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هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در 
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل 
بخش های: 1ـ شایستگی های پایه 2ـ یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات 3ـ دانش فنی، اصول، 
قواعد، قوانین و مقررات 4ـ فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 5 ـ ایمنی، بهداشت و ارگونومی 6 ـ شایستگی های 

غیرفنی است. 
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

کتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزاء

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه )مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 12

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان 
دوره متوسطه و در تداوم آن استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

2 کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 

4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

2 دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 1٠و11و12
9 کارآموزی

10 درس مشترک گروه

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 یا 
2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی 

ارزشیابی می شود. نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً 

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان

ساختار دروس فنی و حرفه ای
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آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي گویند.
 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.

 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  
 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 

همزمان توجه داشت.
 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(

 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 
 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 

را کسب کرد. 
 همواره در هدف گذاري، یادگیري و ارزشیابي، تأکید بر کسب شایستگی 

است.

شایستگی )کل(

اجزا و عناصر به صورت جداگانه شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است
نیست شایستگی 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي
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1

فصل 1
شایستگی های پایه فنی
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                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+
= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده کوچک
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +

=
2

A=π.dm.b

A (D d )π
= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π
= +

2

.D.dA π
=

4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ
=

2

2
.dA .d.h π

= π +
2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

s
Lh h= +

2
2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π
=

2

.d hV .π
=

2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π
=

3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره
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نسبت و تناسب
1 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم: 

 c=kd و  a=kb  یا   a c k
b d
= =      

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

2 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

ka
b

= kc و 
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b
= ×

1a cac
b b

× =
a ca (c )
b cb
= ≠0

a a a
b b b

−
− = =

−
a b a b

c c c
+

= +

a c ac
b d bd
× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با a c
b d
= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

1 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد.

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

2 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 − ± ∆
∆ > ⇒ =


−
∆ = − ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠0

am × an = am+n

m m
m n

n n n m
a aa (a )
a a a

−
−

= = ≠
1 0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠ 
 

0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
− = ≠

1 0

مثلثات
1 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد.

ABC داریم: 2 رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة 
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

4 روابط بین نسبت های مثلثاتی:

    tan α =  sin α 
  cos α (الف)                       ب

sin(π  -  θ) = sinθ cos(π  -  θ) = -cosθ  tan(π  -  θ) = -tanθ 

sin(π  +  θ) = -sinθ cos(π  +  θ) = -cosθ tan(π  +  θ) = tanθ

sin(-  θ) = -sinθ  cos(-  θ) = cosθ  tan(-  θ) = -tanθ

sin(2π  +  θ) = sinθ cos(2π  +  θ) = cosθ tan(2π  +  θ) = tanθ

sin(2π  -  θ) = -sinθ cos(2π  -  θ) = cosθ tan(2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3−2 3( )+
1 6 2
4( )−

1 6 2
4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

−2 3+2 3( )−
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان)
r

=  

L D
r

π
=
180

(درجه) 

(درجه) D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R
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cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) −2 3 )- ) +2 3 )- ( )−1 6 2
4

( )+1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
21200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )− +2 3( )− −2 3- ( )+1 6 2
4

( )−1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= −
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b >0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=
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 آمار توصیفی:
 نمودار پراكنش دو كمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است كه طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو كمیت است.
 x و y دو كميت مرتبط هستند. اگر مقادير اين دو كميت براي برخي از xها در يك بازه، مشخص 
باشد، پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در اين بازه به كمك خط برازش را درون يابي و  

پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در خارج از اين بازه را برون يابي مي نامند.
 پس از مرتب كردن مقادير داده ها، عددی را كه تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترين داده

چارک اول چارک سوم

كمترين داده

میانه

 ساير نمودارها

y = mx + b

y2 = 4px      (p  >0)

y = ax3      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  >0)

x2 = 4py      (p  >0)

y = ax4      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  <0)

y = bx       (b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       (b >1)

x
by log=

y = a  sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)

x y
a b

+ =
2 2

2 2 1 y x
a b

+ =
2 2

2 2 1
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 نمودارها و منحنی ها

 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→
→

→

= = ≠ 0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a)

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k

x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A

→ →
= =

 
 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطۀ a از دامنۀ آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطۀ a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطۀ a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′)x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′)x) ± v′)x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′)x)+v(x).u′)x).  

f(x) =u(x)/v(x)     v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′−′ = 2  

y=f [g(x)]            dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1
اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
1/6×10-27                                                                       هیدروژن  اتم 
9/11×10-31                                                                                 الکترون 

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1                                         قلب  عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101
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اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نیروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بیشینه نیروی اصطکاک 
ایستایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نیروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطة مکان زمان 
حرکت یکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جریان الکتریکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در 
دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت زمان 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتریکی مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از زمان 
در حرکت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جریان مقاومت های  متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جایی در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاومت های متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نیوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی (سری)
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ك

وم
ر د

نوا
د 

ك

ول
ر ا

نوا
د 

ك

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

كدهای رنگی مقاومت

درصد خطاكد رنگرنگ

-0سياه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاكستری

-9سفيد

5 درصد-طاليی

10 درصد-نقره ای

ضريب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضريب انبساط طولی

k
1

 
ضريب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شيشه پيركس

6-10×23آلومينيوم6-10×12-9شيشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51يخ )در 0ᵒ C(6-10×14-10بتون
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب

134تنگستن

236نقره

386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج

450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن

790گرانیت

800بتون

840شیشه

2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه

2430اتانول

3900آب دریا

4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(



23

خالصمخلوط

تركیب  يونی
پيوند يونی بين عناصر 

سازنده

نافلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به 
گرفتن الکترون دارند 

)تشکيل آنيون(

تركیب مولکولی
پيوند كوواالنسی بين 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبيه 
فلزها و در برخی شبيه 

نافلزها هستند.

فلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به از 
دست دادن الکترون 
دارند )تشکيل كاتيون(

ماده
جامد، مايع، گاز

آيا از يك نوع اتم 
ساخته شده است؟

آيا با روش های فيزيکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خير

خير

خير

تركیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند يونی پیوند كوواالنسی

جامد فلزی جامد يونی جامد مولکولی جامد  كوواالنسی

اتم ها كاتيون و آنيون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شيميايی

نوع پيوند شيميايی

نوع جامد

ذّرات تشکيل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا روش های 
فیزیکی به اجزای 
سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما..........کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ي
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        كلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی ياخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
كر

ت 
درا

هی

نشاسته در كلروپالستنشاستهگلوكز

ک
لئی

وك
د ن

سی
ا

كروموزومدی ان اینوكلئوتيد

ین
وتئ

پر

پروتئين انقباضیپلی پپتيدآمينواسيد

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسيد چرب

تصوير انواع درشت مولکول های شركت كننده در ساختار ياخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

انواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ دو لختی 
دریچۀ سه لختی 

دریچۀ سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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فصل 2
یادگیری مادام العمر  )اصطالحات فنی ، آموزش 
مهارت های کار با رایانه و اطالعات فنی( 
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فرهنگ اصطالحات و واژه ها

Abstract انتزاعی
Additive Color رنگ های افزایشی
Advertising agency         شرکت تبلیغات
Advertising آگهی تبلیغاتی
Aesthetic زیبایی شناسی
Aperture   دیافراگم  
Aquatint lithography لیتوگرافی آبرنگ نما
Aquatint چاپ آبرنگ نما
Art director مدیر هنری
Artist proof نسخه هنرمند
Back ground پس زمینه
Binding از راست یا چپ شروع شدن سند برای صفحه آرایی فارسی یا التین
Bleed print چاپ بدون حاشیه
Block printing چاپ برجسته
Branding برندینگ
Brayer غلتک
Brightness بازتاب
Brochure بروشور
Browser مرورگر
Burin نوعی مغار مخصوص حکاکی روی فلز
Burnisher  ابزار صیقلی کننده در برخی از شیوه های حکاکی
Calligraphic typeface حروف چاپ خطاطانه
Camera Metering Modes نورسنج در دوربین
Camera دوربین
Chalcography حکاکی روی فلز
Chromolithography لیتوگرافی رنگی
Cliche کلیشه یا قالب
Client مشتری
Collagraph چاپ با استفاده از روش تکه چسبانی
Colophon   شناسنامه کتاب
Columns ستون ها
Column ستون
Commercial artist طراح تبلیغاتی



33

Concept مفهوم
Copy نسخه
Corporate ldentity هویت سازمانی
Cross ــ line توری 45 درجه
Cutter platter کاترپالتر
Decorative typeface حروف تزئینی
Design education آموزش طراحی
Design history تاریخ طراحی
Design studio کارگاه طراحی
Digital typesetting حروف چینی کامپیوتری
Download زمان بارگذاری
Drypoint حکاکی مستقیم با قلم سوزنی روی فلز
E-book کتاب الکترونیکی
Embossment  ایجاد برجستگی در نسخه چاپی با استفاده از قالب حکاکی شده

از چوب فلز یا سنگ
Engraving شیوه حکاکی به روش گود روی فلز
Etching press پرس مخصوص حکاکی روی فلز
Etching                                                                                     شیوه حکاکی غیرمستقیم روی فلز
External flash فالش اکسترنال
Facing Page نمایش صفحات سند به صورت صفحات روبه رو
Figure پیکر، تصویر
Fine arts هنرهای زیبا
Flatــ bed press پرس تخت
Flexography چاپ فلکسوگرافی
Fluid layout صفحه آرایی شناور
Focus واضح سازی
Form        شکل، فرم، قالب
Fresco دیوارنگاره، فرسک
Geometric pattern نقوش هندسی
Glue چسب
Grain paper  راه کاغذ
Graphic designer طراح گرافیک
Graver مغار
Grid خطوط راهنما
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Grid صفحه شطرنجی
Gutter فاصله بین ستون ها
Halftone Cell سلول هافتن
Halftone هافُتن
Hand lettered حروف دست نویس
Hosting میزبانی
Idea ایده
Ideograph  اندیشه نگار
Illuminating تذهیب
Illuminator تذهیب گر
Illusration تصویرسازی
Illustrator تصویرساز
Imagesetter ایمیجستر
Image تصویر
Impression اثر چاپ شده از یک کلیشه
Indel Board مقوای پشت ِکِرم یا زرد
Information Architecture معماری اطالعات
Information Technology فناوری اطالعات
Intaglio Press  گراوور
Intaglio حکاکی گود معادل کالکوگرافی
Intensity میزان شدت رنگ
Interactive تعاملی
ISO  حساسیت
Italic typeface حروف ایتالیک
Kelvin کلوین
Key image تصویر کلید
Lable برچسب
Layout لی اوت
Layout صفحه آرایی
Leaser Printer   چاپگر لیزر
Lift ground     حکاکی غیرمستقیم روی فلز
Light and shade تیره و روشن
Linocut حکاکی روی لینوائوم
Lithography لیتوگرافی
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Lpi مخفف line perinch )نشان دهندة تعداد نقطه ها )هافتن ها
در خطي به طول یک اینچ مي باشد.

Margins تنظیم حاشیه ها
Margin حاشیه
Meta-data ِمتا دی تا
Mezzotint یکی از شیوه های غیرمستقیم حکاکی روی فلز
Modelig light المپ مدلینگ فالش
Modular مدوالر
Monoline   تک سطر  
Monoprint تک چاپ
Navigation ناوبری
Neolithic نوسنگی
New stone age دوره نوسنگی
Offset printing چاپ افست
Offــ contact فاصله توری سیلک با سطح چاپ شونده
Oil paint رنگ روغن
Old stone age دوره کهن سنگی
Online recourse منابع آنالین
Opacity وضوح
Orientation جهت قرارگیری کاغذ به صورت عمودی و افقی
Page size  اندازه صفحه
Pakaging بسته بندی
  Paleolithic پارینه سنگی
Panel پنل )دیواره( 
Pantone پنتون
Papyrus پاپیروس 
Parchment کاغذ پوستی                             
Perspective پرسپکتیو
Photograph عکاسی
Photographic چاپ مسطح
Photography عکاس
Photogravure انتقال فتومکانیکی تصویر روی پلیت در حکاکی روی فلز
Pictograph تصویرنگار
Picturealist عکاسی صریح
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Pigment رنگدانه
Plan پالن
Point پوینت
Portfolio پورت فولیو
Portrait تک چهره
Portrature چهره پردازی
Poster پوستر
Pottery سفالگری، کوزه گری
Primary رنگ اصلَی
Printing images تصاویر چاپی
Printing industry صنعت چاپ
Printmaking چاپ دستی، چاپ هنری
Print چاپ
Proportion تناسب، نسبت
Publisher ناشر
        Punch پانچ، قالب فوالدی
Promotion ــself تبلیغ شخصی
Portrait    ـ     self خودنگار
Raised image تصویر برجسته، لترپرس
Ream بند
Reduction print چاپ کاهشی
Registration روش تنظیم کاغذ و کلیشه برای انطباق صحیح رنگ ها 
Reliet چاپ برجسته
Resolution دقت وضوح
Responsive واکنش گرا
Ruler خط کش
Screenprinting چاپ با استفاده از توری
Serif زوائد تزئینی حروف، سریف
Serigraphy چاپ شابلونی                                 
Server سرور
Sheet ورق کاغذ
Shutter شاتر      
Sign نشانه، عالمت
Silk screen printing چاپ سیلک اسکرین
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Silkscreen سیلک    اسکرین   
Sketch پیش طرح
Snap Shot عکاسی لحظه ای
Solvent حالل
Spread دوصفحه پیوسته
Squeegee اسکویی جی
Stencil اسنسیل 
Stick figures تصاویر خطی
Studio flash فالش استودیویی
Symbol نماد، نشانه
Textual ارکان نوشتاری
text متن
Title page صفحه عنوان
Tompon بالشتک 
Type designer طراح حروف چاپی
Typesetter حروف چینی  
Type حروف چاپی
Yhpargopyt حروف نگاری
Uniform یونیفورم
User Center Design طراحی کاربر محور
User friendly استفادة آسان کاربر
Vector نرم افزار برداری  
Visual arts هنرهای تجسمی
Visual communication ارتباط بصری
Visual impact تأثیر بصری
Visul غیرنوشتاری )بصری(
Wall painting نقاشی دیواری
Web Safe Colors رنگ های آمن وب
Whiteness  میزان »سفیدی«  
Wireframe وایرفریم
Woodcut حکاکی  روی چوب
Xylography سیلوگرافی )چاپ برجسته(
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فرهنگ لغت صحافی

پوشش نگهدارنده جلد

قطر کتاب است و با توجه به تعداد فرم )صفحه های کتاب( و گرماژ کاغذ تغییر می کند.عطف

تو رفتگی در روی جلد نزدیک به عطفجا ناخونی

برای زیبایی و پوشاندن فرم ها، در قسمت عطف چسبانده می شود. شیرازه

 متن را به جلد می چسباند، از کاغذ100، 120 ، 150 گرمی یا مقوا استفاده می شود.آستر بدرقه

برای زیبایی، حفاظت از جلد روکش

در کتاب های نفیس اطالعات کتاب یا دفاتر به صورت یک نوار پهن دور کتاب قرار می گیرد. باند روکش

متن، بدنه یا 
مغزی 

صفحات اصلی کتاب

روبانی باریک که از زیر شیرازه به عطف نصب می شود و برای نشان صفحه های کتاب از آن استفاده می کنند. ملیله یا  نوار نشان

کلیشه
طرح به صورت برجسته روی یک قطعه فلز آلومینیوم توسط کلیشه سازی ساخته می شود. و برای طالکوبی یا داغی 

از آن استفاده می شود.

کناره
قسمتی از کاغذ یا مقوا که دارای ابعاد نسبتاً زیادی است را کناره می گویند که می توان در کارهای چاپی دیگر 

از آن استفاده کرد.  

پرت
)دور ریز( کاغذ

قسمت هایی از کاغذ که عملیات چاپ روی آن صورت نمی گیرد و بدون استفاده است را ِپرت می گویند.

گرماژ نشان دهنده وزن یک متر مربع از آن نوع کاغذ می باشد.گرماژ

ورق
ماشین های چاپ بر اساس حداکثر اندازه کاغذ یا مقوای قابل چاپ نام گذاری می شود که به آن ورق می گویند. 

مانند: ماشین سه و نیم ورقی )90 در 60(

به کاغذ هایی که در مراحل مختلف چاپ و صحافی از اطراف کار برش می خورد گفته می شود. پوشال

فرهنگ اصطالحات کاغذ
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جدول واژگان پایه و کلیدی طراحی وب

HTML اصلی > tag . تعداد

> tag <توضیح

> Doctype ! <نمایندة نوع سند می باشد.

> html <بیان کنندة اینکه سند از نوع HTML است.

> head <بیان کنندة اطالعات در مورد سند است.

> title <نمایندة عنوان صفحه است.

> body <نمایندة بدنۀ اصلی سند است.

> h6 < یا > h1<نمایندة تیتر و سوتیتر )h1 بزرگ ترین تیتر و h 6 کوچک ترین سوتیتر می باشد(.

> p <نمایندة پاراگراف می باشد.

> br <به وجودآورندة یک خط صاف در بین مطلب یا پاراگراف است.

> hr <نمایندة تغییر مشخص در متن و محتوا می باشد.

> ....... ! <کاربر آن را نمی بیند و فقط برای شخص طراح و به عنوان توضیح قابل دید و استفاده است.

درآخرین مرحله آماده سازی متن کتاب برای توجلد ریزی است که پارچه یا کاغذ نازکی را به عطف می چسبانند.قنداق

برای کوبیدن و پرس کردن ناحیه چسب زنی مانند چکش از آن استفاده می شود.مشته 

یک تکه چوب با لبه های نرم برای تاکردن و فرم دهی لبه ها استفاده می شود.اسکل

جهتی که کاغذ وارد ماشین چاپ می شود، یک سانت از لبه کاغذ یا مقوا است که در این ناحیه چاپ صورت نمی گیرد.لب پنجه 

چیدمان طرح برای گرفتن پلیت و چاپ بر اساس تیراژ و نوع دستگاه چاپفرم

برای گونیا کردن کاغذ برای چاپ انجام می شود توسط رنگ روی کاغذ مشخص می شود.سنجاق نشان
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جدول واژگان پایه و کلیدی طراحی وب

Browser
روی  بر  سایت  مشاهده  و  دسترسی  که  اپلیکیشنی  جست وجوگر:  ـ  مرورگر 

صفحۀ اسکرین رایانه را امکان پذیر می کند.

cssمؤلفۀ نمایش بصری صفحه )Cascading Style Sheet(

Demographyشناخت و رده بندی مخاطب هدف براساس ویژگی ها و مختصات

Fluid layout
به معنی  استفاده می شود و  صفحه آرایی شناور که جهت طراحی واکنش گرا 
ابزار  در  تغییر  قابلیت  شناور  و  سیال  به طور  که  است  صفحه آرایی  نوعی 

الکترونیکی متفاوت را دارد.

