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 همذهِ

آضٌبیی ٌّشجَیبى ٍ ٌّشآهَصاى سضتِ ّبی خیبطی ٍ طشاحی دٍخت وبسداًص ثب سَاالت استبًذاسد هْبست هجوَعِ ّذف اص تْیِ ایي 

 7دس  ایي هجوَعِ هطبلت ثٌذی استبًذاسد آهَصضی وِ  الگَسبص لجبس ثب سایبًِ ثَدُ ٍ تعییي چبچَة طشاحی سَاالت ، هطبثك ثَدجِ

 :فصل اسائِ گشدیذُ است وِ ضبهل 

 

  ثَدجِ  ثٌذی سَاالت آصهًَْبی تئَسی ٍ عولی استبًذاسد هشثَطِ ثِ تفىیه دس لبلت جذاٍل:  فصل اٍل 

  جذاگبًِ هطخص ضذُ است جذٍل صهبًجٌذی تذسیس هحتَای استبًذاسد هی ثبضذ وِ سبعت تئَسی ٍ عولی ثِ طَس : فصل دٍم 

  لَاصم ٍ تجْیضات وبسگبّی است وِ جضء ٍسبیل ٍ هلضٍهبت وبسگبُ الگَ وطی ثب سایبًِ است : فصل سَم 

  تحت عٌَاى سَاالت استبًذاسد آصهَى تئَسی وِ ضبهل سَاالت تستی ، وبهل وشدًی ، صحیح غلط ، جَسوشدًی ، : فصل چْبسم

 سخٌبهِ وَتِ پبسخ ٍ تطشیحی است ّوشاُ ثب پب

  سَال آصهَى عولی ٍ چه لیست پبسخٌبهِ: فصل پٌجن 

  جضٍُ ووه آهَصضی الگَسبص لجبس ثب سایبًِ است وِ ثب تَجِ ثِ وتبة آهَصش تخصصی طشاحی الگَ ثب سایبًِ  : فصل ضطن 

اى دستشسی ثِ وتبة هىبسچیبى ٍ  هَسَی تْیِ ضذُ ثشای ٌّشآهَصاى ٍ ٌّشجَیبًی وِ اهه: تبلیف خبًن ّب ( ًشم افضاس هبًی ) 

 .سا ًذاسًذ

  1393-94طشح دسس سبالًِ تذسیس الگَسبص لجبس ثب سایبًِ وبسداًص ضْیذ حمیمی ضْشوشد دس سبل تحصیلی  : فصل ّفتن  
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 ثَدجِ ثٌذی استبًذاسد الگَسبص ثب سایبًِ

 7-1/1/44/91: وذ استبًذاسد 

 

 دسصذ ًوشُ عٌَاى تَاًبیی سدیف

 فّٕی سئٛضی

 2 6 سٛا٘بیی ٘هت ٘طْ افعاضٞبی عطاحی اٍِٛ ٚ ثطـ ٚ ِٛاظْ خب٘جی 1

 20 5/10 سٛا٘بیی اؾشفبزٜ اظ فبیُ ٔرهٛل اٍِٛؾبظی 2

 4 18 سٛا٘بیی افٕبَ فطأیٗ فٕٛٔی ضٚی یه فبیُ 3

 10 9 سٛا٘بیی اؾشفبزٜ اظ اثعاضٞبی ٔسیطیز فٕٛٔی اقىبَ 4

 20 5/28 سٛا٘بیی اؾشفبزٜ اظ اثعاض ذبل 5

 5 4 سٛا٘بیی اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ اخعاء اضبفی ضٚی اٍِٛ 6

 4 2 سٛا٘بیی اؾشفبزٜ اظ دٙدطٜ چبح 7

 3 - اٚا٘بیی سغییط ٚضقیز ٕ٘بیف 8

 - - سٛا٘بیی افعٚزٖ زضخٝ ثٙسی 9

 - 2 سٛا٘بیی اؾشفبزٜ اظ فضبی وس٘ٛیؿی ثطای اٍِٛٞبی دبیٝ 10

 30 15 ٞب ٚ ٌعیٙٝ ٞبسٛا٘بیی ضؾٓ اٍِٛی ٔؿشمُ قرهی ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاض 11

 2 5 سٛا٘بیی ثىبضٌیطی ضٛاثظ ایٕٙی ٚ ثٟساقز وبض زض ٔحیظ وبض 12

 100 100 ٕ٘طار خٕـ
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 تذسیس چذٍل صهبى ثٌذی 

 سبعت 100: سبعت استبًذاسد 

 سبعت عولی  69سبعت تئَسی ٍ  31

 صهبى عٌَاى تَاًبیی سدیف

 فّٕی سئٛضی

 4 2 ی اٍِٛ ٚ ثطـ ٚ ِٛاظْ خب٘جیسٛا٘بیی ٘هت ٘طْ افعاضٞبی عطاح 1

 2 2 سٛا٘بیی اؾشفبزٜ اظ فبیُ ٔرهٛل اٍِٛؾبظی 2

 4 2 سٛا٘بیی افٕبَ فطأیٗ فٕٛٔی ضٚی یه فبیُ 3

 5 3 سٛا٘بیی اؾشفبزٜ اظ اثعاضٞبی ٔسیطیز فٕٛٔی اقىبَ 4

 14 5 سٛا٘بیی اؾشفبزٜ اظ اثعاض ذبل 5

 3 2 ٚسٛا٘بیی اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ اخعاء اضبفی ضٚی اًِ 6

 2:15 1 سٛا٘بیی اؾشفبزٜ اظ دٙدطٜ چبح 7

 2:30 2 اٚا٘بیی سغییط ٚضقیز ٕ٘بیف 8

 2:15 1 سٛا٘بیی افعٚزٖ زضخٝ ثٙسی 9

 2 1 سٛا٘بیی اؾشفبزٜ اظ فضبی وس٘ٛیؿی ثطای اٍِٛٞبی دبیٝ 10

 26 2 سٛا٘بیی ضؾٓ اٍِٛی ٔؿشمُ قرهی ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاضٞب ٚ ٌعیٙٝ ٞب 11

 2 8 ثىبضٌیطی ضٛاثظ ایٕٙی ٚ ثٟساقز وبض زض ٔحیظ وبض سٛا٘بیی 12

 69 31 ؾبفبر سسضیؽ خٕـ
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 فْشست استبًذاسد تجْیضات ، اثضاس ، هَاد ٍ ٍسبیل سسبًِ ای

 

 ضوبسُ تعذاد هطخصبت فٌی سدیف

 به تعذاد  سایبًِ 1

 دانش آموزان
 

 به تعذاد هیض سایبًِ 2

 دانش آموزان
 

 ادبه تعذ صٌذلی گشداى 3

 دانش آموزان
 

   اسىٌش 4

  1 چبپگش 5

  2 للن 6

  1 تختِ ٍایت ثشد 7

  1 11ًشم افضاس طشاحی ثب الگَ 8

  1 ًشم افضاسّبی ووىی فتَضبح 9

  ثِ ضجىِ هتصل ثبضذ تجْیضات ضجىِ داخلی 10

  2 خَدوبس 11

 A4  وبغز جْت چبح لطعِ 12
 به تعذاد

 دانش آموزان
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 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری              در ایي کادر چیسی ًٌَیسیذ                                                                         :     ام ونام خانوادگیى

 اداره آموزش و پرورش تاحیه یک شهرستان شهرکرد                                                                                                                           :                 نام پذر 

 هنرستان کاردانش برادران شهیذ حقیقی                                                                                                                            : شواره دانش آهوسی 

 خیاطی                                                                                                : رشته     سَم : کالس 

    1393خرداد هاُ   :تاریخ اهتحاى                                                                                     (             ًظری ) الگَ کشی با رایاًِ : نام اهتحاى 

  یقهدق  60:  سهاى آسهوى                                                     3:  تعذاد طفحه                           40: تعذاد سوال                      ترابیاى   : ه نام دبیز هزبوط

 

 ثبضْ ٔجحث ؾٛاالر چٟبضٌعیٙٝ ای ضزیف

1 

 

.  تَ کلیَ تشًاهَ ُا ّ دستْسالؼول ُایی کَ جِت استثاط اپشاتْس تا سایاًَ تکاس هی سًّذ هی گْیٌذ
 ػلن سایبًَ( هیبى افضاس                 د ( ًشم افضاس                    ج( سخت افضاس                  ة ( الف 

ْ ٘هت ٘ط

افعاض ٚ 

 ِٛاظْ خب٘جی

2 

2 
 

اجضای سایاًَ کذاهٌذ ؟  
پالتش  –چبپگش  –هبًیتْس ( هیبى افضاس                  ة  –ًشم افضاس  -سخت افضاس( الف 

 دستَ ثبصی  –غفذَ کلیذ  –هبّط ( خشّجی                           د  –پشداصش  –ّسّدی ( ج   

٘هت ٘طْ 

افعاض ٚ 

 ِٛاظْ خب٘جی

2 

3 
 

هذیط اغلی تشای تشسین الگُْای هْسد ًظش دس ًشم افضاس چَ ًام داسد ؟  
چیذهبى   (  طشادی الگْ             د ( کذًْیسی                ج(  ثبًک الگُْب                    ة ( الف 

 -   

فبیل 
هخػْظ 
 الگْسبصی

2 

4 
 

.  سّی غفذَ تکاس هی سًّذ  ًطاًَ ُا ّ ضوایل ُایی ُستٌذ کَ تشای ًطاى دادى ُش ضی
پْضَ   ( هیضکبس                       د ( آیکي                        ج( فبیل                           ة ( الف 

-  

فشاهیي 
 ػوْهی

2 

5 
 

تا استفادٍ اص ًشم افضاس الگْ کطی تا سایاًَ تَ چَ اُذافی دست هی یاتین ؟  
چیذهبى   -کذ ًْیسی  –طشادی الگْ ( ایجبد چٌذ هذل           ة  –یت اغالح الگْلبثل –افشایص سشػت ( الف 

هْاسد الف ّ ج غذیخ است  ( ثِیٌَ سبصی چیذهبى      د  –تْلیذ سبیضثٌذی  –استفبدٍ اص ثبًک الگُْب ( ج  
 -   

فبیل 
هخػْظ 
 الگْسبصی

2 

6 
 

سّی ًْاس اهکاًات چَ تکوَ ُایی ّجْد داسد ؟  
فِشست تکَ ُب   –دسجَ ثٌذی  –جؼجَ اثضاس ( دسجَ ثٌذی               ة  –سْاثك   –یبت فبیل  جضئ( الف 

هٌُْب     –جضئیبت فبیل  –ًْاس اثضاس ( سْاثك           د  –دکوَ ثضسگ ضذى  –دکوَ ثستَ ضذى ( ج
-  

فبیل 
هخػْظ 
 الگْسبصی

2 

7  

داسد ؟   فِشست تکَ ُای الگْ دس کذام قسوت غفذَ ًوایص قشاس 
پبییي غفذَ  ( ثبالی غفذَ            د ( سوت ساست                 ج( سوت چپ                  ة ( الف 

 -   

فشاهیي 
 ػوْهی

2 

8 
 

تشای ایجاد فایل تشای سسن الگْ تَ تشتیة اص کذام هٌْ ّ گضیٌَ استفادٍ هی ضْد ؟  
هتذ هْسد ًظش      –گضیٌَ جذیذ  –هٌْ فبیل ( ة           گضیٌَ چسبثٌذى  –گضیٌَ جذیذ  –هٌْ ّیشایص ( الف 

هتذ هْسد ًظش    –گضیٌَ جبثجبیی  –ًْاس اثضاس ( چشخص الگْ                   د   -گضیٌَ تجذیل  –هٌْفبیل  ( ج
-  

اثضاسُبی 
ػوْهی 
 اضکبل

2 

9  

دس پٌجشٍ سّش ایجاد سایضتٌذی چَ گضیٌَ ُایی ّجْد  داسد ؟ 
سبیض   -جٌسیت  –هتذ ( اًذاصٍ ُبی ضخػی                       ة  –ٍ ُبی استبًذاسد اًذاص( الف 

اًذاصٍ ُب   –جٌسیت  –ًْع تکَ ( چٌذ اًذاصٍ استبًذاسد                  د  –یک اًذاصٍ ثب تؼبسیف طشاح ( ج 
 -   

فبیل 
هخػْظ 
 الگْ سبصی

2 

10  

ى چَ تایذ کشد  ؟  تشای هطاُذٍ تکَ الگْ ّ ایجاد تغییشات دس آ
دسلسوت چضئیبت فبیل جضئیبت جذیذ سا اضبفَ کٌین                     ( ثب اثضاس جبثجبیی آى تکَ سا دشکت دُین       ة ( الف 

دس فِشست تکَ ُب سّی تکَ هْسد ًظش کلیک کٌیذ تب فؼبل ضْد  ( ثب اثضاس گشٍ ُب آًِب سا تغییش دُین        د ( ج
-    

اثضاسُبی 
هْهی ع

 اضکبل

2 

 غفذَ یک 

 : عدد با نمره

 : حروف با نمره

 : دبیر خانىادگی نام و نام

 دبیر امضا
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 ثبضْ ٔجحث ؾٛاالر چٟبضٌعیٙٝ ای ضزیف

11 

 

دس خطْط الگْ ًقاطی ّجْد داسد ، تَ ًقاطی کَ دس ّاقغ ًقاط فشػی دس الگْ ُستٌذ چَ هی گْیٌذ ؟  
ًمطَ  ( گشٍ                     د ( ًمبط هْاصًَ                   ج( خط ًطبًَ               ة ( الف 

-    

اثضاسُبی 
 خبظ

2 

12  

دذ فاغل تیي خط تشش ّ خط دّخت کَ اطشاف الگْ قشاس داسد چَ ًام داسد ؟  
دسص دّخت   ( خط ساٌُوب                    د ( ًمطَ                 ج( سبسْى                ة ( الف 

-   

اثضاسُبی 
 خبظ

2 

13  

است ؟ فشهت هٌذػش تَ فشد تشًاهَ طشادی الگْ  کذام 

   Jpg( د                        Emf( ج                     Dxf (ة                      GPd( الف 
-   

 2 کذ ًْیسی

14  

دس فِشست تکَ ُا اًتخاب کذام هْسد تاػث هی ضْد کَ دیگش ُیچ ًْع دستْسی سّی الگْ اػوال ًطْد ؟  
سبیض الگْ   ( لفل             د ( یذ چطن                 جّضؼیت د( ضوبسٍ تکَ                ة ( الف 

-   

اثضاسُبی 
 خبظ

2 

15  

تشای رخیشٍ ّچاپ الگْ اصسایاًَ ای کَ تشًاهَ الگْ ساصسّی آى ًػة ًطذٍ اص کذام فشهت استفادٍ هی ضْد ؟  

   Jpg( د                        Emf( ج                     Dxf (ة                      GPd( الف 
-   

 2 پٌجشٍ چبپ

16  

تشای اًتقال الگْ اص جایی تَ جای دیگش تَ تشتیة اص کذام هٌْ ّ گضیٌَ ُا استفادٍ هی ضْد ؟  
گضیٌَ چسجبًذى       –گضیٌَ ثشش  –هٌْ ّیشایص ( چسجبًذى                  ة   –گضیٌَ جذیذ  –هٌْ فبیل ( الف 

هتذ هْسد ًظش    –گضیٌَ ثشش  –هٌْ فبیل ( چشخص الگْ               د   -ی گضیٌَ کپ –هٌّْیشایص ( ج
-  

فشاهیي 
 ػوْهی

2 

17  

تشای افضّدى یک قطؼَ تَ الگْ اص کذام هٌْ استفادٍ هی ضْد ؟  
 دیل تت( تکَ                        د ( ّیشایص                       ج( فبیل                         ة ( الف 

اضبفَ 
 ًوْدى اجضا

2 

18  

گضیٌَ ُای هؼکْط کشدى ّ چشخص ُا دس کذام هٌْ قشاس داسد ؟  
 تجذیل ( تکَ                        د ( ّیشایص                       ج( فبیل                         ة ( الف 

اثضاسُبی 
 خبظ

2 

19  

ػولی دس الگْ اًجام هی دُذ ؟   ایي آیکي               دس هیلَ اتضاس چَ
 

 هؼکْط افمی ( هؼکْط ػوْدی                 د ( اًجبم هجذد               ج( اثطبل لجلی           ة ( الف 

اثضاسُبی 
 خبظ

2 

20  

تشای جاتجایی تکَ الگْ ُوضهاى تا دشکت دادى هاّط کذام کلیذ دس غفذَ کلیذ سا تایذ تفطاسین ؟  
 

  - Enter( د                       Alt (ج                         Ctrl( ة                      Shift( الف 

اضبفَ 
 ًوْدى اجضا

2 

 ثبضْ ٔجحث ؾٛاالر خبی ذبِی  ضزیف

21  

.  هی تاضذ ......................  ، ..................... اجضای ّسّدی سایاًَ هاًٌذ 

    

٘طْ افعاض ٚ 

 خب٘جی ِٛاظْ

2 

22  

.  استفادٍ هی ضْد ...................... ُّوضهاى کلیذ  .....................  تشای سسن خطْط هٌذٌی اص اتضاس  
    

اثضاسُبی 
 خبظ

2 

23  

، ..................... چٌاًچَ چٌذ پٌجشٍ ُوضهاى دس غفذَ تاص تاضذ هی تْاى آًِاسا تَ غْست  
.  ّ ػوْدی هشتة کشد . .....................

    

فشاهیي 
 ػوْهی

2 

24  
.  استفادٍ هی کٌین .........................  تشای ساختي یک الگْی کاهل اص جلْ یا پطت اص اتضاس 

    

تْاًبیی 
 اثضاس خبظ

2 

 غفذَ دّ
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 ثبضْ ٔجحث ؾٛاالر نحیح ، غّظ  ضزیف

 
 
25 
26 
27 
28 

 
غذیخ   غلط                                                                                                               

. تا استفادٍ اص اتضاس تشش تکَ ػالهت قیچی سّی الگْ هطخع هی ضْد  
  .تا اتضاسساسْى ّهطخع ًوْدى سَ ًقطَ دس داخل الگْ هی تْاى یک ساسْى تؼشیف کشد 

.  ى گطادی دس قسوتِای هختلف الگْ هی تاضذ هٌظْس اص اّاصهاى کن کشد
  .استفادٍ کشد  CTRL+Vتشای چسثاًذى تکَ الگْی کپی ضذٍ هی تْاى ُوضهاى اص کلیذ  

   

تْاًبیی 
اثضاسُبی 
خبظ 

 
 
 
 

 

 
2/5 
2/5 
2/5 
2/5 

 ثبضْ ٔجحث ؾٛاالر خٛض وطز٘ی  ضزیف

 
 
 
 
 

29 
30 
31 
32 
33 

  34 
35 
36 

 

 (یک اغطالح اضافَ است ) .تا کلوَ هشتْطَ تا ضواسٍ گزاسی هطخع کٌیذ ُشیک اص اغطالدات صیش سا 
 
 

 Printغفذَ ًوایص                                                       -1

 Dart                                                            طشادی الگْ -2

           Page setup                        گشٍ                                          -3
        Pattern Designساسْى                                                        -4
           Nodesچاپ                                                         -5
 Maximize          تٌظین غفذَ                                             -6
 Desktopدسغذ                                                               -7
                                                                                             New تضسگ ًوایی             -8

                                                                         Percent     
 

 
 
 

آضٌبیی ثب 
فشاهیي 

ػوْهی ّ 
خبظ دس 
طشادی ّ 

چبپ الگْ  
 

 

 
 
 
2/5 
2/5 
2/5 
2/5 
2/5 
2/5 
2/5 
2/5 

 

 ثبضْ ٔجحث ؾٛاالر وٛسٝ دبؾد   ضزیف

37  
 

........   تشای ساختي یک الگْی تاالتٌَ ،  اص هٌْی فایل گضیٌَ جذیذ سا اًتخاب ّ 
 

  
    

تْاًبیی 
سسن الگْی 

 هستمل

10 

 تشای ساختي پیلی سّی داهي دس قسوت هشکض جلْ الگْ چَ هشادلی سا تایذ اًجام داد ؟ فقط ًام تثشیذ 38
 
 
 
 

تْاًبیی 
سسن الگْی 

 هستمل

5 

 ثبسم هجذث سْاالت تطشیذی سدیف
39  

اآسگًْْهی چیست ّ ضشایط ًْس ّ سّضٌایی دس کاسگاٍ چگًَْ تایذ تاضذ ؟ 
 
 

 

ایوٌی دس 
 هذیط کبس

5 

تْاًبیی  .تشای ایجاد دکوَ اص چَ اتضاسی استفادٍ هی ضْد ؟ هشادل ایجاد سَ دکوَ دس جلْ هاًتْ سا تْضییخ دُیذ  40
اثضاسُبی 

 خبظ

2 

  جوغ 

 100 

   
 هْفق ّ پیشّص تاضیذ

 

 غفذَ سَ
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 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری              در ایي کادر چیسی ًٌَیسیذ                                    :                                   نام ونام خانوادگی

 اداره آموزش و پرورش تاحیه یک شهرستان شهرکرد        :                                                                                                                            نام پذر 

 هنرستان کاردانش برادران شهیذ حقیقی                                                                                                                       :شواره دانش آهوسی 

                                                                                           خیاطی      : رشته     سَم : کالس 

    1393خرداد هاُ   :تاریخ اهتحاى                                                                                               :                                           نام اهتحاى 

 دقیقه 60:  سهاى آسهوى                            (  ًظری ) پاسخٌاهِ الگَ کشی با رایاًِ                                                      ترابیاى   : ه نام دبیز هزبوط
 

 ثبضْ دبؾد ٞب ؾٛاالر

 گشینه ها

 

( / ج -11( / د -10( / ج  -9( / ب  -8( / د -7( / الف  -6/  (د -5( / ب -4( / ج -3( / ج -2( / ب  -1

 (ب  -20( / ج -19( / ب  -18( / ج -17( / ب  -16( / ب  -15(/ ج  -14( / الف  -13( / د -12

نوزه جوع  2هزهورد 

40 

 جای خالی
 ( /Ctrl) کنتزل  –نشانه گذاری خط  -22/ طفحه کلیذ یا دسته باسی  -هاوس  -21

 /قزینه ساسی  -24/ افقی  –( آبشاری )ای  پله – 23

نوزه جوع  2هزهورد 

8 

 طحیح – 28/ غلط  -27/ طحیح  -26/ غلط   – 25 غ/ ص 
نوزه  5/2هزهورد 

 10جوع 

 اططالحات

29- 1- Desktap    /30- 2- Pattern Design   /31- 3- Nodes   /32- 4- Dart   /33- 5- 

Print 
34- 6- Page Setup  /35- 7- Percent  /36- 8- Maximize   / کلوه اضافهNew / 

نوزه  5/2هزهورد 

 20جوع 

 کوته پاسخ

 سایش هورد نظز وتاییذ/ یک انذاسه با تعاریف طزاح / اساس باالتنه / جنسیت / انتخاب هتذ هتزیک  -37
 هز هورد

 10نوزه جوع  2

جذول هشخظات  –به رنگ قزهش در هی آیذ  -ه هکانی که هی خواهین پیلی ایجاد شود با هاوس انتخاب کزد -38

 .شکل و انذاسه پیلی را هشخض کزده و تاییذ هی کنین  -پیلی باس هی شود 
5 

سواالت 

 تشزیحی

 .آرگًََهی بْتریي ارتباط  هیاى اًساى ٍ هحیط کار کِ جلَگیری از خستگی را بَجَد هی آٍرد   -39

 .ر با رایاًِ کار ًکرد اتاق از ًَر کافی برخَردار باشذ ٍ پشت بِ ًَ

 3آرگونوهی 

 2نور 

بِ جلَی لباس دکوِ خَر اضافِ کردُ هکاى دکوِ را اًتخاب هی کٌین جذٍل سری دکوِ باز . ابسار دکوِ  -40

 .هی شَد اًذازُ ٍ تعذاد تکوِ ّا را هشخص هی کٌین ٍ کلیذ تاییذ را هی زًین
 5/1هزاحل / 5ابشار 

 100 ترابیاى –با تشکر .                       فَْم جَاب ّا را در بر داشتِ باشذ یا ّر پاسخی کِ هعٌی ٍ م جوع

 

 : عدد با نمره

 : حروف با نمره

 : دبیر خانىادگی نام و نام

 دبیر امضا
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 باسمه تعالی

 وبختیاریاداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال               در ایي کادر چیسی ًٌَیسیذ                                                                :     نام ونام خانوادگی

 اداره آموزش و پرورش تاحیه یک شهرستان شهرکرد                                                                                                                 :                 نام پذر 

 هنرستان کاردانش برادران شهیذ حقیقی                                                                                                                     : شواره دانش آهوسی 

 خیاطی                                                                                                : رشته     سَم : کالس 

    1393خرداد هاُ   :تاریخ اهتحاى                                                                                          (عولی ) ا رایاًِ الگَ کشی ب:  نام اهتحاى 

  ساعت  4: سهاى آسهوى                                                                                                                        ترابیاى   : ه نام دبیز هزبوط

 

 ثبضْ ؾٛاَ ضزیف

1 

 
 

تا استفادٍ اص ًشم افضاس الگْکطی تاس سایاًَ هشادل الگْکطی سا اًجام دادٍ ّ یک الگْی هاًتْ تا یقَ  
 

. اًگلیسی کوشی جذا تا اًذاصٍ ُای ضخػی ایجاد کٌیذ 
 

دکوَ دس ُش سدیف ػالهت  3دکوَ خْس دّ سدیفَ ّ . ٍ آى سا تغییش دُیذ تا استفادٍ اص اتضاس طشادی الگْ یق
.  تضًیذ 

 
تشضی دس قسوت کاسّس جلْ  ایجاد ًواییذ ّ دس جلْ تشش پشًسسی دادٍ ّ اص کوش تَ پاییي پیلی دّقلْ  

 
دس قسوت پطت الگْ دس قسوت کاسّس تشش غیش  . یک جیة دس سّی هاًتْ اضافَ کٌیذ . ایجاد ًواییذ 

 

تشای    CDهذل سا تا ًام خْد سّی کاهپیْتش ّ سّی . قشیٌَ ایجاد کشدٍ ّ صیش تشش  چیي ایجاد ًواییذ 

 
.   چاپ رخیشٍ ًواییذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 جوغ

 .هْفق تاضیذ 

100 

 

 : عدد با نمره

 : حروف با نمره

 : دبیر خانىادگی نام و نام

 دبیر امضا
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 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری              در ایي کادر چیسی ًٌَیسیذ                                                             :       نام ونام خانوادگی

 ستان شهرکرداداره آموزش و پرورش تاحیه یک شهر                                                                                             :                                    نام پذر 

 هنرستان کاردانش برادران شهیذ حقیقی                                                                             :                                     شواره دانش آهوسی 

                                               خیاطی                                                  : رشته     سَم : کالس 

    1393خرداد هاُ   :تاریخ اهتحاى                                                                                      :                                           نام اهتحاى 

  ساعت 4:  سهاى آسهوى                                      (   عولی ) پاسخٌاهِ الگَ کشی با رایاًِ                                       ترابیاى   : ه نام دبیز هزبوط

 

 ثبضْ دبؾد ٞب ضزیف

1 

 

  -5/ جٌسیت صًاًَ  -4/ هتذ هتشیک  -3/ گضیٌَ جذیذ  -2/ استفادٍ اص هٌْ فایل -1

کپی ّ چسثاًذى الگْ   -7/ دادى اًذاصٍ ُای ضخػی  -6 /اًتخاب الگْی یقَ اًگلیسی 

تغییش دکوَ خْس   -9/ جاتجای الگْ ّ ًاهشیی کشدى الگْی اّلیَ  -8/ تشای هذل ساصی 

/  تشش کاسّسجلْ   -12/ ػذد دکوَ دس ُش سدیف 3ایجاد  -11/ تغییش هذل یقَ  -10/ 

قشیٌَ ساصی  -16/ اضافَ کشدى جیة  -15/ایجاد پیلی  -14/ تشش پشًسسی  -13
پطت  

رخیشٍ دس   -19/ایجاد چیي دس صیش کاسّس پطت  -18/ تشش غیش قشیٌَ پطت   –17/ 

دس تشًاهَ اتْکذ   DXFتا پسًْذ   CDرخیشٍ دس  -20/ سیستن تا فشهت پیص فشؼ 

 

 

 
 

ُش  4تب  1هْسد 
ًوشٍ  3هْسد 
  12جوؼب 
ُش  8تب  5هْسد 
ًوشٍ  4هْسد 
  16جوؼب 
 18تب  9هْسد 

ًوشٍ  6سهْسد ٍ
  60جوؼب  

ًوشٍ  5 19
 ًوشٍ  7 20

 جوغ

 
دّسدیف / یا ُش سّضی کَ تَ ًتیجَ دلخْاٍ یؼٌی ایجاد یک هذل هاًتْ یقَ اًگلیسی تغییش دادٍ ضذٍ 

 ّرخیشٍ ساصی .... چیي دسپطت ّ / پیلی داس / تشش داس/ دکوَ خْس تا سَ دکوَ ، جیة داس 
100 

 

 

 

 : عدد با نمره

 : حروف با نمره

 : دبیر خانىادگی منا و نام

 دبیر امضا
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 ووه آهَصضی جضٍُ

 آهَصش تخصصی طشاحی الگَ ثب سایبًِ

 (ًشم افضاس هبًی )

 ٍیژُ ٌّشآهَصاى ٍ ٌّشجَیبى

 

 گیتی تشاثیبى دّىشدی:                   گشدآٍسی ٍ تذٍیي            

 ٌّشآهَص:                    سوت                                   

 ٌّشستبى وبسداًص ثشادساى ضْیذ حمیمی ضْشوشد:                    هحل وبس                         

 

 1392-93:سبل تحصیلی                         
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 : فشبضدیف ي

 

ثب ٘بْ ذساٚ٘س لبزض ٔشقبَ وٝ ثٝ ا٘ؿبٖ لسضر سفىط ٚ دیكطفز ثركیس سب ثشٛا٘س ثب یبضی اٚ ٚ ٕٞز ذٛز  

ضؾیسٖ ثٝ ٞسف ٔشقبِی وٛقف ٕ٘بیس سب ٞط وؽ ثب ٞط  ضاٜضاٜ سطلی ٚ وؿت فّْٛ ٔرشّف ضا دیسا وطزٜ ٚ زض

 .ٌبْ ثطزاضز  ثضبفز فّٕی ذٛز ثشٛا٘س زض ذسٔز زا٘ف دػٚٞبٖ ٚ آیٙسٜ ؾبظاٖ ّٕٔىز

زض ایٗ ظٔبٖ وٝ ٕٞٝ خٛأـ زض حبَ دیكطفز ٚ سطلی ٚ ثبال ثطزٖ ؾغح فّٕی ذٛز ٞؿشٙس ، یىی اظ 

اثعاض اضسمبء ؾغح فّٕی حضٛض ٌؿشطزٜ ضایب٘ٝ زض وّیٝ فطنٝ ٞبی فقبِیز ا٘ؿبٖ ٔی ثبقس ثٝ عٛضی وٝ 

ثب ٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ اثعاضی لسضسٕٙس ، ؾطیـ ٚ ضایب. ا٘دبْ ثیكشط أٛض ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ ضایب٘ٝ أىبٖ دصیط ٕ٘ی ثبقس 

ٚ ضاٟٞبی فّٓ ضا ثٝ زضخٝ افّی ضؾب٘سٜ ثٝ ٕٞیٗ ؾجت زض زلز فٛق اِقبزٜ ا٘دبْ ثیكشط أٛض ضا افعایف زازٜ 

