راٌّوبٕ ًَٗغٌذگبى ٍ چگًَگٖ تٌؾ٘ن همبالت

بِ هٌظَر تَلیس ٍ تَسؼِ ػلن زر حَسُ اػتقبزی ٍ کالهی ،ارائِ ٍ ًقس تحقیقبت ٍ
هطبلؼبت ًظبمهٌس پضٍّطگزاى ارجوٌس ٍ ًَآٍری زر حَسُ زیيپضٍّی ٍ کالهی ًطزیِ
پضٍّصّبی اػتقبزی – کالهی اًتطبر هییببس ٍ هقبلِّبی ػلوی ،پضٍّطی زر حَسُ کالم
ٍ سهیٌِّبی اػتقبزی هبًٌس :کالم ،فلسفِ زیي ،ػزفبى ٍ هؼٌَیت زیٌی ،فلسفِ ٍ حکوت
اسالهی ٍ سبیز سهیٌِّبی هتٌبسب پذیزش هیگززز.
ًحَُ تٌؾ٘ن همبالت:

 هقبلِ ببیس بِ سببى اصلی ٍ رسوی هجلِ (فبرسی) ببضس.
 چکیسُ هقبلِ حساکثز زر  150کلوِ ٍ ٍاصگبى کلیسی هقبلِ حساکثز زر 5
کلوِ ضویوِ ببضس.
 هقبلِّبی ارسبلی ببیس زارای چکیسٍُ ،اصگبى کلیسی ٍ ػٌَاى بِ اًگلیسی
ًیش ببضس.
 هقبلِّب زارای هَضَع ،اّساف ،فزضیِ ،رٍش تحقیق ،بحث ٍ ًتیجِگیزی
ببضس.
 هقبلِّبئی کِ تزجوِ ٍ تفسیز آیبت قزآًیً ،قل جزیبًبت تبریری ،ارائِ
زیسگبُ فلسفی ٍ کالهی ٍ غیزُ را زر بززارزّ ،زگبُ بب بزرسی ٍ تحلیل ٍ

احیبًبً هقبیسِ ٍ تطبیق بَزُ ٍ زیسگبُ ٍ ًظز جسیسی اس ًَیسٌسُ زر آى زرج
ضسُ ببضس ،قببل پذیزش است.
 کلیِ هٌببغ ٍ هآذذ هقبلِ ببیس زر پبیبى هقبلِ بِ صَرت زایزة الوؼبرفی زرج
گززز ٍ زر هتي هقبلِ بب ًبم ًَیسٌسُ ٍ زرج ضوبرُ جلس ٍ صفحِ ارجبع ضَز.
 ارسبل سِ ًسرِ اس هقبلِ تبیپ ضسُ بِ ّوزاُ زیسکت هزبَطِ جْت
بزرسی السم است.
 هقبلِّب بز رٍی یک طزف کبغذ  A4تبیپ ضسُ ٍ اس بیست صفحِ هتؼبرف
تجبٍس ًٌوبیس.
 هقبلِّب زر  Word 2003/word XPبب قلن سر ،فًَت  ٍ 12تیتزّب بصَرت
 boldتبیپ ضَز.
 هسئَلیت هحتَای هقبلِّب بز ػْسُ ًَیسٌسًَُ /یسٌسگبى هیببضس.
ّ یأت تحزیزیِ زر قبَل یب رز ٍ ٍیزایص هقبلِّب آساز است.
 هقبلِّب پس اس ٍصَل ٍ پذیزش هستزز ًرَاّس ضس.
 هقتضی است اس ارسبل ّوشهبى هقبلِ بِ ًطزیبت زیگز ذَززاری ضَز ٍ
ًیش قبالً هقبلِ زر هجلِ زیگزی چبپ ًطسُ ببضس.
ً سرِای اس حکن کبرگشیٌی یب تصَیزی اس هسرک تحصیلی ًَیسٌسُ
ارسبل گززز.

