تَجِ :ػَاالت صیش ثِ ػٌَاى ًوًَِ ،جْت آؿٌبیی ثب ػَاالت اهتحبًی دادُ ؿذُ اػت.
 .1هؼوبسی سا تؼشیف وٌیذ(.ثِ ًمل اص حذالل ػِ هؼوبس)
 .2ؿؾ ػبهل اسصیبثی هؼوبسی اص دیذ هٌَجْش هضیٌی سا تَضیح دّیذ.
 .3هؼوبسی ساثش اػبع هفبّین پبیِ دس هؼوبسی تؼشیف وٌیذ.
 .4اًَاع ًظن هَسد ًظش دس هؼوبسی سا تؼشیف وٌیذ.
 .5ػٌبكش پبیِ دس هؼوبسی سا ًبم ثشدُ خلَكیبت ّش یه سا ثیبى وٌیذ.
ً .6مغِ سا تؼشیف وشدُ خلَكیبت ٍػٌبكش هؼشف آى دس فضبٍ وبسثشد آًْب سا ثیبى وٌیذ.
 .7هحَس سا تؼشیف وٌیذ وبسثشد آى سا دس هؼوبسی ثیبى وٌیذ.
 .8خظ سا تؼشیف وشدُ خلَكیبت ٍػٌبكش هؼشف آى دس فضبٍ وبسثشد آًْب سا ثیبى وٌیذ.
 .9خبكیت ٍوبسثشد اًَاع خغَط سا دس هؼوبسی ثیبى وٌیذ.
 .10ػٌبكش خغی سا تؼشیف وٌیذ وبسثشد آى ّب سا ثیبى وٌیذ.
 .11ػغح سا تؼشیف وشدُ خلَكیبت ٍػٌبكش هؼشف آى دس فضبٍ وبسثشد آًْب سا ثیبى وٌیذ.
 .12ػٌبكش تـىلیل دٌّذُ ػغَح سا هؼشفی وشدُ وبسثشد آًْب سا ثیبى وٌیذ.
 .13حجن سا تؼشیف وشدُ خلَكیبت آى سا ثیبى وٌیذ.
 .14اًَاع ػغَح سا دس عشاحی هؼوبسی هؼشفی وٌیذ ٍ خبكیت ّش یه سا ثیبى وٌیذ.
 ........ .15ثِ ػٌَاى اثتذائی تشیي ػٌلش تـىیل دٌّذُ ػغح ٍ ػبهل هشصثٌذی حجن.
 .16تؼشیف حجن دس هؼوبسی ٍ ثیبى اًَاع آى.
 .17سٍؽ ّبی ادسان حجن (ػَاهل هَثش دس ادسان حجن).
 .18فشم سا تؼشیف وٌیذٍ خلَكیبت آى سا ثیبى وٌیذ.
 .19ؿىل سا تؼشیف وٌیذ.
 .20تفبٍت ثیي ؿىل ٍ فشم سا ثٌَیؼیذ
 .21ػَاهل هَثش دس ادسان فشد اص یه فشم سا ثیبى وٌیذ.
 .22اًَاع اؿىبل دس هؼوبسی وذام اًذ.
 .23تئَسی گـتبلت سا تؼشیف وٌیذ.
 .24اؿىبل اٍلیِ سا تؼشیف وشدُ خلَكیت ٍ وبسثشد ّش یه سا ثیبى وٌیذ.
 .25احجبم اٍلیِ سا تؼشیف وشدُ خلَكیت ٍ وبسثشد ّش یه سا ثیبى وٌیذ.
 .26تؼشیف احجبم اٍلیِ اص صثبى لَ وَسثَصیِ چیؼت.
 .27احجبم هٌظن ٍ ًبهٌظن سا تؼشیف وشدُ وبسثشد ّشیه سا ثیبى وٌیذ.
 .28اًَاع تغییش ؿىل فشم سا ًبم ثجشیذ.
 .29دیذگبُ لَسثَصیِ دس هَسد تغییش ؿىل فشم ثیبى وٌیذ.
 .30حبلت ّبی لشاس گیشی دٍ فشم دس وٌبس یىذیگش وذام اًذ(.تشویت)
 .31اًَاع ًظن دّی فشم ّبی الحبلی وذام اًذ آى ّب سا ثِ ّوشاُ وبسثشدؿبى تؼشیف وٌیذ.
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 .32ػَاهل هَثش دس تحلیل ػبیت سا ًبم ثجشیذ دٍ هَسد سا ثِ تفلیل تَضیح دّیذ.
 .33تبثیش اللین سا دس عشاحی ثیبى وٌیذ ٍدٍ اللین سا ثِ دلخَاُ دس ایي هَاسد ثب ّن همبیؼِ وٌیذ.