آٔٛظـ ٚ یبزٌیطی فّْٛ ضایبٟ٘بی ٚ اؾشفبزٜ اظ اثعاضٞبی دیكطفشٝ زض خٟز ثٝ وبضٌیطی ٞط چٝ  ٖایٗ ظٔب

زض ثبظاضٞبی خٟب٘ی ضلبثز ضا ثطای سِٛیس وٙٙسٌبٖ اثعاضٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ضایب٘ٝ ای ثیكشط ٔٙبثـ ٚ اثعاض ٔٛخٛز 

 .ضطٚضی زا٘ؿشٝ ٚ اٞشٕبْ ثركیسٜ اؾز 

زض ٕٞیٗ ضاؾشب قطوز ٔب٘ی الساْ ثٝ ؾبذز ٘طْ افعاضی ثٝ ٘بْ اٍِٛؾبظی ِجبؼ ثب ضایب٘ٝ ٕ٘ٛزٜ وٝ 

ثب ٞط ؾبیعی ضا أىبٖ دصیط ٕ٘ٛزٜ ٚ  ثطای سِٛیس ِجبؼ سه زٚظ یب ا٘جٜٛ ثب ؾطفز ٚ زلز ثیكشط ٚ ٔٙبؾت

ثسضاِؿبزار ٔٛؾٛی ٚ ظٞطا ٔىبضچیبٖ ثٝ سبِیف : وشبثی ثٝ ٕٞیٗ فٙٛاٖ ٘یع سٛؾظ ذب٘ٓ ٞب . آٔٛظـ ٔی زٞس 

ضا ثٝ نٛضر ٔرشهط ٚ  وبضثطزی ایٗ ثط٘بٔٝ اثعاضوشبة ٚ ٘ىبر ٟٔٓ ٚ ضطٚضی ایٗ ا٘ت ایٙح .اؾز ضؾیسٜ 

زض اذشیبض ٞٙطآٔٛظاٖ ٚ ٞٙطخٛیبٖ عبِت آٔٛظـ  سبٕ٘ٛزٜ آٚضی ٌطزی خعٜٚ وٕه آٔٛظـفكطزٜ ثٝ نٛضر 

ٚ ایٗ خعٜٚ زض ثٝ أیس ایٙىٝ سٛا٘ؿشٝ ثبقٓ ٌبْ وٛچىی زض ضاٜ آٔٛظـ ٕٞىبضاٖ ثطزاقشٝ . ٌصاضز ةایٗ ضقشٝ 

 . زثبـثبال ثطزٖ اضسمبء فّٕی آٟ٘ب ٔٛثط 

 ٌیشی سطاثیبٖ زٞىطزی  -ثب سكىط
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 صفحِ                                                                                                                                                   فْشست                          

 2     دیف ٌفشبض         

 3                                      فٟطؾز                               

 7                         ٔٝ ٔمس

 8                                                          (                          فّْٛ ضایب٘ٝ)آقٙبییجبٔفبٞیٕبِٚیٝ 

 9                                                           اخعای ضایب٘ٝ       

 10          ٘طْ افعاض عطاحی اٍِٛ ٚ ثطـ          

 11(         ٔمسٔبر ٚیٙسٚظ      )آقٙبیی ثب انَٛ ضایب٘ٝ ٚ ٘هت ٘طْ افعاض 

 12    ٔقطفی اخعای نفحٝ ٕ٘بیف                                                                                     

 13                                                                   ٔقطفی اخعای دٙدطٜ                                

 14    عطیمٝ وبض ثب دٛقٝ ٞب ٚ دٙدطٜ ٞب                                                                              

 14ا         ٚاضز قسٖ ثٝ زاذُ دٛقٝ ٜ         

 14                   ذطٚج اظ دٙدطٜ          

 14                   فقبَ وطزٖ دٙدطٜ         

 14         خبثدبیی ٚ ا٘شمبَ دٙدطٜ         

 15         ٔطست وطزٖ دٙدطٜ ٞب          

 15                   ؾبذشٗ یه دٛقٝ         

 15                                                     سغییط ٘بْ فبیُ ٞب ٚ دٛقٝ ٞب                                    

 16      ا٘شربة چٙس فبیُ یب دٛقٝ                                                                                       

  16                                  حصف فبیُ ٞب یب دٛقٝ ٞب                                                           

 17      ثبظیبثی فبیُ یب دٛقٝ حصف قسٜ                                                                              

 17     (                                                             وذی ) ٘ؿرٝ ثطزاضی اظ فبیُ ٞب یب دٛقٝ ٞبی 

 18       (                                                                          ثطیسٖ ) ا٘شمبَ فبیُ ٞب یب دٛقٝ ٞب 

 18       (                                                                     چؿجب٘سٖ ) اِهبق فبیُ ٞب یب دٛقٝ ٞب 
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 19     افعاض زض ٚیٙسٚظ                                                                             عطیمٝ ٘هت ٘طْ 

 20                   آقٙبیی ثب ٔحیظ ثط٘بٔٝ اٍِٛ        

 21                   ایدبز فبیُ خسیس ثطای ضؾٓ اٍِٛ       

 22                   آقٙبیی ثب اخعای سىٝ ٞبی اٍِٛ        

 23فطٔز فبیُ ٞبی ایدبز قسٜ           

 23آقٙبیی ثب ٘ٛاض أىب٘بر           

 23فٟطؾز سىٝ ٞب            

 24آقٙبیی ثب ٘ٛاض ٔٙٛٞب           

 24فبیُ             

 26ٚیطایف            

 27سىٝ             

 28سجسیُ             

 29زضخٝ ثٙسی            

 30٘دطٜ                                                                                                                     ح

 31ٕ٘بیف             

 31ضإٞٙب             

 32                         اضبفٝ وطزٖ ذظ ضإٞٙب                                                                     

 32(        ٕٞطاٜ ثب ٔقطفی اثعاض) آقٙبیی ثب ٔیّٝ اثعاض 

 34          آقٙبیی ثب خقجٝ اثعاض          

 34اثعاض فّف                                                                                                                

 35خبثدبیی                                                                                                           اثعاض 

 36اثعاض ٌطٜ                                                                                                                 

 37                                                                                                            اثعاض سجسیُ   

 37اثعاض خبثدبیی لغقٝ                                                                                                    
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 38                                                                                                  اثعاض لغقٝ              

 39اثعاض چطذف لغقٝ                                                                                   

 39                                      اثعاض چطذب٘سٖ لغقٝ ثطاؾبؼ ذظ                          

 39                                                                             اثعاض سٙؾیٓ وٙح          

 40                                                          اثعاض ٔٛاظی ؾبظی                          

 40                                      قب٘ٝ ٌصاضی ذظ                                          اثعاض ٖ

 40                   اثعاض ٘كب٘ٝ ٌصاضی زایطٜ                                                          

 41                                                        اثعاض چیٗ                                                

 41اثعاض ثطـ                                                                                                               

 41                                             اثعاض ثطـ سىٝ                                                             

 42اثعاض چؿجب٘سٖ ٌطٜ           

 42اثعاض دبن وٗ            

 43اثعاض لطیٙٝ ؾبظی                                                    

 43اثعاض دیّی                                                                

 43ظاض اٚاظٔبٖ                                                             اة

 44اثعاض فالٔز ٔٛاظ٘ٝ                                                      

 45اثعاض ؾبؾٖٛ                                                                

 46                                              اثعاض خبثدبیی ؾبؾٖٛ         

 47اثعاض اضبفٝ زضظ زٚذز                                                      

 48اثعاض سىٕٝ                                                                                      
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 48                                                                 اثعاض ٔشٗ                      

 49اثعاض ٔقىٛؼ ذغی                                                                             

 49     اثعاض سمبضٖ                                                                                  

 49اثعاض ا٘ساظٜ ٌیطی                                                                                  

 49اثعاض شضٜ ثیٗ                                                                                           

 50                                                                اثعاض زؾز                              

 50اثعاض ٔٛج                                                                                                   

 50                            سغییط زضاِٚٛیز ا٘شربة                                                         

 58آضٌٛ٘ٛٔی ، قطایظ ٘ٛض ٚ ضٚقٙبیی وبضٌبٜ ، قطایظ وبض ثب ضایب٘ٝ    -ایٕٙی زض ٔحیظ وبض

 59(                                                                  وی ثٛضز ) ، نفحٝ وّیس (  ٔب٘یشٛض ) ٕ٘بیكٍط 

 60                                                                                      ٔبٚؼ  ، ٔیع ضایب٘ٝ ،   نٙسِی

 61ضایب٘ٝ ضا سب ٔی سٛا٘یس ذبٔٛـ ثٍصاضیس ، سٛلف ٚ اؾشطاحز ، ٔؿِٛیز ٞبی فطزی زض وبضٌبٜ         
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 :همذهِ 

ا ضایب٘ٝ سه سه فطأیٗ ٔٛخٛز زض ایٗ خعٜٚ ضٚ٘س وبض ثٝ ایٗ نٛضر اؾز وٝ ٔغبِت وشبة اٍِٛوكی ة

سٛنیٝ ٔی قٛز . زض ثط٘بٔٝ ٔب٘ی ضا ثطای فطاٌیطاٖ ثٝ نٛضر ٔرشهط ، ٔفیس ٚ وبضثطزی ثیبٖ ٕ٘ٛزٜ اؾز 

ثٝ ٘حٛی وٝ . ٞط زؾشٛض زض ظٔبٖ ٔغبِقٝ ضٚی اٍِٛ اخطا قٛز سب ثٝ ثٟشطیٗ ٘حٛ زض شٞٗ وبضثط ثجز قٛز 

زض ٟ٘بیز ٔی سٛا٘یس . ضا زض ضؾٓ اٍِٛ ٔكبٞسٜ ٕ٘بییس  قٕب ثشٛا٘یس دؽ اظ آٔٛظـ ٞط زؾشٛض وبضثطز آٖ

 .اٍِٛٞبی زِرٛاٜ ضا ضؾٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ سغییطار ٔٛضز ٘ؾط زض ٔسَ ذٛز ضا ضٚی آٖ ثب زلز ٚ ؾطفز اخطا ٕ٘بییس

دؽ اظ سٟیٝ ٘طْ افعاظ ٔب٘ی ، ضایب٘ٝ ای ٔی ثبقس وٝ حسالُ ؾیؿشٓ ٔٛضز ٘یبظ ثطای اخطای ایٗ ثط٘بٔٝ 

ایٗ ثط٘بٔٝ ضٚی ٚیٙسٚظ ٚیؿشب ٘یع لبثُ . ٘هت قسٜ ثبقس   Servive Pack2ثب حسالُ   XPضٚی آٖ ٚیٙسٚظ 

ثطای لفُ  USBثطای ٘هت ثط٘بٔٝ ٚ یه دٛضر  CD-Romٕٞچٙیٗ قٕب حسالُ یه زضایٛ . اخطا ٔی ثبقس 

قٕب  ثطای ٞط ثبض اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ثبیؿشی لفُ ؾرز افعاضی ضٚی ؾیؿشٓ. ؾرز افعاضی ثط٘بٔٝ ٘یبظ زاضیس 

چٙب٘چٝ اظ لفُ قجىٝ ای اؾشفبزٜ ٔی وٙیس ، ثبیس سٛخٝ زاقشٝ ثبقیس وٝ ٞط یه اظ ضایب٘ٝ ٞب سه . ٔٛخٛز ثبقس 

 .سه ثٝ لفُ ثط٘بٔٝ ٔشهُ قٛ٘س ، زض غیط ایٗ نٛضر ثط٘بٔٝ ذغب ٔی زٞس 
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 :آضٌبیی ثب هفبّین اٍلیِ  -1

 

. ؾرز افعاض ٚ ٘طْ افعاض سمؿیٓ ثٙسی ٔی وٙٙس  ثٝ عٛضوّی فّْٛ ضایب٘ٝ ضا ثٝ زٚ ٌطٜٚ انّی :فّْٛ ضایب٘ٝ 

 .ثقضی اٚلبر اظ ٔیبٖ افعاضٞب ثٝ فٙٛاٖ ٌطٜٚ ؾْٛ زض فّْٛ ضایب٘ٝ یبز ٔی قٛز 

 ( HARDWARE: )سخت افضاس  -1-1

ٔدٕٛفٝ ای اظ لغقبر ٚ . ثٝ وّیٝ اخعای فیعیىی ٚ لبثُ ِٕؽ ضایب٘ٝ ، ؾرز افعاض ٌفشٝ ٔی قٛز  

 .اؾز ٚ ثٝ فّٓ عطاحی ٚ سِٛیس ایٗ لغقبر فّٓ ؾرز افعاض ٔی ٌٛیٙس ٔساضار اِىشطٚ٘یىی ٚ ٔىب٘یىی 

 (SOFTWARE: )ًشم افضاس  -1-2

ثٝ وّیٝ ثط٘بٔٝ ٞب ٚزؾشٛضاِقُٕ ٞبیی وٝ خٟز اضسجبط ادطاسٛض ثب ضایب٘ٝ ٚ اؾشفبزٜ اظ آٖ ثىبض ٔی ضٚ٘س 

اٖ ثٝ آٖ ٔی زٞس ، ضایب٘ٝ ثٝ ٚؾیّٝ زؾشٛضاِقُٕ ٞب ٚ فطٔبٖ ٞبیی وٝ ا٘ؽ. ، ٘طْ افعاض ٌفشٝ ٔی قٛز 

٘طْ افعاض ضایب٘ٝ اظ ِحبػ فیعیىی لبثُ ِٕؽ ٚ ٔكبٞسٜ ٘یؿز ٚ خٟز ا٘دبْ وبضٞبی . وبض ٔی وٙس 

، استفادي ٔكرهی سٛؾظ ثط٘بٔٝ ٘ٛیؿبٖ سِٛیس قسٜ ٚ سٛؾظ افطازی وٝ زض آٖ ظٔیٙٝ فقبِیز زاض٘س 

 .می شود 

 (FIRMWARE)هیبى افضاس  -1-3

 .فعاض ٚ ٘طْ افعاض سِٛیس ٔی قٛز ، ٔیبٖ افعاض ٌفشٝ ٔی قٛزثٝ سدٟیعار ذبنی وٝ اظ سطویت ؾرز ا

 .اظ ایٗ زؾشٝ ٔی ثبقٙس ... ٚ  ipod   ،iphonاثعاضی ٔب٘ٙس 
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 :اجضای سایبًِ  -2

ٕٞچٙیٗ ایٗ . یه ؾیؿشٓ اؾز ، ثٙبثطایٗ ٔب٘ٙس ٞط ؾیؿشٕی زاضای ٚضٚزی ٚ ذطٚخی ٔی ثبقس  ضایب٘ٝ

ضزاظـ ٔی ثبقس وٝ ایٗ ثرف زض ٚالـ ٔطوع زؾشٛضزازٖ ثٝ ضایب٘ٝ ؾیؿشٓ زاضای یه لؿٕز ٔیب٘ی ثٝ ٘بْ ح

 . اؾز 

  وبضثط سٛؾظ اخعای ٚضٚزی زؾشٛضار ذٛز ضا ثٝ ضایب٘ٝ افٕبَ ٔی وٙس : ٚضٚزی. 

  آٖ ضا دطزاظـ ٔی وٙس ، اعالفبر زضیبفز اظ ضایب٘ٝ دؽ : دطزاظـ. 

  ذطٚخی ثٝ وبضثط افالْ ٔی قٛز اظ عطیك اعالفبر ٘شیدٝ : ذطٚخی. 

 

 

 

. دطزاظـ زض ٚالـ ثركی اظ ضایب٘ٝ اؾز وٝ زض آٖ ثط٘بٔٝ ٞب ٘هت قسٜ ٚ اعالفبر زض آٖ ثطضؾی ٔی قٛز 

 .اخعای ٚضٚزی ؾرز افعاض ضایب٘ٝ ثٛزٜ ٚ وبضثط اظ آٖ ٞب ثطای ا٘شمبَ شٞٗ ذٛز ثٝ ضایب٘ٝ اؾشفبزٜ ٔی وٙس

 .ضا ٔی سٛاٖ ٘بْ ثطز  ...اظ اخعای ٚضٚزی ٔبٚؼ ، نفحٝ وّیس ، لّٓ ٘ٛضی ، زؾشٝ ثبظی ٚ 

ثٝ فٙٛاٖ اخعای ... ، چبدٍط ، دالسط ٚ ( نفحٝ ٕ٘بیف )اخعای ذطٚخی ثطای ٕ٘بیف ٘شیدٝ اؾز وٝ اظ ٔب٘یشٛض ، 

 .ذطٚخی ٔی سٛاٖ ٘بْ ثطز 

 

 

 

 

 

 پشداصش

 

 ٍسٍدی خشٍجی
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 :افضاس طشاحی الگَ ٍ ثشش ًشم  -3

ٔٙبؾت ٚ  ٘طْ افعاض عطاحی اٍِٛ ٚ ثطـ یه ٘طْ افعاض وبضثطزی زض نٙقز دٛقبن اؾز وٝ اثعاضٞبی

ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ یىی اظ ایٗ اثعاضٞب ثط٘بٔٝ . وبضآٔس ضا زض اذشیبض ٔشرههیٗ ایٗ نٙقز لطاض ٔی زٞس 

 :ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ ٘طْ افعاض ٔی سٛا٘یس ثٝ اٞساف ظیط ثطؾیس . ٔب٘ی ثطای عطاحی دٛقبن ٔی ثبقس 

 افعایف ؾطفز ٚ زلز عطاحی اٍِٛٞبی ِجبؼ 

 اٍِٛ لبثّیز انالح ٚ سغییط زض ذغٛط 

 ٓٞ أىبٖ ایدبز چٙس ٔسَ ٕٞعٔبٖ ٚ ٔمبیؿٝ آٖ ٞب ثب 

 أىبٖ اؾشفبزٜ اظ ثب٘ه اٍِٛٞبی اؾبؼ 

  (ٔٛضز اؾشفبزٜ زض سِٛیسی ٞب ) أىبٖ سِٛیس ؾبیعثٙسی اظ اٍِٛٞبی ِجبؼ 

 أىبٖ ثٟیٙٝ ؾبظی چیسٔبٖ لغقبر اٍِٛ ثط دبضچٝ ثب حسالُ ٔیعاٖ ضبیقبر 

 :ض ثب اٍِٛٞب ٔی ثبقس ایٗ ٘طْ افعاض قبُٔ ؾٝ ٔحیظ ثطای وب

ایٗ ٔحیظ ، ٔحیظ انّی ثطای سطؾیٓ اٍِٛٞبی ٔٛضز ( : Pattem Design)عطاحی اٍِٛ  -1

٘ؾط ٔی ثبقس ٚ ثیكشطیٗ حدٓ ایٗ خعٜٚ ثٝ ایٗ ٔحیظ اظ ثط٘بٔٝ اذشهبل زازٜ قسٜ 

 .اؾز 

ایٗ ٔحیظ ثطای ثط٘بٔٝ ٘ٛیؿی اٍِٛٞبی اِٚیٝ ( : Pattem Grading)وس٘ٛیؿی اٍِٛ  -2

 ایٗ وبض سٛؾظ ٔشرههیٗ ضایب٘ٝ نٛضر . زاضز ا وسٞبی ٔرهٛل وبضثطز ثط٘بٔٝ ة

 .ٔی ٌیطز ، ثٙبثطایٗ ثٝ ایٗ ثرف زض خعٜٚ ٕ٘ی دطزاظیٓ 

ایٗ ٔحیظ ثطای چیسٔبٖ اٍِٛٞبی سطؾیٕی ضٚی ( : Pattem Nesting)چیسٔبٖ اٍِٛ  -3

یٗ زٚضضیع ثٝ ایٗ سطسیت ٔی سٛا٘یس ثیكشطیٗ اؾشفبزٜ ضا ثب وٕشط. دبضچٝ ثٝ وبض ٔی ضٚز 

 .دبضچٝ زاقشٝ ثبقیس وٝ ٔرشهطی ثٝ آٖ دطزاذشٝ ایٓ 
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  آضٌبیی ثب اصَل سایبًِ ٍ ًصت ًشم افضاس: 

 
  ثب حطوز . دؽ اظ ضٚقٗ وطزٖ ضایب٘ٝ وبفی اؾز وٕی نجط وٙیس سب ٚیٙسٚظ اخطا قٛز : همذهبت ٍیٌذٍص

وٝ وّیس ؾٕز چخ ٔبٚؼ  اظ ایٗ دؽ ثب فكطزٖ. زازٖ ٔبٚؼ ، فّكی ؾفیس ضً٘ ضا حطوز ذٛاٞیس زاز 

. ٌفشٝ ٔی قٛز ( Right click)ٚ فكطزٖ وّیس ؾٕز ضاؾز وّیه ضاؾز ( Left click)وّیه چخثٝ آٖ 

دكز ؾطٞٓ ثٝ ؾطفز ثفكبضیس ثٝ آٖ زاثُ وّیه  ضٕٞچٙیٗ اٌط وّیس ؾٕز چخ ٔبٚؼ ضا زٚ ثب

(Double click ) ٓقطٚؿ ثىبض ٕ٘بییس ٔی ٌٛیی ، . 

 . ظ ، آقٙبیی ثب اخعاء ٚ انغالحبر ٔٛخٛز زض آٖ ضطٚضی ٔی ثبقس دیف اظ قطٚؿ وبض زض ٚیٙسٚ

 :ثطذی اظ ٔفبٞیٓ ٚ انغالحبر دطوبضثطز فجبضسٙس اظ 

  ٗآیى (ICON  : )ٖ قبُٔ فبیُ ٞب ، ) قب٘ٝ ٞب ٚ قٕبیُ ٞبیی ٞؿشٙس وٝ ثطای ٘كبٖ زازٖ ٞط قیء

آٖ زضج قسٜ وٝ ٔی سٛاٖ ثٝ یطٚ٘س ظیط ٞط آیىٗ ٘بٔی ثطای ضْضٚی نفحٝ ثىب( دٛقٝ ٞب ٚ زضایٛٞب 

 .زِرٛاٜ آٖ ضا سغییط زاز

 ٔیع وبض (DESKTOP  : ) یه ٔحیظ وبض ضٚی نفحٝ ٕ٘بیف وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ قٕبیُ ٞب (ICON  ) ٚ

. ایٗ ٔحیظ اظ قطوز ٔبیىطٚؾبفز ٚیٙسٚظ اؾز . ٔٙٛٞب ، ؽبٞط ضٚی ٔیع ضا قجیٝ ؾبظی ٔی وٙس 

ٚ اخعای نحٙٝ ٚ ضاٜ ا٘ساظی ٚ ٔشٛلف ؾبذشٗ أٛض وٝ ٞسف ایٗ ٔحیظ فطاٞٓ ؾبذشٗ ا٘شمبَ سهٛیط 

 .وبض ثب وبٔذیشٛسط ضا آؾبٖ ٔی وٙس 

  ٜفبیُ یب دطٚ٘س (FILE  : ) ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ . اعالفبر زض ٚیٙسٚظثٝ نٛضر فبیُ شذیطٜ ٔی قٛ٘س

ٔب٘ٙس فبیُ ٞبی نٛسی حبٚی نٛر ٚ فبیُ ٞبی ٔشٙی . اعالفبر ٕٔىٗ اؾز اظ ا٘ٛاؿ ٔرشّف ثبقٙس 

 .اؾز وٝ ثب یه ٘مغٝ اظ ٞٓ خسا ٔی قٛ٘س یه دؿٛ٘س  ٚٞط فبیُ زاضای یه ٘بْ ... . حبٚی ٔشٗ ٚ 

 .ؾٛ٘س آٖ اؾز ح exe٘بْ فبیُ ٚ    Myfileوٝ زض ایٙدب   Myfile.exe: ٔب٘ٙس  

  ٝدٛق (FOLDER  : ) ُدٛقٝ ٞب ثطای ؾبظٔب٘سٞی فبیُ ٞب ثٝ وبض ٔی ضٚ٘س وٝ ٔی سٛاٖ ٞط زؾشٝ اظفبی

ٔب٘ٙس لطاض زازٖ فبیُ ٞبی فىؽ یب نٛسی زض دٛقٝ . ٜ زِرٛاٜ زض دٛقٝ ٞبی ٔطثٛعٝ لطاض زاز ٞب ضا ة

آیىٗ دٛقٝ ظضز ضً٘ . ٞبی ٔدعا ، ٞط دٛقٝ ٕٔىٗ اؾز قبُٔ فبیُ یب دٛقٝ ٞبی زیٍط ٞٓ ثبقس 

 .ثٛزٞٛٔی سٛاٖ یه ٘بْ زِرٛاٜ ثطای آٖ ا٘شربة وطز
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 صفحِ ًوبیص  هعشفی اجضای (DESKTOP ) : اخطای ؾیؿشٓ فبُٔ ٚیٙسٚظ ثٝ عٛض وبُٔ ، نفحٝ دؽ اظ

ضٚی ایٗ نفحٝ ثٝ عٛض ٔثبَ . انّی دیف ضٚی قٕب لطاض ٔی ٌیطز وٝ نفحٝ ٕ٘بیف ٘بٔیسٜ ٔی قٛز 

 : یس وطزذٛأٜٛاضزی ٔب٘ٙس سهٛیط ظیط ٔكبٞسٜ 

 

 

 ٗآیى (ICON  :) ٕٝٔىٗ اؾز آیىٗ ٞبی ظیبزی ضٚی نفحdesktop  ثجیٙیس أب آیىٗ ٞبی دیف

اظ آیىٗ ٞبی انّی نفحٝ  my computer   ،mydocuments  ٚrecycle binٔب٘ٙس فطو

desktop  ثطای اخطا یب ثبظ وطزٖ ٞط آیىٗ ضٚی آٖ زاثُ وّیه وٙیس . ثٝ قٕبض ٔی ضٚ٘س. 

  ٝ٘ٛاض ٚؽیف( TASK BAR )  : ٗوبزضٞبی ثبضیه وٝ ضٚی آٖ سىٕٝ ٚ آیىٗ ٚخٛز زاضز ، یىی اظ ای

اییٗ نفحٝ لطاض زاضز ٚ ٘كبٖ ٔی زٞس چٝ ثط٘بٔٝ ٞبیی ثبظ ٞؿشٙس ٘ٛاض ٚؽیفٝ ٘ٛاضٞب وٝ ٔقٕٛال زض ح

 . ضٚی آٖ لطاض زاضز ...  ٚ  START  ،TASK MANAGERٞبی  اؾز وٝ سىٕٝ

 

START 
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 ُثب زاثُ وّیه وطزٖ ضٚی ٞط آیىٙی ، یب یه دٙدطٜ ثبظ ٔی قٛز یب ثط٘بٔٝ ای اخطا :  هعشفی اجضای پٌجش

 :ظیط ٔكبٞسٜ ٔی قٛز  زٚاضٔی قٛز وٝ ضٚی دٙدطٜ خسیس ْ

  ٖ٘ٛاض فٙٛا (TITLE BAR  : ) ٜثبالسطیٗ ٘ٛاض زض یه ثط٘بٔٝ یب دٙدطٜ اؾز وٝ ضٚی ایٗ ٘ٛاض ٘بْ دٙدط

 :ثبظ قسٜ ؽبٞط ٔی قٛز ٚ ضٚی آٖ سىٕٝ ٞبی ثٝ ایٗ قطح ٚخٛز زاضز 

mydocuments 

ثطای ثؿشٗ دٙدطٜ ٔی سٛا٘یس اظ وّیسٞبی ٘دطٜ ٔی قٛز وٝ حوبُٔ ثبفث ثؿشٝ قسٖ :   CLOSE(     اِف 

 .٘یع اؾشفبزٜ وٙیس   F4+ALTسطویجی 

ٚ چٙب٘چٝ ضٚی ایٗ سىٕٝ وّیه وٙیس دٙدطٜ سٕبْ نفحٝ ضا ٔی دٛقب٘س : ( ثعضي وطزٖ )   MAXIMIZE(     ة 

 .ثب زٚثبضٜ وّیه وطزٖ ثبظٌكز وطزٜ ٚ ثٝ ا٘ساظٜ ٘طٔبَ زض ٚؾظ نفحٝ لطاض ٔی ٌیطز

ثب وّیه ضٚی ایٗ سىٝ ، دٙدطٜ ٔٛضز ٘ؾطثٝ نٛضر یه سىٕٝ وٛچه زض : ( وٛچه وطزٖ )MINIMIZE (        ج

 . زض ایٗ حبِز دٙدطٜ ٞٙٛظ فقبَ اؾز ٚ ثؿشٝ ٘كسٜ اؾز . لؿٕز ٘ٛاض ٚؽیفٝ ٕ٘بیبٖ ٔی قٛز 

  ٛٙٔ ٘ٛاض(MENU BAR   ) : زض حبِز دیف فطو زض ٘ٛاضی وٝ زض آٖ ٔٙٛٞبی انّی لطاض زاض٘س ٚ

أی ٔٙٛٞب لطاض زاضز ٚ ثب وّیه ضٚی ٞط ؼضٚی ایٗ ٘ٛاض ا. نفحٝ ظیط ٘ٛاض فٙٛاٖ لطاض زاضز ثبالی 

 .٘بْ ٚ ثبظقسٖ ٔٙٛی ٔطثٛعٝ ، ٔی سٛا٘یس ثطای اخطای فطٔبٖ ٞب ، ٌعیٙٝ ٔٛضز ٘ؾط ضا ا٘شربة وٙیس

  ٘ٛاض اثعاضTOOL BAR) : ) ضٞب ضٚی ایٗ ٘ٛا. زض ٞط ثط٘بٔٝ ٘ٛاضٞبیی دیطأٖٛ نفحٝ ٚخٛز زاضز

ثطای اخطای ٞط فطٔبٖ وبفی اؾز ضٚی آٖ اثعاض . اثعاضٞبیی ثطای نسٚض ؾطیقشط فطٔبٟ٘ب ٚخٛز زاضز 

 .وّیه وٙیس 

  ٘ٛاض آزضؼ (ADDRESS BAR  ) : ٜسبوٖٙٛ ٘كبٖ زازٜ ٔی قٛززض زاذُ ایٗ وبزض ٔؿیط عی قس. 

