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 هقالِ خَد را داٍرٕ کٌ٘ذ (ٍٗزاٗؼ جذٗذ)

 تَصِ٘ تِ داًؾجَٗاى گزاٗؼ دٌٗاه٘ک پزٍاس

 راٌّوإ ارائِ ؽفاّٖ هقاالت کٌفزاًظ

 پ٘ؾگفتارٕ تز ٍظاٗف صٌعت ٍ داًؾگاُ

 راٌّوإ هصاحثِ پذٗزػ عضَ ّ٘أت علوٖ

 کارؽٌاعٖ ارؽذ آهَسػ هحَر

 راٌّوإ ارائِ ؽفاّٖ دفاع کارؽٌاعٖارؽذ

 چک ل٘غت ًْاٖٗ ارعال هقالِ

 راٌّوإ تذٍٗي پاٍرپٌَٗت دفاع ارؽذ (ٍٗزاٗؼ جذٗذ)

 پزعؼ هفاّ٘ن در اهتحاى جاهع

 صحِگذارٕ ًتاٗج تحق٘قات تحل٘لٖ -عذدٕ

 تزگشارٕ هغاتقات داًؼآهَسٕ ٍ داًؾجَٖٗ

 دعت٘ار آهَسؽٖ

 آهَسػِ پضٍّؼ

 هْارت ارائِ فٌٖ

 تفاٍت هٌْذط ٍ هحقق

 راٌّوإ دفاع اس عزح پ٘ؾٌْادٕ رعالِ دکتزٕ

 چزا ک٘ف٘ت پضٍّؼ تقل٘ل ٗافتِ اعت؟

 راٌّوإ ؽزکت در کٌفزاًظ

 آدرط اؽتثاُ در ارتثاط صٌعت ٍ داًؾگاُ

 اًتخاب عٌَاى هقاالت علوٖ -پضٍّؾٖ

 اٍل٘ي قذم ارتثاط صٌعت تا داًؾگاُ

 تذٍٗي چک٘ذُ هقاالت علوٖ -پضٍّؾٖ

 ارتثاط صٌعت ٍ داًؾگاُ

 دعتَرالعول تذٍٗي هقاالت در ًؾزٗات هعتثز

 جغتجَٕ اٗذُ تزإ رعالِ دکتزٕ

 پاٗگاُّإ دعتزعٖ هغتق٘ن تِ پاٗاىًاهِّإ
داًؾگاُّإ خارجٖ

ّ فذُ عإال هفَْهٖ در ّذاٗت تٌِْ٘

 پاٗگاُّإ دعتزعٖ تِ ًؾزٗات داخلٖ َّافضا

 تأل٘ف هؾتزک کتاب تَعظ اعات٘ذ ٍ هٌْذعاى هجزب

 راٌّوإ جغتجَٕ پاٗاىًاهِ

 پٌجاُ ٍ ّفت عإال هفَْهٖ در ّذاٗت
 گزدّواٖٗ هذٗزاى هزاکش تحق٘ق ٍ تَععِ

 تذٍٗي پاٗاىًاهِّإ کارؽٌاعٖارؽذ ٍ دکتزٕ

 آهادُعاسٕ لَح فؾزدُ کٌفزاًظ

 تذٍٗي پ٘ؾٌ٘ٔ تحق٘ق هقاالت علوٖ -پضٍّؾٖ

ً گارػ قذرداًٖ در هقاالت اًگل٘غٖ

 هقاالت هزٍرٕ :تع٘٘ي ٍ کٌتزل ٍضع٘ت فضاپ٘وا

ً قؼ داًؾگاُّإ جاهع در ٍاصُگشٌٖٗ ستاى فارعٖ

 پضٍّؼ 5

 تفاٍت ًت٘جِگ٘زٕ تا چک٘ذُ

 چزا اعتاد راٌّوا ًَٗغٌذٓ هخاعة تاؽذ؟
 هقاالت هزٍرٕ :هکاً٘ک پزٍاس ٍ کٌتزل
 فَاٗذ ؽزکت در کٌفزاًغْإ علوٖ
 چک ل٘غت ارائِ ؽفاّٖ پضٍّؼ 5

 راٌّوإ رؤعإ ًؾغتْإ تخصصٖ کٌفزاًغْإ داخلٖ
 جغتجَٕ هٌاتع

ً گارػ قذرداًٖ در هقاالت علوٖ -پضٍّؾٖ
 تفاٍت اٗذُ ٍ چالؼ در پضٍّؼ
 تجزتٔ داٍرٕ هقاالت

 چزا عضَ اًجوٌْإ علوٖ -تخصصٖ ؽَٗذ؟
 هقاالت علوٖ -تزٍٗجٖ
 عثارات آغاسٗي در چک٘ذُ هقاالت

 جغتجَٕ هقاالت هزٍرٕ

 ت٘اى اًتقاد

 راٌّواّإ پزتاتگزّإ هذارٕ
 هقاالت هزٍرّٕ :ذاٗت ٍ ًاٍتزٕ

 اصَل اٍلِ٘ در ارائِ فٌٖ
 اؽتثاّات هکزر اهالٖٗ

 جاًواٖٗ ؽکلّا ٍ جذاٍل در هقاالت

 فعال٘تْإ اعات٘ذ داًؾگاُّا

 تزت٘ة اٍلَٗت ًَٗغٌذگاى هقاالت

 اّو٘ت علن در هٌاتع اعالهٖ

 صفحِآراٖٗ هقاالت
 تزداؽت اؽتثاُ اس هصادٗق عزقت علوٖ -ادتٖ
تلفي88838888 :

ًواتز88838888 :

 ارتثاط صٌعت ٍ داًؾگاُ :آرٕ ٗا خ٘ز (عزح عإال)؟
 هحتَإ تارًوإ هزاکش تحق٘قاتٖ
ٍتگاُwww.ias.ir :

پغت الکتزًٍ٘کinfo@ias.ir :