ً .34وَداس حجبثی ٍ وبسثشد ّبی آى سا تؼشیف وٌیذ.
ً .35وَادس حجبثی ٍ هبتشیغ سٍاثظ یه خبًِ ثب چْبس اتبق خَاة ًـویوي ٍ پزیشایی جذا  ،اتبق هْوبى ٍ  ...سا تشػین وٌیذ.
 .36هبتشیغ سٍاثظ چیؼت ٍ وبسثشد آى سا تؼشیف وٌیذ.
 .37تؼشیف فضبی خلَكی ٍػوَهی
 .38ػَاهل هَثش دس حیغِ ثٌذی خلَكی ٍػوَهی یه فضب چیؼت.
 .39ػَاهل هَسد ثشسػی دس حیغِ ثٌذی یه وبسثشی چیؼت.
 .40پالى صیش سا اص لحبػ ػشكِ خلَكی ٍػوَهی تحلیل وٌیذ.
 .41هفلل سا دس هؼوبسی تؼشیف وٌیذ وبسثشد آى سا هـخق ًوبییذ.
 .42تؼشیف ػیش وَالػیَى
 .43اثضاس ػٌجؾ ػیش وَالػیَى یه ثٌب چیؼت.
 .44تبثیش هؼیش سػیذى ثِ ثٌب دس تؼشیف ػیش وَالػیَى چیؼت.
 .45تبثیش ٍسٍدی دس تؼشیف ػیش وَالػیَى چیؼت.
ٍ .46سٍدی سا تؼشیف وٌیذ.
 .47تبثیش ٍضؼیت لشاس گیشی هؼیش دس تؼشیف ػیش وَالػیَى چیؼت.
 .48تبثیش سٍاثظ هؼیش ثب فضبی وبسثشی دس تؼشیف ػیش وَالػیَى چیؼت.
 .49تبثیش فشم فضبی ػیشوَالػیَى دس تؼشیف ػیش وَالػیَى چیؼت.
 .50تؼشیف ػلؼلِ هشاتت
 .51تؼشیف ثبصؿَ ٍ اًَاع آى سا ثٌَیؼیذ.
 .52جٌجِ ّبی تبثیش ثبصؿَ ثش ویفیت ثٌب چیؼت.
 .53فضبّبی ثبص وِ دس ًتیجِ اػتمشاس تَُ ّبی ػبختوبًی ؿىل هی گیشًذ چشا داسای اّویت اًذ؟
 .54دس همبیؼِ فضبی ثبص ٍ ثؼتِ ػوَهی وذام یه داسای اّویت ثیـتشی ّؼتٌذ؟
 .55فضبّبی ػوَهیً ،یوِ ػوَهیً /یوِ خلَكی ٍ فضبّبی ػوَهی سا تؼشیف وٌیذ.
 .56اًَاع فضبّبی ؿْشی سا ًبم ثشدُ ٍ هثبل ّبیی اص ّش یه ثضًیذ.
ٍ .57سٍدی سا دس فضبّبی ؿْشی تؼشیف وشدُ ،دس چِ كَست یه ٍسٍدی ثْتش تؼشیف هی ؿَد؟
 .58گشُ ،هیذاى ،هؼیش ،لجِ آة ٍ پلِ ّب سا تؼشیف وٌیذ.
 .59اًَاع هیذاى دس ًظبم ػٌتی ایشاى سا ًبم ثشدُ ،تؼشیف وٌیذ ٍ اص ّش یه هثبلی ثضًیذ.
 .60فلىِ سا تؼشیف وشدُ ٍ تفبٍت آى سا ثب هیذاى تَضیح دّیذ.
 .61تَلؼبت هَضَػی اص هیذاى سا ًبم ثشدُ ٍ ّشوذام سا تَضیح دّیذ.
 .62چِ ػَاهلی هَجت یىپبسچگی دس هیذاى هی ؿَد ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّیذ.
ٌّ .63ذػِ ػبدُ ،آؿٌب ٍ لبثل ثبصؿٌبػی دس رّي ثشای هیذاى چگًَِ هحمك هی ؿَد؟
 .64حضَسپزیشی دس هؼیشّب چگًَِ هحمك هی ؿَد؟
2

 .65پَیبیی دس هؼیشّب چگًَِ هحمك هی ؿَد؟
 .66تَلؼبت هَضَػی اص لجِ آة ٍ پلِ ّب چیؼت ٍ چگًَِ هی تَاى ثِ ایي ویفیت ّب دػت پیذا وشد؟
 .67ویفیت ٍ وویت سا تؼشیف وٌیذ ٍ تفبٍت آى دٍ سا تَضیح دّیذ.