  ٘ٛاض ٔطٚضٌط (SCROLL BAR  : ) وٝ سٕبْ آٖ زض نفحٝ چٙب٘چٝ ٔحشٛیبر یه دٙدطٜ آ٘مسض ظیبز ثبقس

دٙدطٜ زیسٜ ٘كٛز ، ثطای ٔكبٞسٜ ثبال ٚ دبییٗ نفحٝ اظ ٘ٛاض ٔطٚضٌط وٝ ثهٛضر فّف ٔكرم قسٜ 

 .اؾشفبزٜ وطزٜ ٚ ثب وّیه ضٚی لؿٕز ٔٛضز ٘ؾط آٖ ضا ثٝ ٕ٘بیف زض ٔی آٚضیس 

  ٘ٛاض ٚضقیز(STARTUS BAR   : ) ٘ٛاضی زض دٙدطٜ اؾز وٝ ٚضقیز ٔحشٛیبر نفحٝ ضا ٔب٘ٙس

 .ضا ٘كبٖ ٔی زٞس ... ٔٛخٛز ، حدٓ فبیُ ا٘شربة قسٜ ، سبضید سٙؾیٓ ٚ از فبیُ ٞبی سقس

 

 _  

 

_ 
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  زضایٛٞب(DRIVE   ) آیىٗ ٞبیی ٞؿشٙس وٝ ثب حطٚف اٍّ٘یؿی)C  ،D ، E  ٚ  ) ... ثب . ٔكرم قسٜ ا٘س

زاثُ وّیه ضٚی آٟ٘ب دٙدطٜ ٞبی زیٍطی ثبظ ٔی قٛز وٝ زض زاذُ آٖ ٞب ٕٔىٗ اؾز ثط٘بٔٝ یب اؾبٔی 

( زیؿىز ) ثطای ٔكبٞسٜ اعالفبر ٔٛخٛز زض فالدی زیؿه . دٙدطٜ ٞبی زیٍط ٚخٛز زاقشٝ ثبقس 

 CDضٚی آذطیٗ زضایٛ وٝ آیىٛ٘ی قجیٝ ثٝ  CDٚ ثطای ٔكبٞسٜ اعالفبر ٔٛخٛز زض  Aضٚی زضایٛ 

 زض ایٗ ثیٗ زضایٛٞبی زیٍط حبٚی اعالفبر ٔٛخٛز زض ضایب٘ٝ قٕب ذٛاٞٙس ثٛز وٝ. زاضز ، وّیه وٙیس 

 .ٞطوساْ ؾٟٕی اظ حبفؾٝ زاذّی ضایب٘ٝ ضا اقغبَ وطزٜ اؾز 

 

  طشیمِ وبس ثب پَضِ ّب ٍ پٌجشُ ّب: 

 

  آٖ ثب  یىٗثطای ٚاضز قسٖ ثٝ ٞط دٛقٝ یب ثبظ وطزٖ دٙدطٜ ضٚی آ: ٍاسد ضذى ثِ داخل پَضِ ّب

ٞسٜ ٔكبٚ ٔحشٛیبر آٖ لبثُ یب دٙدطٜ ثبظ ٔی قٛز زض ایٗ نٛضر دٛقٝ ، ٔبٚؼ زاثُ وّیه وٙیس 

 .ضا ثفكبضیس Enterضٚـ زیٍط ٚاضز قسٖ ضٚی دٛقٝ وّیه وطزٜ ٚ وّیس . ذٛاٞٙس ثٛز 

  دؽ اظ ثبظ قسٖ دٙدطٜ ٞب ٚ ٔكبٞسٜ ٚ وبض ثب ٔحشٛیبر آٖ ٔی سٛا٘یس ثٝ ؾٝ  : خشٍج اص پٌجشُ ّب

 .ضٚـ دٙدطٜ ضا ثجٙسیس 

 .قٛززض ٌٛقٝ ثبال ؾٕز ضاؾز وّیه وٙیس دٙدطٜ وبٔال ثؿشٝ ٔی  closeضٚی سىٕٝ  .1

 .ثطٌطزیس اؾٕز دٛقٝ ٔجسزض٘ٛاضاثعاض وّیه وطزٜ سب دٙدطٜ فقبَ ثؿشٝ ٚ یه ٔطحّٝ ثٝ upضٚی سىٕٝ .2

 .دٙدطٜ فقبَ ثؿشٝ ٚ یه ٔطحّٝ ثٝ فمت ثطٌطزیسوّیه وٙیس سب  backضٚی سىٕٝ  .3

  آٖ ثب وّیه وطزٖ ضٚی اٌط چٙس دٙدطٜ ثبظ وطزٜ ثبقیس ، ٔی سٛا٘یس یىی اظ آٟ٘ب ضا :  پٌجشُ  فعبل وشدى

زض ایٗ نٛضر زؾشٛضاسی وٝ ثٝ وٕه ٘ٛاض ٔٙٛٞب ٚ ٘ٛاض اثعاض ٚاضز ٔی وٙیس زض نفحٝ . وٙیس فقبَ 

 .فقبَ افٕبَ ٔی قٛز 

  ُٔی سٛا٘یس دٙدطٜ ٞب ضا حطوز زازٜ ٚ ثٝ ٘مبط زیٍطی اظ نفحٝ ٕ٘بیف ثجطیس ، : جبثجبیی ٍ اًتمبل پٌجش

ٌٝ زاقشٝ ٚ زض خٟز زِرٛاٜ خبثدب وٙیس ثطای خبثدبیی ثب وّیه چخ ، ٔبٚؼ ضا ضٚی ٘ٛاض فٙٛاٖ ٖ

 .ؾذؽ زض ٔحُ ٔٛضز ٘ؾط وّیس ٔبٚؼ ضا ضٞب وٙیس سب دٙدطٜ زض ٔحُ خسیس لطاض ٌیطز 
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  هشتت وشدُ پٌجشُ ّب دسDESKTOP  : ٚ چٙب٘چٝ ثیكشط اظ یه دٙدطٜ ثبظ وطزٜ ثبقیس ، ثطای ؾبظٔب٘سٞی

ذشّف ٔطست ٕ٘بییس سب ٕٞعٔبٖ ٕٞٝ دٙدطٜ ٞب ضاحشی وبض ثب دٙدطٜ ٞب ٔی سٛا٘یس آٟ٘ب ضا ثٝ قىُ ٞبی ْ

ٔٙٛیی ؽبٞط ٔی قٛز . وّیه ضاؾز وٙیس   task managerثطای ایٗ وبض ضٚی فضبی ذبِی. ضا ثجیٙیس 

 .وٝ ٔی سٛا٘یس ضٚی یىی اظ ٌعیٙٝ ٞبی ٔٛخٛز زض ٔٙٛ وّیه چخ وٙیس ٚ ٘شبیح ظیطضا ٔكبٞسٜ وٙیس 

سربة ایٗ ٌعیٙٝ دٙدطٜ ٞب ثٝ نٛضر آثكبضی ٔطست ثب اٖ( :   Cascade windows) ٕ٘بیف آثكبضی  .1

 .ٔی قٛ٘س وٝ فٙٛاٖ آٟ٘ب ٔكرم اؾز ٚ ثب  وّیه ضٚی ٞط دٙدطٜ ، آٖ دٙدطٜ فقبَ ٔی قٛز 

ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ دٙدطٜ ٞب ثٝ نٛضر افمی چیسٜ ٚ ( :  horizontallyTile  windows)ٕ٘بیف افمی  .2

 .لؿٕشی اظ ٔحشٛای ٞط یه ٘یع زیسٜ ٔی قٛز 

ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ دٙدطٜ ٞب ثٝ نٛضر فٕٛزی زض ( :  vertically Tile  windows)ٔبیف فٕٛزی ٖ .3

 .وٙبض یىسیٍط لطاض ٌطفشٝ ٚ لؿٕشی اظ ٔحشٛای ٞط یه ٘یع زیسٜ ٔی قٛز 

 سبختي یه پَضِ جذیذ : 

ایدبز دٛقٝ . ) دٙدطٜ یب زضایٛ زِرٛاٞی وٝ ٔی ذٛاٞیس  دٛقٝ ذٛز ضا زاذُ آٖ ایدبز ٕ٘بییس ثبظ وٙیس  .1

 (.٘یع ٔدبظ اؾز  desktopزض 

 .وّیه ضاؾز ٕ٘بییسسب ٔٙٛی ٔیب٘جطؽبٞطقٛز ( ٘ٝ ضٚی فبیُ ٞب یب دٛقٝ ٞب ) زضفضبی زاذّی دٙدطٜ  .2

ضا  Folderضا ا٘شربة ٕ٘بییس سب ظیطٔٙٛی آٖ ثبظ قٛز ؾذؽ ٌعیٙٝ  Newاظ ٔٙٛی ؽبٞط قسٜ ٌعیٙٝ  .3

 .ا٘شربة ٕ٘ٛزٜ ٚ وّیه چخ وٙیس 

ؾبذشٝ قسٜ ٚ ٔی سٛا٘یس ٘بٔی ثطای آٖ زض ظیط دٛقٝ سبیخ ٕ٘بییس ٚ ثب فكطزٖ حبَ دٛقٝ قٕب  .4

 .ؾبذشٝ ٔی قٛز  New folderزضنٛضر فسْ سبیخ ٘بْ دٛقٝ ثب٘بْ. آٖ ضا ثجز وٙیس enterوّیس

 .٘بْ دٛقٝ ٞب ثبیس ٔٙحهط ثٝ فطز ثبقس ٌٚط٘ٝ دیبْ ذغب ٔی زٞس  

  ضا ضٚی فبیُ یب دٛقٝ ثجطیس ٚ وّیه ( فّف)یه فبیُ یب دٛقٝ ثطایشغییط ٘بْ : تغییش ًبم فبیل ّب ٍ پَضِ ّب

ضا ا٘شربة وٙیس ، ٘بْ لسیٕی ضٍ٘ی قسٜ ٚ ٔی سٛا٘یس  renameاظ ٔٙٛی ؽبٞط قسٜ ٌعیٙٝ . ضاؾز وٙیس 

 .ضا فكبض زٞیس  enter٘بْ خسیس ضا سبیخ ٕ٘بییس ٚ وّیس 
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 ِاًتخبة چٌذ فبیل یب پَض  (SELECTION : )ٚی فبیُ ٞب ٚ دٛقٝ ٞب ، ٔب٘ٙس حصف ، ثطای وبضٞبی ٔرشّف ض

وذی ٚ ا٘شمبَ آٟ٘ب ٘یبظ ثٝ ا٘شربة فبیُ ٞب یب دٛقٝ ٞبی زِرٛاٜ اظ ثیٗ ثمیٝ ٞؿشیٓ وٝ چٙسیٗ ضٚـ 

 :ٚخٛز زاضز وٝ ٟٕٔشطیٗ آٟ٘ب فجبضسٙس اظ 

ٔىبٖ ٕ٘ب ضا ثٝ ٌٛقٝ ؾٕز ضاؾز یب چخ فبیُ زِرٛاٜ ثجطیس ، سىٕٝ ؾٕز چخ ٔبٚؼ ضا فكطزٜ ٚ  .1

 ( marque.)ٞبی ٔٛضز ٘ؾط ثىكیس دٛقٝ ٞب ا٘شربة ٔی قٛ٘س  ضٚی فبیُ

ضا ضٚی نفحٝ وّیس ٍ٘ٝ زاضیس ٚ ثب ٔبٚؼ اِٚیٗ ٚ آذطیٗ فبیُ ضا ا٘شربة وٙیس ، زض ایٗ  shiftوّیس  .2

 .نٛضر سٕبْ فبیُ ٞب ٚ دٛقٝ ٞبی ٔبثیٗ ایٗ زٚ فبیُ ا٘شربة ٔی قٛ٘س

ضا ثفكبضیس سب فبیُ ٞب ٚ ( ، دبییٗ ، چخ ٚ ضاؾز ثبال)ضا ٍ٘ٝ زاقشٝ ٚ وّیس ٞبی خٟز ٕ٘ب  shiftوّیس  .3

 (ایٗ وبض ضا اظ دٛقٝ ؾٕز چخ ثبال قطٚؿ وٙیس .) دٛقٝ ٞبی زِرٛاٜ ا٘شربة قٛ٘س 

ؾٝ ضٚـ فٛق ثطای ا٘شربة فبیُ ٞبی ٔدبٚض ٔٙبؾت اؾز ، أب ثطای فبیُ یب دٛقٝ ٞبی غیط ٕٞدٛاض  .4

ضا ضٚی نفحٝ وّیس ٍ٘ٝ زاقشٝ ٚ ؾذؽ ثب  ctrlوٝ زض ٘مبط ٔرشّف یه دٙدطٜ ٞؿشٙس الظْ اؾز وّیس 

 .ٔبٚؼ ضٚی فبیُ ٞبی زِرٛاٜ وّیه چخ وٙیس 

اؾشفبزٜ    A +ctrlثطای ا٘شربة سٕبْ فبیُ ٞب ٚ دٛقٝ ٞبی یه دٙدطٜ ٔی سٛا٘یس اظ سطویت وّیسٞبی  .5

 .ضا ثطٌعیٙیس  select allٌعیٙٝ    ensertوٙیس یب اظ ٘ٛاض ٔٙٛٞب اظ ٔٙٛی 

 ّبحزف فبیل ّب یب پَش ُ (DELETE  : ) ٟٕٔشطیٗ ضٚـ ٞب ثطای حصف وطزٖ فبیُ یب دٛقٝ اظ ٚیٙسٚظ

زض نٛضر حصف فبیُ یب دٛقٝ ثٝ اقشجبٜ ، ضٚقی ثطای ثبظیبثی آٖ ٚخٛز زاضز ، . ثكطح ظیط اؾز 

 . ٍٟ٘ساضی ٔی قٛ٘س ( ؾغُ آقغبَ ) recycle binظیطا ایٗ حصفیبر زض دٛقٝ ٔرهٛنی ثٝ ٘بْ 

ا٘شربة فبیُ ضٚی نفحٝ وّیس ثفكبضیس وٝ لجُ اظ آٖ دیغبٔی خٟز سبییس فُٕ  ضا دؽ اظ deleteوّیس  .1

 .ضا وّیه وٙیس  noٚ زض غیط ایٙهٛضر سىٕٝ  yesحصف ؽبٞط ٔی قٛز ، زض نٛضر سٕبیُ سىٕٝ 

ضا  deleteضٚی یىی اظ فبیُ یب دٛقٝ ٞبی ا٘شربة قسٜ وّیه ضاؾز وٙیس اظ ٔٙٛی ؽبٞط قسٜ ٌعیٙٝ  .2

 .وّیه وٙیس 

 .زض نفحٝ وّیس ثع٘یس deleteزاذُ دٙدطٜ ثبقیس ، ٔی سٛا٘یس زض ٘ٛاظ اثعاض دٙدطٜ ضٚی سىٕٝ چٙب٘چٝ  .3

 .وّیه وٙیس  deleteضا ثبظ وٙیس ٚ ضٚی ٌعیٙٝ  fileاظ ٘ٛاض ٔٙٛٞب ٔٙٛی  .4
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 desktopدٙدطٜ فبیُ ٞب یب دٛقٝ ٞبی ا٘شربة قسٜ ضا ثٝ ا٘ساظٜ ای زضآٚضیس وٝ ؾغُ ظثبِٝ زض  .5

ٞب یب دٛقٝ ٞبی ا٘شربة قسٜ ضا ثب وّیه چخ ٔبٚؼ ٍ٘ٝ زاقشٝ ثٝ ضٚی ؾغُ فبیُ . ٔكبٞسٜ قٛز 

 .ثىكیس ٚ ضٞب وٙیس  recycle binظثبِٝ 

چٙب٘چٝ ثرٛاٞیس فبیُ ٞب دؽ اظ حصف ٚاضز ؾغُ ظثبِٝ ٘كسٜ ٚ ٔؿشمیٕب ثٝ عٛض وبُٔ حصف قٛ٘س ،  .6

 . نفحٝ وّیس ثٝ عٛض ٕٞعٔبٖ اؾشفبزٜ وٙیس  delete   +shiftاظ وّیسٞبی 

 .(تَصیِ هی ضَد ایي وبس سا اًجبم ًذّیذ ، صیشا دس صَست اضتجبُ اهىبى ثبصیبثی ٍجَد ًخَاّذ داضت  )

 ُثبصیبثی فبیل یب پَضِ ّبی حزف ضذ (RESTORE : ) ٗضٚی آیىrecycle bin  زضdesktop  زاثُ وّیه

یىی اظ ضٚـ  فبیُ ٚ دٛقٝ ٞبی حصف قسٜ ٔٛضز ٘ؾطضا ا٘شربة وٙیس ٚ ثٝ. وٙیس سب دٙدطٜ ثبظ قٛز 

 .ٞبی ظیط آٖ ضا ثبظیبثی وٙیس 

 .وّیه وٙیس  restoreدٙدطٜ ضٚی ٌعیٙٝ  fileزض ٔٙٛی  .1

ضا  restoreضٚی یىی اظ فبیُ ٞبی ا٘شربة قسٜ وّیه ضاؾز وٙیس ٚ اظ ظیط ٔٙٛی ؽبٞط قسٜ ٌعیٙٝ  .2

 .وّیه وٙیس

وٝ دیف اظ حصف قسٖ   قبیبٖ شوط اؾز زض ٞط زٚ ضٚـ فبیُ ٞب یب دٛقٝ ٞبی ا٘شربثی ثٝ ٕٞبٖ خبیی) 

 .(لطاض زاقشٙس ثبظ ٔی ٌطز٘س 

ثطای حصف فبیُ ٞب ٚ دٛقٝ ٞبی زاذُ ؾغُ ظثبِٝ ثب یىی اظ ضٚـ ٞبی حصف وطزٖ ٔی سٛا٘یس آٟ٘ب ضا 

 .حصف ٕ٘بییس 

  ًسخِ ثشداسی اص فبیل ّب یب پَضِ ّب(COPY : ) ٔٙؾٛض اظ وذی وطزٖ یه فبیُ ایٗ اؾز وٝ ٘ؿرٝ زیٍطی اظ

. ایدبز وٙیس ثٝ عٛضی وٝ ٘ؿرٝ اِٚیٝ ٘یع ٔٛخٛز ثبقس ( desktopدٙدطٜ یب ) یط زیٍط فبیُ ضا زض ٔؽ

ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ زفقبر زض ٔؿیطٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ   copyقٕب ٔی سٛا٘یس یه یب چٙس فبیُ یب دٛقٝ ضا یىجبض وذی

 clipboardزِیُ آٖ ایٗ اؾز وٝ دؽ اظ فُٕ وذی فبیُ ٞب ٚاضز حبفؾٝ ٔٛلز . ٕ٘بییس  pasteاِهبق 

 .قسٜ ٚ زض ٞط ثبض اِهبق ثٝ ٔؿیطٞبی زیٍط ٔی ضٚز 
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 :ثطای وذی وطزٖ فبیُ ٞب ٚ دٛقٝ ٞبی زِرٛاٜ اثشسا آٟ٘ب ضا ا٘شربة ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ ضٚـ ٞبی ظیط اؾشفبزٜ ٕ٘بییس

 .ضا وّیه وٙیس  copyضٚی  فبیُ یب دٛقٝ ا٘شربة قسٜ وّیه ضاؾز ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ ٔٙٛی ؽبٞط قسٜ ٌعیٙٝ  .1

 .ضا وّیه وٙیس  copyیٙٝ ٌع Edit اظ ٔٙٛی  .2

 .زض نفحٝ وّیس اؾشفبزٜ وٙیس  C  + ctrlاظ وّیسٞبی ٕٞعٔبٖ  .3

فبیُ ٞب ٚ . دٙدطٜ ٔمهس ضا ٘یع ثبظ وطزٜ ٚ وٙبض ٞٓ لطاض زٞیس . دٙدطٜ فبیُ ٞب ٚ دٛقٝ ٞب ضا ثبظ وٙیس  .4

ز ثىكیس ٚ دٛقٝ ٞبی زِرٛاٜ ضا ا٘شربة وطزٜ ٚ ثب ٍ٘ٝ زاقشٗ وّیه چخ ٔبٚؼ آٟ٘ب ضا ثٝ دٙدطٜ ٔمم

 ( drag and drop.) ضٞب وٙیس 

  اًتمبل فبیل ّب یب پَضِ ّب(CUT  : ) ٔٙؾٛض اظ ا٘شمبَ ایٗ اؾز وٝ فبیُ ٞب ضا اظ یه ٔؿیط ثٝ ٔؿیط زیٍط

ثطای ا٘شمبَ فبیُ ٞب ٚ . ٔٙشمُ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثطذالف فُٕ وذی ٘ؿرٝ لجّی اظ ٔؿیط لسیٕی حصف قٛز 

 :ای ظیط فُٕ ٕ٘بییس دٛقٝ ٞب دؽ اظ ا٘شربة ثٝ یىی اظ ضٚـ ٜ

 .ضا وّیه وٙیس Cutضٚی  فبیُ یب دٛقٝ ا٘شربة قسٜ وّیه ضاؾز وٙیس ٚ اظ ٔٙٛی ؽبٞط قسٜ ٌعیٙٝ  .1

 .ضا وّیه وٙیس   cutضٚی ٘ٛاض اثعاض سىٕٝ   .2

 .ضا ا٘شربة ٕ٘ٛزٜ ٚ وّیه وٙیس  cutٌعیٙٝ  Editاظ ٔٙٛی  .3

 .ضٚی نفحٝ وّیس اؾشفبزٜ وٙیس  X  + ctrlاظ وّیسٞبی ٕٞعٔبٖ  .4

فبیُ ٞب ٚ دٛقٝ ٞب ثٝ نٛضر وٕطً٘ زضآٔسٜ سب دؽ اظ اِهبق ثٝ ٔىبٖ خسیس خبثدب  cutدؽ اظ فُٕ 

 .قسٜ ٚ زٚثبضٜ ثٝ ضً٘ ٔقِٕٛی زضآیٙس 

  الصبق فبیل ّب یب پَضِ ّب (PASTE  : ) ٗخسیس ثطای فبیُ ٞب ٚ دٛقٝ ٞبی ٔحُ ٔٙؾٛض اظ اِهبق، سقیی

copy  یبcut  وٝ ثٝ ضٚقٟبی ظیط افٕبَ ٔی قٛز  .قسٜ زض ٔطاحُ لجّی وبض اؾز: 

زض دٙدطٜ ای وٝ ٔی ذٛاٞیس دٛقٝ یب فبیُ ثٝ آ٘دب ٔٙشمُ یب وذی قٛز ، وّیه ضاؾز وطزٜ ٚ اظ ٔٙٛی  .1

 .ضا ا٘شربة ٕ٘بییس  pasteؽبٞط قسٜ ٌعیٙٝ 

 .ضا ا٘شربة وٙیس  pasteٌعیٙٝ    Editاظ ٔٙٛی  .2

 .وٙیس  ضٚی نفحٝ وّیس اؾشفبزٜ V  + ctrlاظ وّیسٞبی ٕٞعٔبٖ  .3
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  یه یب چٙس أقٕٛال ٘طْ افعاض ٞب ٕٞط: طشیمِ ًصت ًشم افضاسدس ٍیٌذٍص ٜCD  یب زیؿىز اضائٝ ٔی قٛ٘س .

ثطای اِٚیٗ ثبض لجُ اظ اخطای اوثط ٘طْ افعاضٞب ٘بچبض ذٛاٞیس ثٛز ٘طْ افعاضٞب ضا زض ؾیؿشٓ ذٛز 

ٔؿیطٞبیی وٝ سٛؾظ قٕب ٍٞٙبْ دؽ اظ ٘هت ٘طْ افعاض ، فبیُ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ آٖ زض . . ٘هت ٕ٘بییس 

 .٘هت ٔكرم ٔی قٛ٘س لطاض ذٛاٞس ٌطفز 

اٌط ثط٘بٔٝ زاضای ضإٞٙبی ذٛزوبض ثبقس ، ثٝ وٕه . زضایٛ ثٍصاضیس  CDآٖ ضا زاذُ  CDثطای ٘هت ثط٘بٔٝ ، 

ٚ  my computerآٖ ٔطاحُ ٘هت ضا ثٝ ضاحشی ٔی سٛاٖ سب ا٘شٟب ا٘دبْ زاز ؛ زض غیط ایٗ نٛضر دٙدطٜ 

ضا ثیبثیس ٚ ثب زاثُ وّیه ضٚی آیىٗ ، آٖ ضا  Setupفبیّی ثٝ ٘بْ  CDضا ثبظ وٙیس زض زاذُ  CDیٛ ؾذؽ زضا

زض عَٛ ٘هت خسِٟٚبی ٔحبٚضٜ ای ٌٛ٘بٌٛ٘ی ؽبٞط ٔی قٛ٘س وٝ اظ . ٘هت ثط٘بٔٝ آغبظ ٔی قٛز . اخطا وٙیس 

زض . حّٝ ثقسی ٔی ضٚیس ثٝ ٔط Nextقٕب ؾٛاالسی دطؾیسٜ ٔی قٛز ٚ ثب دبؾد زازٖ ثٝ آٖ ٚ ا٘شربة ٌعیٙٝ 

. ضا ا٘شربة وطزٜ ٘هت ثط٘بٔٝ ثب ٔٛفمیز افالْ ٔی قٛز  Finishا٘شٟبی وبض ، ثب زازٖ ضٔع لفُ ثط٘بٔٝ ٌعیٙٝ 

 :ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ عطیمٝ ٘هت ثط٘بٔٝ اٍِٛ ٚ ثطـ ثٝ نٛضر ظیط ٔی ثبقس 

ض ٔی قٛز وٝ ثطای وبض ثب وٝ زض دبیبٖ ؾٝ آیىٗ ضٚی ٔىب٘ی وٝ ثط٘بٔٝ ضا ٘هت وطزٜ ایس ثٝ قىُ ظیط ؽبٜ

 .وٝ ٔحیظ انّی ثطای سطؾیٓ اٍِٛٞبی ٔٛضز ٘ؾط ٔی ثبقس ضا ا٘شربة ٔی وٙیس  Pattem Designاٍِٛ آیىٗ 

 

Pattem Design ( عطاحی اٍِٛ )   

 

Pattem Grding ( وس٘ٛیؿی اٍِٛ )   

 

 Pattem Nesting( چیسٔبٖ اٍِٛ ) 
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 َاة ثط٘بٔٝ عطاحی اٍِٛ دؽ اظ ا٘شد:  آضٌبیی ثب هحیط وبس ثشًبهِ الگ( ٗآیىPattem Design  ) یه

دٙدطٜ .نفحٝ انّی قغط٘دی ثبظ ٔی قٛز وٝ خقجٝ اثعاض ایٗ ثط٘بٔٝ ٕٞطاٜ آٖ ٕ٘بیف زازٜ ٔی قٛز 

 :ثبظ قسٜ عطاحی اٍِٛ ٚ ٔكرهبر ٔٛخٛز ثٝ قىُ ظیط ٔی ثبقس 

 

 
 

ثبالی نفحٝ ٚ  فٟطؾز سىٝ ٞب خقجٝ اثعاض زض ؾٕز چخ ، ٘ٛاض أىب٘بر زض ؾٕز ضاؾز ، ٘ٛاض اثعاض زض 

زض دبییٗ نفحٝ لطاض زاضز وٝ زض خقجٝ اثعاض ، اثعاضی وٝ ثطای عطاحی ٚ اٍِٛ الظْ اؾز ٚخٛز زاضز وٝ زض 

خعئیبر فبیُ ، ؾٛاثك ، )زض ٘ٛاض أىب٘بر ؾٝ سىٕٝ . ثركٟبی ثقسی وبضثطز ٞط وساْ ضا ثیبٖ ٔی وٙیٓ 

زض ٘ٛاض اثعاض ، اثعاضٞبی . ثركٟب ٘یع سٛضیح زازٜ ٔی قٛز لطاض زاض٘س وٝ اؾشفبزٜ اظ ایٗ ( زضخٝ ثٙسی 

زض دبییٗ نفحٝ وٝ فٟطؾز سىٝ ٞب . ٔیب٘جط خٟز اخطای ؾطیـ فطأیٗ وبضثط لطاض زاضز وٝ ثیبٖ ٔی قٛز 

لطاض زاضز سقساز لغقبر ا٘شربة قسٜ اٍِٛی ایدبز قسٜ لطاض زاضز وٝ آٖ ٞٓ قبُٔ ٔكرهبسی وٝ زض خبی 

 .قسٜ اؾز ذٛز اظ آٟ٘ب سقطیف 
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 َدؽ اظ ثبظوطزٖ ثط٘بٔٝ اٍِٛ ثبیس زض اثشسا فبیُ خسیسی ثبظ وطز سب :  ایجبد فبیل جذیذ ثشای سسن الگ

. ٘ٛاضٞبی ثط٘بٔٝ فقبَ قٛز وٝ ثشٛاٖ اظ زؾشٛضار ٚ فطأیٗ ثط٘بٔٝ ثب ٔشس ٔٛضز ٘ؾط اؾشفبزٜ وطز 

 :ثطای ایٗ وبض ثبیس ٔطاحُ ظیط ضا ا٘دبْ زاز 

 .نفحٝ ٔٙٛی فبیُ ضا ا٘شربة وٙیس زض ٘ٛاض ٔٙٛ ثبالی  .1

 (  اثعاض ثٝ قىُ نفحٝ ذبِی) یب اظ ٘ٛاض اثعاض، . اظ دٙدطٜ فبیُ ثبظ قسٜ ٌعیٙٝ خسیس ضا ا٘شربة وٙیس  .2

دٙدطٜ خسیس ثبظ قسٜ ٚ ٔی سٛاٖ اٍِٛ ٔٛضز ٘ؾط ضا ضؾٓ وطز یب اظ اٍِٛٞبی دبیٝ ٘طْ افعاض یىی ضا  .3

وٝ ( زض یه فبیُ عجمٝ ثٙسی قسٜ ا٘س  الٍیي ، هَلش ٍ هتشیهگشاٍِٛٞبی ٔٛخٛز ٔشسٞبی . ) ا٘شربة وطز 

 .ٔی ثبقس وٝ آٖ ضا ا٘شربة ٔی وٙیس  هتشیهضٚـ ٔٛضز آٔٛظـ ٔب 

 (ظ٘ب٘ٝ : ) ٔثبَ . اٍِٛٞب ثطاؾبؼ خٙؿیز ٔكرم ٔی قٛز وٝ آٖ ضا ا٘شربة وطزٜ ٚ سبییس ٔی وٙیس  .4

 (ثبالسٙٝ : ) ٔثبَ . ٘یس ٘بْ اٍِٛی دبیٝ ضا ا٘شربة وطزٜ ٚ وّیس سبییس ضا وّیه ٔی ن .5

 :دٙدطٜ ای ثٝ ٘بْ ضٚـ ایدبز ؾبیع ثٙسی ثبظ ٔی قٛز وٝ زٚ ٌعیٙٝ زاضز  .6

 

 

 

زض نٛضسی وٝ ٌعیٙٝ یه ا٘ساظٜ ثب سقبضیف عطاح ضا ا٘شربة ٚ سبییس وٙیس دٙدطٜ ای ثب فٙٛاٖ ا٘ساظٜ ٞبی  .7

 .ثسٖ ثبظ ٔی قٛز

 .، خٙؿیز ٚ ؾبیع ٔٛضز ٘ؾط ضا ا٘شربة وٙیس زض دٙدطٜ ا٘ساظٜ ٞبی ثسٖ ٔی سٛا٘یس ٔشس عطاحی اٍِٛ .8

 .دؽ اظ ا٘شربة خسَٚ ا٘ساظٜ ٔمبزیط اؾشب٘ساضز ضا ٔكبٞس ٔی وٙیس  .9

یه ؾبیع اؾشب٘ساضز ضا ا٘شربة وٙیس یب ا٘ساظٜ ٞبی ٔی سٛا٘یس ، زض نٛضر سٕبیُ زض خسَٚ اؾشب٘ساضز  .10

اظٜ ٞبی قرهی ضٚی ثٝ ایٗ نٛضر وٝ زضلؿٕز ا٘س. قرهی ضا ثطاؾبؼ ا٘ساْ فطز سغییط زٞیس 

ا٘ساظٜ ٔٛضز ٘ؾطوّیه وطزٜ ثٝ ضً٘ آثی زض ٔی آیس ثب اؾشفبزٜ اظ زوٕٝ ٞبی افساز زض نفحٝ وّیس 

 .ضا ثفكبضیس  Enterا٘ساضٜ قرهی ضا ٚاضز وطزٜ ٚ وّیس 

 .ٔی سٛا٘یس سغییطار ضا سحز فٙٛاٖ ٘بْ فطز ثب اؾشفبزٜ اظ زوٕٝ ثجز زضایٗ دٙدطٜ ثجز وٙیس  .11

 

 یک اوذازي با تعاریف طراح            

رد چىذ اوذازي استاوذا             

تاییذ                           اوصراف 
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 (ثطای اؾشفبزٜ ٔدسز) ی ثجز قسٜ ضا ٔی سٛاٖ زض لؿٕز ؾیؿشٓ فطاذٛا٘ی وطز ا٘ساظٜ ٞبی قرم .12

