
ِ ّای هقطع کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزی  دستَرالعول رًٍذ اخزای پایاى ًاه

 ادارُ کل سًذاًْای خزاساى رضَی

 

 رٍش پیطٌْاد ٍ تصَیة هَضَع 

 

پس اس اًتخاب هَضَع پایاى ًاهِ کِ اس فْزست هَضَعی اٍلَیت ّای پژٍّطی تعییي ضذُ ساسهاى استخزاج هی ضَد  (الف 

درج ضذُ ٍ اس طزف داًطدَ تِ ضَرای  (پزٍپَسال  )هطخصات پایاى ًاهِ در کارتزگ طزح پیطٌْادی هَضَع پایاى ًاهِ  

 .گزدد تحقیقات استاى ارسال هی

 

 رٍس  ٍضعیت تصَیة اٍلیِ را تِ داًطدَ 15ضَرای تحقیقات استاى پس اس دریافت طزح پیطٌْادی، ظزف هذت  (ب

 . اعالم هیٌوایذ

 

 ّا هزاحل اخزایی تصَیة حوایت اس پایاى ًاهِ
 

 تصَیة هَضَع پایاى ًاهِ تَسط گزٍُ آهَسضی ضَرای تحصیالت تكویلی داًطگاُ هزتَط  (الف

 تصَیة هَضَع پایاى ًاهِ تَسط ضَرای تحقیقات استاى  (ب

 تأییذ گشارش ًْایی پایاى ًاهِ تَسط ضَرای تحقیقات استاى   (ج

ّایی کِ اس عٌاٍیي اٍلَیتْای تحقیقاتی اعالم ضذُ ًثَدُ ٍلی ارتثاط هستقین تا سیاستْای ساسهاى داضتِ ٍ  پایاى ًاهِ (د

اس داًطگاُ هزتَط ٍ طی هزاحل تأییذیِ ضَرای تحقیقات استاى « الف»ًتایح آى کارتزدی تاضذ، هطزٍط تِ دریافت رتثِ یا اهتیاس 

 .هٌذ خَاٌّذ ضذ ٍ ساسهاى اس هساعذت هالی تْزُ

 

 ّای هالی ضزایط ًْایی حوایت
ای ًیش  در صَرت ًیاس ًسخِ)ارایِ یك ًسخِ هكتَب تِ ّوزاُ سی دی فایل اس پایاى ًاهِ تِ ضَرای تحقیقات استاى  (الف

  (تِ ضَرای تحقیقات ساسهاى

تز رٍی خلذ اصلی ٍ هقذهِ « ایي پایاى ًاهِ تا ّوكاری ضَرای تحقیقات استاى اًدام پذیزفتِ است»ًگارش عثارت  (ب

 .پایاى ًاهِ الشاهی است

تزگشاری خلسِ ارایِ ٍ دفاع اس ًتایح طزح در ضَرای تحقیقات استاى ٍ ارسال صَرتدلسِ آى تِ ضَرای تحقیقات  (ج

 . ساسهاى خْت تعییي هیشاى هساعذت هالی

تَسط داًطدَ تِ  ( صفح15ِحذاکثز در )ارایِ خالصِ پایاى ًاهِ ٍ یك هقالِ علوی قاتل چاج ّوزاُ سی دی فایل  (د

 ضَرای تحقیقات استاى

 

 

 



 هیشاى هساعذت هالی
ّای داًطدَیی هقطع کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزی تِ تطخیص ضَرای تحقیقات استاى  هیشاى هساعذت هالی تزای پایاى ًاهِ- 

 . یا ساسهاى خَاّذ تَد

 . ّای داًطدَیی استاًْا اس هحل اعتثارات ادارات کل استاى خَاّذ تَد تخصیص اعتثار پایاى ًاهِ: تثصزُ

عالٍُ تز هساعذت هالی در صَرت ًیاس ٍ تأییذ ضَرای تحقیقات استاى ّوكاری در تكویل پزسطٌاهِ ٍ اًدام تطزیفات 

