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 موضوع مورد بررسی در کارگروه ها * ردیف
تعداد 

 جلسات

شرکت   اعضای

 کننده در جلسه
 نتایج و مصوبات

تعداد 

اعضای 

 شورا

تعداد 

کارشناس 

 بیرونی

 

1  

طالب هذاسس کطکَئیِ  تحقیق پایاًی تشسسی هَضَػات پیطٌْادی -1

هذاسس  پژٍّطی پیطٌْادی  ّای تشسسی  فؼالیت -2ٍفْشج 

 کطکَئیِ تیاؼ، صیٌة، حضشت

2 8 

 

 

--- 

موضوع با  5  تایید شد. با همان عنوان پیشنهادی سه موضوع تحقیق پایانی نتایج: 

اعمال تغییزاتی پذیزفته شد و  سه موضوع رد شد و به جای آنها موضوعات 

 دیگزی پیشنهاد شد.

2  

 آهَصش هَسسِ هذاسسآصاداًذیطی تشسسی هَضَػات پیطٌْادی کشسی ّا ی -1

 فاطوِ -سفسٌجاى( س)کثشی صیٌة -سیشجاى  ًشجسیِ -کشهاى فاطویِ ػالی

 -تیاؼ فاطویِ -کطکَئیِ الثتَل الضّشاء فاطوِ -تشدسیش فاطویِ -تن( س)الضّشاء
 سیگاى فاطویِ -ضْذاد( س)الضّشاء -صسًذ فاطویِ

2 8 

 

 

--- 

و نتایج تصویب یا عدم تصویب  موضوعات پیشنهادی کزسی آساداندیشی مدارس

 آمده است. 6در پیوست 

 

3  
هذسسِ حضشت  طالب تحقیق پایاًی پیطٌْادی هَضَػات تشسسی -1

تشسسی تؼذادی اص هَضَػات کشسی ّای  -2)س( کشهاىصیٌة 

 آصاداًذیطی
2 5 

 

--- 
 یا تصویب نتایج و با اعمال تغییزاتی تصویب شد. موضوع تحقیق پایانی بزرسی 5

 .است آمده 6 پیوست در موضوعات کزسی های آساداندیشی تصویب عدم

4  
 فاطوِ حضشت هذاسس پایاًی تحقیق پیطٌْادی هَضَػات تشسسی -1

 تن( س)الضّشاء فاطوِ ٍ سفسٌجاى( س)
2 7 

تا ّواى ػٌَاى پیطٌْادی هَضَع تحقیق پایاًی تشسسی ضذ کِ سِ هَضَع آى  17 ---

هَضَع تا  12تػَیة  ضذ، دٍ هَضَع تِ دلیل هثْن ٍ تکشاسی تَدى سد ضذ ٍ 

 اػوال تغییشاتی پزیشفتِ ضذ.

5  

 فاطویِ  هذاسستحقیق پایاًی   پیطٌْادی هَضَػات تشسسی -1

( س) الضّشاء  ّا کشسی پیطٌْادی هَضَػات تشسسی  -2 صسًذ

 سیگاى فاطویِ ٍ ضْذاد
5/1 6 

 

 

--- 

هَسد تشسسی قشاس گشفت کِ یک هَضَع تِ دلیل تکشاسی هَضَع تحقیق پایاًی  7

 هَضَع دیگش تا اػوال تغییشاتی تػَیة ضذ. 6تَدى پزیشفتِ ًطذ ٍ 

 .است آهذُ 6 پیَست ًتیجِ تشسسی هَضَػات کشسی ّا دس
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6  

 فاطویِ هذاسس طالبتحقیق پایاًی   پیطٌْادی هَضَػات تشسسی -1

( س)الضّشاء -تن( س)الضّشاء فاطوِ – سفسٌجاى( س) فاطوِ حضشت -تشدسیش

( س)الضّشاء -سفسٌجاى( س)کثشی صیٌة -کشهاى( س) صیٌة حضشت-جیشفت

 صسًذ فاطویِ -کٌَْج فاطویِ -ضْذاد

2 5 

 

 

 