 .ا٘ساظٜ ٞبیی وٝ ثطاؾبؼ ٔسَ ا٘شربثی لبثُ سغییط اؾز ضا ٔی سٛاٖ ثٝ نٛضر دبضأشط سقییٗ وطز .13

دٙدطٜ ای ثبظ ٔی قٛز وٝ ثب ا٘ساظٜ ٞبی ثسٖ ، ( چٙس ا٘ساظٜ اؾشب٘ساضز ) زض نٛضر ا٘شربة ٌعیٙٝ زْٚ  .14

 .زض ایٗ دٙدطٜ ا٘ساظٜ ٞب ثطاؾبؼ ٕٞٝ ؾبیعٞب ٔكبٞسٜ ٔی قٛز . اٚسی زاضز قىُ ٔشف

 .ثب وّیه وطزٖ ضٚی ؾبیعٞبی زِرٛاٜ ٔی سٛا٘یس چٙس ؾبیع ضا ٕٞعٔبٖ ا٘شربة وٙیس  .15

 .ؾبیعٞبی ٔشفبٚر ثب ضً٘ ٞبی ٔرشّف ٘كبٖ زازٜ ٔی قٛز  .16

  ٍَِٛی ا٘شربثی قٕب ٔی ثبقس ، دؽ ثبظوطزٖ فبیُ خسیس وٝ حبٚی ا: آضٌبیی ثب اجضای تىِ ّبی الگ

ثطای فقبَ . سقسازی سىٝ اٍِٛ ضٚی نفحٝ ٕ٘بیبٖ ٔی قٛز وٝ ایٗ اٍِٛٞب زض ٔحیظ ثؿشٝ لطاض زاض٘س 

. ؾبظی ٞط سىٝ ثبیؿشی زض فٟطؾز سىٝ ٞب زض دبییٗ نفحٝ سىٝ ٔٛضز ٘ؾط ضا ضٚی آٖ وّیه وٙیس 

ض فٟطؾز سىٝ ٞب ثطً٘ لطٔع زضٔی آیس ٔكبٞسٜ ٔی وٙیس وٝ سىٝ ا٘شربثی اظ ثمیٝ دطضً٘ سطٔی قٛز ٚ ز

 :ٞط اٍِٛ قبُٔ 

 .ذغٛط ذبضخی وٝ ٔحسٚزٜ ثطـ ضٚی دبضچٝ ضا ٔكرم ٔی وٙس ( :  outline) ذظ انّی  .1

 .وٝ ضاؾشبی لطاض ٌیطی اٍِٛ ٘ؿجز ثٝ سبضٞبی دبضچٝ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس ( :  Grin) ذظ ٔجٙب  .2

 (منحنی ، راست)ا ضً٘ ظضز ٔكرم قسٜ ذغٛعی وٝ زض زاذُ ؾبذشبض انّی ة( :  Draft) ذظ ٘كب٘ٝ  .3

 ٞط ذظ اٍِٛ ٔحسٚز ثٝ ٘مغٝ اؾز وٝ وُ اٍِٛ ثب ٘مبط ظیبزی ٕ٘بیف زازٜ قسٜ وٝ: (   Points)٘مغٝ  .4

 .٘مغٝ ٞب ثطاؾبؼ ایٙىٝ چٝ ٘ٛؿ ذغی ایدبز ٔی وٙٙس ، ٔشفبٚر ٞؿشٙس 

قىؿز زض ذغٛط نبف  زض ذغٛط اٍِٛ ٘مبعی ٚخٛز زاض٘س وٝ ٔی سٛا٘ٙس ثٝ فٙٛاٖ ٘مبط(: Nodes) ٌطٜ .5

 .ثٝ ٘مبعی وٝ زض ٚالـ ٘مبط فطفی زض اٍِٛ ٞؿشٙس ٌطٜ ٌفشٝ ٔی قٛز. یب ٔٙحٙی ثبقٙس 

 .ذغٛط ٕٔشسی وٝ زض خٟز افمی ٚ فٕٛزی ٚ ٔبیُ ضؾٓ ٔی قٛ٘س : ( Guide line )ذغٛط ضإٞٙب  .6

 .ٔكرم وٙٙسٜ زٚذشی وٝ ثب ٌطفشٗ آٖ حدٓ ا٘ساْ ثٝ زؾز ٔی آیس : (  Dart) ؾبؾٖٛ  .7

 .حسفبنُ ثیٗ ذظ ثطـ ٚ ذظ زٚذز وٝ اعطاف اٍِٛ لطاض زاضز  : ( Seam) ظ زٚذز زض .8

 .٘مبعی وٝ ٍٞٙبْ زٚذز زٚ سىٝ اٍِٛ ضٚی ٞٓ لطاض ٔی ٌیط٘س : (  Notch)٘مبط ٔٛاظ٘ٝ  .9
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 ُفطٔز زض ٞط دٛقٝ یب فبیُ ضٚـ شذیطٜ ؾبظی اعالفبر زض فبیُ ٚ :  فشهت فبیل ّبی ایجبد ضذ

دؿٛ٘س ٞط فبیُ ٕ٘بیبٍ٘ط ایٗ . ی نفحٝ سهٛیط یب چبدٍط ضا سقطیف ٔی وٙس چٍٍٛ٘ی ٕ٘بیف آٖ ثط ضٚ

زض ایٗ ثط٘بٔٝ فطٔز ٞبی شذیطٜ قسٜ  . فطٔز اؾز وٝ ثطای ٞط ثط٘بٔٝ ٔٙحهط ثفطز اؾز 

Filename . gpd  اِجشٝ ٔی سٛاٖ زض ظٔبٖ شذیطٜ ؾبظی ٟ٘بیی فطٔز زِرٛاٜ ضا اظ ثیٗ . ٔی ثبقس

 :ثط٘بٔٝ لبزض ثٝ شذیطٜ ؾبظی آٟ٘ب ٔی ثبقس  فطٔشٟبی ظیط ا٘شربة وطز وٝ

1. Gpd  : ٍِٛفطٔز انّی ٘طْ افعاض عطاحی ا 

2. Dxf  : ٝٔفطٔز ثط٘بAuto CAD  وٝ ٔی سٛاٖ اٍِٛ ضا شذیطٜ ٚ ثطای چبح اؾشفبزٜ وطز. 

3. Emf  :           ٜ4فطٔز فبیُ ٞبی سهٛیطی فكطزٜ قس  .Jpg  :فطٔز فبیُ ٞبی فىؿی 

5.Bmp  :6ضافیىی      فطٔز فبیُ ٞبی ي  .Gif  :   فطٔز فبیُ ٞبی سهٛیطی ٔشحطن 

   ایٗ ٘ٛاض قبُٔ ؾٝ لؿٕز انّی زض ؾٕز ضاؾز نفحٝ ٕ٘بیف لطاض زاضز: آضٌبیی ثب ًَاس اهىبًبت: 

حبٚی اعالفبر ٔطثٛط ثٝ ٔكرهبر وّی اٍِٛ قبُٔ فٙٛاٖ ، سقساز وُ سىٝ ٞب ، : خعئیبر فبیُ  .1

 اعالفبر ٞط سىٝ 

ثب . ی آٖ زؾشٛضاسی وٝ سبوٖٙٛ ضٚی فبیُ افٕبَ قسٜ ضا ٔكبٞسٜ ٔی وٙیس ثب وّیه ضٚ: ؾٛاثك  .2

 .وّیه ضٚی ٞط ٔٛضز فبیُ ثٝ ٕٞبٖ ٔطحّٝ ثطٔی ٌطززٚ فّٕیبر ثقساظ آٖ اثغبَ ٔی قٛز 

یىی اظ ضٚـ ٞبی ؾبیعثٙسی زض ٔحیظ عطاحی اؾز ثب وّیه ضٚی آٖ ٔی سٛا٘یس : زضخٝ ثٙسی  .3

 .ٚ فٕٛزی ٚاضز وطزٜ ٚ ٔیعاٖ آٖ ضا ٔكرم ٕ٘بییس ٔیعاٖ خبثدبیی اٍِٛ ضا زض خٟز افمی

 اثشسا ٚاغٜ ثسٖٚ . ٕ٘بیف لطاض زاضز  ٜایٗ ٘ٛاض قبُٔ چٙس لؿٕز اؾز وٝ زض دبییٗ نفح:  فْشست تىِ ّب

ایٗ ٚاغٜ زض ٚالـ ٘بْ ٌطٚٞی اؾز وٝ سىٝ ٞب زض آٖ لطاض زاضز ٚیطایف ٚ . ٘بْ ضا ٔكبٞسٜ ٔی وٙیس 

ن ضٚی ٘بْ آٖ ٌطٜٚ زض سىٝ ٞبی ٔٛخٛز زض آٖ ٌطٜٚ ٔی سٛاٖ ٔكبٞسٜ ٘بٍٔصاضی ایٗ ٌطٜٚ ضا ثب وّی

. اٍِٛیی وٝ ثٝ ضً٘ لطٔع اؾز اٍِٛی فقبَ ٘بْ زاضز ٚ سٕبْ زؾشٛضار ضٚی آٖ افٕبَ ٔی قٛز  . وطز 

فالٜٚ ثط قىُ وّی سىٝ اٍِٛ ایٗ ٘ٛاض ثطای ٞطسىٝ اٍِٛ اظ ؾٕز چخ ثٝ ضاؾز سىٕٝ ٞبی ظیط ضا زاضا 

 :ٔی ثبقس 
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سب آذط سقطیف قسٜ ، ظٔب٘ی وٝ ثرٛاٞیس ٔكرهبر  1 ثطای ٞط سىٝ اٍِٛ قٕبضٜ ای اظ: ٜ سىٝ اٍِٛقٕبض .1

 .ٞط سىٝ ضا زض ٔكرهبر فبیُ ٔكبٞسٜ وٙیس ثبیؿشی قٕبضٜ سىٝ ضا ثسا٘یس

وٝ ثب قىُ چكٓ ٔكرم قسٜ ، ثب وّیه ضٚی ایٗ ٌعیٙٝ ٔی سٛا٘یس اٍِٛ ضا : سقییٗ ٚضقیز زیس چكٓ  .2

 . ظٔب٘ی وٝ اٍِٛ ٘بٔطئی ٔی قٛز لبثُ زیسٖ ٘یؿز ِٚی ٞٙٛظ ٚخٛز زاضز . ز ٔطئی یب ٘بٔطئی وٙی

وٝ ثٝ قىُ یه لفُ ثبظ ٔكرم قسٜ ، ثب وّیه ضٚی آٖ ٔی سٛاٖ اٍِٛی ٔٛضز ٘ؾطضا : لفُ وطزٖ اٍِٛ  .3

 .لفُ وطزوٝ زیٍط ٞیچ زؾشٛضی ضٚی آٖ افٕبَ ٘كٛز 

ثب . ٍ٘ط ؾبیع اٍِٛی ٔٛخٛز ٔی ثبقس زض وٙبض فالٔز لفُ فسزی ٘ٛقشٝ قسٜ وٝ ٕ٘بیب: ؾبیع اٍِٛ  .4

وّیه ضٚی آٖ ٔی سٛا٘یس ؾبیعی وٝ ٔی ذٛاٞیس ضٚی آٖ فّٕیبر ا٘دبْ زٞیس ضا فقبَ ٕ٘بییس ٚ ؾبیع ضا 

 .ا٘شربة وٙیس 

  ٘ٛاض ثبالی نفحٝ ٕ٘بیف ظیط ٘ٛاض فٙٛاٖ لطاض زاضز وٝ زؾشٛضار انّی زض ایٗ : آضٌبیی ثب ًَاس هٌَّب

 :َ ظیط ٔٙٛٞبی لؿٕز عجمٝ ثٙسی قسٜ ٚ قبْ

 اِٚیٗ ٌعیٙٝ اظ ؾٕز ضاؾز ٘ٛاض ٔٙٛ ٔی ثبقس وٝ قبُٔ زؾشٛضار ظیط اؾز :  فبیل: 

 .ٌعیٙٝ اؾشفبزٜ ٔی قٛز  یٗثطای ایدبز یه فبیُ خسیس اظ ا: خسیس  .1

 .ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ ٌعیٙٝ یه وذی اظ فبیُ ٔٛخٛز ایدبز ٔی قٛز : زٚثبضٜ ؾبظی  .2

 .ٜ فبیّی وٝ لجال شذیطٜ قسٜ ضا ٔی سٛاٖ ثبظ وطز ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ ٌعیٗ: ثبظوطزٖ  .3

 .ثطای ثؿشٗ اٍِٛیی وٝ ضٚی آٖ وبض ٔی وٙیٓ اؾشفبزٜ ٔی قٛز ِٚی ثط٘بٔٝ ٞٙٛظ ثبظاؾز : ثؿشٗ  .4

 .وّیٝ اٍِٛٞبیی وٝ ثبظ ثٛز٘س ثؿشٝ ٔی قٛ٘س ِٚی ثط٘بٔٝ ٕٞچٙبٖ ثبظ اؾز : ثؿشٗ ٕٞٝ  .5

ظ ذٛاٞس قس ، ثب ا٘شربة ٞط یه اظاٍِٛٞب ٚ ا٘شربة زض نٛضر ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ دٙدطٜ ای ثب: شذیطٜ  .6

زض ایٗ ثط٘بٔٝ أىبٖ شذیطٜ . عطح ٔٛضز ٘ؾط زض ٔحّی وٝ سقییٗ ٔی وٙیس شذیطٜ ٔی قٛز  Saveوّیس 

( دیف فطو ثط٘بٔٝ )  gpdزض نٛضسی وٝ ثب فطٔز . ؾبظی ثب فطٔشٟبیی وٝ اقبضٜ قس ٚخٛز زاضز 

ٜ شذیطٜ ٔی قٛز ٚ ثب ثبظیبثی فبیُ زض ٔطاحُ ثقسی لبثُ شذیطٜ ٕ٘بییس ، ثب وّیٝ ٔحشٛیبر ثط٘بْ

 . شذیطٜ قٛز لبثّیز ثبظیبثی ثب ٘طْ افعاض اسٛوس ضا ذٛاٞس زاقز dxfاٌط ثب فطٔز . ٚیطایف ذٛاٞس ثٛز

 .((دس اتَوذ استفبدُ هی ضَد dxfثشای چبح الگَ اص سایبًِ ای وِ ثشًبهِ الگَسبص سٍی آى ًصت ًجبضذ اص فشهت )) 
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ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ ٔی سٛا٘یس یه وذی اظ فبیُ ثبظقسٜ ضا ثب ٘بْ زیٍط زض ٔىبٖ زِرٛاٜ : ثب ٘بْ  شذیطٜ .7

 .شذیطٜ ٕ٘بییس 

ٍٞٙبٔی وٝ زض یه فبیُ ضٚی چٙس ؾبیع وبض ٔی قٛز خٟز سفىیه ٞط ؾبیع ٔی سٛاٖ ثب : شذیطٜ وذی  .8

 .اؾشفبزٜ اظ ایٗ ٌعیٙٝ ؾبیع ٔٛضز ٘ؾط ضا زض یه وذی شذیطٜ ٕ٘بییس 

 .ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ ٕٞٝ اٍِٛٞبی ٔٛخٛز شذیطٜ ٔی قٛز : شذیطٜ ٕٞٝ  .9

ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ ٌعیٙٝ ٔی سٛاٖ ثطای یه فبیُ سهٛیط دیف ٕ٘بیف : سٙؾیٓ سهٛیط دیف ٕ٘بیف  .10

ثطای ٕ٘بیف . ا٘شربة وطز ، وٝ ایٗ سهٛیط زاذُ ٔٙٛی خعئیبر فبیُ زض ٘ٛاض أىب٘بر لطاض زاضز 

 .آٖ وبض ٔی وٙیس ثىبض ٔی ضٚز  قٕبسیه ِجبؾی وٝ ضٚی

اٌط ثرٛاٞیس ضٚی نفحٝ انّی سهٛیط ٕ٘بیف زازٜ قٛز ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ : ٚاضز وطزٖ سهٛیط  .11

دٙدطٜ ای ثبظ قسٜ وٝ ثبیس زض آٖ سقییٗ وٙیس اظ وساْ دٛقٝ ، وساْ سهٛیط ضا ٘یبظ زاضیس ٚ آٖ ضا 

 .ا٘شربة وٙیس 

(  Page setup) حٝ ثطای چبح اظ دٙدطٜ سٙؾیٓ نفحٝ ثطای سٙؾیٓ ا٘ساظٜ ٞبی نف: سٙؾیٓ نفحٝ  .12

زض لؿٕز اَٚ دٙدطٜ ا٘ساظٜ نفحٝ ٚ ٘حٜٛ ٚضٚز وبغص ثٝ چبدٍط ضا ٔكرم . اؾشفبزٜ ٔی قٛز 

ٔی سٛاٖ عطح ضا افمی . خٟز وبغص ضا ٔكرم ٔی وٙیٓ  Orientationزض لؿٕز  . ٔی وٙیٓ 

Landscape  یب فٕٛزیPortrait  چبح وطز. 

ثطای ٔكبٞسٜ دیف ٕ٘بیف نفحبسی وٝ ٔی ذٛاٞیس چبح وٙیس اظ ایٗ ٌعیٙٝ : ٔبیف چبح ثب دیف ٖ .13

 .اؾشفبزٜ ٔی قٛز وٝ ٔی سٛاٖ ثٝ نٛضر سه سه ، زٚسبیی سب قف سبیی ٔكرم وطزٜ ٚ ٕ٘بیف زاز

ثطای چبح ثب ا٘شربة آٖ دٙدطٜ ای ثبظ قسٜ ، ٔی سٛا٘یس سٙؾیٕبر چبدٍط ، چٍٍٛ٘ی چبح ضٚی : چبح  .14

ثٟشطاؾز ثقس اظ زیسٖ ثب ٌعیٙٝ چبح ثب دیف ٕ٘بیف ثسٚ٘شغییط . نفحبر ٚ وبغص ضا سغییط زٞیس 

 .فبیُ ضا چبح وٙیس  Printسٙؾیٕبر ثب فكطزٖ زوٕٝ 

 .قٛز وٝ اعالفبر ٔطثٛعٝ ضا ٔی سٛاٖ سغییط زاز ثب ا٘شربة آٖ خسِٚی ثبظ ٔی : اعالفبر  .15

ٔب٘ٙس سٕبٔی ثط٘بٔٝ ٞبی . ثطای ذطٚج اظ ثط٘بٔٝ ٔی سٛا٘یس اظایٗ ٌعیٙٝ اؾشفبزٜ وٙیس : ذطٚج اظ ثط٘بٔٝ  .16

 .ٚیٙسٚظ اظ فالٔز ضطثسض لطٔع ثبالی نفحٝ ٘یع ٔی سٛاٖ اؾشفبزٜ وطز 
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 فّٕیبر ٔحسٚزی ضٚی سىٝ ٞب ٚخٛز زاضز وٝ  زض ایٗ ٔٙٛ ٌعیٙٝ ٞبیی ثطای ٚیطایف فبیُ ٚ:  ٍیشایص

 :ثكطح ظیط اؾز 

ثب ٞط ثبض . ثطای اثغبَ وطزٖ فقبِیز ٞبیی وٝ ضٚی اٍِٛ ا٘دبْ زازٜ ٔی سٛاٖ اؾشفبزٜ وطز : اثغبَ لجّی  .1

. فكطزٖ ایٗ سىٕٝ یه ٔطحّٝ ثٝ فمت ثطٔی ٌطزز ٚ ثب چٙس ثبض فكطزٖ چٙس ثبض ثٝ ٔطحّٝ لجُ ٔی ضٚز 

 .ثٝ نٛضر ٕٞعٔبٖ زض نفحٝ وّیس ٘یع ٔی سٛاٖ اؾشفبزٜ وطز Z  +ctrlِیس ٞبی ثطای ایٗ وبضاظ ن

.  اٌطثرٛاٞیس فقبِیشی وٝ اثغبَ وطزٜ ایس،زٚثبضٜ ثطٌطزا٘یس ،اظ ایٗ ٌعیٙٝ اؾشفبزٜ ٔی قٛز:ا٘دبْ ٔدسز .2

 .ثٝ نٛضر ٕٞعٔبٖ زض نفحٝ وّیس ٘یع ٔی سٛاٖ اؾشفبزٜ وطز Y +ctrlثطای ایٗ وبضاظ وّیس ٞبی 

اظ . ثطای ثطزاقشٗ اٍِٛ اظ یه خب ٚ ا٘شمبَ ثٝ خبیی زیٍط اظ ایٗ ٌعیٙٝ اؾشفبزٜ ٔی قٛز  :ثطـ  .3

 .ثٝ نٛضر ٕٞعٔبٖ زض نفحٝ وّیس ٘یع ٔی سٛاٖ اؾشفبزٜ وطز X  +ctrlوّیسٞبی 

. ثطای وذی وطزٖ اٍِٛ یب ٞط قىّی اظ ایٗ ٌعیٙٝ اؾشفبزٜ ٔی قٛز ٚ قىُ اِٚیٝ ثبلی ٔی ٔب٘س : وذی  .4

 .ثٝ نٛضر ٕٞعٔبٖ زض نفحٝ وّیس ٘یع اؾشفبزٜ وطز C +ctrl ِیسٞبی ٔی سٛاٖ اظ ن

 ثطای وذی وطزٖ سىٝ ٞبی ٔطئی ٚ ٘بٔطئی ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ ٕٞٝ ثهٛضر ٔطئی وذی : وذی ٔطئی  .5

 .ٔی قٛ٘س 

ظٔب٘ی وٝ ٌعیٙٝ ثطـ یب وذی ضا ا٘شربة وطزٜ ثبقیس ، ثب ٌعیٙٝ چؿجب٘سٖ زض ٔىبٖ ا٘شربة : چؿجب٘سٖ  .6

ثٝ نٛضر ٕٞعٔبٖ زض  V  +ctrlاظ وّیسٞبی ٔیب٘جط . ؾٕز ٔٛضز ٘ؾط قٕب چؿجب٘سٜ ٔی قٛز قسٜ ، ق

 . نفحٝ وّیس ٘یع ٔی سٛاٖ اؾشفبزٜ وطز

ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ سٕبْ ذغٛعی وٝ سقطیف وطزٜ ایس ٔب٘ٙس ذظ ضإٞٙب ، : قىؿشٗ ثٝ ذغٛط قغط٘دی  .7

سٛاٖ ثیٗ آٟ٘ب ذظ خسیسی ضؾٓ ثٝ نٛضر ذٛزوبض ثٝ ذغٛط قغط٘دی ٔی چؿجس ٚ ٕ٘ی ... ثطـ ٚ 

 .وطز

ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ سٕبْ ذغٛط ثٝ عٛض ذٛزوبض ثٝ ذغٛط ضإٞٙب  : قىؿشٗ ثٝ ذغٛط ضإٞٙب   .8

 .ٔی چؿجس 

ایٗ ٌعیٙٝ ذغٛط خسیسی وٝ سطؾیٓ ٔی قٛ٘س زض نٛضر ٘عزیه ثٛزٖ ثٝ ٌطٜ ٞب : قىؿشٗ ثٝ ٌطٜ ٞب  .9

 .از فضبٞبی ثؿشٝ وبضثطز ثؿیبض زاضزایٗ ٌعیٙٝ ثطای ایح. ثٝ ٌطٜ ٘عزیىشط ٔی چؿجب٘س 
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  ِایٗ ٘ٛاض قبُٔ فّٕیبر ظیط ثط ضٚی سىٝ ٞبی اٍِٛ لبثُ اخطا ٔی ثبقس : تى: 

ثب ا٘شربة ٌطٜٚ . ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ ، دٙدطٜ ای ثب فٙٛاٖ افعٚزٖ سىٝ خسیس ثبظ ٔی قٛز : افعٚزٖ  .1

لطاض زازٜ ٚ یب ثب سبیخ ٘بْ ( اثشسا ثسٖٚ ٘بْ زض ) سىٝ اٍِٛی خسیس ضا زض یىی اظ ٌطٜٚ ٞبی ٔٛخٛز 

خسیس ثٝ آٖ ثسٞیس ٚ ثب وّیه وطزٖ ضٚی وبزض قىُ آغبظیٗ ٔی سٛا٘یس قىُ ٔٛضز ٘ؾط ضا ثطای 

زض نٛضر ا٘شربة ، قىُ اِٚیٝ ضا ثب ٕٞبٖ ا٘ساظٜ ٞبیی وٝ ٚاضز وٙیس . ؾبذشٗ سىٝ خسیس ا٘شربة وٙیس 

ضا سقطیف وٙیس ٚ ایٗ سىٝ ثٝ سىٝ ... ٚ زضخٝ ثٙسیٛ سطؾیٓ ٔی وٙس ؛ وٝ ٔی سٛا٘یس ثطای آٖ اضبفٝ زضظ 

 .اٍِٛٞبی قٕب اضبفٝ ٔی قٛز وٝ لبثُ ٔكبٞسٜ ٚفّٕیبر اٍِٛ ضٚی سىٝ أىبٖ دصیط اؾز 

٘ؾط ضا  ثطای ؾبذشٗ یه سىٝ اٍِٛی ٔكبثٝ اظ سىٝ ٞبی ٔٛخٛز ٔی سٛا٘یس ، سىٝ ٔٛضز: زٚثبضٜ ؾبظی  .2

سىٝ ٔكبثٝ اظ آٖ ؾبذشٝ قٛز وٝ زض فٟطؾز سىٝ ٞب لطاض  ا٘شربة وطزٜ ٚ ایٗ ٌعیٙٝ ضا فقبَ ٕ٘بییس سب

 .ٌیطز 

ثطای حصف یه سىٝ اٍِٛ وبفی اؾز ضٚی سىٝ فقبَ ایٗ ٌعیٙٝ ضا ا٘شربة ٕ٘ٛزٜ ، ذٛاٞیس زیس : حصف  .3

 .وٝ آٖ سىٝ اظ فٟطؾز حصف ٔی قٛز 

 (فمظ ٔطئی ٞب . ) وّیٝ اٍِٛٞبی ا٘شربة قسٜ حصف ٔی قٛز : حصف ٕٞٝ  .4

 .ذبة ایٗ ٌعیٙٝ دٙدطٜ ای ثبظ ٔی قٛز وٝ ٔی سٛاٖ فٙٛاٖ سىٝ ٞب ضا سغییط زازثب ا٘ز: ٔكرهبر  .5

 .ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ ٔی سٛا٘یس ذظ ٔجٙب قبُٔ عَٛ ، ظاٚیٝ ٚ ٔىبٖ آٖ ضا سغییط زٞیس: ذظ ٔجٙب  .6

ثطای حصف ذغٛط ٘كب٘ٝ وٝ زض اٍِٛ ٚخٛز زاضز یب ضؾٓ وطزٜ ایس ، اظ ایٗ ٌعیٙٝ : حصف ذغٛط  .7

 .قٛز اؾشفبزٜ ٔی 

 .ثطای حصف وطزٖ سىٕٝ ٞبی ضٚی اٍِٛ اظ ایٗ ٌعیٙٝ اؾشفبزٜ ٔی قٛز : حصف سىٕٝ ٞب  .8

 .ثطای حصف زضظٞبی ٔٛخٛز زض اٍِٛ اؾشفبزٜ ٔی قٛز : حصف زضظ  .9

ثطای ٔطست وطزٖ ٔحیظ نفحٝ عطاحی ٔی سٛا٘یس آٖ ضا زض ٌطٜٚ ٞبیی زِرٛاٜ زؾشٝ : سٙؾیٓ ٌطٜٚ  .10

ٍِٛ ضا فقبَ ٕ٘ٛزٜ ؾذؽ ضٚی ٌعیٙٝ سٙؾیٓ ٌطٜٚ وّیه وطزٜ ، خٟز سهٕیٓ ٌیطی سىٝ ا. ثٙسی وٙیس 

زض ایٗ دٙدطٜ ٌعیٙٝ ایدبز یه ٌطٜٚ خسیس ضا ا٘شربة وطزٜ ٚ ٘بٔی ثطای آٖ . دٙدطٜ ای ثبظ ٔی قٛز 

چٙب٘چٝ . ٔثال خیت ، ٚ ثب فكطزٖ وّیس سبییس آٖ ضا ٚاضز ٌطٜٚ خسیس خیت ذٛاٞیس وطز . ا٘شربة وٙیس 

 .ا٘شربة وٙیس اظ ِیؿز فٙٛاٖ ٌطٜٚ ٞب ضٚی ٌعیٙٝ ٔٛضز ٘ؾط وّیه وٙیس  ٌعیٙٝ ٌطٜٚ ٔٛخٛز ضا

زض نٛضر سٕبیُ ثٝ سغییط ٘بْ ٌطٜٚ ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ دٙدطٜ ای ثبظ ٔی قٛز وٝ ٔی : سغییط ٘بْ ٌطٜٚ  .11

ٜ ضا  اٌط ثیف اظ یه ٌطٜٚ ثبقس ثبیس ٔكرم وٙیس وساْ ٌطٚ. سٛا٘یس ٘بْ ٌطٜٚ ضا سغییط زٞیس 

 .سغییط ٘بْ زٞیس ٔی ذٛاٞیس 
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   زض ایٗ ٔٙٛ ٌعیٙٝ ٞبیی ثطای سجسیُ قىُ ثكطح ظیط ٚخٛز زاضز : تجذیل: 
 

ثب ا٘شربة آٖ دٙدطٜ ای ثبظ . ثطای سغییط ٔىبٖ یه سىٝ اظ ایٗ ٌعیٙٝ اؾشفبزٜ ٔی قٛز : سغییط ٔىبٖ  .1

عٝ زِرٛاٜ خبثدب ٔی قٛز ، وبفی اؾز ٘مبط خسیس ضا زض وبزض ٔطثٛعٝ ٚاضز ٕ٘بییس سب دؽ اظ سبییس ثٝ ٘ك

ثطای خبثدبیی افمی ثٝ ؾٕز ضاؾز ثبیؿشی فسز ( ثٝ ٔثجز ٚ ٔٙفی ثٛزٖ افساز سٛخٝ وٙیس .) قٛز  

ٕٞچٙیٗ ثطای خبثدبیی فٕٛزی ثٝ ؾٕز ثبال فسز ٔٙفی ٚ . ٔثجز ٚ ثٝ ؾٕز چخ ثبیس فسز ٔٙفی ثبقس 

 .ثٝ ؾٕز دبییٗ فسز ٔثجز ثبقس 

اٍِٛ ثٝ عٛض وبُٔ اظ ایٗ ٌعیٙٝ اؾشفبزٜ ٔی قٛز وٝ دٙدطٜ ای ثبظ ثطای سغییط ا٘ساظٜ سىٝ : سغییط ا٘ساظٜ  .2

 :ٔی قٛز وٝ ثب ؾٝ ضٚـ 

  زض ایٗ ضٚـ ٚاغٜ : زضنسی (Percent  ) ٖثٝ ٔقٙی زضنس زض وبزض ٔطثٛعٝ فقبَ ٔی قٛز وٝ ثب زاز

 .ا٘ساظٜ ثعضٌشط ٔی قٛز % 100وٛچه ٔی قٛز ٚ ثب زازٖ افساز ثعضٌشط اظ % 100افسازی وٛچىشط اظ 

  زض ایٗ ضٚـ ٚاغٜ : ٔمساضی (Value  ) َٛثٝ ٔقٙبی ٔمساض زض وبزض ٔطثٛعٝ فقبَ ٔی قٛز وٝ ٔمساض ع

 .اِٚیٝ ٕ٘بیبٖ ٔی قٛز وٝ ٔی سٛا٘یس آٖ ضا سغییط زٞیس 

  زض ایٗ ضٚـ ٔی سٛا٘یس اظ زٚ ضٚـ لجّی ثٝ نٛضر سّفیمی ثطای سغییط ا٘ساظٜ اؾشفبزٜ ٕ٘بییس : سّفیمی .

