
 پیًستٍ ي واپیًستٍ شُزساسیريود اجزای طزح وُایی رشتٍ کارشىاسی        

 تًضیحات مزحلٍ ردیف

1   ُاص ٍة سبیت آهَصش.  1دسیبفت فشم شوبس 

 ششکت دس خلسبت کالس 

 حضَس داًشدَ دس خلسبت کالس دسسی الضاهی است.

2  .هشاخؼِ ثِ استبد ساٌّوب ٍ تؼییي هَضَع عشح ًْبیی 

  ُفًَتتشخیحب ثب (ثِ صَست تبیپ شذُ 1تکیل فشم شوبس 

  B Nazanin  8-11.) 

 تَسظ استبد ساٌّوبی عشح. 1فشم شوبسُ   ءٍ اهضب  تأییذ 

 دس ثبصُ صهبًی اػالم شذُ اهضب شذُ ثِ گشٍُ 1فشم شوبسُ  تحَیل. 

  ُدسکویتِ ثشسسی عشح ّب 1ثشسسی فشم شوبس. 

 ِاػالم ًتبیح ثشسسی پشٍپضال ّب ثِ صَست اعالػیِ دس سبیت هَسس. 

  هششٍط ٍ ػذم تبییذ ٍ تحَیل هدذد ثِ گشٍُ دس ثبصُ اصالح پشٍپضال ّبی

 صهبًی اػالم شذُ خْت ثشسسی هدذد.

هسئَلیت ػذم تحَیل پشٍپَصال دس تبسیخ اػالم شذُ ثِ 

 هی ثبشذ. شخص داًشدَگشٍُ ٍ ػَاقت آى ثش ػْذُ 

3   ششٍع ٍ پیشجشد عشح ًْبیی هشحلِ ثِ هشحلِ ّوشاُ ثب هشبٍسُ ثب استبد

 ساٌّوب ٍ ششکت دس خلسبت.

 ُکِ ثیبًگش پیششفت دس اًدبم عشح ًْبیی است. 2تکویل فشم شوبس 

 ٍ اهضبی استبد ساٌّوب ثشسذ. تأییذایي فشم ثبیذ ثِ 

4   ٍ اسائِ گضاسش ًْبیی ) صحبفی ًشذُ( پس اص اتوبم عشح ثِ استبد ساٌّوب

 استبد ساٌّوب. تأییذکست 

  ُخْت دسخَاست اسائِ عشح ًْبیی. 3تکویل فشم شوبس 

 دسیبفت گشدد. هؤسسِاص  سبیت  3فشم شوبسُ 

5  هشاخؼِ ثِ هذیشگشٍُ دس تبسیخ اػالم شذُ )ثِ صَست اعالػیِ دس سبیت 

گضاسش ًْبیی) صحبفی ًشذُ( ٍ تأییذ خْت ثشسسی ٍ  ،(شذ  اػالم خَاّذ

 تؼییي تبسیخ دفبع.

 یِ هذیش گشٍُ:تأییذثشای اخز 

(، اصل فشم سًٍذ 1شذُ) فشم شوبسُ  تأییذاصل پشٍپَصال  

(، فشم تقبضبی اسائِ عشح ًْبیی) 2هغبلؼبت) فشم شوبسُ 

 یک ًسخِ گضاسش ًْبیی ) ثذٍى صحبفی، ،(3فشم شوبسُ 

ٍ سبیش هذاسک هَسد ًیبص کِ دس اعالػیِ اػالم  فٌش شذُ(

در یک بستٍ تزجیحا با روگ آبی کٍ ريی  هیگشدد،

 ی ي استاد راَىماآن وام داوشجً، شمارٌ داوشجًی
 تحَیل دادُ شَد. ،رکش شذُ

6   ِدفبعششکت دس خلس. 

 :ِهذاسک الصم خْت ششکت دس خلسِ دفبػی 

 .اهضب شذُ  2فشم شوبسُ  -

 .اهضب شذُ 3فشم شوبسُ  -

تبسیخ خلسبت دفبع تَسظ گشٍُ تؼییي خَاّذ شذ ٍ 

 داًشدَ هَظف  ثِ ششکت دس خلسِ اػالم شذُ است.

ًوشُ ًْبیی تَسظ کویتِ هشتشک اسبتیذ حبضش دس خلسِ 

 َاّذ شذ.خدفبع اػالم 

7   ِثشعشف کشدى ایشادات ٍ تکویل عشح عجق ًکبت هغشح شذُ دس خلس

 .دفبع تَسظ داٍساى ٍاستبد ساٌّوب

 ُتبییذ ًْبیی اصالحبت تَسظ استبد ساٌّوب  5تبییذ ٍ اهضبء فشم شوبس(

 ( دس ثبصُ صهبًی حذاکثش سِ هبُ پس اص ثشگضاسی خلسِ دفبع.

