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  اسالمي آزاد دانشگاه
 لرستان تتحقيقا و علوم واحد

 

  تحقيق یهپيشنهاد فرم

 ارشد كارشناسي ینامهپایان                            

 

 : فارسي به تحقيق عنوان

 

 

                       دانشکده:              : دانشجو نام

 تخصصي: گروه                       :دانشجو خانوادگي نام

 :گرایش           :تحصيلي رشته

  : تحصيل به شروع نيمسال          جاری: مقطع به ورود نيمسال

 

 )اساتيد( مشاور: استاد خانوادگي نام و )اساتيد( راهنما:                                  نام استاد خانوادگي نام و نام

1-                                                                                             1- 

2-                                                                                             2- 

 

 :  دانشکده پژوهشي شورای در تصویب تاریخ         تخصصي:                                      گروه شورای در تصویب تاریخ

 

 دانشکده: رئيس :                                                                       تائيددانشکده يپژوهش مدیر تائيد

 

 

 

 واحد:  پژوهشي حوزه به ارسال تاریخ

 

  واحد: پژوهشي امور وتایيد بررسي تاریخ                                                                             پژوهشي كارشناس تأیيد

 
 

 

  واحد پژوهشي معاون تأیيد                                                                                          پژوهشي مدیركل تأیيد
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 شود.  تكميل راهنما استاد هدايت و مساعدت با فرم اين لطفاً توجه:

 

 

 :دانشجو به مربوط اطالعات -1

 

 دانشجويي:...........................................  خانوادگي: ............................................شمارهنام: .......................................نام

 تخصصي:..............................................  تحصيلي: ..........................................گروه مقطع:....................................رشته

 جاري: .............................. نيمسال مقطع به ورود كده:...............................................سالدانشگرايش:.................................نام

 ورودي:............................

 ...........................تهران........................................................................................................................ در پستي آدرس

 الكترونيك:......................... پست همراه:.......................................   سكونت: ............................. تلفن محل ثابت تلفن

 .......................شهرستان:..................................................................................................................... در پستي آدرس

 كار: .................................. دورنگار:................................. محل فنسكونت: ..............................تل محل ثابت تلفن

 

 راهنما: استاد به مربوط اطالعات -2

 تذكرات: 
 دانشجويان و مشاور استاد دو حداكثر و راهنما استاد يك توانندمي ارشد كارشناسي دوره دانشجويان

 .نمايند انتخاب توانندمي  مشاور استاد دو و راهنما استاد دو تا حداكثر دكتري دوره

 املك  پژوهشي و آموزشي تحصيلي، سوابق است الزم باشند، مي مدعو مشاور و راهنما اساتيد كه صورتي در

 الح در يا و شده دفاع دكتري هايرساله و ارشد كارشناسي هاينامهپايان فهرست شاملكامل(  )رزومه ايشان

 همچنين و مربوطه مدارك همراه به اند،داشته عهده بر آنرا مشاوره يا و راهنمايي  مدعو، ساتيدا كه انجام

   گردد.  علمي( ضميمه هيأت )حكم كارگزيني حكم آخرين

 و هنمود توجه خود پذيرش ظرفيت سقف به پروپوزال، پذيرش از قبل هستند موظف مشاور و راهنما اساتيد

 و قراردادن نوبت در يا و پژوهشي حوزه و دانشكده به آن ارسال از پذيرش، ظرفيت بودن تكميل صورت در

 يتمسئول مربوطه، موازين رعايت عدم صورت در است نمايند. بديهي پرهيز جداً دانشجويان كار در وقفه ايجاد

 بود.  خواهد دانشكده و تخصصي گروه متوجه كار، عواقب و پروپوزال ارائه در تأخير
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 اول: راهنمای استاد به مربوط اطالعات

 دانشگاهي                                                                                                                          
 ..........    ................:........... ـــــــــــــــ تحصيلي مدرك آخرين........................خانوادگي:................................ نام و نام

 حوزوي                                                                                                                           

 

 همراه: ....................................... ....... تلفن.................علمي(:  )مرتبه دانشگاهي .........  رتبه......اصلي:............ تخصص
 

 ( : ..............................................................Emailالكترونيك) كار:...................................... پست محل يا منزل تلفن

 

 تحقيقات: و علوم واحد با همكاري نحوه
 مدعو  وقت نيمه  وقت تمام

 

 دوم: راهنمای استاد به مربوط اطالعات

 دانشگاهي                                                                                                                          
 ..........    ................:........... ـــــــــــــــ تحصيلي مدرك آخرين........................خانوادگي:................................ نام و نام

 حوزوي                                                                                                                           

 

 همراه: ....................................... ....... تلفن.................علمي(:  )مرتبه دانشگاهي .........  رتبه......اصلي:............ تخصص
 

 ............( : ..................................................Emailالكترونيك) كار:...................................... پست محل يا منزل تلفن

 

 تحقيقات: و علوم واحد با همكاري نحوه

 مدعو  وقت نيمه  وقت تمام

 

 اول: مشاور استاد به مربوط اطالعات

 دانشگاهي                                                                                                                          
 ..........    ................:........... ـــــــــــــــ تحصيلي مدرك آخرين........................خانوادگي:................................ نام و نام

 حوزوي                                                                                                                           
 همراه: ....................................... ....... تلفن.................علمي(:  )مرتبه دانشگاهي .........  رتبه......اصلي:............ تخصص

 

 ..............................................................( : Emailالكترونيك) كار:...................................... پست محل يا منزل تلفن
 

 تحقيقات: و علوم واحد با همكاري نحوه
 

 مدعو       وقت نيمه        وقت تمام       
 

 دوم: مشاور استاد به مربوط اطالعات

 دانشگاهي                                                                                                                          
 ..........    ................:........... ـــــــــــــــ تحصيلي مدرك آخرين........................خانوادگي:................................ نام و نام

 حوزوي                                                                                                                           
 

 همراه: ....................................... ن....... تلف.................علمي(:  )مرتبه دانشگاهي .........  رتبه......اصلي:............ تخصص
 

 ( : ..............................................................Emailالكترونيك) كار:...................................... پست محل يا منزل تلفن

 

 تحقيقات: و علوم واحد با همكاري نحوه
 

 مدعو        وقت نيمه        وقت تمام      
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 نامه:پایان به مربوط اطالعات -3

 
  تحقيق عنوان -الف

 :فارسي زبان به عنوان -1
 Adaboost تقويتي روش كمك به ماشيني ترجمه در كلمات معنايي ابهام رفع

 عربي(: فرانسه، انگليسي/)آلماني، زبان به عنوان-2

Word Disambiguation in machine translation using Adaboost 
 

 براي و نمايند درج بخش اين در مربوطه زبان به را خود نامهپايان عنوان مجازند عربي و فرانسهآلماني، زبان هايرشته دانشجويان صرفاًتذكر: 