 .ضا زضنسی ٚ ثقضی ضا ٔمساضی سغییط زٞیس  یقٙی ثقضی سغییطار

ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ ٌعیٙٝ قىُ زض ضاؾشبی افمی ٘ؿجز ثٝ ذظ ٚؾظ قىُ ٔقىٛؼ  : ٔقىٛؼ افمی  .3

 .ٔی قٛز 

ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ ٌعیٙٝ قىُ زض ضاؾشبی فٕٛزی ٘ؿجز ثٝ ذظ ٚؾظ قىُ : ٔقىٛؼ فٕٛزی  .4

 .ٔقىٛؼ ٔی قٛز 

 .زضخٝ زض خٟز فمطثٝ ٞبی ؾبفز ٔی چطذب٘س  90ایٗ ٌعیٙٝ قىُ ضا : زضخٝ  90چطذف  .5

 .زضخٝ ذالف فمطثٝ ٞبی ؾبفز ٔی چطذب٘س 90ایٗ ٌعیٙٝ قىُ ضا : زضخٝ ٔقىٛؼ  90چطذف  .6

زض ایٗ ٌعیٙٝ خسِٚی ثبظ ٔی قٛز وٝ ٔی سٛاٖ ظاٚیٝ ٚ خٟز چطذف ضا ثٝ زِرٛاٜ : چطذف زِرٛاٜ  .7

 .سقییٗ وطز 

گسیىً کلیً تکً ٌای الگوی موجود در صفحً اصلی در قسمت با استفادي از ایه : ا سٙؾیٓ ٔدسز ٘مغٝ ٔجس .8

 (سمت راست پاییه .) مثبت محور قرار می گیروذ 
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  ایٗ ٔٙٛ ثطای ا٘دبْ ثطذی فّٕیبر ضٚی اٍِٛ ظٔب٘ی وٝ ثیف اظ یه ؾبیع اؾز :  (سبیضثٌذی)دسجِ ثٌذی

 :ا٘دبْ ٔی قٛز 

یه ؾبیع ثٝ ؾبیع زیٍط دٙدطٜ ای ثهٛضر ثطای سغییط ٘مبط ٔرشّف اٍِٛ اظ : افعٚزٖ ٔدٕٛفٝ لٛا٘یٗ  .1

 :ظیط ثبظ ٚ اظ آٖ اؾشفبزٜ ٔی قٛز 

  ٖثقس اظ ثبظ قسٖ دٙدطٜ ، ا٘شربة فٙٛاٖ زِرٛاٜ زض ِیؿز زضخٝ ثٙسی ٘مبط ٔٛخٛز زض اٍِٛ ٚ ٔیعا

 .خبثدبیی ضا ثطای ٞط وساْ اظ ؾبیعٞب ٚاضز وطزٜ ٚ سبییس وٙیس 

  ض زاز وٝ ٌعیٙٝ زضخٝ ثٙسی ثطای آٟ٘ب فقبَ ثبقس فمظ ٔیعاٖ خبثدبیی ٘مبعی ضا ٔی سٛاٖ سغیی. 

  زض نٛضر سٕبیُ ثٝ ٔكبٞسٜ ا٘ساظٜ یه لغقٝ اظ اٍِٛ زض سٕبٔی ؾبیعٞب ٔی سٛا٘یس ضٚی لغقٝ ٔٛضز

 .٘ؾط وّیه وٙیس 

  ٔیعاٖ خبثدبیی ضٚی اٍِٛ زض ٞط ؾبیع ٘ؿجز ثٝ ؾبیع لجُ ٔی ثبقس ٚ سٕبْ ؾبیعٞب ثغٛض ذٛزوبض

 .سغییط ٔی وٙس 

 .ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ ٔدٕٛفٝ لٛا٘یٗ ثطای قىُ دبن ذٛاٞس قس : ٔدٕٛفٝ اظ لٛا٘یٗ  حصف یه .2

 .ثب ا٘شربة آٖ سٕبْ لٛا٘یٗ سقطیف قسٜ ضٚی قىُ دبن ذٛاٞس قس : حصف سٕبْ لٛا٘یٗ  .3

زض ایٗ لؿٕز دٙدطٜ ای  ثبظ قسٜ ٚ ا٘ساظٜ ٞبی قرهی ٔٛخٛز وٝ ثٝ ٘بْ : ا٘ساظٜ ٞبی قرهی  .4

 .ٔی سٛا٘یس ٚیطایف یب حصف وٙیس قرم ثجز وطزٜ ایس ضا 

  ُزض ایٗ ٔٙٛ ٔی سٛا٘یس زض دٙدطٜ ٞبی ثبظ قسٜ چیسٔبٖ ٔٙبؾت ضا ا٘شربة وٙیس : پٌجش: 

 .ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ ٌعیٙٝ دٙدطٜ ٞبی ثبظ قسٜ ثٝ نٛضر افمی وٙبض ٞٓ لطاض ٔی ٌیط٘س : چیسٔبٖ افمی  .1

 .ٜ نٛضر فٕٛزی وٙبضٞٓ چیسٜ ٔی قٛ٘س ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ دٙدطٜ ٞبی ثبظقسٜ ة: چیسٔبٖ فٕٛزی .2

ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ دٙدطٜ ٞبی ثبظقسٜ ثٝ نٛضر دّٝ ای چیسٜ ٔی قٛ٘س ثغٛضی وٝ : چیسٔبٖ دّٝ ای  .3

 .٘ٛاض فٙٛاٖ آٖ زیسٜ ٔی قٛز 

ِیؿشی اظ دٙدطٜ ٞبی ثبظقسٜ ضا ثٝ ٕ٘بیف ٔی ٌصاضز سب ثشٛا٘یس ثب ا٘شربة : ا٘شربة دٙدطٜ ٔٛضز ٘ؾط  .4

 .ا ثٝ دٙدطٜ ٔٛضز ٘ؾط زؾز یبثیس ٞطیه اظ آ٘ٝ
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 زض ایٗ ٔٙٛ سقییٗ ٔی وٙیس چٝ ثرف ٞبیی زض نفحٝ ٕ٘بیف فقبَ ثبقس ٚ زض ظٔبٖ وبض چٝ :  ًوبیص

 .وٙبض ٞط ٌعیٙٝ ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ آٖ ٌعیٙٝ فقبَ اؾز "     " ٚخٛز فالٔز. اخعایی زیسٜ قٛز 

ثبقس وٝ ٔی سٛا٘یس سقییٗ وٙیس ایٗ آیىٗ ٞب  قبُٔ فطأیٗ فٕٛٔی وٝ ثٝ نٛضر آیىٗ ٔی: ٔیّٝ اثعاض  .1

 .زض نٛضر فقبَ ثٛزٖ آیىٗ ٞب زض ثبالی نفحٝ ٕ٘بیف ٔكبٞسٜ ٔی قٛ٘س . ٕ٘بیف زازٜ قٛز یب ذیط

قبُٔ اثعاضٞبی ٚیػٜ عطاحی اٍِٛ اؾز وٝ ثب فقبَ وطزٖ آٖ خقجٝ اثعاض زض ؾٕز چخ : خقجٝ اثعاض  .2

 .نفحٝ ٕ٘بیف لطاض ٔی ٌیط٘س 

زض نٛضر فقبَ ثٛزٖ . ی سٛا٘یس سقییٗ وٙیس فٟطؾز سىٝ ٞب ٕ٘بیف زازٜ قٛز یب ذیط فٟطؾز سىٝ ٞب ْ .3

 .فٟطؾز سىٝ ٞب زض دبییٗ نفحٝ ثٝ ٕ٘بیف زض ٔی آیس 

 .قبُٔ چٙس ظیط ٔٙٛ ٔی ثبقس وٝ ثب ا٘شربة آٟ٘ب فقبَ ٔی قٛ٘س : دٙدطٜ زضیبفز اعالفبر  .4

 .سٛا٘یس آٖ ضا ٕ٘بیف زٞیس  زض نٛضسی وٝ سهٛیطی ٚاضز وطزٜ ثبقیس ٔی: ٕ٘بیف سهبٚیط  .5

 .فبیّی وٝ زاضای ؾبیع ثٙسی اؾز سٕبْ ا٘ساظٞب ضا ٔی سٛا٘یس ٔكبٞسٜ وٙیس : ٕ٘بیف سٕبْ ا٘ساظٜ ٞب  .6

 .ضا سغییط زاز ... ثبا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ ٔی سٛاٖ اخعای زاذّی ٔب٘ٙس ؾبؾٖٛ، ٔشٗ ٚ :ٕ٘بیف اخعای زاذّی .7

ٚٞبی آٖ ؽبٞط قسٜ ٚ ٔی سٛا٘یس ٞط وساْ ضا ا٘شربة ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ آٖ ظیط ٔٗ: ٕ٘بیف ذغٛط ٘كب٘ٝ  .8

 .ٔكبٞسٜ ٕ٘بییس 

ایٗ ٌعیٙٝ ٕ٘بیف ذغٛط ٘كب٘ٝ ثطای زضظ زٚذز ضا فُٕ ٔی وٙس ٚ ثب ظیطٔٙٛٞبی : ٕ٘بیف زضظ زٚذز  .9

 .آٖ ٔی سٛا٘یس ٕ٘بیف زضظٞب ضا ثٝ قىُ زِرٛاٜ سغییط زٞیس 

 .وٕىی ٞط اٍِٛ ضا فقبَ یب غیطفقبَ وطز  ثب ا٘شربة آٖ ٔی سٛاٖ ٌطٜ ٞبی: ٕ٘بیف ٌطٜ ٞبی وٕىی  .10

 .ایٗ ٌعیٙٝ ٕ٘بیف فٙٛاٖ ٔطثٛط ثٝ ٌطٜ ٞب ضا سقییٗ ٔی وٙس : ٕ٘بیف ٘كبٖ ٌطٜ ٞب  .11

ضا فقبَ یب ( عَٛ ٚ فطو ) ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ ٔی سٛاٖ ٔرشهبر ٌطٜ ٞب : ٕ٘بیف ٔرشهبر ٌطٜ ٞب  .12

 .غیطفقبَ وطز 

ایٗ ٌعیٙٝ ٔی سٛا٘یس ا٘ساظٜ ذغٛط انّی ٔحیظ اٍِٛ ضا زض ثب فقبَ ثٛزٖ : ٕ٘بیف ا٘ساظٜ ذغٛط ٔحیظ  .13

 .وٙبض آٟ٘ب ٔكبٞسٜ وٙیس 
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فقبَ ثٛزٖ آٖ ثبفث ٔی قٛز ذغٛط ضإٞٙب وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ذظ وف ضؾٓ : ٕ٘بیف ذغٛعطإٞٙب  .14

 .ٕ٘ٛزٜ ایس ، فقبَ یب غیط فقبَ قٛز 

 .ْ وطزٜ ایس ، دبن ٔی قٛ٘س ثب ا٘شربة آٖ سٕبٔی ذغٛط ضإٞٙب وٝ ضؼ: دبن وطزٖ ذغٛط ضإٞٙب  .15

 .ثب اؾشفبزٜ اظ آٖ ذغٛط قغط٘دی فقبَ یب غیطفقبَ ٔی قٛ٘س : ٕ٘بیف ذغٛط قغط٘دی  .16

 .ثبا٘شربة آٖ دٙدطٜ ای ثبظٔی قٛز وٝ ٔی سٛا٘یس عَٛ ٚفطو ضاسغییط زٞیس :ا٘ساظٜ ذغٛط قغط٘دی  .17

 .ٔی سٛا٘یس ٚضقیز ٔكبٞسٜ ضا زض نفحٝ ثعضٌشط وٙیس : ثعضي ٕ٘بیی  .18

 .ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ ٕ٘بیف اٍِٛٞب وٛچىشط ٔی قٛز : ٕ٘بیی وٛچه  .19

ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ نفحٝ عطاحی عٛضی وٛچه یب ثعضي ٔی قٛز وٝ وّیٝ اٍِٛٞبی : لبِت ثٝ نفحٝ  .20

 .ٔٛخٛز لبِت ثٝ نفحٝ عطاحی زیسٜ ٔی قٛ٘س 

 .ٜ ٔی قٛ٘س ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ اٍِٛٞب ثعضٌشط قسٜ ثٝ ا٘ساظٜ ٚالقی زیس: ا٘ساظٜ ٚالقی  .21

 .ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ اٍِٛٞب زض سٕبْ نفحٝ ٔب٘یشٛض ثسٖٚ ٕ٘بیف ثط٘بٔٝ زیسٜ ٔی قٛ٘س: سٕبْ سهٛیط  .22

 ایٗ ٔٙٛ ثطای دبؾد زازٖ ثٝ ٞطؾٛاَ احشٕبِی زض ثبضٜ ٔٙٛٞب یب وبض ثب ثط٘بٔٝ عطاحی اٍِٛ ثب :  ساٌّوب

 :لؿٕز ٞبی ظیط ٔی ثبقس 

یس ثب اؾشفبزٜ اظ ا٘شربة ٌعیٙٝ ٔٛضز ٘ؾط زض فٟطؾز ٔٛخٛز زض ایٗ لؿٕز ٔی سٛاٖ: چغٛض ا٘دبْ زٞٓ  .1

 .زض ؾٕز چخ اعالفبر ٔٛضز ٘ؾط ثطای وبض ثب آٖ لؿٕز اظ ثط٘بٔٝ ضا زضیبفز وٙیس 

 .ثطای یبفشٗ یه ٔٛضٛؿ ذبل اظ ایٗ ٌعیٙٝ اؾشفبزٜ ٔی قٛز : خؿشدٛ  .2

 .ٚ ا٘شربة ٔی وٙیس  ثب اؾشفبزٜ اظ آٖ فٙبٚیٗ انّی ٚ ظیطٔدٕٛفٝ ٞبی آٖ ضا ٔكبٞسٜ: فٙبٚیٗ  .3

 .ثب وّٕبر وّیسی ٔی سٛا٘یس فٟطؾز ضإٞٙب ضا ٔكبٞسٜ ٕ٘بییس :فٟطؾز  .4

ثب ا٘شربة ٔٛضٛفبر ٔٛخٛز ، ا٘دبْ ثطذی اظ وبضٞب ضا ثٝ نٛر فیّٓ قٕبسیه ٔكبٞسٜ  : آٔٛظـ  .5

 .وٙیس 

 خٟز اسهبَ ثٝ ٚة ؾبیز اظ عطیك ایٙشط٘ز :   WEBضٚی ذظ  .6

٘دطٜ ای ثبظ ٔی قٛز وٝ اعالفبر ٔطثٛط ثٝ سِٛیس وٙٙسٜ ضا ٔكبٞسٜ ح: زض ثبضٜ ثط٘بٔٝ عطاحی اٍِٛ  .7

 .ٕ٘بییس 
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 ثطای ٔكرم وطزٖ ثطذی ا٘ساظٜ ٞب ضٚی ٔحٛض ٔرشهبر ٔی سٛا٘یس ثٝ ضٚـ :  اضبفِ وشدى خط ساٌّوب

 :ظیط اؾشفبزٜ ٕ٘بییس 

 .اثشسا ٌعیٙٝ ٕ٘بیف ذغٛط ضإٞٙب ضا زض ٔٙٛی ٕ٘بیف فقبَ وٙیس  .1

ی ذظ وف ٞبی نفحٝ ٚ وّیه ٕٔشس ذظ ضإٞٙب ضا ثٝ ؾٕز ضاؾز نفحٝ ثب لطاضزازٖ ٔبٚؼ ضٚ .2

 .ثىكیس 

 .ضٚی ٘مغٝ ای وٝ ٔی ذٛاٞیس ذظ زض آ٘دب لطاض ٌیط وّیه ٕ٘بییس سبثبثز قٛز  .3

زض نٛضسی وٝ ٔبیُ ثٝ زضج ذغٛط ثٝ نٛضر ٔبیُ ثبقیس ٔی سٛا٘یس اظ   زض ٌٛقٝ ثبالی ؾٕز چخ  .4

 .نفحٝ اؾشفبزٜ ٕ٘بییس 

ذظ ٔٛاظی زیٍط ثب یه ذظ ضإٞٙب زٚثبض وّیه ضٚی فالٔز زضج ذغٛط ٔبیُ آٖ  خٟز سطؾیٓ یه .5

 .ذغٛط سطؾیٓ ٔی قٛ٘س 

زلز زض فالٔز . زاذُ ایٗ دٙدطٜ ِیؿز ذغٛط ضإٞٙب ثبظ ٔی قٛز ٚ اظ ثیٗ آٟ٘ب ا٘شربة ٔی وٙیس  .6

 .ز ٔثجز ٚ ٔٙفی ٚ ٔمساض فبنّٝ ، سقییٗ وٙٙسٜ ٔحُ لطاض ٌیطی ذظ خسیس ثٝ ذظ لجّی ٔی ثبـ

 ایٗ ٔیّٝ زض ٚالـ آیىٗ ٞبی ٔیب٘جطی ٞؿشٙس ثطای ثطذی اظ فّٕیبر دطوبضثطز وٝ :  آضٌبیی ثب هیلِ اثضاس

آیىٗ ٞبی ٔٛخٛز ضٚی ٔیّٝ . زض ثرف ٘ٛاض ٔٙٛٞب آٔٛذشٝ ایس ، ثٙبثطایٗ ثغٛض ذالنٝ شوط ٔی قٛز 

 :اثعاض ثٝ سطسیت اظ ضاؾز ثٝ چخ فجبضسٙس اظ 

 

 

 

  خسیس اؾشفبزٜ ٔی قٛز ثطای ایدبز فبیُ : خسیس. 

  اظ فبیُ ٔٛخٛز وذی ٌطفشٝ ٔی قٛز : زٚثبضٜ ؾبظی. 

  ٖفبیُ ٞبی ایدبز قسٜ ضا ثبظ ٔی وٙس : ثبظوطز. 

  ٜخٟز شذیطٜ آؾبٖ ٔحشٛیبر ثط٘بٔٝ:  شذیط 

  ٚضقیز چبح ضا لجُ اظ اضؾبَ ثٝ چبدٍط ٔكبٞسٜ ٔی وٙیس : چبح ثب دیف ٕ٘بیف. 

  ٔی قٛز  ثطای چبح اٍِٛ ضٚی وبغص ثبظ: چبح. 

  ثطای ضاحشی وبضزض ا٘شمبَ اٍِٛٞب: ثطـ 
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  وذی وطزٖ اظ اٍِٛ زض حبفؾٝ ٔٛلز : وذی 

  ٖٔٛضٛفبر ا٘شربثی اظ ثطـ ٚ وذی زض ٔحُ خسیس چؿجب٘سٜ ٔی قٛز : چؿجب٘س. 

  فّٕیبر ضٚی اٍِٛ یه ٔطحّٝ ثٝ فمت ثطٔی ٌطزز : اثغبَ لجّی. 

  ثبضٜ یه ٔطحّٝ ثٝ خّٛ ثبظ ٔی ٌطزز فّٕیبسی وٝ ثٝ اقشجبٜ اثغبَ قسٜ زٚ: ا٘دبْ ٔدسز. 

  ٝثب وّیه ضٚی آٖ دٙدطٜ افعٚزٖ سىٝ ثبظ ٔی قٛز : افعٚزٖ سى. 

  ٝثب وّیه ضٚی آٖ اٍِٛی فقبَ حصف ٔی قٛز : حصف سى. 

  ثب وّیه ضٚی آٖ اظ سىٝ اٍِٛی فقبَ یه وذی ایدبز ٔی قٛز : زٚثبضٜ ؾبظی. 

  خبثدب ٕ٘ٛز وُ قىُ فقبَ ضا ٔی سٛاٖ ثب ایٗ ٌعیٙٝ: خبثدبیی. 

  ٜثطای سغییط ا٘ساظٜ ثطحؿت زضنس ، زض خٟز ٞبی فٕٛزی ٚ افمی اؾشفبزٜ ٔی قٛز : سغییط ا٘ساظ. 

  ٌطٜ ا٘شربة لطٔع قسٜ ٚ ٔی سٛاٖ ٔكرهبر آٖ ضا ٔكبٞسٜ وطز : ٔكرهبر ٌطٜ ٞب. 

  اٍِٛی ا٘شربثی زض خٟز افمی ٔقىٛؼ ٔی قٛز : ٔقىٛؼ افمی. 

  خٟز فٕٛزی ٔقىٛؼ ٔی قٛز  اٍِٛی ا٘شربثی زض: ٔقىٛؼ فٕٛزی. 

  زضخٝ ٔی چطذس  90اٍِٛی ا٘شربثی زض خٟز ؾبفشٍطز : زضخٝ ؾبفشٍطز  90چطذف. 

  زضخٝ ٔی چطذس  90اٍِٛی ا٘شربثی زض ذالف خٟز ؾبفشٍطز : زضخٝ ٔقىٛؼ ؾبفشٍطز  90چطذف. 

  وٙس ٚضقیز ٕ٘بیف ٘مبط ضإٞٙب ضا ضٚی سهٛیط فقبَ یب غیطفقبَ ٔی : ٕ٘بیف ٌطٜ ٞبی ضإٞٙب. 

  ٚضقیز ٕ٘بیف ٘بْ ٌطٜ ٞب ضا زض وٙبض ٘مبط فقبَ یب غیطفقبَ ٔی وٙس : ٕ٘بیف فٙٛاٖ ٌطٜ ٞب. 

  ثب وّیه ضٚی آٖ ٔرشهبر ٘مبط وٙبض ٌطٜ ٞب ٕ٘بیف زازٜ ٔی قٛز ٚ ثب : ٕ٘بیف ٔرشهبر ٌطٜ ٞب

 .وّیه زٚثبضٜ غیطفقبَ ٔی قٛز 

  الی ٞط ذظ ٕ٘بیف زازٜ ٔی قٛز ثب فقبَ قسٖ آٖ عَٛ ذغٛط ثب: ٕ٘بیف ا٘ساظٜ ذظ ٞبی زٚض. 

  ثب ا٘شربة آٖ سقییٗ ٔی وٙیس نفحٝ قغط٘دی ثبقس یب ذیط: ٕ٘بیف نفحٝ قغط٘دی. 

  ثب ا٘شربة آٖ ذغٛط ضإٞٙب ٔحٛ یب زٚثبضٜ ٕ٘بیف زازٜ ٔی قٛ٘س : ٕ٘بیف ذغٛط ضإٞٙب. 

  ثب ایٗ آیىٗ اٍِٛ ثٝ نٛضر ثعضٌشط ٔكبٞسٜ ٔی قٛز : ثعضٌٕٙبیی. 

  ا ایٗ آیىٗ اٍِٛ ثٝ نٛضر وٛچىشط ٔكبٞسٜ ٔی قٛز ة: وٛچه ٕ٘بیی. 

  زضٚالـ ٔمیبؼ وٛچىی یب ثعضٌی ضا ٘ؿجز ثٝ ا٘ساظٜ ٚالقی ٕ٘بیف ٔی زٞس : فسز ثعضي یبوٛچىٕٙبیی. 

  سهٛیط زض ثعضٌشطیٗ حس ٕٔىٗ قىُ زض نفحٝ ، ٕ٘بیف زازٜ ٔی قٛز : ٕ٘بیف عطح زض وُ سهٛیط. 
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   ایٗ خقجٝ زض . اثعاض قبُٔ اثعاضٞبی ذبل عطاحی اٍِٛ ٔی ثبقس  ٘ٛاض خقجٝ: آضٌبیی ثب جعجِ اثضاس

 : ؾٕز چخ نفحٝ ٕ٘بیف لطاض زاضز وٝ اثعاضٞب اظ  ثبال ثٝ دبییٗ ثٝ نٛضر ظیٍعاي فجبضسٙس اظ 

  ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاض فّف ٔی سٛا٘یس ٌطٜ ٞب ، ذغٛط ٚ زیٍط اخعای اٍِٛ ضا ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ : اثضاس فلص

 (اثعاض فقبَ ٔی قٛز Aثبفكطزٖ وّیس ) . ی ثبظقسٖ ٔكرهبر ثبیس ایٗ اثعاض فقبَ ثبقس ثطا. سغییط زٞیس 

ضٚی خعء . ضٚی ذظ یب ٌطٜ یب ٞط خعء زیٍط اٍِٛ ثٝ آضأی حطوز وطزٜ سب ثٝ ضً٘ لطٔع قٛز 

 :ا٘شربثی زاثُ وّیه وٙیس سب دٙدطٜ ای ثبظ قٛز ثٝ ٘بْ ٔكرهبر ٌطٜ

  ٜدٙدطٜ ثؿشٝ ثٝ . ٚیػٌی ٞبی ٘مبط اظ آٖ اؾشفبزٜ ٔی قٛز  ایٗ دٙدطٜ ثطای سقییٗ: ٔكرهبر ٌط

 :ٔكرهبر ٌطٜ ضٚی ٔحسٚزٜ انّی قبُٔ . ٘ٛؿ ٌطٜ ٌعیٙٝ ٞبی ٔشفبٚسی زاضز 

 .٘بْ ٘مغٝ ضا ٔكرم ٔی وٙس : ٘بْ  .1

 .ظاٚیٝ ثیٗ زٚ ذظ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس : ظاٚیٝ  .2

 ٚ زایطٜ ٔؿشمیٓ ، ٔٙحٙی : ثطای ٞط ٌطٜٚ ؾٝ ٘ٛؿ ٚخٛز زاز : ٚیػٌی ٞبی ٘مغٝ  .3

زض نٛضسی . ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ اخبظٜ سقطیف زضخٝ ثٙسی ثطای ٘مغٝ زازٜ ذٛاٞس قس : زضخٝ ثٙسی  .4

وٝ ثطای یه ٘مغٝ زضخٝ ثٙسی سقطیف قسٜ ثبقس اظ قىُ ؽبٞطی ٘مغٝ یه وبزض زٚضفالٔز ٘مغٝ 

ظاض ٌطٜ ثطای سغییط ٚضقیز ٘مغٝ یب حصف آٖ اظ ٔدٕٛفٝ ٘مغٝ ٞب زض حبِی وٝ اة. ٔكرم ٔی قٛز 

 .ضا دبییٗ ٍ٘ٝ زاقشٝ ٚ ضٚی ٘مغٝ وّیه وٙیس  ctrlفقبَ اؾز وّیس 

ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ دٙدطٜ ٔرشهبر ثبظ ٔی قٛز وٝ قٕب ٔی سٛا٘یس زض آٖ ٔرشهبر : ٔرشهبر  .5

 .٘مغٝ ضا ٘ؿجز ثٝ ٔجسا ا٘شربثی ذٛز ٔكبٞسٜ وطزٜ یب سغییط زٞیس 

 .ا ایٗ ٌعیٙٝ حصف ذٛاٞٙس قس زضظ زٚذز ٞبی سقطیف قسٜ ضٚی ٘مغٝ ة: حصف زضظ  .6

زض نٛضسی وٝ ثرٛاٞیس ٔكرهبر زضظ زٚذز ضا ٔٙحهطا ثطای یه  ٘مغٝ سغییط زٞیس : زضظ زٚذز  .7

 :اظ ایٗ دٙدطٜ اؾشفبزٜ وٙیس وٝ حبِز ٞبی ظیط زض وبزض زضظ زٚذز ٕ٘بیبٖ ٔی قٛز 

  ی ٕ٘بیس زض ٞط وساْ اظ ٌطٜ ٞب ا٘ساظٜ ا٘شربة قسٜ ضا ثٝ ٘مغٝ لجّی ٔشهُ ْ: ثٝ لجّی. 

  زض ٞط وساْ اظ ٌطٜ ٞب ا٘ساظٜ ا٘شربة قسٜ ضا ثٝ ٘مغٝ ثقسی ٔشهُ ٔی ٕ٘بیس : ثٝ ثقسی. 

  زض وُ عَٛ لغقٝ ا٘شربة قسٜ ٔیعاٖ زضظ زٚذز ضا ثٝ نٛضر ٔشٙبؾت ثب ا٘ساظٜ ٞبی آٖ : ٔشٙبؾت

 .افٕبَ ٔی وٙس 
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  ٔی وٙس ٚ زض ٌطٜ ٞبی ثیٗ آٟ٘ب حبِز زض ٌطٜ ٞبی اثشسا ٚ ا٘شٟب ، ا٘ساظٜ ا٘شربة قسٜ ضا افٕبَ : والٞساض

 .ٔٛضة زض وٙح ٞب ثطای زضظ زٚذز افٕبَ ٔی وٙس 

 .لضٍهی ًذاسد ایي همبدیش ثشاثش ثبضذ . اًذاصُ عوك دسصدٍخت سا هی تَاًیذ دس وبدسّبی عوك لجلی ٍعوك ثعذی دسج ًوبییذ 

  دٙدطٜ ای ثب دؽ اظ ا٘شربة فّف ، ثب زاثُ وّیه ضٚی یىی اظ ذغٛط انّی اَ: ٔكرهبر ذظ ، ٌٛ

 .فٙٛاٖ سٙؾیٓ لغقٝ ثبظ ٔی قٛز وٝ زض اثعاض سٙؾیٓ لغقٝ ثكطح آٖ ٔی دطزاظیٓ 

  ٖٛدؽ اظ ا٘شربة فّف ، ثب زاثُ وّیه ضٚی ؾبؾٖٛ ، دٙدطٜ ٔكرهبر ؾبؾٖٛ : ٔكرهبر ؾبؾ

 .ثبظ ٔی قٛز وٝ ٔی سٛا٘یس زض آٖ ذهٛنیبر ؾبؾٖٛ ضا سغییط زازٜ ٚ یب خبثدب وٙیس 

 ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ اثعاض ٔی سٛاٖ سىٝ اٍِٛٞب ، ٌطٜ ٞب ، ذغٛط ، ؾبؾٖٛ ٞب ٚ ؾبیط :  اثضاس جبثجبیی

 :ثطای حطوز اخعای ٔرشّف ثكطح ظیط ثىبض ٔی ضٚز . اخعای لبثُ سقطیف زض اٍِٛ ضا خبثدب ٕ٘ٛز 

  ٜحطوز ٌط : 

 ( . ضا ثفكبضیس Mوّیس ) اثعاض خبثدبیی ضا ا٘شربة وٙیس یب  .1

 .ٔٛضز ٘ؾط لطاضزٞیس  ٘كبٍ٘ط ٔبٚؼ ضا ضٚی ٌطٜ .2

 .ثب وّیه ٔساْٚ ٔبٚؼ ضا حطوز زٞیس  .3

ٚلشی ٌطٜ حطوز وطز ٚ ثٝ ٔىبٖ ٔٛضز ٘ؾط ضؾیس ثب ضٞب وطزٖ ٔبٚؼ دٙدطٜ ٔرشهبر ثبظ قسٜ ٚ  .4

 .ٔرشهبر ٌطٜ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس 

 .زض نٛضسی وٝ ٔرشهبر ٔغّٛة ثبقس آٖ ضا سبییس یب آ٘طا سغییط زازٜ ٚ سبییس ٕ٘بییس  .5

 ٍِٛحطوز سىٝ ا  : 

 . اثعاض خبثدبیی ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 .ٔحسٚزٜ اٍِٛیی وٝ ٔی ذٛاٞیس خبثدب وٙیس ٔكرم وٙیس  .2

ضٚی نفحٝ وّیس ، ثب وّیه  ctrl٘كبٍ٘ط ٔبٚؼ ضا زاذُ ٔحسٚزٜ لطاض زازٜ ٚ ثب فكطزٖ ٕٔشس سىٕٝ  .3

 .ٔساْٚ ٔبٚؼ اٍِٛ ضا حطوز زازٜ ٚ ثٝ ٔىبٖ زِرٛاٜ ا٘شمبَ زٞیس 

زض . ضا ضٞب وطزٜ دٙدطٜ ٔرشهبر ثبظ ٔی قٛز  ctrlٚاٜ ٔبٚؼ ٚ سىٕٝ دؽ اظ ضؾیسٖ ثٝ ٔىبٖ زِد .4

 .نٛضر ٔغّٛة ثٛزٖ ٔرشهبر سبییس ٚ ٌط٘ٝ زض نٛضر سٕبیُ آٖ ضا سغییط ٚ سبییس ٕ٘بییس 
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  ٖٛحطوز ؾبؾ: 

 .اثعاض خبثدبیی ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 .٘كبٍ٘ط ٔبٚؼ ضا ضٚی ؾبؾٖٛ ٔٛضز ٘ؾط لطاض زٞیس  .2

 .، ٔبٚؼ ضا حطوز زٞیس سب ؾبؾٖٛ سٕبٔب حطوز وٙس ثب وّیه ٔساْٚ ضٚی ؾبؾٖٛ  .3

زض نٛضسی وٝ ثرٛاٞیس ؾطؾبؾٖٛ ضا حطوز زٞیس ، ثبیس ٘كبٍ٘ط ٔبٚؼ ضٚی ٘ٛن ؾبؾٖٛ لطاض  .4

ضا ٍ٘ٝ زاقشٝ ٚ ٕٞعٔبٖ ثب وّیه ٔساْٚ ٘ٛن ؾبؾٖٛ ضا ثٝ ٔىبٖ زِرٛاٜ  shiftٌیطز ، ؾذؽ وّیس 

 .سهبر ضا سبییس یب سغییط ٚ سبییس وٙیس ٚ ٔبٚؼ دٙدطٜ ٔد shiftثب ضٞب وطزٖ . حطوز زٞیس 

 ُثب اؾشفبزٜ اظ اثعاض ٌطٜ ٔی سٛا٘یس ضٚی ذغٛط انّی ٚ یب ذغٛط ٘كب٘ٝ ٌطٜ ایدبز وٙیس :  اثضاس گش .

