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مقدمه

تأثیر عمیق آن در فرهنگ سازی ،  باتوجه به رشد روزافزون رسانه های دیداری و شنیداری و 
و  آموزه ها  بر  مبتنی  و  ملی  هویت  و  فرهنگ  با  متناسب  برنامه های  تولید  و  تهیه  ضرورت 
ارزش های دینی احساس می شود. براساس نیاز سنجی شغلی صورت گرفته توسط سازمان های 
رشته  مختلف،  سطوح  در  حوزه  این  حرفه ای  و  متخصص  نیروی  تربیت  منظور  به  ذی ربط، 
تولید برنامه های تلویزیونی ، زیر مجموعه شاخه فنی و حرفه ای، مطابق با نظام جدید آموزش 
و پرورش برای دوره پنج ساله پیوسته طراحی و تدوین شده است. هنرجویان مربوطه در سه 
سال اول این دوره )متوسطه دوم( مبانی تصویربرداری، صدا برداری ، ساخت و بازی دهندگی 
عروسک های نمایشی ، ساخت و اجرای دکور ـ لباس ماسک و گریم،گویندگی، اجرا، بازیگری، 
نگارش متن برنامه های تلویزیونی و تدوین و صداگذاری را مجموعاً در 1800 ساعت نظری و 

عملی فرا می گیرند.
مسیر توسعه حرفه ای و تحصیلی این رشته در پنج سطح مهارتي: تصویربردارـ  صدا بردار برنامه های 
تلویزیونی، نویسندهـ  تدوینگر برنامه های تلویزیونی ، تولید کننده برنامه های تلویزیونی ، تولید کننده 

ارشد تولید برنامه های تلویزیونی، تهیه کنندگان، کارگردانان، طراحی و تدوین شده است. 
انتظار می رود ، در پایان دوره پنج ساله پیوسته ، فارغ التحصیالن این رشته بتوانند برنامه های 
مستند، داستانی ، پویا نمایی، گفت وگو محور ، عروسکی ، مسابقه و سرگرمی ، آموزشی، ورزشی ، 

اطالع رسانی و خبری ، نماهنگ و تبلیغاتی را در سطح تکنسین تولید نمایند. 
بنیادین  تحول  سند  انداز  چشم  راستای  در  و  کشور  ملی  سند  به  توجه  با  مربوطه  سند 
با توجه به تغییرات در زمینه های فناوری، اجتماعی و اقتصادی  وزارت آموزش و پرورش و 
ایجاد  جهت  در  بهره وری  افزایش  منظور  به  رو  پیش  اقتصاد  و  کار  دنیای  پیچیدگی های  و 
نیازهای  رفع  و  زدایی  فقر  کشور،  صنعتی  پیشرفت  راستاي  در  گسترده ،  کاری  زمینه های 
شغلی و فرهنگی افراد جامعه و در نهایت رفع وابستگی به بیگانگان در زمینه تولید برنامه های 
درسی ،  برنامه  اهداف  شامل  و  است  شده  گردآوری  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  و  تلویزیونی 
شایستگی های حرفه ای و عمومی و همچنین شایستگی های غیر فنی ، طراحی و سازماندهی 

دروس ، گروه بندی کارها و مشاغل مربوطه و ارزشیابی می باشد.



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 کلیات 3ـ دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات 4ـ ایمنی، بهداشت 

و ارگونومی 5ـ شایستگی های غیرفنی است. 
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

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

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 1٢

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 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



 

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

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

٢ کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

٢ دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

10 درس مشترک گروه

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 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 

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي

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. 

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

شایستگی )کل(

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

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان
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فصل 1
شایستگی های پایه فنی



2

                        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

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

s
Lh h= +

2
2

4
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نسبت و تناسب
 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:  1

 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

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

ka
b

=  و kc
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 

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

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2

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

ABC داریم:  رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة  2
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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

 روابط بین نسبت های مثلثاتی: 4

    tan α =  sin α 
  cos α (ب                       الف) 

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
2

π2
31200

-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 پراکنش دو کمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو کمیت است.
 x و y دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت براي برخي از xها در یک بازه، مشخص 
باشد، پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در این بازه به کمک خط برازش را درون یابي و  

پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در خارج از این بازه را برون یابي مي نامند.
 پس از مرتب کردن مقادیر داده ها، عددی را که 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 بیشترین داده

چارک اول چارک سوم

کمترین داده

میانه

 نمودارها و منحنی ها

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)

y x
a b

+ =
2 2

2 2
1

x y
a b

+ =
2 2

2 2
1
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 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  
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 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
ک

وم
ر د

نوا
د 

ک

ول
ر ا

نوا
د 

ک

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

کدهای رنگی مقاومت

درصد خطاکد رنگرنگ

-0سیاه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاکستری

-9سفید

5 درصد-طالیی

10 درصد-نقره ای

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضریب انبساط طولی

k
1

 
ضریب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شیشه پیرکس

6-10×23آلومینیوم6-10×12-9شیشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

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

ماده
k
1

 
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
1356چوب
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(
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خالصمخلوط

ترکیب  یونی
پیوند یونی بین عناصر 

سازنده

نافلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به 
گرفتن الکترون دارند 

(تشکیل آنیون)

ترکیب مولکولی
پیوند کوواالنسی بین 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبیه 
فلزها و در برخی شبیه 

نافلزها هستند.

فلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به از 
دست دادن الکترون 
دارند (تشکیل کاتیون)

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا از یک نوع اتم 
ساخته شده است؟

آیا با روش های فیزیکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

ترکیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند یونی پیوند کوواالنسی

جامد فلزی جامد یونی جامد مولکولی جامد  کوواالنسی

اتم ها کاتیون و آنیون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شیمیایی

نوع پیوند شیمیایی

نوع جامد

ذّرات تشکیل 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

ی
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        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پپتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته 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
کلیات
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اهداف دوره و شاخۀ تحصیلی 

شاخۀ فنی و حرفه ای
  اعتالي سطح فرهنگ و شايستگي هاي پايه عمومي و پرورش ملكات و فضائل اخالقي و بينش 

سياسي و اجتماعي و تربيت يكپارچه عقلي ـ ايماني ـ عملي و اخالقي دانش آموز
  ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، نوآوري و كارآفريني در كشور 

  تربيت نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار )فعلي و آتي( در 
سطوح ابتدايی و مياني مهارت مبتني بر چارچوب صالحيت حرفه اي ملي و عدالت آموزشي 

باالتر  سطوح  برای  هنرجويان  تحصيلي  ـ  شغلی  راهنمايي  و  هدايت  شرايط  نمودن  فراهم   
صالحيت حرفه ای 

اهمیت و ضرورت گروه هنر

شكوفايي و رشد و بالندگي هر سرزميني در دوره هاي گوناگون وابستگي بسياري به شكل گيري 
تمدن آن دارد و تمدنها نيز وام دار فرهنگ و هنر مردمان خويشند. از اين رو توسعه و آموزش 
در زمينه فرهنگ و هنر نه تنها در قوام و استواري تمدن كشور مهم است بلكه زمينه گسترش 
فعاليت هاي اقتصادي را نيز به گونه اي شايسته فراهم مي آورد. با وجود سابقه كهن و ديرينه هنر 
در كشور عزيزمان ايران و درآميختگي آن با فرهنگ اصيل اسالمي براي رساندن پيام هاي ناب اين 
دين الهي ضروري است، هنرمندان متعهدي در اين جامعه رشد يابند. از طرفي بر اساس اهداف 
استعدادهاي مختلف  و  پرورش و هدايت ذوق  و پرورش شناخت،  آموزش  مصوب شوراي عالي 
هنري و زيبايي شناسي، شناخت زيبايي هاي جهان آفرينش به عنوان مظاهر جمال الهي و ... و 
نيز تأكيد اسناد باالدستي ديگر كه بر توان خلق آثار هنري ، قدرداني از آثار و ارزش هاي هنري 
تأليف  برنامه ريزي و  اين اهداف بر عهده دفتر  از  برنامه ريزي و اجراي بخشي  و... توصيه دارند. 
آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش است. اين دفتر بنا به سهم خود در عرصه هاي مختلف 
بازار كار بيشتري برخوردار بوده و در حال رشد مي باشند، اقدام به برنامه ريزي و  از  هنري كه 

اجراي رشته هاي گوناگون هنري در مقطع متوسطه دوم نظام جديد نموده است. 
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جدول رشته های تحصیلی گروه هنر

گروه بزرگ 
تحصیلي ـ 
حرفه اي

رشته هاي تحصیلي ـ حرفه اي

هنر

توليد برنامه تلويزيوني 028821ـ  طراحي دكوراسيون داخلي )تزئينات داخلي(021210ـ 
هنرهاي  و  موسيقي  دستي)فرش/گليم(021410ـ  صنايع  زيبا021310ـ  هنرهاي 
نمايشي021510ـ طراحي الگو و لباس 021220ـ فتو ـ گرافيك 021110ـ صنايع 
دستي  صنايع  سراميك(021412ـ  و  دستي)سفال  صنايع  )چوب(021411ـ  دستي 
)جواهر سازي( 021413ـ صنايع دستي )فلز(021414ـ رسانه هاي ديداري ـ شنيداري 

021110

جدول دروس انتخابي پایۀ دهم در گروه هنر

نام درس پایۀ دهمنام رشتهنام درس پایۀ دهمنام رشته

توليد برنامه تلويزيونی

تصوير برداري و صدا برداري 
برنامه هاي تلويزيوني و 
ساخت و بازي دهندگي 
عروسك هاي نمايشي ـ 
دانش فني ـ طراحي و 

زبان بصري

صنايع دستی )هنرهای 
ـــچوبی(

تزئينات سلولزي،رنگ، طراحی دكوراسيون داخلی
ـــصنايع دستی )سفال(موكت و فضاهاي داخلي 

صنايع دستی )طال و ـــهنرهای زيبا
ـــجواهر(

موسيقی و هنرهای 
صنايع دستی )شيشه ـــنمايشی

ـــگری(

طراحي، مدلسازي و طراحی الگو و لباس
دوخت دامن

عكاسي پرسنلي و ويرايش فتوـ گرافيك
حروف و تصوير

نقشه كشي دستي و صنايع دستی )فرش(
رايانه اي فرش
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                       الزامات اجرایی برنامه درسی گروه هنر

بند 14 برنامه درسی ملی ايران؛ سياست ها و الزامات اجرايی:
اجرای برنامه درسی ملی به عنوان يكی از زير نظام های مؤثر در تحقق سند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش و در چارچوب مفاهيم و راهكار های سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ 
سياست های كارآمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرايط، امكانات، منابع و زير ساخت های فنی و 

تخصصی می باشد. برخی از اهم اين سياست ها و الزامات عبارت اند از:
نياز  مورد  فعاليت های  و  اقدامات  كليه  بر  مشتمل  مدت  بلند  و  فراگير  جامع،  برنامه  تهيه   1

بخش های مختلف درون آموزش و پرورش و تأييد و ابالغ آن توسط وزير آموزش و پرورش؛ 
2 طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تربيتي با رعايت استانداردها، حفظ مصالح ملي، افزايش 

مشاركت كليه مجريان در سطوح مختلف با تأكيد بر كاهش تمركز؛ 
از  اعم  متخصص  انسانی  نيروی  ارتقای  و  نگهداشت  تأمين،  در  مؤثر  روش های  به كارگيری   3
كارشناسان، مشاوران و ناظران علمی به منظور طراحی و تدوين راهنمای برنامه درسی حوزه های 

تربيت و يادگيری؛
بر حسن  نظارت  و  اجرا  برای  اداری  و  مالی مناسب و حمايت های حقوقی  منابع  اختصاص   4

اجرای برنامه های مصوب؛ 
5 به كارگيری روش های اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی، فرهنگ سازی و نهادينه كردن 

آن با استفاده از ظرفيت های درون و بيرون آموزش و پرورش؛ 
6 فراهم آوردن استلزامات اداری و ساختار سازمانی مناسب برای پايش مستمر برنامه درسی ملی 

و بهبود آن و انجام مطالعات و پژوهش های مورد نياز؛
7 ايجاد فرصت های متنوع و به كارگيری راهكارهای اثر بخش برای ارتقای توانمندی های ذی نفعان 

به ويژه معلمان و مديران جهت ارتقای سطح عملكرد مدارس در اجرای برنامه درسی ملی؛
8 تجهيز مدارس به فناوری های نوين، كتابخانه، آزمايشگاه و كارگاه های فنی و حرفه ای.

فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی گروه هنر

ارزشيابی و  برنامه درسی گروه فرهنگ و هنر مورد  اعتبار سنجی، هر 5 سال  بر اساس فرايند 
اصالح كامل قرار می گيرد.
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مسیرهای هدایت تحصیلی در گروه هنر

رسانه هاي دیداري و 
شنیداري

صنایع دستي 
)شیشه گري(

صنایع دستي )طال و 
جواهر(

صنایع دستي )فرش(

صنایع دستي )هنرهاي 
چوبي(

صنایع دستي )سفال(

فتوـ گرافیك

تولید برنامه هاي 
تلویزیوني

معماري داخلي

طراحي و دوخت

گروه هنر

دورۀ اّول متوسطه

سال دوازدهم

دورۀ دوم متوسطه شاخۀ 
فني و حرفه اي

سال دهمسال یازدهم
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شایستگی های غیر فنی در رشته تولید برنامه هاي تلویزیوني

1  مديريت منابع
2  كاربرد فناوري

3  مديريت كار و كيفی
4  تفكر منطقی
5  تفكر انتقادي

تولید  رشته  به  ورودی  دانش آموزان  ویژگی های 
برنامه هاي تلویزیوني

 عالقه به تحصيل در رشته توليد برنامه هاي تلويزيوني
 آشنايی با اهداف رشته تحصيلی 

 توانمندي رواني ـ حركتي و جسماني در حد نياز پودمان هاي رشته توليد برنامه هاي تلويزيوني 
 ارائه آثار و مدارك مبتني بر فعاليت در حوزه هاي تخصصي مختلف مرتبط با رشته )داستان،  شعر، 

عكس،  فيلم كوتاه، بازيگري و ... ( با موضوع آزاد يا موضوع ارائه شده توسط هنرستان
 موفقيت در مصاحبه

 اجرا و ارائه نمونه كار هنگام مصاحبه 
 دارابودن توانمندي هاي مرتبط با اهداف تفضيلي رشته 

 معدل پايۀ نهم
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مسیرهای توسعه حرفه ای رشتۀ تولید و برنامه تلویزیوني

ساختار توسعه صالحیت حرفه ای و شغلی 
رشته تولید و برنامه تلویزیوني

 )سطح5(کارگردان برنامه هاي تلویزیوني

 )سطح4(

 )سطح3(

 )سطح2(

 )سطح1(

تولید کننده ارشد برنامه تلویزیوني

تولید کننده برنامه هاي تلویزیوني

تدوینگر برنامه هاي تلویزیوني

صدابردار برنامه تلویزیوني
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7
س:

خوشه درو
شايستگی های غير فنی

الزامات محيط كار
2

كارگاه نوآوری و كار آفرينی 
3

اخالق حرفه ای 
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10
برنامه ويژه مدرسه

ش و ارائه خالقانه)سمينار(، يادگيری 
پژوه ملی مشتمل بر عناوينی مانند:  5ـ5 سند تحول بنيادين و بند 2ـ13 برنامه درسی  زمينه سازی برای اجرای بند 

ت(
50 تا 100 ساع ش حالل )ساالنه 

ش مهارت تأمين معا
پروژه محور و آموز

ت متوالی در طول سال اجرا می شود.
ب به صور

ت ترتی
ستگی های فنی پایه های دهم و یازدهم صرفًا تا پایان سال تحصیلی 97ـ 96 با رعای

س 8 ساعته خوشه شای
1ـ درو

می شود. ت اجرا 
ب با رشته 240 ـ 120 ساع

ص می یابد. * کارآموزی متناس
ستگی اختصا

ب شای
س
ت ک

ش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جه
ت زمان آموز

2ـ مد
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مشاغل مرتبط با رشته تولید برنامه هاي تلویزیوني

نام گروه کاری/شغلردیفنام گروه کاری/شغلردیف

نورپرداز 1گوينده1

تصويربردار 2مجری2

دستيار اول تصويربردار3صداپيشه )دوبلور(3

دستيار فني4گزارشگر4

صدابردار5بازيگر5

نمايشگر عروسك هاي دستكشي6فيلمنامه نويس6

نمايشگر عروسك های ماپت7نويسنده مستند و آموزشی7

نمايشگر عروسك هاي سايه 8نويسنده گفت وگو محور و مسابقه و سرگرمی8

نمايشگر عروسك هاي روميزي 9نويسنده خبر و گزارش ورزشی9

نمايشگر عروسك هاي نخي 10نويسنده نماهنگ و تبليغاتی10

صحنه پرداز تلويزيونی11برشكار تصوير11

سازنده لوازم صحنه12تدوينگر صدا و تصوير12

مجری لباس شخصيت نمايشی13مجری عنوان بندی13

سازنده ماسك14متصدی جلوه های ويژه14

چهره پرداز15صداگذار15
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نقشه آموزش تصویربردارـ صدابردار تولید برنامه هاي تلویزیوني سطح اول

س اول پایۀ دهم؛ تصویربرداری و 
در

صدابرداری
ت و بازی دهندگی 

س دوم پایۀ دهم؛ ساخ
در

شی
ك های نمای

عروس
ت و اجراي 

س اول پایۀ یازدهم؛ ساخ
در

ك و گریم
س، ماس

دکور، لبا

ت دوربین 
تنظیما

گ و نور(
تصویربرداری )رن

ط تصویر خارج از 
 ضب

استودیو

اجرای نور صحنه

ط تصویر در 
ضب

استودیو

ط صدا
ضب

ب و آماده سازی 
 انتخا

ت فنی صدا
تجهیزا

طراحی تصویربرداری 
ویی استودی

ت و 
ب تجهیزا

انتخا
طراحی فنی نور

ویربرداری   یابی تص مکان
خارج از استودیو

 آماده سازی دوربین و 
ت
متعلقا

ك های 
ت عروس

ساخ
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ت عروس
ساخ

میله ای

ك های 
ت عروس

ساخ
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 گریم شخصی

تعادل سازی( )م
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نقشه آموزش نویسنده ـ تدوین گر برنامه هاي تلویزیوني سطح دوم صالحیت حرفه اي
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فصل 3
دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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مقدمه

فرايند توليد يك برنامه تلويزيوني، شامل: پيش توليد، توليد، پس توليد و پخش است. مدير اجرايي 
مي بايست شناخت دقيقي از مراحل انجام كار )چه از لحاظ دانشي و چه از لحاظ فني( داشته باشد.
اولين مرحله تهيه يك برنامه تلويزيوني، نگارش و آماده سازي متن و تثبيت و نهايي شدن آن 
است. مرحله پيش توليد، با اجراي اقداماتي نظير ساخت و اجراي دكور، لباس، گريم، صحنه و... 
توسط  بازيگران،  و  نمايشي  بازي عروسك هاي  و  اجرا  زمان  اين  در  توليد مي شود.  مرحله  وارد 
پايان مرحلۀ ضبط تصوير  با  و تصويربرداري ضبط و ذخيره مي شود.  تيم هاي فني صدابرداري 
و صدا، نماها و صداها در اختيار تيم هاي پس توليد، شامل تدوين، جلوه هاي ويژه و صداگذاري 
قرارمي گيرد تا اقدامات پاياني جهت ساخت و آماده سازي نسخه نهايي، جهت ارائه اثري يك پارچه 

و همگون صورت گيرد. 
مشخصات فني و تجهيزات، مواد و ابزار، واژگان تخصصي و... براساس مراحل كاري ذكرشده، در 

اين كتاب ارائه شده است. 

قالب های نگارشی متن برنامه تلویزیون

نگارش طرح پیشنهادی جهت ارائه به شبکه
برای آنكه ايده های ارزشمند به يك برنامۀ تلويزيونی تبديل شود، نخست بايد آن را برای افرادي 
كه تصميم هايی را اتخاذ می كنند تشريح شود. بنابراين بايد طرح پيشنهادی مؤثری دربارۀ برنامه 
ارائه داد. طرح پيشنهادی، متنی است كه مشخص می كند تهيه كننده چه می خواهد انجام دهد. 
در متن اين طرح، پيام برنامه و شاخص های اصلی برنامه تلويزيونی مورد نظر به طور خالصه بيان 
می شود. گرچه فرمول خاصی برای تهيه طرح پيشنهادی وجود ندارد، طرح پيشنهادی حداقل 

بايد شامل اطالعات زير باشد:
1  عنوان برنامه: ترجيحاً كوتاه باشد تا به خاطر سپرده شود.

 پیام یا هدف برنامه: اين پيام، خالصه ای است از آنچه كه برنامه می خواهد به آن دست يابد.  2
تا حد ممكن اين پيام را به صورت خالصه بنويسيد.

 تأثیر بر مخاطبیِن مورد هدِف برنامه: مخاطبين هدِف برنامه افرادی هستند كه تهيه كننده  3
مايل است برنامه اش را ببينند. 

مخاطبين هر برنامه از دو لحاظ تعريف می شود:
 از لحاظ شاخص های جمعيت شناسی مانند جنسيت، نژاد، سطح تحصيالت و درآمد، خصوصيات 

اقليمی و قومی، اعتقادات مذهبی و محل زندگی
 از لحاظ روان شناختی مثاًل ارزش ها و باورهای زندگی

به صورت مختصر بايد از تأثيری بگوييم كه قصد داريم مخاطب بعد از ديدن برنامه دريافت كند. به 
عنوان مثال قصد داريم مخاطب بعد از ديدن برنامه حس همدردی اش برانگيخته شود و به دنبال 

اقدامی عملی برای برطرف كردن مشكل برآيد. 
نوشته  اختصار  به  كه  است  برنامه  تشريحی  متن  برنامه،  پيش نويس  برنامه:   پیش نویس   4
شده است.در اين پيش نويس به طور موجز دربارۀ نحوۀ ساخت و اجرای برنامه می نويسيم و آن را 
توضيح می دهيم به عنوان مثال برای يك برنامه می نويسيم كه ابتدا مجری دربارۀ مشكل اصلی 
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از طرفين  يكی  موضوع می بينيم، سپس  با  مرتبط  و سپس مستندی  توضيحی می دهد  برنامه 
دعوی را به استوديو آورده و مجری با وی گفت وگو می كند و الی آخر.

پيش نويس برنامه بايد خالصه و مفيد نوشته شود و هدف از نگارش آن، انتقال اطالعاتی جامع و 
مختصر درخصوص برنامه به يك مدير اجرايی پرمشغله است.

