
 
 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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آبخیتز   محوضت در تابستاا  ممطالۀتم متوردی     بر توزیع مکانی رطوبت خاک  خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی سطح تأثیر سازی مدل

 365   ............................................................................................................................ پناه، اردوان قربانی رضا واعظی، سید کاظم علوی العلومی، علی سولماز فتح  (چای بالخلی

 385  .......... البنین بذرافشان زهرا بذرافشان، هادی رمضانی اعتدالی، ام  را یمحصول گردو در ا یآب و تجارت آب مجاز یردپا یاجزا یو مکان ینزما عیتوز

فاطمه   رود با اسافاده از رویکرد دامنم تغییرپذیری م گرگا رودخانهای تغییرات هیدرولوژیکی  ی گلساا  و وشمگیر بر شاخصهاتأثیر سد

 393  .......................................................................................................................................................................................................................... وحید موسوی، مهدی وفاخواه، چینی دایی

هاادی    هتای رونتدیابی هیتدرولوژیکی    مبنا روی دقت روندیابی سیل در رودخانم کارو  با اسافاده از روش بررسی تأثیر خصوصیات سیل 

 609   ................................................................................................................................................................................................................................... نوروزی، وحید کریمی، جالل بازرگان

 619   .. پویا احمدی، حسین عارفی، نازیال کاردان  GRU-LSTMبی بینی میزا  دبی ماوسط ماهیانم رودخانم کارو  با اسافاده از روش ترکی پیش

های توزیع آب کشتاورزی ممطالۀتم متوردی  شتبکم آبیتاری       برای ارزیابی شاخص کفایت در سامانه ANFISو  ANN, FISهای  توسۀم مدل

 653 ........................................................................................................................................................... مهدی هاشمی شاهدانی حبیبه شریفی، عباس روزبهانی، سید  رودشت(

 646 ......................................... شادمان درویشی کریم سلیمانی،  1-خوزساا  با اسافاده از داده های لندست 9311 ل بهاربندی و پایش خطر سی  پهنه

فهیمه رضای، علیرضاا شایوهی،      بینی رژیم هیدرولوژیک مبانی بر رژیم بارندگی با اسافاده از زنجیرۀ مارکوف دوبۀدی در حوضم انزلی پیش

 665   ................................................................................................................................................................................................................................................................................. علیرضا اسالمی

هتای هتوش مصتنوعی     گیتری از روش  زراعی بتا بهتره   محصوالتپذیری  هبود تفکیکبرای ب 2ناینل اسافاده از تصاویر سنجش از دور س

 663   ........................................................................................................ پویا احمدی، حسین عارفی، نازیال کاردان  برداری آب از مخاز  سدها منظور مدیریت بهره به

رضاوان    لۀتم متوردی  دشتت قتزوی (    های هواشناسی مخالف در برآورد عملکرد و نیاز آبتی گنتد) ممطا   های داده کاربرد اطالعات پایگاه

 691   ................................................................................................................................................................... بحرالعلوم، هادی رمضانی اعتدالی، اصغر عزیزیان، بهنام آبابائی

فهیماه متتااری، افشاین هناربت ،       های پاراماری و ناپتاراماری  بررسی سری زمانی تغییرات دبی در حوضم آبخیز کرخه با اسافاده از روش

 606  .............................................................................................................................................................................................................. سعید سلطانی، خدایار عبدالهی، مهدی پژوه 

شاهرام   ،نیاا  حسین امامی، علی سالجقه، علیرضا مقدم  گرگانرود در حوضم آبخیز در برآورد بارش ماهانه TRMM ۀبررسی دقت و کارایی ماهوار

 619   ..................................................................................................................................................................................................................................................... خلیقی سیگارودی

 651  ........................... دنژا امیرحسین محمدپور، علیرضا وفائی  سیسام اطالعات مکانی با اسافاده از تج  حوضم در سیل رخداد خطرپذیری ارزیابی

رضاا    ها های مۀدنی مس سونگو  و نقش بسار آهکی رودخانه در کاهش غلظت آالینده دست باطله غلظت عناصر سنگی  و سمی در پایی 

 645   ................................................................................................................................................... پور صدقی، عبدالرضا واعظی هیر، نادر مظاهری محجوبی، محمد حسن

 636   ............................. آبادی ه، سیده زهرا قریشی، حجت میانحمیدرضا برجست  یفرامرز یها آب کیایدروپلیه در همبست کردیرو کارکرد  ییتب

محمادابراهیم    های توسۀم پایتدار  یابی سدهای مخزنی براساس مۀیار گیری چندمۀیارۀ جبرانی برای مکا  های تصمیم توسۀه و مقایسم مدل

 663  ..................................................................................................................................................................................................... حبیب، بهمن وزیری، رضا هاشمی، میترا تنهاپور بنی

محمدعلی  فرشید اکبرزاده،  ست دریایی مبنی بر سه مۀیار کارآمدی، انسجا) و جامۀیتهای ایرا  در حوزۀ محیط زی سیاست وضۀیت بررسی

 691  ....................................................................................................................................................................... سید محمود میرخلیلی ، محمدابراهیم شمس ناتری،آبادی ده حاجی

 801   ..... دهزا مسعود گودرزی، فاطمه سادات مرتضوی  RCPارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر نوسانات آب زیرزمینی دشت هشاگرد براساس سناریوهای 

امیرحساین رساائی، احماد      تحلیل عد) قطۀیت تراز آب زیرزمینی در شرایط تغییر اقلیم ممطالۀم متوردی  محتدودۀ مطالۀتاتی هشتاگرد(    

 813  ..................................................................................................................................................................................................................................................... شرافتی، حمید کاردان مقدم

 829  ......................................................... ملیی فیضی، وحیداتابک   شاخصیچند رویکردبا  گیویدر حوضم آبخیز سد  خشکسالیروند  تحلیلو  بررسی




