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 پضٍّؼ ػلوی آهَسػ رٍػ :آمُسشی کُریکُلُمعىُان 

تاکیذ تز ایي اعت کِ داًؾجَیاى تتَاًٌذ هثاًی آهَسػ دیذُ ؽذُ را در هزاحل هختلف پضٍّؼ ػلوی تِ کار تزًاهِ آهَسؽی پیؼ رٍ در 

 تخؼ اصلی تٌظین ؽذُ اعت: عِگیزًذ. ایي تزًاهِ در 

 عطح اٍل. 1

 عطح دٍم.2

 عطح عَم. 3

تز اعاط اٍلَیت ّای پضٍّؾی کویتِ ٍ ػالقِ هٌذی  تَجِ تِ تخؼ ّای اصلی تؼزیف ؽذُّز داًؾجَ هَظف اعت تا  در ایي دٍرُ

فزدی تِ دًثال طزح یک پزعؼ قاتل پاعخ پضٍّؾی، فزضیِ عاسی ًوَدُ ٍ هطالؼِ ای طزاحی ًوایذ تا اطالػات هَرد ًیاس در راعتای 

ّذات ٍ تجزتیات اٍ تحلیل ػلوی ٍ هٌطقی دادُ ّا، هؾ زِ درعتی فزاّن آٍرد ٍ تا تفغیپاعخ تِ عَال اٍلیِ ٍ آسهَى فزضیِ خَد را ت

  یا در یک هجلِ ػلوی تِ اطالع دیگزاى تزعاًذ. تکار گیزد هطالؼِ، ًتیجِ گیزی ًوَدُ ٍ ًتایج حاصل را در جْت حل هؾکل

 

 بزوامًاٌداف کلی 

 پضٍّؾی  یّا هْارت ارتقایتَعؼِ تحقیقات کارتزدی پایِ ٍ تالیٌی ٍ 

 اعتفادُ درعت آًْا  آؽٌایی تا اًَاع هطالؼات ٍ

 ٍ پیؾزفتِ ح هقذهاتیَرٍػ ّای آهاری در عط آؽٌایی تا

 اخالق در پضٍّؼ آؽٌایی تا

 طة عٌتیتاریخ ػلَم پشؽکی ٍ  ی هاًٌذ:پضٍّؾسهیٌِ ّای هطزح  آؽٌایی تا

 ٍ ًگارػ پزٍپَسال طزاحی هطالؼِ

 هزحلِ تِ هزحلِ ی یک طزح تحقیقاتی  هذیزیت پزٍصُ ٍ تجزتِ هذیزیت

 تِ ستاى ػلوی ٍ ارائِ ػلوی ًتایج یک هطالؼِگارػ ً

 

 رَش اجزا
تزای داًؾجَیاى  عِ عطح آهَسؽیدر اتتذای دٍرُ طی یک جلغِ تَجیْی رًٍذ اجزای  اعت. کارگاُتزًاهِ آهَسؽی تِ صَرت تزگشاری  

ػالٍُ تز ؽزکت در ّز کارگاُ در پایاى ٍ ارائِ پزٍصُ اعت.  یلوػ تحث، کار عخٌزاًی، تَضیح دادُ هی ؽَد. رٍػ ّای آهَسػ ؽاهل 

داًؾگاُ در صَرت  درصذ ًوزُ اعت. 66کغة حذاقل هٌَط تِ  ،اس داًؾجَیاى ارسیاتی تؼول خَاّذ آهذ ٍ اػطای گَاّیّز کارگاُ 

 زد.گذراًذى هَفقیت آهیش ّز عِ عطح آهَسؽی، تِ داًؾجَ دیپلن پضٍّؾی اػطا خَاّذ ک

 

 

 عىاَیه کارگاي ٌا
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تاییذ ارائِ تکالیف  .اعتدر پایاى دٍرُ پضٍّؾی  تکالیفارائِ  کارگاُ ّا ٍ هٌَط تِ گذراًذىاػطای گَاّی ًاهِ  تزایارسیاتی داًؾجَیاى 

 تحقیقات داًؾجَیی داًؾگاُ هی تاؽذ.پضٍّؾی تِ ػْذُ ؽَرای پضٍّؾی کویتِ 
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ٍ تصَیة در ؽَرای پضٍّؾی  در فاصلِ سهاًی یک هاُ پظ اس پایاى آخزیي کارگاُتِ ػٌَاى هجزی )پزٍپَسال( ارائِ طزح پضٍّؾی ب( 

 کویتِ تحقیقات داًؾجَیی داًؾگاُ

 

 :سُمسطح 

 ذراًذى آسهَى پظ اس ّز کارگاٍُ گ ؽزکت در تواهی کارگاُ ّا تِ صَرت فؼالالف( 

 ػلوی پضٍّؾیتا رتثِ حذاقل  هجلِدر هقالِ  حذاقل یک پذیزػب( 

 فَق را طی ًوایذ. دٍ عالِ هزاحل عِ گاًِ ٌذیفزآ کی یؽَد ّز داًؾجَ ط یه یٌیت ؼیپ 

  .داًؾگاُ  تایذ تِ داًؾجَیی کِ ایي هزاحل را تا هَفقیت گذراًذُ اعت دیپلن پضٍّؾی اػطا ًوایذ 

 دارًذگاى دیپلن  تزای ٍ پضٍّؾگز ًوًَِ اًتخاب داٍراى کٌگزُ ّای داًؾجَیی تزای هَاردی هثلٍ داًؾگاُ ویتِ کؾَری ک

  اهتیاس ٍیضُ در ًظز هی گیزد. پضٍّؾی

 

 

مفاد ایه کُریکُلُم در جلسً شُرای سیاست گذاری کمیتً ٌای 

 تحقیقات داوشجُیی 
 بً تصُیب وٍایی رسید.  1/3/92در تاریخ 

 


