
 ٍ جلسِ دفبعیِ ّبی ریبضی ًبهِ در ًگبرش پبیبى تًِىچٌذ 

ّبی دوتری در  ّبی وبرضٌبسی ارضذ ٍ رسبلِ ًبهِ در ًَضتبر اخیر لػذ دارین چٌذ ًىتِ وِ در ًگبرش پبیبى

 ثٌَیسین. ثِ غَرت خیلی هختػر ضَد را  ّبی هختلف ریبضی ثِ وبر گرفتِ هی رضتِ

ای وِ در  داًبى ثِ غَرت اًگلیسی حتوب ثبیذ در اٍلیي غفحِ اسبهی خبظ، یعٌی اسبهی ریبضی -1

ذ. از ًَضتي پبٍرلی در چىیذُ خَدداری ًذ، ثِ غَرت پبٍرلی ًَضتِ ضًَگرد ًبهِ ظبّر هی پبیبى

 وٌیذ. 

ز ّر فػل ثب یه تَضیح درثبرُ تبریخچِ، همذهبت ٍ تعبریف لجلی آغبز گردد. ثرای آغبز فػل ا -2

 تعریف ٍ لضبیبی اغلی ضرٍع ًىٌیذ. 

خَة است وِ لجل از ًَضتي ّر لضیِ، یه خط در هَرد فبیذُ ٍ وبرثرد آى لضیِ ثٌَیسین. ایي  -3

آضٌب ضَد ٍ ثْتر خط سیر گردد خَاًٌذُ در آیٌذُ وبهال ثب ًحَُ ثرخَرد ضوب ثب هسئلِ  ثبعث هی

 فىری وبر را ثفْوذ.

ًبهِ فبرسی ثِ اًگلیسی را ثٌَیسین ٍ ًیبز ثِ ًَضتي  ّبی فبرسی وبفی است وِ فمط ٍاشُ ًبهِ در پبیبى -4

 ًبهِ اًگلیسی ثِ فبرسی ًیست. ٍاشُ

ب هرجع هٌبست را ثرای آى ًَیسیذ، ًیبزی ثِ اثجبت ًذارًذ، تٌْ لضبیبیی را وِ در فػل اٍل هی -5

سِ دفبع ثذاًیذ وِ اگر در جلثٌَیسیذ، اهب حتوب اثجبت ٍ یب حذالل یه طرح ولی از اثجبت آًْب را 

  را ثذّیذ.  هٌبستهطرح ضذ، ثتَاًیذ پبسخ 

خَد  ٍ یب هطبٍراى حتوب در هَرد لضبیبی اغلی ٍ ولیذی ٍ اثجبت آًْب لجل از دفبع از استبد راٌّوب -6

ًطَیذ. اگر ایي اتفبق ثیبفتذ ٍ  ثْبهبت داٍراىاتبئیذیِ ثگیریذ وِ در جلسِ دفبع گرفتبر سئَاالت ٍ

وب از استبد تبئیذ الزم را گرفتِ ثبضیذ، ایطبى خَد ثِ دفبع ٍ حوبیت از ضوب در جلسِ خَاٌّذ ض

 . ًوَدغَرت ایطبى ضوب را هتْن خَاّذ  پرداخت، در غیر ایي

ایی وِ وبر وردیذ ٍ یب اثجبت لضبیبی  ثِ طَر ولی در جلسِ دفبع سئَاالت خیلی تخػػی از همبلِ -7

ًبهِ را هطبلعِ  ثیٌی ثبضذ ٍ ول پبیبى د، هگر ایٌىِ داٍر ضوب ضخع دلیك ٍ ریسضَ ًویهطرح اغلی 

ثِ احتوبل ثسیبر زیبد از  در ًتیجِ،وردُ ثبضذ وِ ایي رٍزّب ثعیذ است چٌیي داٍری هَجَد ثبضذ. 

تبى  ضوب فمط سئَاالتی ولی راجع ثِ تعبریف اغلی در فػل اٍل ٍ یه سری تعبریف اغلی همبلِ



ي وردى ًتَاًیذ ثِ یه یب دٍ سئَال هِ يتعبریف اغلی هسلط ثبضیذ. اگر ثب هِ پس حتوب ثِ ،ضَد هی

در ایي هَرد پبسخ دّیذ، یه دیذ ولی هٌفی در هَرد ضوب پیص خَاّذ آهذ ٍ توبم زحوبتتبى  داٍر

 رٍد.  ایذ زیر سئَال هی ًبهِ وِ هتحول ضذُ در زهیٌِ لضبیبی اغلی همبلِ ٍ پبیبى

 دلیمِ راجع ثِ وبر اغلی خَدتبى یه تَضیحبتی 7الی  5ی جلسِ دفبعیِ، ثیي ثِ عمیذُ ثٌذُ ثرا -8

ٍ  دلیمِ تعبریف همذهبتی 12الی  11 ثِ هذت از لحبظ تبریخی ٍ وبرّبی لجلی ثذّیذ. ولی

دلیمِ راجع ثِ وبرّبی اغلی فمط ثب رور  15ٍ در پبیبى  را رور وٌیذفػل اٍل  اثسارّبی الزم در

، (دیذ خَدتبى ٍ استبد راٌّوب در غَرت غالح) ْبغَرت لضبیب ٍ یه طرح ولی از اثجبت آً

ًی خَد را ثِ پبیبى ثرسبًیذ. اگر توبیل داضتیذ تمذیر ٍ تطىر را ثعذ از پبیبى ایي سخٌراًی سخٌرا

توبم سئَاالت داٍراى ثِ تمذیر ٍ تطىر ثپردازیذ. پس خیلی جلسِ را اثعذ از اًجبم دّیذ ٍ یب 

ثب چْبرچَة هفیذ ٍ  ،خَدتبى را ثگیریذ ٍ ًِ ٍلت داٍراى را، هختػرطَالًی ًىٌیذ، ًِ ٍلت 

 هطخع، ّویي.

ٍ ثیبًذیطیذ وِ در اداهِ راُ زًذگی چِ  یٌیذطٌحبال ث .هذرن ارضٌبسی ارضذ خَد را گرفتیذضوب  ،ضذ توبم

 ٍ یب وبر ٍ ... ، ثْرحبل خذاًٍذ ّوراّتبى ثبد.  (دوتری ٍ یب پسبدوتری. هجذد اداهِ تحػیل )ٌیذثبیذ و