Home page
صفحۀ اصلی یا صفحۀ خانه ـ صفحۀ مادر در وب سایت که سایر صفحات به 

آن لینک می شود.

HTML
 .)Hypertext Markup Technology( هایپرتکست«  نشانه گذاری  »زبان 

بلوک های سازندۀ صفحۀ وب

 information
Architectur

معماری اطالعات که همانند نقشه یک ساختمان مکان هر صفحه و زیر صفحه 
را در سایت مشخص می کند.

ISP
امکان  که   .)Internet Service Provider( اینترنت«  خدمات  »سرویس 

دسترسی به ِسرِور را امکان پذیر می کند.

IT)Information Technology( فناوری اطالعات

Menu Buttonدکمه های منو صفحۀ وب

Meta data.صفحه جای می گیرد Header فراداده اطالعاتی که در

Mock upشبیه سازی کامل طرح اولیه به کار نهایی

Navigation.ناوبری یا »  منو« سایت که نشان می دهد دارای چند صفحۀ اصلی می باشد

Primary colorرنگ اصلی یا رنگ مادر در طراحی سایت
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Proposalپیشنهاد کار برای ارائه به مشتری

Resolution
 72 dpi سنجیده می شود. در فضای مجازی از dpi وضوح تصویر که با واحد

استفاده می شود که وزن باالیی نداشته باشد.

Responsive ابزار روی  بر  نمایش  قابلیت  که  است  وب  طراحی  نوعی  واکنش گرا،  طراحی 
الکترونیکی متفاوت را به طور یکسان ایجاد می کند.

Script تولید خاص  برنامه ای  توسط  که  می باشد  وب  صفحات  تولید  برای  مولدی 
می شود و با زبانی دستوری به رایانه دیکته می شود.

Serverِسرِور: رایانه در دربرگیرندة فایل های صفحات وب

User.کاربر ـ شخصی که از سیستم استفاده می کند

User friendly.صفحات وب که قابلیت استفاده آسان کاربر را دارد

W3
کرده  تعیین  استانداردهایی  که  وب  جهانی  سازمان   ،World Wide Web
که طراحان وب جهت طراحی وب سایت های قابل دسترس و موفق باید از آن 

پیروی کنند.

Wire frame
و  نمایش  و جهت  است  نقشه ساختمان  همانند  فریم طرح خطی ساده  وایر 

جایگیری ارکان صفحه وب در طرح اولیه به کار گرفته می شود.

استانداردهای  از  برخی  است.  ادوبی  برنامه های شرکت  محبوب ترین  از  فتوشاپ   :photoshop
برنامه های گرافیکی و مفاهیمی مانند الیه ها و کانال ها را اولین بار فتوشاپ معرفی کرد. فتوشاپ 
مربع  نقاط  از  مرتبی  جدول  تصاویر  اینگونه  است.  بیتی  نقشه  تصاویر  با  کار  برای  افزاری  نرم 

شکل رنگی اند که در   کنار هم قرار می گیرند. فتوشاپ را بسیاری از 
بسیار  آن  ابزار  با  کار  می گیرند.  به کار  هم  کردن  نقاشی  برای  افراد 
ابزار واقعی است و قلم  موهای آن را می توان به شیوه ای  از  آسان تر 
حرفه ای به کارگرفت. از دیگر قابلیت های این برنامه اصالح یا روتوش 
عکس و ترکیب چند عکس و تصویر با یکدیگر و نیز کار روی تصاویر 

دوربین های دیجیتال در فتوشاپ جایگاه ویژه ای دارد.

نرم افزارهای مورد استفاده در رشته گرافیک
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بیلبوردها  تابلوهای ابعاد بزرگ Dpi25-50 Pixell/Inch

Dpi 72   صفحه های وب Pixell/Inch

Dpi150   بیلبورد های کوچک  Pixell/Inch

پرینت Dpi150 Pixell/Inch

عکس روی کاغذ مخصوص عکس   Dpi254-300 Pixell/Inch

چاپ افست Dpi300-340 Pixell/Inch

جدول انتخاب دی پی آی مناسب با توجه به زمینه چاپ اثر

Adobe Illustrator : ایالستریتور به فارسی به معنی تصویرگر هست و از محصوالت گرافیکی 
اساس  بر  آن  محاسبات  تمامی  و  است  برداری  نرم افزار  یک  ایالستریتور  است.   ادوبی  شرکت 
ریاضیات است. )تفاوت تصاویر برداری و پیکسلی(، استفاده از این نرم افزار می توان به تولید اشکال 

و تصاویر وکتور پرداخت.
محصوالت ایالستریتور شباهت زیادی به محیط کاری فتوشاپ دارد همین طور این دو نرم افزار بسیار با 

هم رابطه مستقیمی دارند که می توان فایل های الیه باز هر کدام را در دیگری به راحتی استفاده کرد.
کشیدن  لوگو،  طراحی  وکتور،  طراحی  برای  بیشتر  نرم افزار  این  از 
با فتوشاپ  تصاویر و تمامی آثار برداری استفاده می شود. در مقایسه 
که از تصاویر پیکسلی پیروی می کند. محاسبات Illustrator براساس 
معادالت و روابط ریاضی است و این قابلیت باعث می شود که با هرچقدر 
زوم کردن و یا تغییر اندازه بر روی تصویر از کیفیت آن کاسته نشود و 

طرح هایی  با قابلیت مقیاس پذیری خوبی داشته باشیم.

طراحی  ترسیم،  کارهای  برای  نرم افزار  این  کورل  دراو   :Coreldraw
و نقشه برداری عالی است. بیشتر وقت ها کارهای هنری با تصویرهای 
معمولی، عکاسی یا نقاشی پیش نمی رود بلکه باید طراحی انجام شود. 
خط،  از  چیزش  همه  فنی  نقشه   های  و  شکل  ها  که   بگیرید  نظر  در 
هاشور، ارقام و نوشته ها تشکیل می شود یا مثالً در صفحه آرایی مجله ها 
و روزنامه ها غیر از تصاویر معمولی از خط کشی، شیب رنگ ها، طرح های 
ساده منظم مانند مستطیل، مربع و دایره و طرح های پیچیده ترکیبی 

فراوان استفاده می شود.

 Indesign : ایندیزاین گسترة وسیعی از توانمندی های نشر رومیزی 
برای طراحان پیشرفته ارائه می دهد که مجالت، کتاب ها، تبلیغات و 
فایل های  برنامه می توان  این  با  کاتالوگ طراحی می کنند. همچنین 
غنی و کاماًل رنگی ایجاد کرد که در وب قابل مشاهده است، در سی دی 
قابل توزیع است یا می توان به صورت مستقیم جهت چاپ به چاپخانه 

ارسال کرد. 
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جدول انتخاب دی پی آی مناسب با توجه به زمینه چاپ اثر

ویــژگـی فرمت فایل

فرمت پیش فرض و متداول فتوشاپ با قابلیت الیه بندی می باشد. PSD

یک فرمت نقشه بیتی استاندارد تصاویر در سیستم عامل ویندوز است. BMP

از فرمت های مورد استفاده در وب می باشد. از این فایل ها نمی توان برای انتقال تصاویری با تناژهای رنگ تدریجی 
استفاده کرد و این یکی از تفاوت های اساسی بین فرمت ها محسوب می شود.

GIF

تناژ رنگ های تدریجی در آنها وجود دارد. چون این فرمت قابلیت فشرده سازی و تغییر حجم فایل را داراست، یکی 
از فرمت های مناسب برای وب است.

JPEG
JPG

برای استفاده در وب حدود 10 تا 30 درصد نسبت به فایل های با پسوند حجم کمتری اشغال می کنند.
PNG

این فرمت یکی از مناسب ترین فرمت ها برای ایجاد خروجی نهایی تصویری و ارسال آن به چاپخانه برای عملیات 
چاپ است.

TIFF

فرمت مناسب برای استفاده در نرم افزارهای نشر است. EPS

به دلیل داشتن اطالعات گاما، نسبت طول و عرض هر پیکسل و توضیحات زمان ساخت، یک فرمت مناسب برای 
استفاده در پروژه های ویدئویی است.  TGA

به معنی خام است. این فرمت مربوط به درس دیجیتال است و بستگی به برند دوربین پسوند متفاوتی دارد. در این 
قالب اطالعات ثبت شده توسط حسگر دوربین بدون دخل و تصرف به صورت خام ذخیره می گردد و با استفاده از 

نرم افزارهای مربوط امکان باز کردن، ویرایش و تبدیل به فرمت های رایج تصویری وجود دارد.
RAW

 Acrobat reader کاربردی ترین فرمت از لحاظ تبدیل و بهینه سازی برای نقل و انتقال اطالعات است. با برنامه
در هر رایانه ای قابل دسترسی است و کاربرد آن در دنیای اینترنت، نرم افزارهای آموزشی، خدمات چاپ و... به یک 

نیاز تبدیل شده است. PDF

فرمت های رایج فایل های تصویری
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کلید های میانبر و کاربردی در نرم افزار فتوشاپ

نام ابزار کلید میانبر وظیفه یا کار

      Move Tool   )V( حرکت
 Eraser Tool )E( پاک کن

       Hand tool )H( جابه جایی صفحه

    Zoom Tool )Z( بزرگ  نمایی و کوچک  نمایی تصویر
Crop tool )C( برش

 Ctrl + C کپی کردن 
  Ctrl + V  فرا خواندن
Ctrl + Z  یک حرکت قبل

Ctrl + S   ذخیره سازی
Ctrl + O  بازکردن فایل موجود

Ctrl + N بازکردن فایل جدید
Ctrl + A انتخاب همه
Ctrl + D خارج کردن از انتخاب محدوده انتخاب شده

Ctrl + R نشان دادن و مخفی کردن خط کش

Ctrl + T تغییر اندازه
Ctrl + L )Levels(
Ctrl + U )Hue/Saturation(
Ctrl + M )Curves(
Ctrl + B )Balance( باالنس رنگ

Ctrl + I )Inverse(
Ctrl + Alt + Space کوچک نمایی

Ctrl + Space بزرگ نمایی

وضوح یا رزولوشن تصویر: 
رزولوشن یا وضوح تصویر به تعداد پیکسل هایی گفته می شود که در یک اینچ یا میلی متر خطی 

قرار گرفته است.
هر چه تعداد پیکسل های تشکیل دهنده یک تصویر بیشتر باشد )رزولوشن بیشتر(، امکان چاپ 
عکس در اندازه بزرگ تر وجود دارد و حجم آن نیز بیشتر خواهد بود و هر چه رزولوشن کمتر باشد، 

اندازه قابل چاپ کوچک تر و حجم آن نیز کمتر می شود.
واحد رزولوشن تصویر پیکسل بر اینچ )ppi(  و نقطه بر اینچ )dpi( و خط بر اینچ )lpi( است.   

 به عنوان مثال تصویر یک دوربین دوازده مگاپیکسل 12 میلیون پیکسل دارد و می توان آن را در 
سایز 30×20 با رزولوشن 300DPI با کیفیت مناسب  چاپ کرد. )جدول صفحه بعد(
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کلیدهای میانبر و کاربردی در نرم افزار ایندیزاین
Ctrl+Rآوردن خط کش

Ctrl+Hآوردن  و بردن خط راهنمای خط کش

Ctrl+Dآوردن تصویر

Ctrl+T آوردن پالت کاراکتر 

Ctrl+E ارسال یک فایل

Ctrl+G گروه کردن

Ctrl+Shift+G از گروه خارج کردن

Ctrl+A انتخاب تمامی اطالعات

Ctrl+N باز کردن کاغذ )صفحۀ کار( جدید

Ctrl+O باز کردن فایل

Ctrl++ بزرگ نمایی

Ctrl+- کوچک نمایی

Ctrl+O به اندازۀ صفحه درآوردن

Ctrl+W بستن فایل 

Ctrl+Q بستن نرم افزار 

Ctrl+Shift+] به زیر بردن اطالعات 

Ctrl+Shift+[ به رو بردن اطالعات 

Ctrl+P پرینت کردن 

Ctrl+X بریدن )از صفحه بریدن( 

Ctrl+C کپی کردن 

Ctrl+V چسباندن )به صفحه آوردن( 

Ctrl+Z حرکت را به عقب برگرداندن

Ctrl+Shift+Z لغو حرکت به عقب برگشتن 

Ctrl+L قفل کردن اطالعات

Ctrl+Alt+Lباز کردن قفل اطالعات 

Ctrl+S ذخیره کردن 

Ctrl+; همۀ خطوط راهنما را پنهان کردن 

W همۀ خطوط راهنما را پنهان کردن 

F11آوردن پالت پاراگراف بندی
F6آوردن پالت رنگ 

F7 آوردن پالت الیه ها 
F10 آوردن پالت ضخامت 
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فصل 3

استاندارد، فرمول و روابط
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طور  به  ولی  می رسد،  سال  به 100  كشور  در  استاندارد سازی  زمینه  در  فعالیت  سابقه  آنكه  با 
رسمی مؤسسه استاندارد كشور در سال 1339 )1960 میالدی( تأسیس شد و در همان سال نیز 
به عضویت سازمان جهانی استاندارد درآمده است. سابقه تهیه و ایجاد استاندارد در زمینه ابعاد 
كاغذ در این سازمان، نیز به تاریخ هفدهم خرداد همین سال باز می گردد. اسناد مصوب شده این 

سازمان كه مربوط به ابعاد و اندازه كاغذ می شود عبارت اند از:
��استاندارد شماره 1345-135: با عنوان »  روش بیان ابعاد جهت ساخت كاغذ های تحریر و چاپ 
كار نشده«، در این سند ضمن اعالم »واحد اندازه گیری سیستم متریک« از سوی این سازمان 
به عنوان واحد رسمی اندازه گیری اندازه كاغذ، طبق قانون مصوب دی ماه 1311، با استفاده از 
استاندارد ISO217  سازمان جهانی استاندارد روش بیان ابعاد كاغذ های تحریر تعریف می گردد.

��استاندارد شماره 136: با عنوان »قطع كارت پستال های مصور )كارت های نامه نگاری(« طبق 
و خطای  اعالم   )A6( از طریق پست، 148×105  ارسال  برای  پستال  كارت  اندازه  این سند 
5،1    میلی متر از باال و پایین كارت مجاز شمرده شده است. در خصوص طرح و نوع كارت نیز 
مطابق استاندارد ISO328 كارت از كاغذ ضخیم می باشد، و یک طرف آن مصور است و طرف 
دیگر به دو قسمت تقسیم می شود كه قسمت اول برای مكاتبات و قسمت دیگر برای نوشتن 
نشانی در نظر گرفته می شود. در این سند عبارت »كارت نامه نگاری« به جای سر برگ نامه بكار 
گرفته شده و بدون مشخص كردن اندازه آن فقط نحوه »تا زدن« و استفاده از یک طرف آن 

برای مكاتبات قید شده است.
��استاندارد شماره 157: با عنوان »ابعاد كاغذ های تحریر و انواعی از مطبوعات«، اگرچه هدف این 
استاندارد تعیین ابعاد كاغذ های تحریر و انواعی از كاغذ مورد مصرف در مطبوعات است، ولی 
اندازه روزنامه، كتب، پوستر و یا اقالم خاص چاپی دیگر را دربر نمی گیرد. این استاندارد گروه 
A و B استاندارد بین المللی اندازه كاغذ ISO216 را به عنوان استاندارد ابعاد كاغذ های تحریر 

و انواعی از مطبوعات معرفی می كند. 
��استاندارد شماره 158: با عنوان »روش بیان ابعادی كه در كاغذ تحریر و سایر كاغذ های مورد 
استفاده در چاپ به كار می رود«، این استاندارد مطابق با استاندارد بین المللی ISO353 است و 
نحوه تغییرات در اندازه كاغذ ها و روش بیان آن اندازه را مشخص می كند، مطابق این استاندارد 
در معرفی ابعاد كاغذ ها باید ابتدا عرض كاغذ نوشته شود سپس طول و بین آنها نیز عالمت »×« 
آورده شود، واحد اندازه نیز میلی متر باید باشد، همچنین نوشتن حرف »L« برای حالت افقی 
قرار گرفتن كاغذ برای خواندن و یا نوشتن، و حرف »T« برای حالتی كه دوخت، چسب و یا 
منگنه از قسمت باالی كاغذ انجام می شود قرار داده شده است. این استاندارد روش های متداول 

تا خوردگی كاغذ های استاندارد را نیز مشخص نموده است.
��استاندارد شماره 2215: با عنوان »  اندازه ورق های مورد مصرف در دستگاه های چاپ افست 
ورقی« این استاندارد با استفاده از استاندارد ISO3872 تهیه و با امكانات صنعت چاپ در كشور 
تطبیق داده شده است، و هدف آن مشخص كردن حداكثر اندازه كاغذی است كه دستگاه چاپ 

می تواند به كار بگیرد.
ابعاد  تعیین  استاندارد  این  ابعاد هدف  مقوایی«  عنوان » جعبه های  با  ��استاندارد شماره 2245: 
جعبه های مقوایی است به نحوی كه در ارتباط با پالت های حمل و انبارداری هماهنگی الزم را 

داشته باشند.

استاندارد اندازه کاغذ و برخی از محصوالت 
چاپی در ایران
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��استاندارد شماره 361: با عنوان»استاندارد برگه شناسایی«، هدف این استاندارد تعیین اندازه 
  74×105L و جنس »كارت شناسایی« است، در این استاندارد ابعاد كارت یا برگه شناسایی

میلی متر، از جنس مقوایی با گرماژ 205 تعیین گردیده است.
��استاندارد شماره 1346-398: با عنوان »كارت تبریک« هدف این استاندارد تعیین اندازه كارت              
تبریک با در نظرگیری مقررات و امكانات پستی است. بنابراین استاندارد كارت های تبریک در 
سه اندازه كوچک )120×80 میلی متر( متوسط )160×120 میلی متر( و بزرگ )240×160 
میلی متر( طبقه بندی می شوند كه با در نظر گرفتن و انطباق با استاندارد بین المللی اندازه كاغذ 
در سری B انتخاب شده است به این صورت مقدار ضایعات كاغذ به حداقل ممكن رسیده است.