مؤثرترين  مورد  در  بايد  برنامه،  پيام  مشخص كردن  از  پس  برنامه:  زمان پخش  و  کانال    5
شيوه برای رساندن آن به مخاطب برنامه تصميم گرفت. به عنوان مثال اگر بخواهيم پيام برنامه 
را به گروه محدودی از جامعه مثاًل رأی دهندگان منطقه كوچكی از يك شهرستان يا يك استان، 
بهترين  پيام نيست، شايد  انتقال  راه  از طريق شبكه سراسری مؤثرترين  برنامه  برسانيم، پخش 
روش، استفاده از امكانات يك شركت تلويزيونی، كابلی باشد كه مشتركين زيادی در منطقه دارد. 
مناسب ترين زمان پخش برنامه، با توجه به عادت های مخاطبين در ارتباط با تماشای تلويزيون 

تعيين می شود. 
برنامه،  توليد  هزينه هاي  درخصوص  تهيه كننده،  توسط  قسمت  اين  بودجه:  پیش نویس    6

برآورد می شود.
برای نگارش متن اصلی برنامه، چهار نوع تصویرنامه وجود دارد که به فراخور برنامه از 

آنها استفاده می شود:

 تصویرنامه جامع یا تصویرنامه کامل )Fully scripted format(: در اين نوع تصويرنامه  1
كليۀ گفتارها و گفت وگوهای برنامه و كليۀ دستورهای تصويربرداری و صدابرداری با جزئيات كامل 

نوشته می شود. 
مورد كاربرد اين نوع تصويرنامه در برنامۀ دراماتيك )مانند سريال ها، مجموعه های داستانی و...(، 

قطعات كمدی، برنامه های خبری و آگهی های بازرگانی و برنامه های مستند
اين نوع تصويرنامه را می توان به صورت دو ستونی نيز نوشت. به اين شكل كه در يك جدول دو 
ستونی، در ستون سمت چپ، صدا و انواع آن و در ستون سمت راست تصوير و جلوه های تصويری 

نوشته می شود. 
 تصویرنامه نیمه کامل )Semi scripted format or the partial script(: در اين  2
پايان  و  اظهارات شروع  نوشته می شود. معموالً  از گفتار  فقط بخشی  نيمه كامل  تصويرنامه  نوع 
افراد تنها اشاره می شود. مثاًل می نويسند: »دكتر دربارۀ نظريه های  كامل است ولی به سخنان 
نوين پزشكی صحبت می كند« يا »دكتر به مجری پاسخ می دهد«. اين قبيل تصويرنامه ها معموالً 
در برنامه های مصاحبه، معرفی يك محصول، برنامه های آموزشی، َجنگ ها و برنامه های تفسيری 

خبر و بحث آزاد استفاده می شود. 
برنامه  مختلف  بخش های  تنها  تصويرنامه،  اين  در   :)Show Format( نمایش  فرمت    3
كتاب«.  »بررسی  يا   »2 شماره  بازرگانی  »پيام  شيراز«،  از  »مصاحبه  مثاًل  می شود.  مشخص 
همچنين فهرست مكان رويدادها يا منابع ديگر و نيز زمان و مدت پخش هر قطعه نوشته می شود. 
اين تصويرنامه معموالً در توليدهای روزمره، مانند برنامه های صبحگاهی، ميزگردها و مسابقات 

استوديويی استفاده می شود. 
 برگه وقایع )Rundown sheet(: اين برگه شامل فهرست اقالمی است كه مقابل دوربين  4
بايد نشان شود. اطالعات كالمی در آن بسيار مختصر است. در اين برگه دستورهای ويژه تصويری 
و صوتی ذكر نمی شود. برگه های وقايع معموالً توسط سازندگان مؤسسات تبليغاتی تهيه می شود 

كه خواستار تبليغ كااليی خاص توسط يك يا چند مجری هستند. 
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مرامنامه اخالقی و حرفه ای بازار کار

وظایف فیلمنامه نویس
 بررسی و بحث روی ايده و موضوع ها

 ايجاد صحنه ها و شخصيت های باور پذير در فيلمنامه
 نوشتن و تهيه نسخه نهايی فيلمنامه

 ارائه خالصه ای از ايده های شخصي و فروش آن به تهيه كننده و كارگردان
 بازخورد پيش نويس اوليه كار خود از تهيه كنندگان و ويرايش گران فيلمنامه

 نوشتن مجدد يا اصالح فيلمنامه در صورت لزوم

مهارت و توانمندی های مورد نیاز فیلمنامه نویسی
 داشتن عالقه زياد و توانايی در نوشتن: عالقه و استعداد ذاتی از مهم ترين عوامل در موفقيت 

هر فيلمنامه نويس است. 
 تخيل و خالقيت: پايه و اساس نويسندگی بر مبنای تخيل و خالقيت نويسنده است.

 آگاهی از اصول و مبانی فيلم نامه نويسی و آگاهی از تكنيك های فنی سينما
 تمركز و دقت: برای در نظر گرفتن كوچكترين موارد و اتفاقات در روند فيلمنامه

 انتقادپذيری: درمقابل فيلمنامه نويسان ديگر، ساير عوامل فيلمسازی، خبرنگاران و منتقدان
 صبر و تحمل: برای كنارآمدن با ناكامی ها و نااميدی هايی كه در روند نوشتن فيلمنامه ممكن 
يا دچار ايست  ايده پردازی و  بيفتد. مانند طوالنی شدن زمان  اتفاق  است؛ برای فيلمنامه نويس 

فكری شدن برای مدتی

صحنه شماره 6
چند روز بعد صحنه داخلی، اتاق انتظاربخش فوريت های پزشكی در بيمارستان، اواخر شب

به  كارش  از محل  مستقيماً  او  می زند.  قدم  پزشكی  فوريت های  اتاق  مقابل  بيمارستان،  راهروی  در  نگرانی  با  يوالندا 
بيمارستان آمده است. رفت و آمدهای معمولی در بيمارستان ديده می شود. يك دكتر، آقای كری را كه روی صندلی 

چرخ دار نشسته است به سمت يوالندا می آورد.

كری
)در صندلی چرخ دار با حالت شاد(

سالم مادر
)يوالندا هيجان زده و نگران(

كری! حالت چطور است؟چه اتفاقی برايت افتاد؟
كری

ليز خوردم و افتادم چيزی نيست
دكتر

)به طور هم زمان(
مچ دستش ضرب ديده، چيز مهمی نيست.

كری
چرا می خواهيد اين اتفاق كوچك را بزرگ تر از آنچه هست نشان دهيد؟

يوالندا
)درميانه گفتار كری(

آيا درد داری؟ استخوان دستت شكسته؟
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نمونه یك صفحه از تصویرنامه کامل یك برنامه خبری
استوديوی خبر، شهر مارين، اخبار ساعت 4:20 بعد از ظهر

ديانا )نمای متوسط(
آيا می دانيد نقاشان و مجسمه سازان معروف كجا به خلق آثارشان می پردازند؟ خوب، خودتان می توانيد فردا تمام روز 

در نمايشگاه انجمن شهر مارين مشاهده كنيد.
VTR )شماره 2(

صدا روی تصوير )10 ثانيه(
شهرك های كوچك در حومه شهر مارين، محل اقامت تعدادی از نقاشان و مجسمه سازان مشهور است.

ديانا )نمای متوسط(
جويس ليوينگستون، نقاش معروف، كه از هياهوی پايتخت گريخته و در اين منطقه زندگی می كند. می گويد عامل 

آمدنش به اين منطقه تنها مناظر زيبای آن نيست.
VTR )شماره 4(

صدا روی تصوير )10 ثانيه(
علت آن خونگرمی مردم اين ناحيه است.

ديانا )نمای متوسط(
استوارت هايدی مجسمه ساز معروف و خالق اثر »  درخت سترگ« می گويد درختان اين ناحيه او را به اينجا آورده است. 

VTR )شماره 5(
)12 ثانيه(

درختان اين منطقه بسيار تنومند و سر به فلك كشيده اند.

نمونه یك صفحه از تصویر نامه کامل دو ستونی مناسب برای مستند های تلویزیونی

صدا تصویر جلوه ها

تمام اين نقاشی ها را يك نفر كشيده است ...
پيكاسو

روبش به: VTR )صدا روی نوار(
از  نقاشی ها  از  كثيری  مجموعه  )نمايش 

سبك رئاليسم تا اكسپرسيونيسم(

باربارا:پيكاسو نيز بعضی روز ها نمی توانست خوب نقاشی كند، به اين خطوط 
نگاه كنيد كه به وضوح لرزش دست او را نشان می دهد.

كنار  در  ايستاده  باربارا  از  متوسط  نمای 
يكی از نقاشی ها

آيا پيكاسو به عمد اين لرزش را به وجود می آورد؟ من اين طور فكر نمی كنم. 
به خطوط دست ها نگاه كنيد، خطوط از قدرت زياد برخوردار نيست. مشاهده 

می كنيد كه اين گوشه سه بار رنگ شده است. دست ها زمخت و بدقواره اند.

VTR
نمای نزديك از نقاشی

زمختی دست ها نشانه قدرت است، اين می تواند شيوه پيكاسو در نقاشی باشد 
و... .

باربارا: اما اين شيوه را نمی توان هميشه به كار برد، زيرا ...
مثاًل در اين نقاشی عجول بودن و بی حوصلگی نقاش كاماًل پيداست.

VTR
صدا روی نوار

نمای نزديك از باربارا
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نمونه یك تصویر نامه نیمه کامل به صورت دوستونی برای برنامه های گفت وگو محور

صداتصویر

نمای نزديك از َكتی
َكتی:

بر  عالوه  جنگل  آتش سوزی  در  دارد.  ادامه  همچنان  جنگل  آتش سوزی  درباره  بحث 
خطرات جانی و مالی ساكنان نواحی، حيوانات بسيار و الوارهای گران بها نيز نابود می شود.

بُرش به نمای نزديك 
ازدكتر هيوز

دكتر هيوز:
آتش  از  حيوانات  از  بسياری  ليكن  است،  صحيح  كاماًل  مسئله  اين  كه  )می گويد 
مناسبی  كود  سوخته،  درختان  و  بوته ها  از  باقی مانده  خاكستر  همچنين  می گريزند. 

برای رشد مجدد گياهان فراهم می آورد.(

برش به نمای دو 
نفره

َكتی:
آيا اين كود را نمی توان با آتش سوزی كنترل شده فراهم كرد؟

دكتر هيوز:
)می گويد، اين كار هزينه بر است زيرا ... و اين گونه آتش سوزی ها را نيز بايد به دقت 

كنترل كرد.(

نمونه براي نگارش یك طرح با قالب فرمت نمایش

تجهيزات: دوربين بتاكم 415
مدت برنامه: 30 دقيقه
مجری: آقای كيپر 

مردم، اقليم و سياست )تصوير نامه به ضميمه است(
:VTR 2/3 تاريخ
تاريخ پخش: 2/17

كارگردان: آقای ويتنی

VTR#                                   پيام های اجتماعی 1 و 2

نمای شروع استوديويی 
دستگاه .G.C اسامی ميهمانان را نشان دهد

نمای نزديك از ميهمانان
نمای نزديك از اقای نيل

آقای نيل ميهمانان را معرفی می كند
 ــ 

ميهمانان به گفت وگو می پردازند
پايان

VTR#                                    پيام های اجتماعی 3 و 4

دستگاه G.C نشانی ها را می نويسد
دستگاه G.C عنوان برنامه آتی را می نويسد

نشانی  با  برنامه  ازاين  نسخه ای  دريافت  برای  گوينده: 
 941132 كد  كاليفرنيا،  ايالت  سانفرانسيسكو،  دانشگاه 

تماس بگيريد.
هفته آينده به موضوع فرهنگ ملل خواهيم پرداخت.

موسيقی پايانی 
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یا  یا توسط مجری خوانده می شود  اعداد  به ترتیب  برگه وقایع )عبارات نوشته شده  نمونۀ یك 
توسط عناوین به روی تصاویر مربوطه قرار می گیرند.(

ROMـCD آگهی فروش
نمايش:
تاريخ:

وسايل صحنه:
.CD رايانه روميزی، صفحه ای از اينترنت، چند پوستر، كاپ طاليی و چند

1ـ محصول جديد شركت X كه در انتظارش بوديد به بازار آمد 
2ـ موفقيتی عظيم در راحتی نرم افزارهای چندرسانه ای

3ـ برنده جايزه كاپ طاليی
4ـ محصولی كاربر پسند. قابل استفاده در منزل، استوديو، مدارس و ادارات

5  ـ قيمت مناسب، با تخفيف ويژه
6  ـ دارای يك سال ضمانت

7ـ قابل استفاده با سيستم های ويندوز و ماكينتاش
8  ـ فروش در كليه فروشگاه های معتبر

 .http://www.iii.net 9ـ نشانی

نمونه صفحه از تصویرنامه از یك مصاحبه استودیویی

مجموعه ایمنی در رانندگی
برنامه شماره 2: مصاحبه . مدت: 26:30

تاريخ ضبط: شنبه، 16 مارس، ساعت 14ـ  15 )استوديوی شماره 2(
تاريخ پخش: سه شنبه، 19 مارس

مجری: خانم ايوت شارپ
ميهمانان: سرگرد جان هيويت، افسر عالی رتبه راهنمايی و رانندگی

ربكا چايلد، دختر محصل سال آخر دبيرستان

تصوير
شروع استاندارد برنامه                                    معرفی برنامه

نمای نزديك مجری                                      معرفی ميهمانان
نمای دونفره از ميهمانان                                نخستين پرسش

مصاحبه: سرگرد جان هيويت افسر مسئول برنامه ايمنی راهنمايی و رانندگی هستند. ايشان 20 سال است 
كه در واحد پليس راه و در هشت سال گذشته در بخش ايمنی مشغول به انجام وظيفه اند.

توجه: افسر پليس به ده نكته اشاره خواهد كرد كه بايد به وسيله دستگاه G.C نوشته و نمايش داده شود.
ايشان عضو گروه شعرخوانی و نيز عضو تيم  ربكا چايلد نماينده محصلين دبيرستان دخترانه مركزی است. 
واليبال دبيرستان خود هستند. ربكا طرف دار برنامه ايمنی مؤثر ترافيك است ولی عقيده دارد كه پليس شهر 

به ويژه در مورد محصلين دبيرستان سخت گيری می كند و به بهانه های بی مورد آنها را جريمه می كند.
پایان استاندارد برنامه

نمای نزديك از ميهمانان                             روی آخرین جمالت
نمای دوراز مجری و ميهمانان 

نمايش عنوان بندی به وسيله G.C                موسيقی متن برنامه
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فرهنگ واژگان تخصصی نگارش متن

توصیف واژهمعادل فارسیواژگان
Actionماجرايي كلي، كه در هر صحنه يا سكانس رخ مي دهد.كنش

Adaptationدر حالت كلي هر اثري در قالب يك رسانه خاص كه بر اساس اثري اقتباس
در رسانه اي متفاوت شكل مي گيرد را اقتباس گويند. 

Aftermathصحنۀ پيامد
صحنۀ پيامد پس از لحظه ای كه به لحاظ دراماتيكی در اوج است 
كه  می دهد  فرصت  مخاطب  همچنين  و  به شخصيت ها  و  می آيد 

شوك، درد، يا لذت آن لحظه را هضم كند.

Allegoryتمثيل

اين واژه بيشتر در ادبيات مصطلح است، اما در سينما براي توصيف 
فيلمي به كارمي رود كه به نظرمي آيد، شخصيت و حوادث موجود 
در فيلم نشان دهنده موقعيتي بيرون از فيلم يا بعضي موقعيت هاي 
اخالقي فراگير هستند. گاهي تمثيل بسيار صريح و واضح است و 

گاه به صورت پنهاني در متن اثر گنجانده شده است.
Antagonistشخصيت مقابل قهرمان فيلم كه معموالً آدم بدي است.بدمن

Anticlimaxضداوج

جايي كه ماجراي فيلم در آن به اوج خود مي رسد و تماشاگر در 
خود بيشترين احساس را نسبت به فيلم دارد، اما به يك باره هيجان 
ماجرا فروكش مي كند و فيلم با حالتي سرد و نااميدكننده و خالي 

از هيجان پيش مي رود.

Antiheroضدقهرمان
چهره و شخصيتی كه خواننده يا تماشاگر با او هم ذات پنداری می كند، 
اما او فاقد قدرت و تسلطی است كه معموالً به طور سنتی قهرمان از 

آن برخوردار است و در عوض، ضعف ها و ناراحتی های روانی دارد.
Atmosphereحال و هوا و حس كلي صحنهفضا

Back ـstory پيش زمينه
داستانی

داستان پس زمينه اطالعات پس زمينه ای گذشته است كه نويسنده 
برای شخصيت ها خلق ميكند.

Characterشخصيت

Character arcقوس شخصيتی
ابتدای  در  شخصيت  است.  داستان  مسير  در  شخصيت  تغيير  هر 
داستان ديدگاه خاصی دارد، و پس از روبه رو شدن با وقايع داستان 

آن ديدگاه تغيير می كند.

 Character
attitudesجهان بينی نگرش شخصيت يا  عواطف،  و  احساسات  فكر،  طرز  عقايد،  ديدگاه ها، 

نگرش شخصيت را شكل می دهند.

Character Typeتيپ شخصيت

و  مختلف  نام هاي  خالل  از  كه  مشخص  ويژگي هاي  با  شخصيتي 
ظاهر  متفاوت  فيلم هاي  در  دفعات  به  متنوع  بازيگران  حضور  با 
مي شود ، كه از آن جمله مي توان به مادر مهربان و خوش قلب ، پدر 
تندخو و بداخالق  و ... اشاره كرد. البته بازيگر خوب مي تواند به اين 

قالب هاي كهنه، حس و حال تازه اي ببخشد.
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فرهنگ واژگان تخصصی نگارش متن

توصیف واژهمعادل فارسیواژگان

Characterizationو شخصيت پردازی مدد خصلت ها  به  به شخصيتی  عينيت بخشی  و  ارائه شخصيت 
ويژگی های خاص او توسط بازيگر

Clichéكليشه

اين عبارت در موارد زير به كار مي رود:
1ـ ايده يا عنصري از يك كار هنري كه به علت استفاده زياد، تأثير و 

جايگاه اصلي خود را از دست داده است.
2ـ شخصيت هاي نمونه و پيش پا افتاده اي كه در اثر استفاده بيش از حد 
در فيلم ها ، تأثير و كارايي خود را از دست داده اند. در سينما اين واژه 
همچنين به معناي هر عنصر تصويري يا تكنيكي كه از بس تكرار شده، 

تازگی، قدرت و حتي معناي خود را از دست داده، هم به كار مي رود.

Climaxاوج

اصل واژه، يوناني است به معناي نردبان كه در سينما در موارد زير 
به كار مي رود:

به  و  نمي رود  فراتر  آن  از  ماجرا  كه  قصه  پيچيدگي  اوج  نقطه  1ـ 
تدريج فرو مي نشيند.

2ـ نقطه اوج توجه و عالقه بيننده در يك فيلم.
هم زمان  الزاماً  ولي  مي دهند  رخ  فيلم  اواخر  در  اوج  نقطه  دو  اين 

نيستند.

Conflictكشمكش

گرفتار  را  خود  داستان  شخصيت  كه  می دهد  رخ  وقتی  درگيری 
می بيند و با موانعی روبه رو می شود. اين موانع ممكن است فيزيكی، 
به  می شود  مجبور  او  نتيجه  در  كه  ـ  باشد  اجتماعی  يا  و  روانی، 

اقدامی جدی دست بزند.

Contextزمينه آن چيزی است كه بر شخصيت تأثير می گذارد، مثل فرهنگ، زيرمتن
دورۀ تاريخی، مكان، شغل و غيره.

Cooking show برنامه های
يك برنامۀ تلويزيونی كه اختصاص به پخت وپز يك نوع غذا دارد.آشپزی

Copyrightحق تأليف
براي  هنرمندان،  از  يا گروهي  هنرمند  هر  انحصاري  و  قانوني  حق 
هنري  يا  سينمايي  موسيقيايي،  ادبي،  اثر  هر  از  مراقبت  و  كنترل 

ديگر در دوره زماني محدود و مشخص.

Denouementگره گشايی

نقطه اي در طرح قصه، بعد از نقطه اوج كه همه چيز روشن و آشكار 
مي شود و به اصطالح گره ها باز مي شود. اين حالت معموالً در آخر 
اثر رخ مي دهد و مي تواند ناشي از تأثير عناصر خارجي يا كشف و 

حل شدن معما يا دگرگوني حالت دروني شخصيت اصلي باشد.
Dialogueحرف هايي كه بين شخصيت ها رد و بدل مي شود.ديالوگ

expositionتشريح

ارائه اطالعات ضروری برای درك حقايقی است كه كنش داستان از 
آنها آغاز می شود. گفت وگو، بازگشت به گذشته، افكار شخصيت ها، 
جزئيات پس زمينه يا روايت داستانی به وسيلۀ راوی از ابزارهای مورد 

استفاده برای ارائۀ اطالعات هستند.
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Exteriorاين خارجی شود.  فيلم برداري  مسقف  مكان  از  خارج  كه  صحنه اي  يا  نما 
مكان مي تواند در داخل يا خارج از استوديو باشد

Flash Forwardحركت به آينده

آينده رخ  فيلم، در  زمان حال  به  يا كنشي كه نسبت  نما ، صحنه 
خواهد داد. در اين روش مي توان فرافكني ذهني شخصيتي را شاهد 
در  را  بعدي اش  قتل  صحنه  كه  قاتلي  جنون آميز  افكار  مثاًل  بود 

ذهنش مجسم مي كند.

Flashback بازگشت به
گذشته

فيلم، در گذشته  زمان حال  به  نسبت  يا سكانسي كه  نما، صحنه 
اتفاق افتاده است.

Game Showيا برنامه رقابتی فيزيكی  به صورت  رقابتی  جنبه های  كه  تلويزيونی  نمايش  يك 
ذهنی دارد و جايزه ای در پايان نصيب شركت كنندگان می شود.

Heroineزنی قهرمان زن عموماً  كه  فيلم  يا  نمايش نامه  رمان،  در  زن  اصلی  شخصيت 
است با شخصيتی تحسين برانگيز كه تماشاگران او را دوست دازند.

hookقالب

قالب همان صحنۀ افتتاحيه يا صحنه ای است كه توجه مخاطب 
را به خود جلب می كند. انتخاب اتفاق و چگونگی رخ دادن آن بايد 
به لحاظ تصويری هيجان انگيز باشد و شخصيت هايی جالب توجه 
در موقعيتی به يادماندنی در آن حضور داشته باشند. اگر نويسنده 
بعدی  صفحات  او  اينكه  احتمال  بگيرد،  را  خواننده  قوی  قالبی  با 

فيلمنامه را بخواند بيشتر خواهد بود.

Identificationهم ذات پنداری

و  تماشاگر  بين  عميق،  عاطفي  و  حسي  درگيري  يك  هرگاه 
شخصيتي در هر اثرهنري ايجاد شود، گويند هم ذات پنداري صورت 
گرفته است. در اين حالت ، تماشاگر خود را به جاي شخصيت مورد 
نظر تصور مي كند و تجربيات و احساسات آن شخصيت را در وجود 
خودش احساس مي كند. در هم ذات پنداري، هر كسي تا حدي به 

شخصيت مورد نظر شبيه مي شود.

