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 به نام خدا

  ایراى یگبٍاًجوي دکترای ػلْم آزهبیعثرًبهَ پيػٌِبدي جِت پيع ثرد اُذاف اًجوي ػلوي 

 ثبزرش/ ػضْیت ُيأت هذیرٍ: ًبهسد ثراي پطتػليرضب لطفی کيبى : ًبم ّ ًبم خبًْادگي ًبهسد

اضتبى هرکسی، غِرضتبى هحالت، : ت در حبل حبضريهحل فؼبل دکترا : يليى هذرک تحصيآخر

 آزهبیػگبٍ کيبى

اًجوي دػب در ایي ضبلِب ثب هػکالت ثطيبری  :هْرد اًتظبر يت اًجوي ّ دّرًوبياز ّضغ يل کليتحل

. ثَ رّضت هبًٌذ هطئلَ ی تؼرفَ ُب، هبليبت، اداهَ رغتَ، هؼضل تک رغتَ ای ُب، ػذم اًطجبم ّرّ

ُب ّ هتخصصيي، ضيبضت ُبی ضذثخع خصْصی هرجغ، هؼْلبت  تشّحذت ثب اًحوي ُبی پبتْلْژی

 ...ثيوَ ُب ّ

 

 

 

  :ًمبط ضؼف هْجْد در اًجوي

تؼفبُب ّ ثرکٌبری ُب، غيرهْثر ثْدى کويتَ ُب، ػذم گردظ ًخجگبى ّ اختالفبت داخلی ُئيت هذیرٍ ، اش

 ...ًيرُّبی تبزٍ در ترکيت ُئيت هذیرٍ ّ 

 

ی پسغکی کػْر، دارا ثْدى یکی از ثسرگتریي ّ لْی تریي اًجوي ُب :ًمبط لْت هْجْد در اًجوي

کَ دارای ظرفيت ُبی  کٌگرٍ ای ثيي الوللی ّ ثَ ًْػی ثسرگتریي کٌگرٍ ی پسغکی ّ ػلوی کػْر

  .اضتفبدٍ ًػذٍ ی ثطيبری تبکٌْى هيجبغذ
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 :ت اًجوييظ رّ در فؼبليدات پيتِذ

 

لبًْى اضبضی از جبًت آزهبیػگبٍ هرجغ ضالهت، تِذیذ  44تِذیذ ثخػٌبهَ ُبی غيرکبرغٌبضی ّ ضذاصل 

 ...پرّژٍ ُبیی هبًٌذ هگبلت، غجکَ ُب ّ تک رغتَ ای ُب، تِذیذ ػذم اداهَ ی رغتَ دػب ّ

 

 :اًجوي يت ُبيفؼبل يهْجْد ثرا يفرصت ُب

ثِرٍ گيری از توبهی ظرفيت ُبی اػضب در ضراضر کػْر در زهيٌَ ُبی ػلوی ّ صٌفی ثب تػکيل اطبق 

 ...ّ ثررضی ّ ثَ کبرگيری از پتبًطيل ُبی ًِفتَ ی کٌگرٍ ی ارتمبء کيفيت ّفکر ّ فؼبل کردى کويتَ ُب 

 

 

 :يغٌِبديپ يفِرضت ثرًبهَ ُب

اى ضبزی تصويوبت در زهيٌَ ی آزهبیػگبُِبی کػْر دیگر ثرای یکص جويتػکيل اطبق هػترک ثب دّ اى

تػکيل گرٍّ ػلوی در اًجوي ثرای تْليذات ًْغتبری ّ ًرم افساری هختلف هبًٌذ تِيَ ی گبیذالیي ُبی 

ثرای ارائَ ثَ جبهؼَ ی پسغکی کػْر، چبپ ... ّ یتػخيص، دضتْرالؼول ُب، الگْریتن ُبی تػخيص

  ....کتت آزهبیػگبُی ّ

 

 

 :ثَ اُذاف ياةيتحمك ثرًبهَ ُب ّ دضت يراُکبرُب

 ترک ثيي ضَ اًجوي آزهبیػگبُی ایجبد تػکل هع -1

لوی ثَ اًجوي دػب ثرای تطِيل ثرًبهَ ُبی ّرّد ًيرُّبی تبزٍ ثب اًگيسٍ ّ فؼبل عکوک ثَ  -2

 غٌِبدی رکر غذٍ پی

 توبػی ال ثيػتر ّ هْثرتر ثب ّزارتخبًَ ُبی ثِذاغت ّ درهبى ّ رفتَ ّ تبهيي اجتغ -3