 .68ویفیت ّبی فضبیی چگًَِ تؼشیف هی ؿَد؟
 .69ویفیت ّبی فضبیی ثب تَجِ ثِ هٌـب ٍجَدی خَد ثِ ػِ گشٍُ تمؼین هی گشدد ،ایي ػِ دػتِ سا تَضیح دّیذ.
 .70ویفیت ّبی ػٌبكش دس فضبی ؿْشی هبًٌذ ؿذت ،تٌؾ ٍ  ...سا تؼشیف وٌیذ.
 .71تؼبدل فؼبل ٍ غیش فؼبل سا تؼشیف وٌیذ.
 .72چگًَِ هی تَاى دس فضبی ؿْشی "تضبد" ایجبد وشد ،ػِ ساّىبس ًبم ثجشیذ.
 .73دس تؼییي ًمبط هْن ثشای ایجبد "هضیت" دس فضبی ؿْشی ثِ چِ ًىبتی ثبیذ تَجِ وشد؟
 .74تَجِ ثِ ػِ ًىتِ دس ایجبد "اًؼذاد" دس فضبی ؿْشی هْن اػتً .بم ثجشیذ.
 .75ثشای تـَیك ػبثش پیبدُ ثِ تَلف یب وبّؾ ػشػت ٍ ایجبد پبتَق ،اص چِ ویفیتی اص "ویفیت ّبی ػٌبكش دس فضبی ؿْشی" هی تَاى
اػتفبدُ وشد؟
 .76ویفیت "تَالی" چِ تبثیشی ثش حشوت پیبدُ دس فضبی ؿْشی داسد؟
 -26 .77تجبیي دس دٍحبلت لبثل ثشسػی اػت ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّیذ.
 .78تفبت تىشاس ٍ سیتن سا ثٌَیؼیذ.
 .79هحیظ ّبی پبػخ دُ سا تؼشیف وٌیذ ٍ ّفت اكل ثشای استمبی ویفیت ّبی هحیغی ٍ پبػخ دٌّذگی هحیظ سا ثٌَیؼیذ.
ً .80فَرپزیشی سا تؼشیف ٍ دٍ ًَع ًفَرپزیشی سا ثب یىذیگش همبیؼِ وٌیذ.
 .81هغبثك ثب دیذگبُ ثٌتلی ثیـتشیي وبسایی ثشای عَل ثلَن ّب چٌذ هتش اػت ،چشا؟
 .82ػَاهل وبّؾ ًفَرپزیشی سا ًَؿتِ ٍ تَضیح دّیذ.
 .83دس چِ حبلت دٍسثشگشداى ّب ٍ ثي ثؼت ّب هی تَاًٌذ وبسوشد هثجت داؿتِ ثبؿٌذ؟
 .84افضایؾ تؼذاد ٍسٍدی ّب ثِ داخل ثلَن چِ ویفیتی سا دس لجِ ّبی فضبّبی ؿْشی ایجبد هی وٌذ؟
 .85ػذم تَجِ ثِ دٍ ٍیظگی هشثَط ثِ ًفَرپزیشی هَجت هی ؿَد وِ ثبفت فشػَدُ وِ فبلذ دػتشػی ػَاسُ الصم هی ثبؿٌذ ثِ ػٌَاى یه
ػبیت ؿْشی ثب ًفَرپزیشی ثبال تلمی گشدًذ .ایي دٍ ٍیظگی سا ًبم ثجشیذ.
 .86گًَبگًَی دس فضبی ؿْشی سا ًبم ثشدُ ٍ چْبس ػبهل تبثیشگزاس ثش گًَبگًَی سا ًبم ثجشیذّ .شیىشا تَضیح دّیذ.
 .87ػَاهل هؤثش ثش گًَبگًَی وبسثشی ّبی یه پشٍطُ سا ًبم ثشدُ ّشیه سا تَضیح دّیذ.
 .88ػَاهل تبثیش گزاس ثش وبّؾ گًَبگًَی سا ًبم ثجشیذ.
 .89استجبط اختالط وبسثشی سا ثب فؼبلیت ّبی التلبدی ٍ اجتوبػی تَضیح دّیذ .همیبع ّبی هختلف ثشای اختالط وبسثشی سا تَضیح
دّیذ.
 .90ؿؼبع ًفَر ػٌبكش جبرة جْت ایجبد تٌَع سا ثٌَیؼیذ.
 .91ویفیتی وِ هَججبت ادسان یه هىبى سا فشاّن هی آٍسد ًبم ثشدُ ٍ تؼشیف وٌیذ.
 .92ایٌىِ ثِ چِ ساحتی هىبًی ادسان هی ؿَد سا هی تَاى ثِ سٍؽ ّبی هتٌَػی هَسد ثشسػی لشاس داد ،ػِ سٍؽ سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح
دّیذ.
