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 دکتر جابر اکبری

 
 یدکتر قذرت اهلل امام يرد

 
 یذیزهرا ام

 
 شیاوذا عقًبیدکتر 
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الولل،  يیالتصبد ث یدوتز

هذرط داًشگبُ، عزپزعت دفتز 

 FIUهمزرات هزوش  يیتذٍ

 ییٍ دارا یٍسارت اهَر التصبد

 یعلو بتیّ ،یالتصبد عٌج یدوتز

وتت التصبد  فیتْزاى هزوش، تبل

 8;اس  شیٍ چبح ث یبضیر ،یعٌج
هشبٍر  ،یٍ پضٍّش یهمبلِ علو

 یٍ هبل یگذارِ یعزهب

التصبد شجَی دوتزی ًدا

 ذیداًشگبُ شْالولل اس  يیث

چوزاى اَّاس، هشبٍر، هذرط ٍ 

 یالتصبد لگزیتحل

شْیذ التصبد داًشگبُ  یعلو بتیّ

ثبشگبُ التصبدداًبى  زیچوزاى، دث

عضَ اعتبد ٍ  588ثب  زاىیا

پضٍّشگز  التصبد داخل ٍ خبرج 

 یٍ وٌشگز عوَهوشَر 

 یالتصبد اس داًشگبُ فزدٍع یدوتز

. یتَععِ التصبد شیهشْذ ثب گزا

ٍ  یالتصبد شْز زپضٍّشگ

 ٍ هغىي یا هٌطمِ

ٍ ثخش  یپَل شیالتصبد، گزا یدوتز

شگبُ عوٌبى، عوَه  هذرطی اس دًا
رعبًِ ٍ  فعبلی، وبرثزد یداًشگبُ علو

ٍ  َیدر راد یالتصبد یوبرشٌبط هجز
ّغتِ التصبد ًزم خالق در  زیهذ، َىیشیتلَ

 ًزم یفٌبٍر شىذُیاًذ

 
 دکتر محمًد جامساز

 
 یچشم یدکتر عل

 
 ایو اتیح یدکتر عل

 
 رخًاهانیدکتر جعفر خ

 
 سانیدکتر سهراب دل اوگ

 
 ايل یدکتر مسعًد زاهذ

داًشگبُ  یثبسرگبً تیزیهذ یوبرشٌبع
 یدوتز ارشذ ٍ  یتْزاى، وبرشٌبع

 غٌذُ،یًَ ب،یفزًیالتصبد داًشگبُ وبل

هشبٍر  ،یپضٍّشگز، هتزجن، فعبل التصبد

عضَ  زاى،یا یثبسرگبً عبثك اتبق یالتصبد یعبل

 گزا تَععِ ٌبىیوبًَى وبرآفز یعبلیعبثك شَرا

ٍ التصبد  یالتصبد ثخش عوَه یدوتز
 بتیّ عضَ، اس داًشگبُ تْزاى یپَل

، هشْذ یداًشگبُ فزدٍع یعلو

 یّب پضٍّش، عبثك هزوش پضٍّشگز

ٍ  یشیر ثَدجِ ٌِیهجلظ در سه
 یدٍلت یّب شزوت

 ،یالتصبد اس داًشگبُ راس یدوتز
 ،یپضٍّشگز، هذرط ٍ هشبٍر التصبد

ّب همبلِ  هَلف چٌذ جلذ وتبة  ٍ دُ

دُ ّب پزٍصُ  زیهذ ،یٍ التصبد یعلو

در  یٍ التصبد یوبرثزد یهطبلعبت
 یٍ هٌطمِ ا یعطح هل

دوتزی التصبد اس داًشگبُ عالهِ 
طجبطجبیی، پضٍّشگز ٍ تحلیلگز 

التصبدی ٍ هتزجن وتت التصبد 

وىبر عیبعی ٍ تَععِ التصبدی، ّ

پضٍّشی هزوش تَاًوٌذعبسی حبوویت 
 ٍ جبهعِ

، التصبد اس داًشگبُ اصفْبى یوتزد
 >5 ِیپب بریٍ داًش یعلو بتیّ عضَ

 ظیرئی، گزٍُ التصبد داًشگبُ راس

التصبد ٍ  ،یداًشىذُ علَم اجتوبع

هحمك ٍ ی، داًشگبُ راس یٌیوبرآفز
 یٌیهشبٍر وغت ٍ وبر ٍ وبرآفز

الولل، هذرط  يیالتصبد ث یدوتز
 زُیهذ ئتیعضَّداًشگبُ، 

هزوش  ظیرئ، زاىیصٌعت ا َىیوٌفذراع

-5> یصٌعت رٍغي ًجبت یوبرثزد یعلو
وتت ٍ همبالت در  يیٍ تذٍ فیتأل ، 8>

 وِیٍ ث یبتیهبل يیلًَا ،یهجبحث التصبد

 
 یسعذيوذ یدکتر عل

 
 یشهر یشقاق ذیدکتر يح

 
 صفرزادٌ لیدکتر اسماع

 
 سادٌیدکتر محمذ عل

 
 دکتر محمذ حسه فطرس

 
 یمیدکتر زهرا کر

 ،یالتصبد یگذار بعتیپزداس ع ِیًظز

 ،التصبد هیٌیول هَعظ یٍ ثبًى یپَل

 ییبیعبثك داًشگبُ اعتزال بریاعتبد

اعجك  ظییر ًبئتی، ٍٍلًَگًَگ در دث

