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يليسًابق تحص  

يليرؽتِ تحص هحل اخذ عبل اخذ يليهذرن تحص   

شًغٌ -ؽْز ببدرٍد 0831 يػلَم تجزب  پلن يد   

يذ عتبريداًؾگبُ ؽْ 0831 يت دٍلتيزيهذ  يوبرؽٌبع   

يت هٌببغ اًغبًيزيهذ داًؾگبُ تْزاى 0831 ارؽذ يوبرؽٌبع   

يت رفتبر عبسهبًيزيهذ داًؾگبُ تْزاى 0831 يدوتز   

 

 يافتخبرات علم

 .يذ عتبريًؾگبُ ؽْدر دا 0831عبل  يٍرٍد يت دٍلتيزيهذ يدٍرُ وبرؽٌبععَم ًفز

 .0831( در عبل  يؼ رفتبر عبسهبًي) گزا يت دٍلتيزيداًؾگبُ تْزاى در رؽتِ هذ يآسهَى دوتز 8رتبِ 

 .0831( در عبل  يؼ رفتبر عبسهبًي) گزا يت دٍلتيزيت هذرط در رؽتِ هذيداًؾگبُ تزب يآسهَى دوتز 5رتبِ 

 .0831( در عبل  يگذار يؼ خظ هؾي) گزا يت دٍلتيزير رؽتِ هذد ييداًؾگبُ ػالهِ عببعبب يدوتزؽذُ در آسهَى  زفتِيپذ

 .0838ت داًؾگبُ تْزاى در عبل يزيداًؾىذُ هذ يت دٍلتيزيِ هذيداٍر بزتز ًؾز

 بِ اًتخبة داًؾجَيبى. 0838در عبل  يت دٍلتيزيرؽتِ هذ ًوًَِاعتبد 

 

 يياجرا يت َبيفعبل

  (ي)وبرؽٌبط ػلن ٍ فٌبٍر يٍ فزٌّگ يػلو يببيًظبرت ٍ ارسبت يبخؼ ّّوىبري بب ؽَراي ػبلي اًمالة فزٌّگي در 

 هبٌّبهِ ببدافؾبى ييز داًؾجَيدب 

 داًؾگبُ تْزاى يت دٍلتيزيِ هذيًؾز يز تخصصيدب 

 زاىيا يت دٍلتيزيي وٌفزاًظ هذياٍل يوتِ ػليػضَ وو 

 ًدر ؽزوت اًتؾبرات وبًَى گغتزػ ػلَم يهؾبٍر هٌببغ اًغب 

  آپ( يير ؽزوت آعبى پزداخت پزؽد يهٌببغ اًغبً يياجزاهؾبٍر( 

 يپژيَش يتُبيفعبل

 در ؽزوت گبس اعتبى فبرط يت هؾتزيشاى رضبيه يبزرع"ٌِ يت داًؾگبُ تْزاى در سهيزيداًؾىذُ هذ يوبربزد يبب هزوش پضٍّؾْب يّوىبر" 

 آهَسػ ضوي خذهت يدٍرُ ّب يببيارسؽ"ٌِ يدر سه يببسرگبً ٍ پضٍّؾْبي ْبيبزرع هؼبًٍتبب  يّوىبر"  

 يت هٌببغ اًغبًيزيدر بخؼ هذ"ؾٌْبدات يًظبم پ يببيارس "ٌِ يول وؾَر در سه يبب عبسهبى ببسرع يّوىبر" 

  : ُداًؾىذُ هذيزيت داًؾگبُ تْزاى. در "تحليل گفتوبى اًتمبدي عخٌبى دٍلتوزداى جوَْري عبالهي ايزاى ٍ ايبالت هتحذُ آهزيىب"عزح پضٍّؾي هذيز پزٍص 

  : ُداًؾىذُ هذيزيت داًؾگبُ تْزاى. در"تْزاى  5ؽْزًٍذاى هٌغمِ  يت لبًَى در ارتمب اػتوبد ػوَهيًمؼ حبوو يبزرع " عزح پضٍّؾيهذيز پزٍص 

