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 «باسمه الذی هو اقزب الی العباده مه حبل الوریذ»

هختض داًشجَیبى ٍسٍدی ثْوي )ظشفیت ٍ حَصُ تخظظی استبداى هحتشم ساٌّوب ثِ تشتیت حشٍف الفجبء 

1391) 

 به عنوان مشاور حوسه  های تخصصی ظزفیت راهنمایی استاد ردیف

آهَصشی، هسکًَی، ٍسصشی، اداسی، تجبسی، دسهبًی،  2 اختشکبٍاى 1

 هعوبسی پبیذاس، هعوبسی ٍ اًشطی

 ًب هحذٍد

طشاحی فضبّبی هیبى افضا دس ثبفت ّبی تبسیخی،       2 داًبئی  ًیب  2

طشاحی ثب سٍیکشدّبی هعوبسی ثَهی دس حَصُ ّبی  

 هسکًَی، هزّجی ٍ ثٌبّبیی ثب خظلت فشٌّگی

 ًب هحذٍد

فضبّبی آهَصشی، فشٌّگی، هسکًَی، ٍسصشی،  2 دیَاًذسی 3

  تجبسی، دسهبًی، ًظبهیًوبیشگبّی ٍ

 ًب هحذٍد

تبسیخی، فشٌّگی، هجبحث -طشاحی دس ثبفت ّبی شْشی 2 عوشاًی پَس  4

 ًظشی هعوبسی ایشاى، هجبحث فشٌّگی هعوبسی

 ًب هحذٍد

آهَصشی ٍ فشٌّگی، هزّجی، ًوبیشگبّی، تجبسی،  2 فششچی 5

هسکًَی، دسهبًی، سبصُ ٍ هعوبسی، ٌّذسِ ٍ هعوبسی، 

 سٍاًشٌبسی ٍ هعوبسی، هعوبسی ایشاًی 

 ًب هحذٍد

کبسثشی ّبی  ، هسکًَی ٍفشٌّگیآهَصشی، هزّجی،  2 ًقشُ کبس 6

 خذهبت شْشی

 

 ًب هحذٍد

 

 

 داًشجَی گشاهی 

: دس خظَص هَضَع پبیبى ًبهِ، تَجِ شوب سا ثِ هَاسد ریل جلت هی ًوبیین
ثش اسبس هظَثِ گشٍُ هعوبسی پشدیس، داًشجَ ثبیذ پیش اص تکویل ٍ اسسبل فشم ًْبیی طشح ًبهِ کِ دس ثخش  -

ثِ گشٍُ    1392حذاکثش تب پبیبى دیوبُ کبسثشگ ّبی آهَصشی دسج گشدیذُ، فشم یک ثشگی هعشفی هَضَع  سا تکویل ٍ 

 . اسایِ ًوبیذ

 هَضَع سا ثِ طَست جذاگبًِ ٍ ثب تعییي اٍلَیت، دس فشم یک ثشگی پیشٌْبد ًوبیذ؛ 3داًشجَ هجبص است تب حذاکثش  -

گشٍُ ثش اسبس اٍلَیت ّبی تعییي شذُ تَسط داًشجَ ًسجت ثِ اًتخبة یک هَضَع اقذام ٍ ًتیجِ سا ثِ داًشجَ 

 . هٌعکس هی ًوبیذ

 .فشم یک ثشگی، حتوبً ثبیذ ثب کوک استبد ساٌّوب ٍ هشبٍس اٍل تکویل گشدد -

ظشفیت ّبی اعالى شذُ ثِ ّیچ عٌَاى قبثل ). هسئَلیت تکویل شذى ظشفیت استبداى ساٌّوب ثش عْذُ داًشجَ است -

 .(تغییش ًیست

داًشجَ هی تَاًذ استبد هشبٍس خَد سا ثب ّوبٌّگی ٍ تبییذ استبد ساٌّوب، .  اًتخبة استبد هشبٍس اٍل اججبسی است -

هتٌبست ثب تخظض ّبی هَسد ًیبص اص ثیي ّوکبساى گشٍُ هعوبسی ٍ ًیض سبیش حَصُ ّبی تخظظی استبداى دس گشٍُ ّب ٍ 

ُ ّبی دیگش ّوچَى سبصُ، جبهعِ شٌبس ٍ ًظبیش آى اًتخبة ًوبیذ  .داًشگب

 

 .                                                                                                                         هَفق ثبشیذ