--- 

هَضَع تِ دلیل اتْام ٍ  10 -تػَیة ضذتا ّواى ػٌَاى پیطٌْادی هَضَع  6

 هَضَع تا اػوال تغییشاتی پزیشفتِ ضذ. 5تکشاسی تَدى سد ضذ ٍ 

7  

(  س)الضّشاء هذاسس طالب پایاًی تحقیق پیطٌْادی هَضَػات تشسسی -1

 فاطویِ-سفسٌجاى( س) فاطوِ حضشت-کٌَْج فاطویِ-ضْذاد

 تشسسی استاد ساٌّوای پیطٌْادی ضْشتاتک -2تیاؼ
5/1 6 

 

 

--- 

یک هَضَع تا ّواى ػٌَاى پیطٌْادی، تػَیة  هَضَع تشسسی ضذُ دس جلسِ، 7اص 

کلی ٍ تکشاسی تَدى سد ضذ ٍ چْاس هَضَع تا اػوال  ضذ. دٍ هَضَع تِ دلیل

 تغییشاتی تِ تػَیة سسیذ.

8  

 -فاطویِ صسًذ هذاسس طالب پایاًی تحقیق پیطٌْادی هَضَػات تشسسی-1

:  هذاسس ٍّصژپ ضَسای تشسسی -2فاطویِ کٌَْج -فاطویِ تشدسیش

( س)الضّشاء -کشهاى( س) صیٌة حضشت -کٌَْج فاطویِ-فْشج هؼػَهیِ

 فاطوِ -صسًذ فاطویِ-سیشجاى ًشجسیِ-ضْذاد( س) الضّشاء-تاتک ضْش

( س) فاطوِ حضشت -سفسٌجاى( س)کثشی صیٌة-کطکَئیِ الثتَل الضّشاء

 -تن(س)الضّشاء فاطوِ -تیاؼ فاطویِ -جیشفت( س)الضّشاء-سفسٌجاى

 کشهاى فاطویِ -تشدسیش فاطویِ

2 7 

 

هَضَع تِ دلیل تکشاسی تَدى سد ضذ. یک هَضَع تا ّواى ػٌَاى پیطٌْادی  6 ---

 هَضَع تا اػوال تغییشاتی پزیشفتِ ضذ. 5تػَیة ضذ. 

ًتیجِ تشسسی ضَسای پژٍّص هذاسس: ضَسای هذاسس تن، جیشفت، حضشت صیٌة 

کطکَئیِ، صسًذ، سیشجاى، ضْذاد، حضشت صیٌة کشهاى، فاطویِ  -کثشی

 ٍ تقیِ هذاسس تِ دلیل داساًثَدى ضشایط ، تاییذ ًطذًذ . ضذ  ( تاییذ2کشهاى)سطح

9  

هذاسس الضّشاء)س( ضْش  طالبتحقیق پایاًی   پیطٌْادی هَضَػات تشسسی-1

 6 5/1 فاطویِ صسًذ -فاطویِ تیاؼ-فاطوِ الضّشاء الثتَل )س( کطکَئیِ -تاتک
 

--- 

تکشاسی تَدى  هَضَع تِ دلیل 5هَضَع تا ّواى ػٌَاى پیطٌْادی تػَیة ضذ.  4

سد ضذ. یک هَضَع تِ دلیل خاسج تَدى اص حیطِ  تخػع  طلثِ ٍ ساستاد ساٌّوا 

 سد ضذ. یک هَضَع تا اػوال تغییشاتی پزیشفتِ ضذ.

11  
هذاسس صیٌة کثشی)س(  طالب پایاًی تحقیق پیطٌْادی هَضَػات تشسسی-1

 7 2 الضّشاء)س( جیشفت -فاطویِ صسًذ -ًشجسیِ سیشجاى-سفسٌجاى
 

--- 

دٍ هَضَع تا ّواى ػٌَاى پیطٌْادی  هَضَع تِ دلیل تکشاسی تَدى سد ضذ. 7

 تػَیة ضذ. چْاس هَضَع ًیض تا اػوال تغییشاتی تػَیة ضذ.

11  

هذاسس حضشت صیٌة )س(  طالبتحقیق پایاًی   پیطٌْادی هَضَػات تشسسی-1

فاطویِ -حضشت فاطوِ)س( سفسٌجاى -صیٌة کثشی)س( سفسٌجاى -کشهاى

تشسسی هَضَػات  -3 -طشح ّای تفػیلی هذاسس  کطکَئیِتشسسی -2-صسًذ
5/1 6 

 

 

 

ضذ ، تایک  تَدى سد تذیْی دلیل تِ تَدى ٍ یک هَضَع هَضَع تِ دلیل تکشاسی 7

طشح تفػیلی تحقیق پایاًی هَسد تشسسی  7دسخَاست  تغییش هَضَع  هَافقت ضذ. 

