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دس پیـجشد ػلَم دیگش ٍ استمبی جبیگبُ ایي سؿتِ ٍ ًیبص داًـجَیبى ٍ  وبهپیَتش ٍ ثب تَجِ ثِ ًمؾ فٌبٍسی اًالػبت

تـىیل ٍ اص ایي  داًـگبُ ایَاى ویسؿتِ اًجوي ػلوی گشٍُ وبهپیَتش  داًؾ آهَختگبى داًـگبُ دس اػتالی ایي

 ًبهیذُ هی ؿَد. پغ ثِ اختلبس اًجوي

ًبهِ اختلبساً اًجوي ًبهیذُ  وِ دس ایي اػبع داًـگبُ ایَاى ویاًجوي ػلوی وبهپیَتش   ًبم اًجوي: -1هبدُ

 ؿَد. هی

پظٍّـی، تحمیمبتی،  ،تخللی ،تـىلی اػت ػلوی داًـگبُ ایَاى ویاًجوي ػلوی گشٍُ وبهپیَتش  -2هبدُ

 ي سا ًذاسًذ.فشٌّگی ٍ غیش ػیبػی ٍ اػوبء حك اػتفبدُ ػیبػی ٍ اًتفبػی اص ػٌَاى اًجو

 .هذت فؼبلیت: هذت فؼبلیت اًجوي اص تبسیخ تأػیغ ثشای هذت ًبهحذٍد هی ثبؿذ -3هبدُ

 اّذاف اًجوي:

 .تؼوین ٍ تؼویك سٍاثي ػلوی ٍ پظٍّـی ثیي اػوبء :1ثٌذ

هؼتوش ثیي داًـگبُ ٍ اػوبء اًجوي ثِ هٌظَس سفغ ًیبصّبی ػلوی ٍ تخللی  ایجبد استجبى هؼتمل ٍ :2ثٌذ 

 .اػوبء

ایجبد استجبى ثب اًجوي ّب ٍ هَػؼبت ػلوی ٍ تحمیمبتی داخل ٍ خبسج وـَس دس ساػتبی تجبدل اًالػبت  :3ثٌذ 

 .وی ایَاى داًـگبُػلوی ٍ ؿٌبػبًذى تَاًوٌذی ػلوی 

ٍ لَاًیي  داًـگبُ ایَاى ویهختلف ٍ اًجبم فؼبلیت ّبی هـبثِ ثشاثش همشسات  اًتـبس ًـشیبت دس صهیٌة :4ثٌذ 

 .وـَس

 .دس ایشاى ٍ جْبى داًـگبُ ایَاى ویتالؽ دس جْت اػتالی  :5ثٌذ

دس ًتیجِ ثبال ثشدى ػٌح ػلوی  ایجبد صهیٌِ ی هٌبػت ثشای تجلی اػتؼذاد ّب ٍ ثشاًگیختي خاللیت ٍ: 6ثٌذ

 داًـجَیبى.

ٍ افضایؾ ػٌح هـبسوت ٍ  ی ػلوی ٍ پظٍّـی دس هیبى داًـجَیبى ّبی فَق ثشًبهِ ثشگضاسی فؼبلیت :7ثٌذ 

 ّوىبسی داًـجَیبى دس ایي فؼبلیت ّب.

 استجبى ثب كٌؼت ٍ ایجبد صهیٌِ ّبی دسآهذصایی ثشای داًـجَیبى. :8ثٌذ
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 ووه ثِ سفغ هـىالت تحلیلی ٍ ججشاى ووجَدّبی آهَصؿی ٍ صیشثٌبیی داًـگبُ. :9ثٌذ

 فؼبلیتْبی اًجوي

اختیبسات خَد ٍ دس  ُػلوی ٍ اجشایی دس حَص ُهـبٍس ،پظٍّـی، آهَصؿی هختلف اص جولِ اًجوي دس صهیٌِ ّبی

حَصُ ی فؼبلیت ایي اًجوي ّب  .اص اػوب فؼبلیت خَاّذ داؿت یٍ پظٍّـ یهشثًَِ ٍ حوبیت ػلو یگشایـْب

ًبهِ اًجوي ّبی ػلوی ثَدُ ٍ فمي ثِ دسٍى داًـگبُ هحذٍد ًوی گشدد. وِ اّن ایي فؼبلیت ّب ثِ  هٌبثك ثب اػبع

