی سیؼک، ا1385ٍهثبل: هیشاج، فشؿشِ،

 ِدبیبى ًبه 
 .ًبم ًَیؼٌذُ، ػبل، ػٌَاى کبهل دبیبى ًبهِ، هقطغ سحلیلی، ًبم داًـگبُ، كفحبر ًبم خبًَادگی ٍ

 .ْشاى داًـکذُ ػلَم ٍ فٌَى ًَیي، اسصیبثی سیؼک صیؼز هحیطی هؼذى چبدسهلَ، کبسؿٌبػی اسؿذ، داًـگبُ س1381هثبل: هؼؼَدی، فشّبد،
 هٌبثغ الکششًٍیک 

 .ایٌششًشی آدسع هقبلِ، ؿوبسُ طٍسًبل، ًبم هقبلِ، ًبم اًشـبس، ػبل ًَیؼٌذُ، ًبم ٍ خبًَادگی ًبم 
 ,Jenedi, Smit,2009 ,State of Rail Safety in Canada, journal of management ,vol. 151هثبل : 

http://www.tc.gc.ca/eng/tcss/rsa_review/chapter2.html 
  

 

http://www.tc.gc.ca/eng/tcss/rsa_review/chapter2-372.html
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میالعا   ) هاا  و بررسای دادق عیعیات    بین خشکساالی هواشااسای و هیادرولوژ کی   خیر أتزمان اثر شدت و مدت خشکسالی بر تعیین 

 348  ....................................................................................................................................................................................، علیرضا شکوهیفهیمه رضی :تاالب انزلی(حوض  موردی:

 388  .................. یرمضان یاعتدال یهاد ،زاده یمازندرانحامد ، فاطمه زال :موردی: صاا ع مواد شو اده(  میالعآب مجازی در صاعت )رد پای  بررسی

 378  ............................................. ران تربندتو ،پناهییا ؤر، زاده محمدمهدی حسین :آبر ز ساقر در استان کرمانشاه  حوض در سیل حساسیت بادی پهاه

 تخات و سیساتم   صااهه  از کلکتورهاای خورشایدی   عشم با اساتااده  ۀر جزآب شور در ماابع  یساز ن ریش ستمیس یاعتصاد یاب ارز

 398  .............................................................................................................................................................. سید محسن عبادی، قربانی بهرام :فازدهاده تغییر مواد سازی ذخیره

، حسین ربانیهاا  :HYDRUS-2D فیز کی و دددی مدل از استااده با خاك اشباع غیر و اشباع  ناحی در شیر ن و شور آب تداخل سازی شبیه

 907   ....................................................................................................................................................................................................................... ، مسعود سلطانیلیاقت عبدالمجید

، ساید حمیدرضاا   ، عبدالرسول قاسامی سمانه عابدی :مالی و جانی بال ای طبیعی در ا ران های ترهای کالن اعتصادی بر میزان خسارمتغی ثیرأت

 928 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... مرتضوی

حساین ریااحی    :چاادژنی   ر زی بیاان  های روباز با پوشش گیاهی مستغرق با استااده از تهلیل پارتو و برنامه تخمین ضر ب درگ در کانال

 988 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... مدوار

 یدریا ح یعلا  :سد سردشات(  :موردی  میالع) HEC- HMS مدل ر اضی سیالب طراحی با استااده ازر بحساسیت پارامترهای مؤثر  تهلیل

 988  .............................................................................................................................................................................................................................. انیصمدمرتضی  ،یحصاربهزاد ، صفر یب

ناااد   ، محماود حبیا   ساید حساین روشاان    :کارون شمالی حوض  آبخیز رواناب –سازی بارش  ورودی با استااده از آزمون گاما در مدلبهیا  بررسی 

 967   ........................................................................................................................................................................................................................... یاروسالو کُرمانسکی، ، کاکا شاهدیروشن

 938   ............... طالعی، مریم نوروزی، اقبال اسدی آراد، محمدحسین جهانگیر :LARS-WG مدل آبر ز کرخه با استااده از  حوضبیای بارش در  پیش

 998  ....... سعید فرزین ،الهام فیجانی ،فر سمیرا زندی ،مریم نعیمی :(کارون  رودخان :موردی  میالع)تغییر اعلیم و فعالیت انسانی بر ماابع آب  آثارارز ابی 

 8007   ..................................................................... یوسفی نحسی موسوی مهسا سیّده :ر دپذی تجد ها انرژی بر دتأکیبرق با  دتولی بررسی رد پای آب در

، رسول زمانی  بیاتیسمیرا  :IRWQIST و MI ،HPI ،HEI ،Cd های کیایت آب تاالب چغاخور از نظر فلزات ساگین با استااده از شاخص ارز ابی

 8028   ...................................................................................................................................................................................................................................... غالمی  د مافیو، داو احمدمحمودی

ماوردی:    میالعا آب پس از وعوع آلاودگی ) توز ع   شبکمد ر ت کیای و خروج آب آلوده در ساز، زمان ماند  جر ان رعیق کارا ی بررسی

 8088   ..................................................................... ، محسن دهقانی درمیانچی محمد گیوه، غالمرضا عزیزیان، سیروس حریف :آب شرب شهر زاهدان(  شبک

دصبی مصاودی، جاگل تصادفی، ماشین بردار پشاتیبان و رگرسایون خیای      شبکهای  مدلتعیین پتانسیل آب ز رزمیای با استااده از 

 8047   .................................................................. ، امید اسدی نلیوان، سورنا اسدیعلی دسترنج ،علیرضا رابط :ارومیه(  در اچآبخیز  ض حوموردی:   میالع)

 8068   ................... جالل بازرگان، هادی نوروزی :دوگانهخیری أتای  ارز ابی کارا ی روش ماسکیاگاق خیی در روند ابی سیل در سدهای ساگر زه

، رساول  مهادی فاویدی   :راهکارهای مااساب   ارائپا دار تاالب جازمور ان با استااده از تکایک متاسوات و   توسعهای  شااسا ی استراتژی

 8078   ..................................................................................................................................................................................................... حمید مسلمی ،، مرضیه رضاییآبادی نجفمهدوی 

حسان   ،هاادی ااانی فیلساتان    :موردی: اساتان تهاران(  میالع  ) دوامل اعتصادی و مد ر تی بر پا داری آب در بخش کشاورزی آثاربررسی 

 8039   ............................................................................................................................................................................................................................. محمد چالجور ،هاشمی داران

مهادی  ، ناوروزی اکبر  :(، مازندرانآبخیز کسیلیان ض حو: موردی  میالع) دبی و رسوب همگای و ناهمگایمعلق و ارز ابی رسوب بار  برآورد

 8099   .............................................................................................................................................................................................................. عوری، اباذر اسمعلی عبدالهی، ادایار پاوهش

 8888   ، محمد کمانگرپور رئیس کوهزاد ،سید حسین میر موسوی :ازدور ساجشبا استااده از   خاك هدا ت الکتر کیمکانی تغییرات  ارز ابیپا ش و 