Improviseباشد بداهه پردازی فيلم نامه قيد شده  اينكه در  يا بدون  كاري كه بدون تمرين 
عمدتاً از سوي بازيگران انجام مي شود.

inciting incidentحادثه محركه
آن  در  كه  است  لحظه ای  حمله(  نقطۀ  )يا  تحريك كننده  رويداد 
درگيری هيجان انگيز، كه تا به حال پنهان بوده است، بروز می كند. 

اين لحظه در نيمه های پردۀ اول پيش می آيد.

Inner Monologue گفت وگوی
درونی

آن  ذهني  گفت وگوي  به صورت  كه  شخصيتي  دروني  انديشه هاي 
شخصيت با خودش عرضه مي شود.

Interiorداخلی
هر صحنه اي كه داخل ساختماني يا يك محوطه بسته و سقف دار 
مي گذرد. صحنه داخلي مي تواند در دكوري ساخته شده در استوديو 

يا در يك ساختمان واقعي اتفاق افتد.
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Log lineجمله ای است مركب و مشتمل بر 25 تا 50 كلمه كه داستان دراماتيك خط داستانی
فيلمنامه را به خالصه ترين شكل ممكن به ديگران منتقل می سازد.

Melodramaملودرام

نوعي نمايش يا فيلم كه در اصل ، ساده و احساسي اند و بيشتر با 
درگير كردن احساس تماشاگر سر و كار دارند تا با درگيركردن ذهن 
او. در ملودرام، مسائل اخالقي به تقابل خير و شر محدود مي شود و 

شخصيت ها عمدتاً يا خوبند و يا بد. 

moodلحن همان جو يا حال و هوای غالب صحنه، فصل، پرده، يا حتی لحن
كل فيلمنامه است.

Narrative Filmهر فيلم كه قصه اي را روايت كند و بر خط قصه تأكيد خاصي داشته فيلم روايی
باشد و يا به تعبيري جنبه دراماتيك داشته باشد.

Narratorصدايي كه در فيلم هاي مستند يا داستاني روي فيلم شنيده مي شود راوی
و چيزي را روايت مي كند.

News Showنمايش های خبری مانند گفت وگوهای خبری، تحليل خبر و ...نمايش های خبری
objectiveخواسته، نياز يا آرزوی شخص در انجام كاری است.هدف

obstaclesموانع
موانع در سراسر فيلمنامه وجود دارد. هر صحنه درگيری و موانع 
مخصوص به خود را دارد، و موانع رفته رفته با جلو رفتن داستان 

دشوارتر می شوند.

Original 
Screenplay

فيلمنامه 
غيراقتباسی

فيلمنامه اي كه در اصل براي توليد فيلم نوشته شده و از روي يك 
كتاب يا نمايش نامه اقتباس نشده. فيلم نامه نويسان يا فيلم نامه هاي 
خط  بر اساس  قراردادي  يا  و  مي نويسند  پيشاپيش  را  غير اقتباسي 

قصه اي مشخص، مي بندند.

Outline طرح كلی
داستان

خالصه طرح قصه كه شامل ، مختصري از ماجرا و شخصيت هاي آن 
است. اگر با خالصه داستان موافقت شود در آن صورت پيش نويس 

فيلمنامه يا خود فيلمنامه آماده مي شود.

plotپيرنگ

طرح از رويدادهای اصلی داستان تشكيل می شود، كه نويسنده آن 
ارائه می كند.  را  بافته آن  به صورت يك كل در هم  و  را می سازد، 
اصلی  فصل  هشت  جمله  از  پرده،  سه  از  فيلمنامه  طرح  ساختار 

)گاهی نه يا ده(، و پنج نقطۀ عطف، تشكيل می شود.
Protagonistقهرمان فيلم، نمايش نامه يا هر اثر ادبيقهرمان

rising actionكنش اوج دهنده

از لحظه ای كه موقعيتی هيجان انگيز، در آن درگيری پيش آمده است 
ايجاد می شود؛ كنش اوج گيرنده آغاز می شود و به جايی می رسد كه 
شخصيت راهی را برای حل درگيری می يابد. وقتی درگيری خاصی حل 
می شود، مانعی جديد پديدار می شود،و آن هم تنش خود را ايجاد می كند 

و سری جديدی از كنش های اوج گيرنده را به دنبال خود می آورد.
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Sceneصحنه

كنشي بي وقفه در داستان فيلم كه معموالً در يك مكان خاص و 
طي يك محدوده زماني مشخص روي مي دهد. گاه صحنه در بيش 
از يك محل رخ می دهد مانند تعقيب كه در مناطق مختلفي صورت 

مي گيرد. صحنه مي تواند شامل يك نما و يا چند نما باشد.

Sequenceسكانس

منسجم  واحد  كه  مرتبط  صحنه هاي  و  نماها  از  مجموعه اي 
دراماتيكي دارند و حاوي داستان هاي كوچك يا سرگذشت مختصر 
الزاماً وحدت مكاني ندارند و  يكي از كاراكترها هستند. سكانس ها 
وحدت زماني آنها هم مي تواند دو پهلو باشد ، اما در مجموع بايد يك 
واحد مستقل دراماتيك را بسازند. يك سكانس در فيلم معادل يك 

فصل در رمان و يك پرده در تئاتر است.

Serialيك مجموعه تلويزيونی كه در قسمت های متعدد يك داستان واحد سريال
دنباله دار را روايت می كند.

Seriesسری

مستقلي  قصه  يك  هر  كه  داستاني،  بلند  فيلم هاي  از  مجموعه اي 
يكساني حضور  اصلي  يا شخصيت هاي  آنها شخصيت  در  اما  دارد، 
از حال و هواي  نيز  آنها  دارند و خط كلي قصه و ماجراهاي تمام 

يكساني برخوردار است.

Sitcom كمدی های
موقعيت

نمايش هايی برمبنای كمدي كه هرقسمت آن برمبنای يك موقعيت 
متناقض يا بامزه پايه ريزی شده است.

Soap Operaنمايش آبكی
كه  دنباله دار  و  پيوسته  داستان  يك  با  تلويزيونی  مجموعه های 
معموالً هر روز يا هر شب پخش می شود. اين مجموعه ها می توانند 

تا 20 سال نيز ادامه داشته باشند. 

 upـStand
Comedyنمايش های كمدی تك نفره كه به صورت بازی يك نفر در قالب بازيگر، كمدی ايستاده

مجری برنامه است. اين برنامه ها بيشتر جنبه های انتقادی دارد.
styleسبك روشی متمايز در استفاده از ابزار روايی با هدفی خاص است.سبك

Themeپيام، مفهوم، ديدگاه اجتماعي يا حال و هوايي كلي كه بر يك اثر درون مايه
هنري حاكم است.

 Three Act
Structure

ساختار 
سه پرده ای

ساختاری با دو عطف داستانی كه داستان را به سه قسمت تقسيم 
می كند. قبل از بحران، بحران، پس از بحران.

unity
وحدت

تمام اجزای ساختار فيلمنامه ـ پرده ها، فصل ها، و نقاط عطف ـ بايد 
با يكديگر انسجام داشته و با يكديگر هماهنگ باشند تا يك كل قابل 

درك را تشكيل بدهند.
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نرم افزار اتوكد برای طراحی 
Insertion Scaleدرج مقياسAuto Cadدوبُعدی و سه بُعدی

پنل فرماندهی
 Command

Panel
فرمت های ذخيره برای 

Dwgـ dxfنرم افزار اتوكد

نرم افزار تری دی مكس برای Orthoمستقيم و صاف
ساخت مدل های سه بُعدی

3Ds Max

لغزنده ها، تنظيمات Gridمشبك
انيميشن سازی

Sliders

ConfigureپيكربندیSnapگرفتن

MaterialجنسDrawترسيم كردن، كشيدن

Renderارائه دادن، بارگزاریModifyتغيير دادن، اصالح كردن

GeometryهندسهPolylineمجموعه خطوط متصل به هم

Primitives Standardشكل های اوليه استانداردMoveجابه جايی

Shapesاشكال دو بُعدیCopyتكثير كردن

spline نوار باريكStretchكشيدن، بسط دادن

چرخاندن، بر محور خود 
گرديدن

Rotateالحاق، درجInterpolation

Creation Methodروش ايجاد يا ساختMirrorمنعكس كردن

Space Warpsفضای تار )جلوه های ويژه(Scaleمقياس، نسبت

Extrudeارتفاع دادن، حجم دادنTrimتراشيدن، پيراستن

VertexنقطهFilletفيله، گوشه قوس دار

Segmentپاره خط، بخشChamferپخ

Paletteجعبه رنگی، پالت متريالArrayآراستن، در صف آوردن
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Edit Polyويرايش چند ضلعی هاLayerاليه، ورقه ورقه

Softنرم، لطيفAnnotationحاشيه نويسی، يادداشت

Paint Deformationتغيير شكل و رنگLinearخطی، طولی

Hierarchyسلسله مراتبBlockبلوك، قالب كردن

MotionحركتCreateساختن، خلق كردن

DisplayنمايشUtilitiesخدمات رفاهی

ShaderسايهPatternطرح، نقش

MapsنقشهOffsetجابه جايی با ابعاد مشخص

Opacityتاری، كدری، ايهامHatchهاشور

BumpبرآمدگیSectionمقطع

Boundariesمرز

شناخت انواع پارچه

همه ما در طول زندگي مان از پارچه استفاده 
كرده و با انواع آن سروكار داشته ايم، پارچه ها 

داراي انواع و الياف مختلفي هستند.

انواع الیاف:
الياف طبيعی: پشم، پنبه، ابريشم

الياف مصنوعی: ريون، نايلون و پلی استر
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حرارت  پنبه ای هادی  الياف   :)Cotton( پنبه 
هستند و حرارت بدن را به بيرون منتقل می كنند 
و  لكه گيری  راحتی  به  هستند.  خنك  نتيجه  در 
شسته می شوند. در برابر ساييدگی مقاوم هستند. 
پس از استفاده اگر خوب خشك نشود، بوی عرق 
لباس های  به  ايران  باقی می ماند. در  بدن در آن 

پنبه ای نخی می گويند. 

کتان )Leinen(: كتان از نظر خصوصيات مانند 
پنبه است و در ايران كشت نمی شود. پارچه های 
از  كتانی دارای سطح صاف و درخشنده اند زودتر 
پنبه ای  پارچه های  اندازه  به  می شوند.  تميز  پنبه 
آب را جذب می كنند اما زودتر خشك می شوند به 
همين دليل حوله های كتانی بهتر از پنبه ای است. 

پشم )Wool(: با توجه به اين كه اين الياف از چه 
حيوانی تهيه شده، مانند گوسفند مرينوس، پشم 
الما و موی بز، نام های مختلفی دارند. پارچه های 
الياف،  بين  در  هوا  ذخيره شدن  دليل  به  پشمي 
و  رطوبت پذيری  خاصيت  علت  به  هستند.  عايق 
داشتن خلل و فرج عرق بدن را جذب می كنند و 
آن را به آرامی تبخير می كند، به همين دليل در 
زمستان شخص كمتر احساس سرما می كند. بعد 
از شستن نبايد آن را آويزان كرد بلكه بهتر است 

روی پارچه نخی پهن شود.

و  سبك  خيلی  پارچه ها  اين   :)Silk( ابریشم 
پارگی  برابر  در  و  باال  دارای كشش  براق هستند 
علت  به  دارند.  بااليی  مقاومت  چروك پذيری  و 
داشتن پروتئين ، هادی حرارت نبوده و گرما را در 
خود نگه می دارند. به دليل لطافت و عايق بودن، 
هم در زمستان و هم در تابستان قابل استفاده اند.



58

الیاف نیمه مصنوعی و مصنوعی

لينن دارای  مانند پنبه و   :)Viscose( ویسکوز
كه  تفاوتی  تنها  هستند.  گياهی)سلولزی(  ماهيت 
می توان به الياف ويسكوز )ريون( نسبت به پنبه و 
لينن نسبت داد نحوۀ ساخت اين الياف است. الياف 
ويسكوز )مانند توليد كاغذ( از خمير كردن سلولوز 

تشكيل می شوند.
نایلون )Nylon(: نايلون جزء الياف كاماًل مصنوعی 
است. استحكام خوبی در برابر سايش و كشش دارد. 
است  نايلونی  جوراب های  آن  كاربردهاي  جمله  از 
زانو و  قابليت كششی زياد در قسمت  كه به علت 
می شوند،  خشك  فوراً  نمی شود.  كيسه ای  مفاصل 

زيرا رطوبت كمی به خود جذب می كنند.
پلی استر )Polyesters(: پلی استر كاماًل مصنوعی 
شدن  چروك  برابر  در  فوق العاده ای  مقاومت  است. 
دارد؛ حتی در زمانی كه خيس می شوند. اگر پلی استر 
منسوجات  تهيه  در  الياف طبيعی مخلوط شود،  با 
سبك وزن مانند پارچه های پرده ای، ساتن، پيراهن 
و بلوز مورد استفاده قرار می گيرد. به علت خاصيت 
اتوپذيری زياد در تهيه پارچه های پليسه زنانه و بشور 

بپوش مصرف می شود.
موارد فوق جزء مهمترين انواع پارچه است، در زير 

به نام تعدادی از انواع ديگر پارچه اشاره مي شود.
و  برجسته  نخهای  دارای   :)Brokat( بروکات 

درخشان است.
بورکن کرپ )Borken krepp(: نوعی پارچه 

با سطح بافته شده مانند پوست درخت است.
با  پارچه  نوعی   :)Boucl eacute( بوکله 

گره های نامنظم و سطحی گره دار است.
مخمل  شبيه  پارچه  نوعی   :)Chenille( چینل 

و ضخيم كه دارای كرك هايی در هر دو رو است.
نوعی  پارچه  نوعی   :)Cloqu eacute( کلوله 
كرپ كه از دو بافت در كنار هم شكل گرفته كه 

دارای نقوش برجسته نامنظم است.
با  كه  پارچه  نوعی   :)Cord( کبریتی  مخمل 
بافته  ضخيم  نخ های  با  نرم  بسيار  نازك  نخ های 

شده است.
دنیم )Denim(:  همانند جين، كه فقط نخ های 

تار آن رنگ شده و نخ های پود آن سفيد است. 

           

دنیم

مخمل کبریتی
کورد

دوشس

گرنیکل کرش

فاکون

کلوکه

بروکاتبورکن کرپ

چینل
بوکله
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كه  طرح،  بدون  پارچه ای   :)Faconne( فاکون 
اغلب  و  بافته شده  متفاوت  و  ناهمگون  روند  طی 

تلفيقی از مات و براق است.
و  براق  ساتن  پارچه   :)Duchesse( دوشس 
بافته شده  الياف مصنوعی  ابريشم و  از  محكم كه 

است. 
نوعی   :)Crinkle, Crash( کرنیکل،کرش 
به شكل  دار  و چين  برجسته  بافتی  دارای  پارچه 

پفكی است.
 :)Fischgrat( گرات  فیش  یا  ماهی  تیغ 
پارچه ای طرح دار با بافت جناقی شكل و نخ های 

مختلف در تار و پود آن است.
با  پارچه  نوعی   :)Gabardine( گاباردین 
بافت ريز از پنبه، پشم يا الياف مصنوعی با نقوش 
برجسته تيغ ماهی، جناقی يا مخلوط راه راه اريب 
است، كه همواره از سمت راست به چپ يا پايين 

به باال بافته می شود.  

                           

لمهماهوتموسیلن

مواره جین

پانه زامت

گاباردین

ژاکارد
گلن چك

تیغ ماهی یا فیش گرات

هاتن تریت

گلن چك )Glencheck(: نوعی پارچه چهارخانه، برجسته يا سايه روشن. 
ژاکارد )Jacquard(: همه پارچه هايی كه طرح آنها از روند بافت پارچه شكل گرفته است. 

هانن تریت )Hahnentritt(: پارچه ای با چهارخانه های كوچك كه در گوشه هر چهارخانه 
نيز زائده ای اريب مانند وجود دارد. 

جین )Jean-Stoffe(: پارچه ای پنبه ای كه اغلب سنگ شور شده است. 
لمه )Lam eacute(: پارچه ای رنگارنگ و براق كه از الياف رنگی با نخ های براق بافته شده 

است. 
ماهوت )Loden(: پارچه ای پشمی )ضخيم يا غيرضخيم( كه از طريق روشی مشابه نمدمالی 

تهيه می شود.  
با راه راه اريب و طرحی موج دار، كه از طريق پرس كردن  مواره )Moir eacute(: پارچه ای 

پارچه شكل گرفته است. 
موسیلن )Musseline(: پارچه ای لطيف و نرم، شبيه كتان كه از پنبه يا پشم تهيه شده است. 

پانه زامت )Pannesamt(: مخمل ضخيم و براق با كرك های فشرده. 
پپیتا )Pepita(: نوعی پارچه با چهارخانه های كوچك تيره و روشن كه بر خالف طرح جناغی 

كنگره دار نيست. 
پارچه پرزدار یا پوست مصنوعی )Pelzimitaion(: پارچه هايی كه پوشش مويی ضخيمی دارند 

و رنگ و اندازه آن شبيه خز واقعی است كه به پوليش معروف است و نخ آن مصنوعی است. 
پیکی )Pikee(: پارچه دو بافت با طرح های برجسته كه به نظر اليی می آيند.  

کشباف یا استرج )Rippen Strich Stoff(: نوعی پارچه با بافته ای از راست به چپ كه 
خاصيت ارتجاعی دارد. 

ریپس)Rips(: نوعی پارچه با نخ های برجسته كه به صورت اريب است. 
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نوعی   :)Romanit Jersey( رومانیت  ژرسه 
پارچه محكم با كمی خاصيت ارتجاعی كه اغلب از 

پشم گوسفند است.  
راه راه  پارچه  نوعی    :)Seer Sucher( راه راه
كه سطح )روی( آن شبيه پوست درخت است. 
در پارچه های بافتنی با دست اين حالت راه راه 
بافت شكل گرفته است  شكل، در طی روند 
ولی در پارچه های مصنوعی از طريق عمليات 

شيميايی شكل می گيرد.
پلووری یا سویت شرت اشتوف

)Sweat shirt stoffe(: اغلب از نوع تريكوی 
ضخيم يا ژرسه است كه از پنبه بافته می شود. 

 :)Thermovelours( فلیسه  یا  ترموفلورز 
هر دو روی پارچه كاماًل ضخيم، زبر و پشمی مانند، 

از الياف مصنوعی بافته مي شود.
با طرح های  توخ )Tuch(: پارچه های شطرنجی 

مختلف. 
چیت )Vichy(: نوعی پارچه چهارخانه، دو رنگ 

كه از پنبه بافته شده است. 

پارچه های پلووری یا 
راه راهسویت شرت اشتوف

توخ

چیت ویچی

ترموفلورز یا فلیسه

پپیتا
ریپس

پیکی
پارچه پرزدار یا 
پوست مصنوعی

ژرسه رومانیت پارچه 
کشباف یا 
استرچ

کاربرد، مراقبت و نگهداري انواع پارچه 

الیاف مصنوعي
الياف طبيعی كه همواره در خدمت  پنبه )Cotton(: پنبه يكی از مهم ترين و پرمصرف ترين 

صنعت نساجی قرار مي گيرد.
کاربرد: چون الياف پنبه ای هادی حرارت هستند و گرما را به بيرون منتقل می كنند. از اين رو 
انتخاب می كنند. اين نوع پارچه به راحتی لكه گيری  البسه تابستانی را از پارچه های پنبه ای 
و شسته می شود. به همين دليل برای لباس های مراكز بهداشتی، بيمارستان ها و آزمايشگاه ها 
استفاده مي شود. چون پارچه های پنبه ای در برابر ساييدگی از خود مقاومت نشان می دهند، از 

اين رو لباس های سربازی را نيز از آن تهيه می كنند.
مراقبت و نگهداری: پس از بيرون آوردن لباس از تن، آنها را به چوب رختی آويزان كنيد و تا 
وقتی كه رطوبت دارند در كمد لباس ها نگذاريد. زيرا بوی بدن شخص در پارچه باقی خواهد ماند. 
لباس را در صورت امكان دو روز متوالی نپوشيد و آن را در جای خشك نگهداری كنيد. عرق بدن 
باعث آسيب به پارچه می شود. لباس های پنبه ای را قباًل در آب گرم و صابون خيس كنيد. بعد از 
20 تا 30 دقيقه كه در آب ماند، آنها را خوب چنگ بزنيد. لباس ها را در سايه خشك كنيد، زيرا 

آفتاب رنگ آنها را خراب می نمايد.
کتان )Leinen(: كتان گياهی است از خانواده ليناسه و از نظر خصوصيات، شبيه به پنبه است.

کاربرد: پارچه های كتانی چون دارای سطح صاف و درخشنده ای هستند، لكه  به آسانی از روی 
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آن برطرف می شود. از اين رو شست وشوی پارچه های كتانی آسان تر از پارچه های پنبه ای است. 
پارچه های كتانی برای افرادي كه به لباس های با دوام و لطيف تابستانی عالقه مند هستند، بسيار 
مناسب است. الياف كتانی مانند الياف پنبه، آب را به خوبی جذب می كنند ولی الياف كتان پس 
از جذب آب زودتر از الياف پنبه خشك می شود، به همين جهت، حوله های تهيه شده از الياف 

كتان، مناسب تر از پنبه است.
مراقبت و نگهداري: هنگام شست وشو، لكه های باقی مانده روی پارچه های كتانی، آسان تر از 

پارچه های پنبه ای است. خاصيت آب رفتگی كتان مانند پنبه نيست.
پشم )Wool(: اين دسته از الياف از پوشش حيوانات مختلف به دست می آيند مانند گوسفند 

مرينوس و پشم الما.
کاربرد: پوسته خارجی الياف پشم از پولك ها يا فلس های ريز تشكيل شده است كه بر اثر فشار، 
حرارت يا رطوبت، اين اجزا درهم گره خورده و حالتی نمدگونه پيدا می كنند. هوای ذخيره شده 
در بين الياف، به پشم خاصيت عايق بودن می دهد. به علت خاصيت رطوبت پذيری و داشتن خلل 
و فرج، عرق بدن را جذب و آن را به آرامی تبخير می كند. به همين دليل شخص در زمستان 
كمتر احساس سرما می كند. پشم گوسفند مجاز )يعنی پشم متعلق به حيوان سالم و زنده است( 

و از طرف دبيرخانه بين المللی پشم مورد آزمايش قرار گرفته است.
مراقبت و نگهداري: آب گرم و صابون، مواد قليايی قوی و چنگ زدن به پشم آسيب می رساند 
و باعث نمدی شدن و كوتاه گشتن عمر منسوجات پشمی می گردد. برای اين كار، از صابون های 
پشمی  پارچه های  در  لباسشويی  پودر  يا  صابون  معموالً  كنيد.  استفاده  اسيدی  كمی  و  خنثی 
متراكم می شود و بعد از خشك شدن ذرات، سفيدك بسيار ريزی )اصطالحاً صابون زدگی( در 
سطوح آن ديده می شود. برای رفع صابون زدگی دو قاشق چای خوری سركه در هر ليتر آب ريخته 
و لباس را به مدت ده دقيقه در آن قرار دهيد. سپس با آبی كه چند قطره آمونياك به آن افزوده 
مقابل  لباس های پشمی در  قرار دادن  از  آبكشی كنيد.  با آب خالص  و  شده، شست وشو دهيد 
نور شديد خورشيد، جهت خشك كردن پارچه خودداری كنيد. طريقه خشك كردن پارچه های 
پشمی به اين صورت است كه آنها را بر روی پارچه ای نخی پهن می كنند )به علت تغيير شكل، از 
آويزان كردن خودداری كنيد( يا آن را در داخل يك توری بگذاريد و توری را به بند لباس آويزان 
نماييد. بهتر است برای اين كار، يك جوراب نايلون زنانه را به داخل يكی از آستين های لباس 
پشمی فرو ببريد و سر ديگرش را از آستين ديگر بيرون بكشيد و سپس گيره های لباس را به دو 

سر جوراب وصل نماييد. در اين صورت لباس به اصطالح از ريخت نمی افتد.
)Silk( ابریشم

کاربرد: نخ های ابريشمی سبك و براق هستند. كشش آنها زياد بوده و مقاومت آنها در برابر پارگی 
و چروك پذيری باالست.

