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 ، ةترتیب اٌهیت:صیَه ٌای اىجام کاراىَاع 

 ىَصتو نقالً  -1 ✅ 
 پس اصاًتخاب ّوایص یاوٌفشاًس )اصلسوت ّوایص ّای دسحال تشگضاسی دس سایت هي ًیض هی تَاى ووه گشفت( هحَس هَسد -1

 تٌذُ ّواٌّگ ضَد.  ًظش سا ًیض اًتخاب ًوَدُ ٍتشای تؼییي هَضَع همالِ ٍ هشاحل اًدام واستا

 اًدام واساست: پزیشش ریل تِ هؼٌای تىویل ٍ هَاسد -2

  .چاج همالِ اسسال همالِ تِ ّوایص هشتَعِ، اخزپزیشش، همالِ تَسظ تٌذُ،اتوام واستأییذ 

 ًوشُ ای تؼلك ًوی گیشد. ٍ اهتیاصیا هَاسدی وِ ّواٌّگی الصم تا هي صَست ًگشفتِ تِ همالِ ّای چاج ضذُ لثل،  -3

 http://ec.nahad.ir نعارف     نجازی آنَزش ساناىًاخذگَاٌی گذراىدن دوره ٌای آنَزصی در  -2 ✅ 
 دسساهاًِ ػضَضَد.ٍ ضذُ Ec.nahad.ir آدسس تِ داًطگاّیاى هداصی آهَصش ساهاًِ ٍاسد ی هتماضی تایذاًطدَاتتذا د -1

تاتَخِ تِ ػٌاٍیي آهَصضی تؼییي ضذُ دس لسوت داًطگاُ هحل تحصیلتاى ٍدسًظش گشفتي ػٌَاى دسسی ٍ استاد هشتَعِ )ػلی  -2

 اصغشیضداى تخص( ًسثت تِ ثثت ًام الذام ًواییذ.

)تا تَخِ تِ اػالم الضاهی است. تشم پایاى ًوشُ 4تاسمف ًوشُ صذم 75 گَاّیّش ،فَقصهَى ّای گزساًذى دسٍس آگَاّی اسائِ  -3

 22خلسِ تا تَخِ تِ تؼغیلی داًطگاُ ّا، ایي دٍسُ ّا دس صَستی هحاسثِ ٍ ًوشُ هاصاد خَاٌّذ داضت وِ اص  22تَدى گزساًذى 

  خلسِ تیطتش تاضٌذ.(

 ادُ ٍ اص گشفتي چاج واغزی خَدداسی تفشهاییذ.هي ًطاى دتِ والس دس ّای دسیافتی سا  ًاهِ گَاّی -4

 (الزانی)تيیپاورپَارائً درس درکالس ةا استفاده از  -3 ✅ 

 پاٍسپَیٌت ّا تایذ ّوشاُ تا تصاٍیشٍخذٍل ّا ٍ...ًوَداسّای الصم تاضذ. -1

 َیل دادُ ضَد.حخْت تحَیل یىدا تِ تٌذُ، تِ ًوایٌذُ والس ت ٌتیپاٍسپَوالس، فایل  دسپس اصاسائِ  -2

 . صَست پزیشدتایذلثل اصضشٍع والس ٍآهادُ ساصی ٍسایل ٍاهىاًات ٍّواٌّگی ّای احتوالی تِ ػْذُ اسائِ دٌّذُ است  -3

 است.واهال الضاهی  ، تَسظ داًطدَیاى هحتشمتَسظ ساتظ والساسائِ دسس هغاتك ًَتت تؼییي ضذُ  -4

 /  یچٍارگزیيً ا یپرسش ٌا/طرح  یحیتضر یپرسش ٌاطرح  /خالصً ىَیسی -4✅ 
ًفشُ تِ صَستی تایذ اًدام ضَد وِ ّشگشٍُ هَاسدروشضذُ سا دس ول وتاب دسسی یا وتاتی وِ دس  6 تا 4ایي لسوت دس گشٍُ ّای  -1

ًفش اهىاى ّواٌّگی ًذاضتِ  6تا4چٌاًچِداًطگاُ ّا تا تَخِ تِ تؼغیلی )ایي ساتغِ هطخص گشدیذُ است تصَست واهل اًدام دٌّذ.

 (، ّش دٍ ًفش هی تَاًٌذ اص ول وتاب، یا خالصِ ٍیا پشسص پاضخ تطشیحی ٍ یا پشسص پاسخ چْاس گضیٌِ ای سا اًتخاب ًوایٌذ.تاضٌذ



 ّای هتي فًَت ٍ ُهاًٌذ وتاب ًَضتِ ضذ ماًیدلپشسًگ ٍ  B Lotus  14ٍسظ صفحِ تا فًَت دس ٍ سشفصل ّا يیػٌاٍ ِیول -2

  .تاضٌذ Times New Roman 12  اًگلیسی  ّای ٍهتي ًاصن B Lotus  12فاسسی

ٍ دس آى تیاى ضَد پاسخ تطشیحی ّای تطشیحی ٍ دس پایاى ّشپشسص، پشسص تذًثال آى  ٍضذُ ًَضتِ هتي وتاب خالصِ اتتذا  -3

 ی آى تیاى ضَد.ّا یه فصل یا تخص، پاسخ گضیٌِ ایولیِ پشسص ّای چْاسٍ دس اًتْای چْاسگضیٌِ ای اداهِ پشسص ّای 