 شود.  ذكر انگليسي زبان به بايستي عنوان دانشجويان، بقيه

 

 

 

 

 نامه: پایان واحد تعداد – ب

 

 يانب مبهم، و مجهول هايجنبه بيان آن، معرفي و مسأله تشريح )شامل كلي طور به تحقيق اساسي مسأله بيان -ج

 تحقيق( : از منظور و مربوطه متغيرهاي

 مندهوش افزارينرم وجود لزوم مختلف، هايپروژه رساندن انجام به در انسان مستقيم نقش كاهش و كارها شدن ماشيني با

 كاربرد نيست. يك پوشيده مترجمان، و مهندسان متخصصين، بر بالعكس و فارسي به انگليسي متون روان ترجمه براي

 ناكنوهم و است بوده آمريكا دفاع وزارت از آن شروع كه است نظامي كاربرد بوده، مطرح ابتدا از كه ماشيني ترجمه مهم

 شود. مي استفاده نظامي بخش در جدي بطور آن از نيز

 جهت لغات، و گرامرها بكارگيري و زبان دو هر يادگيري نيازمند مقصد، به مبدا زبان از متون ترجمه براي انسان يك

 در را ماتكل ابتدا انگليسي، جمله يك با شدن روبرو با دارد، آشنايي فارسي و انگليسي زبان با كه است. فردي ترجمه

 را درست جايگاه لغات، فرهنگ همان بوسيله كدام هر دستوري نقش تشخيص با و كرده جستجو خود ذهن لغات فرهنگ

 يحصح ترجمه و شده جمله گرامري ساختار متوجه ها،آن هاينقش و جمله ديگر لغات ديدن با او كند؛ مي پيدا لغات براي

 هك ماشيني ترجمه ترقديمي روشهاي در رويكرد اين نويسد. ازمي كاغذ روي بر يا و آورد مي زبان بر گذرانده، ذهن از را

 گيرد. مي انجام آن مبناي بر ترجمه فرايند و شده الگوبرداري هستند،[ 2, 1] قانون بر مبتني روشهاي به موسوم

 هابانز همه هستند. در متفاوت معاني با كلمات هستيم، روبرو آن با ماشيني ترجمه راه در كه ايعديده مشكالت از يكي

 ،”Lion“ يا حيوان يك معاني داراي "شير" كلمه فارسي زبان در مثال دارند. براي متفاوتي معاني كه دارند وجود كلماتي

 هستند.”  Wolfe“ يا اتصاالت و”  Milk“ يا نوشيدني يك

 ندچ كلمات مشكل مقصد زبان در كلمه درست معني يافتن با كه داريم اين بر سعي پژوهش اين در منظور همين به

 در لمهك كه محتوايي معناي از معموال مشكل اين رفع براي انساني مترجم نماييم. يك حذف ماشيني ترجمه از را معنايي

 مباحث در تقويتي الگوريتم يك كه Adaboost الگوريتم از داريم تالش كار اين كند.  برايمي اتفاده است شده واقع آن

 شخيصت است گرفته قرار آن در كه محتوايي به توجه با را كلمه نظر مورد معناي و نماييم استفاده است ماشين يادگيري

 دهيم. 
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 فوايد موضوع، به نياز ميزان موجود، تحقيقاتي خالءهاي و نظرها اختالف )شامل تحقيق انجام ضرورت و اهميت - د

 هاستفاد مورد تحقيق اين در كه جديدي احتماالً تحقيقي فرآيند يا و روش مواد، همچنين و آن عملي و نظري احتمالي

 گيرد:مي قرار

 

 ناسيش زبان در كامپيوتر بر مبتني طبيعي زبان پردازش در "محض تحقيق" تر وسيع حوزه از بخشي ماشيني ترجمه

 هايبرنامه در سازي شبيه و مدلسازي وسيله به را ذهن و زبان اساسي هايمكانيزم كه باشدمي مصنوعي هوش و ايرايانه

 هايوشور نظري هايجنبه بكارگيري و پذيرش با ماشيني ترجمه زمينه در تحقيق دهد.مي قرار بررسي مورد كامپيوتري

 التمشك براي را هاييحلراه و هابينش تواند مي خود نوبه به و دارد سروكار امور اين با شديداً ترجمه فرآيندهاي در عملي

 هانظريه رايب بزرگتر مقياس در را مناسبي آزمايشي بستر تواند مي ماشيني ترجمه اين بر بيابد. عالوه خود خاص مسائل و

 يم انجام مصنوعي هوش و اي رايانه زبانشناسي در كوچك مقياس در تحقيقات و آزمايشات وسيله به كه هاييروش و

 نمايند. فراهم شود

 مي انشناختيزب با زباني مانع بلكه نيست محاسبات يا كامپيوتري مانع كامپيوتر وسيله به ترجمه راه سر بر اصلي مانع

 دستوري رغي ساختارهاي ها،زبان بين واژگاني هايتفاوت نحوي، پيچيدگي واژگاني، از: ابهام عبارتند زباني باشد. مشكالت

 به متون و جمالت توليد و نوشتاري هاينشانه ترجمه از متون و جمالت معناي استخراج خالصه طور به و مستتر و

 اتيتحقيق هايپيشرفت به متكي شدت به ماشيني ترجمه نتيجه معادل. در معناي با زباني عالمات از ديگري مجموعه

 خواهد و بوده طور همين هميشه حقيقت در و است بودن فرماليته از بااليي درجات با آن از هاييشاخه ويژه به و زباني

 توليد اختيس زير مكانيزم شرح با شناسان گيرد. زبان كار به مستقيماً را زباني هاينظريه تواندنمي ماشيني ترجمه بود. اما

 ره مورد در توضيح يا توصيف براي كوشش نه و متمركزند قطعي هايمشخصه روي بر ها دارند. آن سروكار زبان درك و

 پديده زا وسيعي دامنه با ماشيني ترجمه هايدارد. سيستم سروكار واقعي قطعي متون با ماشيني ترجمه مقابل، چيزي. در

 زبان با رابطه در هم هميشه كه اجرايي هايجنبه و جديد هايواژه اماليي، هايغلط اصالحات، پيچيدگي زباني، هاي

 دارد. كار سرو نيستند مجرد نظري شناسي

 فني و روش ايده، هرگونه بلكه نيست محض تحقيق از مستقلي شاخه يك خود خودي به ماشيني ترجمه خالصه، طور به

 يا و وعيمصن هوش كامپيوتر، علم يا شناسي زبان از خواه باشد سهيم پيشرفته هايسيستم توسعه در است ممكن كه را

 زا مهمي حجم از كه ايشاخه اما ، است كاربردي تحقيق ماشيني ترجمه واقع كند. در مي اقتباس باشد، ترجمه نظريه

 شده لتشكي روند كار به كامپيوتر بر مبتني زبان پردازش ديگر هايحوزه در توانندمي خود نوبه به كه مفاهيم و فنون

 است.