مكرر  آبكشی  و  ضعيف  قليايی  پودرهای  يا  صابون  و  ماليم  آب  با  بايد  نگهداري:  و  مراقبت 
شست وشو شود. اگر پارچه ابريشمی سفيد بعد از چند بار شست وشو، زرد رنگ شد و جالی سابق 
خود را از دست داد، بايد مدتی آن را در محلول آب و شير خوراكی خيس نمود و سپس نسبت به 
شست وشوی آن اقدام كرد. پس از آبكشی، آن را در پارچه ای حوله ای می پيچند تا كمی خشك 

شود. نور شديد خورشيد به الياف ابريشم صدمه می زند. به خصوص رنگ آن را از بين می برد.
الیاف نیمه مصنوعي و مصنوعي

ویسکوز )Viscose(: ويسكوز جز الياف بازيافته بوده و ماده تشكيل دهنده آن ليف طبيعی است 
كه الياف نيمه مصنوعی نيز ناميده می شود.
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کاربرد: پارچه های ويسكوزی گرما را هدايت می كنند. لذا پوست بدن در مقابل حرارت، احساس 
خنكی می كند. به عبارت ديگر لباس های ويسكوزی خنك تر از ابريشم طبيعی است.

مراقبت و نگهداري: ويسكوز در اثر رطوبت استحكام خود را به طور قابل مالحظه ای از دست 
می دهد؛ پس از خشك شدن، استحكام اوليه خود را دوباره به دست می آورد. از اين رو الزم است 
هنگام شست وشو به اين موضوع توجه نماييد؛ اگر پارچه های ضخيم را پس از شست وشو آويزان 

كنيد، كش آمده، شل می شود و تغيير شكل مي دهد.
)Nylon( نایلون

کاربرد: پارچه های نايلونی استحكام خوبی در برابر سايش و كشش دارند. در موارد بسيار زيادي 
استفاده مي شوند. از نخ فيالمنت برای تهيه جوراب ساق بلند، آستری، مايو، لباس ورزشی، پارچه 

دانتل، پارچه بارانی، پوشاك پليسه دار و پارچه های كشبافت استفاده می شود.
)Polyesters( پلی استر

کاربرد: پارچه های پلی استر مقاومت فوق العاده ای در برابر چروك شدن دارند. كت و شلوارهای 
بافته شده از الياف پلی استر، شكل خود را در هوای مرطوب حتی در مواقع خيس شدن به خوبی 
حفظ می كنند. اين الياف در مخلوط با الياف طبيعی، در تهيه پارچه های نازك و منسوجات سبك 
وزن مانند پارچه های پرده ای و ساتن، پيراهن و بلوز مورد استفاده قرار می گيرد. همچنين به علت 
خاصيت اتوپذيری زياد آنها، در تهيه پارچه های پليسه زنانه مصرف می شود. اين الياف برای تهيه 

البسه و پارچه های »بشور و بپوش« بسيار مورد استفاده قرار می گيرد.
مراقبت و نگهداري: پلی استر به علت جذب كم رطوبت و جمع شدن الكتريسيته ساكن تمايل 
زيادی به گرد و خاك دارد. اين عيب را می توان با استفاده از مواد ضدالكتريسيته ساكن رفع كرد. 
چون اين الياف آب جذب نمی كند و در آب متورم نمی شود، لذا منسوجات حاصله، به راحتی 

شسته می گردد و فوراً خشك می شود.

معاني رنگ از نظر روان شناسي

معناي ساختاريرنگ

پاكي و صلحسفید

سفيد در تركيب با زرد و 
شادي كودكانهنارنجي

شور جواني و عشق پاكسفيد در تركيب با قرمز

خنثي، تشخص و احترامسفيد در تركيب با سياه

لطافت و نرميسفيد در تركيب با بنفش

خنثي، فاقد فعاليت و عدم تحركخاکستري

وقفه اي در آرامش، استراحت، منزوي، افسردهخاكستري در تركيب با آبي
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معاني رنگ از نظر روان شناسي

معناي ساختاريرنگ

پافشاري خود براي جدا بودن از ديگران، برتري از لحاظ دفاع از خود، پنهان كردنخاكستري در تركيب با سبز

افسردگي، بي تصميمي، فقدان تعميمخاكستري در تركيب با زرد

خاكستري در تركيب با 
محافظه كاري، خواستار صميميت و اعتماد، حساسيت محتاطانه همانند سازي موقتيبنفش

خاكستري در تركيب با 
در جست وجوي آرامش و آسايش، خستگي و استهالكقهوه اي

مانع برآورده شدن آرزو، توهين آميز، مبارزه با طغيان و سركشي، انزواي جدايي طلبانه، خاكستري در تركيب با سياه
عدم مشاركت كامل

آرام، مسالمت آميز، راحتي و آسايش، نشان دهنده آرامش كاملآبي

محيطي آرام، طبع حساس و چشمي تيزبين، منظم و مرتب، عزم راسخ، پايداري و مقاومت آبي در تركيب با سبز
در برابر تغييرات، نظم محتاطانه

عاطفانه، فداكار، اعتماد، كاميابي عاطفيآبي در تركيب با قرمز

شور و شوق، استعداد، سازگاري، وابستگي عاطفي، سودمندي در مسير منافع گروهيآبي در تركيب با زرد

روحيه لطيف و حساس، خود محور، بروز عواطف، داشتن طبع حساس، دوست دار زيبايي، آبي در تركيب با بنفش
حساسيت عاشقانه

امنيت و مصاحبت آرام بخش، فعاليت به دور از عواطف، آسايش براي لذت بردن، عادت آبي در تركيب با قهوه اي
راحت طلبي

افسرده و خشمگين، آرامش مطلقآبي در تركيب با سياه

قدرت تصميم، نرمش پذيري اراده )اراده محكم(سبز

قدرتمند، پشتكار، فعاليت هدف دار، ابتكار كنترل شدهسبز در تركيب با قرمز

بلندپرواز، انعطاف پذير، سازگار، طلب تمجيد و ستايش از ديگرانسبز در تركيب با زرد

تأثير مطلوب، حساسيت، دل پذيري، غيرمسئولسبز در تركيب با بنفش

مغرور، نرمش پذير، طلب آسايش جسمانيسبز در تركيب با قهوه اي

خودسرانه، خشونت، تعصب داشتن نسبت به درستي عقيده خودسبز در تركيب با سياه
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معاني رنگ از نظر روان شناسي

معناي ساختاريرنگ

پيروزي، شور زندگي، ورزش، پيكار، رقابت، قدرت، تأثير يا قدرت ارادهقرمز

خوشبين، مثبت، فعاليت وسيع، توسعه فعاليت در زمينه هاي جديدقرمز در تركيب با زرد

هيجان آميز و محرك، نشاط، حساسيت نسبت به تحريكقرمزدر تركيب با بنفش

آسايش و امنيت، آرزومند كسب اعتبارقرمز در تركيب با قهوه اي

خشم و بدخلقي، قدرت و تعصبقرمز در تركيب با سياه

توسعه طلبي، آسان گرفتن، تسكين خاطرزرد

خيالباف و حساس، عطش ماجراجوييزرد در تركيب با بنفش

ثبات و امنيت، آسايش عاري از مانعزرد در تركيب با قهوه اي

خودسرانه، تصميم گيري هاي ناگهاني، بي پروازرد در تركيب با سياه

اتحاد عارفانه، صميميت همراه با حساسيت، ادغام كامل ذهن و هدفبنفش

لذت و شور زندگيبنفش در تركيب با قهوه اي

استقالل عمل، كمال مطلوب، ماوراء لطبيعه بودنبنفش در تركيب با سياه

تنها، نيازمند آرامش و احترامقهوه اي

آرمان گرا، خستگي و استهالكقهوه اي در تركيب با سياه

نقطه پايان، صفحه خاليسیاه

چند رنگ
تركيب چند رنگ با هم نشانه شادی است. جشن و سرور و مراسم مختلف، يادآور تركيب 
رنگ ها با خلوص باال و شفاف است. همچنين شعف كودكانه و ساد گی با رنگ های اصلی 

وتركيبی نشان داده می شوند.
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واژه نامه تخصصي طراحي لباس

Accessoryملزومات و ملحقات لباساكسسوار

Fittingمرحله امتحان و رفع معايب لباس در مراحل دوختپرو لباس

Montageمرحله تنظيم صحنه های فيلمبرداری شدهتدوين

ايجاد صحنه های غيرواقعی و فضاسازی های غيرمتداول با ابزار تخصصی تروكاژ
كامپيوتری در فيلم های تخيلی، حادثه ای و علمی تخيلی.

Special effects

عنوان بندی عوامل تهيه فيلم در ابتدا و انتهای فيلم و برنامه های نمايشی تيتراژ
را می گويند.

Credit

مراحل ورود و خروج و حركات بازيگران در صحنه نمايش كه كارگردان دكوپاژ
تعيين می كند.

Decoupage

Dubbingصداگذاری برروی تصاوير فيلمبرداری شدهدوبالژ

Finalتلويزيونی كه تصوير نهايی برای ضبط را نمايش می دهد.فينال

Laboratoryمرحله ظهور و ثبوت فيلمالبراتور

ساژيتال صفحه ای فرضی است كه از وسط بدن عبور كرده و آن را به ساژيتال
دو قسمت چپ و راست تقسيم می كند.

Sagittal

ساختاری هندسی است كه با بزرگ كردن هر بخش از اين ساختار به فركتال يا فراكتال
نسبت معين، همان ساختار نخستين به دست آيد.

Fractal

flexionمانند خم شدن به جلو هنگام ركوع )فلِكسيوِن ستون فقرات(خم شدن يا فلِكسيون

extensionمانند صاف كردن زانو هنگام ايستادن )اِكستانسيوِن زانو(راست شدن يا اِكستانسيون

روتاسيوِن خارجی و داخلی، مانند آنكه پاشنه پاها را به هم چسبانيم و چرخيدن يا روتاسيون
نوك پا را دور كنيم )چرخش خارجی مفصل زانو(

rotation

abductionدوركردن اندام از محور بدناَبداكسيون

adductionنزديك كردن اندام به محور بدناَداكسيون

supinationمانند چرخش ساعد به خارجسوپيناسيون

pronationمانند چرخش ساعد به داخلپروناسيون

Elevationارتفاع ـ برآمدگيالواسيون
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واژه نامه تخصصي طراحي لباس

depressionتورفتگيِدپِرسيون

اَنِورسيون
عمل اَنِورسيون يا اينِورژن هنگامی روی می دهد كه بخواهيم سطح خارجی 
كف پا و انگشت كوچك پا را به زمين فشار دهيم. در اين حالت، كف پاها 

به اصطالح به سمت هم نگاه می كنند.
inversion

اِِورسيون
عمل اورشن هنگامی روی می دهد كه بخواهيم سطح داخلی كف پا و 
مثاًل انگشت شست را به زمين فشار دهيم، در اين حالت كف پا به سمت 

خارج نگاه می كند.
eversion

oppositionمقابله ـ مخالفاُپوزيسيون

مشخصات فني تجهیزات، مواد و ابزار )گریم(



67



68

واژه نامه تخصصي گریم

FonُفنCorrectionمتعادل سازی

PanStikُفن پن استيكPan Cakeُفن پن كيك

Fom Latexالتكس كفیLatexالتكس مايع

MaqueteماكتMannequinمانكی

Crepeپشم يا موی ِكِرپهMisskitمايع ميسكيت

ClassiqeكالسيكLong Shotتصوير باز

RomantiqueرومانتيكRealismرئاليسم

NaturalismناتوراليسمSymbolismسمبوليسم

ExpressiveاكسپرسيونيسمSurrealismسوررئاليسم

مشخصات فني تجهیزات، مواد و ابزار )عروسكي(

تخته سه السنباده زن برقی

یونولیتاسفنج
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رنگ اکرلیكرنگ پالستیك

کاموارنگ اکولین )جوهری(

اسفنج توپُرچرم

سوهان چوبسنباده پوست ساب

قیچیکاردک
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کاترگیره رومیزی

مواد سازنده عروسك وکاربرد آنها

نکات مهمویژگی هاماده

يونوليت

سفيد رنگ، ريز دانه، انعطاف پذيری زياد، قابل 
تراش، سبك، برش با اره آهن بر و چاقوی اره ای، 
تراشهای ظريف با كاتر، اصالح با سوهان چوب، 
برش كوچك با سيم حرارتی، قابل استفاده در 

دكورهای سبك

تحت فشار نگه داری نشود.
ــيار  ــون ذرات بس ــود چ ــتفاده ش در كارگاه اس

ــز دارد. ري
هنگام كار از ماسك استفاده شود.

قدرت اشتعال زياد
سنباده زنی با سايش نرم

اسفنج

قابل ارتجـاع، سبك، با برش آسـان، با تراكم باال 
و كم، 15 كيلويی برای عروسك صحنه و20ـ  25 
كاتر  با  برش  تلويزيونی،  عروسك  برای  كيلويی 
اصالح با حرارت آتش، قابل رنگ آميزی با اكولين 
وپوشش با رنگ آرايشی و قابل پوشش با روكش 
پارچه ای، قابليت نمايش لبخند و اخم در چهره 

عروسك 

استفاده در كارگاه به علت ريزگرد 
استفاده از ماسك هنگام كار

استفاده از عينك ايمنی 
از چسب  استفاده  بنزينی و عدم  با چسب  كار 

تينری 
مراقبت از آتش هنگام سوزاندن اسفنج

كار با قيچی آرايشی و تيز
شدن  كند  علت  به  كاتر  تيغ  چندين  داشتن 

سريع
استفاده از اسفنج برای رنگ آميزی با اكولين

نگهداری در مكان تاريك 
نگهداری در جعبه برای عدم فشار روی عروسك

چوب

چند نوع )فيبر، سه ال، چوب روسی، چوب راش( 
عروسك  برای  ميله ای،  عروسك  دست  برای 
نخی، چوب روسی سبك، چوب راش فشرده و 
سنگين و برای پنجه و پا، صاف كردن با سوهان 
چوب و سنباده پوست ساب، كنده كاری با مغار 

)تخت، نيم گرد، قاشقی(

ـ استفاده از گيره برای كار با مغار 
ـ استفاده از عينك هنگام كار

ـ استفاده از ماسك 
نخ هــای  كنتــرل  بــرای  قــالب  داشــتن  ـ 

عروســك
ـ خيس كردن چوب برای تراشيدن 

ـ نگهــداری در پالســتيك بــرای جلوگيــری از 
خشــك شــدن 
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اتصاالت کالف چوبي ) در دکور عروسكي(

اتصال سربه سر:  دو سر چوب بريده شده مانند شكل روبه رو 
كنار يكديگر گذاشته می شود. برای مهار كردن، سر چوب ها به 
هم پيچ می شوند و از يك گونيای فلزی برای استحكام بيشتر 
استفاده می كنند. دوام اين نوع كالف زياد نيست و برای كارهای 

رنگی مناسب نمی باشد.
اتصال فارسی: سر چوب ها برای اتصال با زاويه 45درجه 
برش می شود و دو سطح فارسی شده پس از چسب زدن 
بر روی هم قرار می گيرند و يك زاويه 90درجه را درست 
می كنند. دو سطح به هم پيچ می شود و يك گونيای فلزی 
برای استحكام بيشتر روی آنها پيچ می شود. دوام اين نوع 
اتصال در مورد كالف های چوبی كاماًل مطلوب نيست ولی 

در مورد پروفيل های آهنی بسيار عالی است.
اتصال روی هم گذاشتن : بخشی از سر چوب كالف به 
ميزان نصف ضخامت، بريده شده و برداشته می شود. دو سر 
پله دار به گونه ای كه مكمل يكديگر باشند و زاويه 90 درجه 
بسازند، بر روی هم گذاشته شده پس از چسب زدن پيچ 
می شوند. دوام اين نوع اتصال در مورد فريم های چوبی از 
دو نوعی كه شرح آنها گذشت بهتر است ولی برای كارهای 

رنگی دقيق پيشنهاد نمی شود.
اتصال فاق و زبانه : اين نوع اتصال متعادل ترين نوع اتصال 
حرفه نجاری است. در اين اتصال دو سر چوب به صورت نر 
و ماده و به عبارت ديگر به صورت فاق و زبانه درمی آيند، 
چسب زده می شوند و در درون يكديگر قرار می گيرند و 
تا زمان خشك شدن چسب، به طور محكم با تنگ نجاری 
بسته می شوند. اگر فاق و زبانه كاماًل استادانه بريده شده و 
از چسب مناسب نيز استفاده گردد، كار اين نوع اتصال در 

مورد فريم های چوبی مطلوب خواهد بود.

انواع عروسک های سنتی در آسیا

چین: چين به عروسك سايه ای خود شهرت دارد اما عروسك های نخی و دستكشی نيز در آن 
قدمت طوالنی دارد. عروسك های نخی در چين بيش از چهل نخ دارند. عروسك ميله ای از روسيه 

به چين برده شد. 
عروسك های سايه ای در چين دو نوع هستند، عروسك سايه ای پكن و عروسك سايه كانتونی.

ژاپن: عروسك  بن راكو كه به وسيلۀ باتوم و توسط سه نفر هدايت می شود. بزرگی عروسك ها سه 
چهارم قد يك انسان است و با چوب ساخته می شود.
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هند : به علت تنوع ملل گوناگون هند در زمينه عروسكی كه در راستای اسطوره ها و مذهب است، 
تنوع عروسك نيز وجود دارد. يكی از آنها مربوط به راجستان هند است كه يك عروسك نخی 
است، عروسك ها بسيار ساده و صحنه نيز بسيار ساده  از دو خيزران و يك پرده تشكيل شده است. 

هر عروسكی كه از پدر به پسر می رسد يك دامن به دامن های ديگر اضافه می شود.
عروسك ديگر كاتپولی است كه دونخ است با قدی حدود 40 سانتی متر.

بوماالتام از ناحيه تاميل ناد يك عروسك چوبی است كه با نخ و ميله هدايت می شود.
در جنوب غربی هند ايالت كراال عروسك های سايه ای هستندكه از جنس چرم بوده و يك تكه 

است به نام پاوای كوتو در همين ايالت عروسكی نخی به نام پاواكالی نيز وجود دارد.
يكی از ناب ترين نمونه های عروسكی در جنوب هند به نام تولوبوماالتا است كه نوعی عروسك 

چرمی مفصلی است.
اندونزی: عروسك های وايانگ كوليت عروسك هايی كه به وسيلۀ ميله به حركت در  آمده و از 

چرم ساخته می شود.
ویتنام : صاحب عرو سك های آبی كه در آب بازی داده می شوند شايد علت آن شرايط جغرافيايی و 
زمين های پر آب كشت برنج باشد. اين عروسك از چوب ساخته شده و در بعضی مواقع مانند اژدها 

پس از در آمدن از آب از دهانش آتش در می آيد. عروسك گردانان همراه عروسك در آب هستند.
ترکیه : قره گوز كه سابقه ديرينه در تركيه دارد و نوعی عروسك سايه از جنس چرم است كه 
در ماه های رمضان، جشن های مذهبی و عروسی ها به نمايش در می آيد. نمايشی كمدی درباره 

اشتباهات فردی به نام قره گوز به معنی چشم سياه است.
کامبوج: عروسك ها به وسيله دو دسته و تكه ای چرم كه تمام داستان نمايش به طور مشبك بر روی 
آن نقش شده، همراه با رقص و آواز عروسك گردان و بيان همان داستان به نمايش گذاشته می شود.
ایران: نمايش عروسكی سنتی ايران، عروسك های آن نخی و با دونخ هدايت می شود. عروسك  گردانی 
در يك خيمه انجام می شود و صدای عروسك به وسيله صفير كه در دهان مرشد است به گوش 

می رسد. قهرمان اين نمايش مبارك نام دارد.