 قشاس گشفت ٍ اضکاالت هَجَد دس اًْا تزکش دادُ ضذ.
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 -4فاطویِ کشهاى -هؼػَهیِ فْشج –هساتقِ سضذ هذاسس الضّشاء)س( ضْش تاتک 

 تشسسی ضَسای پژٍّص  هذسسِ  فاطویِ سیگاى
 آهذُ است. 5ًتیجِ تشسسی هَضَػات سضذ دس پیَست ضواسُ  ---

12  
 فاطویِ تشدسیش تشسسی طشح ّای تفػیلی هذسسِ-1

 پایاًی تشسسی ٍ اضکاالت تزکش دادُ ضذطشح تفػیلی تحقیق  5 --- 6 5/1

13  

فاطوِ  -تشسسی هَضَػات پیطٌْادی  طالب هذاسس فاطویِ صسًذ -1

-تشسسی طشح تفػیلی یکی اص طالب هذسسِ فاطویِ تشدسیش  -2الضّشاء)س( تن  

 جیشفت،ًشجسیِ(س)الضّشاء  هذاسس سضذ هساتقِ تشسسی هَضَػات  -3

 سیحاًِ کشهاى، فاطویِ ػالی آهَصش هَسسِ تشدسیش، فاطویِ سیشجاى،

 ٍ  شتفسی تخػػی هشکض سفسٌجاى،( س)فاطوِ حضشت ، سفسٌجاى( س)الٌثی

( س)الضّشاء سفسٌجاى،( س)کثشی صیٌة سفسٌجاى،( س)کثشی صیٌة  قشآى ػلَم

 کشهاى( س)صیٌة حضشت صسًذ، فاطویِ ضْذاد،

3 6 

 

 

 

 

 

--- 

هَضَع تا اػوال تغییشاتی  4هَضَع تِ دلیل کلی ٍ تکشاسی تَدى سد ضذ.  8

تزکش دادُ آى تػَیة ضذ ٍ یک طشح تفػیلی تحقیق پایاًی تشسسی ٍ اضکاالت 

 ضذ.

 .است آهذُ 5 ضواسُ پیَست دس سضذ هَضَػات تشسسی ًتیجِ

14  

 سضذ هَضَػات-2 تشسسی هَضَػات  پیطٌْادی فاطوِ الضّشاء)س( تن-1

 الثتَل الضّشاء فاطوِ تاتک، ضْش( س)الضّشاء ٍدٍ  سطح کشهاى فاطویِ هذاسس

تشسسی هذاسک استاد ساٌّوای  -3  کشهاى( س) صیٌة حضشت کطکَئیِ،( س)

 ٍ فْشج پیطٌْادی هذسسِ تن

5/1 7 

 

 

--- 

یک هَضَع تحقیق پایاًی  تشسسی ٍ تِ دلیل هثْن تَدى تاییذ ًطذ ٍ هَضَع 

 ضذ.دیگشی تِ ایطاى پیطٌْاد 

 .است آهذُ 5 ضواسُ پیَست دس سضذ هَضَػاتًتیجِ تشسسی 

 تاییذ استاد ساٌّوای پیطٌْادی هذسسِ تن

15  
 حَصٍی تشسسی هَضَػات پیطٌْادی هساتقِ سضذ هَسسِ آهَصش ػالی-1

 کشهاىفاطویِ 
 .است آهذُ 5 ضواسُ پیَست دس سضذ هَضَػات تشسسی ًتیجِ --- 6 2

16  

حضشت  -هذاسس فاطویِ تیاؼ تحقیق پایاًی  تشسسی هَضَػات پیطٌْادی-1

 سضذ هساتقاتتشسسی هَضَػات -2الضّشاء)س( جیشفت -فاطوِ)س( سفسٌجاى

 تشسسی-3 کشهاى فاطویِ -صسًذ فاطویِ  –دٍ سطح کشهاى فاطویِ هذاسس

تشسسی   -4 سفسٌجاى ( س)کثشی صیٌةپژٍّطی  اًجوي تاسیس پیطٌْاد

ًشجسیِ  -تن فاطوِ الضّشاء)س( : پژٍّطی  ّای کاًَىپیطٌْاد تاسیس 

پیطٌْاد  تشسسی -5 ضْشتاتک  -هؼػَهیِ فْشج  -ضْذاد الضّشاء)س( -سیشجاى

2 8 

 