 شكالتم با و دارند متنوعي هايابزار به نياز مطلوب ترجمه به رسيدن براي ماشيني ترجمه امر دهندگانتوسعه و محققين

 ماشيني ترجمه براي[ 5و 4متعددي] هايروش آمدن وجود به باعث هانيازمندي و مشكالت هستند. اين روبرو متعددي

 ايترجمه موارد يهمه در اندنتوانسته و بوده خود به مخصوص مشكالت داراي هاروش اين از يك هر است. اماشده

 دهند. ارائه درست صددرصد

 لماتيك وجود هستيم روبرو آن با ماشيني ترجمه در كه مشكالتي بزرگترين جمله از شد، ذكر قبل بخش در كه همانطور

 زيايدي مزاياي تواندمي مشكل اين حل براي ماشين يادگيري روش يك از استفاده است. لذا مبدا زبان در مختلف معاني با

 مزاياي تواندمي روش اين سازي كرد. پياده اشاره هازبان همه براي آن استفاده  به توانمي جمله آن از كه باشد داشته
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 فراگيري و ترجمه هزينه و زمان كاهش ماشيني، ترجمه دقت رفتن باال به توانمي جمله آن از كه باشد داشته زيادي

 كرد. اشاره روش

 وضوعم پيرامون كشور خارج و داخل در شده انجام تحقيقات پيشينه مختصر )بيان مربوطه سوابق و ادبيات مرور -ه

 تحقيق(: نظري چارچوب و ادبيات مرور و آنها نتايج و تحقيق

است.  شده ارائه 1لسك [ توسط15] در كه است روشي لغت فرهنگ بر مبتني هايروش ترينابتدايي و مهمترين از يكي

 كلمات تعاريف تمام ابتدا شد. در خواهد انجام كلمات 2تعاريف ليست از گرفتن كمك با روش اين در ابهام رفع عمل

 تخراجاس باشد، داشته را كامپيوتر توسط گرفتن قرار استفاده مورد قابليت كه لغتي فرهنگ از ،3عبارت يك در موجود

 لماتك تعاريف با اشتراك تعداد بيشترين داراي كه گرفت نظرخواهد در مبهم كلمه براي را تعريفي آن شد. حال خواهد

 مزيت مقاله، گفته دارد. طبق همراه به نيز را كلمه آن ابهام رفع كلمه هر تعريف شدن باشد. مشخص عبارت در موجود

 هرهب نحوي قواعد از كه باشد هاييروش براي خوبي مكمل تواندمي و است نحوي روابط هرگونه از استفاده عدم روش اين

 رضف كه معني اين به اند،شده ابهام رفع كه است كلماتي معني از استفاده عدم روش اين مشكالت از يكي برند. امامي

 باشند: موجود عبارت يك در زير صورت به كلمات كنيد

W1W2W3… 
 از 2W كلمه ابهام رفع هنگام در باشد، داده اختصاص را تعريفي آن به و باشد كرده ابهام رفع را 1W  اگر

 انجام 1W تعاريف تمام بين را اشتراك تعداد كردن پيدا عمل و كندنمي استفاده داده اختصاص1W  به كه تعريفي

 داد. خواهد

 شود. فرضمي گرفته بهره Roget’s Thesaurus از كه شودمي پيشنهاد سيستمي ياروفسكي [ توسط16] در

 با بود. حال خواهد تساروس اين اصلي گروه 1024 از يكي به متعلق حداقل ايكلمه هر كه است بوده اين بر مقاله

 شد.  خواهد انجام ابهام رفع فرآيند مبهم، يكلمه هر درست گروه دادن تشخيص با فرض، اين به توجه

 است: زير مرحله 3 شامل ابهام رفع فرآيند كل

 هستند: گروه يك دهنده ارائه كه 4متوني آوري . جمع1

 گروه يك اعضاي اطراف متون در عموماً كه است كلماتي آوردن بدست و آوري جمع كار اين هدف

 همجموع در را اعضا اين كرده، استخراج تساروس از را گروه يك اعضاي تمام ابتدا منظور، اين موجودند. به

 استخراج مجموعه اين از را آنها راست و چپ سمت از كلمه 100 انتها در و يابدمي 5بزرگي بسيار متون

 ساخت. خواهد را گروه آن متن گروه، يك اعضاي به مربوط استخراجي كلمات اين كرد. تمام خواهد

                                                 
1 
  Lesk 
2  Definition 
3  Phrase 

4  Context 
5  Grolier’s Encyclopedia 
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 گروه اين است، tool/machinery آن نام كه است موجود تساروس اين در گروهي مثال، عنوان به

 drill اطراف كلمه 100 متون، آوري جمع مرحله و.... است. در drill، adz، crane مثل عضوهايي شامل

 عنوان به شده، استخراج متون بزرگ مجموعه و... از crane اطراف كلمه 100 و adz اطراف كلمه 100و

 شد. خواهد معرفي گروه متن

 آنها: به دهيوزن و متون در اهميت پر كلمات . شناسايي2

 شد. خواهد دهيوزن زير تابع اساس بر گروه هر متن در موجود كلمات از يك هر به مرحله اين در

 

(3-2 ) 
  

 يكلمه رخداد احتمال ، و است دسته يك متن در  يكلمه وقوع احتمال ، كه

 خواهد نشان را كلمه بودن مهمتر باشد، بزرگتر آمده بدست وزن چه است. هر متون مجموعه كل در 

 داد.

 جديد: متني در كلمه يك درست گروه بينيپيش براي آمده بدست هايوزن از . استفاده3

 است ممكن گروه هر براي كه آن اطراف كلمات وزن جديد، جمله در مبهم كلمه ابهام رفع براي

 مجموع كه داشت خواهد تعلق گروهي به مبهم شد. كلمه خواهد نوشته مجزا هاي ستون در باشد متفاوت

 باشد. بيشتر آن كلمات وزن

 مانجا فارسي به انگليسي از كلمات ترجمه هنگام در را ابهام رفع عمل تا شده [ تالش17] مقاله در

 اين بر روش اين كرد. اساس خواهد تكيه مقصد زبان از آمده بدست اطالعات به منظور اين براي و دهد

 در نچهآ و مبهم كلمه نحوي نقش به توجه با را قيد يا صفت يا فعل يا اسم تريننزديك ابتدا كه است

 كرد. خواهد پيدا استكرده مشخص 1 جدول

 

 

 

 

 [17] از برگرفته كلمات، براي ممكن هاي تركيب  1 جدول

 مبهم كلمه ممكن تركيبهاي مثال

Sandy bank (1 )adjective + N If    noun(N) 