  : ُدر  " غَىيدً يوبروٌبى داًؾگبُ تْزاى: بز اعبط هذل فزٌّگ عبسهبً بىيدر ه يٍ تؼْذ عبسهبً يفزٌّگ عبسهبً ييبزرعي رابغِ ب "عزح پضٍّؾي هذيز پزٍص

 زيت داًؾگبُ تْزاى.داًؾىذُ هذي

  : ُدر داًؾىذُ هذيزيت داًؾگبُ  "داًؾگبُ تْزاى يػلو بتيّ ياػضب ييبزرعي رابغِ بيي اػتيبد بِ وبر ٍ رفتبر ؽْزًٍذي عبسهبًي در ب"عزح پضٍّؾي هذيز پزٍص

 تْزاى.

  : ُدر داًؾىذُ هذيزيت  "تْزاى 5ؽْزًٍذاى هٌغمِ  بيي در يٍ هؾبروت ػوَه ي، اػتوبد ػوَهيػوَه ييپبعخگَبزرعي رابغِ بيي "عزح پضٍّؾي هذيز پزٍص

 داًؾگبُ تْزاى.

 هياعتزاتض يشيٍ بزًبهِ ر در بخؼ ادارُ هغبلؼبت ل هؾبغل در هجوَػِ ببًه تجبرتيِ ٍ تحليپزٍصُ تجش يػضَ اصل 

 ىَي هؾبٍر عيهؾبغل در ؽزوت هٌْذع يل ٍ عبمِ بٌذيِ ٍ تحليٍ تجش يعبختبر عبسهبً يعزح پزٍصُ عزاح يهجز 

 هجزي عزح پزٍصُ عزاحي عبختبر عبسهبًي ٍ تجشيِ ٍ تحليل ٍ عبمِ بٌذي هؾبغل در ؽزوت وبًَى گغتزػ ػلَم 

 )هجزي عزح پزٍصُ عزاحي عبختبر عبسهبًي ٍ تجشيِ ٍ تحليل ٍ عبمِ بٌذي هؾبغل در ؽزوت آعبى پزداخت )آپ 

 ػولىزد ٍ جبزاى خذهبت وبروٌبى در ؽزوت آعبى پزداخت )آپ(ت يزي، آهَسػ، هذيزيجذة، جبهؼِ پذ يغتن ّبيهجزي عزح پزٍصُ عزاحي ع 

 )هؾبٍر در عزاحي عيغتن ّبي هٌتَريٌگ، ًظبم پيؾٌْبدّب ٍ وبًَى ارسيببي ٍ وبًَى تَعؼِ در ؽزوت آعبى پزداخت )آپ 

 وت وبًَى گغتزػ ػلَمت ػولىزد ٍ جبزاى خذهبت وبروٌبى در ؽزيزي، آهَسػ، هذيزيجذة، جبهؼِ پذ يغتن ّبيهجزي عزح پزٍصُ عزاحي ع 

 ػولىزد( يببيول وؾَر )دفتز ًظبرت ٍ ارس يػولىزد وبروٌبى در عبسهبى ببسرع يببيپزٍصُ ارس يػضَ اصل 

 يذ عتبريهَجَد داًؾگبُ ؽْ يدر بخؾْب يهختلف رّبز يعبىْب يبزرع "بب ػٌَاى  يبى ًبهِ وبرؽٌبعيپب"  

 در داًؾگبُ تْزاى يهٌببغ اًغبً ياع فٌَى آهَسػ بز بْبَد بْزُ ٍرز اًَيتبث يبزرع"ارؽذ بب ػٌَاى  يبى ًبهِ وبرؽٌبعيپب" 

 زاى يوبرآهذ آى در ا يزاى ٍ ارائِ الگَيا يدر عِ دِّ اًمالة اعاله دٍلتت سببى يهبّ يبزرع "بب ػٌَاى  يرعبلِ دوتز" 
 

 