 :ثطای اؾشفبزٜ ثكطح ظیط فُٕ وٙیس . ایٗ اثعاض زض خبثدبیی ٌطٜ ٞب ٘یع وبضثطز زاضز 

 (.فكبضیس ضا ة Nوّیس ) اثشسا ضٚی اثعاض ٌطٜ وّیه وٙیس یب  .1

ثب حطوز ٘كبٍ٘ط ٔبٚؼ ثط ضٚی ذظ ٔٛضز ٘ؾط ، فبنّٝ ٌطٜ ٔٛضز ٘ؾط اظ ٌطٜ لجّی ٚ ثقسی ٘كبٖ   .2

 .زازٜ ٔی قٛز 

 .دؽ اظ ضؾیسٖ ثٝ ٔحُ زِرٛاٜ وّیه وٙیس  .3

زض حبِز دیف فطو ثب وّیه ضٚی ٘مغٝ زِرٛاٜ دٙدطٜ ٔرشهبر ثبظ ٔی قٛز ٚ ٔی سٛا٘یس ثب ا٘شربة  .4

و در صورت ویاز بً .از ومایش خودکار آن در دفعات بعذ جلوگیری وماییذ  "زیٍط ٘كبٖ ٘سٜ " ٌعیٙٝ 

 .پىجري با دابل کلیک روی گري پىجري مختصات باز می شود 
 :در پىجري مختصات می تواویذ مبىای تغییرات را با یکی از مبىاٌای زیر تعییه کىیذ  .5

 ٔرشهبر ٘مغٝ خسیس ٘ؿجز ثٝ ٔجسا ٔرشهبر ضا سقییٗ وٙیس : ٔجسا.  

  ٝٔرشهبر ٘مغٝ خسیس ٘ؿجز ثٝ آذطیٗ ٔٛلقیز ٕٞبٖ ٘مغٝ وٝ ٔی سٛا٘یس آ٘طاسغییطزٞیس : آذطیٗ ٘مغ. 

  وٝ ٔی سٛاٖ آٖ ضا سغییط زاز( خٟز ؾبفشٍطز)ٔرشهبر ٘مغٝ خسیس ٘ؿجز ثٝ ٘مغٝ لجّی : ٘مغٝ لجّی. 

  ضا سغییط زازوٝ ٔی سٛاٖ آٖ ( خٟز ؾبفشٍطز)ٔرشهبر ٘مغٝ خسیس ٘ؿجز ثٝ ٘مغٝ ثقسی : ٘مغٝ ثقسی. 

ٚ وّیه ثط ضٚی ٌطٜ ٔٛضز ٘ؾط ، ذغٛط ٔٙشٟی ثٝ ٌطٜ ، ثٝ قىُ ٔٙحٙی زضآٔسٜ  shiftثب ٌطفشٗ وّیس  .6

 .ٚ ثطای ثطٌكشٗ ثٝ حبِز اِٚیٝ وبفیؿز ایٗ وبض ضا زٚثبضٜ سىطاض وٙیس 

ظ ٚ وّیه ضٚی ٌطٜ ٔٛضز ٘ؾط ، آٖ لؿٕز زضخٝ ثٙسی ٔی قٛز ٚ ثب ا٘دبْ ٔدسز ا ctrlثب ٌطفشٗ وّیس  .7

 .زضخٝ ثٙسی ذبضج ٔی ٌطزز 
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  ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ اثعاض ٔی سٛا٘یس اظ ضٚی سىٝ اٍِٛ ، یه ذظ ٘كب٘ٝ ثٝ ٕٞبٖ قىُ ٚ یب اظ : اثضاس تجذیل

 .ضٚی ذغٛط ٘كب٘ٝ یه سىٝ اٍِٛی خسیس ثؿبظیس 

 .ضٚی اثعاض سجسیُ لغقٝ وّیه وٙیس  .1

 .لغقٝ ٔٛضز ٘ؾط ضا ا٘شربة وٙیس  .2

ٞبی ٔحهٛض سجسیُ ثٝ یه سىٝ خسیس ٔی قٛ٘س ٚ ٔی سٛا٘یس آٖ ٞب ضا ثب وّیه ضٚی لغقٝ ، ٔحیظ  .3

 .زض فٟطؾز سىٝ ٞب ٔكبٞسٜ وٙیس 

اٌط . ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاض ثطـ سىٝ ٔی سٛا٘یس اٍِٛ ضا ثٝ چٙس لؿٕز زِرٛاٜ ثطـ ثع٘یس : ًىتِ هْن اثضاس تجذیل 

ثٟشط اؾز اظ اثعاض سجسیُ اؾشفبزٜ  ثرٛاٞیس سىٝ ای خسیس اظ اٍِٛ یب ضٚی آٖ ٔب٘ٙس ؾدبف یب خیت ثؿبظیس

ثطای ایٗ وبض ثب اثعاض ٘كب٘ٝ ٌصاضی ذظ یه ٔحیظ ثؿشٝ ضٚی اٍِٛ یب زض نفحٝ ایدبز وٙیس ؾذؽ ثب . ٕ٘بییس 

اثعاض سجسیُ ضٚی ایٗ ٔحیظ ثؿشٝ وّیه وٙیس ، ذٛاٞیس زیس وٝ سىٝ اٍِٛی خسیس زض فٟطؾز سىٝ ٞب ٕ٘بیبٖ 

ایس فضبی ثؿشٝ ایدبز ٘ىطزٜ ثبقٙس ، ٔی سٛا٘یس ثب ا٘شربة اثعاض سجسیُ ٚ اٌط ذغٛعی وٝ ضؾٓ وطزٜ . ٔی قٛز  

 :زض ایٗ دٙدطٜ ٌعیٙٝ ٞبی ظیط ٚخٛز زاضز . ا٘شربة ٘مغٝ اثشسا ٚ ا٘شٟبی فضب ، دٙدطٜ سجسیُ ضا ثبظ وٙیس 

  ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ فضبی ا٘شربثی قٕب ثٝ یه سىٝ خسیس اٍِٛ سجسیُ ٔی قٛز: ؾبذشٗ یه سىٝ خسیس. 

  ثب فقبَ ؾبظی ایٗ ٌعیٙٝ ٔكرم ٔی وٙیس وٝ ٔبیّیس اظ وساْ سىٝ اٍِٛ ، سىٝ : ؾبذشٗ یه ٘كب٘ٝ خسیس

 .ای خسیس ثؿبظیس 

  ثب ا٘شربة ٔیعاٖ خبثدبیی ٔی سٛا٘یس سىٝ اٍِٛی خسیس ضا٘ؿجز ثٝ ذظ ( : افمی ٚ فٕٛزی ) خبثدبیی

 .٘كب٘ٝ سطؾیٕی خبثدب وٙیس 

 ِخبثدبیی یه سىٝ اٍِٛ ثبیس ٘بحیٝ ٔٛضز ٘ؾط ضا ا٘شربة ٚ ثٝ ضٚـ ظیط ثطای ا٘دبْ :  اثضاس جبثجبیی لطع

 :سغییطار زِرٛاٜ ضا ا٘دبْ زٞیس 

 .اثعاض خبثدبیی لغقٝ ضا ا٘شربة وٙیس  .1

ٔبٚؼ ضا ضٚی اِٚیٗ ٌطٜ زض خٟز فمطثٝ ٞبی ؾبفز لطاض زازٜ ، وّیه ٔساْٚ وٙیس ٚ ٘كبٍ٘ط ٔبٚؼ  .2

 .ضا سب آذطیٗ ٌطٜ ثىكیس 
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 .ضا ضٚی نفحٝ وّیس ثفكبضیس  shiftسٕبْ سىٝ اٍِٛ وّیس  ثطای سغییط زازٖ .3

 

 .٘كبٍ٘ط ٔبٚؼ ضا ثط ضٚی یه ٌطٜ اظ لغقٝ ٔٛضز ٘ؾط لطاض زازٜ ٚ ثب وّیه ٔساْٚ حطوز زٞیس  .4

ضا ٍ٘ٝ زاقشٝ ، ٔیعاٖ خبثدبیی ؾبیط ٘مبط یه سىٝ  ctrlثطای سغییط زازٖ لؿٕشی اظ سىٝ اٍِٛ وّیس  .5

 .ٜ ذٛاٞس ثٛز ٔشٙبؾت ثب ٌطٜ انّی ا٘شربة قس

 ِثطای ا٘شربة یه ذظ اظ اٍِٛ ٚ ٔكبٞسٜ یب سغییط آٖ ٔی سٛا٘یس ثب زاثُ وّیه ضٚی آٖ :  اثضاس لطع

ضٚی یه سىٝ اٍِٛ ٚ ( ذغٛط ) ثطای ا٘شربة ٔدٕٛفٝ ای اظ ٘مبط . دٙدطٜ سٙؾیٓ لغقٝ ضا ثبظ وٙیس 

 :سقییٗ ٔكرهبر اظ ایٗ اثعاض ثٝ ضٚـ ظیط اؾشفبزٜ ٔی قٛز 

 .لغقٝ وّیه وٙیس ضٚی اثعاض  .1

لغقٝ ٔٛضز ٘ؾط ثٝ . ضٚی ٘مغٝ اَٚ زض خٟز فمطثٝ ٞبی ؾبفز حطوز وٙیس سب ثٝ ٘مغٝ ا٘شٟبیی ثطؾیس  .2

 .زض ایٗ حبِز ضٚی ٘مغٝ ا٘شٟبیی زاثُ وّیه وٙیس . ضً٘ لطٔع زض ٔی آیس 

 :دٙدطٜ سٙؾیٓ لغقٝ ثب ؾٝ ٔكرهٝ انّی ظیط ثبظ ذٛاٞس قس  .3

  ٘ٛؿ وٙح ٞب ٔی ثبقس وٝ ٔی سٛا٘یس ثب ا٘ساظٜ زِرٛاٜ ٘ٛؿ وٙح ضا ٔٙحٙی ، ایٗ ٌعیٙٝ ثطای سغییط : وٙح ٞب

 . ٌطز ٚ سرز زضآٚضیس 

  زض وبزض ضٚـ  . ثطای اضبفٝ وطزٖ ٌطٜ ٞبی ثیٗ زٚ ؾط لغقٝ اؾشفبزٜ ٔی قٛز : سمؿیٓ ثٙسی

 :ٔی سٛا٘یس سقییٗ وٙیس سمؿیٓ ثٙسی ثطحؿت سقساز یب عَٛ ثبقس 

ذبة ضٚـ ثب سقساز وبزض خسیسی فقبَ ٔی قٛز وٝ زض آٖ ثبیس فسزی ٚاضز وٙیس زضنٛضر ا٘ز: ثب سقساز ( اِف 

 .وٝ ثٝ سقساز فسز ا٘شربثی قٕب ٌطٜ ایدبز ٔی قٛز 

زض نٛضر ضٚـ ثب عَٛ وبزض خسیسی فقبَ ٔی قٛز وٝ ثبیس زض آٖ فسزی ٚاضز وٙیس وٝ ایٗ : ثب عَٛ ( ة 

 . لغٝ اثشسا سب ا٘شٟب زضآٖ ایدبز قٛز فسز عَٛ لغقبسی اؾز وٝ ٔی ذٛاٞیس ٌطٜ ٞبی خسیس اظ ٖ

  َٛوٝ ثب اؾشفبزٜ اظ وبزض . ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ ٌعیٙٝ ٔی سٛا٘یس عَٛ لغقٝ ٔٛضز ٘ؾط ضا سغییط زٞیس : ع

 .ثبظقسٜ ثؿشٝ ثٝ ٘ٛؿ ذظ افمی ، فٕٛزی ، ٔٙحٙی یب ٔٛضة ٔیعاٖ سغییط ضا وٓ یب ظیبز وٙیس 
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 ِظیط ضا ا٘دبْ زٞیس ثطای ایٗ وبض ٔطاحُ :  اثضاس چشخص لطع: 

 .ضٚی اثعاض چطذف لغقٝ وّیه وٙیس  .1

 . لغقٝ ای وٝ ٔبیُ ثٝ چطذب٘سٖ آٖ ٞؿشیس ضا ثٝ عٛضؾبفشٍطز ا٘شربة وٙیس سب لطٔع قٛز  .2

 .ایٗ ٘مغٝ ثٝ نٛضر یه ضطثسض وٛچه ٕ٘بیف زازٜ ٔی قٛز . دؽ اظ آٖ ثبیؿشی ٔطوع زٚضاٖ آٖ ضا سقییٗ وٙیس  .3

 .ثب ضٞب وطزٖ ٔبٚؼ دٙدطٜ چطذب٘سٖ ثبظ ٔی قٛز . لغقٝ ضا ثب وّیه ٕٔشس ثچطذب٘یس ثب حطوز ٔبٚؼ ثٝ ؾٕز زِرٛاٜ  .4

 .زض ایٗ دٙدطٜ زض نٛضر سٕبیُ ظاٚیٝ زلیك ٚ خٟز چطذف ضا سقییٗ وطزٜ ٚ سىٕٝ سبییس ضا ثع٘یس .5

  ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ اثعاض ٔی سٛا٘یس اٍِٛ ضا ثطاؾبؼ یىی اظ ذغٛط : اثضاس چشخبًذى لطعِ ثشاسبس خط

ثٝ ایٗ نٛضر وٝ دؽ اظ ا٘شربة اثعاض ضٚی یىی اظ ذغٛط انّی وّیه وٙیس ، . ِی ثچطذب٘یس ال

 .ذٛاٞیس زیس وٝ اٍِٛ زض خٟز فمطثٝ ؾبفز ٔی چطذس وٝ ذظ ا٘شربثی زض ضاؾشبی افك لطاض ٌیطز

ضا ٍ٘ٝ زاضیس چطذف عٛضی نٛضر ٔی ٌیطز وٝ ذظ ا٘شربثی زض ضاؾشبی    shiftزض نٛضسی وٝ ٕٞعٔبٖ وّیس

ضا ثفكبضیس چطذف ثطذالف فمطثٝ ؾبفز ٔی چطذس وٝ ذظ  ctrlفٕٛز ثط افك اؾز ٚ زض نٛضسی وٝ وّیس 

 .ا٘شربثی زض ضاؾشبی افك اؾز 

 وٙح ٞب ٌطٜ ٞبیی ٞؿشٙس وٝ زٚ ذظ . ثطای سغییط ٔكرهبر وٙح ٞب اؾشفبزٜ ٔی قٛز :  اثضاس تٌظین وٌج

 :ٚـ ظیط آٟ٘ب ضا سغییط زاز ٔٙشٟی ثٝ آٟ٘ب زض یه ضاؾشب ٕ٘ی ثبقس ٚ ٔی سٛاٖ ثٝ ض

 .اثعاض سٙؾیٓ وٙح ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 :ضٚی وٙح ٔٛضز ٘ؾط وّیه وٙیس سب دٙدطٜ ای ثب فٙٛاٖ سٙؾیٓ وٙح ثبظ قٛز  .2

  ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ ثٝ ا٘ساظٜ ٘هف ٔمساضی وٝ سقییٗ ٔی وٙیس اظ زٚ عطف وٙح حطوز : وٙح سرز

ٞٓ ٔشهُ ٔی قٛز ٚ وٙح ٞب ثٝ قىُ سرز یب انغالحب وٙیس ، زٚ ٌطٜ ایدبز قسٜ ثب یه ذظ ٕٔشس ثٝ 

 .دد زض ٔی آیس 

  ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ یه ٔٙحٙی ثیٗ زٚ ذظ ٔٙشٟی ثٝ وٙح ثب ققبؿ ا٘شربثی قٕب ضؾٓ : وٙح ٔٙحٙی

 .ٔی قٛز 

  ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ وٙح قٕب وبٔال ٌطز ٔی قٛز ثٝ نٛضر زایطٜ ای ثب ققبؿ ا٘شربثی قٕب: وٙح ٌطز 
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 ثطای ا٘شربة ٔدٕٛفٝ ای اظ ٘مبط ضٚی یه سىٝ اٍِٛ ٚ سطؾیٓ ذظ ضإٞٙب ثٝ :  س هَاصی سبصیاثضا

 .ٔٛاظار آٟ٘ب ثب فبنّٝ ٔكرم اظ ایٗ اثعاض اؾشفبزٜ ٔی قٛز 

 .اثعاض ٔٛاظی ؾبظی ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 .لغقٝ ٔٛضز ٘ؾط ضا اظ اثشسا زض خٟز ؾبفشٍطز ا٘شربة وطزٜ ٚ ضٚی آٖ وّیه وٙیس  .2

 .٘شٟبیی وّیه وطزٜ سب ٘بحیٝ ٔٛضز ٘ؾط ا٘شربة ٚ دٙدطٜ ٔٛاظی ؾبظی ثبظقٛز ضٚی ٘مغٝ ا .3

 ثب اؾشفبزٜ اظ خسَٚ سقییٗ وٙیس ذظ ٔٛاظی زاذُ اٍِٛ ثبقس یب ذبضج آٖ .4

 .ثب ا٘شربة ٌعیٙٝ سبییس ذظ ٔٛاظی قٕب ضؾٓ ٔی قٛز  .5

 اظ ایٗ اثعاض خٟز سطؾیٓ ذغٛط زِرٛاٜ اؾشفبزٜ ٔی قٛز :  اثضاس ًطبًِ گزاسی خط . 

 . اثعاض ٘كب٘ٝ ٌصاضی ضا وٝ ثٝ قىُ لّٓ اؾز ، ا٘شربة وٙیس  .1

 .ثب وّیه چخ ذظ ٘كب٘ٝ ضا ثٝ زِرٛاٜ ضؾٓ وٙیس  .2

 .ثب فكطزٖ وّیه ضاؾز زض ا٘شٟب ذظ ذٛز ضا سثجیز وٙیس  .3

 .ٚ وّیه وطزٖ ، ذظ ٔٙحٙی ضؾٓ وٙیس  ctrlثطای ضؾٓ ذظ ٔٙحٙی ثب فكبض زازٖ ٕٞعٔبٖ وّیس  .4

ٚ وّیه وطزٖ ، ذغٛط فمظ خٟز افمی ٚ  shifrض ثب فكبض زازٖ ٕٞعٔبٖ وّیسثطای ضؾٓ ذظ ظاٚیٝ زا .5

 .فٕٛزی ضؾٓ ٔی قٛز 

 ُاظ ایٗ اثعاض خٟز سطؾیٓ زایطٜ یب ٞالِی وطزٖ لؿٕشی اظ سىٝ اٍِٛاؾشفبزٜ :  اثضاس ًطبًِ گزاسی دایش

 . ٔی قٛز 

 .اثعاض ٘كب٘ٝ ٌصاضی زایطٜ ضا ا٘شربة وٙیس  .1

ِٚیٗ ٘مغٝ ا٘شربثی ٔطوع زایطٜ اؾز وٝ ثب وكیسٖ ٔبٚؼ ضٚی نفحٝ ٔی ا. ثب وّیه ٕٔشس قطٚؿ وٙیس  .2

ثقس اظ آٖ دٙدطٜ ای ثبظ ٔی قٛز وٝ ٔی سٛا٘یس عَٛ ٚ فطو . سٛاٖ زایطٜ ضا ثعضٌشط یب وٛچىشط وطز 

 .٘مغٝ ٔطوع ٚ ققبؿ زایطٜ ضا زض ٔحُ زِرٛاٜ سقییٗ وٙیس 

 .زض ذظ ٔٛضز ٘ؾط ٌطٜ ٞبیی ایدبز وطز ثطای ضؾٓ ٔٙحٙی ٞبی ٔٙغجك ثط زایطٜ ٔی سٛاٖ ضٚی زایطٜ .3
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 اظ ایٗ اثعاض ثطای سقطیف چیٗ ضٚی اٍِٛ ٚ یب ضؾٓ ذظ چیٗ اؾشفبزٜ ٔی قٛز وٝ ٍٞٙبْ :  اثضاس چیي

ثطای ایٗ وبض دؽ اظ ا٘شربة اثعاض چیٗ وبفی اؾز ٔب٘ٙس اثعاض . چبح ضٚی اٍِٛ ٔكرم ٔی قٛز 

. ٚ زض ٟ٘بیز ثب ضاؾز وّیه آٖ ضا سٕبْ وٙیس ٘كب٘ٝ ٌصاضی ذظ قطٚؿ ثٝ ضؾٓ ذظ زِرٛاٜ ٕ٘بییس 

ثطای ضؾٓ   ctrlثطای ضؾٓ ذغٛط افمی ٚ فٕٛزی ٚ فكطزٖ ٕٞعٔبٖ وّیس  shiftفكطزٖ ٕٞعٔبٖ وّیس 

 .ذغٛط ٔٙحٙی وبضثطز زاضز 

  وٝ ثٝ قىُ ثطای سقطیف ٔحُ ثطـ زض زضٖٚ سىٝ اٍِٛ اظ ایٗ اثعاض اؾشفبزٜ ٔی قٛز :  ثششخط اثضاس

 .ثبقس لیچی فٕٛزی ٔی 

 .اثعاض ذظ ثطـ ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 .ٔحُ قطٚؿ ثطـ ضا ضٚی سىٝ اٍِٛ ٔكرم وٙیس  .2

 .ا٘شٟبی ذظ ثطـ ضا ضٚی ؾغح اٍِٛ سقییٗ وٙیس سب یه ذظ ثب فالٔز لیچی ضٚی قىُ ٔكرم قٛز .3

ثطای ضؾٓ   ctrlثطای ضؾٓ ذغٛط افمی ٚ فٕٛزی ٚ فكطزٖ ٕٞعٔبٖ وّیس  shiftفكطزٖ ٕٞعٔبٖ وّیس  .4

 .وبضثطز زاضز  ذغٛط ٔٙحٙی

 ِثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ اثعاض وٝ ثٝ قىُ لیچی افمی اؾز ٔی سٛاٖ اٍِٛ ضا ثٝ چٙس سىٝ ثطـ :  اثضاس ثشش تى

 .ظز وٝ زٚ ضٚـ زاضز 

  َٚضٚـ ا : 

 .اثعاض ثطـ سىٝ ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 .اظ ذبضج اٍِٛ قطٚؿ وطزٜ ٚ ذظ ثطـ ضا ثٝ زِرٛاٜ ضؾٓ وٙیس سب اظ اٍِٛ ذبضج قٛز  .2

لغقٝ ثطـ ذٛضزٜ زض . ٔیٙبٖ اظ ثؿشٝ ثٛزٖ ذظ ثب وّیه ضاؾز ذظ ثطـ ضا سثجیز وٙیس دؽ اظ اط .3

 .فٟطؾز سىٝ ٞب اضبفٝ ٔی قٛز 

ثطای   ctrlثطای ثطـ ذغٛط افمی ٚ فٕٛزی ٚ فكطزٖ ٕٞعٔبٖ وّیس  shiftفكطزٖ ٕٞعٔبٖ وّیس  .4

 .ثطـ ذغٛط ٔٙحٙی وبضثطز زاضز 

 

 ش دس الگَ ایجبد وٌیذ ثبیذ ثشش ّبی ثعذی سا سٍی تىِ هَسد ًظش اعوبل وٌیذ ًِ سٍی الگَی اٍلیِدلت داضتِ ثبضیذ اگش ثخَاّیذ ثیص اص یه ثش

 



الگوسازی لباس با رایانه ـ ترابیان 

54 
 

 

  ْٚضٚـ ز: 

 .ضا ا٘شربة وٙیس ( قىُ لّٓ) اثعاض ٘كب٘ٝ ٌصاضی ذظ  .1

زلز زاقشٝ ثبقیس ذظ ٘كب٘ٝ وٝ . ٔؿیطی وٝ ٔبیّیس زض آٖ ثطـ ا٘دبْ قٛز سٛؾظ لّٓ ضؾٓ ٕ٘بییس  .2

 .ٚ ضا عٛضی لغـ وٙس وٝ اٍِٛ حشٕب ثطـ ثرٛضز ضؾٓ ٔی وٙیس ذغٛط اًِ

 .اثعاض ثطـ سىٝ ضا ا٘شربة وٙیس  .3

زض ایٗ وّیه ضاؾز ٕ٘ٛزٜ سب اٍِٛ اظ آٖ . ٔبٚؼ ضا ضٚی ذغی وٝ ضؾٓ وطزیس ثجطیس سب لطٔع قٛز  .4

 .لؿٕز وٝ ذظ وكیسٜ ثٛزیس ثطـ ذٛضزٜ ٚ زض فٟطؾز سىٝ ٞب اضبفٝ قٛز 

 ُزٚ ذظ ٔشٙبؽط اظ زٚ سىٝ اٍِٛ ثٝ ٞٓ ٚ ایدبز یه سىٝ اٍِٛ اؾشفبزٜ ثطای چؿجب٘سٖ :  اثضاس چسجبًذى گش

 .ٔی قٛز 

 .اثعاض چؿجب٘سٖ ٌطٜ ضا ا٘شربة وٙیس  .1

٘مغٝ اثشسایی ذظ ٔٛضز ٘ؾط ضا خٟز فمطثٝ ؾبفز حطوز زٞیس سب . اظ یىی اظ سىٝ ٞبی اٍِٛ قطٚؿ وٙیس  .2

 .ذظ آثی ا٘شربة ٚ فقبَ قٛز 

 .ٔطثٛعٝ لطٔع قٛز  ضٚی ٘مغٝ ا٘شٟبیی وّیه وطزٜ سب ذظ .3

ٔبٚؼ ضا ثٝ آضأی ضٚی سىٝ زیٍط وكیسٜ ٚ ذظ ٔشٙبؽط ضا ثب ٘مبط ٔشٙبؽط ذظ ا٘شربثی ضا ثب وّیه  .4

 .ضٚی ٌطٜ ٞب ا٘شربة وٙیس 

ضٚی ٘مغٝ دبیب٘ی ٔشٙبؽط ثب ٘مغٝ ا٘شٟبی اٍِٛی اَٚ ، ذٛاٞیس زیس وٝ زٚ سىٝ زض فٟطؾز سىٝ ٞب سجسیُ  .5

 .ثٝ یه سىٝ قسٜ ا٘س 

 .ا٘یس ثطـ ٞبی غیط ٔشمبضٖ زِرٛاٜ ضا ضٚی سىٝ خسیس افٕبَ وٙیس اوٖٙٛ ٔی سٛ .6

  ضا اظ ضٚی اٍِٛ ... ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ اثعاض ٔی سٛا٘یس ٘مغٝ ، ذظ ، ؾبؾٖٛ ، سىٝ ، ٔشٗ ٚ : پبن وي اثضاس

 .ثطای ایٗ ٔٙؾٛض دبن وٗ ضا ضٚی لؿٕز ٔٛضز ٘ؾط وّیه وٙیس سب دبن قٛز . حصف وٙیس 

ٕٞچٙیٗ ثب دبن وطزٖ یه . زٖ یه ٘مغٝ ذغٛط ٔٙشٟی ثٝ آٖ ، ثٝ ٞٓ ٚنُ ٔی قٛ٘س زلز وٙیس ثب دبن وط 

 .ذظ اثشسا ٚ ا٘شٟبی آٖ دبن ٔی قٛز ٚ ذغٛط لجُ ٚ ثقس ثٝ ٞٓ ٔشهُ ٔی قٛ٘س 
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 ثب ایٗ اثعاض لطیٙٝ سىٝ اٍِٛ ٘ؿجز ثٝ ذغی وٝ ا٘شربة ٔی وٙیس ، ؾبذشٝ ٔی قٛز : ثضاس لشیٌِ سبصی ا. 

 .ا٘شربة وٙیس اثعاض لطیٙٝ ؾبظی ضا  .1

 .ذظ اثشسا ٚ ا٘شٟب ضا زض خٟز ؾبفشٍطز ا٘شربة وٙیس سب لطٔع قٛز  .2

زض نٛضسی وٝ ذظ ا٘شربثی ٕٞبٖ ذظ ٔٛضز ٘ؾط ثبقس ، ثب وّیه ضاؾز سىٝ اٍِٛ ٘ؿجز ثٝ آٖ ذظ  .3

 .لطیٙٝ ٔی قٛز ٚ ٔی سٛا٘یس ثطـ ٞبی غیط لطیٙٝ ضٚی آٖ ا٘دبْ زٞیس 

ٚاٞیٓ ا٘شربة وٙیٓ ذالف فمطثٝ ؾبفز ثبقس ، ثبیس اثشسا اٍِٛ ضا اٌط ذغی وٝ ضٚی اٍِٛ ٔی خ:  ًىتِ هْن

 .ٔقىٛؼ افمی وطزٜ سب ذظ زض ضاؾشبی ؾبفشٍطز لطاض ٌیطز ؾذؽ ٔطاحُ فٛق ضا ا٘دبْ زٞیس 

  ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ اثعاض ضٚی سىٝ اٍِٛ زض لؿٕشی وٝ ٔبیّیس ، دیّی عطاحی ٔی قٛز : پیلی اثضاس. 

 . ضا ا٘شربة وٙیسدیّی اثعاض  .1

 .قٛز  ٔحُ دیّی ٔكرموٙیس سب ضٚی ذغی وٝ ٔبیّیس دیّی ضٚی آٖ لطاض ٌیطز وّیه  .2

دؽ اظ ٔكرم وطزٖ ٘مغٝ زْٚ خسَٚ ٔكرهبر دیّی ثبظ ٔی قٛز وٝ ٔی سٛا٘یس ثب سغییط  .3

 :دٙدطٜ ٔكرهبر دیّی قبُٔ . ٔكرهبر آٖ دیّی ذٛز ضا سقطیف وٙیس 

  ا زٚلّٛ ضا ا٘شربة وٙیس ایٗ وبزض ٔی سٛا٘یس ضٚـ سىطاض ، سىی یزض : ضٚـ. 