 

 

 

 

هَضَع پیطٌْادی تحقیق پایاًی تِ دلیل تکشاسی تَدى سد ضذ. دٍ هَضَع تا  7

 اػوال تغییشاتی تػَیة ضذ.

 .است آهذُ 5 ضواسُ پیَست دس سضذ هَضَػات تشسسی ًتیجِ

 ّستِ پیطٌْادی تشسسی ٍ تاییذ ضذ. 13کاًَى ّا ٍ  5یک  اًجوي، 
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 -جیشفت الضّشاء )س( – فاطویِ تشدسیش : هذاسسپژٍّطی ّستِ  تطکیل 

فاطوِ الضّشاء – دٍ سطحکشهاى  فاطویِ -سیشجاى ًشجسیِ  -صسًذ فاطویِ 

 -حضشت صیٌة -حضشت فاطوِ -سِ سطحکشهاى  فاطویِ -الثتَل )س(کطکَئیِ

 کٌَْج

 

--- 

17  

   -صسًذ -فْشج -تاتک ضْش)  هذاسس پیطٌْادی ٍّطیژپ ّای فؼالیتتشسسی  -1

  فاطوِ حضشت -(س) الٌثی سیحاًِ( س) صیٌة حضشت -جیشفت  -تیاؼ

 3 ٍ 2سطح( س)کثشی صیٌة -سفسٌجاى
5/1 6 

 

 

--- 

 سال هاِّ دٍاصدُ ّا استاى پژٍّطی -ػلوی ضَسای ػولکشد گضاسشدس کاستشگ 

 اص فؼالیت ایي گضاسش ، 92الف/2230 تخطٌاهِ اسسال تِ تَجِ تاقیذ گشدیذُ  93

 .ضذ خَاّذ استخشاج دسیافتی گضاسضات ًتیجِ

18  

هذاسس  حضشت صیٌة  تحقیق پایاًی طالب تشسسی  هَضَػات پیطٌْادی -1

 صیٌة سضذ هساتقِ تشسسی هَضَػات-2الضّشاء)س( ضْش تاتک  -)س(کشهاى

 تیاؼ ٍ فاطویِ  3 سطح( س)کثشی
5/1 8 

هَضَع پیطٌْادی تحقیق پایاًی ، یک هَضَع تا ّواى ػٌَاى تػَیة ٍ سِ  4اص  ---

 هَضَع تا اػوال تغییشاتی پزیشفتِ ضذ.

 .است آهذُ 5 ضواسُ پیَست دس سضذ هَضَػات تشسسی ًتیجِ

19  

 -سیگاى  هذاسس فاطویِ پژٍّطی  پیطٌْادی ّای تشسسی فؼالیت -1

  ّای طشحٌاهِتشسسی    -2  ضْذاد الضّشاء)س( – ًشجسیِ سیشجاى

 فاطویِ تشدسیش الضّشاء)س( ضْش    فْشج هذاسس هؼػَهیِ   سضذهساتقِ  

 س()فاطوِ تاتک حضشت 
3 5 

 

 

 

--- 

 ػولکشد گضاسش کاستشگ پژٍّطی هذاسس دس پیطٌْادی ّای دس خػَظ فؼالیت

 تِ تَجِ تا:  گشدیذُ قیذ 93 سال هاِّ دٍاصدُ ّا استاى پژٍّطی -ػلوی ضَسای

 دسیافتی گضاسضات ًتیجِ اص فؼالیت ایي گضاسش ، 92الف/2230 تخطٌاهِ اسسال

 .ضذ خَاّذ استخشاج

 .است آهذُ 5 ضواسُ پیَست دس طشح ّای تفػیلی هَضَػات سضذ تشسسی ًتیجِ

21  

فاطوِ الضّشاء الثتَل :  هذاسس پیطٌْادی ّای تشسسی فؼالیت -1

 :  هذاسس سضذ ّای طشح تشسسی -2فاطوِ تشدسیش – طکَئیِک)س(

 فاطویِ صسًذ  -هؼػَهیِ فْشج  -تن فاطوِ الضّشاء )س( -ًشجسیِ سیشجاى

 -4تشسسی هَضَػات پیطٌْادی هذسسِ فاطویِ تشدسیش -3فاطویِ سیگاى  ٍ

یکی اص طالب هذسسِ ػلویِ  تفػیلی طشح جضئی تغییش دسخَاستتشسسی 

 تشدسیش

5/2 7 

 

