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، ػّٓ خٕغ آٚری ، سبسٔب٘ذٞی ، سفسیز ٚ سطّیُ اقالػبر $ دادٜ ٞب # اسز. دس اس خٕغ  . ػّٓ آٔبر

آٚری دادٜ ٞب ٚ اقالػبر ٚ سفسیز ٚ سطّیّطبٖ ، ٕ٘ٛدارٞبیی رسٓ ٔی ضٛد وٝ ثٝ وٕه آٟ٘ب ٘شبیح 

 را ثٝ غٛرر آٔبری سفسیز ٔی وٙٙذ.

 ٔٛرد اس دزوبرثزد سزیٗ ٕ٘ٛدارٞبی آٔبری را ٔطبٞذٜ ٔی وٙیذ.  4در سیز ، 
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ٔی ضٛد ، ثٝ ٕٞیٗ  : اٌز سؼذاد دادٜ ٞب سیبد ثبضذ ، ثزرسی ٚ سفسیز آٟ٘ب ٔطىُ ٚ ٚلز ٌیز 1٘ىشٝ 

خبقز در اوثز وبرٞبی آٔبری دادٜ ٞب را دسشٝ ثٙذی ٔی وٙٙذ ٚ سبسٔب٘ذٞی خذیذی ٔشٙبست ثب 

 ٔٛؾٛع آٔبری ا٘دبْ ٔی ضٛد ، ٕٞسٙیٗ سفسیز ٚ سطّیُ ٘شبیح ٘یش ثب دلز ثیطشزی ا٘دبْ ٔی ضٛد.

  ٘ىبسی در ٔٛرد دادٜ ٞب ٚ اقالػبر آٔبری 

طٝ یه ٔمذار ضذاوثز ٚ یه ٔمذار ضذالُ داریٓ $ در در اوثز دادٜ ٞبی آٔبری ، ٕٞی -1

 ٚالغ یه دادٜ ی ثیطشزیٗ ٚ یه دادٜ ی وٕشزیٗ داریٓ. #

 ٔی ٘بٔٙذ.  دأٙٝ سغییزارفبغّٝ ثیٗ ثیطشزیٗ دادٜ ٚ وٕشزیٗ دادٜ را  -2

 

 ثذسز ٔی آیذ : اٌز ٔدٕٛع وُ دادٜ ٞب را ثز سؼذادضبٖ سمسیٓ وٙیٓ ، ٔیبٍ٘یٗ دادٜ ٞب  -3

 

 ٌفشٝ ٔی ضٛد.  فزاٚا٘یثٝ سؼذاد دادٜ ٞبی ٔٛخٛد در ٞز دسشٝ  -4

 

 ٝآٟ٘ب ضُ در ٚ وٙیذ ٔزاخؼٝ درسی وشبة ثٝ ٔزثٛـ ایٗ ثخص ٞبی ٔثبَ ضُ ثزای:  سٛخ 

 َ ٘ظز ٕ٘بییذ.ثطث ٚ سجبدٚ در والس  ثٍیزیذ رإٞٙبیی خٛد اسشبد اس
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 . ٔفْٟٛ اضشٕبَ ٚ دیطبٔذ 

 ػّٓ اضشٕبَ اِٚیٗ ثبر اس ثبسی ٞبی ضب٘س ثٝ ٚخٛد آٔذ .. 

 دارد ٚ ضذس سدٖ ٔكزش ٔی ضٛد.ثزد ٚ ثبخز إٞیز فزاٚاٖ  در ثبسی ٞبی ضب٘س ،

ثٝ قٛر ٔثبَ یىی اس  ٔزٜ ی اضخبظ سیبد ضٙیذٜ ایذ .را در غطجز ٞبی رٚسٚاصٜ اضشٕبَ 

 ٚ ٔی آیٓ . زٝ لذر ٔٙشظز اٚ ٞسشیذ ؟ضشٕب خیّی سیبد 99دٚسشب٘شبٖ ثٝ ضٕب ٔی ٌٛیذ: ثٝ اضشٕبَ" 

اضشٕبَ لجَٛ ضذٖ اٚ ثیص ، یب ثٝ ایٗ خّٕٝ اػشمبد داریذ ٞز زٝ دا٘ص آٔٛس ثیطشز درس ثخٛا٘ذ 

 سز اسز. یؼٙی اضشٕبَ وٓ ٚ سیبد ٔی ضٛد ، دس اضشٕبَ را ٔی سٛاٖ ا٘ذاسٜ ٌزفز.