River bank (2 )noun + N  
Bank robber (3 )N + noun  
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He borrows from the bank. (4 )verb + N  
The bank works 24 hours a day. (5 )N + verb  
Old man (1 )Aj+ noun If    adjective(Aj) 

He is old. (2 )noun/pronoun +Aj  
He minds the baby. (1 )V + noun/pronoun If   verb(V) 

Do you mind? (2 )noun/pronoun + V  
He has not yet seen it. (1 )verb + Av If   adverb(Av) 

Yet, you should go further. (2 )Av + verb  

 

 انجام 1-3 جدول در شده گرفته نظر در هاياولويت اساس بر نحوي نقش تريننزديك يافتن عمل

 قشن تريننزديك و مبهم كلمه )شامل كلمه دو اين تركيبي رخداد تعداد مرحله اين از گرفت. بعد خواهد

 در كه هاييمثال از گردد. يكيمي محاسبه است فارسي كه مقصد زبان متون مجموعه آن( در به نحوي

 است: زير صورت به شده [ ذكر17] مقاله خود

Many problems of the primary students 

 است.”  primary”صفت آن به نحوي نقش تريننزديك  و”student“ مبهم كلمه مثال اين در 

 داراي نيز” primary“ كلمه و  است "دانشجو و آموزدانش" معني 2 داراي” student“ مبهم كلمه

 2*2= 4 گردد جستجو بايد مقصد زبان در كه تركيبي هايرخداد است. تعداد "اوليه و ابتدايي"  معني 2

 است: شده داده نمايش 2 جدول در كه بود خواهد

 

 مقصد زبان در تركيبي رخدادهاي تعداد  -2 جدول

 تركيبي رخداد رخداد تعداد

W اوليه آموزدانش 

X ابتدايي آموزدانش 

Y اوليه دانشجوي 

Z ابتدايي دانشجوي 

 

 با است برابر كه شد خواهد محاسبه هاتركيب از يك هر وقوع احتمال هارخداد تعداد يافتن از بعد

 ركيبت بهترين يافتن براي تركيب. سپس چهار هر هايرخداد كل تعداد بر تقسيم تركيب رخداد تعداد
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 در كه پيشنهادي صورت اينبه نيز انتخاب اين است. دليلشده استفاده  6تصادفي اعداد مدل روش از

 داراي كه شد خواهد انتخاب تركيبي همواره كنند،مي استفاده 7احتمال بيشترين مدل از كه هاييروش

 در ليلد همين باشند. به بهتر كمتر احتمال با هايتركيب است ممكن حاليكه در است احتمال بيشترين

 هب كه باشند شانس اين داراي نيز كمتر هاياحتمال تا شده استفاده تصادفي اعداد مدل از مقاله اين

 شوند.  انتخاب درست معني عنوان

 استشده ارائه نظارتي يادگيري هايروش از استفاده با ابهام رفع منظور به متعددي هايروش كنون تا

 Naïve Bayesian[6],Decision List [7],Nearest Neighbor مثل هاييروش به توانمي آنها بين از كه

[8],Transformation Based  Learning[9],Winnow [10و ] Naïve Bayesian Ensemble[12 ]

 Naïve روش بودن بهتر از حاكي [،13در] استفاده مورد هايداده روي شده ارائه نتايج كرد. كه اشاره

Bayesian Ensemble است. هاروش ساير به نسبت 

 به و چندمعنايي كلمات زداييابهام زمينه در كه است كارهايي جمله [ از14] در شده ارائه روش

 كار است. اساسكرده استفاده غيرنظارتي روش يك از  فارسي به انگليسي ماشيني مترجم در كارگيري

 نوز و كلمات معاني نشاندهنده آن هايگره كه است معنايي وابستگي گراف يك از استفاده روش اين

 اتكلم معاني تمام ابتدا منظور اين است. براي كلمات بين معنايي وابستگي ميزان دهندهارائه هايال

 وزن محاسبه منظور به حال .كندمي ايجاد ايگره يك هر براي كرده استخراج را جمله يك در موجود

 ( وابستگي1از:  عبارتند كه گرفت خواهد بهره متفاوت معيار 3 از متفاوت كلمات معاني بين هاييال

 در كلمات نحوي ( وابستگي3 و مقصد زبان در معنايي وابستگي (ميزان2 مبدأ، زبان در كلمات معنايي

 مبدأ. زبان

 

 

 تحقيق: در نوآوری و بودن جدید جنبه – و

 ادهاستف ماشيني ترجمه در كلمات ابهام رفع براي تقويتي هايالگوريتم از شده مطالعه هايروش از يك هيچ كنون تا 

است.  بوده همراه به دقت افزايش با معموال بنديدسته كاربردهاي در Adaboost مانند هاييروش كه جا آن اند. ازنكرده

 باشد. همراه به بهبود افزايش با روش اين از استفاده كه شودمي بينيپيش

 

  :كاربردي( و ويژه اهداف كلي، آرماني، اهداف )شامل تحقيق مشخص اهداف -ز

 رائها  دنبال به پژوهش اين است. در ماشيني ترجمه در ابهام رفع در دقت رفتن باال براي روش يك ارائه تحقيق اين هدف

 دهد. تشخيص را كلمه معني بتواند مبتني هايمولفه از استفاده بدون كه هستيم زبان  از مستقل روش يك

                                                 
6  Random Number Model 
7  Most likelihood 
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 گردي عبارت )به شود ذينفعان( ذكر گروه يا و صنايع ها،)سازمان ورانبهره نام كاربردی، هدف داشتن صورت در – ح

 موردي(: مطالعه اجراي محل

 

 

 تحقيق: سؤاالت  -ط

 

 شد؟ خواهد معنايي ابهام رفع در دقت رفتن باال به منجر Adaboost الگوريتم از استفاده آيا -1

 برد. خواهد باال را ابهام رفع كارايي داده روي بر پردازش پيش آيا -2

 دارد؟ وجود ارتباطي پاراگراف در موجود كلمات ديگر با كلمه معني بين آيا -3

  

 :تحقيق هایفرضيه  -ی

 است. معني يك داراي تنها پاراگراف هر در مبهم كلمه هر -1

 است شده داده سيستم به قبل از مبهم كلمات معاني انواع -2

 

 

 :عملياتي( و مفهومي صورت )به تخصصي و فني اصطالحات و هاواژه تعريف -ك

 

 :تحقيق شناسي روش-4

 استفاده مورد استانداردهاي و تجهيزات ،مواد )شامل اجراء نحوه و ها داده نوع هدف، حسب بر تحقيق روش كامل شرح -الف

 تفكيك(:  به تحقيق اجرايي مراحل قالب در

 هايمونهن تهيه» ،«اوليه اطالعات گردآوري» نظير، كلي عناوين بردن كار به از آن، توضيح و تحقيق اجرايي مراحل تفكيك : درخصوصتذكر