 

 

 

--- 

 ػولکشد گضاسش کاستشگ دس هذاسس پژٍّطی پیطٌْادی ّای فؼالیت خػَظ دس

 تِ تَجِ تا:  گشدیذُ قیذ 93 سال هاِّ دٍاصدُ ّا استاى پژٍّطی -ػلوی ضَسای

 دسیافتی گضاسضات ًتیجِ اص فؼالیت ایي گضاسش ، 92الف/2230 تخطٌاهِ اسسال

 .ضذ خَاّذ استخشاج

 .است آهذُ 5 ضواسُ پیَست دس سضذ هَضَػات تفػیلی ّای طشح تشسسی ًتیجِ
هستلضم تغییش دس  ایي کِ  تغییش طشح تفػیلی طلثِ هذسسِ تشدسیش تِ دلیلتا 

 هَافقت ًطذ.تَد، هَضَع 

21  
  - سفسٌجاى سطح( س)کثشی صیٌة:  هذاسس  سضذ ّای طشحتشسسی  -1

 سیحاًِ -کطکَئیِفاطوِ الضّشاء الثتَل)س(  -سیشجاىًشجسیِ 
 .است آهذُ 5 ضواسُ پیَست دس سضذ هَضَػات تفػیلی ّای طشح تشسسی ًتیجِ  6 5/1
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 --- ( سفسٌجاىس)فاطوِ حضشت -سفسٌجاى  (س)الٌثی

22  

تشسسی هَضَػات پیطٌْادی  تحقیق پایاًی هذاسس :الضّشاء)س( ضْش  -1

 طشحتشسسی  -2-فاطویِ صسًذ -صیٌة کثشی)س( سفسٌجاى –تاتک 

سِ  تفػیلی ّای طشحٌاهِتشسسی  -3 تیاؼ فاطویِ سسِهذ سضذ ّای

 ًفش اص طالب  هذسسِ فاطویِ تشدسیش

5/1 6 

 

 

 

 

--- 

هَضَع 7هَضَع تحقیق پایاًی تِ دلیل تکشاسی تَدى، کلی تَدى  ٍ اتْام، سد ضذ. 3

هَضَع ًیض تا اػوال تغییشاتی پزیشفتِ  5تا ّواى ػٌَاى پیطٌْادی تػَیة ضذ. 

 ضذ.

 .ضذ دادُ تزکش اضکاالت ٍ تشسسی پایاًی تحقیق تفػیلی طشح

 .است آهذُ 5 ضواسُ پیَست دس سضذ هَضَػات تفػیلی ّای طشح تشسسی ًتیجِ

23  

هذاسس حضشت تحقیق پایاًی  تشسسی هَضَػات پیطٌْادی  -1

 -ًشجسیِ سیشجاى-فاطوِ الضّشاء الثتَل کطکَئیِ–فاطوِ)س( 

الضّشاء  -فاطویِ سیگاى-صیٌة کثشی)س( سفسٌجاى -فاطویِ تیاؼ

تفػیلی یکی اص طالب هذسسِ فاطویِ تشسسی طشح  -2)س( ضْش تاتک

 تشدسیش

2 6 
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هَضَع تِ دلیل تکشاسی تَدى سد ضذ. دٍ هَضَع تا ّواى ػٌَاى پیطٌْادی  9

 تػَیة ضذ. چْاس هَضَع تا اػوال تغییشاتی تػَیة ضذ.