 يسيسطح زببن اوگل

 ( 011اس  83تبفل داًؾگبُ تْزاى ) ًوزُ 

 ت هذرطيتبفل داًؾگبُ تزب

 ييل داًؾگبُ ػالهِ عببعببتبف

 يارائٍ دريس داوشگبَ ييتًاوب

 كيرٍػ تحم

 ادارُ دٍلت ٍ حىَهت يهببً

 يػوَه يگذار يٌذ خظ هؾيفزا

 يهحل يادارُ حىَهت ّب

 يميت تغبيزيهذ

 عبسهبى يتئَر

 يرفتبر عبسهبً

 يهٌببغ اًغبً

 يداوشگبَ سيسًابق تذر

 بد (ت داًؾگبُ تْزاى ) اعتيزيداًؾىذُ هذ –ك يرٍػ تحم

 ت داًؾگبُ تْزاى ) اعتبد (يزيداًؾىذُ هذ -ّب  يٍ ؽْزدار يهحل يحىَهت ّب

 داًؾىذُ هذيزيت داًؾگبُ تْزاى ) اعتبد ( -يت دٍلتيزيػلن اخالق در هذ

 ت داًؾگبُ تْزاى )اعتبد(يزيداًؾىذُ هذ -ادارُ دٍلت ٍ حىَهت يهببت

 داًؾگبُ تْزاى )اعتبد(ت يزيداًؾىذُ هذ -زاىيخ ايز تحَل عبختبر حىَهت در تبريع

 ) اعتبد ( داًؾگبُ تْزاى يهجبس يارؽذ دٍرُ ّب يهمغغ وبرؽٌبع -يرفتبر عبسهبً

 تزبيت هؼلن تْزاى داًؾگبُ -( DBAدٍرُ دوتزي )  –رٍػ تحميك 

 ت هؼلن تْزاىيداًؾگبُ تزب -(DBA) يدٍرُ دوتز -يػوَه يگذار يٌذ خظ هؾيفزآ

 بر اعتبد (يت داًؾگبُ تْزاى ) دعتيزيداًؾىذُ هذ -ت يزيعبسهبى ٍ هذ يهببً

 بر اعتبد (يت داًؾگبُ تْزاى ) دعتيزيداًؾىذُ هذ – 2 يت دٍلتيزيهذ يهببً

 داًؾىذُ هذيزيت داًؾگبُ تْزاى ) دعتيبر اعتبد ( –ت تَعؼِ يزيهذ

 وزج بم ًَريداًؾگبُ پ –ت يزيعبسهبى ٍ هذ يهببً

 م ًَر ) فزاگيز (همغغ وبرؽٌبعي ارؽذ پيب –تئَري عبسهبى پيؾزفتِ 

 همغغ وبرؽٌبعي ارؽذ پيبم ًَر ) فزاگيز ( –هذيزيت هٌببغ اًغبًي پيؾزفتِ 

 يس سبزمبويسًابق تذر

 هزاوش اعتبًي صذا ٍ عيوبي جوَْري اعالهي ايزاى  –ارتببعبت عبسهبًي، هذيزيت هٌببغ اًغبًي ٍ هذيزيت تؼبلي عبسهبًي 

 هلي صٌبيغ پتزٍؽيوي ايزاى ؽزوت  –الت ٍ رٍػ ّب يعبختبر عبسهبًي ٍ تؾى

 ييؽزوت آعبى پزداخت پزؽ -يت رفتبر عبسهبًيزيهذ

 پبيعب يمبت ٍ ًَآٍريؽزوت تحم -يز هٌببغ اًغبًيزاى غيهذ يبزا يت هٌببغ اًغبًيزيهذ

 ي هؾبٍر عىَيؽزوت هٌْذع -يٍ رفتبر عبسهبً يت هٌببغ اًغبًيزيهذ

 راّبزد پيوبيؼپضٍّؾي  –تذريظ ًزم افشار ليشرل در هَعغِ آهَسؽي 

 ٍ هذيزيت هٌببغ اًغبًي بزگشاري عويٌبر در سهيٌِ رفتبر عبسهبًي

 بزگشاري عويٌبر در سهيٌِ ًظزيبت ًَيي هذيزيت دٍلتي 

 ت ػولىزد وبروٌبى.يزيٍ هذ يل ؽغل، جذة هٌببغ اًغبًيِ ٍ تحليت احغبعبت، تجشيزير در سهيٌِ هذبزگشاري عويٌب

