
                                                                   بسوِ تؼبلی            

            حَظُ هؼبًٍت آهَظضی )تحصیالت تکویلی(
 

 : مشخصات دانشجو  -الف

 هحوس ضضب صبلحی : ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

 3013231203 ضوبضُ زاًطجَیی :

 هٌْسسی صٌبیغ، زاًطکسُ فٌی هٌْسسی گلپبیگبى کبضضٌبسی ٍ ًبم زاًطگبُ :ضضتِ 

 هٌْسسی صٌبیغ، گطایص صٌبیغ ضضتِ ٍ گطایص هقغغ کبضضٌبسی اضضس :

 بطضسی ػَاهل هَثط بط کبضایی زاًطگبُ ّب بب استفبزُ اظ ضٍش تحلیل پَضطی زازُ ّب هَضَع پبیبى ًبهِ :

 بی ضگطسیًَی )بطضسی هَضزی زاًطگبُ ّبی بعضگ زٍلتی کطَض(ٍ هسل ّ                           

 زکتط ضحین زببؽ، زکتط ّبضن ػوطاًی اسبتیس ضاٌّوب : 

 Irandoc : 2106340کس ضّگیطی اظ سبیت 

 10 ًوطُ پبیبى ًبهِ:         04/11/01  تبضید فطاغت اظ تحصیل:

 

 

 : چکیذه پایان نامه -ب

 ٍ اّساف بِ زستیببی هیعاى اظ آگبّی کسب بسٍى. ضَز سبظهبًی تؼبلی ّبی فطصت ایجبز پطتیببى تَاًس هی ّب سبظهبى ػولکطز هستوط بْبَز

 پصیط اهکبى اضظیببی ٍ گیطی اًساظُ بسٍى هصکَض هَاضز ٍ ضس ًرَاّس هیسط ػولکطز بْبَز زاضًس، ًیبظ جسی بْبَز بِ کِ هَاضزی ضٌبسبیی ًیع

 .ًیست

 اضظیببی بِ ًسبت زٍلتی، هٌببغ اظ هٌس بْطُ ًْبزّبی اظ جَاهغ اًتظبضات ٍ ػبلی آهَظش ّبی ّعیٌِ افعایص بب ببیست هی ًیع ّب زاًطگبُ

 ٍاحسّبی کبضایی ضبذص بط هَثط ػَاهل اظ ّطیک سْن بطضسی ای، سطهبیِ هٌببغ هحسٍزیت بِ تَجِ بب ّوچٌیي. ًوبیٌس اقسام ذَز ػولکطز

 .کٌس ضاٌّوبیی هحسٍز، هٌببغ ایي صطف ٍ بْبَز ّبی گصاضی سیبست بطای ضا سبظهبى هسیطیت تَاًس هی زاًطگبّی

 بَزُ چگًَِ( 1330-1300 الی 1335-1336 تحصیلی سبلْبی) بطضسی هَضز زٍضُ زض ٍضی بْطُ ٍ کبضایی تحَالت کِ است ایي اصلی سَال

 ضٍش اظ استفبزُ بب ابتسا سَال، ایي بِ پبسرگَیی بطای اًس؟ زاضتِ کبضایی ًطخ بط تبثیطی چِ ّب زاًطگبُ ّبی ذطٍجی ٍ ٍضٍزی اظ ّطکسام ٍ

 پبضاهتطی ضٍش ٍضٍزی ػٌَاى بِ آهسُ زست بِ ػسزی ًتبیج اظ ٍ پطزاذتِ کبضایی ٍ ٍضی بْطُ بطضسی بِ ّب زازُ پَضطی تحلیل ًبپبضاهتطی

 ایي عی زض. کطز ذَاّین استفبزُ کبضایی ًطخ بط ّب ضبذص تبثیط سْن آٍضزى زست بِ جْت( ضسُ سبًسَض ضگطسیَى تحلیل) اقتصبزسٌجی

 اػضبی تؼساز زاًطجَیبى، تؼساز هتغیطّبی اظ ًیع ٍ استفبزُ کطَض زٍلتی بطذَضزاض ٍ بعضگ جبهغ زاًطگبُ 20 بِ هطبَط اعالػبت اظ فطآیٌس،

 کتب، تؼساز هقبالت، تؼساز هتغیطّبی ٍ ٍضٍزی ػٌَاى بِ ضفبّی سطاًِ فضبی ٍ کبلبسی سطاًِ فضبی آهَظش، جبضی بَزجِ ػلوی، ّیئت

 .جَیین هی بْطُ ذطٍجی ػٌَاى بِ التحصیالى فبضؽ تؼساز ٍ اذتصبصی زضآهس

 افعایص زٍضُ ایي زض ػَاهل کل ٍضی بْطُ تغییطات حبلیکِ زض یبفتِ کبّص بطضسی هَضز سبل پٌج زض فٌی کبضایی هتَسظ ًتبیج، هغببق

 بیي اظ سْن بیطتطیي. ببضٌس هی کبهل کبضایی زاضای هبظًسضاى ٍ بْطتی ضْیس تْطاى، اصفْبى، ّبی زاًطگبُ تٌْب هیبى، ایي اظ. است زاضتِ

 یک افعایص) ببضس هی آهَظش جبضی بَزجِ ٍ کبلبسی سطاًِ فضبی زاًطجَیبى، تؼساز بِ هطبَط تطتیب بِ ٍضٍزی جٌس اظ هتغیطّبی

 ،0.0036 هیعاى بِ کبضایی ضبذص هغلق کبّص ببػث تطتیب بِ ضطایظ، سبیط بَزى ثببت فطض بب هتغیطّب، ایي اظ ّطکسام زض زضصسی

 التحصیالى، فبضؽ تؼساز بِ هطبَط تطتیب بِ ذطٍجی جٌس اظ هتغیطّبی بیي اظ سْن بیطتطیي ّوچٌیي(. ضس ذَاّس 0.0012 ٍ 0.0013

 تطتیب بِ ضطایظ، سبیط بَزى ثببت فطض بب هتغیطّب، ایي اظ ّطکسام زض زضصسی یک افعایص) ببضس هی هقبالت تؼساز ٍ اذتصبصی زضآهس

 (.ضس ذَاّس 0.0000 ٍ 0.0020 ،0.0022 هیعاى بِ کبضایی ضبذص هغلق افعایص ببػث

 تَاى هی هَجَز، ّبی هحسٍزیت بِ تَجِ بب ًبکبضا، ٍاحسی کبضایی اضتقبء بطای هسیطیت تصوین صَضت زض ٍ اعالػبت ایي زاضتي زست زض بب

 .کطز اتربش ضا( ّب ذطٍجی یب ّب ٍضٍزی زض تغییط تطیي هٌبسب) کبضایی افعایص سیبست تطیي هتٌبسب
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