��استاندارد شماره 488: با عنوان »  كارت درخواست عضویت و كارت عضویت كتابخانه« هدف 
این استاندارد تعیین اندازه، جنس و حتی حاشیه های كارت عضویت و تقاضای كتابخانه است، 
طبق این استاندارد اندازه كارت كتابخانه 125L×75 میلی متر و از جنس مقوای سفید با گرماژ 
اندازه  و حدود  كارت  در  مندرج  مطالب  استاندارد  این  همچنین  است.  گردیده  تعیین   280

حاشیه ها را نیز تعریف نموده است.

شاخص  ها و تعاریف » استاندارد بین المللی 
اندازه کاغذ «

نهایت  در  كه  ریاضی  محاسبات  از  برای جلوگیری  كاغذ  بین المللی    اندازه  استاندارد  در سیستم 
منجر به محاسبه دشوار اعداد ناصحیح می شود از یک روش هندسی برای تقسیم بندی كاغذ ها 
استفاده شده است. به این صورت كه در تمامی اندازه های ایجاد شده، نسبت طول به عرض، عدد 
این  كاغذ،  در  ایجاد شده  نسبت  زیبا شناسی  مسائل  از  بود. صرف نظر  خواهد   /=2 1 4142

نسبت در تولید تجهیزات مرتبط با كاغذ و انتشارات بسیار مؤثر و كاربردی است.
واحد اندازه گیری برای »  استاندارد بین المللی اندازه كاغذ « میلی متر قرار داده شده است و مساحت 
هیچ یک از قطع كاغذ های استاندارد شده یک عدد صحیح نیست. مصوبه قراردادی ISO216 سازمان 
استاندارد بین المللی )ایزو( به طور خاص شاخص های استاندارد بین المللی اندازه كاغذ را تعریف 
 C و�B�،A می كند، این قرارداد ضمن اعالم اندازه كاغذ ها و گروه بندی آنها در سری های مختلف

تعاریف زیر را به عنوان مبنای روش اندازه گیری ISO ارائه نموده است.
 /=2 1 4142 A به طور مطلق عدد  ��نسبت طول بر عرض در تمام قطع كاغذ های سری 

خواهد بود و در سری B و C نیز تقریباًَ همین عدد است.
��قطع كاغذ A0 دارای مساحتی به اندازه یک متر مربع و استاندارد مبنا برای تعیین گرماژ كاغذ 

خواهد بود.
��قطع كاغذ A1، از تقسیم طول قطع كاغذ A0 به دو قسمت مساوی به دست می آید به طوری كه 

طول A1 برابر عرض A0 است تمام  كاغذ های كوچک تر نیز به همین روش به دست می آید.
��در روش تقسیم های هندسی كه برای به دست آوردن قطع  كاغذ های كوچک تر به كار گرفته شد 
اندازه طول و عرض كاغذ ها اعداد صحیح نخواهد بود. لذا بهتر است این اعداد با در نظرگیری 

واحد میلی متر به اعداد صحیح گرد شوند.
��به دلیل مصارف غیر قابل پیش بینی و نیاز های گوناگون غیر متعارف كاغذ در دنیا كه كاغذ های 
سری A نمی توانند قالب مناسبی باشند كاغذ های سری B معرفی شده است. همچنین كاغذ های 

سری C به همین منظور و برای به دست آوردن قطع كاغذ های سری A تعریف شده است.
��طول و عرض قطع كاغذ های سری B و  C نیز به همان روش هندسی كه سری A ایجاد شده 

است به دست می آید.
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 در میان تمام ویژگی های موجود در كاغذ ها دو ویژگی وزن و اندازه بیشترین اهمیت را دارد ، از 
آنجا كه وزن كاغذ در مقدار كم نتیجه چندان درستی را به دست نمی دهد و كار نسبتاً مشكلی 
نیز خواهد بود، تولید كنندگان كاغذ در سراسر دنیا مقدار كاغذ را بر اساس واحد های وزنی كالن 
)تن، كیلوگرم و پوند( محاسبه می كنند و برای سهولت محاسبات وزنی، تعداد معینی از كاغذ ها 
را كه به طور یكسان تولید شده در یک بسته قرار می دهند و این بسته است كه »واحد وزن پایه 
كاغذ« می شود و در اصطالح بند )Ream(  می گویند. به استثنای كشور آمریكا به طور متعارف 
در تمام كشور ها، یک بند كاغذ شامل 500 ورق و یک بند كاغذ ضخیم )مقوا( شامل 100 ورق 
می باشد. از آنجا كه تعیین ضخامت كاغذ نیز كار دشوار و متكی بر اندازه گیری متغیر های زیادی 
آزمایشگاهی میسر است، ضخامت كاغذ ها  ابزار های دقیق بعضاً  با به كارگیری  است، كه بیشتر 
را نیز بر اساس نسبت وزن گرمی كاغذ به یک متر مربع )g/m^2( بیان می كنند. به این صورت 
وزن كمتر مساوی است كه با كاغذ های نازك تر، استاندارد بین المللی شاخص وزن یک برگ كاغذ 
را بر اساس مساحت تقریبی قطع كاغذ A0 كه یک مترمربع است قرارداد كرده است. بنابراین 
یک برگ كاغذ  A4 كه مساحت آن 1/16 كاغذ A0 است با گرماژ 80 وزنی معادل 1/16 از 80 
گرم یعنی 5 گرم دارد. به عبارت ساده تر وزن به دست آمده از یک متر مربع كاغذ برابر با گرماژ 
آن كاغذ است كه به طور غیر مستقیم حدود ضخامت كاغذ را نیز مشخص می كند. نكته مهم 
این است كه در محاسبه كاغذ مورد نیاز برای انتشار یک كتاب و یا یک نشریه نباید قطع كتاب 
و چگونگی چیدمان صفحات كتاب )Imposition( نادیده گرفته شود، به طور مسلم استفاده از 
اندازه های استاندارد در كتاب ها و نشریات باعث صرفه جویی در هزینه است و در بسیاری از وجوه 
كارها را آسان تر می كند، در كشور ما از گذشته اندازه هایی رایج بوده و اكنون نیز مورد استفاده 
اكثر ناشرین است اما اینكه آیا این اندازه ها چقدر مطابق با استاندارد های جهانی كاغذ است جای 

مطالعه و تجدید نظر است.  

ضخامت و چگالی کاغذ

) _______)mm( طول
1000

( ) ________)mm( عرض
1000

وزن یک بند كاغذ - )تعداد ورق های یک بند( )گرماژ( )
مثال 1:

C1)648×917mm( وزن یک بند كاغذ 150 گرمی در قطع

��اندازه یک كاغذ از سری B تقریباً میانگین هندسی اندازه كاغذ بزرگ تر و كاغذ كوچک تر هم 
نامش در سری A هست، برای مثال قطع كاغذ B1 اندازه ای بین اندازه A1 و A0 دارد، به این 

معنا كه هر مقداری كه A1 را به B1 تبدیل كند می تواند B1 را به A0 تبدیل كند.
 C4 دارند با همان شماره برای مثال، كاغذ B و A اندازه ای بین سری C قطع كاغذ های سری��
اندازه ای كوچک تر از B4 و بزرگ تر از A4 دارد، به این صورت یک كاغذ با اندازه A 4 به خوبی 

با یک پاكت C4 تطبیق دارد و یک كاغذ C4 به خوبی با پاكت B4 مطابقت دارد.

mm mm) () () . gr.() ( . gr.−648 917 150 5 500 44714 754
1000 1000
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گرماژ و ضخامت كاغذ ها

Grammage(g/m^2) Thickness (Millimeter) Caliper (inches)

60/2 0/081 0/0032

67/72 0/092 0/0036

75/2 0/097 0/0038

90/3 0/12 0/0048

105/35 0/147 0/0058

109/11 0/0152 0/0060

116/63 0/155 0/0061

131/68 0/157 0/0062

135/45 0/173 0/0068

146/73 0/183 0/0072

150/5 0/185 0/0073

161/78 0/188 0/0074

165/55 0/193 0/0076

176/83 0/198 0/0078

199/41 0/216 0/0085

203/17 0/229 0/009

218/22 0/234 0/0092

244/56 0/241 0/0095

252/08 0/25 0/010

270/9 0/289 0/011

285/95 0/33 0/013

308/52 0/356 0/014

312 0/38 0/015

385/06 0/445 0/0175
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كیلوگرمِگَرماژ (گرم)سایزبند (تعداد ورق)جنسنوع

1007024/5 در 50070تحریركاغذ

907018/9 در 50060تحریركاغذ

1008028 در 50070تحریركاغذ

908021/6 در 50060تحریركاغذ

10010017/5 در 25070تحریركاغذ

ISO 216 سری كاغذهای استاندارد بین المللی كاغذ مطابق مصوبه 
(Milimeter)

A Series Formats B Series Formats C Series Formats

4A0 1682×2378 4B 2000×2828 - -

2A0 1189×1682 2B 1414×2000 - -

A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297

A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917

A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648

A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458

A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324

A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229

A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162

A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114

A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81

A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57

A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40
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مشخصات و موارد مصرفانواع مقوا

در چاپ های با كیفیت باال جلد كتاب، بروشور، كاتالوگ، مجله، كارت ویزیت، پوستر و...گالسه مات و براق

بازیافتی، جعبه كفش، دستمال كاغذی، شیرینی، كبریت، خمیردندان، انواع بسته بندی در صنایع و...پشت طوسی

پایه تقویم رومیزی، جلدسازی )جلد سخت( و... مواد غذایی خاص، محصوالت آرایشی ـ بهداشتی و داروییایندر بورد

پوشه، جداسازی در داخل زونكن و...مقوای كارتی

در رنگ ها و بافت های متنوع جعبه، كارت دعوت، پوستر و...مقوای فانتزی

نام و انواع موارد مصرف مقوا در صنعت چاپ

كیلوگرمِگَرماژ (گرم)سایزبند (تعداد ورق)جنسنوع

9010013/5 × 25060تحریركاغذ

10011019/25 × 25070تحریركاغذ

7012021 × 250100تحریركاغذ

9012016/2 × 25060تحریركاغذ

1008014 × 25070گالسهكاغذ

908010/8 × 25060گالسهكاغذ

709015/75 × 250100گالسهكاغذ

7010017/5 × 250100گالسهكاغذ

9010013/5 × 25060گالسهكاغذ

7013523/625 × 250100گالسهكاغذ

18/225 90135 × 25060گالسهكاغذ

7015026/25 × 250100گالسهكاغذ

9015020/25 × 25060گالسهكاغذ
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كیلوگرمِگَرماژ (گرم)سایزبند (تعداد ورق)جنسنوع

7017014/875 × 125100گالسهمقوا

9017011/475 × 12560گالسهمقوا

7020017/5 × 125100گالسهمقوا

9020013/5 × 12560گالسهمقوا

7025017/5 × 100100گالسهمقوا

9025013/5 × 10060گالسهمقوا

7030021 × 100100گالسهمقوا

9030016/2 × 10060گالسهمقوا

7020014 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9020010/8 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7023016/1 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9023012/42 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7025017/5 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9025013/5 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7028019/6 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9028015/12 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7030021 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9030016/2 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7040028 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9040021/6 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

تعدادی از پر مصرف ترین انواع کاغذ و مقواها از لحاظ 
جنس، تعداد ورق در بند، سایز، گرماژ و وزن در یک بند
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ابعاد مصطلح و رایج كاغذ چاپ در بازار ایران بر حسب سانتی متر

C1 = 65 × 90B1 = 100 × 70

C2 = 45 × 60C2 = 50 × 70

A0 = 120 × 80C3 = 30 × 40

كیلوگرمِگَرماژ (گرم)سایزبند (تعداد ورق)جنسنوع

7016028 × 250100تحریر ـ كارتیمقوا

9016021/6 × 25060تحریر ـ كارتیمقوا

7018031/5 × 250100تحریر ـ كارتیمقوا

9018024/3 × 25060تحریر ـ كارتیمقوا

7020017/5 × 125100تحریر ـ كارتیمقوا

9020013/5 × 12560تحریر ـ كارتیمقوا

7023016/1 × 100100تحریر ـ كارتیمقوا

9023012/42 × 10060تحریر ـ كارتیمقوا

7024016/8 × 100100تحریر ـ كارتیمقوا

9024012/96 × 10060تحریر ـ كارتیمقوا

7030021 × 100100تحریر ـ كارتیمقوا

9030016/2 × 10060تحریر ـ كارتیمقوا

ابعاد مصطلح و رایج کاغذ چاپ در بازار ایران 
بر حسب سانتی متر
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نام انواع وموارد مصرف کاغذ در صنعت چاپ

مشخصات و موارد مصرفانواع كاغذ

تقویم و سررسید، اوراق اداری، مجله، كتاب، دفتر و...تحریر

گالسه
چاپ های با كیفیت باال از قبیل جلد مجله و كاتالوگ، بروشور، تراكت، پوسترهای تبلیغاتی، پیک ها، كتاب های 

نفیس و...

بسیار مستحكم در مصرف پاكت و ساك های تبلیغاتی، پاكت های سیمان، گچ و پتروشیمی و...كرافت

ارزان قیمت، فاكتورسازی و نسخه دوم قبوض بانكی، روزنامه و...روزنامه

جهت مصارف شیرینی پزی و شكالت سازی و مواد غذایی دیگر كه چربی را به خود جذب می كند.مومی

كاغذ پشت 
چسب دار

برای ساخت برچسب )لیبل( در صنعت بسته بندی و... 

تیشو
كاغذي جیبي، دستمال  آشپزخانه، دستمال  توالت، حوله هاي  كاغذ  بهداشتی  و  آرایشی  و  پزشكی  در مصرف 

كاغذي صورت، دستمال سفره، حوله هاي دستي و دستمال خشک كن در این گروه طبقه بندي مي شوند.

مصارف گوناگون اوراق اداری، حسابداری و...كاغذهای الوان

كاغذ تحریر، پوستر، ساك های دستی، كاغذ دیواری،  لیبل، جلد كتاب و دفتر و ...كاغذ سنگ

كاغذ پالستیک
خودرو،  راهنمای  كتابچه های  لیبل،  فولدر،  پاكت،  انواع  خرید،  ساك  پوستر،  بروشور،  ویزیت،  كارت  كاتالوگ، 

فرهنگ ها و دائره المعارف ها، كاور كتاب ها، برچسب

¨
جدول اندازه های رایج كاغذ در ایران

اندازهورقاندازهورقاندازهورق

120 × 80شش  ورقی90 × 60سه  ورقی35 × 25نیم ورقی

140 × 100شش ونیم  ورقی90 × 72چهار ورقی50 × 35یک  ورقی

70 × 50دو ورقی100 × 70چهارونیم  ورقی60 × 45یک ونیم  ورقی
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1ـ Metallic متالیک
متالیک دو نوع می باشد ساده و وی سی نوع ساده آن در تمام دستگاه قابل نصب می باشد ولی نوع 

وی سی آن تنها در دستگاه هایی که سیم لیزر دارد قابل نصب است.
برای کارهای  متالیک گران ترین نوع کاغذ می باشد چون تراکم نقره در آن زیاد است و عموماً 
استفاده  مورد  می شود  عکسبرداری  حرفه ای  عکاسان  توسط  که  پرتره هایی  منظره؛  صنعتی؛ 

می باشد.  نوع VC آن دو بعدی می سازد و ماندگاری آن طوالنی است.

2ـ Silk سیلک 
سیلک یا ابریشمی نوعی دیگر از کاغذهای عکاسی می باشد. این کاغذ نسبت به نوع قبلی تراکم 
لمس  با دست  که  دارد  درشت  بافت  آن  ظاهری  دارد شکل  عالی  کنتراست  ولی  دارد  کمتری 
می شود و عموماً آتلیه های خوب از این نوع کاغذ استفاده بیشتری می کنند  که در چاپ برگه های 

ژورنال بسیار زیبا خواهد بود.

3ـ Laster الستر
یا مخملی از نوع سه می باشد که به علت کم بودن تراکم نقره، جزئیات را خوب نمایش نمی دهد 
عموماً مصرف زیادی در ایران دارد در واقع این کاغذ برای عکس های کم کیفیت ساخته شده است.

4ـ Glossy گلوسی یا براق
یکی از پرکاربرد ترین کاغذهایی است که در چاپ عکس های پرسنلی، پاسپورتی، برگه های ژورنال 
عروس مورد استفاده قرار می گیرد. برای اینکه به یاد بیاورید کدام است، از گذشته تا حال عکس هایی 
که در آلبوم می بینید و دارای سطحی براق هستند به گلوسی یا براق معروف می باشند. این کاغذ 
ندارد، پس  بازار خوانایی داشته و مشکلی  اغلب پرینترهای جوهرافشان موجود در  با  برای چاپ 

می توانید استفاده نمایید.
جدول اندازه های استاندارد کاغذ

50  ×  6040  ×  6030  ×  6030  ×  4020  ×  3020  ×  2516  ×  2113  ×  1810  ×  159  ×  12

70  ×  10060  ×  9050  ×  70

جدول انتخاب قدرت تفکیک )رزولوشن( برای چاپ

dpi 300 تا 254چاپ روی کاغذ عکاسی

dpi 300 تا 150چاپ با پرینتر رومیزی

dpi 100 تا 80چاپ با پالتر

dpi 50 تا 25چاپ با پالتر در ابعاد چند متری

انواع کاغذهای چاپ عکس و قطع های استاندارد آن
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تعدادی ازشرکت های تولید کننده کاغذهای 
چاپ و تحریر

Coin 3 ...............................................................................................................................................سه سكه
Sinar Royal ................................................................................................................................................قو
Moorim .................................................................................................................................................موریم
Artone ...................................................................................................................................................شینهو
Crown ..........................................................................................................................................تحریركرون
Infinity -App ......................................................................................................................................تحریر

كاغذ و مقوای گالسه به دو صورت مات و براق:
 Honsol ................................................................................................................................................. هانسل
Moorim .................................................................................................................................................موریم
Artone ...................................................................................................................................................شینهو
New crown ....................................................................................................................................نیو كرون
Nevia .......................................................................................................................................................... نویا

كاغذ و مقوای پشت طوسی و سفید:
 Honsol ................................................................................................................................................. هانسل
Shinpoong ............................................................................................................................................ اژدها
Seha .........................................................................................................................................................ببری
White horse ..........................................................................................................................................اسبی

پاندا
بنفش

كاغذ صنعتی كرافت:
Lee And Man ................................................................................................................كرافت  لی اندمن

 Daehan .................................................................................................................................................دایهان
Asia Paper .....................................................................................................................................................
Infinity .............................................................................................................................................................