 ثبؿٌذ: یؿشح ریل ه

 .ل وٌفش اًؼْب، ػویٌبسّب ٍ گشدّوبیی ّبی ػلوی ٍ تخللی دس صهیٌِ هشثًَِتـىی  -1

ؿٌبخت ٍ ًشح هؼبئل ٍ هـىالت ٍ ایجبد صهیٌِ ّبی تحمیمبتی جذیذ دس جْت ثبسٍسی ػلوی اػوبء ٍ اسائِ   -2

 ساّجشدّبی ػلوی دس جْت حل هـىالت

 ّوىبسی ثب اػوبء دس اهَس آهَصؿی ٍ پظٍّـی  -3

ّب ٍ ػبیش هشاوض ػلوی ثِ هٌظَس اًجبم اهَس پظٍّـی، آهَصؿی  ّب، داًـگبُ ثیي اًجويّبی استجبى  ایجبد صهیٌِ  -4

ای دس داًـگبُ ٍ ػبیش هشاوض ریشثي ٍ اًتمبل دػتبٍسدّبی ػلوی ٍ ػولی اػوبء ثِ داًـگبُ ٍ ػبیش  ٍ هـبٍسُ

 هشاوض ػلوی ٍ هتمبثال اًتمبل یبفتِ ّبی ػلوی ثِ اًجوي 

ی باػوبء ثِ هٌظَس تجبدل ًظش ػلوی، تخللی ٍ آهبدُ ػبصی صهیٌِ ّ هْیب ػبختي هحیٌی هٌبػت ثشای  -5

الصم ثشای وبسّبی حشفِ ای ٍ ایجبد خاللیت ٍ فؼبلیت ّبی ػلوی ٍ پظٍّـی ٍ ؿٌبخت اػتؼذدّب ٍ ّذایت 

 آًْب ثِ ػَی هشاوض ػلوی، تحمیمبتی ٍ كٌؼتی

ی اص ًشیك تـىیل وٌفشاًغ ّب ٍ ووه ثِ اؿبػِ ی فشٌّگ اػتمالل، آصادی، تَػؼِ ی ػلوی ٍ ًفی ٍاثؼتگ  -6

 ّبی ػلوی ػویٌبسّب ٍ گشدّوبیی

 ّبی جذیذ ثشگضاسی هشاػن جْت آؿٌبیی ٍسٍدی  -7

ّبی یه سٍصُ ٍ ػویٌبسّب ٍ  ثشگضاسی ّوبیـْبی ػلوی هختلف اص لجیل ّوبیؾ: ثشگضاسی ّوبیـْبی هختلف  -8

ّب ٍ هجبحث هٌشح ؿذُ دس صهیٌِ  ّبی آهَصؿی دس صهیٌِ دسٍع سؿتِ وبهپیَتش ٍ هؼشفی فٌبٍسی وبسگبُ
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وِ ثشگضاسی ػلؼلِ ّوبیـْبی ّفتگی دس ػٌح داًـىذُ اص  ...وبهپیَتش، استجبًبت، في آٍسی اًالػبت ٍ

 هْوتشیي آًْب خَاّذ ثَد.

ًشح تحمیمبتی جبهغ: ًشح تحمیمبتی جبهغ وِ ثب ووه اػبتیذ ٍ هـبسوت داًـجَیبى گبهی هَثش دس ثْجَد   -9

ایي ًشح ثِ گًَِ ای ًشاحی ٍ  داسد.دس هَػؼِ ٍ وـَس سا ؾ ویفیت اهَس پظٍّـی سًٍذ تحمیمبت ٍ افضای

پیبدُ ػبصی هی گشدد وِ دس ًی یه هذت صهبى هؼیي داًـجَیبى ؿشوت وٌٌذُ دس ایي ًشح ثِ كَست 

هذاٍم ٍ ّذفوٌذ ثِ تحمیك ٍ پظٍّؾ دس یه صهیٌِ پشداختِ ٍ ًتیجِ آى دسلبلت یه همبلِ یب ػویٌبس ٍ 

یىشٍصُ دس اختیبس ػبیش داًـجَیبى لشاسدادُ هیـَد، اص ًشفی اػبتیذ ًیض ثب ًظبست غیش هؼتمین ثِ  وٌفشاًؼی

ایي همبالت ٍ ػیش تحمیمبتی وِ ثِ ًَؿتي ایي همبالت هٌجش خَاّذ ؿذ، صهیٌِ پشثبستشؿذى ایي همبالت سا 

 فشاّن هیىٌٌذ.