 

 

 ه شذٌيمجمًعٍ مقبالت تذي

 يت داخلمقبال

 تييضع درجٍ مجلٍ عىًان

 يت هٌببغ اًغبًيزيهذ يبزا يه چبلؼ جذيبد بِ وبر: ياػت .0

 عبسهبًْب

 تيزيداًؼ هذ

 داًؾگبُ تْزاى

 چبپ ؽذُ يپضٍّؾ - يػلو

هٌببغ  يز اًَاع فٌَى آهَسػ بز بْبَد بْزُ ٍريتبث يبزرع .2

 داًؾگبُ تْزاى ياًغبً

 چبپ ؽذُ يجيتزٍ - يػلو تيزيفزٌّگ هذ

 چبپ ؽذُ يآهَسؽ - يػلو زيتذب هؼبصز يدر عبسهبًْب يهؼٌَ يرّبز .8

 يدٍلت تيزيداًؼ هذ وبروٌبى داًؾگبُ تْزاى يدر تَاًوٌذعبس يهؼٌَ يًمؼ رّبز .1

 داًؾگبُ تْزاى

 چبپ ؽذُ يپضٍّؾ - يػلو

 ؽذُ چبپ يپضٍّؾ - يػلو زاىيا تيزياًجوي ػلَم هذ ييتحَل آفز يوٌٌذُ رّبز يٌيؼ بيَّػ پ .5

 داًؾَر رفتبر بز احغبعبت وبروٌبى يت فزٌّگ عبسهبًاثزا يبزرع .1

 داًؾگبُ ؽبّذ

 ؽذُ چبپ يپضٍّؾ - يػلو



 يزيت پذيؼ هغئَليافشا يبزا ي: راّىبريِ اجتوبػيعزهب .8

 عبسهبًْب ياجتوبػ

 داًؾَر رفتبر

 داًؾگبُ ؽبّذ

 ؽذُ چبپ يپضٍّؾ - يػلو

ٍ  ياػتوبد ػوَه ،يػوَه ييي پبعخگَيرابغِ ب يبزرع .3

 يدٍلت يدر عبسهبًْب يهؾبروت ػوَه

زاى يت ايزيهذ يپضٍّؾْب

 ت هذرطيتزب داًؾگبُ

 ؽذُ چبپ يپضٍّؾ - يػلو

 ؽذُ چبپ يجيتزٍ - يػلو تيزيفزٌّگ هذ يت دٍلتيزيز تغَر هذيبِ ع يًگبّ .3

 يداًؾگبّْب ٍ هؤعغبت آهَسػ ػبل يهغلَة عزّاح يالگَ .01

 ؽذى يػصز جْبً در زاىيا

 چبپ ؽذُ يجيتزٍ - يػلو يداًؾگبُ اعاله

بزرعي اثزات ؽْزت عبسهبًي بز ٍيضگي ّبي ؽخصيتي  .00

وبروٌبى ؽزوت هلي پباليؼ ٍ پخؼ فزآٍردُ ّبي ًفتي 

 ايزاى

 چبپ ؽذُ پضٍّؾي -ػلوي  تحَل تيزيپضٍّؾٌبهِ هذ

)  بزرعي ٍ همبيغِ رابغِ بيي سببى التذار بب هؾزٍػيت دٍلتْب: .02

 ٌي)رُ( (تحليل گفتوبى اًتمبدي عخٌبى اهبم خوي

 يدٍلت هذيزيت ًؾزيِ

 داًؾگبُ تْزاى

 چبپ ؽذُ پضٍّؾي -ػلوي 

بزرعي ٍ همبيغِ رابغِ بيي سببى لذرت ٍ سببى التذار بب  .08

) تحليل گفتوبى اًتمبدي عخٌبى دٍلتوزداى  هؾزٍػيت دٍلتْب:

 هتحذُ آهزيىب( بالتيايزاى ٍ ا ياعاله يجوَْر

 ؽذُچبپ  يداخل پضٍّؾي –ػلوي  رعبًِ يهجلِ جْبً

بزرعي رايغِ بيي اػتيبد بِ وبر بب ٍيضگي ّبي رفتبري در بيي  .01

 لضبت ٍ والي داگغتزي اعتبى تْزاى

 هٌببغ عبسهبًيت يزيهذ

 داًؾگبُ تزبيت هذرط

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي 

در  يعبسهبً يٍ رفتبر ؽْزًٍذبزرعي رايغِ بيي اػتيبد بِ وبر  .05

بى يٍ هزب يت بذًيتزب يداًؾىذُ ّب يبت ػلويّ يي اػضبيب

 ؽْز تْزاى يٍرسؽ

داًؾگبُ  يٍرسؽت يزيهذ

 تْزاى

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي 

 ي دٍلتيعبسهبًْب درپيبهذّبي پبعخگَيي ػوَهي بزرعي  .01

 ؽْز تْزاى 5هغبلؼِ هَردي: هغمِ 

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي  بزرعي هغبئل اجتوبػي ايزاى

بزرعي رابغِ بيي ؽْزت عبسهبًي ٍ ٍيضگي ّبي رفتبري در  .08

 ؽزوت ايزاى خَدرٍ

 هذيزيت فزٌّگ عبسهبًي

 پزديظ لن

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي 

رفتبر ؽْزًٍذي عبسهبًي: پيبهذ رٍيىزد هثبت ٍ عبسًذُ بِ  .03

 اػتيبد بِ وبر

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي  تحَل پضٍّؾٌبهِ هذيزيت

بزرعي رابغِ بيي ػجيي ؽذى بب وبر بب ٍيضگي ّبي رفتبري  .03

 زاىدر بيي پزعتبراى ؽْز تْ

 يدٍلت چؾن اًذاس هذيزيت

 يذ بْؾتيداًؾگبُ ؽْ

 چبپ ؽذُ پضٍّؾي -ػلوي 

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي  وٌفزاًظ تؼْذ عبسهبًي: پيبهذ رٍيىزد هثبت ٍ عبسًذُ بِ اػتيبد بِ وبر .21