 اضشٕبَ ضبُٔ دٚ دذیذٜ ٔی ضٛد : 

 دذیذٜ لكؼی -1

سٛدی را در سزاضیجی  اسٔبیص یب دذیذٜ ای وٝ لجُ اس رخذاد ٘شیدٝ اش ٔؼّْٛ ثبضذ ٔثال

 ز ٔی وٙذ.ب سٛح ثٝ سٕز دبییٗ ضزووٙیٓ ضشٕ رٞب ٔی

 دذیذٜ سػبدفی -2

سٔبیص یب ٔطبٞذٜ ٘شیدٝ اش ٔؼّْٛ ٘جبضذ ٔثال لجُ آیص یب دذیذٜ ای وٝ لجُ اس ا٘دبْ آسٔب

 . ٕیٙبٖ ٌفز رٚ یب دطز ظبٞز ٔی ضٛداس دزسبة یه سىٝ ٕ٘ی سٛاٖ ثب اق

ثبضذ ٚ ثخٛاٞیٓ یه ٟٔزٜ را  5سب  1ٟٔزٜ ثب ضٕبرٜ ٞبی  5ضبُٔ  اٌز یه ویسٝثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ : 

 # اسز. 5-4-3-2-1ثٝ غٛرر ضب٘سی ٚ لزػٝ وطی ثیزٖٚ ثیبٚریٓ فؿبی ٕ٘ٛ٘ٝ $

  در اضشٕبَ فمف دذیذٜ ٞبی سػبدفی را ٔكبِؼٝ خٛاٞیٓ وزد.:  5٘ىشٝ 

 دیطبٔذ : ثٝ ٔٛاردی وٝ ٕٔىٗ اسز در یه ٔسئّٝ اضشٕبَ اسفبق ثیفشذ .$در دزسبة سىٝ# 

 لسٕشی اس فؿبی ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔب سٕبیُ داریٓ اسفبق ثیفشذ. دیطبٔذ ٔكّٛة

 



 سبِیف ٚ سٙظیٓ : ضسیٗ غفبیی خٛاٜ آٔٛسضٍبٜ ػّٕی راٜ رضذ ریبؾی دبیٝ ٞفشٓ

 

 
112 

 

ٔثبَ :در یه رٚس اثزی ٔی خٛاٞیٓ ثزای ٌزدش ٚ سفزیص ثیزٖٚ ثزٚیٓ . ٔی دا٘یٓ ضبیذ ثبراٖ 

ػجبرر دیٍز فؿبی ٕ٘ٛ٘ٝ $ثبراٖ ٔی ثبرد ،ثبراٖ ٕ٘یجبرد # اسز ِٚی ثی ثجبرد ٚ ضبیذ ثبرٖ ٘جبرد . ثٝ 

 ٌٛییٓ .ضه ٔب ثیطشز سٕبیُ داریٓ ثبراٖ ٘جبرد . ثٝ ٘جبریذٖ ثبراٖ دیطبٔذ

 

 

 

 . ٘ىبر ٔزثٛـ ثٝ اضشٕبَ :

 .ٕٞیطٝ ٔدٕٛع اضشٕبَ ثزاثز یه ٔی ضٛد 

  ٗٔی ضٛد. 2ٚ  1ٕٞیطٝ ٔمذار اضشٕبَ ثی 

  ٝاضشٕبَ آٖ ثشرٌشز اس یه ثبضذ. ٞیر ػذدی ٚخٛد ٘ذارد و 
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 . اضشٕبَ غیز ٕٔىٗ : 

 اٌز اضشٕبَ یه دیطبٔذ ثزاثز غفز ثبضذ آٖ دیطبٔذ را غیز ٕٔىٗ ٌٛیٙذ.

 ظبٞز ضٛد.$یب دزٚاس سًٙ# 7ٔثبَ :در دزسبة یه سبس ٔكّٛة اسز اضشٕبَ ایٗ وٝ ػذد 

 غفز اسز. 7دس اضشٕبَ ظبٞز ضذٖ ػذد  .دارد 6شٝ : ٔی دا٘یٓ سبس سب ػذد ٘ى

 غیز ٕٔىٗ اسز. 7دس ظبٞز ضذٖ ػذد 

 

 . ثٝ ٘ىشٝ سیز سٛخٝ وٙیذ : 

در ریبؾی اضشٕبَ اسفبق افشبدٖ یه دیطبٔذ ثزاثز اسز ثب ٘سجز سؼذاد اسفبق افشبدٖ آٖ دیطبٔذ ثٝ 

را ثب  aٖ دیطبٔذ سؼذاد سٕبْ ضبِز ٞبی ٕٔىٗ ثزای اسفبق افشبدٖ آٖ دیطبٔذ. اضشٕبَ اسفبق افشبد

Pa  سؼذاد ضبِز ٞبی ٕٔىٗ ثز اسفبق افشبدٖ دیطبٔذ ،a   را ثبn (a)  سؼذاد دیطبٔذ ٞبی ٕٔىٗ را ثب ٚ

n (s)   : ٕٓ٘بیص ٔی دٞیٓ ، دس داری 
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. سٕزیٗ : در ٞز وذاْ اس ویسٝ ٞبی ٔمبثُ فمف یه ٟٔزٜ سیبٜ اسز ٚ ثمیٝ سفیذ ٞسشٙذ ، اٌز اس 

 ثزداضشٝ ضٛد ، اضشٕبَ ایٙىٝ سیبٜ ثبضذ در وذاْ ویسٝ ثیطشز اسز؟ٞز ویسٝ یه ٟٔزٜ سیبٜ 

 

 