 ملزومات، و هاداده تهيه مراكز و منابع با رابطه در كامل توضيحات مورد هر در است الزم و شده خودداري غيره و «هاآزمايش انجام» ،«آزمون

 . گردد ارائه يك هر مشخصات و تجهيزات استانداردها، ها،روش مواد، فعاليت، نوع

 

 نهاديپيش روش ارزيابي براي مناسب داده مجموعه يافتن پژوهش اين پيشروي گام اولين گفت توانمي كلي صورت به

 حققينم استفاده مورد هايداده مجموعه است، گرفته صورت زمينه اين در كه مقاالتي بررسي با ابتدا منظور اين است. براي

 مورد را هاآن هايداده مجموعه شده ياد محققين با تعامل با و توان صورت در با آن از كنيم. پسمي استخراج را حوزه اين

 ردآوريگ بايستمي نشد يافته طريق اين از مناسبي داده مجموعه كه صورتي در است ذكر به دهيم. الزممي قرار بررسي

 ره براي و كرده اتخاب را مبهم كلمه تعدادي ابتدا مهم، اين شود. براي انجام پژوهش اين نويسنده توسط مجموعه اين

 نماييم.مي استخراج محتوا تعدادي هاآن ممكن معاني از يك
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 رب راحتي به بتوان كه شودمي تبديل شكلي به هاداده مرحله اين است. در هاداده پردازشپيش پژوهش اين بعدي گام

 مختلف هاي core با آن واجراي Adaboost الگوريتم از استفاده با آن از داد. پس انجام را نظر مورد عمليات آن روي

 يابيم. مي در را Core بهترين و پارامترها بهترين

بوستينگ يك متا الگوريتم يادگيري ماشين براي اجراي يادگيري نظارت شده مي باشد. بوستينگ بر سوال مطرح شده 

ده توانند يك يادگيرنده واحد قوي بسازند؟ يك يادگيرنهاي ضعيف ميتوسط كيرنز بنا شده است: آيا يك مجموعه يادگيرنده

شود كه فقط اندكي با رده بندي صحيح همبسته است. در حقيقت، يك يادگيرنده ياي تعريف مضعيف يك رده بندي كننده

اي است كه به طور دلخواهانه همبستگي خوبي با رده بندي صحيح دارند. پاسخ مثبت به سوال كيرنز يك قوي يادگيرنده

 هاي مهم در يادگيري ماشين و آمار دارد.انشعاب

هتري نسبت تواند نتيجه ببندي كننده مياين موضوع است كه تركيب چند دستهبه صورت كلي پايه و اساس بوستينگ بر 

يستم يادگير يك س ما هنگام طراحي انگيزه اصلي اين كار در اينجاست كهبندي كننده داشته باشد. به استفاده از يك دسته

ره. اين تنوع باعث ميشود كه نوعي از يادگير، داده هاي آموزشي و غي انتخاب هاي فراواني داريم: نحوه نمايش، پارامترهاي

واريانس در عملكرد سيستم وجود داشته باشد. در نتيجه اگر سيستم هاي مختلفي داشته و از نتايج آنها استفاده شود اين 

در  .امكان وجود دارد كه توزيع خطا حول هدف متمركز شده و با افزايش نمونه گيري از اين توزيع به نتيجه بهتري برسيم

 توانيد مشاهده نماييد.زير يك نمونه از تركيب دسته بندي كننده را مي شكل

 

 

اي از انجام عمل بوستينگنمونه  

 

دسته تقسيم شده و هر دسته براي آموزش يك دسته بندي كننده پايه استفاده  5در اين شكل كل داده آموزشي به 

طبقه بندي كننده پايه داده شده و در انتها كالسي كه بيشتر از همه  5شود. در هنگام طبقه بندي نيز داده به هر مي

 گردد.انتخاب شده بود به عنوان خروجي انتخاب مي

 كننده ها یدسته بند بيانواع ترك

1
d 

2
d 

3
d 

4
d 

5
d 

Final 

output 

input  
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بر ساختار دو حالت مختلف ثابت و  يداده ورود رتاثي و هاكننده يدسته بند بيبه ساختار ترك بسته

 :[21]داشت خواهد وجود هاكننده يدسته بند بيترك يبرا ايپو

 ثابت ساختار -

ته دس نيمشخص است و  پاسخ چند شياز پ هيپا هايكننده بنديساختار دسته بينوع ترك نيدر ا 

 حوزه نيكه در ا هاييروش. انواع شونديم بيبا هم ترك يكننده بدون در نظر گرفتن داده ورود يبند

 :عبارتند از رندگييقرار م

1-ensemble averaging  

 يرا بوجود م يجمع يشده و خروج بيبا هم ترك يمختلف بصورت خط هايكننده بنديدسته يخروج

 .آورد

2- boosting  

 .برسد يتا به دقت باالئ شوديداده م رييتغ يطور فيضع ريادگي كي

 ايپو ساختار -

 ني. از انواع اگذارديم رتاثي هاكننده يدسته بند بيترك سميدر انتخاب مكان يروش داده ورود نيا در

 اشاره كرد ريز هايبه روش توانينوع ساختار م

1- mixture of experts  

 .شونديم بيبا هم ترك يخط ريبصورت غ Gating network شبكه كيخبره ها توسط  يخروج

3- hierarchical mixture of experts  

قرار داده شده  يكه بصورت سلسله مراتب Gating network شبكه نيخبره ها توسط چند يخروج

 .شونديم بيبا هم ترك يخط رياند بصورت غ

 هاروش رگيراجع به د حياستفاده شده و توض نگينامه تنها از روش بوست انيپا نيكه در ا نيتوجه به ا با

 .پرداخته خواهد شد نگيروش بوست يخارج است در ادامه به معرف نامهانيپا ناي موضوع از

ا شده و آنها را ب ديكه مكمل هم باشند تول فيضع هيپا ريادگي يتا تعداد شوديم يسع Boosting در

 كيه است ك يفقط كاف ريادگياست كه  نيا فيضع ريادگيآموزش داد. منظور از  يقبل ريادگياشتباه 

 Boosting – Schapire & Freund) .(½ > e) .بهتر عمل كند ياز حالت تصادف يكم

. شوديگفته م يقو ريادگيبه دقت دلخواه برسد  يكه با احتمال باالئ يريادگيدر مقابل به  .( 1990

 .ميكن ليتبد يقو ريادگي كيرا به  فيضع ريادگي كياست كه  نيا Boosting منظور از

. هر خبره با شوديگفته م (expert) خبره كيمورد استفاده  يكننده ها ياز دسته بند كيهر  به

  .شوديمتفاوت آموزش داده م عيبا توز يمجموعه داده ا

 :سه روش مختلف وجود دارد Boosting يساز ادهيپ يبرا
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- Filtering  