بزرعي رابغِ بيي هؼٌَيت در هحيظ وبر بب ٍيضگي ّبي  .20

 ؽْز تْزاى يبت ػلويّ ياػضبرفتبري در بيي 

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي  يالهداًؾگبُ اع

بزرعي اثزات رفتبرّبي ؽْزًٍذي عبسهبًي بز عزهبيِ  .22

 اجتوبػي  ؽزوت ايزاى خَدرٍ

 زفتِ ؽذُيپذ پضٍّؾي -ػلوي  ت فزدايزيهذ

 بىيدر ه يٍ تؼْذ عبسهبً يفزٌّگ عبسهبً ييبزرعي رابغِ ب .28

داًؾگبُ تْزاى: بز اعبط هذل فزٌّگ  يوتببخبًِ ّب وبروٌبى

 غَىيًد يعبسهبً

ٍ اعالع  يمبت وتببذاريتحم

 يرعبً

 چبپ ؽذُ پضٍّؾي -ػلوي 

 يىزدّبيرٍدر  يػوَه ييپبعخگَ يدر هفَْم عبس زييتغ .21

 يت دٍلتيزيهختلف هذ

فزٌّگ هذيزيت 

 ظ لنيپزديعبسهبً

 ؽذُ چبپ يپضٍّؾ -ػلوي 

ٍ ارائِ  يت سببى دٍلت در عِ دِّ اًمالة اعالهيهبّ هغبلؼِ .25

 اىزيوبرآهذ آى در ا يالگَ

 يت دٍلتيزيهذ ًؾزيِ

 داًؾگبُ تْزاى

 ؽذُ چبپ يپضٍّؾ - يػلو

هذيزيت ارتببط بب ؽْزًٍذ: هغبلؼِ رابغِ آى بب پبعخگَيي  .21

 ػوَهي، ؽفبفيت ٍ هؾبروت ػوَهي

هذيزيت دٍلتي  ًؾزيِ

 داًؾگبُ تْزاى

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي 

 در آى يرفتبر يبهذّبيپ بب زيتأث تيزيهذ ييب رابغِ يبزرع .28

 تْزاى داًؾگبُ يّب وتببخبًِ وبروٌبى ٍ زاىيذه ييب

تحميمبت وتببذاري ٍ اعالع 

 رعبًي

 چبپ ؽذُ پضٍّؾي -ػلوي 

 رعبًِ ؽْزت بِ يببيدعت جْت ياًغبً هٌببغ تَعؼِ هذل يييتب .23

 خبز يهزوش ٍاحذ يهَرد هغبلؼِ يا

هجلِ هذيزيت دٍلتي داًؾگبُ 

 تْزاى

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي 

 زييتغ پزتَ در يػوَه هٌبفغ ٍ اخالق تيزيهذ هفَْم در زييتغ .23

 يدٍلت تيزيهذ يىزدّبيرٍ

فصلٌبهِ اخالق در ػلَم ٍ 

 يفٌبٍر

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي 

 يػوَه هؾبروت بز يبعيع يببيببسار يابشارّب زيتبث هغبلؼِ .81

 (تْزاى ؽْز 5 هٌغمِ ؽْزًٍذاى: هغبلؼِ هَرد)

هجلِ هذيزيت دٍلتي داًؾگبُ 

 تْزاى

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي 

 ٍ يػوَه اػتوبد ارتمبء در يسببً ػذالت ًمؼ هغبلؼِ .80

 ؽْز 1 هٌغمِ: هغبلؼِ هَرد) ؽْزًٍذاى يػوَه هؾبروت

 (تْزاى

ت عبسهبى يزيفصلٌبهِ هذ

 يدٍلت يّب

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي 



 بب ؽْزًٍذاى يبعيع هؾبروت بز هَثز ػَاهل زيتبث يبزرع .82

 ؽْزًٍذاى ييب در يبعيع بزًذ تيؽخص ًمؼ يزيگ يبًجيه

 تْزاى ؽْز 5 هٌغمِ

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي  تحميمبت ببساريببي ًَيي

 اػتوبد ٍ تيؽفبف بز ييآًال ياجتوبػ يّب رعبًِ زيتبث هغبلؼِ .88

: لؼِبهغ هَرد) يػوَه هؾبروت يگز يبًجيه اثز بب يػوَه

 (تْزاى داًؾگبُ بىيداًؾجَ

هذيزيت دٍلتي  ًؾزيِ

 داًؾگبُ تْزاى

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي 

 هؾبروت بز يبعيع يببيببسار هذرى يابشارّب زيتبث هغبلؼِ .81

: ِؼهغبل هَرد) يهل اًغجبم ٍ يػوَه اػتوبد، يبعيع

 (تْزاى ؽْز 1 هٌغمِ ؽْزًٍذاى

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي  هذيزيت فزٌّگ عبسهبًي
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 در يتيجٌغ ضيتبؼ احغبط يٌذّبيپغب ٍ ٌذّبيؾبيپ يبزرع .81

 يحغببزع حزفِ

بزرعي ّبي حغببذاري ٍ 

 حغببزعي

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي -ػلوي 

ارائِ هذل اًذاسُ گيزي سببى هغلَة دٍلت )هَرد هغبلؼِ:  .88

ذاؽت ٍ درهبى(  ٍسارت ْب

 دٍلتي هذيزيت ِيًؾز

 تْزاى داًؾگبُ

 ؽذُ چبپ پضٍّؾي - ػلوي
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