  فطو دیّی ضا ضٚی ذظ اِٚی وٝ ثب اثعاض دیّی ٔكرم وطزٜ ایس سقییٗ ٔی وٙس : فطو قطٚؿ. 

  فطو دیّی ضا ضٚی ذظ زٚٔی وٝ ثب اثعاض دیّی ٔكرم وطزٜ ایس سقییٗ ٔی وٙس: فطو دبیب٘ی. 

ٔی وٙس أب ٞیچ  زلز زاقشٝ ثبقیس دیف فطو ثط٘بٔٝ فطو قطٚؿ ٚ دبیبٖ ضا ثب ٞٓ ثطاثط سقییٗ

 .ِعٚٔی ٘ساضز ثطاثط ثبقس ٚ ٔی سٛا٘یس فطو دبیب٘ی ضا ٘یع سغییط زٞیس 

  ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ دیّی ذالف فمطثٝ ؾبفز ایدبز ٔی قٛز : ذالف خٟز فمطثٝ ؾبفز. 

  ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ اثعاض سىٝ اٍِٛ ضا سب ا٘ساظٜ زِرٛاٜ ٔی سٛا٘یس ثبظ وٙیس : اٍاصهبى اثضاس. 

 .اٚاظٔبٖ ضا ا٘شربة وٙیس اثعاض  .1

 .ضٚی ٘مغٝ ای وٝ ٔی ذٛاٞیس حَٛ آٖ اٚاظٔبٖ نٛضر دصیطز ، وّیه وٙیس  .2

دٙدطٜ ٔكرهبر اٚاظٔبٖ ثبظ . ضٚی ٘مغٝ ای وٝ ٔی ذٛاٞیس اٚاظٔبٖ اظ آ٘دب قطٚؿ قٛز ، وّیه وٙیس  .3

 .ٔی قٛز 



الگوسازی لباس با رایانه ـ ترابیان 

56 
 

 .چٝ خٟشی ثبقس  دؽ اظ ٚاضز وطزٖ ٔمساض ٔٛضز ٘ؾط زض وبزض ٔمساض ، سقییٗ وٙیس اٚاظٔبٖ زض .4

 زٚؾٛیٝ  ( جذالف فمطثٝ ٞبی ؾبفز ( ةخٟز فمطثٝ ٞبی ؾبفز              ( اِف

  ثطای سقطیف ٔٛاظ٘ٝ ضٚی سىٝ اٍِٛ ثٝ ٘حٛ ظیط اؾشفبزٜ ٔی قٛز : عالهت هَاصًِ اثضاس: 

 .ضا ا٘شربة وٙیس فالٔز ٔٛاظ٘ٝ اثعاض  .1

ِیه وٙیس سب دٙدطٜ ٔكرهبر ٔٛاظ٘ٝ ضٚی ذغی وٝ ٔی ذٛاٞیس فالٔز ٔٛاظ٘ٝ ضٚی آٖ سقطیف قٛز ن .2

 . ثبظ قٛز 

  زض ایٗ ثرف اظ دٙدطٜ اثقبز ٔٛاظ٘ٝ ضا سقییٗ وٙیس : اثقبز: 

  ٝ٘قبُٔ ا٘ٛاؿ اؾشب٘ساضز ٘مغٝ ٔٛاظ٘ٝ وٝ زض ذیبعی وبضثطز زاض٘س: ٘ٛؿ ٔٛاظ ...( ،T، V ) ٔی ثبقس. 

  فٕك قىُ ٔٛاظ٘ٝ زض زاذُ اٍِٛ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس : فٕك. 

  ٔٛاظ٘ٝ زض زاذُ اٍِٛ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس فطو قه: فطو َ. 

  ٝظاٚیٝ ضاؾشبی قىُ ٔٛاظ٘ٝ ضا ثب ذظ فٕٛز ثط ذظ ٔٛاظ٘ٝ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس : ظاٚی. 

  ٝزض نٛضسی وٝ ٘ٛؿ خقجٝ ضا ثطای ٔٛاظ٘ٝ ا٘شربة وٙیس ایٗ ٌعیٙٝ فقبَ قسٜ ٚ فطو دبیٝ : فطو دبی

 .٘كبٖ ٔی زٞس ( ضٚی ذظ انّی اٍِٛ ) ضا 

  ایٗ لؿٕز ٔی سٛا٘یس  سٙؾیٕبر ٔطثٛط ثٝ ٔحُ لطاض ٌطفشٗ ٔٛاظ٘ٝ ضا ضٚی ذظ سغییط  زض: زضخٝ ثٙسی

 :لطاض زاضز وٝ زض لؿٕز ضٚـ ؾٝ حبِز . زٞیس

  زض ایٗ حبِز زض لؿٕز ٔمساض ، فسزی ثیٗ نفط ٚ یه سقییٗ ٔی ٌطزز وٝ ٕ٘بیبٍ٘ط ٘ؿجز : ٔشٙبؾت

 ٜ ضٚی آٖ سقطیف قسٜ اؾز فبنّٝ ٘مغٝ ٔٛاظ٘ٝ اظ زٚ ؾط دبضٜ ذغی اؾز وٝ ٘مغٝ ٔٛاظٖ

  ثب ا٘ساظٜ ای وٝ ( ؾبفشٍطز ) اٌط ایٗ ٌعیٙٝ ضا ا٘شربة وٙیس ٌطٜ قٕب ٘ؿجز ثٝ ٘مغٝ لجّی : ثٝ لجّی

 .سقییٗ ٔی وٙیس سثجیز ٔی قٛز 

  ایٗ ٌعیٙٝ ٔب٘ٙس ٌعیٙٝ ٘مغٝ لجّی فُٕ ٔی وٙس ثب ایٗ سفبٚر وٝ ا٘ساظٜ ٞب ٘ؿجز ثٝ ٘مغٝ ثقسی : ثٝ ثقسی

 .فٕبَ ٔی قٛز ا( ؾبفشٍطز ) 

  ثؿشٝ ثٝ ضٚـ ا٘شربة قسٜ ٔمساض ضا ثٝ نٛضر ٘ؿجز یب عَٛ سقییٗ ٔی وٙیس : ٔمساض. 

 .(زض نٛضر افعایف یب وبٞف عَٛ ذظ فبنّٝ ای وٝ ثب ٘مغٝ لجّی یب ثقسی ا٘شربة وطزٜ ایس ، ثبثز ٔی ٔب٘س ) 
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  ؾبؾٖٛ ایدبز وٙیس اؾشفبزٜ اظ ایٗ اثعاض ٔی سٛا٘یس ثٝ زٚ ضٚـ ضٚی سىٝ اثب : اثضاس سبسَى ٍِٛ. 

  ٍِٛ(ضٚـ اَٚ :  ) سقطیف ؾبؾٖٛ ضٚی ذغٛط انّی ا 

 .اثعاض ؾبؾٖٛ ضا ا٘شربة وٙیس  .1

ضٚی ذظ انّی اٍِٛ وٝ ٔی ذٛاٞیس ؾبؾٖٛ ضا سقطیف وٙیس ٘مغٝ اثشسای ؾبؾٖٛ ضا ا٘شربة وٙیس ،  .2

، ا٘شربة وٙیس اٌط ذالف فمطثٝ ؾبفز .) حبَ ٘مغٝ زْٚ ضا زض خٟز فمطثٝ ٞبی ؾبفز ا٘شربة وٙیس 

 (.٘طْ افعاض دیغبْ ذغب ٔی زٞس 

 :دؽ اظ ا٘شربة ٘مغٝ زْٚ دٙدطٜ ٔكرهبر ؾبؾٖٛ ثٝ نٛضر ظیط ثبظ ٔی قٛز  .3

  سرز ، سبی یىؿٛ ) ٘ٛؿ ثبظقسٖ ؾبؾٖٛ ٚ قىُ ِجٝ ٞبی اٍِٛ وٝ ٔی سٛا٘یس یىی اظ ٌعیٙٝ ٞبی  : ٘ٛؿ

 .ضا ا٘شربة ٚ وّیه وٙیس ( ٚ سبی زٚ 

  ٝلغقٝ ای وٝ ؾبؾٖٛ ضٚی آٖ ایدبز ٔی قٛز  ٘كبٖ زٞٙسٜ عَٛ: لغق. 

  زضنس فبنّٝ ٔطوعی اٍِٛ ضٚی ٔحیظ اٍِٛ ٔی ثبقس : ٔٛلقیز. 

  ٔمساض زاذُ قسٖ ؾبؾٖٛ زض زاذُ اٍِٛ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس : فٕك . 

  ا٘ساظٜ فطو ؾبؾٖٛ ضٚی ٔحیظ سىٝ اٍِٛ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس : فطو. 

  ٔثجز ٚ ٔٙفی افساز ٘كبٍ٘ط ؾٕشی اؾز وٝ فالٔز . ٔیعاٖ ودی ؾبؾٖٛ ضا ٔكرم ٔی وٙس : ودی

 .ؾبؾٖٛ لطاض ٔی ٌیطز 

  ثطای ؾبؾٟٛ٘بیی وٝ ثرٛاٞیس ثٝ خبی حبِز ٔؿشمیٓ حبِز ٔبٞیچٝ ای زاقشٝ ثبقس ، ا٘حٙب ضا : ا٘حٙب

 .ٔكرم وٙیس 

  ٘مغٝ ای وٝ ؾبؾٖٛ زض آٖ اٚج ٔی ٌیطز : ٘مغٝ ا٘حٙب. 

  ضّـ زض یه خٟز ثبقس  ٚلشی ثرٛاٞیس ا٘حٙبی ؾبؾٖٛ زض زٚ: ا٘حٙبی ٔٛاظی. 

  ٗٔحسٚزٜ ثیٗ آٖ ( ٔب٘ٙس ظٔب٘ی وٝ زٚذشٝ ٔی قٛز ) ؾبؾٖٛ ا٘شربة قسٜ ثؿشٝ ٔی قٛز : ثؿش

 .حصف ٔی قٛز 

  ُؾبؾٖٛ ایدبز قسٜ ثٝ ذظ انّی اٍِٛ سجسیُ ٔی قٛز : سجسی. 

  ؾبؾٖٛ ثب ٔكرهبر زازٜ قسٜ سطؾیٓ ٔی قٛز : سبییس. 
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  ٍِٛ( زْٚضٚـ  :  )سقطیف ؾبؾٖٛ ضٚی ذغٛط انّی ا 

 .اثعاض ؾبؾٖٛ ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 .٘مغٝ ٚؾظ ؾبؾٖٛ ضا ضٚی ٔحیظ اٍِٛ ٔكرم وٙیس  .2

 .٘مغٝ ضاؼ ضا زض زاذُ قىُ یه ثبض وّیه وٙیس  .3

 .دٙدطٜ ٔكرهبر ؾبؾٖٛ ثبظ ٔی قٛز ٚ ٔی سٛا٘یس ثٝ زِرٛاٜ آٖ ضا سغییط زٞیس  .4

  ٖٛقىُ ٔی سٛاٖ یه ؾبؾٖٛ ثب ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ؾٝ ٘مغٝ زض زاذُ :  َ اٍِٛ خزض زاسقطیف ؾبؾ

 .سقطیف وطز 

 .اثعاض ؾبؾٖٛ ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 ضاؼ ٚ ٘مغٝ زْٚ ا٘شٟبی ؾبؾَٖٛٚ ٘مغٝ ا. زٚ٘مغٝ زضضاؾشبی ٔٛضز ٘ؾط زض زاذُ قىُ ا٘شربة وٙیس  .2

٘مغٝ ؾْٛ وٝ ا٘شربة ٔی وٙیس ، ٘كبٖ زٞٙسٜ فطو ؾبؾٖٛ ٔی ثبقس ٚ ثٝ نٛضر دیف فطو ٘مغٝ  .3

 .ٜ ذظ ٚ انُ ٚ ضاؼ ٚ ا٘شٟب ایدبز ٔی قٛز چٟبضْ ٔشمبضٖ ثب آٖ ٘ؿجز ة

زضایٗ ٔطحّٝ ؾبؾٖٛ ضؾٓ قسٜ ٚ ثب اثعاض فّف ٔی سٛا٘یس ضٚی ؾبؾٖٛ وّیه وٙیس سب دٙدطٜ  .4

 .ٔكرهبر ؾبؾٖٛ ثبظ قٛز 

  ؾبؾٖٛ ٞبی زاذُ قىُ ثب چٟبض ٘مغٝ ٔكرم قسٜ وٝ زض : دٙدطٜ ٔكرهبر ؾبؾٖٛ ٞبی زاذّی

 .ٔبییس سب ؾبؾٖٛ ثٝ زِرٛاٜ سطؾیٓ قٛز دٙدطٜ ٔی سٛا٘یس عَٛ ٚ فطو ضا ٚاضز ٖ

 ثطای خبثدبیی ؾبؾٖٛ ٔٛخٛز اؾشفبزٜ ٔی قٛز :  اثضاس جبثجبیی سبسَى: 

 .اثعاض خبثدبیی ؾبؾٖٛ ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 .ٔبٚؼ ضا ضٚی ٘ٛن ؾبؾٖٛ ثجطیس دؽ اظ لطٔع قسٖ ضٚی آٖ وّیه وٙیس  .2

 .ٔحُ خسیس ؾبؾٖٛ ضا ضٚی ٔحیظ اٍِٛ ٔكرم وٙیس ٚ وّیه وٙیس  .3

زض ایٗ حبَ سىٝ ثٝ نٛضر . ٔبٚؼ ضا ثٝ آضأی زض خٟشی وٝ ٔبیّیس ؾبؾٖٛ لطاض ٌیطز حطوز زٞیس  .4

 (لغقٝ انّی اٍِٛ ٘جبیس خبثدب قٛز .) وٕطً٘ ثب حطوز ٔبٚؼ ٘كبٖ زازٜ ٔی قٛز 

 .زض خٟز ٔٛضز ٘ؾط وّیه وٙیس سب دٙدطٜ خبثدبیی ؾبؾٖٛ ثبظ قٛز  .5

ضا ا٘شربة وٙیس ؾبؾٖٛ اِٚیٝ ثؿشٝ % 100ٔثال اٌط . ٔیعاٖ زضنس خبثدبیی ؾبؾٖٛ ضا سقییٗ وٙیس  .6

 .ٔی قٛز ٚ ثٝ خبی آٖ ؾبؾٖٛ خسیس زض ٔحّی وٝ ا٘شربة وطزٜ ایس ، ثبظ ٔی قٛز 
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 ثطای ٌصاقشٗ اضبفٝ زضظ ضٚی سىٝ اٍِٛ وبضثطز زاضز :  اثضاس اضبفِ دسص دٍخت. 

 .ذز ضا ا٘شربة وٙیس ٚاثعاض اضبفٝ زضظ ز .1

 .ضٚی آٖ وّیه وٙیس ( زض خٟز فمطثٝ ؾبفز ) ا٘شٟبی سىٝ ثطای ا٘شربة ٘مغٝ اثشسا ٚ  .2

 .دٙدطٜ اضبفٝ زضظ زٚذز ثبظ ٔی قٛز ٚ ٔی سٛا٘یس حبِز ٚ ا٘ساظٜ زٚذز ضا سقییٗ وٙیس  .3

 :٘مغٝ قطٚؿ ضا ٔكرم وٙیس : قطٚؿ ( اِف 

  ٜاظ ٕٞبٖ ٘مغٝ اثشسایی زضظ زٚذز ضا قطٚؿ ٔی وٙس : ثطیسٜ قس. 

  لجُ اظ اثشسایی وٝ سقییٗ وطزٜ ایس ، قطٚؿ ٔی وٙس زضظ زٚذز ضا اظ ٘مظ: ثٝ لجّی ٜ. 

 :چٍٍٛ٘ی ٘مغٝ دبیبٖ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس : ذبسٕٝ ( ة 

  ٜزض ٕٞبٖ ٘مغٝ ا٘شٟبیی زضظ زٚذز ضا ذبسٕٝ ٔی زٞس : ثطیسٜ قس. 

  زضظ زٚذز ضا سب ٘مغٝ ثقس اظ ٘مغٝ ا٘شٟبیی وٝ سقییٗ وطزٜ ایس ، ذبسٕٝ ٔی زٞس : ثٝ ثقسی. 

 :وٙح زض زضظ زٚذز ضا ٔكرم ٔی وٙس  ٘ٛؿ: وٙح ( ج 

  ٔیعاٖ زٚذز ٔشٙبؾت ثب وٙح ٚ وُ لغقٝ افٕبَ ٔی قٛز : ٔشٙبؾت. 

  زض ٌطٜ ٞبی اثشسا ٚ ا٘شٟب ا٘ساظٜ ٞبی زازٜ قس افٕبَ ٔی قٛز ٚ زض وٙح ٞب ثٝ حبِز ٔٛضة: والٞساض 

  ی ٔشهُ ٔی قٛز زض ٌطٜ ٞب ا٘ساظٜ ا٘شربة قسٜ افٕبَ ٔی قٛز ٚ وٙح ٞب ثٝ ٘مغٝ لجُ: ثٝ لجّی. 

  زض ٌطٜ ٞب ا٘ساظٜ ا٘شربة قسٜ افٕبَ ٔی قٛز ٚ وٙح ٞب ثٝ ٘مغٝ ثقسی ٔشهُ ٔی قٛز : ثٝ ثقسی. 

 دیف فطو ثط٘بٔٝ ٔیعاٖ زضظٞب ضا سؿبٚی ضؾٓ. ٔی سٛاٖ ا٘ساظٜ زضظ زٚذز ضا سقییٗ وطز : ا٘ساظٜ  (ز 

 .زض نٛضر زازٖ ٔمبزیط ذظ زض ٔٛاظی ذظ اٍِٛ ٘رٛاٞس ثٛز . ٔی وٙس 

 .ثب ا٘شربة ایٗ ٌعیٙٝ ثٝ خبی اضبفٝ زضظ ذغی زض حبقیٝ زاذّی اٍِٛ ضؾٓ ٔی قٛز : حبقیٝ زاذّی ( ٜ 
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  ِثب ایٗ اثعاض ٔی سٛاٖ سىٕٝ ٞب ضا ثب سقساز ٚ ا٘ساظٜ ٚ فٛانُ زِرٛاٜ ٔكرم وطز : اثضاس تىو. 

 .اثعاض سىٕٝ ضا اظ خقجٝ اثعاض ا٘شربة وٙیس  .1

سىٕٝ ضٚی آٖ لطاض ٌیطز ، ضؾٓ ٕ٘بییس ٚ وّیه ٚ ٔبٚؼ ضا ضٞب  ثب وّیه ٔساْٚ ذغی وٝ ٔی ذٛاٞیس .2

 .وٙیس 

 :ثب ضٞب وطزٖ ٔبٚؾذٙدطٜ ؾطی سىٕٝ ثبظ ٔی قٛز  .3

  ٘كبٖ زٞٙسٜ ٔیعاٖ فبنّٝ سىٕٝ اَٚ اظ اثشسای ذظ ضؾٓ قسٜ ٔی ثبقس : فبنّٝ اثشسا. 

  اقس ٘كبٖ زٞٙسٜ ٔیعاٖ فبنّٝ سىٕٝ آذط اظ ا٘شٟبی ذظ ضؾٓ قسٜ ٔی ة: فبنّٝ ا٘شٟب. 

  سقییٗ وٙٙسٜ ققبؿ سىٕٝ ٞبی ٔٛضز ٘ؾطاؾز : ققبؿ. 

  سقساز سىٕٝ ٞبیی وٝ ٔبیّیس زض اٍِٛ لطاض ٌیطز ضا ٔكرم ٔی وٙس : سقساز. 

 اٌط ثٝ خبی یه ذظ یه ٘مغٝ ضا ثطای سىٕٝ ا٘شربة وٙیس ، دٙدطٜ ٔكرهبر ثطای یه سىٕٝ ثبظ  .4

 .ٔی قٛز ٚ ققبؿ سىٕٝ ضا اظ قٕب ٔی ذٛاٞس 

 ثطای اضبفٝ وطزٖ ٔشٗ زضنفحٝ عطاحی ، زاذُ یب ذبضج اظ اٍِٛ وبضثطز زاضز  : اثضاس هتي. 

 .اثعاض ٔشٗ ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 .ثب ضطثسض ایدبز قسٜ وبزضی وٝ ٔی ذٛاٞیس ٔشٗ ضا ثٙٛیؿیس ، ٔكرم وٙیس  .2

 :دٙدطٜ ٔكرهبر ٔشٗ ؽبٞط ٔی قٛز ٚ ٔی سٛا٘یس ٔشٗ ضا ثب ٔكرهبر زِرٛاٜ ٚاضز ٕ٘بییس  .3

  ٗثطای ضفشٗ ثٝ ذظ ثقسی وّیس . ضز ٘ؾط ضا سبیخ وٙیس ٔشٗ ٔٛ: ٔشctrl  ٚenter  ضا ٕٞعٔبٖ ثع٘یس. 

  ّٓٔی سٛا٘یس ٘بْ لّٓ ٚ ا٘ساظٜ آٖ ، ٔیعاٖ ضربٔز ٚ ودی آٖ ضا سقییٗ وٙیس : ٘ٛؿ ل. 

  آٖ ضا ٚاضز ثط٘بٔٝ وٙیس ( ٔشٙی ا٘شربة ٚ ٚاضز آٖ قٛیس ) ٔی سٛاٖ اظ فبیُ ٔشٙی : ثبضٌصاضی ٚ. 

  ٔكرهبر ٔٛضز ٘ؾط قٕب زض نفحٝ عطاحی خبیی وٝ ٔكرم وطزیس ، حه ٔی قٛز : سبییس. 
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 ثطای لطیٙٝ وطزٖ اٍِٛ ثطاؾبؼ یه ذظ وبضثطز زاضز :  اثضاس هعىَس خطی. 

 .اثعاض ٔقىٛؼ ذغی ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 دبضٜ ذغی وٝ ٔی ذٛاٞیس اٍِٛ ٘ؿجز ثٝ آٖ چطذف زاقشٝ ثبقس ضا زض زاذُ یب ذبضج اٍِٛ ا٘شربة وٙیس .2

 .ثب ا٘شربة ٘مغٝ ا٘شٟبیی ذٛاٞیس زیس وٝ سىٝ ٞبی ٔٛضز ٘ؾط ثطاؾبؼ آٖ ذظ لطیٙٝ ٔی قٛز  .3

 .ذظ سمبضٖ ٔی سٛا٘س زاذُ یب ذبضج اظ اٍِٛ ثبقس  .4

  سغجیك زازٜ لؿٕز ٞبیی اظ اٍِٛ ٔب٘ٙس ؾطقب٘ٝ فمت ٚ خّٛ اظ ایٗ اثعاض اؾشفبزٜ ثطای : تطبثك  اثضاس 

 .ٔی قٛز 

 .ز اثعاض سغبثك ضا ا٘شربة وٙی .1

 .زض ٘مغٝ ا٘شٟب زٚثبض وّیه وٙیس . ضٚی ٘مغٝ اثشسا وّیه وٙیس سب ثٝ ضً٘ آثی قٛز  .2

 .لغقٝ ٔكرم قسٜ آثی ٔی قٛز  .3

ٔبٚؼ ضا حطوز زٞیس ٚ ضٚی سىٝ اٍِٛی ثقسی ٘مبط ٔشٙبؽط ثب ذظ اِٚیٝ ا٘شربة قسٜ ضا اظ اثشسا سب  .4

 ( ؾبفز ثبقس  زلز وٙیس سٙبؽط ٘مبط ثبیس ثطذالف فمطثٝ . )ا٘شٟب ا٘شربة وٙیس 

سىٝ اٍِٛی زْٚ ضٚی سىٝ اَٚ سغجیك زازٜ قسٜ ٚ زض نٛضر یىؿبٖ ٘جٛزٖ عَٛ زٚ لغقٝ ٔیعاٖ  .5

 .اذشالف ضا زض دیبٔی ٘كبٖ ٔی زٞس 

  ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی فبنّٝ ، ظاٚیٝ ثیٗ زٚ ٘مغٝ ، ٔؿبحز ٚ ٔحیظ لغقٝ  ( : ذظ وف ) اثضاس اًذاصُ گیشی

 .وبضثطز زاضز 

 .ی وّیه وٙیس ضٚی اثعاض ا٘ساظٜ ٌیط .1

 .٘مغٝ اثشسایی وٝ ٔی ذٛاٞیس ا٘ساظٜ ٌیطی ا٘دبْ قٛز ، ا٘شربة وٙیس  .2

 .ٔبٚؼ ضا ضٚی ٘مغٝ ثقسی ثجطیس سب اعالفبر زض وبزض وٛچىی زضوٙبض نفحٝ ٕ٘بیبٖ قٛز .3

 ثب ایٗ اثعاض ٔی سٛا٘یس لؿٕز ذبنی اظ اٍِٛ ضا ٕ٘بیف زٞیس :  اثضاس رسُ ثیي: 

 . زثعاض شضٜ ثیٗ ضا ا٘شربة وٙیا .1

 .ثب وّیه ٔساْٚ ، لؿٕشی اظ قىُ ضا زض وبزض اثعاض ٔطثٛعٝ لطاض زٞیس  .2

 .ثب ضٞب وطزٖ ٔبٚؼ ، لؿٕشی ا٘شربثی ثٝ ٘حٛی ثعضي ٔی قٛز وٝ وُ نفحٝ ضا ٔی ٌیطز  .3
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  ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ اثعاض ثٝ خبی اؾشفبزٜ اظ ٘ٛاضٞبی ٔطٚضٌط خٟز خبثدب قسٖ زض نفحٝ : اثضاس دست

 .اْٚ ضٚی نفحٝ ، آٖ ضاخبثدب وطزٜ ٚ زض٘مغٝ زِرٛاٜ ضٞب وٙیس عطاحی ، ثب وّیه ٔس

 ثب ایٗ اثعاض ٔی سٛاٖ ٔٛج ٞبی زِرٛاٜ ضا زض اٍِٛ ضؾٓ وطز :  اثضاس هَج: 

 .اثعاض ٔٛج ضا ا٘شربة وٙیس  .1

 اثشسا ٚ ا٘شٟبی ذغی وٝ ٔی ذٛاٞیس ٔٛج ضٚی آٖ ایدبز قٛز ضا خٟز فمطثٝ ٞبی ؾبفز، ا٘شربة وٙیس .2

 :ٚج ثبظ قسٜ ٔی سٛا٘یس ٔكرهبر زِرٛاٜ ضا افٕبَ وٙیس دٙدطٜ ٔكرهبر ْ .3

  ّٝٔمساض سقییٗ وٙٙسٜ فبنّٝ سبج ٔٛج ٞبی ایدبز قسٜ ثب ذظ ا٘شربثی اؾز : فبن. 

  ٔمساض سقییٗ وٙٙسٜ سقساز ٔٛج ٞبیی اؾز وٝ ٔی ذٛاٞیس ضٚی ذظ ایدبز قٛز : ٔٛج ٞب. 

 ضٌٛقٝ ؾٕز ضاؾشهفحٝ عطاحی لطاض زاضزثطای ایٗ وبض اظ آیىٗ وٛچىی وٝ ز:  تغییش اٍلَیت اًتخبة، 

وٝ ٘یبظ ثٝ ا٘شربة وطزٖ ٌطٜ ٞب ... زض ظٔبٖ اؾشفبزٜ اظ اثعاضٞبی خبثدبیی ، ٌطٜ ٚ . اؾشفبزٜ ٔی قٛز 

زاضز ؛ ثب ثىبضٌیطی ایٗ اثعاض ٔی سٛا٘یس ا٘شربة وٙیس زض ٍٞٙبٔی وٝ ذغٛط ٘كب٘ٝ ٚ ذظ انّی ثب ٞٓ 

 :ا وساْ یه ثبقس ٘مغٝ ٔكشطن زاض٘س ، اِٚٛیز ا٘شربة ة

ٔكرم وٙٙسٜ ( Draft)لطاضزاضز ، ا٘شربة ٘مبط اظ ضٚی ذغٛط ٘كب٘ٝ  Zظٔب٘ی وٝ وّیس زض حبِز  .1

 .ثرف ٞبی ضٚی اٍِٛ ٞؿشٙس ، ا٘دبْ ٔی ٌطزز 

 وّیه وطزٖ ضٚی یه ٌطٜ ،ظٔب٘ی وٝ ٚضقیز قىُ لغقٝ فقبَ ثبقس ، ثٝ ایٗ ٔقٙی اؾز وٝ ثب  .2

 .ٔی ثبقس ... لؿٕشٟبی ٔرشّف ٔب٘ٙس ؾبؾٖٛ ، دیّی ٚ ( Outline)ذظ انّی زٚض اٍِٛ ا٘شربة اظ
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 ضفبیز ٚ ا٘دبْ ثطذی أٛض ؾبزٜ ٚ ثٟساقشی ، فالٜٚ ثط ؾالٔشی ٚ سٙسضؾشی قٕب ثٝ :  ایوٌی هحیط وبس

ثٙبثطایٗ ثب ضفبیز ٘ىبر ٟٕٔی . فٙٛاٖ یه ٞٙطٔٙس ذیبط ثبفث ؾالٔز ٚ ثٟساقز خبٔقٝ ذٛاٞس ثٛز 

ضٕٗ حفؼ ؾالٔشی ذٛز ٚ ایدبز ٔحیظ ٔٙبؾت ٔكٛق ٚ ٔطٚج آٖ زض  وٝ ثٝ آٖ سٛنیٝ ٔی ٌطزز ،

 .ٔیبٖ زٚؾشبٖ ٚ آقٙبیبٖ وٝ ثٝ ذیبعی اقشغبَ زاض٘س ، ٔی قٛیس 

ثٝ فٙٛاٖ ضقشٝ ای اظ فّْٛ وٝ ثٝ زؾز آٚضزٖ ثٟشطیٗ اضسجبط ٔیبٖ ا٘ؿبٖ ٚ ٔحیظ ، ٞسف : آسگًََهی  -1

 -ثّیز ٞب ٚ ٔحسٚزیز ٞبی ا٘ؿبٖ ، اؾشطؼآضٌٛ٘ٛٔی ثب اضظیبثی لب. انّی آٖ اؾز، سقطیف ٔی قٛز 

 .ٞبی وبضی ٚ ٔحیغی ، ضٚی ثسٖ ا٘ؿبٖ ، ذؿشٍی ٚ عطاحی ایؿشٍبٜ وبضی ٚ اثعاضٞب ؾطٚوبض زاضز 

٘ٛض وبفی ٚ ٔٙبؾت ثطای اسبلی وٝ ثٝ ٔٙؾٛض ذیبعی ٚ اٍِٛؾبظی ا٘شربة :  ضشایط ًَس ٍ سٍضٌبیی وبسگبُ -2

 :ٕٞیز اؾز وٝ ٔٛاضز ظیط سٛنیٝ ٔی ٌطززٔی وٙیس، زض سضٕیٗ ؾالٔز چكٕبٖ قٕب حبئع ا

  اسبق ثبیس زاضای دٙدطٜ ٚ ٘ٛضٌیطٞبی ٔشقسز ثبقس سب اظ ٘ٛض عجیقی اؾشفبزٜ قٛز. 

  اسبق ٞبیی وٝ دٙدطٜ ٞبی آٖ ضٚثٝ ٔكطق اؾز ثطای ذیبعی ٔٙبؾت سطاؾز چٖٛ ٘ٛض وبفی زاض٘س. 