بن راکو ـ ژاپن عروسك میله ای چین چین

قره گوز ـ ترکیه   وایانك ـ اندونزیایی راجستان ـ هند
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تایلند  مبارک ـ ایران کامبوج

یونالیتی پاپیه ماشه عروسك چوبی

یونالیتی عروسك با روکش پارچه عروسك چوبی

عروسك تلویزیوني اسفنجي سر رنگ شده عروسك
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واژه نامه تخصصي عروسکی

Genreگونه يا گروه بندیژانر

Tragedyاثری كه به مرگ قهرمان اثر می انجامد  و نگاهی غمگين داردتراژدی

Comedyنگاه شاد به زندگیكمدی

Delarte comedyاولين شيوه نمايش كميك در ايتالياكمدی دل آرته

نمايش بر پايه  احساس نگری و هيجان گرای بيشتر مسائل ملو درام
خانوادگی

Meloـdrama

dramaنمايشدرام

Epicحماسیاپيك

Brigadeاشخاص با ويژگی های يك گروهتيپ

Personalityقهرمانی با ويژگی های مشخص خودشخصيت

Pendingانتظار مخاطب برای ديدن نتيجه كشمكش بين قهرمان و.....تعليق

Grotesqueطنز سياه جلوه دادن ساده يك ضعيف ـ هر چيز تحريف شدهگروتسك

Marionetteعروسك نخي يا ميله اي  ماريونت

Marutتركيبي از انسان و سر عروسك، سر عروسك و دست انسانماروت

puppetعروسك نمايشيپاپت

نوعي عروسك كه سر آن از دو نيم كره تهيه شده كه در ناحيه ماپت
فك به هم متصل مي شوند. از تركيب دو كله پاپت و ماريونت

Muppet

Glove puppetعروسك دستكشی

Rod puppetعروسك ميله ای

Spongeاسفنج            

Directorكارگردان

Puppeteerبازی دهنده عروسك

Characterشخصيت

Puppet showنمايش عروسكی

Puppet theaterنمايش عروسكی

Stageصحنه
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واژه نامه تخصصي عروسکی

Kabukiنوعی نمايش ماسك ژاپنیكابوكی

Samisenسازی تاردار كه در نمايش بونراكو می نوازندشاميزن

Bunrakuنمايش عروسكی سنتی ژاپنبونراكو

Punchشخصيت عروسكی انگليسپانچ

Karaghoizشخصيت عروسكی تركيهقره ُگز

Unimaمجمع جهانی نمايشگران عروسكیيونيما

Shadow Puppetعروسك سايه ای

Effectافكت، جلوه های ويژه

Pulpخمير كاغذ

Puppetryخيمه شب بازیهنر عروسكی

Styrofoamيونوليت

Black lightنورماوراء بنفش

Black Puppetنمايش عروسكی

Maskماسك

Customوسايل صحنه و لباس   

Swazzleصفير

Control paddle پسايی   

Stringنخ

Decorative dollعروسك تزئينی

Dollعروسك اسباب بازی

Paravanپرده

Desktop puppetعروسك روميزی

Screenپرده سينما
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ساخت ماسک ساده

عكس های زير را به دقت نگاه كنيد. ماسك در نمايش های سنتی، كشورهای مختلف نقش بسيار 
قديمی دارد. در يك نمايش بازيگر به عنوان يك فرد زميني نمي توانست نقش خدايان را بازآفريني 
كند بنابراين از ماسك هايي استفاده مي كرد كه نماد آن خدا بوده است و يا اگر قرار بود خمير 
باطن شخصی را نشان دهد از ماسك های اغراق آميز استفاده می كرد. همانند اپراي پكني )چين(، 
نمايش های كاتاكالی )هند(، تئاتر نو )ژاپن(، بسياری از ماسك های استفاده شده در يونان باستان 
نيز در تراژدی به جای خدايان و در كمدی به جای انسان هاي زمينی با صورت های اغراق آميز و 
بعدها در نمايش های كمديا دل آرته افراد معمولی از ماسك استفاده می كردند. در جشن هايی 
مانند بال ماسكه نيز استفاده شد. از همين ماسك ها در اعتراض های اجتماعی مانند گروه نان و 

عروسك نيز استفاده شده است. 
)تصاويري از نمايش تايلند، اپرای پكن، بال ماسكه، كاتاكالی، تئاتر نو، كمديا دل آرته، تئاتر نان 

و عروسك، ماسك های خيابانی، ....(
مواد تشكيل دهنده ماسك ها عبارت اند از چوب، گچ، خمير كاغذ، باند گچی، التكس، مقوای برش 

داده شده كه برای انتخاب هريك از اين مواد به چند مورد بايد توجه كرد.
1 چه ميزان بودجه در اختيار داريم؟

2 در محلی كه زندگی می كنيم، مواد ساخت ماسك 
موردنظر وجود دارد؟

3 آيا ماسك براي اين نمايش مناسب است؟
4 زمان ساخت چگونه است؟

5 دوری و نزديكی تماشاچيان به بازيگران چگونه است؟ 
6 كدام گروه سني مخاطب اين نمايش است؟

7 آيا ماسك ساز حرفه ای در اختيار داريد؟
)چند نمونه ماسك به صورت ساده گچی، التكس، پاپيه 

ماشه، چوبی، ......(كاتاكالبی 
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ساخت ماسک شخصیت 

ماسك يك شخصيت جدا از بازيگر است. بازيگر هنگامی كه ماسكی بر چهره می زند شخصيت 
جديدی به وجود می آورد. شخصيتی كه می تواند كاماًل متفاوت با شخصيت نمايشی باشد. برای 
مثال نمايشنامه شاهزاده و گدا كه بازيگر آن می تواند يك فرد در دو نقش باشد و از دو ماسك 

استفاده كند.
باشد. شاهزاده  به هم هستند می  بسيار شبيه  كه  پسربچه  دو  مورد  در  گدا  و  داستان شاهزاده 

می خواهد كه جای خود را با بچه گدا عوض كند و ... .
بازيگر با يك ماسك )پسرگدا( و با ماسك )شاهزاده( ماهيت و شخصيت خود را عوض می كند. 
اين موارد در بسيار از فيلم ها ديده مي شود مانند سوپرمن، بت من، زورو، اسپايدرمن و بسياری 

ديگر از اشخاص تاريخی و ....
افراد  تفسير شخصيت  برای  يا گرگ صفت  بوقلمون  روباه،  از صفاتی همچون  كه  اوقات  بعضي 
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استفاده می كنيم. به عبارتی می خواهيم صفات حيوانات را برای افراد جامعه انتخاب كنيم زيرا 
ما انسان ها شخصيت حيوانات را در داستانها بارها با همان ديد معمولی خود مورد ارزيابی قرار 
داده ايم. گرگی كه شكم بزی را پاره می كند، بوقلمونی كه در شرايط گوناگون رنگ عوض می كند 
يا روباهی كه هميشه با حيله های خود باعث فريب ديگر حيوانات می شود. يكی از كتاب هايی كه 
شخصيت انسان ها در غالب حيوانات نشان داده شده، كتاب كليله و دمنه است. به هرحال برای 
شخصيت پردازی يك ماسك بايد تمام جوامع اجتماعی، سياسی، خانواده، جعرافيايی و فيزيكی 
شخصيت مورد نظر را بررسی كرد. حال بايد چگونه از اين موارد استفاده كرد شناخت از مبانی 
هنرهای تجسمی می تواند در پياده كردن خطوط، رنگ آميزی، بافت و غيره برروی ماسك به ما 

كمك كند.

چند نمونه طراحی شخصیت ماسک
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چند نمونه طراحی شخصیت ماسک
    

واژه نامه تخصصي ماسك

به معنی پوشاننده چهره با شكل های متنوع كه به عنوان پرده ماسك
محافظت ويا به عنوان تغيير قيافه به كار می رود.

Mask

از ماسك های ماسك كمديا دل آرته بيان شخصيت  برای  ايتاليايی كه  نوعی كمدی 
مشخصی استفاده می شود.

 Comedia del arte
mask

ماسكی كه با برش مقوا و كنار هم گذاشتن و چسباندن آنها ماسك مقوايی
به دست می آيد.

Cardboard mask

ماسكی كه بيشتر در كمديا دل آرته با پرس چرم در گرما به ماسك چرمی
دست می آيد.

Leather mask

Latex maskماسكی كه با مايع سفيد رنگ التكس به وجود می آيدماسك التكس

Characterizationبررسی و شناخت يك فردشخصيت پردازی

ماسكی كه بعد از اينكه كاغذ را به صورت خمير درآورديم خمير كاغذ
ساخته می شود.

Pulp

ماسكی كه با حجم دادن و چسباندن كاغذ در كنار هم ماسك كاغذی
ساخته می شود.

Paper mask

نوعی ماسك كه با برش تكه های 15x5  باند گچی ساخته ماسك باند گچی
می شود.

Bond gypsum mask

Wooden maskماسكی كه از چوب توسط مغار ساخته می شود.ماسك چوبی

Makeup maskنوعی گريم كه تمام صورت را مانند ماسك پوشش می دهد.گريم ماسك

Beijing opera maskنوعی ماسك كه با خطوط اغراق آميز نقاشی شده است.ماسك اپرای پكنی

واژه نامه تخصصي گویندگي و بازیگري

تاك شوگفت و گو محور

زبان معيار

گونه اي نوشتاري يا گفتاري است كه افراد داراي تحصيالت باال از 
آن استفاده مي كنند. )هم در نوشتن و هم در صحبت كردن( اين 
زبان به عنوان الگوي زبان غالب در جامعه پذيرفته شده است. 
در رسانه ها )مطبوعات و صدا و سيما(، سخنراني ها و كتاب هاي 
از زبان  يا در گفت وگو ها و مصاحبه هاي رسمي  درسي مدارس 

معيار استفاده مي كنند.

شخصيتپرسوناژ
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واژه نامه تخصصي گویندگي و بازیگري

تأكيد و تكيه بر يك واژه در جملهآكسان گذاري

دورخواني

اصطالحاً به موقعيتي گفته مي شود كه بازيگران تئاتر يا راديو در 
جلسات ابتدايي تمرين ها گرد هم مي نشينند و زير نظر كارگردان 
متن نمايشي را مرور كرده نكات مورد نظر كارگردان را شنيده و 

به كار مي برند.

فيدرمحو كننده صدا

پرسپكتيوعمق صدا

دوبالژصدا پيشگي

تيزر يا تريلرآگهي تبليغاتي

ديلماجمترجم

سينك زدنتطبيق دادن جمالت ترجمه شده با لب هاي بازيگران

)MASTER OF CEREMONY )MCمجلس گرداني

Acousticمديريت پژواك صدا )آكوستيك(

صداي زمينه اي كه مكان مورد نظر نمايش راديويي را 
القا مي كند.

Ambiance

Body languageزبان بدن

Close upنماي نزديك

Fade downقطع يكبارۀ صدا

Fade inباال رفتن تدريجي

Fade outمحو شدن تدريجي

بازگشت صدا و پخش قسمتي از صداها در استوديو از 
اتاق فرمان

Fold back

تعيين سطح صداي بازيگر، صدابردار پيش از ضبط 
صداي بازيگر را در برابر ميكروفن اندازه گيري مي كنند.

Going for level

High angleزاويۀ باال

Lip syncلب هم گامي)لب خواني(

Long shotنماي دور

Low angleزاويۀ ديد پايين
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واژه نامه تخصصي گویندگي و بازیگري

Master shotنماي مادر يا اصلي

Mediumرسانه )مديوم (

Medium shotنماي متوسط

Mimicحالت چهره

Mixerتركيب كننده

Monologueتك گويي در گفتار

Monotoneيكنواختي در كالم، بيان خسته كننده با آهنگي يكسان

Reporterگزارشگر

Show manمجري

Sound effectجلوه هاي صوتي

Speaking Skillsفن بيان

براي  استوديو  داخل  در  فرمان  اتاق  در  است  دكمه اي 
شنيدن صداي كارگردان

Talk back

اصطالحات مورد استفاده در دوبله

ُرل دومُرل اولرو لب گفتن

زني گوبچه گومردي گو

پر كردن لبپس گردنيُرل گو

همهمه كردنشلوغ كاريپر كردن نقش

تلويزيوني كارسينمايي كارلوپ رفتن )لوپ كردن(

صداي مثبت صداي منفيكمدي كارفرنگي كار

زياد آوردن و كم آوردن
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فهرست لوازم تصویربرداری  و نورپردازی جهت اجاره

اين فهرست توسط مدير تصويربرداری نوشته شده و با سرپرستی دستيار اول تصويربردار وگروه 
تصوير از دفتر تجهيزات سينمايی تهيه شده و به سينه موبيل منتقل می گردد.

دوربین و وسایل جانبی آن

1 دستگاهدوربين اصلی سيستم .......... 1  

2  osmo 1 دستگاهدوربين دوم اُسمو

1 دستگاهمونيتور 9 اينچ سونی )مونيتور LCD  و پايه( 3

1 دستگاهسه پايه و هد ساچلر سايز 18 4

1 دستگاهسه پايه كوتاه 5

1 دستگاهسه پايه مينی6

.............باطری های دوربين ـ شارژـ تغذيه و رابطه ای تصوير 7

هر كدام يك عددلنزهای پرايم با اندازه دهانه های مختلف )وايد و تله( 8

1 عددلنز سوپر وايد انگل  9

1عددفيلتر پوالريزه  4*4 10

هر كدام يك عددفيلترهای ND  در غلظت های مختلف   3، 6، 9، 12 11

1عددشيدر مفصلی 12

............فيلترهای ) فاگ، دفيوز، كراس، پروميست،...( 13

14 4*4 )ND فيلتر گراژوييد در رنگ های مختلف )نارنجی و آبی و............

1دستگاهويديو سندر 15

1 دستگاهَمت باكس16

لوازم نور پردازی

............... دستگاه همراه پايه، شيدر، ترانس و كابل هاآرك 14000

.............. دستگاه همراه پايه، شيدر، ترانس و كابل هاآرك 22500

............. دستگاه همراه پايه، شيدر، ترانس و كابل هاآرك 31200

............. دستگاه همراه پايه، شيدر، ترانس و كابل هاآرك 4575



83

لوازم نور پردازیفهرست لوازم تصویربرداری  و نورپردازی جهت اجاره

.............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 10 كيلو وات5

............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 5 كيلو وات6

.............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 2 كيلو وات فرنل7

............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 2 كيلو وات )لنزی(8

............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 1 كيلو وات فرنل9

............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 1 كيلو وات )لنزی(10

............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 800 وات 11

............ دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 2 كيلو وات يانيرو12

............ دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور سافت اليت پارچه ای13

............ دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور سافت اليت فلزی14

............ دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور ژوپيتر المپ سنگی15

............ دستگاه همراه باطری شارژر وكابل های مربوطهپروژكتور فالت باطری 16

............ دستگاه با پايه و المپ شيدرپروژكتور كينو 4و6 المپ 1 متری گرم و سرد17

............ 1 كيت 4تايی و المپ شيدرپروژكتور كينو 4و6 المپ 60 سانتی گرم و سرد18

............مهتابی زير كابينتی 19

1 كيت 4تايیپروژكتور ددواليت 20

................ دستگاه با پايهپروژكتور سافت باكس 21

................ دستگاه با پايهپروژكتور LED  در سه اندازه مختلف 22

............چراغ LED باطومي23

ــــــــــــــچراغ LED فالد دستي روي دوربين 24

ــــــــــLED نواري 25

................ دستگاه با پايهچراغ اسكاي پنل 26

27SMD ــــــــــــچراغ

............... دستگاه با پايه و ورق رفلكتوررفلكتور بزرگ 28

...............عددرفلكتور تاشو29

...............عددرفلكتور كوچك دستي 30

31Flag )دستگاه با پايه، پارچه و توري فريم )پرچم...............

...............دستگاهجعبه 3 فاز32

...............حلقه..............متريكابل 3 فاز افشان 33
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لوازم نور پردازی

...............حلقهرابط 3 راهي 34

..............حلقه رابط تك 35

..............ست شامل: )بلند – متوسط – كوتاه(باري كودا36

..............دستگاه شامل كابل اتصال و متعلقات ديمر پرتابل  37

..............عددگيره سوسماري38

..............عددگيره الول39

..............عددگيره آمريكايي40

..............عددگيره نجاري41

..............عددديوار كوب42

..............دستگاه با صفحهپراتي كابل بزرگ 43

..............دستگاه با صفحه پراتي كابل مثلثي44

..............عددسه راهي خانگي45

چراغ هالوژن 12 ولت خرطومي گيره دار شيدردار 46
مشكي

.............عدد

.............عددالمپ هالوژن 12ولت 50 وات47

هركدام.............عددالمپ 60 – 100 – 150 – 200 48

.............عددسر پيچ دو شاخه اي 49

.............عددكاسه چراغ آويز صنعتي 50

* تمام تجهيزات نورپردازی در تعداد مورد نياز اجاره می گردد.
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وسایل کنترل نور

.................. عددچادر مشكي كشي نواردوزي شده و حلقه دار در ابعاد8×6 متر1

....................عددچادر سفيدكشي نواردوزي شده و حلقه دار در ابعاد 8×6 متر2

.............. متر هر كدامپارچه ململ سفيد و مشكي 3

.............. ورقمقواي سفيد مات بزرگ 4

.............. ورقمقواي مشكي مات بزرگ5

..............توري پارچه اي سفيد6

..............توري فلزي ريز7

..............عددپتو يا برزنت ضخيم8

لوازم حرکتي

..............دستگاه با تمام متعلقات كرين اسپايدر 1

..............دستگاه با تمام متعلقاتپنتر الستيكي 2

..............مترريل صاف 3

..............مترريل خم4

..............عددتراز 5

..............عددچپ گرد6

..............گونيگوه و پدالين7

..............دستگاه كارمانت جلو8

..............دستگاهكارمانت بغل 9

..............دستگاهاستدي كم10

.............پروجيف ليبك11

.............Z  )زد(12

.............فرماني فيگريگ و ريموت13

.............كارمانت بادكشي14

.............اساليدر15

.............رونين16
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.............شولدر17

.............پرنده فانتوم با دوربين سبك جهت پالن هاي هوايي18

لوازم و ابزار

.............عددنردبان فلزي 7 پله دو طرفه1

.............عددچهارپايه چوبي 1 متري2

.............عددچهارپايه چوبي 40 سانتي3

.............عددجعبه ابزار 3 طبقه فلزي 4

ابزار شامل:5

.............عددانبردست

.............عددسيم چين

.............عددفازمتر

.............عدددم باريك

.............عددانبر قفلي

.............عددآچار فرانسه

.............عددچكش

.............ستپيچ گوشتي ضربه خور

.............ستپيچ گوشتي ساعتي

.............ستآچار آلن

.............عددكاتر بزرگ همراه تيغ

.............عددقيچي متوسط

.............عددآگراف متوسط

.............بستهسوزن آرگراف

.............تستر

.............عددچراغ قوه بزرگ همراه باطري

.............عددچراغ قوه كوچك همراه باطري

.............عددهويه متوسط و قلع



87

.............دستگاهباطري خشك 66 آمپر 12 ولت6

.............عددشارژر 12 ولت آمپر باال7

.............دستگاهترانس اينورتر 150 وات 220        12 ولت8

.............مترطناب سفيد كتان ضخامت متوسط 9

.............ورقيونوليت فشرده 3 سانتي 10

.............كالفسيم مفتول11

.............مترفويل ضخيم 12

.............عدد هركدامگيره بليطي فلزي يا چوبی متوسط و كوچك13

.............مترپارچه تنظيف 14

.............پيچ، ميخ و...15

.............عددگوني آرد بزرگ16

.............جفتدستكش خالدار پارچه اي 17

.............حلقه   چسب كاغذي 2 سانتي18

.............حلقه   چسب كاغذي 5 سانتي19

.............حلقه   چسب ارتشي 5 سانتي20

.............حلقه   چسب شيشه اي 5 سانتي21

.............حلقه   رنگ.............چسب لنت برق22

.............عددكش قالبدار موتور 2 متري23

.............بستهپونس24

.............شاخهترمينال پي وي سي 25 آمپر25

.............مترسيم سفيد افشان نمره 261

.............مترسيم افشان نمره ............. 2 رنگ27

.............مترالوار 5 سانتي33

.............عددكارتن خالي جهت رول های فيلتر34

.............نايلون پهن جهت حفاظت از تجهيزات در ابعاد10متر35
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وسايل حفاظت دوربين

.............عددچتر آفتاب گير با پايه1

.............عددقلم موي نرم متوسط2

1 عددپو آر پالستيکی متوسط3

4 Dust off داست آف.............

.............پارچه سفيد مشکي روي دوربين 5

.............چتر باراني دستي6

.............كاور ضد باران دوربين 7

.............پنبه و الکل 8

.............لنز تيشو10

مصرفي و فيلترهاي ژالتيني

.............رولاسپان گالس 11/2

.............رولفيلتر آبي فول2

.............رولفيلتر آبي 31/2

.............رولفيلتر آبي 41/4

.............رولفيلتر نارنجي فول 5

.............رولفيلتر نارنجي 61/2

.............رولفيلتر نارنجي 71/4

.............رولفيلتر .............ND  بدون 885

9ND85.............رولفيلتر.............

.............رولورق رفلکتور 10

11UV رولفيلتر زرد آرك.............

.............رولفيلتر سبز آرك 12

.............مترفيلتر هاي رنگي.............هركدام13

.............عددكاست، CF ،SD يا هارد14

.............قوطياسپري آنتي رفلکس 15

.............رولفويل مشکي16

17ND مترطلق شبه............
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Ex3 آشنايي با قسمت هاي مختلف دوربين تصويربرداري

تصوير يك

1ـ محل نصب ميکروفون جداي از دوربين
2ـ محل نصب پايه ميکروفون يا چراغ روي دوربين 

3ـ محل اتصال لنز به بدنه )مانت( 
4ـ چراغ تالي ) قرمز ( پشت

5ـ شولدر 
6ـدكمه اصلي روشن و خاموش كردن دوربين 

 PP7ـ دكمه فعال كردن حافظه هاي تنظيمات رنگ
8 ـ بخش كنترل صدا

9ـ محل قرار گرفتن هارد ) حافظه ذخيره تصوير (

تصوير دو

10ـ چشمي الستيکي ويزور
11ـ باطري

12ـ محل اتصال هدفون
CD13ـ محل اتصال كابل برق

14ـ محل خروجي تصوير براي مونيتور جداي از دوربين
15ـ محل خروجي صداي كانال هاي صدا1و2

16ـ حلقه ديوپترتنظيم ويزور چشمي
17ـ  ديوپتر يا عدسي هاي ويزور چشمي

18ـ منظره ياب
19ـ ميکروفون داخلي دوربين
20ـ چراغ تالي ) قرمز ( جلو

21ـ محل اتصال كابل هاي صداي كانال 1و2
22ـ اهرم موتور زوم

تصوير سه

1ـ حلقه وضوح
2ـ حلقه زوم

3ـ لنز هاي تشکيل تصوير
4ـ حلقه ديافراگم

5ـ دكمه فعال كردن استدي شات ) لرزش گير(
6ـ دكمه انتخاب ديافراگم دستي يا اتوماتيك 

7ـ دكمه انتخاب لنز ماكرو
8ـ دكمه فوكوس دستي يا اتوماتيك
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تصوير چهار

1ـ دكمه انتخاب حالت اتوماتيك كامل
2ـ دكمه انتخاب كالربار يا تصوير

3ـ دكمه انتخاب حافظهA و B و WP وايت باالنس
4ـ دكمه انتخاب حالت گين + و –

5ـ حلقه انتخاب تنظيمات
6ـ دكمه ورود به اطالعات ) منو (

DN 7ـ دكمه انتخاب فيلتر

تصويرپنج

1ـ دكمه فعال كردن شاتر
2ـ دكمه انجام عمليات وايت باالنس



91

چارت بك فوكوس
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نمونه اي از فيلترهاي ژالتيني كاربردي

فيلترهاي 
تصحيح 

كلوين
Nu.2031/4 ـ C.T.BNu.2021/2ـC.T.BNu.201ـFull C.T.BNu.200ـdoubel C.T.B

Nu.2231/8 ـ C.T.ONu.2051/2ـC.T.ONu.2853/4ـ C.T.ONu.204ـFull C.T.O

فيلترهاي 
ND

Nu.2090/3ـ NDNu.2100/6ـ NDNu.2110/9ـ NDNu.2991/2ـ ND

فيلترهاي 
85ND

Nu.207 ـ CTO+0/3 NDNu.208 ـ CTO+0/6 ND

فيلترهاي 
رنگي

Nu.182 RedNu.11 PinkNu.195 BlueNu.105 Orange
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جدول تأثير نورهاي رنگي بر رنگ هاي شيميايي
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بی نهايت  فاصله  جسمی در  اگر   : كانونی  فاصله 
تشکيل  محل  فاصله  باشد،  قرارگرفته  لنز  يك  از 
تصوير آن را تا مركز لنز فاصله كانونی می نامند. 
و  داده  نشان   F حرف  با  معموالًً  كانونی  فاصله 

برحسب ميلی متر محاسبه می شود.
عمق ميدان وضوح: فاصله بين نزديك ترين تا 
دورترين نقطه ای كه در عکس كاماًل واضح به نظر 
می رسد عمق ميدان وضوح يا عمق صحنه ناميده 

می شود.
ترين  نزديك  باشيم،  كرده  نهايت واضح سازی  بی  فاصله  روی  را  لنز  اگر  كانونی:  فوق  فاصله 
فاصله ای كه اشيا در آن واضح ثبت می شوند فاصله فوق كانونی ناميده می شود. حاال اگر دوربين 
را روی اين فاصله تنظيم كنيم كليه اشيا واقع در نصف اين فاصله تا بی نهايت واضح خواهند بود.