هیجبؿذ،  Robotic اًجوي تـىیل تینتـىیل تین سثبتیه: ّوچٌیي یىی دیگش اص فؼبلیتْبی ػوذُ ایي   -11

الذام ثِ تـىیل ٍاحذ سثبتیه وشدُ ٍ دس هؼبثمبت هختلف  ...ایي اًجوي ثِ ّوشاُ اًجوٌْبی هىبًیه ٍ ثشق ٍ

 چِ دس ػٌح اػتبًی ٍ وـَسی ٍ چِ دس ػٌح ثیي الوللی ؿشوت خَاّذ وشد.

ي اًجوي تـىیل تین یىی دیگش اصػوذُ فؼبلیتْبی ای :ACMتـىیل تین جْت ؿشوت دس هؼبثمبت   -11

)الوپیبد ثشًبهِ ًَیؼی وبهپیَتش( خَاّذ ثَد وِ ثب ّذف استمبء ACM داًـجَیی جْت ؿشوت دس هؼبثمبت

جبیگبُ داًـگبُ دس ػٌح وـَسی ٍ جْبًی ٍ ّوچٌیي استمبی ػٌح ػلَم هشتجي ثب ثشًبهِ ًَیؼی ٍ تَػؼِ 

اًِ خیلی صیبد ٍ لبثل اًویٌبى اص ّذف اًجوي تـىیل یه تین ثب پـتَ. ًشم افضاسی اًجبم هی گیشد

داًـجَیبى ٍ ػاللِ هٌذاى هی ثبؿذ وِ دس آیٌذُ ثتَاًذ ثب لذست صیبدی دس هؼبثمبت حوَسی همتذس داؿتِ 

ثبؿذ ٍ حتی تب وؼت همبم ّبی ثشتش جْبًی ًیض گبم ثشداسد ٍ دس ایي ساُ اص حوبیتْبی اػبتیذ ٍ لؼوتْبی 

 بُ ًیض ثی ثْشُ ًخَاّذ ثَد.هختلف اداسی ٍ پظٍّـی ٍ آهَصؿی داًـگ

ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی هختلف: ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی هختلف ثشاػبع یه چبست هذٍى وِ   -12

دس اختیبس داًـجَیبى لشاس هیگیشد. اهیذ اػت وِ ثب فشاّن ؿذى صهیٌِ ٍ فوبی هٌبػت، ایي دٍسُ ّب هىول 

 آهَصؿی هٌبػجی ثشای داًـجَیبى گشدد.

ثشگضاسی والػْبی حل توشیي ثشای دسٍع هختلف  حل توشیي ثشای دسٍع هختلف: ثشگضاسی والػْبی  -13

 دس ًَل تشم وِ دس ایي ساُ اص ووه اػبتیذ ٍ گشٍُ ٍ ّوچٌیي داًـجَیبى ثشتش اػتفبدُ هیـَد.
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ثشگضاسی والػْبی آهبدگی وٌىَس وبسداًی ثِ وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ: ثشگضاسی والػْبی آهبدگی   -14

 ثِ وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ) هزاوشُ ٍ ثؼتي لشاسداد ثب گشٍّْبی آهَصؿی ٍ اػبتیذ(.وٌىَس وبسداًی 

چبح ٍ اًتـبس جضٍات دسػی دس ػٌح داًـگبُ دسصهیٌِ دسٍع هشتجي ثب وبهپیَتش: چبح ٍ اًتـبس جضٍات   -15

ؼبلیتْبی ایي یذ اػبتیذ هحتشم ًیض اص دیگشفیدسػی دس ػٌح داًـگبُ دسصهیٌِ دسٍع هشتجي ثب وبهپیَتش ثب تأ

  اًجوي خَاّذ ثَد.