تعدادی از كشورهای تولید كننده كاغذ: اندونزی، كره، چین، برزیل، پرتغال و ایران.
نحوۀ خرید كاغذ و مقوا: از طریق سایت های خرید و فروش، در اینترنت بازار اصلی خرید و فروش 

انواع كاغذ و مقوا در تهران خیابان ظهیر االسالم است.



59

                      

A1                                        

A2              

A3                 

A4      

A5      

A6
A7    

A8

52 mm    105 mm 210 mm 420 mm

841 mm

74
 m

m
14

8 
m

m
29

7 
m

m
59

4 
m

m
11

89
 m

m

A اندازه های استاندارد بین المللی كاغذ
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خصوصیات انواع مقوا

مواد اولیه آن اغلب از پوشال و ضایعات كاغذ است. خاكستری

مواد اولیه آن از چوب سفید است. چوبی

مواد اولیه آن از كاه همراه با مواد قلیایی پتاسیم پخته می شود. كاهی

مواد اولیه آن از الیاف چوب قهوه ای رنگ تهیه می شود. چرمی

خصوصیات كاغذ و مقواهای ویژه

مواد اولیه آن الیاف آسیاب نشده چوب است. این نوع مقوا برای پوسترهای خیلی بزرگ مورد مصرف دارد. صفحات سفت

مواد اولیه آن را مواد سلولزی، كاغذهای باطله وكرك های ریسندگی كه از مواد خالص ساخته شده اند 
تشكیل می دهد.

مقوای سفت

كه به نام مقوای نمدی هم معروف است و بیشتر برای بازسازی لینولئوم، فرش و پوشه مورد استفاده 
قرار می گیرد.

مقوای نرم

این نوع مقوا در ابعاد بسیار بزرگ تولید می شود و برش آن معموالَ با اره چوب انجام پذیر خواهد بود.
سبک وزن و همانند نئوپان های نازك می باشد.

مقوای دم پالت

در  مختلف،  نگارهای  و  نقش  در  فانتزی  مقواهای  كاغذها،  و  فویل  ورق های  پالستیكی،  مقواهای 
براق(  و  )مات  دار  چسب  پشت  كاغذهای  می باشند.  عرضه  قابل  مختلف  ابعاد  و  مختلف  گراماژهای 
ترانسپارنسی هم جزء كاغذ و مقوای مخصوص هستند. كاغذهای اوراق بهادار كه دارای واترمارك های 

مختلف هستند نسبت به نیاز مصرف سفارش داده می شوند.

كاغذهای پالستیكی

مواد مورد استفاده در انواع كاغذها و مقواها
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كلی  طور  به  ولی  برخوردارند  شكل  و  اندازه   در  وسیعی  گوناگونی  از  دنیا  سراسر  در  پاكت ها 
اندازه های استاندارد شده ANSI رایج در كشور های آمریكا، كانادا، انگلستان و سایر كشور هایی 
كه از این استاندارد پیروی می كنند كاربرد بیشتری دارند و استاندارد جهانی ISO كه به لحاظ 
و كشور های عضو سازمان  اروپایی  در كشور های   بیشتر  است  برخوردار  تنوع كمتری  از  اندازه 
جهانی استاندارد كاربرد دارد، به هر حال به سبب فرایند آسان ساخت پاكت و قابلیت های انطباق 
اندازه ها در ماشین های تولید پاكت می توان پاكت های متنوع و خارج از چارچوب استاندارد شده 

تولید كرد.

Pointed

نوكدار
Square

چارگوش
Commercial

تجاری
Wallet

كیسه ای

اندازه و نوع پاکت ها 
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مشخصات پاكت

)Seal adhesive( 1 محل چسب
)Seal flap(  2 در پاكت

)Shoulder( 3 زبانه كنار پاكت
)Front or face( 4 روی پاكت

)Bottom or back flap( 5 زبانه پایین یا پشت پاكت
ANSI پاكت های استاندارد

و  تقسیم  ذیل  گروه های  به  كاربرد  و  زبانه ها  تنوع شكل  لحاظ  به  را  پاكت ها   ANSI استاندارد 
اندازه های هر گروه را با شماره گذاری نام گذاری كرده است.

 (Commercial) پاكت های تجاری
این پاكت ها بیشتر در ادارات مورد استفاده قرار می گیرد و كمتر 
برای پست مورد استفاده است. چک، اسكناس، سربرگ و رسید های 
مالی و ... از جمله اوراقی هستند كه در این نوع پاكت قرار می گیرند.

 (Booklet) پاكت های كتابچه ای
این پاكت ها برای قرارگیری كتابچه، جزوه و بروشور و از این 

قبیل اوراق كاربرد دارد

# (Size(inch

)4/1(^6 2/1)^3(×6

)4/3(^6 )8/5^3(×)2/1^8(

)4/3(^7 )8/7^3(×)2/1^7(

8 )8/7^3(×)2/1^7(

)8/5(^8 )8/5^3(×)8/5^8(

9 )8/7^3(×)8/7^8(

10 )8/1^4(×)2/1^9(

11 )2/1^4(×)8/3^10(

12 )4/3^4(×11

14 )8/7^3(×)2/1^11(

# (Size(inch

3 )4/3^4(×)2/1^6(

5 )2/1^5(×)2/1^8(

6 )4/3^5(×)8/7^8(

2/1^6 6×9

7 )4/1^6(×)8/7^9(

2/1^7 )2/1^7(×)2/1^10(

9 )4/3^8(×)2/1^11(

2/1^9 12×9

10 )2/1^9(×)8/5^12(

13 10×13

1

2

3

4

5



63

پاكت های كارت دعوت
(Announcment) یا اعالن

این گروه پاكت ها بیشتر برای قرار دادن اعالن، 
آگهی، كارت های دعوت  و بروشور مورد استفاده 
شكل  می تواند  كناری  زبانه های  می گیرد،  قرار 

مثلت و یا چارگوش داشته باشد.

# Size(inch)

A2- )8/3^4(×)4/3^5(

A4- )4/3^4(×)2/1^6(

A7- )2/1^5(×)2/1^7(

A  8- )2/1^5(×)8/1^8(

A10- )2/1^6(×)8/5^9(

Slim )8/7^3(×)8/7^8(

(Baronial) پاكت های بارون

این پاكت ها جزو اولین پاكت های ساخته شده و مورد 
استفاده همه هستند و در همه امور كاربرد دارد.

# Size)inch(

2 )16/3^3(×)4/1^4(

4 )8/5^3(×)8/5^4(

5 )8/1^4(×)8/1^5(

)4/1(^5 )4/1^4(×)4/1^5(

)2/1(^5 )8/3^4(×)8/5^5(

)4/3(^5 )2/1^4(×)4/3^5(

6 5×6

(Catalog) پاكت های كاتالوگ

این پاكت ها كه گاهی با نام پاكت های كیسه ای 
)wallet( نیز معرفی می شوند برای قرارگیری 
مجله، كتاب و گزارش های مفصل بكار می رود.

# Size(inch)

1 6×9

)4/3(^1 )2/1^6(×)2/1^9(

2 )2/1^6(^10

3 7×10

6 )2/1^7(×)2/1^10(

7 8×11

8 )4/1^8(×)4/1^11(

)2/1^9( )2/1^8(×)2/1^10(

)4/3(^9 )4/3^8(×)4/1^11(

)2/1^10( 9×12

)2/1^12( )2/1^9(×)2/1^12(

)2/1^13( 10×13

)2/1^14( )4/1^11(×)4/1^14(

)2/1^14( )2/1^11(×)2/1^14(
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)120×80  میلی متر( متوسط )160×120 میلی متر( و بزرگ )240×160 میلی متر( طبقه بندی 
می شوند كه با در نظر گیری و انطباق با استاندارد بین المللی اندازه كاغذ در سری B انتخاب شده 

است به این صورت  مقدار ضایعات كاغذ به حداقل ممكن رسیده است.
• استاندارد شماره 488: با عنوان »كارت در خواست عضویت و كارت عضویت كتابخانه« هدف این 
استاندارد تعیین اندازه، جنس و حتی حاشیه های كارت عضویت و تقاضای كتابخانه است، طبق 
این استاندارد اندازه كارت كتابخانه 75X125L میلی متر و از جنس مقوای سفید با گرماژ 280 
تعیین گردیده است. همچنین این استاندارد مطالب مندرج در كارت و حدود اندازه حاشیه ها را 

نیز تعریف نموده است.

فرایند ساخت انواع پاكت

كیسه ای 
WalletCommercialSquarePointed

چارگوش نوكدار تجاری
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ISIRI163 قطع پاكت های رایج در ایران مطابق با استاندارد

تناسب ISO استاندارد اندازه / میلی متر

DLX 110X220

C6 114X162

- 120X325

B6 125X176

C5 162X229

- 176X229

B5 176X250

- 229X324

B4 250X353

C3 324X458
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جدول قطع های مختلف کتاب

قطع کتاب
اندازه کتاب

)cm(
تعداد صفحه از هر 

طرف فرم
اندازه قبل از برش 

)cm(
اندازه بعد از 
)cm( برش

تعداد صفحه در 
فرم کامل

498  ×  49/534  ×  70434/5  ×  100سلطانی

28/58  ×  29/521  ×  60421/5  ×  45رحلی کوچک

338  ×  33/524  ×  70424/5  ×  50رحلی بزرگ )مدیران(

1716  ×  17/523/5  ×  70824/5  ×  50وزیری

2116  ×  2214/5  ×  60815  ×  45رقعی

2212  ×  2312/5  ×  70622  ×  50خشتی

348  ×  34/524  ×  70424/5  ×  50بیاضی بزرگ

1016  ×  1114/5  ×  601615  ×  45جیبی

70  ×  50جیبی پالتویی
12 )42 صفحه در 

)45  ×  60
11  ×  2210/5  ×  2124
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مراحل مختلف تولید یک محصول چاپی
تولید یک محصول چاپی مراحل مختلفی دارد كه می توان آن را به دو گروه تقسیم كرد.

الف( مراحل پیش از چاپ:
1 سفارش كار )عقد قرارداد(

2 طراحی اولیه
3  تأییدیه طراح نهایی

4 آماده سازی برای چاپ )فرم بندی، جداسازی یا ماسكه كردن برای یووی موضعی، رسم تیغ  و  قالب(
5 فایل آماده چاپ، تحویل به مشتری

ب( واحد پس از چاپ شامل:
1 ورنی )مات و براق( نوعی پوشش محافظ چاپ است.

2 سلفون )مات و براق( نوعی پوشش برای محافظ و استحكام و زیبایی به كار می رود.
3 یووی )موضعی، برجسته، شنی و...(

4  طالكوب )نقره ای، طالیی، الوان(
5  چاپ برجسته )كلیشه(

6 خط تا )دایكات(
7 قالب )دایكات(

8 برش
9  صحافی )سیمی، مفتول، لوپ، چسب گرم، جلد سخت(

10 جعبه سازی
11 بسته بندی )كارتن، شیلینگ، لفاف(

ابعاد ماشین های چاپ افستانواع ماشین های چاپ افست

30  ×  45 و 35  ×  50ماشین چاپ جی تی او

60  ×  45 و 70  ×  50ماشین چاپ دو ورقی

90  ×  60 و 100  ×  70ماشین چاپ چهارونیم ورقی

نام و انواع ماشین های چاپ افست

ابعاد زینک

100  ×  70، 90  ×  60، 70  ×  50، 60  ×  45ابعاد زینک های استاندارد
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نام دستگاه ها و وسایلی که در روند تولید محصوالت 
چاپ وجود دارد:

لیتوگرافی: 
رایانه و نرم افزار های گرافیک و فرم بندی

دستگاه خروجی )پرینت(، پلیت یا زینک: Image seter  و 
چاپخانه:

 ماشین های چاپ: )GTO، دو ورقی، سه ورقی، چهارونیم ورقی، شش و نیم ورقی، نه و نیم 
ورقی و... در انواع تک رنگ، دو رنگ، چهار رنگ، پنچ رنگ، شش رنگ و...(

 ماشین لترپرس
 دستگاه خط زن
 دستگاه طالكوب

 دستگاه برش كاغذ
 ماشین سلفون كشی )دو نوع: دستی و اتوماتیک(

 ماشین چاپ سیلک )یووی موضعی(
صحافی )شومیز( چسب گرم: 

 ماشین »تا«
 ماشین »ترتیب«

 ماشین چسب زنی
 دستگاه برش

 دستگاه شیلینگ )بسته بندی: محصوالت را توسط این دستگاه با پالستیک بسته بندی می كنند 
مانند: بسته بندی یک بسته 6 تایی آب معدنی( 

 میز ترتیب )میز مستطیل بلند برای قرار دادن فرم ها جهت ترتیب به روش دستی( 
 دستگاه ترتیب فرم ها )روش ماشینی(

صحافی جلد سخت گالینگور: 
 ماشین »تا« 

 ماشین »ترتیب«
 چسب زن

 دستگاه برش
 طالكوب

 ابزار صحافی سنتی )قید، اسكل، قیچی، چسب صحافی، خط كش، مشته، خط زن، كلیشه های 
حاشیه زن و...
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جدول مواد مختلف و نوع چاپ پذیری آنها

انواع شیوه های چاپنوع ماده

سیلک، فلکسو، هلیو، افست، برجسته، ترموگرافی، طالکوب، ملخی، لترپرس و ورنیکاغذ

سیلک، فلکسو، هلیو، افست، برجسته، ترموگرافی، طالکوب، ملخی، لترپرس و ورنیمقوا

سیلک، لیزریچوب

سیلک، لیزریشیشه

سیلک، لیزری، افستفلز

سیلک، فلکسو، هلیو، افستp.v.c پالستیک

سیلکچوب پنبه

سیلکپارچه

سیلک، تامپوظروف گرد

سیلک، تامپو، افستگالینگور

سیلک، تامپو، طالکوبالک

سیلکسنگ

سیلک، طالکوبچرم

سیلک، تامپوچینی

سیلک، فلکسوکارتن

سیلک، فلکسو، هلیوفویل

سیلک، فلکسو، هلیونایلون

سیلک، فلکسو، هلیونایلکس
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                                                                                           شماره:
                                                                                           تاریخ:

                                          فرم سفارش خروجی فیلم 

سفارش شركت/خانم/ آقای..............   
محیط ایجاد سند:  MAC                 PC          نرم افزار مورد استفاده:

نوع دیسک ارسالی:                                       فرمت تصویر:

نام كار:                                                     نام پوشه:
                             C           M          Y         K        :ابعاد كار:                        تعداد صفحات:       رنگ

LPI              :نوع چاپ:                       اندازه ترام
نوع كاغذ:

Negative                      posetive                       ژله خوانا             ژله ناخوانا
overprint                                           :اندازه زینک:                 تعداد زینک

  black                                                                                               

فرم سفارش طراحی و چاپ

سفارش دهنده:.......................................................................  تاریخ تحویل: ..................

نوع كار: ........................................ نوع كاغذ 1و2.............................. تیراژ: .....................

عکاسی ............... اسکن .................... طراحی ............................. فیلم ..........................

مونتاژ دستی ................ زینک ........... زینک سوزی ............................ كاغذ .................

چاپ uv براق ............ چاپ uv مات ............... سلفون كشی .......... ورنی ......................

ورنی داغ .............. قالب ............. تیغ زنی .............. جعبه چسبانی ................................

لمینت ......... كلیشه .......... طالكوب .............. صحافی ......... حروفچینی........................
حمل و نقل .............. متفرقه .......................... نظارت ....................................................
جمع كل............................................................................................................................

فرم سفارش به لیتوگرافی
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مراحل تا و ترتیب فرم ها

3ـ چیدن روی میز ترتیب                                      

1ـ فرم چاپی

 2ـ تاکردن فرم                                   

4ـ ترتیب متن

 70  ×  50 کاغذ  چاپی:  فرم های  در  ورق  زدن  تا  شیوه 
سانتی متر را در طول به تعداد برابر تای آکاردئونی بزنید سپس 
اکنون  بزنید.  دیگر  سراسری  تای  یک  عرض  میانه  از  را  آن 
یک دفترچه خواهید داشت. آن را طوری در دست بگیرید که 
را شماره گذاری کنید.  ترتیب صفحات  به  بزنید.  بتوانید ورق 
فرم تا شده را باز کنید. شماره صفحات به شکل زیر خواهد بود.

برش دستی برش ماشینیبرش ماشینی

انواع برش دستی و ماشینی
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مراحل ساخت شیرازه

1

3 4

5

2

6

7 8
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1

3 4

مراحل  ساخت جلد نرم

5

2

6

7 8
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مراحل  ساخت جلد گالینگور

1

3 4

2

5 6

7 8

9

تفاوت جلد گالینگور و جلد پارچه ای در نحوۀ چسب زدن است. برعكس جلد پارچه ای، در جلد 
گالینگور، چسب به گالینگور زده می شود و سپس مقوا را روی گالینگور می گذارند.
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 با چکش مفتول ها را بکوبید.  

 با كاتر یا دستگاه برش اضافه ها را بگیرید .   منگنه كنید.

 نوار یک سانتی را مطابق شکل بچسبانید.

یک نوار یک سانتی را چسب چوب بزنید. دفتر را روی جلد بچسبانید و سمت دیگر را چسب بزنید.

 ناحیه چسب زده را محکم بچسبانید و صاف كنید.