 ساسهاى سًذاًْا ٍ یا استاًْا ، تْیِ آهار ٍ اطالعات ًیش 6هزتَط، استفادُ اس اهكاًات کتاتخاًِ هزکش آهَسضی ٍ پژٍّطی هٌطقِ 

 .گیزد صَرت هی

 

 

 دبيرخانه شوراي تحقيقات

  سازمان زندانهاي کشور6مرکس آموزشی و پژوهشی منطقه 

 
 

 

 خْت کسة اطالعات تیطتز ٍ اطالع اس فزهت ٍ دستَرالعول هَخَد تا دتیزخاًِ ضَرای تحقیقات سًذاًْای استاى 

 . تواس حاصل فزهاییذ051  - 38680530تِ ضوارُ تواس  (خاًن خلیقی )

 

 

هَضَع / عٌَاى  داًطكذُ/ ًام داًطگاُ  ردیف

 پژٍّص

ًام ٍ ضوارُ 

تواس 

 داًطدَ

آدرس ایویل 

 داًطدَ

ًام ٍ ضوارُ 

تواس استاد 

 راٌّوا

ًام ٍ ضوارُ 

تواس استاد 

 هطاٍر

1       

2       

3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ًاهِ ّای پیشٌْادی پایاى هَضَع

 

پیشٍ تصویوات هتخزُ دس سلسلِ جلسات استاًذاسی هحتشم خشاساى سضَی تا سؤسای داًشگاّْا ٍ پاسکْای ػلن ٍ 

ّای  ّای هقطغ کاسشٌاسی اسشذ ٍ سسالِ هٌذی اص ظشفیت پژٍّش ّای قاتل اًجام دس پایاى ًاهِ فٌاٍسی ٍ تِ هٌظَس تْشُ

ّای داًشجَیی  کل صًذاًْای خشاساى سضَی دس حَصُ پایاى ًاهِ دکتشی ، اٍلَیتْای پیشٌْادی شَسای تحقیقات اداسُ

 .گشدد تِ ششح ریل اػالم هی (هشحلِ اٍل  )هقطغ کاسشٌاسی اسشذ ٍ دکتشی 

 

 تشسسی ٍ شٌاسایی اطالػات ٍ اسٌاد هْن غیشالکتشًٍیکی ساصهاى ٍ تْیِ تایگاًی دیجیتال (1

 طشاحی هذل تأثیش فشٌّگ ساصهاًی تش سفتاس شْشًٍذی ساصهاًی  (2

 ّای قضایی تشسسی کاسایی سیستوْای ًشم افضاسی هَسد استفادُ دس صًذاى تشتسشیغ سًٍذ پشًٍذُ (3

 ًقش ایٌتشًت ٍ فضای هجاصی دس آسیة ّای اجتواػی ٍ جشائن اص دیذگاُ صًذاًیاى صًذاى هشکضی هشْذ (4

 ای ٍ َّیتی آًاى ّای هحثَب ٍ غیشهحثَب دس هیاى صًذاًیاى ٍ شٌاسایی ػَاهل خصیصِ تثییي شخصیت (5

 تشسسی ساّکاسّای افضایش آگاّی هشدم ًسثت تِ هٌضلت صًذاًثاًی (6

 فشصًذی دس کاّش سي گشایش تِ اػتیاد- تشسسی تأثیش الگَّای استثاطی ٍالذ  (7

 هطالؼِ کیفی: آسیة شٌاسی حَصُ هذدکاسی دسساصهاى صًذاًْا  (8

 ّای ًاساصگاس اٍلیِ تیواساى هثتال تِ اختالل سَء هصشف شیشِ ٍ افشاد ػادی ی طشح ٍاسُ هقایسِ (9

 تشسسی ػَاهل هإثش تش تکشاس صًذاًی شذى دس صًذاًیاى صًذاى هشکضی هشْذ (10

 ّای هإثش دس ػَد اػتیاد اص دیذگاُ صًذاًیاى صًذاى هشکضی هشْذ تؼییي کٌٌذُ (11

 تحلیل ػَاهل هإثش تش هاًذگاسی دسهاى دس تیواساى تحت دسهاى ًگِ داسًذُ تا هتادٍى (12