پس اص اخز اهضبء ّبی هَسد ًظش دس صفحِ  5تزکش: فشم شوبسُ *

 پبیبًی ًسخِ صحبفی شذُ قشاس هی گیشد.

 ٍُکتبثخبًِ ثِ تأییذٍ ثؼذ اص  تحَیل هذاسک ًْبیی ثِ گش 

ٍ ثب عشح خلذ آثی ذُ گبلیٌگَس شثِ صَست گضاسش ثبیذ 

تحَیل  دی یک ًسخِ ّوشاُ ثب سی ،دس سًگ ٍ عالکَة

 World  ٍPdfشبهل فبیل  دی یک ًسخِ سی ،کتبثخبًِ

ٍ یک ًسخِ  تحَیل گشٍُ  ٍ پبٍسپَیٌت خلسِ دفبع

گبلیٌگَس ثِ ّوشاُ سی دی ثِ استبد هشثَعِ دس صَست 

 استبد تحَیل دادُ شَد. لتوبی



 تذکزات گزيٌ شُزساسی مزبًط بٍ درس طزح وُایی

 مدارک جُت جلسٍ دفاعیٍ بٍ صًرت سیز است: 

 .1فشم شوبسُ  (1

 .2فشم شوبسُ  (2

 .3فشم شوبُ  (3

 َاثظ تؼییي شذُ.ضگضاسش ًْبیی عجق  (4

 ًْبیی.ایذُ ٍ عشح پیشٌْبدی سًٍذ،  شیت هؼشفی  (5

ٍ  4فصل  دس ّب ثیبى تحلیل، 3ٍ  2ٍ  1ثیبى هْن تشیي ًکبت فصل شبهل : دس قبلت فبیل پبٍسپَیٌت ًْبیی اسائِ عشح (6

 اسالیذ(   21دقیقِ دس حذاکثش 15.)حذاکثش صهبى اسائِ :  ثِ صَست کبهل ثب اسائِ هذاسک هَسد ًیبص  5 پیشٌْبدات فصل

 

 ُایی الشامی است: رعایت مًارد سیز در کلیٍ مدارک طزح و 

 دس هتي گضاسش رکش هٌجغ هَسد استفبدُ دس اًتْبی ّش پبساگشاف الضاهی است. (1

 :بی اسائِ شذُ سػبیت ًکبت صیش الضاهی استّدس ًقشِ  (2

 ًبم هَسسِ -

 ػٌَاى عشح -

 ًبم استبد -

 ًبم داًشدَ -

 ػٌَاى ّش ًقشِ ثِ صَست کبهال خَاًب -

 ّوِ ًقشِ ّبداشتي هقیبس هتؼبسف ٍ هٌبست ٍ دسج آى دس کٌبس  -

 دسج خْت شوبل  -

 ًقشِ ّبی اسائِ شذُ ثبیذ داسای هقیبس هٌبست ثَدُ ٍ کبهال خَاًب ٍ ٍاضح ثبشذ. -

 

  مًضًع ي تعییه ومزٌ طزح مًثز است: تأییدوکات مُمی کٍ در 

 هَضَع قبثلیت ثشًبهِ سیضی ، سبهبًذّی یب عشاحی داشتِ ثبشذ. (1

 رکش ًوًَِ هَسدی الضاهی است. (2

ٍ... کِ تب هشحلِ تحلیل اداهِ هیبثٌذ هَسد قجَل  سٌدی یب اهکبى ٍ ثشسسی ػٌَاى تحلیلهَضَػبت کلی ثب  (3

 ًخَاّذ ثَد.

 

  دادٌ می شًد کٍ  َفتٍ مُلت 3حداکثز بٍ داوشجًیاوی کٍ طزح آوُا در کمیتٍ مزديد اعالم شًد

 طزح اصالح شدٌ را بٍ کمیتٍ ارائٍ دَىد در غیز ایه صًرت درس طزح وُایی حذف خًاَد شد.

 



 است: بٍ شزح سیزاس پزيصٌ َای طزح وُایی  باسٌ سماوی تحًیل مدارک ي دفاع 

 

 تاریخ َای کلیدی

 تاریخ دفاع تاریخ تحًیل مدارک تاریخ تحًیل پزيپًسال 

اسفٌذ ّفتِ چْبسم ثْوي ٍ ّفتِ اٍل  ّش سبل ثْوي هبُ ّفتِ اٍل آثبى هبُ ّفتِ اٍل ویمسال ايل

 هبُ ّش سبل

 تیش هبُ ّش سبلّفتِ دٍم ٍ سَم  تیش هبُ ّش سبل ّفتِ اٍل ّفتِ دٍم اسفٌذ هبُ ویمسال ديم

 

 

 گزيٌ شُزساسی