قدرت روشنايی لنز: لنز تركيبی از عدسی های متعددی است. اين عدسی ها به طور طبيعی 
مقداری از نور را جذب مي كنند، در نتيجه تمام شعاع های نور كه به لنز تابيده می شود، از آن 
عبور نمی كند. قدرت روشنايی عبارت است از مقدار نوری كه لنز از خود عبور می دهد. اين مقدار 
با اعداد خاصی مانند: 1:1، 2/ 1:1، 4/ 1:1، 8/1:1، 1:2 و... مشخص می شود . روشن ترين لنز 1:1 
است، يعنی در اين لنز عدسی های بسيار مرغوبی به كار رفته است كه می توانند تقريباً تمام نور 
موجود را از خود عبور دهند. قدرت روشنايی 4/ 1:1 كمتر از لنز 1:1 است. هرقدر عدد بزرگ تر 
شود، لنز از قدرت روشنايی كمتری برخوردار است. از طرفی قدرت روشنايی لنز با بازترين درجه 

ديافراگم آن برابر است. قدرت روشنايی لنز را می توان با محاسبه ساده ای به دست آورد. 

فاصله كانونی

F/2/8 F/4/0 F/5/6 F/8/0 F/11 F/ /16

ديافراگم های بسته تر

نور بيشترنور كمتر

 ديافراگم های بازتر
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 ديافراگم های بازتر

10000 كلوين ـ نور   روز، آسمان صاف 
8500 كلوين ـ نور   روز، هوای مه آلود 

7000 كلوين ـ نور   روز، آسمان پوشيده 
5500 كلوين ـ نور   روز، بعد از ظهر / تابش مستقيم آفتاب 

3800 كلوين ـ فالش عکاسی 
3600 كلوين ـ يك ساعت بعد از غروب يا قبل از طلوع 

3500 كلوين ـ نور خورشيد در انتهای روز 
3100 كلوين ـ طلوع يا غروب خورشيد 
2980 كلوين ـ المپ التهابی 200 وات 

2820 كلوين ـ المپ التهابی 75 وات 
2790 كلوين ـ المپ التهابی 60 وات 
2650 كلوين ـ المپ التهابی 40 وات 

1900 كلوين ـ نور شمع 
درجه حرارت 

mm17 mm28 mm50 mm85 mm135 mm300

118 75 47 29 18 8 

گستره وايدگستره نرمالگستره تله

فاصله كانونی
focal length

picture angle

زاويه ديد )تصوير(

 لنز وايد

زاويه ديد )تصوير(

 لنز تله
زاويه ديد )تصوير(

wide angle normal telephoto range
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رنگ
كلوين با نماد K واحد اندازه گيری دماست كه براساس مقياس مطلق بيان می شود، به عبارتی 
مقياس مطلق دما در ترموديناميك كه در آن صفر مطلق سردترين دما صفر كلوين نام دارد. در 

صفر مطلق جنبش گرمايی ذرات متوقف می شود.
صفر مطلق برابر است با 273/15ـ درجه سانتی گراد.

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

نورهای درجه اول

BGR

00255قرمز

02550سبز

22500آبی

نورهای درجه دوم

BGR

2252250فيروزه ای

2250225سرخابی

0225225زرد

نورهای درجه سوم

BGR

2251280نارنجی

1282250زردسبز

0225128سبزآبی

0128225آبی فيروزه ای

1280255بنفش

2250128سرخابی قرمز
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ساخت رنگ های سفيد و سياه

BGR

225225225سفيد

000سياه

127127127خاكستری

CMYK ساخت رنگ هاي

رنگ های درجه اول

KYMC

Yellow 010000زرد

Majenta 001000ماجنتا

Cyan 000100سايان

Black 100000سياه

رنگ های درجه دوم

KYMC

Blue 00100100آبی

green 01000100سبز

Red 01001000قرمز

+ =

+ =

+ =

C =100

C =100

M =100

M =100 Y =100

Y =100

Blue

Red

Green

آبی

قرمز

سبز



98

رنگ های درجه سوم

KYMC

0100500نارنجی

00700قرمزنارنجی

0010050قرمزبنفش

0000آبی بنفش

0600100سبزآبی

0100050سبز زرد
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تناسبات طاليي

 )golden ratio :نسبت طاليی يا عدد فی)به انگليسی
در رياضيات و هنر هنگامی است كه »نسبت بخش بزرگ تر به 
بخش كوچك تر، برابر با نسبت كل به بخش بزرگ تر« باشد.

»عددی  كه  است  اين  طاليی  نسبت  عدد  اين  ديگر  تعريف   
مربع  به  كنيم  اضافه  واحد  يك  آن  به  اگر  كه  است  مثبت 
طول  است:  چنين  آن  هندسی  تعريف  رسيد«.  خواهيم  آن 
مستطيلی به مساحت واحد كه عرض آن يك واحد كمتر از 

طولش باشد.

نرم افزارهاي تصحيح رنگ

نرم افزارهاي تصحيح رنگ به  صورت كاماًل تخصصی در زمينه رنگ بندی color grading و تصحيح 
رنگ color correction  به كار مي رود. 

   DaVinci Resolve 1  نرم افزار داوينچي
 )adobe speedgrade( 2  ادوبی اسپيد گريد

CyberLink ColorDirector Ultra 3  نرم افزار
vReveal Premium 4  نرم افزار
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نمودار حركات دوربين تصويربرداري

عوامل موجود در تركيب بندي

به وسيله ابزار حركتی 
)استدی كم. شولدر( 

zi زوم اين 

دوربين روی شانه

حركات دوربين به وسيله وسايل دستی و 
ماشينی )كارمانت، هلی مانت، ويلچر و…(

حركات دوربين 
روی ريل

 آرک )قوسی(

دالی اين

دايره كامل

 نيم دايره 

دايره محدود
خارجی

داخلی

دالی بك 
تبلتپَن

پدستال )يوم(كربن

 PL پن به چپ
 Tu تيلت به باال

 Td تيلت به پايين
  PR پن به راست

 انواع پن: تعقيبی، كسسته مروری، شالقی، دايره ای

 تراک )عرضی(دالی )عمقی(

 حركات كلگی دوربين 
روی محور ثابت

حركات آزاد دوربين

 ZB زوم بك 

حركات مکانيکی

حركات دوربين

حركات روی 
دست

حركات
 اپتيکی

براي درك بهتر عملکرد تركيب بندي در تصوير عوامل تجسمي مربوط به آن را بررسي مي كنيم.
خط:

يکي از عوامل مؤثر در تركيب بندي است كه الجرم در تمام تصاوير ديده مي شود. يك تصويربردار 
موفق تأثير خطوط را در تركيب بندي هرگز فراموش نخواهد كرد.

الف( خط افقي: ساده ترين شکل 
در  آن  مهم ترين  و  است  خطوط 
سينما، مانند خط افق. سرد، آرام و 
بي حركت، متعادل و تسکين دهنده. 
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ب( خط عمودي: بر خالف خط افق، گرم، پرقدرت، با وقار، استوار و ثابت است.

پ( خط مورب: مابين خطوط افقي و عمودي است. سريع و پرتحرك كه سبب ايجاد انرژي در 
بيننده مي شود.

آنسل آدامز

ايجاد حالت هاي  ت( خط شکسته: خطوط مايلي كه يکديگر را قطع مي كنند و گاهي سبب 
عصبي هستند.
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 ث( خط منحني: نرم ترين نوع خط براي ايجاد حالت سکون و آرامش در صحنه و ايجاد حالت هاي 
روحي آرام و البته گاهي هم ماليخوليايي. 

فرم
شکل و ساختار كلي اشياء را در برمي گيرد كه به وسيله خط محدود و مشخص مي شوند.

الف( فرم مثلث: شکل هندسي فعالي دارد. فرمي است القاكنندة نيروي استحکام و با ثبات كه 
هر سه گوشة آن داراي مركز توجه است. بيشترين ثبات در قاعده مثلث است. در نماهاي سه نفره 

مي توان از اين فرم استفاده كرد.

ب( فرم دايره: دايره مظهر بي نهايت است. شروع و پاياني ندارد و نشانة كمال و توازن است. فرمي 
مدور و نرم كه چشم نمي تواند در برخورد با آن ساكن بماند و مدام در حركت است. در اين فرم 

بايد نقطة تمركزي را ايجاد كرد كه چشم روي آن توقف كند. 
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پ( فرم چهارگوش، مربع و مستطيل: گرچه فرم مربع با قطع تصوير در تلويزيون و سينما 
منطبق نيست ولي عاملي تعادل دهنده در تركيب بندي است. در گوشه ها تأكيد وجود ندارد بلکه 
بيشترين تمركز در وسط فرم است. ولي فرم مستطيل افقي يا عمودي، در تركيب بندي كاربردي تر 
است. اين فرم يا در صحنه وجود دارد يا ديگر اجزاء داخل صحنه آن را به وجود مي آورند. خواص 

خطوط افقي و عمودي در اين فرم سازگار است.

ت( فرم انشعابي: با چندين بازو كه نيروها را به صورت تشعشعي از خود خارج مي كند. بيشترين 
تمركز در وسط است. اين فرم به صورت گردان و چرخشي بيشترين انرژي را دارد. بهترين محل 

براي اين فرم در وسط صحنه است. 

فرم هاي آزاد
ساخته هاي  آزاد  شکل هاي  كه  درصورتي  شده اند،  آفريده  انسان  وسيلة  به  هندسي  شکل هاي 
طبيعت هستند. تقريباً تمام عناصر طبيعي از قبيل موجودات انساني، حيوانات، گياهان و منظره ها 

داراي شکل هاي آزاد هستند كه شايد در تقسيم بندي هاي باال نگنجد. 
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knee (American shot) نمای زانو )شات امريکايی(
shot(KS)

Adapterآداپتورـ وسيله الحاقی جهت استفاده از برق شهر برای تغذيه دوربين 

Alligator Gripگيره سوسماری

Ambient lightنور آمبيانس ـ نور محيط

Apertureديافراگم ـ دهانه نوری عدسی كه مقدار عبور نور را كنترل می كند.

Arc/HMIچراغ آرك كه حرارت رنگی آن معادل نور روز يعنی 5600 است.

Arcingحركت قوسي

كارگردان هنري، در برنامه های تلويزيونی، در كنار كارگردان تلويزيونی 
هدايت بازيگران و مجريان و طراحی هنری برنامه را برعهده دارد.

Art Director

ASA ـ ISO حساسيت 

Auto Focus (AF)وضوح خودكار كه به طور اتوماتيك توسط دوربين انجام می شود. 

وايت باالنس هوشمندـ در  اين روش دوربين به روش اتوماتيك رنگ را 
تنظيم می كند. 

 Auto tracking white balance
(ATW)

Available Lightنور موجود در صحنه

Back Focusبك فوكوسـ كنترل لنز دوربين برای وضوح دقيق به وسيله چارت مخصوص

Background (BG)بخش های عقبی در تصوير )پس زمينه( 

Background Lightنور پس زمينه يا جداكننده

Backlight(BL)نور روی شانه

Bagكيسه ماسه )بگ( وزنه ای برای روی پايه های چراغ
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Balloon Lightچراغ بالني

Barn Doorتيغه های فلزی سياه رنگ برای كنترل نور روی دوربين يا پروژكتور

Barracudaباری كوداـ ابزاری ميله ای در نورپردازی برای نصب چراغ

Big close – up(BCU)نمای بسته چهره )نمای كامل سر(

Blue screenپرده آبی كه در كروماكی استفاده می شود.

حركت پدستال يا بوم، حركت دوربين در راستای عمودی كه به وسيله سه 
پايه هيدروليکی پدستال انجام می شود.

Boom

Brightnessروشنايی 

Broad Lightingنورپردازی پهن

Broadcastپخش تلويزيونی حرفه ای

Butterfly Lightingنور پروانه ای

Calibration monitorتنظيم رنگ، نور و كنتراست مونيتور 

Cameraدوربين )دوربين های تصويربرداری و فيلمبرداری( 

Camera control unitواحد كنترل و تنظيم تصوير

Camera Mountingاجزاء دوربين و سه پايه استوديويي

Camera obscuraاتاق تاريك

Car mountكارمانت ـ تجهيزاتی كه برای نصب دوربين روی اتومبيل استفاده می شود.

كاست كه تصوير ويدئو روی آن ضبط می شودـ در دوربين های سينمايی از 
فيلم يا امولسيون برای ثبت تصوير استفاده می شود. 

Cassette

CCD Charge Cobbled Device مهمترين بخش در دوربين كه نور را تبديل به سيگنال می كند.
)CCD(

Chromaرنگ

استوديو  در  سبز  يا  آبی  پرده  نصب  با  كه  تصوير  در  رنگ  برش  ـ  كروماكي 
می توان تصاوير واقعی را با تصوير از قبل ضبط شده تلفيق كرد. 

Chroma key

Cinematographerفيلمبردار

Cinematographyسينماتوگرافی ـ فيلمبرداری ـ نوشتن با  دوربين

Cinemobileسينه موبيل ـ ماشين حمل تجهيزات فيلمبرداری

Close – up (CU)نمای بسته

Color Bar (EBU)نوار رنگی شاخص تنظيم رنگ در دوربين و مونيتور

Color correctionاصالح رنگ

Color temperature Blue فيلتر  تصحيح كلوين آبی ـ كلوين پايين را به كلوين باال تغيير  می دهد. 
(CTB)
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CMOS Complementary metal oxide  در بعضی از  دوربين ها  از اين تکنولوژی به جای CCD استفاده می شود.
 semiconductor

Compositionتركيب بندي

Contrastكنتراست، اختالف بين روشنايی و تاريکی يا سياهی و سفيدی در تصوير

Cookyنقش افکت

Cool Lightنور سردـ چراغ هايی كه حرارت توليد نمی كنند.

Craneحركت آزاد دوربين به وسيله جرثقيل 

كارت اطالعات دوربين ـ كه در آن اطالعات مربوط به نماهايی كه توسط 
دوربين بايد گرفته شود برای تصويربردار نوشته شده است.

Crib Card

Cutبرش

Cyclo lightسکليواليت ـ چراغ مخصوص روشن كردن پرده های سيکلوراما در استوديو

Cyclo ramaسيکلوراما ـ پرده هاي آويزان در اطراف استوديو

Defocusingتصوير واضح را تار كردن

عمق ميدان مسافتی كه سوژه می تواند در آن محدوده، به دوربين نزديك شده 
و يا از آن دور می شود ولی از وضوح خارج نگردد.

Depth of Field (DOF)

Detail shot (DS)نمای بسته از جزييات

Diffuserابزار نرم كننده نور

Dimmerوسيله ای برای كنترل شدت نور

Diopterعدسی های داخل ويزور دوربين

directorكارگردان

Director of photography (DP)مدير فيلمبرداری

Dissolveديزالوـ محو يك تصوير و جايگزينی تصوير ديگر

Dollyحركت عمقي

Dolly Back – Dolly out (DB)حركت عمقی دوربين كه از سوژه دور می شويم.

Dolly in (DI)حركت عمقی دوربين كه به سوژه نزديك می شويم. 

Dutch angleزاويه كج دوربين

Ecoپژواك صدا

Effectافکت ، اثرات صوتی متفاوت مانند صدای پرنده و.....

Exposureنوردهي

Exposure value(EV)ارزش نوری
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بخشی است در لنز دوربين های استوديويی كه می توان با آن فاصله كانونی را 
افزايش داد.

Extender

كانونی  به فاصله  توان  می  دوربين  لنز  در  آن  از  استفاده  با  كه  رابط  لوله های 
بلند تری دست پيدا كرد.

Extension tubes

extreme close – UP (ECU)نمای بسيار بسته

extreme long shot (ELS)نمای فوق العاده باز

Eye Levelزاويه روبه رو و هم قد سوژه

Eye Lightنور چشم ـ چراغی كه روی دوربين برای روشن كردن چهره نصب می شود.

اعداد اصلی ديافراگم كه عبارت اند از
)mm( 1/4 32ـ 22ـ 16ـ 11 – 8 – 5/6 – 4 – 2/8 ـ2ـ

F Stop

Fade outمحو تدريجی تصوير از تاريکی به روشنی

inـFadeمحو تدريجی تصوير از روشنی به تاريکی 

Fallowدنبال كردن سوژه يا مجری با چراغ های لنزی قوی 

Fill Light (FL)نور پركننده يا مکمل

فيلم نتيجه تالش گروه فيلم سازی كه روی پرده سينما پخش می شود. 
اصطالحاً به مواد خام سينما نيز امولسيون يا فيلم نيز می گويند.

Film

صافی كه به صورت گرد و چهارگوش از جنس شيشه يا طلق پالستيکی برای 
روی لنز و با جنس ژالتينی با رنگ های متفاوت برای چراغ استفاده می شود.

Filter

مونيتور نهاييـ  تصوير داخل اين مونيتور توسط كارگردان انتخاب شده و ضبط 
يا پخش می شود.

Final

Fish Eye Lensعدسی چشم ماهی

Flagپرچم ، ابزاری برای كنترل نور در صحنه

Flat lightنور تخت با سايه ای رقيق

Flickerنوسان ـ چشمك زدن

Floodجابه جايی عدسی نسبت به المپ در چراغ كه نوری وسيع ايجاد می كند.  

Floor Managerمدير صحنه

Fluorescentمهتابی ـ چراغ هايی با نور نرم و بدون سايه

فيلتر فلورسنتFL  كه برای تنظيم رنگ چراغ های فلورسنت يا مهتابی 
استفاده می شود.

 Fluorescent Filter

(STOPـF) numberـFعدد ديافراگم

Focal lengthفاصله كانونی

Focusوضوح تصوير – متمركز كردن 

Fog filterصافی مه ساز
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نوعی چراغ لنزی با نور متمركز كه برای دنبال كردن مجری يا موضوع استفاده 
می شود.

Follow

Foreground (FG)بخش های جلويی در تصوير )پيش زمينه( 

تلويزيونی  استوديوهای  بيشتر  در   3200 كلوين  با  كه  تنگستن  فرنل  غ  چرا
استفاده می شود.

Fresnel tungsten

Full shot(FS)نمای تمام قد

بهره گين ـ بخشی در دوربين برای افزايش نوردهی به صورت الکترونيکی در 
دوربين )گين مثبت( و كم كردن نور و ايجاد كنتراست )گين منفی( واحد 

گين db است.

Gain

Generator  موتور مولد برق 

Graduated Tonalityسبك نورپردازی سايه روشن

تصوير نويز دار كه هنگام تصويربرداری در موقعيت هايی با نور كم و استفاده از 
حساسيت باال به وجود می آيد.

Grainy

Headكلگی 

Head roomفضای باالی سر

Hele Shotحركت دوربين در نماهاي هوايي

High Angleزاويه باال به پايين

High Keyسبك نورپردازی مايه روشن

High lightمقدار روشنايی نور در صحنه

High speed cinematographyفيلمبرداری با سرعت باال

دو  ارتباط  برای  استوديوی  دوربين های  مخصوص  گوشی  ـ  داخلي  باطات  ارت
طرفه بين تصويربردار و اتاق فرمان 

intercom (communication)

تبديل كننده كه با استفاده از آن می توان چند چراغ كوچك را به وسيله 
باطری ماشين روشن كرد.

Inverter

Irisديافراگم )آيريس(

شاخص عددی حرارت رنگی در تصوير كه توسط لرد كلرين بريتانيايی در 
قرن 19 ابداع شد.

Kelvin

Key Light (KL)نور اصلی

Kino floيکی از اولين شركت های سازنده چراغ های فلورسنت با همين به نام 

كينتوگراف ـ اولين دوربين فيلمبرداری كه توسط اديسون و دستيارش 
ديکسن در 1889 ساخته شد.

kintograph

Leveling headترازكلگی سه پايه دوربين

Light Emitting Diode (LED)چراغ های با نور نرم و تخت و بدون سايه 
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Lightingنورپردازي

Lighting ratioنسبت نوری ـ اختالف شدت نور بين نور اصلی و نور پركننده 

Liquid Crystal Display صفحه نمايش در دوربين 
(LCD)

Locationلوكيشن ـ محل فيلمبرداری و تصويربرداری 

Long shot (LS)نمای باز

Look Roomفضای نگاه بازيگر

Low Angleزاويه پايين به باال

Low Keyسبك نورپردازی مايه تيره

Mack Upچهره پردازي يا گريم

Macro lensلنز ماكرو برای تصوير برداری بسيار نزديك به سوژه

Manual focusدر اين حالت وضوح تصوير به وسيله تصويربردار انجام می شود.

Master Control Roomاتاق كنترل توليد )اتاق فرمان اصلي(

Matte Boxسايه بان لنز و جای فيلتر روی لنز

Medium close up (MCU)نمای نيمه بسته

Medium long shot (MLS)نمای باز متوسط

Medium shot (MS)نمای متوسط

Memoryدر دوربين های جديد برای ذخيره سازی تصاوير استفاده می شود.

Menuاطالعاتی در حافظه دوربين ها مربوط به نورو رنگ و تنظيمات ديگر دوربين

Middle ground (MG)بخش های ميانی در تصوير )ميانه زمينه(

Miter Soundشاخص كنترل صدا در دوربين يا وسايل صدا برداری 

Monitorمانيتور

Narrow Lightingنورپردازی باريك

Natural density (ND)اين فيلتر بدون تأثير در رنگ نور  فقط شدت نور را كم می كند. 

Nodalاتاق كنترل فني )نودال(

Nodal manنودال من، متصدی تنظيم فنی )رنگ و نور( تصوير

Noiseصداهاي اضافي

Normal exposureنوردهی در حد متعادل

Normal Lensلنز با زاويه معمولی، لنزهای با فاصله كانونی شبيه چشم 

Novakچراغ های چمنی )كنجی(
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screenـOffخارج از كادر

Opticاطالعات مربوط به نوردهی و عدسی دوربين

Optimumديافراگم های ميانگين

Over heedباالی سرـ تصويری كه كاماًل از باالی سر هنرپيشه گرفته می شود.

Over shoulder (O.Sh)نماهاي از روي شانه

Overexposureنوردهی بيش از حد 

Pan and tilt movementsحركات افقي و عمودي دوربين حول محور ثابت

Pan Left (PL)حركت افقی دوربين به طرف چپ

pan Right (PR)حركت افقی دوربين به طرف راست

Panningحركات افقي دوربين حول محور ثابت 

Panning handleدستة پن برای حركت افقی دوربين كه به سه پايه وصل است 

پنتر، شاريو يا چهارپايه ای كه روی ريل قرار می گيرد ـ نوعی از پنتر نيز با 
چراغ الستيکی است.

panther

پانتوگراف ابزاری آويزان از سقف استوديو كه چراغ روی آن نصب شده و به 
صورت آكاردئونی باال و پايين می رود.