 ض ذؿشٝ قٛیس ؾبفبر اِٚیٝ ضٚظ ثطای ٞط ٌٛ٘ٝ فقبِیز فىطی ٔٙبؾت سط اؾز سب وٕز. 

  ثطای وٙشطَ ٔیعاٖ ٘ٛض عجیقی خّٛی دٙدطٜ ٞب سٛضٞبی ؾبزٜ ثبضً٘ ضٚقٗ اؾشفبزٜ ٕ٘بییس. 

  ٞیچٍبٜ ٘حٜٛ لطاض ٌطفشٗ قٕب زض ٔمبثُ ضایب٘ٝ ، اٍِٛ ٚ دبضچٝ دكز ثٝ ٘ٛض ٘جبقس. 

  فّیطغٓ ٘ٛض عجیقی ثىبضٌیطی الٔخ ٞبی فّٛضؾٙز ٚ ٔقِٕٛی زض ثطذی اٚلبر اِعأی اؾز. 

 ثبقس ( سطخیحب ؾفیس) الٔىبٖ زیٛاضٞب ٚ ؾمف ٞبی اسبق وبض زاضای ضً٘ ضٚقٗحشی ا. 

  ثٟشط اؾز ٔیع وبض ، ٞطچٝ ٘عزیه سط ثٝ دٙدطٜ لطاض زاقشٝ ثبقس سب ٘ٛض وبفی فطاٞٓ قٛز. 

  اظ سبثف ٘ٛضٞبی ذیطٜ وٙٙسٜ ٚثطاق خٌّٛیطی وٙیس. 

 :٘بقی اظ دبضچٝ ثطای ؾالٔز ٔضط اؾز اؾشٙكبق دطظٞب ٚ شضار ٔقّك :  ضشایط َّا ٍ تٌفس دس وبسگبُ-3

  دؽ اظ دبیبٖ وبض ضٚظا٘ٝ ٘ؿجز ثٝ خبضٚ وطزٖ ٚ خٕـ آٚضی دطظٞبی دطاوٙسٜ الساْ ٕ٘بییس. 

  ، اؾز  اِعأیحشی االٔىبٖ ٘هت زؾشٍبٜ سٟٛیٝ زض اسبلی وٝ ذیبعی ٔی وٙیس. 

   ٍٝ٘ زاضیس زض نٛضر فسْ زؾشطؾی ثٝ زؾشٍبٜ سٟٛیٝ ٕٞٛاضٜ دٙدطٜ ٞبی اسبق ضا ثبظ. 

  ؾغح وف اسبق وبض حشٕب ثبیس وفذٛـ ٔٙبؾت ٚ لبثُ قؿشكٛ ثبقس. 

  اظ اسبق ٞبیی وٝ اظ ؾغح ظٔیٗ دبییٗ سط لطاض زاض٘س ثطای ذیبعی اؾشفبزٜ ٕ٘ٙبییس. 
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 : ضشایط وبس ثب سایبًِ  -3

  ( : ٔب٘یشٛض ) ٕ٘بیكٍط 

 ز ٔب٘یشٛض عٛضی لطاض ا٘قىبؼ ٘ٛض ثط ضٚی نفحٝ ٔب٘یشٛض ، ٔعاحٓ ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقشٗ ٔی قٛز ، ثبی

 .ٌیطز وٝ ا٘قىبؼ ٘ٛض دٙدطٜ یب الٔخ ٔعاحٕشی ایدبز ٘ىٙس 

  وبٞف یب افعایف ظاٚیٝ ای وٝ ٔب٘یشٛض لطاض ٌطفشٝ ٔكىُ ا٘قىبؼ ٘ٛض ضا وٕشط ٔی وٙس. 

  لبة ثبالیی ٔب٘یشٛض ٚ چكٓ ٞب ثٟشط اؾز زض یه اضسفبؿ لطاض ٌیط٘س. 

  ٚ ٜظٔیٙٝ ؾفیس یب ضٚقٗ اؾشفبزٜ ٕ٘بییس دیكٟٙبز ٔی قٛز وٝ ٔقٕٛال اظ حطٚف سیط. 

  ٔب٘یشٛضٞبی ثعضي ثٟشط اظ ٔب٘یشٛضٞبی وٛچه ٞؿشٙس. 

  لبة ٔب٘یشٛض ٘جبیس ذیّی ضٚقٗ یب ذیّی سیطٜ ثبقس. 

  زٚض وطزٖ ٍ٘بٜ اظ ٔب٘یشٛض ٚ ٍ٘بٜ وطزٖ ثٝ اعطاف ، ٞطاظ ٌبٞی سٕطیٗ ٔٙبؾجی ثطای چكٓ ٞب اؾز. 

 ٗؾب٘شیٕشط ثبقس  60سب  50 فبنّٝ ٔب٘یشٛض سب چكٕبٖ قٕب ثبیس ثی. 

  ثطای خٌّٛیطی اظ فكبض ثط ٌطزٖ ٍٞٙبْ سبیخ یه ٘ٛقشٝ اؾشفبزٜ اظ ٍٟ٘ساض٘سٜ وبغص اِعأی اؾز. 

  زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ چطاك ٞبی ٔغبِقٝ ، ٔٙجـ ٘ٛض ثٝ ٔٛاظار ذظ زیس لطاض ٌیطز. 

 قه قسٖ چكٓ ٔی قٛز دّه ثع٘یس ، ثؿیبضی اظ وبضثطاٖ ثٝ ا٘ساظٜ وبفی دّه ٕ٘ی ظ٘ٙس وٝ ٔٛخت خ. 

 

  ( : وی ثٛضز ) نفحٝ وّیس 

 عطظ ٘كؿشٗ ثبیس عٛضی ثبقس وٝ ؾبق زؾز ٞب ثطاحشی ٚ ثغٛض افمی ضٚی نفحٝ وّیس لطاضٌیطز. 

  زضخٝ ایدبز وٙس  100سب  80نفحٝ وّیس ثبیس زض ٔحّی لطاض ٌیطز وٝ ؾبفس ٚ ثبظٚٞب ظاٚیٝ ای. 

  نفحٝ وّیس ثبیس اظ ثس٘ٝ وبٔذیٛسط ٔدعا ثبقس. 

  نفحٝ وّیس ثبیس ثٝ عٛض زلیك خّٛی وبضثط لطاض ٌیطز. 

  زضخٝ ثبقس  10سب  5ظاٚیٝ ثیٗ ٔچ زؾز ٚ ؾبفس. 

  ُؾب٘شیٕشط زض ٔمبثُ نفحٝ خب ثبقس  10فطو ٔیع ثبیس ثٝ ا٘ساظٜ ای ثبقس وٝ ؾبق زؾز ٞب حسال. 

 ثٝ ٔچ ٘یبیس  نفحٝ وّیس ، ٔبٚؼ ٚ ؾبیط ٚؾبیُ ٚضٚزی ، ٔچ ثبیس زض أشساز ؾبفس ثبقس وٝ فكبض. 

  ثبظٚٞب ٚ آض٘ح ٞب ظٔب٘ی آضأف زاض٘س وٝ ٘عزیه ثسٖ ثبقٙس. 
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  ٔبٚؼ : 

  أطٚظٜ ٔبٚؼ ٞب ثب قىُ ٞبی ٔرشّف ٚاضز ثبظاض قسٜ ا٘س وٝ ا٘شربة ٔبٚؼ فبُٔ ٟٕٔی ثطای وبض ثب

 .وبٔذیٛسط ٔی ثبقس 

  حشی إِمسٚض ٔبٚؼ ٚ نفحٝ وّیس زض یه ؾغح ثبقٙس. 

 ، ٔچ زؾز ٚ ؾبفس ثبیس زاضای سىیٝ ٌبٜ ثبقٙس  زض ٍٞٙبْ وبض ثب ٔبٚؼ. 

  ٔب٘ٙس . اظ وّیسٞبی ٔیب٘جط ثٝ خبی اؾشفبزٜ اظ ٔبٚؼ وٕه ثٍیطیسs  +ctrl  ٖثطای شذیطٜ وطز 

  وٝ ثٝ فٙٛاٖ دس عجی ٔغطح اؾز ، اؾشفبزٜ ٕ٘بییس ( نفحٝ ٞبی ٔرهٛل ٔبٚؼ ) اظ دسٞبی. 

  ٝ٘ٔیع ضایب : 

  سط ثبقس ؾب٘شیٓ 72اضسفبؿ ٔیعٞبی ثبثز ثبیس. 

  ٗؾب٘شیٕشط ثبقس  76سب  68اضسفبؿ ٔیعٞبی لبثُ سغییط ثی. 

  ؾب٘شیٕشط وٝ خبی وبفی ثطای حطوز دبٞب ٚخٛز زاقشٝ ثبقس 60ٚ فطو آٖ  58ظیطٔیع ثبیس ثٝ فٕك. 

  خٙؽ ضٚی ٔیع ٘جبیس ثطاق ٚ لبثُ ا٘قىبؼ ثبقس. 

  نٙسِی: 

 ز دبیٝ نٙسِی ثبیس ٔشكىُ اظ دٙح چطخ یب دٙح دبیٝ ثبثز ثبـ. 

  ٗؾب٘شیٕشطلبثُ سغییط ثبقس  53سب  42اضسفبؿ نٙسِی ثبیس ثی. 

  ٘كؿشٍبٜ نٙسِی ثبیس زاضای حبِز فٙطی یب ا٘قغبف دصیط ثبقس. 

  اضسفبؿ دكشی نٙسِی ثٟشط اؾز لبثُ سغییط ثبقس سب وٕط ضا حفبؽز وٙس. 

  یس اؾشفبزٜ ٕ٘بی 45ٚ عَٛ  35ٞط زٚ دب ضٚی ظٔیٗ لطاض ٌیطز یب اظ ظیطدبیی ثب فطو. 

  ؾب٘شیٕشط ثبقس ٚخٙؽ آٖ ٘طْ ثبقس  5سب  4ضربٔز سكه نٙسِی حسٚز. 

  نٙسِی وبض ثب ضایب٘ٝ ثٟشط اؾز زؾشٝ زاض ثٛزٜ ٚ زؾشٝ آٖ ثب ٔیع ٔغبثمز زاقشٝ ثبقس. 

  ٚلشی ثب ضایب٘ٝ وبض٘ساضیس ، چبدٍط ٚ ضایب٘ٝ ضا ذبٔٛـ وٙیس : ضایب٘ٝ ضا سب ٔی سٛا٘یس ذبٔٛـ ثٍصاضیس .

ثط خٌّٛیطی اظ ٔشهبفس قسٖ ٌبظٞبی ؾٕی ذبضج قسٜ اظ ویؽ ضایب٘ٝ ، ثٝ قٕب وٕه  ایٗ وبض فالٜٚ

ثطای خٌّٛیطی اظ آثبض ٔرطة ٚؾٛء سِٛیس قسٜ اظ . ٔی وٙس سب زض ٔهطف ثطق نطفٝ خٛیی وٙیس 

 .ضایب٘ٝ ثٟشط اؾز ثب ثبظوطزٖ زضة ٚ دٙدطٜ ٞب ، ٞٛای اسبق ثٝ عٛض ٔطست فٛو قٛز 
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  ٘ی وٝ عجك انَٛ ٘كؿشٝ ایس ، ٘كؿشٗ عٛال٘ی ثب ٕٔب٘قز اظ خطیبٖ حشی ظٔب: سٛلف ٚ اؾشطاحز

زلیمٝ ، یىی زٚ زلیمٝ  30سب  20ثٙبثطایٗ ؾقی وٙیس ٞط . ذٖٛ ٔی سٛا٘س ثطای ثسٖ فٛاضضی ایدبز وٙس 

زلیمٝ اؾشطاحز  10سب  5وبض ذٛز ضا ٔشٛلف وٙیس ٚ حطوبر وككی ا٘دبْ زٞیس ٚ ثقساظ ٞطؾبفز 

وبفی اؾز ٞطفضّٝ ضا زض ذالف خٟشی وٝ لطاض زاقشٝ حطوز زٞیس . ض زٞیس وطزٜ ٚ وبض ذٛز ضا سغیی

چكٕبٖ قٕب ٘یع ذؿشٝ قسٜ ، فالٜٚ ثط فضالر . یب اظ خبی ذٛز ثّٙس قٛیس ٚ زض اسبق چٙس لسْ ثع٘یس 

ٚ ٘یبظ ثٝ اؾشطاحز زاض٘س ، ثٙبثطایٗ ٌٍٟبٜ ثٝ خبی ٍ٘بٜ وطزٖ ثٝ ٔب٘یشٛض ثٝ ٘مغٝ ای زٚض ٍ٘بٜ وٙیس یب 

ٞط ٘یٓ سب یه ؾبفز اظ دكز ٔیع ثّٙس . ثب٘یٝ ضٚی چكٕب٘شبٖ ضا ثذٛقب٘یس  15سب  10ف زؾز ثب ن

 .قٛیس وٕی لسْ ثع٘یس ٚ ثب ٘طٔف ٞبی ؾبزٜ ٌطزٖ ، ثبظٚ ٚ ٔچ زؾز ٚ دبٞب ضا حطوز زٞیس 

  ٜٔؿِٛیز ٞبی فطزی زض وبضٌب : 

  ٖایدبز ٘ىٙس وبض ضا عٛضی ا٘دبْ زٞیس وٝ ذغطی ثطای ؾالٔشی ٚ ایٕٙی قٕب ٚ زیٍطا. 

  زض وبٞف ٚ وٙشطَ فٛأُ ایدبز وٙٙسٜ ثیٕبضی یب حبزثٝ ٔؿبفسر وٙیس. 

  ٞط ٌٛ٘ٝ حبزثٝ ، نسٔٝ ٚ ذؿبضر یب ثیٕبضی ٘بقی اظ وبض ضا ٌعاضـ زٞیس. 

  زض ٍٞٙبْ وبضوطزٖ ، اثعاض ٚ سدٟیعار ضا ثٝ قیٜٛ نحیح ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض زٞیس. 

 ٗٔ ٚ اؾت ٍٟ٘ساضی وٙیس اثعاض ٚ ٚؾبیُ ضا زض قطایظ ٔغّٛة. 

  اظ ٚؾبیُ ایٕٙی ٚ دٛقف ٞب ٚ ِجبؾٟبی حفبؽز فطزی اؾشفبزٜ وٙیس. 

  ٔقبیت ٔٛخٛز زض ِٛاظْ ٚ اثعاض آالر وبضٌبٜ ضا ٌعاضـ زٞیس. 

  ٔطالجز ٞب ٚ ضفشبضٞبی ایٕٙی ٚ ثٟساقز فطزی ضا ٌؿشطـ زٞیس. 

  ضٚـ ٞبیی خٟز حصف یب وبٞف ذغطار ٔحیظ وبض دیكٟٙبز وٙیس. 

  ٞبی الظْ زض ٔٛضز ذغطار ٔٛخٛز ثرهٛل لجُ اظ قطٚؿ ثٝ وبض ضٚظا٘ٝ ضا زاقشٝ ثبقیساحشیبط. 

 ثِ اهیذ سالهتی ، تٌذسستی ٍ هَفمیت دس ّوِ هشاحل وبس ٍ صًذگی

 :هٌبثع 

 استبًذاسد  هْبست ٍ آهَصضی الگَسبص لجبس ثب سایبًِ گشٍُ ثشًبهِ سیضی دسسی صٌبیع پَضبن

 ًَضتِ خبًن هىبسچیبى ٍ هَسَی( ًشم افضاس هبًی ) ا سایبًِ وتبة آهَصش تخصصی طشاحی الگَ ة

 ًوًَِ سَاالت هستوش اص لسوت ّبی هختلف وتبة ٍ جضٍُ آهَصضی
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ثبسوَ تؼبلی 

نفر  14: زان تعداد دانش آمى"                                 طرح درس ساالنه " الگو ساز با رایانه                                     : عنوان درس 

ساعت  3: مدت هر جلسه :                                      سىم خیاطی                                                    نام آمىزشگاه: نام کالس 

 1303-94: سال تحصیلی                  ترابیان                                      دبیرستان کاردانش برادران شهید حقیقی شهرکرد : نام دبیر 

 
 هٌاتغ ّ ّسایل ُذفِای سفتاسی ػٌْاى ّ سئْط هطالة جلسَ هاُِا

ِش
 ه

اٍ
ه

 

آضٌبیی ثب  –هؼبسفَ  اّل
 هفبُین اّلیَ

ضوي آضٌبیی ثب داًص آهْصاى آًِب سا ثب ػلن سایبًَ آضٌب کشدٍ ّ دس 
 هْسد سخت افضاس ّ ًشم افضاس اطالػبتی پیذا کشدًذ

ة الگْکطی ّ کتب
 تْضیذی 

 13/7/93تؼطیل ػیذ سؼیذ قشتاى      دّم
آضٌبیی ثب هفبُین اّلیَ  سْم

 ایوٌی دس هذیط کبس
فشاگیشاى هی تْاًٌذ ًشم افضاس ، سخت افضاس ّ هیبى افضاس سا تؼشیف 
 کٌٌذ ّ اجضای سایبًَ سا ًبم ثشدٍ کبسثشد ّ تفبّتِبی آًِب سا دسک کٌٌذ

 کتبة ّ جضٍّ الگْکطی

آضٌبیی ثب اغْل ًػت  چِاسم
کبس دس  –ًشم افضاس 

 –ایوٌی -هذیط ّیٌذّص 
 اهتذبى هستوش

ضوي سّضي ًوْدى سایبًَ ثب ثشًبهَ ّیٌذّص آضٌب هی ضًْذ اجضای 
پٌجشٍ سا ثَ تفکیک هی ضٌبسٌذ ّ کبسثشد آًِب سا یبد هی گیشًذ  ایوٌی 

 ضًْذ  دس هذیط کبسسا سػبیت هی کٌٌذ ّثب ًوًَْ سْاالت آضٌب هی 

تئْسی –سایبًَ  –کتبة 
 ّ ػولی 

ى
تا
 آ
اٍ

ه
 

ضوي ًػت ًشم افضاسثب ثشًبهَ  الگْکطی ثب سایبًَ آضٌب هی ضًْذ ّ  هذیط طشادی الگْ اّل
 آیکي ُبی آى ّ ًْاس ّ اثضاسُبی هْجْد دس ثشًبهَ سا هی ضٌبسٌذ  

سایبًَ ّ کتبة تئْسی ّ 
 ػولی

آضٌبیی ثب ثشًبهَ سسن  دّم
 الگْ

هی تْاًٌذ هذیط ثشًبهَ سا ثبص کٌذ الگْی اّلیَ سا ثب تْجَ ثَ فشاگیشاى 
جٌسیت ّ سبیض اًتخبة کشدٍ ّ سسن ًوبیذ ّ خطْط سا ثَ تفکیک سّی 

 .الگْ ثطٌبسذ 

سایبًَ ّ کتبة تئْسی ّ 
 ػولی

آضٌبیی ثب ًْاس اهکبًبت ّ  سْم
 فِشست تکَ ُب

هطبُذٍ هی کٌذ  ثب استفبدٍ اص ًْاس اهکبًبت جضئیبت ّ سْاثك الگُْب سا 
تکَ ُب سا گشٍّ ثٌذی هی کٌذ ثب ػالئن فِشست تکَ ُب آضٌب ضذٍ ّ . 

 کبسثش ُشیک سا فشا هی گیشد

سایبًَ ، کتبة ّ جضٍّ 
 الگْکطی

آضٌبیی ثب ًْاس هٌُْب  چِاسم
 اهتذبى هستوش

ثب استفبدٍ اص ًْاس هٌُْب ثب گضییٌَ ُبی هْجْد دس ُش هٌْ آضٌب ضذٍ ّ 
یبد هی گیشد الگْ سسن هی کٌذ ، ّیشایص هی کٌذ ّ کبسثشد ُش یک سا 

 ثب سْاالت کتجی ّ ػولی آضٌب هی ضْد . دّثبسٍ سبصی هی کٌذ 

تئْسی –سایبًَ  –کتبة 
 ّ ػولی 

رس
 آ
اٍ

ه
 

آضٌبیی ثب ًْاس هٌُْبی  اّل
تجذیل ، تکَ ، پٌجشٍ ّ 

 ساٌُوب 

کبسثشد صیش هٌُْب سا یبد هی گیشد ّ سّی الگُْب اًجبم هی دُذ ّ 
هی تْاًذ چٌذ پٌجشٍ سا ثبص کشدٍ . تغییشات دبغلَ سا هطبُذٍ هی کٌذ 

 اص ساٌُوب جِت اطالػبت ثیطتش استفبدٍ ًوبیذ. ّ هشتت ًوبیذ 

سایبًَ ّ کتبة تئْسی ّ 
 ػولی

ثب آیکي ُب هیلَ اثضاس آضٌب هی ضْد ّ کبسثشد ایي آیکي ُبی هیبًجش سا  آضٌبیی ثب  هیلَ اثضاس دّم
 ای سشیؼتش اًجبم دادى کبس اص آًِب استفبدٍ هی ًوبیذیبد گشفتَ ّ ثش

سایبًَ ّ کتبة تئْسی ّ 
 ػولی

آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  سْم
 –فلص ) خبظ ثشًبهَ 

 (جبثجبیی 

ثب جؼجَ اثضاس خبظ ثشًبهَ الگْسبص ثب سایبًَ آضٌب هی ضْد ّ کبسثشد 
ّ ثب اثضاس فلص سّی تکَ ُب هی سّد . ُشیک اص اثضاس سا هی آهْصد 

 ثب اثضاس جبثجبیی آًِب سا تغییش هکبى هی دُذ

سایبًَ ، کتبة ّ جضٍّ 
 الگْکطی

آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  چِاسم
گشٍ ّ ) خبظ ثشًبهَ 
 (تجذیل 

ثب استفبدٍ اص اثضاس خبظ گشٍ ایجبد هی کٌذ آًِب سا کن یب صیبد هی کٌذ 
د ثب الگْ سا تجذیل ثَ تکَ ُبی دلخْاٍ کشدٍ ّ ثشای سسیذى ثَ ُذف خْ
 کبسثشد اثضاس خبظ آضٌب هی ضْد ثب ًوًَْ سْاالت آضٌب هی ضْد

تئْسی –سایبًَ  –کتبة 
 ّ ػولی 

 ( ع)ّ ضِادت اهام دسي ( ظ)تؼطیل سدلت پیاهثش   پٌجن
ی

 د
اٍ

ه
 

 6/10/93اهتذاًات ًْتت اّل دی هاٍ   اص    اّل
 دّم
 سْم

آ آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  چِاسم
 –م کٌج تٌظی)خبظ ثشًبهَ 

 (هْاصی سبصی 

ثب استفبدٍ اص اثضاس کٌج هی تْاًذ کٌج الگُْب سا تغییش دادٍ ّ ثَ ُش 
ضکلی کَ هبیل ثبضذ دس آّسد ّ ثب اثضاس هْاصی سبصی الگُْب سا ًسجت 

 ثَ یکذیگش هْاصی کشدٍ ّ کبسثشد اثضاس سا تطخیع دُذ

 –کتبة یب جضٍّ  
 تئْسی ّ ػولی –سایبًَ 
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 هٌاتغ ّ ّسایل ُذفِای سفتاسی ى ّ سئْط هطالةػٌْا جلسَ هاُِا

ي 
ِو

 ت
اٍ

ه
 

آ آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  اّل
ًطبًَ ) خبظ ثشًبهَ 

گزاسی دایشٍ ، خط  ، چیي 
 (ّ ثشش 

ثب اثضاس ًطبًَ گزاسی هی تْاًذ سّی لسوتِبی هختلف الگْ خط ، دایشٍ 
ّ ثشش  ثب اثضاس چیي. سسن کٌذ ّ ثب ایجبد گشٍ آى سا ثَ تکَ تجذیل کٌذ 

سّی لسوتِبیی دس الگْ کَ هی خْاُذ چیي ثخْسد یب ثشش دادٍ ضْد 
 ػالهت گزاسی کٌذ

کتبة یب جضٍّ 
الگْکطی 

 تئْسی ّ ػولی   

آ آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  دّم
 –ثشش تکَ )خبظ ثشًبهَ 
 (پبک کي  –چسجبًذى گشٍ 

ثب اثضاس ثشش لسوتی اص الگْ سا کَ هی خْاُذ ثشای هذلسبصی ثشش هی 
ُذ ّ تکَ ثشش دادٍ ضذٍ ثَ فِشست تکَ ُب اضبفَ هی ضْد ثب اضبفَ د

کشدى گشٍ هی تْاًذ سّی تکَ تغییشات دلخْاٍ سا ایجبد ًوبیذ ّ ثب پبک 
 کي ُش لسوتی کَ هبیل ثْد پبک کٌذ

کتبة یب جضٍّ 
الگْکطی 

 تئْسی ّ ػولی   

آ آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  سْم
لشیٌَ سبصی )خبظ ثشًبهَ 

 (ّاصهبى ا –پیلی  –

ثب اثضاس لشیٌَ سبصی الگْیی کَ هی خْاُذ کبهل ثبضذ لشیٌَ هی کٌذ ثب 
اثضاسُبیی کَ لجال یبد گشفتَ سّی لشیٌَ تغییش ایجبد هی کٌذ ُش لسوت 

 اص الگْ کَ  ثخْاُذ پیلی ایجبد کشدٍ ّ یب اّاصهبى هی دُذ

کتبة یب جضٍّ 
الگْکطی 

 تئْسی ّ ػولی   
اثضاس آ آضٌبیی ثب جؼجَ  چِاسم

 –هْاصًَ )خبظ ثشًبهَ 
جبثجبیی ّ ایجبد   -سبسْى 

 اهتذبى ( سبسْى داخلی 

ًمبط هْاصًَ سا هی ضٌبسذ ّ ثب اثضاس سبسْى هی تْاًذ سبسْى ایجبد 
کشدٍ ، جبثجب کٌذ ّ اًتمبل سبسْى سا یبد گشفتَ ، اًجبم دادٍ ّ هطبُذٍ 

 کشاس ًوبیذثب ًوًَْ سْاالت تئْسی ّ ػولی آضٌب ضذٍ دسّط سا ت. کٌذ 

کتبة یب جضٍّ 
الگْکطی 

 تئْسی ّ ػولی   

ذ 
فٌ

س
 ا
اٍ

ه
 

آ آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  اّل
اضبفَ ) خبظ ثشًبهَ 

 (هتي -تکوَ  –دّخت 

ثب استفبدٍ اص اثضاس اضبفَ دّخت ثشای ُش تکَ الگْ اضبفَ دّخت دس 
ًظش ثگیشد ، سّی لجبط تکوَ ایجبد کٌذ ّ ًبم لطؼبت ّ هطخػبت الگْ 

 آًِب ثٌْیسذ سا سّی 

کتبة یب جضٍّ 
الگْکطی 

 تئْسی ّ ػولی   
آ آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  دّم

هؼکْط )خبظ ثشًبهَ 
 (تطبثك   –خطی 

ثب اثضاس هؼکْط هی تْاًذ الگْ سا ًسجت ثَ خط هْسد ًظش هؼکْط  
دسجَ ّ یب دلخْاٍ تغییش دُذ ّ کبسثشد آى سا یبد  90افمی ، ػوْدی ، 

ق لسوتِبی هختلف یک تکَ سا ثب تکَ هطبثَ دس ثگیشد ّ ثب اثضاس تطبة
 تکَ دیگش تطجیك دُذ

کتبة یب جضٍّ 
الگْکطی 

 تئْسی ّ ػولی   

آ آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  سْم
اًذاصٍ گیشی )خبظ ثشًبهَ 

 (رسٍ ثیي  –

ثب اثضاس اًذاصٍ گیشی هی تْاًذ لسوتِبی هختلف الگْ یب فبغلَ ثیي گشٍ 
ثب اثضاس رسٍ ثیي هی تْاًذ الگْ . ت ًوبیذ ُب سا اًذاصٍ گیشی کشدٍ ّ ثت

 سا کْچک یب ثضسگ کشدٍ کَ سادت تش ثتْاًذ تغییش ایجبد کٌذ

کتبة یب جضٍّ 
الگْکطی 

 تئْسی ّ ػولی   
آ آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  چِاسم

 –دست )خبظ ثشًبهَ 
اًجبم (تغییشات   –هْج 

 پشّژٍ 

لجبط هْج ایجبد کٌذ کَ  هی تْاًذ اثضاس فلص سا ثَ دست تجذیل کٌذ دس لجَ
هی تْاًذ تغییشات دلخْاٍ . ثب تْجَ ثَ جذّل ضکل هْجِب هتفبّت است 

 سا دس الگْ ایجبد ًوبیذ ّ یک پشّژٍ کبهل اًجبم دُذ 

کتبة یب جضٍّ 
الگْکطی 

 تئْسی ّ ػولی   

ي
دی

ّس
فش

 ٍ
ها

 

 1394تؼطیالت ػیذ ًْسّص  اّل
 دّم
آ آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  سْم

 اهَ خبظ ثشى
ضوي هشّص ُوَ اثضاس جؼجَ اثضاس هی تْاًذ الگْی دلخْاٍ سا ثب اًذاصٍ 
 ُبی ضخػی سسن ًوبیذ ّ تغییشات سا دس آى ایجبد ًوْدٍ ّ هشّس کٌذ

کتبة یب جضٍّ 
الگْکطی 

 تئْسی ّ ػولی   
تْاًبیی سسن الگُْبی  چِاسم

 هختلف ّ ایجبد تغییشات
کٌذ ، کپی ّ چسجبًذى ،  اص ثبًک الگُْب الگْی هْسد ًظش سا اًخبة

تجذیل ّ تغییش دادٍ ّیشایص کٌذ الگْی دلخْاٍ سا ثْجْد آّسد ّ آى سا ثَ 
 ًبم خْد رخیشٍ ًوبیذ 

 –کتبة یب جضٍّ  
 تئْسی ّ ػولی –سایبًَ 

تکویل یک الگْ ثب توبم  پٌجن
هطخػبت آهبدٍ ثشش  ثَ 

 ػٌْاى کبس تکْیٌی

ایجبد کٌذ تغییشات سا دس آى  فشاگیشهی تْاًذ ُشالگْیی کَ ثَ اّ ثگْیین
 اػوبل دُذ ّ یک الگْ آهبدٍ ثشش سا دس ثشًبهَ هشثْطَ رخیشٍ ًوبیذ

 –کتبة یب جضٍّ  
 تئْسی ّ ػولی–سایبًَ 
ت 

ط
ثِ

دی
اس

اُ
ه

 

ثب آیکي چیذهبى ثشًبهَ ّ طشیمَ آّسدى الگْ دس ایي ثشًبهَ آضٌب هی ضْد  آضٌبیی ثب هذیط چیذهبى اّل
 سا هطبُذٍ هی کٌذّ کوتشیي دّسسیض پبسچَ 

کتبة یب جضٍّ 
 الگْکطی 

آ آضٌبیی ثب هٌُْبی   دّم
 چیذهبى

کتبة یب جضٍّ  ثب هٌُْبی هشثْط ثَ چیذهبى آضٌب هی ضْد ّ کبسثشد آًِب سا هی آهْصد
 الگْکطی

آضٌبیی ثب ًْاس اثضاس  سْم
 چیذهبى

ا جضٍّ کتبة ی ثب ًْاس اثضاس چیذهبى آضٌب هی ضْد ّ کبسثشد آًِب سا هی آهْصد
 الگْکطی 

آضٌبیی ثب جؼجَ اثضاس  چِاسم
 چیذهبى

ثب اثضاس هْجْد دس ثشًبهَ چیذهبى آضٌب هی ضْد ّ کبسثشد آًِب سا هی 
 آهْصد

کتبة یب جضٍّ 
 الگْکطی 
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