 .اسسال ضًَذًیض   pdf، فایل word دس ٌّگام تحَیل ًْایی واس، تایذ ػالٍُ تش فایل -4

 هشتَعِ ّیچگًَِ وادس یا حاضیِ ای ًثایذ داضتِ تاضذ. فایل -5

 هَخة حزف هغالة هْن ًٍیوِ هْن گشدد. خالصِ وشدى ًثایذ -6

 .وَتاُ ٍ خالصِ ًثاضٌذ یلیخ ّای تطشیحی پشسص -7

                           .عشح ضَد ًسثتا عَالًیاص هغالة هْن ٍ تایذ  ّای تطشیحی پشسص -8

 درپرسش های چهارگسینه ای مواردذیل درنظر گرفته شود:

 :ًَضتِ ضَد لیرخغی هاًٌذ ًوًَِ پاسخٌاهِ دس آخش هغالة تِ صَست  -1

 ٍ..... 2-3 * 4-2*  3-1 پاسخٌاهِ:  

 ج، د .....خَدداسی ضَد. ،ب  ،الف  دسج اص ضواسُ گضاسی گشدًذ ٍ 4 -3 - 2- 1 تصَست ّا ٌِیگض-2

 ٍ....تِ خای خظ فاصلِ خَدداسی ضَد(ًمغِ ٍ پشاًتض )اصدسج تست خظ فاصلِ گزاضتِ ضَدّشتؼذ اص ضواسُ  -3

 .داس تاضٌذ شخظیص ایپشسًگ  ذیتا یهٌف یؼل ّاف -4

 ٍ....خَدداسی ضَد.  2ٍ 1 ٌِیگض،ّوِ هَاسد ، وذام  چی: ّی هاًٌذولواتاصآٍسدى ّا  ٌِیدس گض -5

آغاص ضذُ ٍ تا پایاى پشسص ّای چْاس گضیٌِ ای  1ی تطشیحی اصػذد تخص ضواسُ گضاسی پشسص ّا فصل یادس ضشٍع ّش  -6

 ضًَذ.هی ضشٍع  1اصػذد دس فصل یا تخص تؼذ دٍتاسُ اداهِ پیذا وشدُ ٍ ّواى فصل 

 هَاسد هْن هشتَط تِ فٌَى سٌدص ٍاًذاصُ گیشی دس عشح پشسص ّا هَسد تَخِ لشاس گیشد. -7

پس اص اًدام سِ چْاس صفحِ، تایذ ًوًَِ واس تشای غلظ گیشی ٍ ساٌّوایی ّای الصم تِ هي تحَیل دادُ ضَد، صیشا تا اسسال ول  -8

   هحاسثِ ٍ دسج هی گشدد ٍ خْت سفغ اضىال تشگطت دادُ ًخَاّذ ضذ. ًوشُ واس، تا تَخِ تِ دلت ٍ ویفیت ٍ... فمظ

 کارٌا وتحقیق ٌای داىضجَییک کلیً ىکات نضتر✅ 

 ضوا.احتوالی هحاسثات تش اساس اػالم وٌن، ًِ تِ ضوا آى سا صهاًی لغؼی است وِ هي  ًوشُ تحمیك ٍواسّای ػولی ضوا -1

 :هَاسد تاضذ يیضاهل ا ذیتا اسسالی لیفایا اسن ّش ػٌَاى  -2

  وٌٌذگاى ِیتْخاًَادگی ًام فمظ  -ًَع ٍ همذاس واس -ػٌَاى دسس

 (هحوذًژاد -خؼفشصادُ -یٌیحس-خالصِ ٍ پشسص ول وتاب -1ِطی)تِ ػٌَاى هثال: اًذ



 

 : نٍمتذکرچيد 

 اصتیي سفتي صحوات ضواخَاّذگشدیذ.واسٍػذم سػایت ّشیه اص هَاسدریل ّشچٌذتسیاسخضئی تاضذ هَخة ًالص تَدى  -1

 هی تَاًذ، پس اص اعالع تِ هي ٍ ثثت دس لیست والسی هي، واسػولیپس اص اًتخاب یىی اص واسّای فَق تؼٌَاى  ّشداًطدَ -2

 ، ضشٍع تِ واسًوایذ.تٌْایی یاگشٍّی

 یادداضت ّا ٍهتي ّای دستی واسّای اًدام ضذُ، خْت تشسسی الصم تایذ تا صهاى اػالم ًوشُ ًگْذاسی ضَد.ولیِ  -3

 .ػالم هی گشددا (www.ali- yazdanbakhsh.ir)سایت هياصخولِ تغییشات دسایي ساٌّوا اصعشیك هْن  اعالع سساًی ّای -4

پشدیس فشٌّگیاى آخشیي هْلت تحَیل واسّای داًطدَیاى هي دسداًطگاُ ّای فشدٍسی هطْذ، پشدیس فشٌّگیاى ضْیذ تْطتی، -5

تَدُ ٍ ًحَُ اسسال آى تِ صَست حضَسی دس داًطىذُ ٍ   99خشداد آخش ٍ ...تا ، پشدیس ضْیذ ّاضوی ًژادثاهي الحدح)ع(

 ،تا تاخیش)حتی یه سٍص( اسسال ضًَذواسّایی وِ  خَاّذ تَد، ش و یا ایتاسرور و یا پیام رسان منحصرا از طریق ایمیل زییا 

 تؼلك ًوی گیشد. تِ آًْا ًوشُ ای تشسسی ًخَاٌّذ ضذ ٍ

  ساُ ّای استثاط تا هي:

 yazdanbakhsh@ ایتا سساى پیام                  sapp.ir/yazdanbakhshپیام سساى سشٍش 

 www.4sooy.irتواس تاهي دسسایت                    yazdan_bakhsh@yahoo.comایویل 
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