Pantograph

Pedestalسه پايه پدستال، سه پايه هيدروليکی در استوديوهای تلويزيونی

Platformسکو كه برای دوربين يا نور در صحنه نصب می شود.

در برنامه های زنده  تلويريونی، تصاويری از قبل ضبط شده كه در البه الی 
برنامه پخش می شود.

Playback

Point of view (POV)نماي نقطه نظر

فيلتر پوالريزه كه برای حذف انعکاس در اشياء غير فلزی مثل آب و شيشه 
استفاده می شود.

polarization Filer (PT)

قابل حمل در مورد هر وسيله ای كه به راحتی قابل حمل باشد استفاده می شود. 
مثل دوربين پرتابل يا دكور پرتابل 

portable

كلوين پيش فرض در دوربين ـ در اين روش رنگ به وسيله شاخص های از 
پيش تعيين شده تنظيم می گردد.

Preset White Balance (PW)

Prime Lensلنز با فاصله كانونی ثابت

Projifپروجيف، جرثقيل كوچك برای انجام حركات دوربين در فضای محدود

Promist Filterفيلتر پروميست كه برای تلطيف و ناواضح كردن تصوير به كار می رود.

Rackاتاق مخصوص ديمرهای كنترل نور در استوديوهای تلويزيونی

Recordتداوم )راكورد( در نورپردازی به حفظ آرايش نور در يك صحنه می گويند.

Red .Green .Blue (RGB)سه گروه نوری ـ قرمز و سبز و آبی
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Reflectorمنعکس كننده نور

Rim lightنور حاشيه ساز كه خط بيرونی دور تا دور موضوع را روشن می كند.

Roninاز ابزارهای حركت دوربين روی دست 

Scoopچراغ كاسه ای

Scrimتوری، نوعی صافی فلزی يا پارچه گونه برای نرم كردن نور

Scriptفيلمنامه ـ سناريو

Script Girlمنشی صحنه

Set dressing or Propsوسايل صحنه كه به آن اصطالحاً آكسسوار نيز گفته می شود. 

Shadierسايه بان دوربين و چراغ

Shadowسايه

دقيق، دقت وضوح ـ به تصويری كه از شفافيت كامل برخوردار باشد، شارپ 
می گويند. 

Sharp

Sharpnessوضوح دقيق تصوير

Shootingفيلمبرداری كردن

دكوپاژ تصويرنامه يا فيلمنامه مصور كه تمام جزييات مربوط به نماها در آن 
نوشته می شود.

Shooting script

Shotنما

حركت  سوژه  همراه  راحتی  به  تصويربردار  وسيله،  اين  روی  دوربين  نصب  با 
 می كند.

Shoulder

Show Offبخش های خارج از دكور

Shutterشاخص كنترل زمان نوردهی 

Silhouetteضِد نور )سيلوئت(

Sky panelپروژكتوری با قابليت ايجاد نورهای رنگی متنوع

انجام حركات كوتاه  از وسايل حركتی است كه در مکان های كوچك و برای 
عرضی دوربين از آن استفاده می شود. 

Slider

Softتصويری را كه از شفافيت كامل برخوردار نباشد، تصوير نرم می گويند.

Soft boxچراغ با نور نرم بدون سايه

Soft lightچراغ با نور نرم بدون سايه

Sound Mixerصدابردار

جلوه هاي ويژه، بخشی از جلوه های ويژه در صحنه و بخش ديگر توسط نرم افزارهای 
كامپيوتری انجام می شود.

Special effect

Spotبا جابه جايی عدسی نسبت به المپ در چراغ فرنل می توان نور لکه ای ايجاد كرد. 
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Strobeنور چشمك زن

Study camاز وسايل حركتی

با لرزش  با فعال كردن اين قسمت در دوربين حركات روی دست  لرزه گير، 
كمتری انجام می شود.

Study shot

Superimpositionسوپرايمپوز تلفيق دو تصوير با يکديگر

Switch Panچرخش افقی بسار سريع دوربين ـ پَن شالقی

Tallyچراغ قرمز روی دوربين

ــن  ــا كلوي ــردازی ب ــای مخصــوص نورپ ــای تنگســتن هالوژن ـ چراغ ه چراغ ه
3200

Tangstan Quartz

Tele Photo Lensلنز زاويه بسته، لنزهايی با فاصله كانونی بلند

ــای  ــر در برنامه ه ــاب تصاوي ــی در انتخ ــم نهاي ــی، تصمي ــردان تلويزيون كارگ
ــود. ــه می ش ــخص گرفت ــن ش ــط اي ــی توس تلويزيون

Television Director

Three Angelمثلثی 

Tiltحركت عمودي

Tilt Down (TD)حركت دوربين از باال به پايين

Tilt Up (TU)از پايين به باال

Tractحركت عرضي دوربين به وسيله ريل يا ديگر وسايل حركتی

Travelingاز انواع حركات دوربين است كه برروی ريل انجام می شود.

TV studioاستوديوي تلويزيوني

فيلتر ضدفرابنفش ـ كه رنگ غالب آبی در تصوير را به خصوص در كنار دريا 
يا كوهستان كنترل می كنند.

Ultraviolet Filter (UV)

Underexposureنوردهی كمتر از حد 

Very Close – up (VCU)نمای خيلی بسته

Video Mixerميز تركيب تصاوير يا ميز مالنژور

Videographerتصويربردار

Videographyتصويربرداری 

viewfinderمنظره ياب يا ويزور

كارگردان فنی ) متصدی تركيب تصوير يا سوئيچر( وی به وسيله ميز مالنژور، 
تصاوير دوربين های مختلف را به يکديگر سويچ می زند.

Vision Mixer

White balance (WB)وايت باالنس

Wide  Angle lensلنز با زاويه باز و فاصله كانونی كوتاه 

Wipeنوعی جلوه تصويری است مانند جارو كردن تصوير
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واژه نامه تخصصي تصويربرداري

Xenonچراغ زنون

Zoetropeزوآتروپ ـ چرخ زندگی – گردونه تصوير

Zoom Back (ZB) or zoom outرسيدن از تصوير بسته به تصوير باز به وسيله لنز زوم

Zoom in (ZI)رسيدن از تصوير باز به تصوير بسته به وسيله لنز زوم 

Zoom Lensلنز با فاصله كانونی متغير

تدوين و صداگذاری

تدوين واقع نما )رئاليستی(: اين نوع تدوين بر مبنای حفظ تداوم زمان، مکان، و رويداد استوار 
است. ازنظر تاريخی اين نوع تدوين از ملييس شروع و با ادوين سی پورتر، گريفيث قوانين آن تا 
حدود زيادی تثبيت شد. در دهة 30 و 40 به دوران كالسيك هاليوود معروف است اين نوع تدوين 

قوانين عمومی خودش را پايه گذاری كرد و به شکوفايی كامل خود رسيد.
با  فيلم  شخصيت های  انديشه های  يا  ذهنيات  بيان  )اكسپرسيونيستی(:  بيانگرا  تدوين 
استفاده از عناصر جهاِن عينِی پيراموِن آنها، به گونه اي كه تماشاگر تصور می كند محيط، تجلی 
از  می شود.  محسوب  آن  تصويری  معادل  يا  و  درونِی شخصيت هاست  دنياِی  بازتاِب  يا  بصری 
در  بلشويکی  انقالب  از  برمی گردد. پس  بيست  دهة  آغاِز  به  تدوين  نوع  اين  آغاز  تاريخی  نظر 
به عنوان  نه  فيلم  با  كه  ظهورگذاشتند  به عرصه  پا  روسی  فيلم سازان  از  جديدی  نسل  روسيه، 
شعبده و سرگرمی و برای كسب سود بلکه مانند يك پديده علمی و تجربی و درجهت تبليغات 
به پيدايش جنبش سينمای ملی  به تجربياتی زدند كه  آنها، دست  برخورد كردند.  ايديولوژيك 
در  شد،  منجر  مونتاژ  جديد  تئوری ها ی  تجربه  و  كشف  به  كه  حركت  اين  شد.  منجر  شوروی 
و  داشت  ادامه  نيز  سالهای1930  تا  سينما،  به  صدا  ورود  از  پس  تا  و  شروع   1920 سال های 
پيشگامانی چون لف كولشوف، پودوفکين، سرگئی آيزنشتاين، ژيگا ورتوف و الکساندر داوژنکو را 
به دنيا معرفی كرد. وجه تمايز اين جنبش، كاربرد خالقانه تدوين در كارهای اين فيلم سازان بود. 
آنها بيشتر از واژه مونتاژ برای نوع خاص تدوين فيلم هايشان استفاده می كردند. اين جنبش از 
لحاظ هنری ريشه در ساختارگرايی داشت و از لحاظ سياسی در جهت تبليغ و گسترش ايدئولوژی 

حاكم بر شوروی آن سال ها يعنی ماركسيسم ـ لنينيسم روسی گام بر می داشت. 

چند ويژگی كليدی فيلم های مکتب مونتاژ با تدوين اكسپرسيونيستی

1 چشم پوشی از شيوه های خطی و مستقيم در روايت و داستان پردازی. ارائه همزمان يا موازی 
چند رويداد متفاوت كه در مکان ها يا زمان های متفاوت می گذرند، ليکن از لحاظ مضمون به هم 

مرتبط اند.
2 به كارگيری فراوان نمای نزديك، برای تأكيد بر جزئيات، به منظور عملکرد نيروی توضيحی و 
تفسيری آنچه در نماهای دور می گذرد. نمای نزديك وظيفه اش ارتقاء روح صحنه از حالت تئاتری به 
سينمايی است و تقابلی كه مونتاژ اين نوع نما با نمای دور ايجاد می كند آن را ، پوياتر جلوه می دهد.

3 پرهيز از حركت های طوالنی دوربين و نماهای بلند.
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4 استفاده دراماتيك از برش پرشی به منظور بازسازی يك حركت خاص از طريق پيوند ابتدا به 
انتهای آن و حذف بخش ميانی .

صدای رئاليستی: اين نوع كاربرد صدا، مستلزم تطابق زمانی است. بدين معنا كه صداها منطبق 
از  از تصاوير توصيفی  با آنها ضبط می شوند. مثاًل بسياری  به طور همزمان  بر تصاويراند، و غالباً 

صدای همزمان در انطباق با تصاوير استفاده می كنند. 
صدای اكسپرسيونيستی: كاربرد صدا در اين گرايش ناهمزمان است. بدين معنا كه، صداها از 
منابع يا سرچشمه هايشان منفصل می شوند، كاركردشان غالباً در تقابل با تصوير است، يا به مثابه 
منابع كاماًل جداگانه ای از معنا وجود دارد. آيزنشتاين و پودوفکين از هواداران اين سبك بودند. 
صدا و تصوير به گونه ای كه هركدام گويای مفاهيم متفاوت ـ و نه مضاعف ـ است. آنها معتقد بودند 

كه صدا به خصوص موسيقی، بايد همچون عامل سمعی متضادی با تصاوير به كاررود. 
اواخر  در  ميدان(  )عمق  ديپ فوكوس  فيلمبرداری  از  استفاده  فوكوس(:  )ديپ  ميدان  عمق 
سال های 1930 معمول شد كه تأثير دگرگون كننده ای بر شيوه های تدوين گذاشت. تا پيش از 
اين، بيشتر دوربين ها از يك فاصلة ديد به طور واضح فيلمبرداری می كردند و قادر بودند در هر 
ميدان ديدی، تصويری كاماًل واضح از يك شئی بدست دهند. ديگر اجزای تصوير كه در همان 
فاصله از دوربين قرار نداشتند محو، يا خارج از وضوح باقی می ماندند. دو كارگردان آمريکايی: 
اورسن ولز و ويليام وايلر متکی بر فيلمبرداری ديپ فوكوس بودند. آنان با تئاتر متعارف ارتباط 
بود. كل  تا عمق صحنه  امکان كمپوزيسيون  از  فرايند حاكی  اين  زيباشناختی  نظر  از  داشتند. 
صحنه را  بدون فداكردن جزئيات، طی يك صحنة تركيبی )از يك زاويه ديد( فيلمبرداري كرد. 
با پيوستار زمانی ـ  بود. عمق ميدان وقتی  بر پرده پديدار  با وضوح يکسان  زيرا تمام فاصله ها، 
مکانی واقعی شکل مي گيرد بسيار مؤثر می گردد. اين تأثيرات دراماتيك ابتدا از خالل ميزانسن )يا 
وابستگی های زمانی و فضايی موجود در متن فريم( حاصل می شود تا پيوند تکه تکة نماها. تکنيك 
عمق ميدان به نحو اجتناب ناپذيری از اهميت تدوين كاسته و فيلمبرداری واجد عمق، وحدت 

زمان و مکان واقعی را حفظ می كرد. فواصل دور، ميانه و نزديك در يك فريم ديده می شود.
پرده عريض )سينما اسکوپ(: در اوايل دهة 1950، تلويزيون درحال بلعيدن تماشاگران سينماها 
بود، و هاليوود در مقابل، رشته ای از نوآوری های فنی را به آزمايش گذارد و با باالبردن واقع گرايی 
فيلم، مخاطبين را به سالن سينماها بازگرداند. يکی از اين نوآوری ها پرده عريض بود. پردة عريض، 
تماشاگر را در احساس تجربِة بصرِی نگرِش محيط، همانند چشم واقعی انسان شريك می كرد. از 
ديگر ويژگی های پرده عريض عبارت اند از: وفاداری زياد به فضا و زمان واقعی، فراگيری جزئيات، 
پيچيدگی و تراكم آن، بازنمايی عينی، تداوم منسجم، نيروی محركه برای مشاركت خالقة تماشاگر.
موج نو: چند تن از مريدان بازن نظير گدار، تروفو، شابرول و رومر در فرانسه، عامل مستقيم بازگشت 
به تکنيك های اكسپرسيونيستی مونتاژ در اواخر سال های 1950 و اوايل دهه 1960 بودند. آنان 
آيزنشتاينی،  استعاره های  از جمله  كردند؛  احيا  را  فراموش شده  تکنيك های سخت  از  بسياری 
پرش )جامپ( كات های عمدی، تغيير لحن های ناگهانی، تکنيك های اكسپرسيونيستی مونتاژی. 
فيلم های سال های دهة شصت انباشته از زوم به جلو و عقب، كات های متقاطع، برش سريع و 

قطع پرشی بودند. دهة شصت اساساً سبکی را به نمايش می گذارد كه در جستجوی محتوا بود.
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تدوين خطی: تمام مراحل تدوين، بدين ترتيب طی می شود: 1ـ جداسازی برداشت ها 2ـ انتخاب 
بهترين برداشت 3ـ رديف كردن آنها 4ـ تدوين اوليه و تدوين نهايی. امروزه اين نوع تدوين در 

تدوين لحظه ای تلويزيونی هنوز استفاده می شود.
تدوين غيرخطی: در اين نوع تدوين، كليه مراحل تدوين قابليت تغيير دارد به طوری كه نيازی به 
اجرای به ترتيب آن نيست. در نتيجه، هر بار با هر ساختاری كه برداشت های منتخب در سکانس، 
تدوين نهايی شوند، موجوديت آنها حفظ می شود. به اين ترتيب، اسکلت و جزييات هفته ها كار 
تدوين را بدون تخريب مواد يا بدون در هم ريختن واريانت ها می توان حفظ نمود. آنها را مقايسه 
كرد و هر بار به دلخواه در آنها تغييراتی به وجود آورد؛ زيرا اين شيوه تدوين، برگشت پذير است. 
به عالوه، برداشت های حذفی، همچنين تکه های جداشده از نماها، همواره در زمينه صفحه نمايش 
خالقيت  مرحله  آخرين  كه  نهايی،  تدوين  بنابراين  است.  تدوين گر  چشمان  برابر  در  كامپيوتر 
ديگر  و  ديزالوها  برش،  نقاط  دقيق تر،  هرچه  تنظيم  می ماند،  نرمش پذير  همواره  است  تدوينگر 

جلوه های بصری تدوين، هميشه امکان پذير است و امکان تجديد نظر و ارزيابی وجود دارد.

فرهنگ واژگان تخصصی تدوين

توصيف واژهمعادل فارسیواژگان

Cutبرش
قطع

 تغيير ناگهاني از نمايي به نماي ديگر
 1ـ عمل برش زدن فيلم.

2ـ فرماني از سوي كارگردان يا افراد ديگر، براي قطع كار دوربين و صدا، 
 بعد از فيلم برداري از نماي مورد نظر.

معموالً تعريف اول كاربرد بيشتري دارد.

Establishing shotنمای معرف
نماي افتتاحيِة سکانس، كه معرف مکان و حال و هواي صحنه و فيلم است 
و به بيننده اطالعاتي كلي در مورد زمان و وضعيت عمومي صحنه مي دهد. 

نماهاي معرف معموالًً نماي از دور يا خيلي دورند.

Fadeمحـو
به عنوان وسيله  يا شروح صحنه اي كه معموالًً  براي ختم  تدريجي  روشي 
انتقال از صحنه اي به صحنه ديگر به كار مي رود و به اين ترتيب تصوير به 

تدريج محو مي شود و تصويري ديگري جاي آن را مي گيرد.

Effectsافه، جلوه

هر نوع عنصر تخيلي يا مصنوعي كه جزء طبيعي صحنه نباشد و روش هاي 
به طورمشخص،  اين خلق جلوه  »افه« گويند.  اضافه شود  آن  به  تکنيکي، 

مترادف موارد زير است:
 1ـ جلوه هاي انتقالي

2ـ جلوه هاي ويژه
3ـ افزودن صدا بعد از فيلم برداري 

Tele cineتله سينما
از اين وسيله براي انتقال تصاوير سينمايي به روي صفحه تلويزيون استفاده 
مي شود. تله سينما همچنين تصاوير سينمايي را به تصاوير ويدئويي تبديل 

مي كند تا امکان تدوين الکترونيکي فيلم سينمايي پديد آيد.

Ghost Imageروح تصوير
حاصل دو تصوير بر روي هم، يا بازتاب يك سوژه خارجي روي صحنه اصلي 
به مدد آينه اي دو سويه كه جلوي دوربين قرار مي گيرد. اين تمهيد در دهه 

1940 براي ايجاد تصوير روح يا شبح به كار گرفته شد.
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فرهنگ واژگان تخصصی تدوين

توصيف واژهمعادل فارسیواژگان

Billingعنوان بندی

بر حسب  تصوير ،  در  فيلم  اصلي  شروع  از  پيش  فيلم  بازيگران  نام  نوشتن 
شهرت آنها. عنوان بندي براي بازيگران اهميت خاصي دارد ، هم از جهت 
اهميت نسبي آنها در فيلم، همچنين از جهت قرارداد هاي بعدي كه تأثير 

بسياري به جا مي گذارد.

Cue Lightچراغ نشانه

منزله  به  مي شود،  روشن  وقتي  كه  دوربين،  ديد  از  بيرون  كوچکي  چراغ 
بايد  كه  را  كاري  يا  بگويد  را  نظر  مورد  بايد جمالت  بازيگر  كه  است  آن 
انجام دهد. اين چراغ براي كساني كه گفتار روي فيلم را ضبط مي كنند 

هم مفيد است.

Deep Focusعمق ميدان
سبکي در فيلم برداري كه عمق ميدان نسبتاً وسيعي دارد و در آن تمام 
و  كانوني  حالت  در  پس زمينه(  و  ميان زمينه  )پيش زمينه،  تصوير  سطوح 

واضح هستند. 

Actionحركت، كنش

آمادگي  و  آگاهي  از  پس  و  كارگردان  سوي  از  بازي  شروع  دستور  1ـ 
فيلمبردار و صدابردار صادرمي شود تا بازيگران بازي خود را آغاز كنند.

در  آنچه شخصيت ها  و  در طول صحنه  بازيگران  رفتارهاي  و  2ـ كنش ها 
طول صحنه انجام مي دهند.

3ـ ماجرايي كلي ، كه در هر صحنه يا سکانس رخ مي دهد.

Slow Motionحركت آهسته

براي  پرده ظاهر شود.  بر  معمولي  از حالت  آهسته تر  و  كندتر  كه  حركتي 
دستيابي به اين نوع حركت، صحنه موردنظر را با سرعتي بيش از سرعت 
معمولي، يعني 24 قاب در ثانيه، فيلمبرداري مي كنند و سپس با سرعت 
براي  معموالً  حركت،  نوع  اين  مي آورند.  در  نمايش  به  ثانيه  در  قاب   24
ايجاد تأثيري جدي و پر احساس به كار مي آيد و در خلق حال و هواي 

نوستالژيك مفيد است.

Offـscreenخارج از قاب

مي داند  تماشاگر  اما  نمي شود،  ديده  كه  ماجرايي  يا  شيء  شخصيت،  هر 
صحنه  از  خارج  ناحيه اي  از  كه  صدايي  مانند  است.  صحنه  از  جزئي  كه 
شنيده مي شود يا جهتي كه شخصيت اصلي به آن نگاه مي كند اما خارج 

از تصوير است.

Imaginary Lineخط فرضی
خطي فرضي كه بين دو يا چند بازيگر ترسيم مي شود و دوربين بايد در يك 
سوي اين خط قرار گيرد؛ تا چند نما كه از چند فاصله يا زاويه مختلف به 

هم پيوند مي خورند ، در ديد بيننده اخالل و ناهمگوني ايجاد نکند.

Dolby System سيستم صوتی
دالبی

سيستمي براي ضبط و پخش صدا كه صداي مزاحم را به حداقل مي رساند، 
فركانس صوتي را اصالح مي كند و برد صدا را افزايش مي دهد. اين سيستم 
را مي توان به صورت استريو فونيك )برجسته( چند باندي در نمايش فيلم 
هم به كار گرفت. اين سيستم توسط ري دالبي اختراع شد و نخستين بار در 
فيلم هاي مستندي كه درباره موسيقي و كنسرت هاي راك ساخته مي شد؛ 
مورد استفاده قرار گرفت و به تدريج به خدمت فيلم هاي سينمايي درآمد. 
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Rushesراش

اولين نسخه هاي مثبت فيلم كه معموالًً صدا و تصوير آن همگام شده، ولي 
از فيلمبرداري، در البراتوار آن را آماده و به تدوينگر  تدوين نشده و بعد 
مي دهد. اين فيلم معموالًً براي كنترل جنبه هاي مختلف كار فيلمبرداري، 
در  رنگ  و  نور  اصالح  براي  تصميم گيري  مبناي  همچنين  است.  مفيد 

نسخه هاي بعدي است.

Narratorراوی

و  مي شود  شنيده  فيلم  روي  داستاني  يا  مستند  فيلم هاي  در  كه  صدايي 
فرد بي طرف  چيزي را روايت مي كند. در فيلم هاي مستند، راوي معموالً 
فيلم هاي  به تصوير مي افزايد. در  را  تکميلي  اطالعات  و مطلعي است كه 

داستاني راوي معموالً درگير قصه و ماجراي فيلم است.