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 .93وَیي لیٌچ سٍؿی ثشای تجضیِ ٍ تحلیل ؿشایظ هحلی اثذاع وشدُ اػت ،ایي سٍؽ ؿبهل ثشسػی چِ ػٌبكشی دس ؿْش اػت؟ ًبم ثشدُ،
تَضیح دّیذ.
 .94ػٌبكش وبلجذی ولیذی جْت تحمك خَاًبیی ثبفت سا ًبم ثشدُ ،ایي ػٌبكش چِ تبثیشی ثش ادسان هشدم اص ؿْش هی گزاسد؟
 .95چِ ٍیظگی اص یه ثبفت ثیبًگش هیضاى خَاًبیی ثیـتش آى ثبفت هی ثبؿذ؟
ٌّ .96گبم اجشای عشح ّبی تَػؼِ ؿْشی ثبیؼتی ثِ ًحَی ػول گشدد وِ تشویت ػٌبكش جذیذ ٍ هَجَد ،ػجت استمبء خَاًبیی ؿَد .ایي
هَضَع سا دس خلَف اػتفبدُ اص ًـبًِ ّب تَضیح دّیذ.
 .97اص هْوتشیي ػَاهل خَاًب ثَدى ”ساّْب“ المبء حغ  ........ثِ ػبثشی اػت وِ آى ساُ سا هی پیوبیذ.
 .98ایي تلَ یش وذام یه اص ٍیظگی ّبی پبػخ دٌّذُ هحیظ ثیبى ؿذُ اػت؟
 .99هیضاى تبویذی وِ الصم اػت سٍی ّش گشُ ثشای تمَیت حغ خَاًبیی ثـَد ثِ ػِ ػبهل ثؼتگی داسد ،ایي ػِ ػبهل سا ًبم ثجشیذ.
 .100پٌج ساّىبس دس خلَف تمَیت حغ خَاًبیی سا تَضیح دّیذ ( .دس استجبط ثب عشاحی وٌجْب ،جضئیبت ٍ )...
 .101ػِ ػبهل ولیذی جْت پـتیجبًی اصاًؼغبف پزیشی دس همیبع والى سا تَضیح دادُ دّیذ.
 .102استجبط اثؼبد لجِ ّبی ؿْشی سا ثب ویفیت اًؼغبف پزیشی سا تَضیح دّیذ.

.103
 .104تفؼیش هشدم اص یه هىبى هٌبػجتْبی ثلشی سا ایجبد هی وٌذ وِ هی تَاًذ دس  3ػغح پبػخذّی هحیظ سا تمَیت وٌذ .ایي ػِ ػغح
سا ًبم ثجشیذ.
 .105تلَیش صیش دس استجبط ثب وذام ؿبخق ٍ دس تمَیت وذام یه اص اثؼبد پبػخ دٌّذُ هحیظ هغشح ؿذُ اػت؟

 .106غٌبی حؼی -دس فضبّبی ؿْشی سا تَضیح دّیذ .ایي حغ تحت تبثیش  5حغ ایجبد ایجبد هی ؿَدً .بم یشدُ ٍ تَضیح دّیذ وذام
یه لَی تش اػت.
 .107دس استجبط ثب ویفیت غٌبی حؼی دس فضبّبی ؿْشی ،چٌبًچِ ؿشایظ هحیغی ثبثت ثبؿذ هشدم اص دٍ ساُ هی تَاًٌذ تجشثیبت حؼی
هتفبٍتی داؿتِ ثبؿٌذ ،ایي دٍ ساُ سا دس استجبط ثب حَاع ثیٌبیی ثَیبیی ٍ  ...تَضیح دّیذ.
 .108ػِ ساّىبس ثشای تمَیت غٌبی حؼی ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّیذ.
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 .109تلَیش صیش سا تَضیح دّیذ.

 .110وذام یه اص اكَل ّفتگبًِ پبػخ دٌّذُ هحیظ هـبسوت هشدهی سا تمَیت هی وٌذ.
 .111وبسثشاى ثِ دٍ عشیك ثِ فضب سًگ تؼلك هی دٌّذ .ایي دٍ ساُ سا تَضیح دّیذ.
 .112سًگ تؼلك اص  3اكل تبثیش هی پزیشد .ایي ػِ اكل سا ًبم ثشدُ ،تَضیح دّیذ.
 .113تبثیش ًحَُ تلشف سا ثش ٍیظگی سًگ تؼلك تَضیح دّیذ.
 .114عشح جبهغ ٍ عشح تفلیلی سا تؼشیف وشدُ ٍ تفبٍت آًْب سا تَضیح دّیذ.

هَفك ثبؿیذ
اػذی

5