كاغذ را به اندازه دلخواه برش بزنید. چسب دو طرفه را بچسبانید و با اسکل محکم كنید،

مراحل ساخت دفترچه با شیوه مفتول  
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مراحل طالکوبی

1 2

43

زاویه ترام ها در چاپ افست

زاویه رنگ ها و كل ترام 2 رنگزاویه رنگ ها و كل ترام 2 رنگزاویه رنگ ها و كل ترام 2 رنگ

زاویه رنگ ها و كل ترام 3 رنگزاویه رنگ ها و كل ترام 3 رنگزاویه رنگ ها و كل ترام 3 رنگ

زاویه رنگ ها و كل ترام 4 رنگ

زاویه ترام های چهار  رنگ اصلی

مشکی
 زاویه 45 درجه

زرد
 زاویه صفر یا 90 درجه

ماژنتا
 زاویه 75 درجه

سایان
 زاویه 15 درجه
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دارای چهار رنگ    لوپ برای دیدن عالمت رجیستر در چاپ افست

عالمت رجیستر در چاپ افست

نورهای رنگی
Red/ Blue/ Green

رنگ های جسمی  (رنگ های چاپ)
 Yellow/ Magenta/ Cyan
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جدول مفاهیم رنگ ها

مفهومرنگ

هیجان، عشق، اشتیاق، نفرت، خون، طعم، حرارت، تحرك، جنبش، تحریک ذائقه؛قرمز

دوستی، آشنایی، انرژی، باصرفه، فعال، شادی، خورشید، خالقیت، مهربانی، تحریک ذائقه؛نارجی

انرژی، شادی، اعالم خطر، ورزش؛زرد

طبیعت، محیط زیست، رشد و نمو، ثروت، علم، رفاه؛سبز

آبی
آسمان، دریا، رشد عقلی، هوش، ارتباط و پیام رسانی، اطمینان، آرامش؛

رنگ آبی طبق آمارهای جهانی وب، مورد پسند عامۀ مردم جهان می باشد و با هیچ فرهنگی مغایرت ندارد.

گل، عطر، تجمل، رنگ سلطنتی، رمانتیک، راز و نیاز؛بنفش

پاكی، نور، سبكی، خلوص، تقوا، همچنین رنگ سفید بهترین رنگ برای پس زمینه می باشد.سفید

قدرت، جال، شكوه، توانایی، جامعیت.سیاه

نورهای رنگی  رنگ های جسمی
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از تركیب دو رنگ اصلی رنگ مکمل ساخته می شود

رنگ های درجه سوم                      رنگ های مکمل (درجه دوم)                 رنگ های اصلی               

  چرخه رنگ          
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 CMYK سیستم استاندارد رنگ های چاپ
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رنگ های در جه اول

C M Y K

0 0 100 0 Yellow زرد

0 100 0 0 Majenta  ماجنتا

100 0 0 0 Cyan  سایان

0 0 0 100  Black  سیاه 

رنگ های درجه سوم

C M Y K

0 50 100 0 نارنجی

0 70 100 0 قرمزنارنجی

50 100 0 0 قرمزبنفش

100 50 0 0 آبی بنفش

100 0 60 0 سبزآبی

50 0 100 0 سبز زرد 

رنگ های درجه دوم

C M Y K

100 100 0 0  Blue آبی

100 0 100 0 green سبز

0 100 100 0 Red قرمز 

C:100             M:100             Blue /آبی

+ =

M:100           Y:100                 Red /قرمز 

+ =

C:100             Y:100                Green /سبز

+ =

CMYK ساخت رنگ های
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در رایانه مقدار رنگ با عدد مشخص می شود. مقدار رنگ های RGB  از 255 تا 0 است.

نورهای درجه اول

R G B

255 0 0 قرمز

0 255 0 سبز

0 0 255 آبی

نورهای درجه دوم

R G B

0 255 255 فیروزه ای

255 0 255 سرخابی

255 255 0 زرد

نورهای درجه سوم

R G B

0 128 255 نارنجی

0 255 128 زردسبز

128 255 0 سبزآبی

255 128 0 آبی فیروزه ای

255 0 128 بنفش

128 0 255 سرخابی قرمز

ساخت رنگ های سفید و سیاه

R G B

255 255 255 سفید
0 0 0 سیاه

127 127 127 خاكستری

RGB ساخت رنگ های
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Pantone جدول رنگ های
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86
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انتخاب رنگ های پیش و پس زمینه در طراحی

هنگام انتخاب رنگ های پیش و پس زمینه دقت كنید. بعضی رنگ های مكمل باعث كنتراست 
باال و درنتیجه خوانایی بیشتر حروف می شود.
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عالئم و اصطالحات تیوپ های رنگ

                                             رنگدانه

                                  براق کننده

                        بست)مانند صمغ عربی(

                    نرم کننده)مانندگلیسیرین(
                             رطوبت گیر                  

                                   پرکننده
                                 مواد دیگر

                        آب

نام شرکت تولید کننده
نام سری رنگ

نوع  رنگ

شماره  رنگ

نام  رنگ

نام رنگ به زبان های مختلف

حجم یا اندازۀ  رنگ

کارخانه یا شرکت تولید کنندۀ رنگ
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ابزار  و  مواد  روی  هشداردهنده  عالمت های 
چپ  سمت  باال  تصویر  شیمیایی:  هنری 
مربوط به عدم سالمت رنگ و خطرناك بودن 
رنگ های هنری است و تصویر سمت راست 
عالمت بی خطر بودن آنها است. اسكلت سر 
مواد  وجود  و  بودن  سمی  از  نشان  انسان 
شیمیایی خطرناك برای انسان دارد و عالمت 
عالمت  و  بودن  آتش زا  نشان دهنده  ضربدر 
مواد  بودن  مضر  از  نمادی  ماهی  و  درخت 

برای محیط زیست است.

شماره رنگ مانند 38، 25، 77، 
65 و... 

Pigment Number

خیلی پایدار )بسیار باثبات در برابر 
رنگ پریدگی(

AAA یا ***

A یا ***پایدار )ثابت در برابر رنگ پریدگی(

B یا **نیمه پایدار

شفاف/ نیمه شفاف
  T/O ــT( 

)Teransparent

 )Oــ O/T )Opaqueمات/ نیمه مات

Iرنگ های حرفه ای

IIرنگ های حرفه ای و نقاشی

دارای مواد اسیدی  )سمی و 
آلرژی زا(

)iii( 

با سفید سربی فلسی سفیدآب شیخ 
)Flace White(  تركیب نشوند

)v( 

Cناپایدار  )فرار(

WintonــFireــReevesآرم كارخانه یا شركت رنگ ساز

u.s.fl.oz 200 ml e6.75اندازه تیوپ و رنگ داخل آن

عالئم و اصطالحات تیوپ های رنگ
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نوع كاغذی كه شما انتخاب می نمایید می تواند تفاوت فاحشی را در چاپ های مختلف ایجاد 
كند.  مسلماً رنگ در یک قطعه كاغذ رنگ شده تأثیراتی دارد، به ویژه بر روی رنگ های روشن. اما 
حتی كاغذ های سفید نیز در تیره روشنی، ماتی و كدری و نرمی و یكنواختی كه همگی بر روی 
رنگ چاپ شده تأثیر گذارند، متفاوت اند. گرچه قطعات كاغذ روشن تر به معنای رنگ زنده تری 
می باشد، اما سفید كننده هایی كه به كاغذ اضافه شده است می تواند خود نوعی تأثیر رنگی بگذارد. 
همچنین اگر كدری به اندازه كافی زیاد نباشد، رنگ چاپ شده بر روی یک طرف یک قطعه كاغذ، 
از طرف دیگر نمایان خواهد بود و با رنگ های پشت صفحه هم كنشی خواهد داشت. صیقلی بودن 
)یا یكنواختی و همواری( كاغذ نیز مهم است. همواری كاغذ، بستگی دارد به میزان بافت دهی و 
یا عملیات هموارسازی كه بر سطح كاغذ اعمال می گردد و نیز به اینكه آیا پوشش مورد استفاده 

برای از بین بردن و پر كردن ناهمواری های سطح كاغذ از مواد معدنی هست یا نه. 
انواع پوشش دار كاغذ، سطح هموارتر و محكم تری را دارند، پس جوهر بر روی سطح باالیی كاغذ      
شوند.  چاپ  واضح تری  جزئیات  و  زنده تر  رنگ های  با  تصاویر  كه  می شود  باعث  این  و  می ماند 

پوشش می تواند از محدوده مات تابه شدت براق متغیر باشد.
قسمت های بدون پوشش سطح جاذب تری دارند در نتیجه 
رنگ كمی مات تر به نظر می رسد. اگر ایجاد صحیح و دقیق 
باید كاغذ هایی را  باشد، شما همیشه  رنگ، تنها هدف شما 
و  پوشش دار  خنثی،  رنگ  ازنظر   ، روشن  كه  كنید  انتخاب 
دیگر  فاكتورهای  برابر  در  باید  رنگ  دقت  اما  باشند.  مات 
كه  حسی  و  ظاهر  مانند  فاكتورهایی  مثاًل  شود  سنجیده 
در  اندازه های  برسید،  تا به آن  می خواهید  كارتان  برای  شما 
دسترس كاغذ و قیمت آن. جوهرها و جالدهنده ها، همچنین 
ایجاد  شده  چاپ  رنگ  ظاهر  در  را  مهمی  تفاوت  می توانند 
عموماً  جوهرها  پیش بینی،  قابل  رنگی  پروسه  برای  نمایند. 
برای  آمریكا  صنایع  توسط  شده  معین  مشخصات  با  باید 
چاپ افست وب )SWOP( همخوانی داشته باشند. مهم تر 
براقیت  و  می تواند جال  كه  از جوهرها جالدهنده ها هستند 
جلوگیری  نگاره ها  انگشت  ماندن  جا  به  از  داده،  افزایش  را 
به  را  نامرئی  تقریباً  پوشش  یک  پرینترها،  از  برخی  نمایند. 
كار اضافه می نمایند كه به خشک شدن جوهر كمک كرده 
و از لک شدن و كثیف شدن آن جلوگیری می نماید. پرینتر 
اثر  كه  كند  ایجاد  را  نمونه های چاپ شده ای  شما می تواند 

جالدهنده ها را نمایان سازد.

کاغذ و جوهر 
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جدول مواد موجود در ساختمان مركب چاپ

خصوصیات انواع مقوا

معدنی/ مركب روزنامه/ گیاهی خشک شونده  )روغن بزرگ، روغن چوب، روغن اویتیسیا، روغن كرچک(/ نیم خشک 
شونده  )روغن سویا(/ خشک نشونده. روغن ها

 رزین های طبیعی  )رزین یا كلوفان، شالك، كوپال مانیل، آسفالت، نشاسته و دكسترین، صمغ عربی(/ رزین های 
سنتزی )رزین فنلی خالص، رزین فنل تغییرشكل یافته، رزین الكسیدی، رزین هیدروكربوری، رزین پلی استایرن، 
رزین ترپنی، رزین سیكیلونی، رزین پلی آمیدی، رزین وی نیل، رزین كتونی، رزین آكریلیكی، رزین اپوكسی، رزین 

پلی ایزوسیانات و پلی اورتان، نیتروسلولز، اتیل سلولز(

رزین ها

نرمال(/  بوتانول  ایزوپروپانول،  پروپانول،  )اتانول،  خطی  الكل های  كروزن(/  یا  پارافین  های  )روغن  هیدروكربوری 
گلیكول،  منوپروپیلن  گلیكول،  )منواتیلن  گلیكول ها  سیكلوهگزانول(/  متیل  هگزانول،  )سیكلو  حلقوی  الكل های 
گلیكول  اترهای  گلیسیرین(/  گلیكول،  اتیلن  تری  گلیكول،  پروپیلن  دی  گلیكول،  اتیلن  دی  گلیكول،  هگزیلن 
)آمینواتیل گلیكول اتر، اتوكسی پروپانول(/ كتون ها )استن، متیل اتیل كتونف متیل ایزوبوتیل كتون، سیكلوهگزانون، 
متیل سیكلوهگزانون، ایروپرن، دی استن الكل(/ آسترها )اتیل استات، ایزوپروپیل استات، نرمال بوتیل استات، نرمال 

پروپیل استات(

حالل ها

دی. بی. پی/ دی. او. پی/ تری كرزیل فسفات/ روغن سویای اپوكسی شده/ كافور/ تری اتیل ستیرات/ دی ایزوبوتیل 
فتالت/ تركیبات تغییرشكل یافته روغن كرچک

نرم كن ها

اتیلن، پلی تترا فلوئور واتیلن، اسید چرب آمیدها(/ واكس های نفتی )مونتان(/ واكس   واكس های سنتزی )پلی 
های طبیعی )زنبور، كارنوبا(

واكس ها

خشک كن های مایع/ خشک كن های خمیری خشک كن ها

هیدروكسی آنیزول/ متیل اتیل كتوكسیم/ بوتیل آلدوكسیم/ سیكلوهگزانون اكسیم آنتی اكسیدان ها 

شكننده های سطح

تركیبات آمیل، سالیسیالت، وانیل و بعضی روغن های گیاهی بی بو كننده ها

متاكریالت ضد كف ها

مقواهای پالستیكی، ورق های فویل و كاغذها، مقواهای فانتزی در نقش و نگارهای مختلف، در گراماژهای مختلف 
و ابعاد مختلف قابل عرضه می باشند. كاغذهای پشت چسب دار )مات و براق( ترانسپارنسی هم جزء كاغذ و مقوای 
نیاز مصرف سفارش  به  واترمارك های مختلف هستند نسبت  دارای  بهادار كه  اوراق  مخصوص هستند. كاغذهای 

داده می شوند.

كاغذهای 
پالستیكی
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اتصال سربه سر: دو سر چوب بریده شده مانند 
شكل روبه رو كنار یكدیگر گذاشته می شود. برای 
مهار كردن، سر چوب ها به هم پیچ می شوند و از یك 
گونیای فلزی برای استحكام بیشتر استفاده می كنند. 
دوام این نوع كالف زیاد نیست و برای كارهای رنگی 

مناسب نمی باشد.

اتصال فارسی: سر چوب ها برای اتصال با زاویه 
45 درجه برش می شود و دو سطح فارسی شده 
قرار می گیرند و  بر روی هم  از چسب زدن  پس 
یك زاویه 90 درجه را درست می كنند. دو سطح 
برای  فلزی  گونیای  یك  و  می شود  پیچ  هم  به 
استحكام بیشتر روی آنها پیچ می شود. دوام این 
نوع اتصال در مورد كالف های چوبی كاماًلً مطلوب 
نیست ولی در مورد پروفیل های آهنی بسیار عالی 

است.

چوب  سر  از  بخشی  گذاشتن:  هم  روی  اتصال 
كالف به میزان نصف ضخامت، بریده شده و برداشته 
می شود. دو سر پله دار به گونه ای كه مكمل یكدیگر 
باشند و زاویه 90 درجه بسازند، بر روی هم گذاشته 
شده پس از چسب زدن پیچ می شوند. دوام این نوع 
اتصال در مورد فریم های چوبی از دو نوعی كه شرح 
آنها گذشت بهتر است ولی برای كارهای رنگی دقیق 

پیشنهاد نمی شود.

اتصال فاق و زبانه: این نوع اتصال متعادل ترین نوع 
اتصال حرفه نجاری است. در این اتصال دو سر چوب 
به صورت نر و ماده و به عبارت دیگر به صورت فاق 
و زبانه درمی آیند، چسب زده می شوند و در درون 
یكدیگر قرار می گیرند و تا زمان خشك شدن چسب، 
به طور محكم با تنگ نجاری بسته می شوند. اگر 
از چسب  و  بریده شده  استادانه  زبانه كامالً  و  فاق 
اتصال در  نوع  این  استفاده گردد، كار  نیز  مناسب 

مورد فریم های چوبی مطلوب خواهد بود.

تکنیک های اتصال كالف های چوبی به هم )در چاپ سیلک اسکرین(
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جنس توریضخامت الیاف

ابریشمتوری سبک

توری متوسط
توری نسبتًا سنگین
توری كاماًل سنگین

الیاف مصنوعی
پلی آمیدها  )نایلون و پریلون ها(

پلی استرها  )ترویرا، ترگال، دیولن(

فلزی  )فوالد، برنز، آلومینیوم(توری بسیار سنگین

جدول اطالعات مربوط به توری ها

نمره یا مش توری ها

نوع كارتعداد نخ در سانتی متر

چاپ روی پارچه  )رنگ روشن روی زمینه تیره(34ــ28

چاپ پارچه  )رنگ تیره روی زمینه روشن(55  ــ34

چاپ پارچه خطوط ظریف77ــ62

پوستر، نوشته های درشت، رنگ های پوششی100ــ77

120ــ100
كاغذهای  ظریف،  تصاویر  و  خطوط  ظریف،  كارهای 

پشت چسب دار

كارهای خیلی ظریف چندرنگ با مصرف رنگ كمتراز 140 به باال
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انواع پوشاننده های سطوح برای طراحی نمونه

پوشش مخملی

برای نوشتن، طراحی و نقاشی با گچ



95

انواع پوشاننده های سطوح برای طراحی نمونه

رنگ های ساده
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انواع پوشاننده های سطوح

رنگ های ساده
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انواع پوشاننده های سطوح

طرح چوب
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طرح چوب

انواع پوشاننده های سطوح
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پوشش با طرح طبیعت

انواع پوشاننده های سطوح
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طرح كودكانه

طرح كاشی

انواع پوشاننده های سطوح

انواع پوشاننده های سطوح
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طرح های فانتزی

انواع پوشاننده های سطوح
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ورق های درخشان

انواع پوشاننده های سطوح
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طرح چوب

انواع پوشاننده های سطوح
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انواع كاتالوگ های موجود در بازار
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دیافراگم)Aperture(در دوربین های عکاسی 
و تأ ثیر آن در عکس

f/1.8

f/5.6

f/2.8 f/4

f/22f/11
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منوی دیافراگم در دوربین عکاسی  
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شاتر)Shutter( در دوربین های عکاسی 
و تأثیر آن در عکس

جدول اعداد دیافراگم، شاتر و حساسیت

1/4ـ2/8ـ5/6ـ8ـ11ـ16ـ22ـ32اعداد دیافراگم

1/2000ـ1/1000ـ1/500ـ1/250ـ1/25ـ1/60ـ1/30ـ1/15اعداد شاتر

50ـ100ـ200ـ400ـ800  ـ1600ـ3200ـ6400   ـ12800اعداد حساسیت (ایزو)

دیافراگم های باز تر  دیافراگم های بسته تر  

 نور بیشتر   نور كمتر

 سیستم دیافراگم

 f12.8  f4.0  f15.6  f18.0  f111  f116
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شاتر در دوربین عکاسی و تأثیر آن بر سوژه متحرک  
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حساسیت)ISO( در دوربین های عکاسی 
و تأ ثیر آن در عکس

منوی ISO در دوربین های عکاسی  

شاتر و دیافراگم ثابت و  ISO  متفاوت برای جبران كمبود نور در عکس  

تفاوت  ISO های باال و پایین در كیفیت عکس  
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دیافراگم، شاتر وحساسیت و تأ ثیر آن در عکس

1/1000 1/250 1/60 1/15 1/8 1/4 1/2

ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600 ISO3200 ISO6400
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منوی نورسنج در دوربین عکاسی  

انواع نورسنج ها  

       نورسنجی نقطه ای                نورسنجی مركزی                      نورسنجی ماتریسی 
   

)Camera Metering Modes(   نورسنج
در دوربین های عکاسی و تأ ثیر آن در عکس



116

کلوین)Kelvin( و تأ ثیر آن در عکس
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 فالش     

كادر طالیی و كاربرد آن در عکاسی

المپ های
 رشته ای

 المپ های
اتوماتیکسایه   مهتابی   ابری  نور روز
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نسبت طالیی یا عدد فی )به انگلیسی:golden ratio( در ریاضیات و هنر هنگامی است كه »نسبت 
بخش بزرگ تر به بخش كوچک تر، برابر با نسبت كل به بخش بزرگ تر« باشد.