 چبح ٍ ًـش ًـشیِ تخللی: چبح ٍ ًـش ًـشیِ تخللی دس داخل داًـىذُ  -16

ساُ اًذاصی ٍة ػبیت اًجوي هٌْذػی وبهپیَتش: ساُ اًذاصی ٍة ػبیت اًجوي هٌْذػی وبهپیَتش وِ   -17

جضایی وِ ایي ػبیت ثِ لؼوت ه داسای لؼوتْبی هجضا هی ثبؿذ ٍ ثِ داًـجَیبى خذهت سػبًی هیىٌذ.

ّوبى ػبختبس اًجوي خَاّذ ثَد تمؼین هی ؿَد ٍ ّش لؼوت اص ػبیت تَػي سٍاثي ػوَهی ثب اًالػبتی وِ 

 .ثشٍص سػبًی هی ؿَد ،اص دیگش لؼوت ّب دسیبفت خَاّذ وشد

ساُ اًذاصی ًشحی ثشای تؼَین وتبثْبی داًـجَیبى: ساُ اًذاصی ًشحی ثشای تؼَین وتبثْبی داًـجَیبى   -18

 یتْبی ایي اًجوي هی ثبؿذ وِ اهیذ اػت ثب اػتمجبل داًـجَیبى هَاجِ ؿَد.اص دیگش فؼبل

 ثشگضاسی جـي فبسؽ التحلیلی: ثشگضاسی جـي فبسؽ التحلیلی ثشای داًـجَیبى تشم آخش  -19

اسائِ هـبٍسُ ثِ داًـجَیبى ػضیض دس اًجبم پشٍطُ ّبی داًـجَیی هختلف: اسائِ هـبٍسُ ثِ داًـجَیبى ػضیض   -21

بی داًـجَیی هختلف ٍ تـىیل گشٍّْبی وبسی هختلف دس داخل ٍ خبسج اص داًـىذُ ثشای دس اًجبم پشٍطّْ

ثشلشاسی استجبى ثب اسگبًْبی هختلف ٍ اًجبم پشٍطُ ّبی آًْب ثِ كَست تین ًیض اص دیگش فؼبلیتْبی ایي اًجوي 

 هیجبؿذ. 

ٍ  CD یل ثبًههجالت تخللی ثشای سؿتِ وبهپیَتش: تـى ٍ وتت هشجغ ٍ ساٌّوب ٍ CD تـىیل ثبًه  -21

ٍ اسائِ آًْب ثِ  (E-Book وتت هشجغ ٍ ساٌّوب ٍ هجالت تخللی وبهپیَتش ثشای سؿتِ وبهپیَتش )ثِ كَست

 ّبی هختلف ًشم افضاسی دس لبلت ثبًه CD ٍ DVD اػبتیذ ٍ داًـجَیبى جْت اػتفبدُ ٍ ّوچٌیي اسائِ

CD ِاسائ ٍ CD ٍ DVD  ِّوشاُ چىیذُ هٌلت آًْب اص ػوذُ فیلوْبی وٌفشاًؼْب ٍ ػویٌبسّبی هختلف ث

فؼبلیتْبی اًجوي ثَدُ وِ اهیذٍاسین دسآیٌذُ ثب تىویل ٍ ثِ سٍصسػبًی ثِ هَلغ ایي ثؼتِ ّبی ًشهبفضاسی 

 ساّگـبی داًـجَیبى ثبؿین.
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ایجبد ّوبٌّگی ثشای ؿشوت دس وٌفشاًؼْبی ػلوی ٍ ػویٌبسّب: ایجبد ّوبٌّگی ثشای ؿشوت دس   -22

سّبی داخل ٍ خبسج دس داًـىذُ ثب فشاّن وشدى صهیٌِ ایبة ٍ رّبة ٍ ّوچٌیي وٌفشاًؼْبی ػلوی ٍ ػویٌب

 اػىبى دس هحل وٌفشاًغ ًیض اص فؼبلیتْبی اًجوي هیجبؿذ.