 اي شوند،يانتخاب مكه از آن  يبزرگ است و مثالهائ يليمجموعه داده خ شوديروش فرض م نيا در

  .شونديبه مجموعه داده برگردانده م ايحذف شده و 

- Subsampling  

احتمال  عيتوز كي. داده ها با استفاده از شوديبا اندازه ثابت بكار برده م يروش با مجموعه داده ها نيا

  .شونديم يمشخص مجدا نمونه بردار

- Reweighting  

 فيعض ريادگي كيداده ها توسط  ي. ولشوديبا اندازه ثابت بكار برده م يبا مجموعه داده ها زيروش ن نيا

 .شوديشده و به آنها وزن داده م يارزش گذار

 بوستينگ هایالگوریتم

 به از ارتندعب بوستينگ هايموقعي كه بوستينگ به صورت الگوريتمي تحميل نشود، اكثر الگوريتم تا

 نديبرده به هاآن كردن اضافه و توزيع به نسبت ضعيف هايندهكن بندي رده گرفتن ياد تكراري طور

 كه شوندمي دهيوزن هاييروش بعضي در نوعا شوند،مي اضافه هاآن كه موقعي. نهايي قوي كننده

 وزن ارهدوب داده ضعيف، يادگيرنده يك كردن اضافه از بعد. است مرتبط ضعيف يادگيرنده دقت با معموال

 به كه هاييمثال و آورده بدست بيشتري وزن شوند بنديهايي كه اشتباه ردهمثال: شود مي دهي

 ررامك هايمثال وزن عمال بوستينگ هايالگوريتم بعضي) دهندمي دست از وزن شوند بنديرده درستي

 بنابراين،(. خرمايي بوست و اكثريت توسط بوست مانند دهند مي كاهش را شده بندي رده نادرست

 به يقبل ضعيف هاييادگيرنده كه كندهايي تمركز مي-ي ضعيف آينده بيشتر بر مثالهايادگيرنده

 .كردند بندي رده نادرستي

 چاپيراس رابر توسط شده پيشنهاد اصيل، هايالگوريتم. دارد وجود زيادي بوستينگ هايالگوريتم تعداد

(، انطباق پذير نبودند و اكثريت توسط بوست) فروند يوآو و( بازگشتي اكثريت درجه كردن فرموله)

 .بگيرند ضعيف هاييادگيرنده از كاملي ينتوانستند فايده

 ثباتا قابل بوستينگ هايالگويتم صحيح تقريبا محتمال يادگيري قاعده در كه هاييالگوريتم فقط

شبيه  ينگبوست هايالگوريتم با روح در كه ديگر هايالگوريتم. باشندمي بوستينگ هايالگوريتم هستند،

نادرست  قاتاو گاهي هاآن هرچند شوند،مي ناميده "اهرمي هايالگوريتم"هستند گاهي اوقات 

 .[22]شوندمي زده صدا بوستينگ هايالگوريتم

-AdaBoost (ADAptive BOOSTing) 

 يدسته بند يآموزش يقرار گرفتن در مجموعه داده ها يبرا xt نمونه كيروش احتمال انتخاب  نيا در

 :شوديم نييتع  cj كننده يدسته بند ياحتمال خطا يبر مبنا j+1  كننده
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 يدسته بند يشده باشد، احتمال انتخاب شدن آن برا يدسته بند يبدرست  xt اگر نمونه -

 .شوديداده م شيافزا يكننده بعد

كننده  يدسته بند ينشود، احتمال انتخاب شدن آن برا يدسته بند يبدرست  xt اگر نمونه -

 .شوديكاهش داده م يبعد

ش آموز نصورتيا رغي در باشند داشته  ½كمتر از  يخطائ ديو ساده بوده و با فيضع رهايادگي يتمام

 .ودمشكلتر ش يكننده بعد يدسته بند يبرا يريادگيادامه آن باعث خواهد شد تا  رايز شوديمتوقف م

. در واقع وزن هر شوديدر نظر گرفته م كنواختي) وزن آنها(  يآموزش يانتخاب نمونه ها هياول احتمال

كننده  يتوسط دسته بند يبدرست i يآن مثال خواهد بود. اگر نمونه آموزش تيمثال نشان دهنده اهم

 b Î لمث يدر عدد i آن با ضرب كردن وزن مثال ياحتمال بعد عيشود توز يابيارز يفعل فيضع

 يائنه هيماند. فرض يم يوزن آن ثابت باق نصورتيا ري(. در غشودي) كاهش داده م شوديم نييتع [0,1)

 .ديآ يبدست م فيضع هيفرض T وزن دار تعداد يريگ يرا قياز طر

 .[23]داده شده است شيآدابوست نما تميالگور يساز ادهينمونه از پ كي ريشكل ز در

  

 آدابوست تميالگور

 آدابوست یایمزا

 ينددسته ب يبدرست يكه در تكرار قبل كنديسخت تمركز م يمثالها يوزنها بر رو يبروز رسان -

 .نشده بودند

 .است يزيقابل برنامه ر يساده است و براحت -

 .ندارد ازين يخاص ميكننده هاست و تنط يتنها پارامتر آن تعداد دسته بند -

 .دينما بيرا ترك يكننده ا يهر نوع دسته بند توانديم -

ميتوانند تا حد بسيار  adaboost و  boosting-based توان گفت الگوريتم هاي تقويتي همچونبه صورت كلي مي

زيادي كارايي روشهاي عادي را در يادگيري با نظارت يا طبقه بندي افزايش دهند. از آنجا كه در اين پژوهش نيز ما به 

رفع ابهام معنايي با نظارت هستيم و همچنين اين موضوع قابل نگاشته شدن به دنبال يافتن يك راه حل مناسب براي 

 .رود به كمك اين روش دقت روش پيشنهادي بهبود يابديادگيري با نظارت و طبقه بندي است انتظار مي

 .[24]دهيممي قرار همقايس مورد ديگران با شده ارائه هايروش با را خود پيشنهادي روش نهايي گام در

 

 ها ظاهر شده است بهاف كه اين كلمه با معاني متفاوتش در آنربه ازاي هر كلمه مبهم تعدادي پاراگدر اين پژوهش، ابتدا 

هاي الزم كه شامل حذف كلمات زائد، تبديل متن شود. سامانه يادگير پس از انجام پيش پردازشسامانه يادگير داده مي
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 adaboostنمايد. حال با استفاده از الگوريتم بندي تبديل ميبه يك مسئله طبقهمساله را  TF-IDFبه بردار و استفاده از 

 شود. به حل اين مسئله پرداخته مي

ه را ، اين يادگيرندتوان به عنوان يادگيرنده استفاده كردهاي محتلف مياز زير الگوريتم adaboostاز آنجا كه در الگوريتم 