تعریف دیگر این عدد نسبت طالیی 
است  مثبت  »عددی  كه  است  این 
كه اگر به آن یک واحد اضافه كنیم 
به مربع آن خواهیم رسید«. تعریف 
طول  است:  چنین  آن  هندسی 
مستطیلی به مساحت واحد كه عرض 

آن یک واحد كمتر از طولش باشد.

تناسب طالیی
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)Perspective( ژرفانمایی یا پرسپکتیو در عکاسی

شرایط  و  است  دوبعدی  صفحه  یک  در  سه بعدی  منظره  یک  نمایش  هنر  و  دانش  پرسپكتیو 
محیطی و خطای دید در آن مؤثر است. پرسپكتیو انواع گوناگونی دارد كه به پرسپكتیو خطی 
و چندنقطه ای  نقطه ای  دو  نقطه ای،  انواع  دارای  نیز  پرسپكتیو خطی  می شود.  تقسیم  و جوی 
است. همچنین شیوه های ترسیم پرسپكتیو گوناگون است كه می توان به شیوه های ایزومتریک، 
دیمتریک، كاوالیر و... اشاره كرد. در عكاسی برای ایجاد یا اصالح پرسپكتیو از انواع لنزها )تله، 

واید، زوم و..( استفاده می شود.

)Linear Perspective( 1 پرسپكتیو خطی
)Rectilinear Perspective( 2 پرسپكتیو مسیر مستقیم

3 نقاط تالقی در پرسپكتیو

با استفاده از تکنیک های پرسپکتیو می توان حس عمق را تشدید نمود.
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در یک پرسپكتیو ممكن است بیش از یک نقطه تالقی )Vanishing Points( قابل تشخیص باشد. 
بر همین اساس پرسپكتیو را می توان بر اساس تعداد نقاط تالقی كه در تصویر قابل تشخیص 

می باشد تقسیم بندی نمود:
1 پرسپكتیو تک نقطه ای
2 پرسپكتیو دو نقطه ای
3 پرسپكتیو سه نقطه ای

نقطه تالقی (فرار)

نمونه ای از پرسپکتیو دو نقطه ای و نمایش خطوط همگرا در آن



121

نمونه ای از پرسپکتیو دو نقطه ای و نمایش خطوط همگرا در آن

نمونه ای از پرسپکتیو سه نقطه ای و نمایش خطوط همگرا در آن
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با تغییر زاویه دوربین عکاسی به سمت چپ و راست، پرسپکتیو تغییر یافته است.

2ـ تغییر زاویه دید دوربین عکاسی

 نما از سمت راست سوژه نمای روبه رونما از سمت چپ سوژه

عوامل مؤثر در ایجاد پرسپکتیو

1ـ تغییر در فاصله کانونی لنز

در این تصویر دو دوربین عکاسی و سوژه در موقعیت ثابت و فاصله کانونی لنز متغیر است.

وقتی فاصله سوژه و پس زمینه ثابت است، لنزهای با فاصله کانونی کوتاه تر حس عمق بیشتری 
ایجاد می کند.
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)Size Perspective( پرسپکتیو اندازه

)Volume Perspective( پرسپکتیو حجمی

)Diminishing Effect( اثر كاهندگی

نمونه ای از تکنیک اثر كاهندگی در ایجاد پرسپکتیو (تصویر راست) و پرسپکتیو اندازه (تصویر چپ)

)Overlap perspective( پرسپكتیو هم پوشانی

نمونه ای از پرسپکتیو هم پوشانی (تصویر راست) و پرسپکتیو حجمی (تصویر چپ)
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     زاویه دید دوربین از پایینزاویه دید دوربین از روبه رو

نمایش نحوه تغییر در پرسپکتیو تصویر در اثر تغییر زاویه دید دوربین

پرسپکتیو هوایی یا جّوی 
)Aerial or Atmospheric perspective(

)Height perspective( پرسپکتیو ارتفاع

پرسپکتیو در عکاسی معماری

نمونه ای از پرسپکتیو جوی )تصویر راست( و پرسپکتیو ارتفاع )تصویر چپ(

در عکاسی معماری ایجاد پرسپکتیو مسیر مستقیم )Rectilinear perspective( اهمیت زیادی دارد.
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یک نمونه لنز تیلت ـ شیفت و تأثیر آن بر روی اصالح پرسپکتیو تصویر

عکس های پانوراما
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فصل 4

اجزای فناوری و تجهیزات
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انواع سه پایه های نقاشی و طراحی

فهرست و مشخصات فنی تجهیزات، مواد، ابزارگرافیک
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انواع سه پایه های نمایشگاهی

سه پایه گیره ای، قابل اتصال روی میزهای کارگاهی

نما و پالن از سه پایه های نقاشی برای ساخت و اجرا
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نما و پالن از سه پایه های نقاشی برای ساخت و اجرا
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انواع کیف های حمل وسایل و ابزار

انواع قفسه  های نگهداری توری های چاپ سیلک و آثار چاپی
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انواع میزهای کار

انواع تخته رنگ های چوبی و پالستیکی برای رنگ روغن، آبرنگ و گواش
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قلموی سه وجهی

قلموی پاک کن ) برس های پاک کن (  قلموی خودکاری یا مخزن دار 

پاشنه قلموی شابلون )استوانه ای(

انواع مختلفی از قلموهای تخت

ند
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قلموهای زبان گربه ای
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قلموهای جارویی استفاده از قلموی فومی با آبرنگ و چسب های میسکیت

قلمو های تخت یا هاک

نمونه ای از قلموهای چینی یا ژاپنی یا سومی

قلموهای دوبخشی ) دوتکه ای ( قلموی مخصوص پاک کردن آبرنگ

قلمو های ایجاد بافت ) بافت ساز ( قلموی مورب
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قلموهای پاستلی

wool pad قلم پشمی یا قلموهای ایجاد بافت ) بافت ساز (

انواع کاردک برای برداشتن رنگ

کردن  پاک   ، رنگ  برداشتن  برای  بزرگ  کاردک های 
سطوح ترکیب مل بارنگ و ...

کاردک های نقاشی با تغییر ضخامت بلندی و کوتاهی 
در تیغ ها
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کاردک های تخته رنگ یا شستی

قلموهای ایجاد بافت ) بافت ساز (کاردک های پالستیکی  نقاشی و ایجاد بافت

انواع مدادها

انواع زغال ها

طراحی  برای  و  هستند  نرم   B سری  مدادهای 
مغز  باشد  باالتر  آن  شماره  هرچه  و  مناسب اند 

مداد نرم تر و تیرگی بیشتری ایجاد می کند.
مدادهای سخت با عالمت H خطوط کمرنگ و 
  HB نازک تر ایجاد می کنند. مدادهای متوسط یا
مدادهای معمولی هستند که اغلب برای نوشتن 

به کار می رود.
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از راست به چپ: قلم نی، روان نویس، راپیدوگراف، خودنویس، قلم آهنی) با چند نوع نوک 
اضافه که می توان بر بدنه آن سوار کرد.(

انواع محوکن انواع ماژیک با سر تخت و گرد



138

در تصویر تعدادی از لوازم دستی صحافی ُسنتی را مشاهده می کنید. از راست به چپ: اسکل، 
مشته و حاشیه زن

فهرست تجهیزات صحافی
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انواع پس زمینه )Background( در آتلیه عکاسی

3m

5m
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انواع فالش در آتلیه عکاسی

انواع المپ های فالش و المپ های مدلینگ فالش
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انواع فالش در آتلیه عکاسی

انواع المپ های فالش و المپ های مدلینگ فالش

انواع نورسنج ها

انواع چترهای انعکاسی

انواع     انعکاس دهنده ها  و    نرم کننده های 
نور)Modifier( درآتلیه     عکاسی
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انواع نرم کننده های نور

انواع  پایه ها )Stand( در آتلیه عکاسی
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انواع سه پایه های نور 
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انواع سه پایه های نور 
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انواع پایه های صلیبی
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انواع پایه های دیگر برای نور و دوربین در شرایط خاص

انواع سه پایه های دوربین
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انواع تراز

انواع کیف های دوربین عکاسی
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انواع دوربین

1 دوربین های قطع بزرگ



150

2 دوربین های قطع متوسط

3 دوربین های قطع کوچک  

4 سایر دوربین ها  
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انواع فیلتر ها و کاربرد آنها در عکاسی

فیلتر قرمز فیلتر زرد UV
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UV بدون فیلتر

UV بدون فیلتر

UV با فیلتر

RED 

UV با فیلتر

UV بدون فیلترUV با فیلتر



153

قبل از استفاده از 
CPLفیلتر

قبل از استفاده از 
UV فیلتر

UV با فیلترUV بدون فیلتر

بعد از استفاده از 
CPL فیلتر

بعد از استفاده از 
UV فیلتر

بعد از استفاده از 
فیلتر ستاره

بدون استفاده از فیلتر ستاره
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بدون        فیلترپوالریزهبا فیلترپوالریزه
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انواع چاپگرها )پرینترها(

1 چاپگر جوهرافشان
B/W2 چاپگر لیزری
3 چاپگر لیزری رنگی

4 چاپگر عکاسی
5 چاپگر چند منظوره

6 چاپگر با فرمت بزرگ
7 چاپگر ضربه ای ماتریس نقطه ای

8 چاپگر حرارتی
9 چاپگر قلمی

10 چاپگر بازبینی
11 چاپگر صنعتی

12 چاپگر نشانه گذاری و کارت
13 چاپگر بارکد

14 چاپگر برچسب
چند مورد مهم در مورد چاپگرها عبارت اند از:

رنگ:
چاپگرها در دو دسته رنگی و سیاه و سفید وجود دارد.
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فناوری چاپگرها
چاپگرها از نظر فناوری چاپ به دو نوع جوهرافشان و لیزری تقسیم می شوند.

چاپگر جوهرافشان چاپگر لیزری

مسیر یک برگ کاغذ در چاپگر لیزری
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معرفی انواع لنزها

انواع لنز بر اساس 
فاصله کانونی

تله زوم )مثال: 200mmـ70 برای دوربین 135(

وایدانگل )مثال: 28mm برای دوربین 135(

نرمال )مثال: 50mm برای دوربین 135(

تله فتو )مثال: 105mm برای دوربین 135(

فاصله کانونی متغیر )زوم(

واید زوم )مثال: 35mmـ16 برای دوربین 135(

استاندارد زوم )مثال: 70mmـ24 برای دوربین 135(

لنز نرمال: لنزی است که زاویه دید آن معادل چشم انسان است و فاصله کانونی آن حدوداً به 
اندازه قطر کادر حسگر یا فیلم دوربین است که برای هر دوربین متفاوت است. در جدول زیر 

تعدادی از فرمت های رایج دوربین و لنز نرمال آنها آمده است.

فاصله کانونی لنز نرمالابعاد حسگر یا فیلمفرمت دوربین

 APS-C (Canon)22/2 × 14/8 mm28 mm

APS-C (Nikon)23/6 × 15/7 mm28 mm

135 )Full frame(24 × 36 mm50 mm

120 )6 × 4/5(56 × 42 mm75 mm

120 )6 × 6(56 × 56 mm80 mm

120 )6 × 7(56 × 68 mm90 mm

120 )6 × 9(56 × 84 mm105 mm
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لنز نرمال

لنز زاویه باز
Wide angle

لنز زاویه بسته
Tele foto

لنزماکرو
Macro
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لنززوم 
Zoom lenz

لنزاصالح پرسپکتیو 
Tilt shift

لنزچشم ماهی
Fish eye

ساختمان داخلی لنزها و عدسی های به کار رفته در آنها

نام انوع لنزها و فاصله کانونی آنها

Super Wide 20سوپر واید mm کمتر از

Wide 35زاویه واید mm  ـ 24 mm حد فاصل

Normal 50لنز نرمال mm

Tele 80تله mm  ـ 300 mm حد فاصل

Super Tele 300سوپرتله mm بیشتر از
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اطالعات نوشته شده روی انواع لنزها

EFـ Sیا غیر فول فریم APS ـ C لنزهای ویژه بدنه هایی با سنسور

L
لنزهای این سری با استفاده از عدسی هایی از جنس فلورایت دوم و آسفریکال و UD )میزان تفرق نور بسیار پایین( 
ساخته شده بهترین کیفیت ساخت را شامل می شود و با رینگ قرمز رنگی از باقی لنزها جدا شده اند. این سری را 

Luxury می نامند.

AFسیستم فوکوس خودکار

MFفوکوس دستی

A / Mسیستم هم زمان فوکوس دستی و خودکار جهت تنظیم دقیقتر فوکوس بنا به تشخیص عکاس

EF.سازگار می باشد EOS لنزهای الکترونیک فوکوس کانن که با همه بدنه های

IS.سیستم کاهش لرزش که به عکاسان هنگام عکاسی روی دست بسیار کمک می نماید

UMS.که در واقع سیستم فوکوس اتوماتیک سریع و بی صداست Ultra Sonic Motor مخفف

STM.که در تصویر برداری بسیار مؤثر عمل می کند Stepper Motor سیستم جدید فوکوس سریع مخفف

TS -Eلنزهایی با قابلیت جابه جایی محور عمودی و افقی جهت کنترل اعوجاج و پرسپکتیو

مشخصات اختصاری لنزهای شرکت کانن
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Cکنترل محدوده محوی تصویر مستقل از تغییر عمق میدان، مخصوص لنزهای پرتره

DXیا غیرفول فریم C ـ  APS لنزهای ویژه بدنه هایی با سنسور

VRکاهش اثرات لرزش دوربین معادل سه درجه سرعت سریع تر شاتر

PC اصالح پرسپکتیو به وسیله چرخش و جابه جایی افقی و عمودی لنز نسبت به بدنه دوربین جهت
کنترل پرسپکتیو اعوجاج

D انتقال داده های فاصله تا موضوع از لنز به بدنه جهت استفاده از روش های پیشرفته اندازه گیری
سه بعدی و استفاده در عملکردهای پیشرفته فالش

ED عدسی های با ضریب شکست و تفرق نوری بسیار کم برای کاهش تجزیه رنگ و افزایش
کنتراست تصویر حتی در دیافراگم های باز

G.ولی فاقد رینگ دیافراگم بر روی لنز. کنترل دیافراگم از طریق بدنه انجام می شود D مشابه لنزهای

IF.عمل فوکوس بدون تغییر طول لنز و فقط با حرکت داخلی عدسی ها انجام می شود

SWM لنزهای مجهز به موتور حلقوی که باعث می شود فوکوس با سرعت و دقت بیشتر و نیز با صدای
کمتر انجام شود.

ASP عدسی های غیر کروی که باعث شفافیت بیشتر و تقلیل کج نمایی به وسیله رفع اختالل حاصل
از عدم تمرکز نورهای عبور کرده از بخش های مختلف عدسی در یک نقطه می باشد.

CRC حرکت مستقل گروه های مختلف عدسی ها در لنز در حین فوکوس برای افزایش دامنه و بهبود
عملکرد فوکوس به خصوص در فاصله نزدیک

RF
نوع خاصی از لنزهای IF که برای عمل وضوح یابی فقط عدسی های عقبی حرکت می کنند. بدان 
جهت که این گروه از عدسی ها اصوالً سبک تر و کوچک تر هستند، عمل فوکوس سریع تر و نرم تر 

انجام می شود .

SIC
پوشش های پیشرفته روی عدسی ها که باعث کاهش هاله و درخشش های ناشی از انعکاس 

نور در لنز به واسطه تابش مستقیم نور در لنز می شوند. این نوع پوشش در حال حاضر در تمام 
لنزهای AF به کار می رود .

M/A
قابلیت تبدیل وضوح یابی دستی و وضوح یابی اتوماتیک به یکدیگر با جا به جا کردن سوئیچ روی 

لنز

N استفاده از پوشش نانو کریستال برای کاهش قابل توجه انعکاس های داخلی عدسی ها که به نحو
بسیار مؤثری از ایجاد هاله )فلیر( و شبح در لنز جلوگیری می کند.

FX برابر با قطع 35 میلی متری در دوربین های DSLR نام قطع کامل یا فول فریم برای دوربین های
فیلمی

مشخصات اختصاری لنزهای شرکت نیکون
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HIDلنزهایی با شیشه های تفرق نوری پایین جهت کاهش انحراف رنگی

ASLلنزهایی با اصالح خطای کروی

Di
لنزهایی که برای دوربین های دیجیتال طراحی شده اند تا به خوبی دوربین های فیلمی اثر بخش باشند. این لنزها در 

دوربین های دیجیتال و آنالوگ قابل استفاده است.