ثشگضاسی اسدٍّبی هـتشن ثب ػبیش اًجوٌْب ٍ اًجبم اهَس فشٌّگی ٍ تفشیحی: ثشگضاسی اسدٍّبی هـتشن ثب   -23

 ًیض یىی اص فؼبلیتْبی دیگش ایي اًجوي هیجبؿذ.ػبیش اًجوٌْب ٍ اًجبم اهَس فشٌّگی ٍ تفشیحی 

ایجبد فشكتْبی ؿغلی هختلف: ایجبد فشكتْبی ؿغلی هختلف اص ًشیك استجبى ثشلشاس وشدى ثب لؼوتْب ٍ   -24

هختلف آهَصؿْبی  اسگبًْبی هختلف ثشای جزة ًیشٍی وبس ثِ ثبصاس وبس ٍ ّوچٌیي ثشلشاس وشدى صهیٌِ ّبی

 .ش فؼبلیتْبی ایي اًجوي هیجبؿذتخللی دس حیي اًجبم وبس اص دیگ

ثشگضاسی هؼبثمبت داًـجَیی جْت پَیبیی داًـىذُ ٍ ایجبد اًگیضُ دس هیبى داًـجَیبى ٍ ؿٌبػبًذى   -25

 .تَاًبیی ّبی داًـىذُ اص ایي ًشیك

 .ّبی هختلف ػلوی داًـجَیی ٍ دس كَست اهىبى حوبیت هبلی اص آًْب ّوىبسی ثب گشٍُ  -26

 .ٍ ٌّشی دس ثشگضاسی هشاػن هختلف داًـجَیی ّوىبسی ثب ػبیش وبًًَْبی فشٌّگی  -27

 

 ارکبن اوجمه:

وِ دس ریل ّشوذام تـشیح  ج( اػوبی افتخبسی ،ة( هجوغ هشوضی ،الف( هجوغ ػوَهیاسوبى اًجوي ػجبستٌذ اص 

 ؿذُ اػت.

 :کبمپیوترمجمع عمومی اوجمه علمی گروه الف( 

، هٌْذػی ًشم افضاس، ٍ وبهپیَتش داًـگبُ )سؿتِ ّبی هٌْذػی فٌبٍسی اًالػبت ولیِ داًـجَیبى گشٍُ فٌبٍسی

آیٌذ. ایي داًـجَیبى هی  ػلَم وبهپیَتش( ثِ ًَس پیؾ فشم ثِ ػوَیت ایي هجوغ دس هیٍ  هٌْذػی ػخت افضاس

ؿَد اػالم تَاًٌذ ثب هشاجؼِ ثِ اػوبی هجوغ هشوضی ثشای فؼبلیت دس ثشًبهِ ّبی اًجوي وِ هتؼبلجب اػالم هی 

 آهبدگی وٌٌذ.
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 :کبمپیوترمجمع مرکزی اوجمه علمی گروه ة( 

ثب سای هؼتمین اػوبی هجوغ ػوَهی  ػوَ اكلی ٍ دٍ ػوَ ػلی الجذل تـىیل ؿذُ وِ ۷هجوغ هشوضی اص 

تؼییي .اص ثیي اػوبی هجوغ هشوضی یه ًفش ثؼٌَاى دثیش اًتخبة هی ؿَد .اًجوي ػلوی اًتخبة هی ؿًَذ

اًتلبة اػوب اص ٍظبیف ٍ اختیبسات دثیش هی ثبؿذ،وِ ثبیذ ثب ًظش هَافك آًْب كَست پزیشد ٍ ثِ هؼئَلیت ّب ٍ 

 تلَیت اًجوي ثشػذ.

اػوبی ػلی الجذل دس جلؼبت حك سای ًذاؿتِ ٍلی هیتَاًٌذ ؿشوت وشدُ ٍ ًظش دٌّذ ٍ دس كَست حزف ّش یه 

 هیـًَذ.اص اػوبی اكلی هجوغ هشوضی ثب سای اوثشیت هجوغ هشوضی جبیگضیي 

 :شرایط اوتخبببت و کبوذیذهب

هبُ(. وِ حذ  آثبى) جلؼبت هجوغ ػوَهی ثِ هٌظَس ثشگضاسی اًتخبثبت ّش ػبل تحلیلی یه ثبس ثشگضاس هی گشدد

اص اػوبی اًجوي هی ثبؿذ. اگش حذ ًلبة هزوَس حبكل ًـذ، هجوغ ثشای  )ثلث( ًلبة هجوغ ػوَهی یه ػَم

َست ثب حوَس ّش ػذُ اص اػوبی هجوغ، جلؼِ ثِ سػویت ؿٌبختِ هی ثبس دٍم دػَت خَاّذ ؿذ وِ دس ایي ك

 ؿَد.