  مورد استفاده قرار خواهيم داد. C4.5و  j48 ،Naïve Bayseهايي مانند با الگوريتم

ها را كه حاوي كلمات مبهم هستند و هاي مختلف از جمله روش پيشنهادي نهايي تعدادي از پاراگرافبراي ارزيابي روش

ت اها را براي تشخيص معناي صحيح اين كلماند را بكارگرفته و دقت اين روشدر هنگام آموزش مورد استفاده قرار نگرفته

مورد ارزيابي قرار خواهيم داد. با توجه به نوع مسئله از معيارهاي مختلف بكار رفته در منابع علمي براي ارزيابي استفاده 

 اشاره كرد. F-measureو  Precision ،Recallتوان به خواهد شد كه از آن جمله مي

تري مورد مقايسه قرار داد، ديگر به صورت مناسب هاي ارائه شده در مطالعاتكه بتوان اين روش را با ديگر روشبراي آن

هايي كه در كارهاي مرتبط استفاده شده است به كار هاي استاندارد ارائه شده و يا مجموعهشود از مجموعه دادهسعي مي

 گرفته شود.
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 رها:متغي گيری اندازه و بررسي چگونگي شرح و مفهومي مدل یک قالب در بررسي مورد متغيرهای  -ب

 

 

 

 

 غيره( گردآوری و برداریفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،آزمون و )مشاهده ابزار ای( وكتابخانه )ميداني، روش كامل شرح  – ج

 : هاداده
 

 

 

 
 امکان(: و وجود صورت )در نمونه حجم و گيرینمونه روش آماری، جامعه – د
 

 
 ها:داده تحليل و تجزیه ابزار و هاروش - هـ

 

 

 واحد: آزمایشگاهي امکانات از استفاده -5

خير   بلي  باشد؟مي تحقيقات و علوم واحد آزمايشگاهي امكانات از استفاده به نياز تحقيقات انجام براي آيا

 

 قسمت اين در نياز مورد وسايل و مواد تجهيزات، آزمايشگاه، نوع است الزم آزمايشگاهي امكانات به نياز صورت در

 گردد. مشخص

 
 نياز مورد مقدار وسایل و مواد نياز مورد تجهيزات اهآزمایشگ نوع

    

    

 
 

 
  

 

 تخصصي: مدیرگروه امضاء      راهنما: استاد امضاء
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 تحقيق: انجام بندی زمان-6

 

 
 اتمام:....................... تاریخ -:..........................جتحقيق انجام زمان مدت -:................................. بشروع تاریخ -الف

 

 بينيپيش تفكيك به يك، هر براي نياز مورد زمان مدت اي( ودوره گزارشات ارائه زمان )شامل تحقيق اجرايي مراحل و هافعاليت كليه است تذكر: الزم

.گردد رعايت االمكانحتي تحقيق، عملي انجام هنگام در و گرديده درج مربوطه جدول در و
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 كار پيشرفت گزارش ارائه و تحقيق اجرایي مراحل و هافعاليت بندیزمان بينيپيش

 كل زمان  فعاليت شرح ردیف

 )ماه(

 ماه به اجرا زمان

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

 ماشيني ترجمه مورد در مطالعهم
             

2 
 

 كلمات ابهام رفع هایروش انواع با رابطه در مطالعه
             

3 
 

 نظر مورد آوریجمع یا و یافتن
             

4 
 

 Adaboost الگوریتم با آشنایي
             

5 
 

 پيشنهادی روش سازیپياده
             

6 
 

 پيشنهادی روش ارزیابي
             

7 
 

 نتایج آوریجمع
             

8 
 

 نامهپایان نوشتن
             

9 
 
              

10 
 
              

11 
 
              

12 
 
              

 باشد. منطبق جدول مندرجات با بايد االمكانحتي نامه،پايان اجرايي هايفعاليت نوع و زمان -1توجه: 

 باشد.مي ماه 12 حداكثر و ماه 6 ارشد كارشناسي نامهپايان اجرايي و مطالعاتي مراحل بينيپيش براي قبول قابل زمان حداقل -2  

  



 

20 

 تخصصي گروه صورتجلسه -7

 
 تاریخ   امضاء    دانشجو:  خانوادگينام و نام

 

 تاریخ   امضاء    راهنما استادان یا استاد خانوادگينام و نام

1-  

2- 

 

 تاریخ   امضاء    مشاور استادان یا استاد خانوادگينام و نام

1- 

2- 

 تاریخ   امضاء   تحقيق بر نظارت كميته عضو خانوادگينام و نام

1- 

 

  مربوطه اعضاي حضور ............................ با محل ............................ در تاريخ .........................................در تخصصي گروه شوراي

 خانم    
 ...............عنوان............................................................................. ـــــــــــــــ................................ با   نامهپايان موضوع و تشكيل

 آقاي    
..................................................................................................................................................................................................... 

 
 رسيد. تصويب به و بررسي

 
  تاریخ    امضاء     شورا اعضای خانوادگينام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
 
 

  تاریخ    امضاء                                          مدیرگروه:  خانوادگينام و نام
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 )پژوهشي( دانشکده:  شورای صورتجلسه -8
     

 خانم                                                  
 .................. گروه ارشد كارشناسي مقطع ..................................... دانشجوي ـــــــــــــ نامهپايان تحقيق طرح و موضوع

  آقاي    

 )پژوهشي( دانشكده ............................  شوراي مورخ جلسه در است، رسيده مربوطه خصصيت گروه كميته تصويب به .............................كه گرايش

 گرفت. قرار اعضاء اكثريت تصويب مورد نظر تبادل و بحث از پس و شد طرح
 
 

 )موافق رأي نوع خانوادگينام و نام رديف
 مخالف( يا

 توضيحات امضاء محل

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
 

   دانشكده: پژوهشي مدير/كارشناس خانوادگي نام و نام
 تاريخ   امضاء

 
 دانشكده رياست خانوادگينام و نام

 تاريخ   امضاء
 
 

 تاريخ   امضاء      واحد: پژوهشي معاون
 
 
 
 



 

22 

 شود تكميل دانشجو توسط بايد فرم اين
 
 

  اسالمي آزاد دانشگاه مركزي سازمان فرم
 

      
 ارشد كارشناسي نامهپايان اطالعات فرم -الف فرم

 
  تحقيقات و علوم دانشگاهي: واحد واحد نام

 ارشد:  كارشناسي نامهپايان عنوان
 
 

 تحصيلي: دانشجو:                                                                          نيمسال خانوادگينام و نام
 نامه:پايان واحد دانشجويي:                                                                                         تعدادشماره

 رشته: تحصيلي:                                          گرايش:                                                 كد رشته
    پايه علوم                                    انساني علوم                                     سيمهند و فني

              هنر                                           كشاورزي
 

 تحصيلي: رشته                                  :                                      1 راهنما استاد خانوادگينام و نام