Di IICـ APS لنزهایی برای دوربین های غیر فول فریم دیجیتال یا

IFفوکوس داخلی

LAH LDعناصر ترکیبی غیر کروی

LDکاهش انحراف رنگی در لنزهای تله فوتو و انتهای رنج واید انگل

MACROلنزهایی با امکان حداقل فاصله فوکوس

SPلنزهایی با بهترین ساختمان مکانیکی و اپتیکی در این برند

VCلرزش گیر تصویر

XRحفظ ارزش دیافراگم

ZLامنیت لنز با قفل فاصله کانونی

مشخصات اختصاری لنزهای شرکت سیگما

مشخصات اختصاری لنزهای شرکت تامرون

ASPاصالح خطای کروی ـ آسفریکال

APOاصالح انحراف رنگی با شیشه های تفرق نوری کم

OSلرزش گیر تصویر

HSMموتور فوکوس سریع و بی صدا

RFسیستم فوکوس گروه انتهایی و سریع

IFعمل فوکوس بدون تغییر طول لنز

CONVقابل استفاده با مبدل های سری آپو جهت افزایش فاصله کانونی با امکان انتقال اطالعات اکسپوژر

EXبهترین ساختار اپتیکی و مکانیکی لنزهای این شرکت

DGDC لنزهایی با دیافراگم بازتر و امکان حداقل فاصله فوکوس

DCC ـ APS لنزهایی برای دوربین هایی با صفحه حساس کراپدار یا

قطر دهانه لنز
شکل دایره ای که روی آن خط خورده )∅( نشانه اندازه قطر دهنه لنز شما می باشد که بر اساس 
میلی متر نمایش داده می شود. این عدد زمانی که می خواهید برای لنزتان فیلتر یا cap تهیه کنید، 

اهمیت پیدا می کند.
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        گستره تله                                  گستره نرمال                         گستره واید
   wide angle                   normal                        telephoto range

فاصله کانونی   
focal length                      17mm          28mm            50mm               85mm          135mm        300mm

picture angle                       118°            75°                47 °                    29°                  18 °                8°
                                                                                                     زاویه دید  )تصویر(
   

لنز واید
wide angle lens

زاویه دید )تصویر(
picture angle    

                                                        
لنز تله
telephoto lens

 
زاویه دید )تصویر(

picture angle

مقایسه زاویه دید در لنزهای نرمال، تله و واید

نسبت انطباق تصویر به سنسور دوربین با نمایش اعدادی 
مثل عدد 1:2 یا 1:1

وقتی 1:1 روی لنزتان می بینید یعنی لنز شما Macro است، 
به این معنی که تصویر به همان اندازه واقعی در سنسور دوربین 
ثبت می شود. 1:2 از نظر تکنیکی Macro نیست ولی به مراتب 
بهتر از لنز استاندارد شما است و معموالً با فاصله کانونی باال و 
Telephoto می باشد و تصویری که ثبت می کند نصف سایز 

واقعی روی سنسور است.
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رابطه فاصله کانونی لنزها و تأثیر آن در وسعت دید تصویر
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فاصله کانونی: اگر جسمی در فاصله بی نهایت از یک لنز قرارگرفته باشد، فاصله محل تشکیل 
تصویر آن را تا مرکز لنز فاصله کانونی می نامند. فاصله کانونی معموالً با حرف F نشان داده و بر 

حسب میلی متر محاسبه می شود.

فاصله کانونی لنز
قطر دهانه لنز

فاصله کانونی

عمق میدان وضوح: فاصله بین نزدیک ترین تا دورترین نقطه ای که در عکس کاماًل واضح به نظر 
می رسد عمق میدان وضوح یا عمق صحنه نامیده می شود.

فاصله فوق کانونی: اگر لنز را روی فاصله بی نهایت واضح سازی کرده باشیم، نزدیک ترین فاصله ای 
که اشیا در آن، واضح ثبت می شوند فاصله فوق کانونی نامیده  می شود. حاال اگر دوربین را روی این 

فاصله تنظیم کنیم کلیه اشیا واقع در نصف این فاصله تا بی نهایت واضح خواهند بود.

قدرت روشنایی لنز: لنز ترکیبی از عدسی های متعددی است. این عدسی ها به طور طبیعی مقداری 
از نور را جذب می کنند، در نتیجه تمام شعاع های نور که به لنز تابیده می شود، از آن عبور نمی کند. 
قدرت روشنایی عبارت است از مقدار نوری که لنز از خود عبور می دهد. این مقدار با اعداد خاصی 
مانند: 1:1، 1:1/2، 1:1/4، 1:1/8، 1:2 و... مشخص می شود. روشن ترین لنز 1:1 است، یعنی در این لنز 
عدسی های بسیار مرغوبی به کار رفته است که می توانند تقریباً تمام نور موجود را از خود عبور دهند. 
قدرت روشنایی 1:1/4 کمتر از لنز 1:1 است. هرقدر عدد بزرگ تر شود، لنز از قدرت روشنایی کمتری 

برخوردار است. از طرفی قدرت روشنایی لنز با بازترین درجه دیافراگم آن برابر است.
قدرت روشنایی لنز را می توان با محاسبه ساده ای به دست آورد.

                  
                                        = قدرت روشنایی لنز
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تفاوت تصویری انواع لنزهای نرمال، تله فوتو و واید انگل
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انواع قاب و شاسی عکس و ضخامت آن
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انواع آلبوم برای عکس های دیجیتال
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فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید قفل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

ممنوعیت 
دسترسي براي 
افرادی که در 

بدن ایمپلنت های 
فلزی دارند
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیایی، نیكل کادمیوم، نیكل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61
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84
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61
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41
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70
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50
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71
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51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است
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50
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71
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51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.



183

جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته
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فصل 6
شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت

شایستگی های غیر فنی



191

کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی	...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه	...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	
در	بخش	...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	

آمادگی	جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته	..................	و	گذراندن	دوره	های	....................	
و	داشتن	مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	
اطالعات	شغلی	مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	

و	خدمات	مورد	نظر	آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	
می	دهید	سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	

باشد	و	آشنایی	بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	
	مصوب	 قانون	کار	موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	
25/				1387/8	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت	................................	فرزند	....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت	..........................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم	.................................	فرزند	............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................

شماره	ملی	...................................	میزان	تحصیالت	.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:	............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:	..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:	............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:	....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	
بیش	از	میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی	........................	ریال	)حقوق	ماهانه:	.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری	........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا	...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره	..........................	نزد	بانک	 9
..............	شعبه	..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	
و	یا	سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

	عیدی و پاداش ساالنه:	به	موجب	ماده	واحده	قانون	مربوط	به	تعیین	عیدی	و	پاداش	ساالنه	 11
کارگران	شاغل	در	کارگاه	های	مشمول	قانون	کار	ـ	مصوب	1370/12/6	مجلس	شورای	اسالمی،	
به	ازای	یک	سال	کار	معادل	شصت	روز	مزد	ثابت/مبنا	)تا	سقف	نود	روز	حداقل	مزد	روزانه	قانونی	
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کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	
میزان	عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	
و	مصوبه	مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد	........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

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

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

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	
مسکن	و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	
نسخه	به	تشکل	کارگری)	در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	

یا	اینترنت	و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي
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 متغیرها در حل مسئله ابداعي
قدرت	یا	توان21وزن	جسم	متحرک1

تلفات	انرژی22وزن	جسم	ساکن2

ضایعات	مواد23طول	جسم	متحرک3

اتالف	اطالعات24طول	جسم	ساکن4

تلفات	زمان25مساحت	جسم	متحرک5

مقدار	مواد26مساحت	جسم	ساکن6

قابلیت	اطمینان27اندازه	و	حجم	جسم	متحرک7

دقت	اندازه	گیری28اندازه	و	حجم	جسم	ساکن8

دقت	ساخت29سرعت9

عوامل	زیان	بار	خارجی	مؤثر	بر	جسم30نیرو10

اثرات	داخلی	زیان	بار31تنش	/	فشار11

سهولت	ساخت	یا	تولید32شکل12

سهولت	استفاده33ثبات	و	پایداری	جسم13

سهولت	تعمیر34استحکام14

قابلیت	سازگاری35دوام	جسم	متحرک15

پیچیدگی	وسیله	یا	ابزار36دوام	جسم	غیرمتحرک16

پیچیدگی	کنترل	یا	دشواری	عیب	یابی37دما17

سطح	خودکار	بودن	)اتوماسیون(38روشنایی18

بهره	وری39انرژی	مصرفی	جسم	متحرک19

	 انرژی	مصرفی	جسم	ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط	داخلی	فروشگاهمسابقه	و	برنامه	های	انگیزشی	نمونه	های	رایگان

تبلیغات	نمایشیتخفیف	های	تجاری	کوپن

استندها	در	محل	خریدپوسترها	و	استندهاامتیازهای	ویژه

تخفیف	قیمتیبرنامه	های	آموزشیمسابقه	ها	و	قرعه	کشی	ها

مارک	گذاری	خصوصی	نمایشگاه	های	تجاریبازپرداخت	و	استرداد	وجه

فروش	آنالینتبلیغات	مشترکبسته	های	پاداش

تخفیف	قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی
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بخش مشتریان

برای	چه						افرادی				ارزش	آ	فرینی	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان	مختلف	انتظار	برقراری	
و	حفظ	چه	نوع	رابطه	ای	را	از	ما	

دارند؟
کــدام	یک	از	آنهــا	برقــرار	شده	

است؟
اجزای	 با	کل	 روابط	چگونه	 این	
تلفــیق	 ما	 کســـب	و	کار	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

واقعاً	 بهایی	 چه	 به	 ما	 مشتریان	
پول	می	دهند؟	آنها	در	حال	حاضر	
چه	بهایی	می	پردازند؟	آنها	در	حال	
می	پردازند؟	 را	 بها	 چگونه	 حاضر	
چگونه	 که	 می	دهند	 ترجیح	 آنها	
بپردازند؟	هر	جریان	درآمد	چگونه	

به	درآمد	کل	کمک	می	کند؟

منبع یابی
ارزش	 برای	 اصلی	 منابع	
پیشنهادی،	کانال	توزیع،	ارتباط	
چه	 درآمد	زایی	 و	 مشتری	 با	

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه	 مشتریانمان	 به	 ارزشی	 چه	
مسائل	 از	 کدام	یک	 می	دهیم؟	
می	کنیم؟	 حل	 را	 مشتریانمان	
)محصوالت	 ما	 پیشنهادی	 بستۀ	
به	مشتریان	مختلف	 و	خدمات(	
نیازهای	 از	 کدام	یک	 چیست؟	

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

کانال توزیع
از	طریق	چه	کانال	هایی	می	توانیم	
به	بخش	مشتریان	دسترسی	پیدا	
کنیم؟	در	حال	حاضر	چگونه	به	

آنها	دسترسی	داریم؟	
یکپارچه	 چطور	 ما	 کانــال	های	

شده	اند؟
عملکرد		کدام	یک	بهتراست؟

پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟
چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان		

هماهنگ		می	کنیم؟

شریک یابی
شرکای	کلیدی	و	تأمین	کنندگان	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
منابع	اصـــلی	به	دست	آمـــده	از	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های کلیدی

با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	 پیشنهادی،	 ارزش	 برای	 اصلی	 فعالیت	های	
مشتری	و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم	ترین	هزینه	های	اصلی	ما	در	مدل	کسب	و	کار	کدام	اند؟
ما	 اصلی	 فعالیت	های	 ما	کدام	اند؟	گران	ترین	 اصلی	 منابع	 گران	ترین	

کدام	اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
حضوری کارگزار از شرکت و 

اعالم نتیجه به کارگروه

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم.

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 

صالحیت شرکت های دانش بنیان

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

و	 رقابت	 به	 را	 یا	خدمت	موردنیاز	خود	 روشی	است	که	در	آن	سازمان	های	عمومی،	خرید	کاال	
با	اشخاص	حقوقی	یا	حقیقی	که	کمترین	قیمت	یا	مناسب	ترین	شرایط	را	 مسابقه	می	گذارند	و	

پیشنهاد	می	کنند،	معامله	می	نمایند.
روش مزایده   

یکی	دیگر	از	روش	های	پیش	بینی	شده	در	قانون	محاسبات	عمومی،	روش	مزایده	است	که	برای	
انعقاد	پیمان	های	عمومی	می	باشد.

مزایده	ترتیبی	است	که	در	آن	اداره	و	سازمان،	فروش	کاالها	و	خدمات	یا	هر	دو	را	از	طریق	درج	
آگهی	در	روزنامه	کثیراالنتشار	و	یا	روزنامه	رسمی	کشور	به	رقابت	عمومی	می	گذارد	و	قرارداد	را	با	

شخصی	که	بیشترین	بها	را	پیشنهاد	می	کند،	منعقد	می	سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه	به	اتحادیه	مربوط

تقاضای	پروانه	کسب

	ارائه	مدارک	شامل:	

فتوکپی	از	تمام	صفحات	شناسنامه 	کارت	پایان	خدمتمدرک	تحصیلی

12	قطعه	عکس	4×3	کارت	ملی

		ارائه	تأییدیه	اماکنارائه	تأییدیه	عدم	اعتیاد

سند	اجاره	نامه	یا	مالکیت	محل	کسب

ارائه	آزمون	فنی	برای	صنوف	مشمول

	بازرسی	محل	کسب

ارائه	معاینه	پزشکی	و	بهداشت	صنوف	مشمول

ارائه	تأییدیه	عدم	سوء	پیشینه

ارائه	تأییدیه	شهرداریارائه	تأییدیه	دارایی

ارائه	فیش	ابطال	تمبر	پروانهارائه	فیش	تعویض	پروانه	

ارائه	فیش	بازرگانی	تمرکز	وجوه

صدور	پروانه	کسب

ارائه	تأییدیه	مجمع
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اسناد تجاری   
	تعریف سفته

سفته	یا	سند	طلب	از	نظر	لغوی	چیزی	است	که	کسی	برحسب	آن	از	دیگری	به	رسم	عاریت	یا	
قرض	بگیرد	و	در	شهری	دیگر	یا	مدتی	بعد،	آن	را	مسترد	دارد.	
قانون	تجارت	ایران،	سفته	را	به	طریق	زیر	تعریف	نموده	است:	

»سفته	سندی	است	که	به	موجب	آن	امضاکننده	تعهد	می	کند	مبلغی	در	موعد	معین	یا	عندالمطالبه	
در	وجه	حامل	یا	شخص	معینی	و	یا	به	حواله	کرد	آن	شخص	کارسازی	نماید«.	)مفاد	ماده	307(

	چک
چک		نوشته	اي	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهي	را	که	نزد	محال	علیه	دارد	کاًل	یا	بعضاً	

مسترد	یا	به	دیگری	واگذار	نماید.	
در	چک	باید	محل	و	تاریخ	صدور	قید	شده	و	به	امضاي	صادرکننده	برسد	چک	نباید	وعده	داشته	باشد.
چک	ممکن	است	در	وجه	حامل	یا	شخص	معین	یا	به	حواله	کرد	باشد	ـ	ممکن	است	به	دیگری	

منتقل	شود.
وجه	چک	باید	به	محض	ارائه	کارسازي	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسي	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.
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عقود اسالمی  
اسالم	برای	همه	وجوه	زندگی	قوانینی	دارد.	وجود	اقتصاد	اسالمی	مؤید	این	مطلب	است	که	در	
حوزه	اقتصاد	معیشت	و	تأمین	رفاه	هم	روش	های	خاصی	موجود	است	که	باید	به	آنها	پرداخت،	

بانکداری	اسالمی	و	عقود	اسالمی	از	آن	دسته	هستند.
در	بینش	اسالمی،	دریافت	و	پرداخت	بهره،	تحریم	شده	است،	بنابراین	عملیات	بانکداری	باید	بدون	
بهره	انجام	شود	و	اسالم	روش	هایی	را	برای	جایگزین	کردن	بهره	پیشنهاد	می	کند	که	از	آن	جمله	

می	توان	از	عقود	اسالمی	نام	برد.
به	طورکلی	عقود	اسالمی	در	نظام	بانکی	به	چهار	گروه	تقسیم	می	شوند	که	عبارت	اند	از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی

بیمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکاني	است	که	سازمان	هاي	تأمین	اجتماعي	براي	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاري،	از	کار	افتادگي،	بازنشستگي	و	فوت	)خانواده	متوفي(	

حمایت	مالي	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتي	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وي	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباري	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	مي	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	مي	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایاي	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایي	که	از	مقدار	مشخصي	کمتر	باشند،	تعلق	نمي	گیرد.	حداکثر	دستمزدي	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمي	گیرد،	ابتداي	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	مي	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباري:	شامل	بیمه	درماني،	بیمه	بازنشستگي،	بیمه	بیکاري	و	از	کار	افتادگي،	بیمه	فوت
ب: بیمه		هاي	اختیاري:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلي	و	...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.



205

مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک	یا	چند	نوع	مواد	
اولیه	توسط	عبور	

نوبتی	از	ماشین	آالت	
تبدیل	به	محصول	

می	شوند.	مانند	کارخانه	
تولید	روغن	نباتی،	

پتروشیمی	ها،	کارخانه	
سیمان،	پاالیشگاه	ها	و...

محصوالت	متنوع	
براساس	درخواست	
مشتری	و	به	دلخواه	
تولید	می	شود.	مانند	

برج	سازی،	ماشین	سازی	
و	...

در	سیستم	تولید	
پروژه	ای،	در	هر	زمانی	
براساس	شرایط	مختلف	

	یک	سری	
		محصوالت	مختلف	
و	متفاوتی	با	هم	

تولید	می	کنند.	مانند	
شرکت	های	دارویی	یا	

چاپ	اسکناس	و	کتاب	و...