 :الف( شرایط عمومی

 اؿتغبل ثِ تحلیل دس سؿتِ هشثًَِ.)ثذیْی اػت وِ ثبیذ داًـجَی آى هشوض یب ٍاحذ ثبؿذ(  -1

 .ػذم ػوَیت دس هجوغ ٍ یب ؿَسای دیگش تـىل ّبی داًـجَیی  -2

 ی. ًاًوجبی ٍ ػذم هحشٍهیت اًوجبًًذاؿتي ػبثمِ ی   -3

 .ًیوؼبل تحلیلی دٍگزساًذى حذالل   -4

ػوَ اص اػوبی اكلی هجوغ هشوضی هجٌی ثش ػذم ّوىبسی ػوَ دیگش ٍ ثب  ۴دس كَست گضاسؽ حذالل  :۱تجلشُ 

ًظش دثیش اًجوي ایي ػوَ حزف هی ؿَد ٍ ثالفبكلِ یىی اص اػوبی ػلی الجذل )ثِ اًتخبة هجوغ هشوضی ( 

 هی ؿَد. جبیگضیي ایي ػوَ

ثِ  هجوغ هشوضی پغ اص ّش دٍسُ اًتخبثبت یه ًفش سا اص هیبى اػوبی اكلی ٍ ثب اًتخبة اوثشیت آًْب اًجوي:دثیش 

 .هجوغ هؼئَل ًظبست ثش ػولىشد دثیش اػت ایي ،ػٌَاى دثیش خَاّذ ؿٌبخت. پغ اص آى
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ػوَ  ۶مت ّش تغییش دثیش ثب ًظش دیگش اػوبی اكلی هجوغ هشوضی اهىبى پزیش اػت.دس ایي هَسد هَاف :۲تجلشُ

 اكلی هجوغ) ثذٍى احتؼبة دثیش( الضاهی اػت.

 :وظبیف دبیر

 دثیش هؼئَلیت اداسُ جلؼبت سا ثش ػْذُ داسد.  -1

 .دثیش اًجوي هی تَاًذ دس جلؼبت ؿَسای فشٌّگی داًـگبُ ؿشوت وٌذ  -2

 .دثیشاًجوي ثبیذ ثش ٍظبیف ٍ ػولىشد دیگش اػوبی هجوغ هشوضی ًظبست وٌذ  -3

 هی ثبؿذ. ًلت ٍ ػضل هؼئَلیتْب ٍ اػوب ًیض اص ٍظبیف دثیش ،تؼییي  -4

 :وظبیف معبوویه

 اًجبم ٍظبیف هحَلِ اص ًشف دثیش ثب تَجِ ثِ هؼئَلیت هشثًَِ.  -1

ًظبست ثش ػولىشد اػوبی هجوغ ػوَهی ٍ دس كَست لضٍم پیـٌْبد ثِ هجوغ هشوضی ثشای ثشخَسد ثب   -2

غ هشوضی هؼشفی ؿًَذ دس غیش ایي كَست اػوبی هتخلف.)ایي اػوب ثبیذ تَػي هؼبٍى ثِ هجو

 هؼئَلیت ًحَُ ی اًجبم فؼبلیت ثب هؼبٍى هشثًَِ اػت(.

 وظبیف مسئول روابط عمومی: 

هؼئَل سٍاثي ػوَهی ثبیذ ثش اػبع ًظش دثیش, صهبى ٍ هىبى تـىیل جلؼِ سا ثِ اًالع ػبیش اػوبی   -1

 .هجوغ هشوضی ثشػبًذ

هشوضی سا ثِ ًَس دلیك هىتَة ًوبیذ تب اػوبی ٍ هلَثبت ّش جلؼِ ی هجوغ  هؼبئل هٌشح ؿذُ  -2

 دیگش دس اًتْبی جلؼِ هلَثبت جلؼِ سا اهوبء ًوبیٌذ.