 .ضذ دادُ تزکش اضکاالت ٍ تشسسی پایاًی تحقیق تفػیلی طشح

24  

 -کٌَْجفاطویِ  هذاسس پژٍّطی ّای ّستِ هَضَػاتتشسسی  -1

 سفسٌجاى ( س)کثشی صیٌة -جیشفتالضّشاء)س(-تشدسیشفاطویِ 

  -سفسٌجاى فاطوِ حضشت -کشهاى( س) صیٌة حضشت ٍ -دٍ  سطح

فاطوِ الضّشاء  – دٍ سطح فاطویِ -سیشجاىًشجسیِ   -صسًذفاطویِ 

 ضْذاد-کشهاى 3 سطح فاطویِ -طکَئیِالثتَل)س(ک
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 12هَضَع پیطٌْادی ّستِ ّای پژٍّطی تشسسی  ضذ کِ  53دس ایي جلسِ 

هَضَع تا اػوال تغییشات جضئی  7هَضَع تا ّواى ػٌَاى پیطٌْادی تػَیة ضذ. 

هَضَع تػَیة ٍ  20تػَیة ضذ ٍ یک هَضَع جذیذ پیطٌْاد ضذ. کِ دس هجوَع 

 هَضَع سد ضذ. 23

25  

صیٌة  -ویِ تشدسیشتشسسی هَضَػات کشسی آصاد اًذیطی هذاسس  فاط -1

سیحاًِ  -هؼػَهیِ فْشج -کثشی)س( ٍ حضشت فاطوِ)س( سفسٌجاى

فاطوِ  -هَسسِ آهَصش ػالی فاطویِ کشهاى -الٌثی )س( سفسٌجاى

تحقیق  تشسسی هَضَػات پیطٌْادی -2-الضّشاء الثتَل )س( کطکَئیِ

 -فاطویِ سیگاى-طالب هذسسِ حضشت فاطوِ )س( سفسٌجاى پایاًی 

-الضّشاء)س( ضْذاد -صیٌة کثشی)س( سفسٌجاى-فتالضّشاء)س( جیش

 -3 -فاطویِ کٌَْج فاطویِ تیاؼ فاطویِ صسًذفاطویِ تشدسیش

4 7 

 

 

 

 

 

 

 آهذُ است. 6ًتیجِ تشسسی هَضَػات کشسی ّای آصاداًذیطی دس پیَست ضواسُ 

هَضَع پیطٌْادی تحقیق پایاًی تِ دلیل تکشاسی ٍ خاسج تَدى اص حیطِ 15

هَضَع تا اػوال تغییشات جضئی پزیشفتِ 11تخػع طلثِ ٍ استاد ساٌّوا سد ضذ. 

 .ضذ. دٍ هَضَع تا ّواى ػٌَاى پیطٌْادی تِ تػَیة سسیذ

 سِ طشح تفػیلی تحقیق پایاًی تشسسی ٍ اضکاالت آًْا تزکش دادُ ضذ.



 01پیوست 

 

6 

 

دسخَاست تغییش جضئی هَضَع یکی اص طالب هذسسِ فاطویِ 

فاطویِ –تشسسی اساتیذ ساٌّوا ی هذسسِ فاطویِ کشهاى  -4تشدسیش

 هؼػَهیِ فْشج -صیٌة کثشی)س( سفسٌجاى -صسًذ

 

 

--- 

 

، تشگضاسی کشسی ّای آصاد اًذیطی ٍ ًطست ّای ػلوی ٍ .....  ضَساّا ًیاصهٌذ صساصی ٍ ًَساصی هٌاتغ کتاتخاًِ ی: تااسُ ای اص فؼالیت ّای تخػػی هاًٌذدس پهٌظَس فؼال ًوَدى ٍ تالش * 

تا استفادُ اص ًظش آًاى دس جلسات ّا  طشح استقای کیفی  ، دس ایي هَاسد هی تَاًٌذ تا تْشُ گیشی اص افشاد هتخػع ٍ کاس آهذ صهیٌِساصی ٍ تشًاهِ سیضی هی تاضذ ػوینتاصٍّای فکشی جْت ت

 سا اتخار ًوایٌذ .فشاّن ٍ تػویوات غائة  ضَساّا،

 تش تذست آیذ .دس کاسگشٍُ ّا تْشُ هٌذ ضًَذ تا ًتایج کاستشدی وٌذی ضخػیت ّای دس گشایص ّای هختلف ّای ٍ تَاًتذیْی است کِ ضَساّا تایذ دس هسائل گًَاگَى اص ظشفیت 

 