در	سیستم	تولیدی	
انبوه،	محصوالت	

محدودی	را	در	مقدار	
بسیار	زیاد	تولید	می	کنند.	
مانند	کارخانه	های	تولید	
خودرو،	خودکار،	لوازم	
خانگی	و	یا	شرکت	های	
تولیدکننده	میخ	و	پیچ	و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

جلوگیری	از	اتالف	
وقت،	داشتن	آمادگی	
قبلی	برای	فعالیت	ها	
و	کاهش	حجم	کار	به	

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	باالی	خرید	
و	حمل	و	نقل	و	
نگهداری	مواد	و	

همچنین	ممانعت	از	
اختالل	در	برنامه		ریزی	
و	تأمین	به	موقع	مواد	
اولیه	صورت	می	گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

عبارت	از	تأمین	
نیازهای	مالی	با	

ارزان	ترین	روش،	و	
هزینه	نمودن	منابع	
مالی	در	دسترس	به	
بهترین	شیوه	و	در	
زمان	مناسب	می	باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت	از	شناسایی،	
انتخاب،	استخدام،	
تربیت	و	پرورش	
نیروی	انسانی	به	
منظور	دستیابی	
به	اهداف	سازمان	

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد	 سطح	 تولید،	 فرایند	 طراحی	 نوع	 کیفیت	
نظارت	 و	 آموزش	 ماشین	آالت،	 فناوری	 و	 تجهیزات	

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات
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مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	
نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی،	فناوری	فرهنگی	و	نرم

 اولویت های ب در فناوری:	لیزر،	فوتونیک،	زیست	حسگرها،	حسگرهای	شیمیایی،	مکاترونیک،	
و	 حفظ	 )پلیمرها(،	 بسپارها	 نوترکیب،	 مواد	 کشتی	سازی،	 نیم	رساناها،	 روباتیک،	 و	 خودکارسازی	
ذخایر	ژنی،	اکتشاف	و	استخراج	مواد	معدنی،	پیش	بینی	و	مقابله	با	زلزله	و	سیل	و	پدافند	غیرعامل
 اولویت های ج در  فناوری:	اپتوالکترونیک،	کاتالیست	ها،	مهندسی	پزشکی،	آلیاژهای	فلزی،	
ترافیک	و	شهرسازی،	مصالح	ساختمانی	 نقل	ریلی،	 مواد	مغناطیسی،	سازه	های	دریایی،	حمل	و	

سبک	و	مقاوم،	احیای	مراتع	و	جنگل	ها	و	بهره	برداری	از	آنها،	فناوری	بومی
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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اخالق حرفه ای
در	انجام	کارها	به	صورت	شایسته	بایستی	به	خدا،	خود،	خلق	و	خلقت	همزمان	توجه	داشت	و	در	

انجام	آنها	باید	علم،	عمل،	ایمان،	تفکر	و	اخالق	را	همراه	کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط	با	خود
ارتباط	با	خدا
ارتباط	با	خلق

ارتباط	با	خلقت

عرصه شایستگی

فنی	)پایه	و	تخصصی(غیر	فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

	عبادت	ده	جزء	دارد	که	نه	جزء	آن	در	کسب	حالل	است. 1
	کسي	که	در	راه	کسب	روزي	حالل	براي	خانواده	اش	بکوشد،	مجاهد	در	راه	خداست. 2

	بهترین	درآمدها	سود	حاصل	از	معامله	نیکو	و	پاک	است. 3
	پاکیزه	ترین	مالي	که	انسان	صرف	مي	کند،	آن	است	که	از	دسترنج	خودش	باشد. 4

	امانت	داري،	بي	نیازي	مي	آورد	و	خیانت،	فقر	مي	آورد. 5
	بهره	آور	ساختن	مال	از	ایمان	است. 6

	هرکس	میانه	روي	و	قناعت	پیشه	کند	نعمتش	پایدار	شود. 7
	در	ترازوي	عمل	چیزي	سنگین	تر	از	ُخلق	نیکو	نیست. 8

	اشتغال	به	حرفه	اي	همراه	با	عفت	نفس،	از	ثروت	همراه	با	ناپاکي	بهتر	است. 9
10	کسي	که	مي	خواهد	کسبش	پاک	باشد،	در	داد	و	ستد	فریب	ندهد.

	هر	صنعتگري	براي	درآمد	زایي	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	اداي	امانت	 11
در	کار	و	عالقمندي	به	صاحب	کار.

12	هر	کس	ریخت	و	پاش	و	اسراف	کند،	خداوند	او	را	فقیر	کند.
13	زماني	که	قومي	کم	فروشي	کنند،	خداوند	آنان	را	با	قحطي	و	کمبود	محصوالت	عذاب	مي	کند.
14	به	راستي	خداي	متعال	دوست	دارد	هر	یک	از	شما	هر	گاه	کاري	مي	کند	آن	را	محکم	و	استوار	کند.

15	تجارت	در	وطن	مایه	سعادتمندي	مرد	است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی کار ماهر 

در شغل و حرفه 

به	عنوان	عضوی	از	نیروی	کار	ماهر	کشور		در	پیشگاه	خداوند	متعال	که	دانای	آشکار	و	نهان	است؛	
متعهد	می	شوم	:

	مسئولیت	پذیری،	درست	کاری،	امانت	داری،	گذشت،	انصاف	و	بهره	وری	در	تمام	امور	شغلی	و	
حرفه	ای	را	سرلوحه	کارهای	خود	قرار	دهم.

	کار	خود	را	با	تفکر،	ایمان،	علم،	عمل	و	اخالق		در	عرصه	های	ارتباط	با	خود،	خدا،	خلق	و	خلقت	
به	صورت	شایسته	انجام	دهم.	

	در	تعالی	حرفه	ای،	یادگیری	مداوم	،	مهارت	افزایی	و	کسب	شایستگی	و	ارتقای	صالحیت	های	
حرفه	ای	خویش	کوشا	باشم.

	مصالح	افراد،	مشتریان	و	جامعه	را	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	بر	منافع	خود	مقدم	بدارم.
	با	همت	بلند	و	پشتکار	برای	کسب	روزی	حالل	و	تولید	ثروت	از	طریق	آن	تالش	نمایم.
	از	بطالت،	بیکاری،	اسراف،	ربا،	کم	فروشی،	گران	فروشی	و	زیاده	خواهی	پرهیز	کنم.	

	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	،	آنچه	برای	خود	می	پسندم،	برای	دیگران	هم	بپسندم	و	آنچه	
برای	خود	نمی	پسندم	برای	دیگران	نیز	نپسندم.

	از	کار،	تولید،	کاال،	سرمایه	و	خدمات	کشور	خود	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	حمایت	کنم.

	برای	مخلوقات	هستی،	محیط	زیست		و	منابع	طبیعی	کشورم	ارزش	قائل	شوم	و	در	حفظ	آن	بکوشم.
	از	حیا	و	عفت،	آراستگی	ظاهری	و	پوشیدن	لباس	مناسب	برخوردار	باشم.	

	همواره	در		حفظ	و	ارتقاء	سال	مت	و	بهداشت	خود	و	دیگران		در	محیط	کار	تالش	نمایم.
	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	در	تمامی	سطوح	،	حقوق	مالکیت	معنوی	و	مادی	اشخاص	،	

شرکت	ها	و	بنگاه	های	تولیدی	و	خدماتی	را	رعایت	کرده	و	بر	اساس	قانون	عمل	نمایم.

و	 راسخ	 را	 اراده	ام	 افزون،	 مرا	 بینش	 بزرگ،	 راه	 این	 پیمودن	 در	 می	خواهم	 متعال	 خداوند	 از	 و	
گام	هایم	را	استوار	گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب،	خاک،	گیاه-	گروه	کشاورزی	و	غذا

خاک

خواص	شیمیایی	و	بهسازی	خاک

خواص	آب

منابع	آب

کشت	و	نگهداری	گیاهان

10
ارتباط	مؤثر-گروه	بهداشت	و	سالمت

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
ارتباط	مؤثر-گروه	خدمات

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	گروه	برق	و	رایانه	

ترسیم	با	دست	آزاد

تجزیه	و	تحلیل	نما	و	حجم

ترسیم	سه	نما	و	حجم

ترسیم	با	رایانه

نقشه	کشی	رایانه	ای

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مکانیک

نقشه	خوانی	

ترسیم		نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه		

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مواد	و	فراوری

نقشه	خوانی

ترسیم	نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه



218

جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	معماری	و	ساختمان

ترسیم	فنی	و	هندسی

نقشه	های	ساختمانی

ترسیم	های	سه	بعدی

خروجی	دوبعدی	از	فضای	سه	بعدی

کنترل	کیفیت	نقشه	و	ارائۀ	پروژه

10
طراحی	و	زبان	بصری-	گروه	هنر

	خلق	هنری،		زبان	بصری	و	هنر	طراحی

طراحی	ابزار	دیدن	و	خلق	اثر	هنری

نقطه،	خط	و	طراحی	خطی	

سطح،	شکل	و	حجم،		به	کار	گیری	اصول	ترکیب	بندی	در	خلق	آثار	هنری

نور	و	سایه	در	هنرهای	بصری،	رنگ	و	کاربرد	آن	در	هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی	101

حل	مسائل	به	کمک	رابطه	بین	کمیت	های	متناسب

کاربرد	درصد	در	حل	مسائل	زندگی	روزمره

مدل	سازی	برخی	وضعیت	ها	به	کمک	معادله	درجه	دوم

تفسیر	توان	رسانی	به	توان	عددهای	گویا	به	کمک	ریشه	گیری

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	یک	زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی	2

به	کارگیری	تابع	در	مدل	سازی	و	حل	مسائل

مدل	سازی	و	حل	مسائل	مرتبط	با	معادله	ها	و	نامعادله	ها

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	دلخواه

حل	مسائل	مرتبط	با	لگاریتم	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفاهیم	آماری
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ریاضی	123

به	کارگیری	برخی	تابع	ها	در	زندگی	روزمره

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	حد

مقایسه	حدهای	یک	طرفه	و	دو	طرفه	و	پیوستگی	تابع	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	مشتق

به	کارگیری	مشتق	در	تعیین	رفتار	تابع	ها

فیزیک10

به	کارگیری	مفاهیم،	کمیت	ها	و	ابزار	اندازه	گیری

تحلیل	انواع	حرکت	و	کاربرد	قوانین	نیرو	در	زندگی	روزمره

مقایسه	حالت	های	ماده	و	محاسبه	فشار	در	شاره	ها

تحلیل	تغییرات	دما	و	محاسبه	گرمای	مبادله	شده

تحلیل		جریان	الکتریکی	و	محاسبه	مقاومت	الکتریکی	در	مدارهای	الکتریکی	

11
شیمی

به	کارگیری	مفاهیم	پایه	شیمی	در	زندگی	

تحلیل	فرایند	های	شیمیایی	

مقایسه	محلول	ها	و	کلویید	ها

به	کارگیری	مفاهیم	الکتروشیمی	در	زندگی	

به	کارگیری	ترکیب	های	کربن	دار	در	زندگی	

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست	شناسی10

تجزیه	و	تحلیل	انواع	ترکیبات	شیمیایی	موجودات	زنده

بررسی	ساختار	ویروس	ها،	باکتری	ها،	آغازیان	و	قارچ	ها

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	جانوران

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	گیاهان

تعیین	عوامل	مؤثر	بر	بهبود	کیفیت	محیط	زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات محیط كار10

تحلیل محیط  كار و برقراری ارتباطات انسانی   

تحلیل عملکرد فناوری در محیط كار

به كارگیری قوانین در محیط كار

به كارگیری ایمنی و بهداشت در محیط كار

مهارت كاریابی

كاربرد فناوری های نوین11

به كارگیری سواد فناورانه

تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به كارگیری مواد نوتركیب

به كارگیری انرژی های تجدید پذیر 

تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

مدیریت تولید11

تولید و مدیریت تولید

مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید

مدیریت كیفیت

مدیریت پروژه

كارگاه نوآوری و كارآفرینی11

حل خالقانه مسائل

نوآوری و تجاری سازی محصول

طراحی كسب و كار

بازاریابی و فروش

ایجاد كسب و كار نوآورانه

اخالق حرفه ای12

امانت  داری

مسئولیت پذیری

درستکاری

رعایت انصاف

بهره وری
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اهمیت و ضرورت گروه فرهنگ و هنر
شکوفایی	و	رشد	و	بالندگی	هر	سرزمینی	در	دوره	های	گوناگون	وابستگی	بسیاری	به	شکل	گیری	
تمدن	آن	دارد	و	تمدن	ها	نیز	وام	دار	فرهنگ	و	هنر	مردمان	خویشند.	از	این	رو	توسعه	و	آموزش	
در	زمینه	فرهنگ	و	هنر	نه	تنها	در	قوام	و	استواری	تمدن	کشور	مهم	است	بلکه	زمینه	گسترش	
فعالیت	های	اقتصادی	را	نیز	به	گونه	ای	شایسته	فراهم	می	آورد.	با	وجود	سابقه	کهن	و	دیرینه	هنر	
در	کشور	عزیزمان	ایران	و	درآمیختگی	آن	با	فرهنگ	اصیل	اسالمی	برای	رساندن	پیام	های	ناب	این	
دین	الهی	ضروری	است،	هنرمندان	متعهدی	در	این	جامعه	رشد	یابند.	از	طرفی	بر	اساس	اهداف	
استعدادهای	مختلف	 و	 پرورش	و	هدایت	ذوق	 و	پرورش	شناخت،	 آموزش	 مصوب	شورای	عالی	
هنری	و	زیبایی	شناسی،	شناخت	زیبایی	های	جهان	آفرینش	به	عنوان	مظاهر	جمال	الهی	و	...	و	
نیز	تأکید	اسناد	باالدستی	دیگر	که	بر	توان	خلق	آثار	هنری،	قدردانی	از	آثار	و	ارزش	های	هنری	
و...	توصیه	دارند	برنامه	ریزی	و	اجرای	بخشی	از	این	اهداف	بر	عهده	دفتر	برنامه	ریزی		و	تألیف	
بنا	به	سهم	خود	در	عرصه	های	مختلف	 این	دفتر	 آموزش	های	فنی	وحرفه	ای	و	کاردانش	است.	
هنری	که	از	بازار	کار	بیشتری	برخوردار	بوده	و	در	حال	رشد	می	باشند،	اقدام	به	برنامه	ریزی		و	

اجرای	رشته	های	گوناگون	هنری	در	مقطع	متوسطه	دوم	نظام	جدید	نموده	است	.

منشور اخالقی نیروی کار ماهر 
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گ و هنر
ت تحصیلی در گروه فرهن

سیرهای هدای
م

صنایع دستی ) شیشه گری (

صنایع دستی )طال و جواهر(

صنایع دستی ) سفال (

صنایع دستی )هنرهای چوبی(

صنایع دستی )فرش(

فتو  _ گرافیک

طراحی و دوخت

موسیقی و هنرهای نمایشی

هنرهای زیبا

معماری داخلی

تولید برنامه تلوزیونی

سال دهمسال یازدهمسال دوازدهم

ک 
رشته فتوگرافی
در گروه هنر

دوره اول 
متوسطه

دوره دوم 
متوسطه

شاخه فنی و حرفه ای

رسانه های دیداری و شنیداری
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اخالق حرفه ای

اخالق از فرهنگ، شخصیت، محیط جغرافیایی و منطقه ای، آموزش های كشورها و اعتقادات و 
باورهای مذهبی برای افراد به وجود می آید. اما هدف از اخالق حرفه ای یكسری رفتار و كردار 
استاندارد متناسب با مهارت مورد نظر است كه در راستای درستی انجام كار به افراد آموزش داده 

می شود. اخالق حرفه ای به مواردی اشاره دارد كه با كسب و كار مرتبط است.

چیستی اخالق حرفه ای

اخالق حرفه ای در حقیقت نگاه ویژه و خاص و تأمل گونه درباره ابعاد اخالقی مسایل و موضوعاتی 
است كه به مشاغل خاصی مربوط می شود.

 medicine ethics                  اخالق پزشكی
 Business ethics                   اخالق تجارت

    Journalism ethics       اخالق روزنامه نگاری
   Industrial ethics                 اخالق صنعتی
 Organizational ethics           اخالق سازمانی

و امثال آن همه و همه در صدد حل معضالت و تعارضات اخالقی انسان و محیط فیزیكی، انسانی، 
رفتاری و حتی تعامل انسان با هستی و درك درست از شرایط و تعامل است.

اخالق حرفه ای شاخه ای از اخالق كاربردی با كاربستی است كه در حقیقت تعامل عملی انسان 
در صحنه عمل طبق ارزش ها و ایده های اخالقی است.

مناسبات اخالق كاربردی و اخالق حرفه ای
اخالق كاربردی در حقیقت زیرمجموعه اخالق هنجاری است. اخالق كاربردی شامل بسیاری از 

حوزه های زندگی فردی و اجتماعی است. مباحثی مانند:
اخالق دانش اندوزی/ اخالق علم گرایی

اخالق پژوهش / اخالق نقد و نقادی
اخالق گفت و گو و مناظره/ اخالق محیط زیست

اخالق سیاست/ اخالق همسرداری
اخالق معیشت
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گواهی نامه های هنری

درجات مختلف گواهی نامه

گواهی	نامه	هنری	یکی	از	گواهی	نامه	هایی	است	که	وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی	به	هنرمندان	اعطا	
می	کند	که	این	درجه	هنری	جایگزین	مدرک	علمی	یک	هنرمند	است.	هنرمندانی	که	فاقد	مدرک	
دانشگاهی	هستند	و	یا	مدرک	دانشگاهی	آنها	آن	سطح	را	نمی	پوشاند،	این	فرایند	را	طی	می	کنند	و	

پس	از	مدتی	درجه	هنری	دریافت	می	کنند.
به	اجرا	 انقالب	فرهنگی	جلسه	569	مورخه	1384/7/12	 براساس	مصوبه	شورای	 این	گواهی	نامه	

درآمده	است.

این	گواهی	نامه	در	پنج	سطح	و	با	تأیید	
وزارت	علوم،	تحقیقات	و	فناوری	ضوابط	

صادر	می	شود.

مدرک معادلمراتب

دکتریدرجه ۱

کارشناسی ارشددرجه ۲
کارشناسیدرجه ۳
فوق دیپلمدرجه ۴

دیپلمدرجه ۵

پیامدهای اخالق حرفه ای
از	آنجایی	که	اصول	و	مبانی	اخالق	
مدیریت	 یک	 شرط	 پیش	 حرفه	ای	

کارآمد	و	موفق	است	لذا:	
مهارتی	 و	 دانش	 حرفه	ای	 اخالق	
که	 کاربردی	 اخالق	 حوزه	 از	 است	

پیامدهای	آن:
تعامل	منطقی	و	افراد	در	کار،	تعامل	های	
صحیح	در	عملکرد،	سالمتی	فعالیت	و	

ارجاع	را	در	بر	دارد.

اخالق حرفه ای

عوامل اصلی : 
درستی انجام کار 

مشتری مداری

تعهد و 
مسوولیت

نتیجه 
اخالق حرفه ای

اعتماد 
متقابل

شفافیت

خیرخواهی

امانتداری 
در نظر و 

عمل

صداقت
 در کار

سازگاری با 
محیط و 
دیگران
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