 راهنما: استاد شناسايي كد                       استاد         دانشيار       علمي: استاديار مرتبه

 تحصيلي: :                                                                        رشته2 راهنما استاد خانوادگينام و نام

 راهنما: تاداس شناسايي كد                       استاد         دانشيار       علمي: استاديار مرتبه

 تحصيلي: :                                                                                  رشته1 مشاور استاد خانوادگينام و نام

 استاد شناسايي كد               مربي          استاد         دانشيار       علمي: استاديار مرتبه

 راهنما:

 تحصيلي: :                                                                               رشته2 مشاور استاد خانوادگينام و نام

 استاد شناسايي كد               مربي         استاد         دانشيار       علمي: استاديار مرتبه

 راهنما:
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 1 شماره فرم

  

 

 دكتری رساله یا ارشدكارشناسي نامهپایان از حاصل نتایج قبال در اساتيد تعهد فرم

 
 

 دانشجوي .......................................، خانم/آقاي / رساله، نامهپايان مشاور و راهنما اساتيد اينجانبان

 عنوان .......................................... گرايش............................................ با مقطع........................... رشته

....................................................................................................................«............................................................... 

............................................................................................................................. .........................................................

 بتنس لرستان تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه  حقوق گرفتن نظر در بدون شويممي متعهد

...(  و اكتشاف اختراع، تحقيقاتي، طرح مقاله، كتاب، قالب )در مذكور تحقيق از حاصل نتايج انتشار به

 ننمائيم. اقدام

 

 

 
 راهنما: استاد خانوادگينام و نام     راهنما: استاد خانوادگينام و نام

 امضاء و تاریخ        امضاء و تاریخ

 

 

 

 مشاور: استاد خانوادگينام و نام     مشاور: استاد خانوادگينام و نام

 امضاء و تاریخ        امضاء و تاریخ

 

 

 

 دریافت است،رسيده مشاور و راهنما محترم اساتيد امضاء به كه مزبور ...................فرم درتاریخ

  گردید. 

 

 دانشکده پژوهش مدیر امضاء       
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                              2 شماره فرم

 

 

 دكتری رساله یا ارشدكارشناسي نامهپایان از حاصل نتایج قبال در دانشجویان تعهد فرم

 

 

..............................  مقطع............................  ورودي ............................................. دانشجوي اينجانب

 تحت امنامه/رسالهپايان موضوع ................................................. كه ................................ گرايش رشته

........................................................................................:»..................................................................................... عنوان

..... 

 در.................«  ..................................................................................................................................................................

 رساله / نامهپايان مندرجات و مطالب الف( كليه گردممتعهدمي رسيده، تصويب به تخصصي گروه شوراي

 نتايج مطالب، از استفاده صورت در و شود تهيه خودم تحقيقات از حاصل و علمي اصول اساس بر ام

 لقاب كه نحوي به آن ماخذ و منابع نامه/رساله،پايان در ديگران نمودارهاي و جداول ها،قول نقل تحقيقات،

 گردد.  قيد باشد اصلي متن از تفكيك و تشخيص

 گونه هر و اكتشاف اختراع، مقاله، ، كتاب / رساله، نامه پايان بر عالوه تحقيقاتم نتايج از صورتيكه ب( در

 ينا و بوده لرستان تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه بنام صرفاً شود، حاصل علمي توليدات

 نمايم. اقدام دانشگاه ضوابط اساس بر و درج اينجانب توليدات و مكاتبات در صراحتاً موضوع

 جانباين تحقيق موضوع از دولتي غير و دولتي نهادهاي مالي غير و مالي كمكهاي از استفاده صورت ج( در

 ساير اي نامهپايان عنوان تغيير به مجاز دانشكده اينصورت غير در دهم اطالع دانشكده به كتباً را مراتب

 باشد.مي حقوقي اقدامات
 

  دانشجو خانوادگينام و نام

         امضاء و تاریخ

 

 

 است، رسيده امضاء ................................به آقای/ خانم توسط كه مزبور .................... فرم تاریخ در

 گردید. دریافت
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 دانشکده پژوهش مدیر امضاء        

شماره فرم 3                              

 

 

تحقيق موضوع از مالي غير و مالي حمایتهای دریافت قبال در دكتری و ارشد كارشناسي دانشجویان تعهد فرم  

  

 

 

 ....................................... .......................... رشته ........................ مقطع  ورودي .......................................... دانشجوي اينجانب

 ....))..................................................................... عنوان تحت ام / رساله نامه پايان موضوع ................................... كه گرايش

.............................................................................................................................))................................................................................. 

 نهادهاي مالي غير و مالي كمكهاي از استفاده صورت در گردم مي متعهد ، رسيده تصويب به تخصصي گروه شوراي در

 به جازم دانشكده اينصورت غير در دهم اطالع دانشكده به كتبا را مراتب اينجانب تحقيق موضوع از دولتي غير و دولتي

 .  باشد مي حقوقي اقدامات ساير يا نامه پايان عنوان تغيير

 
 

 

دانشجو خانوادگي نام و نام                                                                                       

امضا و تاریخ                                                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

گرديد دريافت ، است رسيده امضا ..................................به / خانم آقاي توسط  كه مزبور ............................. فرم تاريخ در . 

 

 

 

 امضا مدير پژوهش دانشكده
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 تحقيقات و علوم واحد مركزی كتابخانه محترم ریاست

  

  سالم با

 كارشناسي  مقطع .............................................................. دانشجوي / آقاي خانم اينكه به توجه با احتراما

 ، باشد مي نامه / پايان رساله موضوع انتخاب حال ...............................................در رشته / دكتري ارشد

 نظر ) از     ذيل پيشنهادي عنوان جستجوي و بررسي به نسبت فرمائيد دستور است خواهشمند

 : فرمايند نظر ( اعالم موضوع نبودن تكراري

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

  تخصصي گروه مدير خانوادگي نام و نام

 . وتاريخ امضا                                                                   

 

 

 ................................................. تخصصي گروه محترم مدیر

 

 يمركز كتابخانه اطالعاتي پايگاه در فوق عنوان دارد مي اعالم آمده بعمل استعالم به پاسخ در احتراما

  و گرفت قرار جستجو مورد تحقيقات و علوم واحد

 * شد يافت ذيل بصورت آن مشابه عنواني * نشد يافت عبارت همين با عنواني 

 رزي اطالعات ، بود تكراري فوق عنوان تحت اي / رساله نامه پايان مشخصات صورتيكه ) در توضيحات

 (: گردد تكميل

 : راهنما استاد نام

 : دانشجو نام

 : تحصيلي رشته

 : تحصيلي سال

 

 

  كننده كنترل خانوادگي نام و نام

 سمت                                                                                     

 امضا و تاریخ                                                                                     
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