اػوبی هجوغ ػوَهی ٍ ػبیش  گضاسؽ جلؼبت)دس كَست لضٍم( ٍ فؼبلیت ّبی اًجوي سا جْت اًالع  -3

 داًـجَیبى اًتـبس ًوبیذ.
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ثبیذ ثب ًظش  تمبهبی تـىیل جلؼِ داؿتِ ثبؿٌذّش وذام اص اػوبی هجوغ هشوضی ثِ غیش اص دثیش، اگش  :3 تجلشُ

هَافك دثیش جلؼِ تـىیل ؿَد. ثذیي هٌظَس هؼئَل سٍاثي ػوَهی ًوی تَاًذ ثذٍى ًظش هَافك دثیش تـىیل 

 .جلؼِ ثذّذ

 اػتؼفبی ّش یه اص اػوبی هجوغ هشوضی ثبیذ ثِ تلَیت دیگش اػوبی هجوغ ثشػذ. :۴تجلشُ 

ی  هجوغ دس جلؼبت اًجوي وِ ثذٍى ّوبٌّگی ٍ غیش هَجِ ثبؿذ ثِ هٌضلِ غیجت ّش وذام اص هؼئَلیي :۵تجلشُ 

اػتؼفب هی ثبؿذ. ؿخق هَسد ًظش هی تَاًذ تمبهبی تجذیذ ًظش داؿتِ ثبؿذ وِ دس ایي كَست هجوغ هشوضی 

گیشی  وٌذ دس غیش ایي كَست دثیش هیتَاًذ ثِ تٌْبیی تلوین گیشی هی تـىیل جلؼِ دادُ ٍ دس ایي ساثٌِ تلوین

 لت اختیبس وٌذ ٍ ػپغ ثِ تلَیت دیگش اػوبی هجوغ هشوضی ثشػذ.ػشدُ ٍ اص ؿخق هَسد ًظش و

 ،چٌبًچِ یىی اص اػوبی هجوغ هشوضی وبسی سا وِ ثش اػبع هلَثِ ایي هجوغ ثَدُ اػت اًجبم دّذ :۶ تجلشُ

  توبم اػوب دس لجبل آى هؼئَلٌذ

هذیش هؼئَل ًـشیِ یىی اص اػوبی هجوغ  .اًجوي ػلوی كبحت اهتیبص یه ًـشیِ هی ثبؿذ :ًـشیِ اًجوي 

 ػوَهی اًجوي هی ثبؿذ وِ اص ػَی هجوغ هشوضی اًتخبة هی ؿَد.

اًجوي داسای یه ٍة ػبیت اختلبكی هی ثبؿذ وِ جْت اًالع سػبًی ٍ اهَس هشثَى ثِ  ٍة ػبیت اًجوي:

 فشٌّگی هجوغ هشوضی فؼبلیت هیىٌذ.-صیش ًظش هؼبٍى ػلوی اًجوي هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد وِ

  اػبػٌبهِ ثب تلَیت اػوبی هجوغ هشوضی اهىبى پزیشهی ثبؿذ. ّش گًَِ تغییشدس :۷ تجلشُ

 فشٌّگی هجوغ هشوضی ٍ اهَس اػوبی تلَیت ثِ وِ– اًجوي ثشای فؼبلیت ّبی توبهی ّضیٌِ ّبی الصم :۸ تجلشُ

داًـگبُ هی ثبؿذ. ّوچٌیي اًجوي هی تَاًذ صیش ًظش داًـگبُ ٍ دس هحیي داًـگبُ ٍ اص ی  ثش ػْذُ –داًـگبُ ثشػذ

ّبی  ًشیك فؼبلیتْبی ػلوی ٍتـىیل والع ّبی سفغ اؿىبل دسػی دسآهذصایی وٌذ ٍ دسآهذ حبكل سا ثِ فؼبلیت

 اًجوي اختلبف دّذ.

 :کبمپیوتراعضبی افتخبری اوجمه علمی گروه ج( 

دیگش اػبتیذ ٍ یب  اػوبی ّیئت ػلوی داًـگبُ، فبسؽ التحلیالى، وی هی تَاًٌذ اص ثیياػوبی افتخبسی اًجوي ػل

پظٍّـگشاًی وِ داسای تخلق، هٌبلؼبت ٍ تحمیمبت ػلوی ّؼتٌذ ثبؿٌذ. ّوچٌیي دیگش داًـجَیبى داًـگبُ وِ 
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بی افتخبسی ثِ دس سؿتِ ّبی دیگش تحلیل هی وٌٌذ ٍ ًیض داًـجَیبى دیگش داًـگبّْب هیتَاًٌذ ثِ ػٌَاى اػو

 ػوَیت اًجوي ػلوی دسآیٌذ.