 یدر دث یتیع یاختصبص یثبًىذار

 یعلو بتیالتصبد ٍ عضَ ّ یدوتز

 زیٍس هشبٍر. یداًشگبُ خَارسه

. التصبد در عِ دٍرُ هختلف ٍسارت

 داًشىذُ التصبد ظیرئ

اس  یالتصبدعٌج شیالتصبد گزا یدوتز
گزٍُ  بریاعتبد ،ییداًشگبُ عالهِ طجبطجب

 5 فیالتصبد داًشگبُ الشّزا، تزجوِ ٍ تبل

 -یهمبلِ علو 68اس  شیوتبة ٍ ث
 یالتصبد اجتوبع یپضٍّش ٌِی. سهیپضٍّش

 .وِیٍ التصبد ث

 یالتصبد ثخش عوَه بریداًش

گزٍُ التصبد  یعلو بتیّ عضَ

عبهل  زیهذ. داًشگبُ لزعتبى

 تیشفبف زیثبى ثص ذُیعوي د

ٍ ثزًبهِ  شیآًبل" شیالتصبد گزا یدوتز

اس داًشگبُ  "یتَععِ التصبد یشیر
گزًٍجل، فزاًغِ. اعتبد  -هٌذط فزاًظ

 7. ٌبیع ی)ثب سًشغتِ( داًشگبُ ثَعل

 همبلِ. 8:وتبة ٍ حذٍد 

التصبد اس داًشگبُ عالهِ  یدوتز

داًشگبُ  یعلو بتیّ عضَ ،ییطجبطجب
-9>وبر ) زیاشتغبل ٍس هشبٍر هبسًذراى.

 ی(،هشبٍر اشتغبل در هَعغِ عبل7>46

 (93-7>46)یاجتوبع يیپضٍّش تبه

 

 

 

 
 کتر هًمه ملکد

 
 رتیوص یدکتر مهذ ییرزایدکتر حجت اهلل م

 
 اقذم یریوص یدکتر عل

 هذرطی، التصبد داًشگبُ راس یوتزاد
داًشگبُ ٍ هَلف وتت ٍ همبالت در 

، هغىي یهبل يیالتصبد والى ٍ تبه

 یادارات هزوش یعبسهبًذّ هعبًٍت

 هزوش یالتصبد هشبٍر، ثبًه هغىي
 هیشیهطبلعبت هتبف

التصبد اس داًشگبُ عالهِ  یدوتزا

 یعلو بتیّ عضَیی، طجبطجب

عبل اس  ییداًشگبُ عالهِ طجبطجب
 التصبد تَععِ ٍ پضٍّشگز، ::46

 یٍ هٌطمِ ا یالتصبد شْز 

 تیالتصبد اس داًشگبُ تزث یدوتزا
داًشگبُ  لیالتحص هذرط. فبرغ

عزهمبلِ  غٌذُی. ًَفیشز یصٌعت

در  ییعبل عبثمِ اجزا58التصبد.  یبیدً

التصبد  یٍ خصَص یدٍلت یّب ثخش

 .زاىیا

داًشگبُ عالهِ  یعلو ئتیعضَ ّ
شگبُ دوتزی التصبد  ،یطجبطجبئ اس دًا

 ،یالتصبد ثخش عوَه شیتْزاى ثب گزا
دٍلت  ئتیالتصبد ّ َىیغیعبثك وو زیدث

ٍسارت  یپضٍّشىذُ اهَر التصبد ظیٍ رئ

 .ییٍ دارا یاهَر التصبد

 

 

 وفر را اوتخاب کىیذ یکست بازرس پاز بیه کاوذیذاهای 

 عمًزادٌ تیدکتر آ یطاهر  الیدکتر ش یصذر دکتر محمذ باقر یسًر ررضایدکتر ام یدکتر مسعًد آتشاو

فَق لیغبًظ حغبثذاری، دوتزای وغت ٍوبر، 

رئیظ ّیإت هذیزُ هَعغِ حغبثذاری 

اهیزآتشبًی ٍ ّوىبراى، هشبٍرُ هبلی ٍسارت 
 صٌعت هعذى تجبرت ٍ پبرن فٌبٍری پزدیظ

 هغىَ یالتصبد اس داًشگبُ هل یدوتز

هَعغِ هطبلعبت ٍ  یعلو بتیّ عضَ

ٍ  زُیهذ بتیّ عضَ. یثبسرگبً یپضٍّش ّب

 یشزوتْبٍ  ٌگْبیّلذ یحغبثزع تِیوو ظیرئ

 )ٍثبًه( یتَععِ هل یگشار ِیٍ گزٍُ عزهب یٍاثغتِ ثِ ثبًه هل

دوتزی ثزًبهِ ریشی التصبدی، تذریظ در 

 58داًشگبُ ّبی تْزاى ٍ تجزیش، تألیف حذٍد 

وتبة  جلذ وتبة ٍ همبالت هتعذد، تزجوِ
تَسیع عبدالًِ تیي ثزوي، ثزگشاری 

 عویٌبرّبی تَععِ صبدرات تجزیش

 وبًبدا ، ITDگَّزشٌبط ثب هذرن 

 غِیرئ ئتی، DBAّ ی دوتزیداًشجَ

سًبى ثبسرگبى،  یوبًَى هل یثبسرگبً َىیغیوو
 َىیغیتْزاى، عضَ وو یعضَ اتبق ثبسرگبً

 سًبى ثبسرگبى یوبًَى هل یٌیوبرآفز

 ،هذرط داًشگبُی، حغبثذار یدوتز

 ٍ یثبًى ٍ یارشذ پَل وبرشٌبط

 ِیعزهب ٍ یهبل یثبسارّب

 