 Film Running
Speed

سرعت عبور 
فيلم

سرعت عبور فيلم در دوربين يا دستگاه نمايش كه براساس سرعت عبور 
قاب )فريم( در ثانيه يا فوت در ثانيه يا دقيقه، اندازه گيري مي شود. فيلم 
صامت با سرعت 16 تا 18 قاب در ثانيه و فيلم ناطق معموالً با سرعت 24 

قاب در ثانيه فيلمبرداري يا نمايش داده مي شوند.

Sequenceسکانس يا فصل

دراماتيکي  منسجم  واحد  كه  مرتبط  صحنه هاي  و  نماها  از  مجموعه اي 
دارند و حاوي داستان هاي كوچك يا سرگذشت مختصر يکي از كاراكترها 
هستند. سکانس ها الزاماً وحدت مکاني ندارند و وحدت زماني آنها مي تواند 
دو پهلو باشد، اما در مجموع بايد يك واحد مستقل دراماتيك را بسازند. 

يك سکانس در فيلم معادل يك فصل در رمان و يك پرده در تئاتر است.

Sceneصحنه

كنشي بي وقفه در داستان فيلم كه معموالً در يك مکان خاص و طي يك 
محدوده زماني مشخص روي مي دهد. گاه صحنه در بيش از يك محل رخ 
می دهد صحنه مي تواند شامل يك نما و يا چند نما باشد. به مکان رخداد 

هر ماجرا نيز صحنه گويند.

Voice  Over (VO)

صدايي كه هم زمان با نمايش صحنه اي شنيده مي شود، با آن ارتباط دارد، اما 
 در آن لحظه از دهان هيچ يك از شخصيت هاي فيلم بيرون نمي آيد.

 صداي خارج از تصوير ممکن است از منابع زير تأمين شود:
 1ـ راوي فيلم مستند.

 2ـ راوي در فيلم هاي داستاني، فيلم را روايت مي كند.
3ـ راوي اول شخص كه خود در صحنه حضور دارد، اما در تصوير حرف 

نمي زند و خارج از تصوير، آن صحنه را تفسير مي كند.
4ـ شخصيتي كه صدايش را در روياهاي شخصيت ديگري مي شنويم ، براي 

مثال موقعي كه نامه شخصي خوانده مي شود.

Depthعمق

يکي از مهم ترين مسائل فيلمبرداري، عمق بخشيدن به تصاوير روي پرده 
است. هر بيننده اي كه تصويري را بر پرده سينما مي بيند، در ذهن خود براي 
آن عمق قائل مي شود. اما فيلمساز عالوه بر آنکه مي تواند روي تخيل تماشاگر 
حساب كند، بايد بکوشد تا توهم عمق را در صحنه خلق كند و به آن، حال 
و هواي واقعي ببخشد. در بيننده مي توان حس عمق فضايي را به چند روش 
تشديد كرد: 1ـ خلق عمق در هر صحنه و تأكيد بر كوچك و بزرگي اشيا 
بسته به فاصله آنها از يکديگر. 2ـ متفاوت بودن نورپردازي صحنه در مناطق 
مختلف به نحوي كه سطوح متمايز نور و سايه محسوس باشد. 3ـ تغيير زاويه 
و فاصله از نمايي به نماي ديگر تا بيننده در صحنه درگير شود. 4ـ حركت 

دادن دوربين و استفاده از حركت هاي تعقيبي دوربين.
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Depth of fieldعمق زمينه

ميزان وضوح تصوير در فواصل مختلف از دوربين. اگر اجزاي تصويري از 
جلو تا عقب از وضوح بيشتري برخوردار باشند، تصوير داراي عمق ميدان 
بيشتر است. براي دستيابي به عمق ميدان وسيع، استفاده از عدسي هايي با 
زاويه باز توصيه مي شود. اين عدسي ها، فاصله كانوني كم و درجه F كمي 
دارند و در عوض طول مدت نوردهي آنها زياد است. براي دستيابي به عمق 
ميدان وسيع، نورپردازي در عمق و وجود فاصله اي نسبتاً زياد ميان سطح 

اصلي كانوني و دوربين نيز الزم است.

Atmosphere اتمسفر يا حال
و هوا

حال و هوا و حس كلي صحنه كه متأثر از يك يا مجموعه اي از عوامل زير 
است: صحنه آرايي، نوع لباس ها، نوع آرايش و گريم بازيگران، رنگ هاي به 
كار رفته در صحنه، سبك بازيگري، زاويه بندي و كادربندي و نوع حركت 

دوربين، نوع تدوين و صدا.

Flashback بازگشت به
گذشته

اتفاق  گذشته  در  فيلم،  حال  زمان  به  نسبت  كه  سکانسي  يا  صحنه  نما، 
گذشته  درمورد  دادن  اطالع  و  پردازي  شخصيت  از  بخشي  است.  افتاده 
افتاده  اتفاق  از حادثه اي كه در گذشته  يادآوري شخصيتي  نيز  كاراكتر و 

و... به كار مي رود.

Computer 
Graphics

گرافيك 
رايانه ای

آنکه  از  بعد  كامپيوتر.  با  گرافيکي  كارهاي  انجام  و  متحرك  نقاشي  خلق 
مورد  در  الزم  اطالعات  جمله  از  صحنه،  هر  خلق  براي  الزم  داده هاي 
شکل  تصاويري  شد،  داده  كامپيوتر  به  حركت  و  نورپردازي  پرسپکتيو، 

مي گيرد كه مي توان آنها را روي فيلم سياه و سفيد يا رنگي ضبط كرد.

Theme Song 
Theme Music

موسيقی 
مضمونی يا 

آهنگ مضمونی

به  فيلم  سراسر  در  كه  موسيقي  اي  قطعه  يا  ملودي   : مضموني  موسيقي 
دفعات شنيده مي شود و القاگر مفهوم خاصي است. برخي از فيلم ها حتي 

موسيقي مضموني خاصي براي هر شخصيت دارند.
آهنگ مضموني : تصنيفي كه در شروع لحظات حساس يا در طي فيلم به 

دفعات خوانده مي شود و عماًل جزئي از فيلم به حساب مي آيد.

Intercutبرش متداخل

به صورت  مي افتد،  اتفاق  مختلف  نقطه  دو  در  كه  ماجراهايي  دادن  نشان 
متناوب، در حالي كه اين ماجراها يك صحنه واحد هستند و ارتباط كاملي 
با هم دارند. اين تمهيد بر خالف تدوين موازي، صحنه اي يگانه را مي آفريند.  
براي مثال نماهايي كه به تناوب از دو نفري كه پشت تلفن هستند و با هم 
گفت وگو مي كنند، نشان داده مي شود. يا تصوير زني كه مضطربانه در انتظار 

رسيدن فرزندش است و فرزندش سراسيمه به سوي خانه در حركت است.

Field Of Viewميدان ديد

عدسي  قبول  قابل  ديد  ميدان  در  كه  دوربين  جلوي  دايره اي  مساحت 
تصوير ضبط  قاب  روي  مستطيلي  ميداني  به صورت  و  دارد  قرار  دوربين 
عدسي  كانوني  فاصله  1ـ  دارد:  بستگي  دوعامل  به  ميدان  اندازه  مي شود. 

دوربين 2ـ فاصله ميان دوربين و سوژه.

Narrationگفتار روايت

اضافي  توضيحات  نريشن  سينما،  در  است.  قصه  روايت  معناي  به  نريشن 
است كه از سوي كسي بيان مي شود؛ و از شخصيت هاي فيلم نيست. در 
فيلم هاي مستند و آموزشي، صدايي است كه روي فيلم گذاشته مي شود 
اختيارمان مي گذارد. در  اطالعات تکميلي درباره تصويري است كه در  و 
از آن،  فيلم هاي داستاني، معموالً صداي يکي از شخصيت هاست و هدف 

اطالعات بيشتر و گسترش آگاهي ما از شخصيت ها و ماجراي فيلم است.
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Traveling Matte

فرايندي در جلوه هاي ويژه كه در آن، عناصري از تصاوير مختلف كنار هم 
قرار مي گيرند و تصويري تركيبي ساخته مي شود. با اين فرايند همچنين 
مي توان، نماي زنده اي را كه فيلمبرداري شده با پس زمينه اي كه در جاي 

ديگري فيلم برداري شده ، يا ماكت هاي عروسکي تركيب كرد.

Acousticsطريق عايق بندی از  بگذارند  اثر  صدا  بر  كه  ناحيه اي  هر  محيطي  عوامل  كنترل 
عايق بندی صورت می گيرد.

Allegoryتمثيل
اين واژه براي توصيف فيلمي به كار مي رود كه شخصيت و حوادث موجود 
در فيلم نشان دهنده موقعيتي بيرون از فيلم يا بعضي موقعيت هاي اخالقي 

فراگير هستند.

Archival Filmفيلمي كه از فيلم هاي موجود در بايگاني ساخته شده باشد.فيلم آرشيوی

Backgroundكه پس زمينه پيش زمينه اي  يا  تصوير  پشت  در  واقع  عمومي  فضاي  و  دكور صحنه 
رخدادهاي اصلي در آن اتفاق مي افتد.

Background Music

موسيقی 
پس زمينه

يا موسيقی متن

آهنگي كه با ماجراي فيلم همراهي مي كند، اما از منبع درون فيلم تأمين 
نمي شود. اين موسيقي در ذهن تماشاگر، حس تداوم بصري مي آفريند و 
از  گاهي  امروزه  مي كند.  تشديد  را  صحنه ها  احساسي  كيفيت  همچنين 

موسيقي هاي پرطرفدار نيز به عنوان موسيقي متن استفاده مي شود.

Blue Screen 
Process

يك فرايند بسيار پر مصرف كه نيازمند دوربين خاصي نيست و در آن چند پرده آبی
تركيبي،  تصوير  يك  در  مجزا  به طور  را  فيلمبرداري شده  تصويري  عنصر 

كنار هم قرار مي دهند. 

Boom
بازوي متحرك بلند و سبکي كه صدابردار، ميکروفن خود را بر سر آن نصب بوم

مي كند و يك نفر آن را، از فاصله دور و خارج از تصوير دوربين، در باالي 
سر بازيگر نگه مي دارد تا صدابردار صدايش را ضبط كند.

Captionدر لوحه )به ويژه  مضموني  از  اطالع رساني  براي  يا  مقدمه  به عنوان  كه  عباراتي 
فيلم هاي صامت( براي بيان تغيير زمان يا تغيير مکان بر پرده ظاهر مي شود.

Continuity Editingتدوين تداومی

Contrapuntal 
Sound

صدا يا موسيقي كه با تصوير روي پرده در تضاد است ، براي ايجاد احساسي صدای متداخل
مجلس  يك  از  تصويري  روي  بر  كه  جنگ  مارش  مثال  براي  استعاري. 
مهماني پخش شود، اين مارش، احساس نابودي، ناامني و نااميدي ايجاد 

مي كند.

Contrast
اختالف نسبي ميان تاريك ترين و روشن ترين نقاط تصوير. تضاد، نه تنها بر تضاد

اساس رابطه ميان اين دو حد، بلکه براساس ميزان رنگ خاكستري و حد 
فاصل بين تيرگي و روشني هم تعيين مي شود. 

Cross cutting
اغلب برش متناوب يکديگر. در  با  آنها  رابطه  نمايش  براي  ماجرا  يا چند  بين دو  برش ، 

حالت  آنها،  متقابل  تأثير  از  و  مي دهند  رخ  زمان  هم  ماجراها  اين  موارد 
هيجان و تعليق پديد مي آيد.

Cut – Inنمايي كه به جزء كوچکي از صحنه قطع مي شود. براي مثال شيئي چون كات به داخل
چاقو يا اسلحه، يا بخشي از بدن بازيگر، چشم ها يا دست هاي او.
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Decibel (DB)واحد اندازه گيري شدت صدادسيبل

Definition مناسب خام  فيلم  و  عدسي  از  استفاده  به واسطه  تصوير  باالي  كيفيت 
)امولسيون(

Dialogue
حركت ديالوگ با  معموالً  و  شود  مي  بدل  و  رد  شخصيت ها  بين  كه  حرف هايي 

با  آنها هماهنگ است. گفت وگوها، معموالً سر صحنه و هم زمان  لب هاي 
خود فيلم ضبط مي شود.

Direct Cutجلوه كات مستقيم بي آنکه  ديگر،  صحنه  به  صحنه اي  از  بي واسطه  و  ناگهاني  برش 
انتقال دهنده مانند همگذاري يا محو تدريجي صورت گيرد.

Discovery Shotروي نمای كاشف ناگهان  و  مي شود  گرفته  متحرك  دوربين  يك  با  كه  پيوسته  نمايي 
شخص يا چيزي تمركز مي كند، گويي آن را پيدا كرده باشد.

Dissolveمحو همگدازی تدريج  به  اول  صحنه  آن  در  كه  ديگر،  صحنه  به  صحنه اي  انتقال 
مي شود و صحنه ديگر جاي آن را مي گيرد.

Dubbingضبط گفت و گوها و صداهاي گوناگون و سپس درهم آميختن آنها بعد از صداگذاری
اتمام فيلم برداري. 

Editingتدوين
 Errors of
continuityخطای تداومی

Exteriorمکان خارجی اين  شود.  فيلم برداري  مسقف  مکان  از  خارج  كه  صحنه اي  يا  نما 
مي تواند در داخل يا خارج از استوديو باشد.

Eyeـline match انطباق خط
نگاه

Fast Cuttingبرش سريع نماهاي كوتاه و خلق هيجان يا ايجاد توهم در تماشاگر. كات سريع

Fast Motionحركتي كه روي پرده سريع تر از حالت واقعي به نظر مي آيد. حركت سريع

Final cutتدوين نهايی

Flash Forwardحركت به آينده
نما، صحنه يا كنشي كه نسبت به زمان حال فيلم، در آينده رخ خواهد داد. 
افکار  بود؛ مثاًل  را شاهد  فرافکني ذهني شخصيتي  اين روش مي توان  در 

جنون آميز قاتلي كه صحنه قتل بعدي اش را در ذهنش مجسم مي كند.

Flip Wipeتمهيدي در انتقال از نمايي به نماي ديگر تصوير به طور عمودي يا افقي روبش چرخش
مي چرخد و تصويري ديگر در پشت آن ظاهر مي شود. 

High Contrastتضاد شديد در تصوير، ميان مناطق تاريك و روشن و بدون وجود حالت هاي تضاد باال
بينابيني؛ چنين نورپردازي مي تواند جلوه اي قدرتمند و با نفوذ خلق كند.

Inner Monologueانديشه هاي دروني شخصيتي كه به صورت گفت وگوي ذهني آن شخصيت، گفتار درونی
با خودش عرضه مي شود. اين تکنيك بيشتر متعلق به رمان نويسي است.
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فرهنگ واژگان تخصصی تدوين

توصيف واژهمعادل فارسیواژگان

Insert Shotنمايي از يك شيء كه جداگانه فيلمبرداري شده و سپس در مرحله تدوين به صحنه نمای ميانی
مورد نظر اضافه مي شود. اين شيء مي تواند بخشي از صحنه باشد يا نباشد.

Iris نمايي كه در آن از نقابي مدور استفاده مي شود و به آن حالتي شبيه عنبيه
مي بخشد.

jump cutبرشي بين دو نما، كه غير منتظره و پرشي به نظر مي آيد و به خاطر اين برش پرشی
پرِش آشکار در زمان يا مکان، توجه را به خود جلب مي كند. 

Master Shotنماي مداوم كل صحنه در طول يك پالن، كه معموالً از دور فيلمبرداري نمای اصلی
مي شود و نماي متوسط و نماي نزديك در مرحله بعد، در آن ادغام مي شود.

Matched cutبرش انطباقی

Montageمونتاژ

Pea Bulb

المپ كوچکي درون دوربين كه در ابتداي هر نما روشن مي شود و چند 
با صداي سوتي كه دستگاه  اين كار  نوردهي مي كند.  را  نما  اول هر  قاب 
ضبط صوت ارسال مي كند، هم زمان است. اين قاب هاي اول و صداي سوت 

در مرحله تدوين در همگاه سازي صدا و تصوير به كار مي آيد.

Pixelكوچك ترين جزء هر تصوير كه همان نقاط ريز هستند. هر چه مقدار اين پيکسل
نقطه ها بيشتر باشد وضوح تصوير هم بيشتر است.

Rough cutبرش اوليه

Sequence shotتدوين شامل سکانس ـ نما بدون دخالت  را  يا كل يك سکانس  از يك سکانس  نمايي 
می شود. به عبارتی يك سکانس در يك نما برداشت می شود.

 Shot/Reverse shot
cutting

نما/عکس نما

Sound Effects جلوه های
صوتی

تمام صداهاي فيلم به جز گفت وگو، گفتار روي فيلم و موسيقي را جلوه هاي 
صوتي گويند. 

Symbolهر شيء، شخص، دكور يا عملي كه در عين حال كه معنايي صريح دارد، از نماد و نشانه
اهميت و معنايي ضمني نيز برخوردار است.

Titleبلکه عنوان بندی نباشد،  از يك صحنه  هر كلمه اي كه روي پرده ظاهر شود و جزئي 
تمهيدي براي رساندن اطالعات به تماشاگر باشد؛ عنوان بندي گويند.

Videotape 
Recorder

ضبط كننده 
تصويری

دستگاهي كه صدا و تصوير را روي نواري پوشيده از اكسيد مغناطيسي آهن 
به نام نوار ويدئو ضبط مي كند تا از سيستم تلويزيوني پخش شود. 

Vignette
تصوير با حاشيه 

محو
تصويري كه در مركز واضح و در حاشيه ها محو است. چنين تصويري مشابه 
عکس هاي قديمي است. از اين گونه تصاوير براي تأكيد كردن بر مركز تصوير 

و يا براي خلق جلوه عکس هاي قديمي استفاده مي شود.

VU Meter دستگاهي متصل به دستگاه ضبط يا پخش صدا كه بلندي صدا )با واحد
دسيبل( و يا آن را نسبت به نقطه ميانگين نشان مي دهد. 

Wipeروبش
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نرم افزارهای تدوين

نام نرم افزار سيستم عامل كمپانی توليد كننده آخرين نسخه مخاطب هدف

 Adobe Premiere
Pro Windows، Mac Adobe Systems CC 2017 (11.0.2) حرفه ای

 Avid Media
Composer Windows، Mac Avid 8.6 حرفه ای

 Avid Media
Composer First Windows، Mac Avid 8.10 حرفه ای

 Cyber Link
Power Director Windows Cyber Link 16 خانگی

Edius Windows Grass Valley 8.3 حرفه ای

Final Cut Pro X Mac Apple Inc. 10.4.2 حرفه ای

Vegas Pro Windows Magix 15 حرفه ای

Video Pad
 Windows، Mac،
 iPhone، iPad،
Android

NCH Software 6.01[10] خانگی

استوديو تدوين: اتاقی با فضای حداقل 9 متر است كه شامل:

1 ميزكار
Adobe Premiere، Edius، Final Cut 2 رايانه برای تدوين كه دارای نرم افزارهای تدوين نظير

باشد.
3 حداقل 2 دستگاه بلندگو

4 دو مانيتور برای رايانه تدوين
5 يك دستگاه ريموت كنترل

نهايی  بازبينی  جهت  تلويزيون   6
تدوين

7 مبلمان راحتی جهت ميهمانان 
نظير تهيه كننده، كارگردان يا ساير 

عوامل جهت بازبينی نسخه تدوين
صدای  پخش  و  ضبط  دستگاه   8
ديجيتالی مانند HHB و ... به منظور 
روی هارد  فيلم  صداهای  تبديل 

رايانه تا تدوين گر صدای تصاوير را در زمان تدوين در اختيار داشته باشد.
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استانداردهاي سخت افزاری برای نرم افزارهای تدوين

نام نرم افزار Windows Mac
OS X پردازشگر RAM HDD

 Adobe Premiere
Pro CS4 (32ـbit)  

1.4 GHz، SSE2
compatible processor

 1 GB /
 2 GB when
editing HD

4 GB

 Adobe Premiere
Pro CS5 (64ـbit)  

multicore x64
compatible processor 2 GB 10 GB

 Adobe Premiere
Pro CS5.5 (64ـ
bit)

 
multicore x8664ـ

  compatible
processor

 2GB /
 4 GB when
editing HD

10 GB

 Adobe Premiere
Pro CS6 (64ـbit)  

multicore x64
compatible processor 8 GB 10 GB

Media Composer  
 Intel Core 2
 Duo 2.33 GHz
processor or faster

4+ GB 80 GB

Edius  X Pentium 43.0 GHz+ 1 GB 800 MB

Final Cut Express X  500 MHz 384 MB 1 GB

Final Cut Studio X 
 1.25 GHz
 G4، Intel Core Duo
or Xeon

1 GB  4 GB
Apps

قابليت های نرم افزارها

نام نرم افزار كيفيت 
HD

تدوين 
غيرخطی

تدوين 
چند اليه

قابليت 
اجرای 
تمام 
صفحه

تعداد الين های 
تصوير

تعداد كانال های 
صدا

 Adobe
Premiere Pro     نامحدود نامحدود

 Avid Xpress
 Pro Media
Composer

   24 tracks 24 tracks

EDIUS     نامحدود نامحدود

 Final Cut
Express   

هر سکانس می تواند 
بيش از 99 تصوير 

داشته باشد

هر سکانس می تواند 
بيش از 99 صدا 

داشته باشد

 Final Cut
Studio   

هر سکانس می تواند 
بيش از 99 تصوير 

داشته باشد

هر سکانس می تواند 
بيش از 99 صدا 

داشته باشد
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استوديوی صداگذاری: استوديويی است كه در آن كلية كارهای مربوط به ضبط صدا، تركيب 
فنی صدا و تصوير، ميکس و... انجام می شود و دارای قسمت های زير است:

1 سالن ضبط: اين سالن دارای پردة نمايش فيلم است كه جهت دوبله، صداگذاری، ضبط افکت 
استفاده می شود. همچنين دارای بلندگوهای چپ، راست، مركز و پهلوها و پشت سر است.

2 اتاق فرمان: در واقع اتاق كنترِل سالن ضبط )نمايش( است كه امور صدا، دوبله و ميکس فيلم و 
.... به راهنمايی و فرمان متصديان آن )صداگذار، صدابردار، مدير دوبالژ، كارگردان( انجام می شود 

كه اصوالً دارای تجهيزات زير است:
كامپيوتری  در سيستم های  نيز  مجازی  به صورت  ميکسر،  )درحال حاضر  ديجيتالی  ميکسر   1

موجود است.(
2 دستگاه ضبط و صوت ديجيتالی

3 آمپلی فاير
4 اكواليزر

5 تابلو ارتباطات ورودی ها و خروجی های دستگاه های مستقر در اتاق فرمان
6 ويديو پروژكتور

7 ميکروفون نيومن سالنی بستگی به جنس ميکروفون )دوبله ـ افکت(
8 يك دستگاه كامپيوتر جهت صدابرداری و صداگذاری

9 بلندگوهای مناسب جهت انتقال صدا از سالن به اتاق فرمان و بالعکس
توجه : در بسياری از استوديوهای جديد، صداگذار و كلية تجهيزات آن، در سالن ضبط هستند و 

از اتاق به صورت مجزا تحت عنوان اتاق فرمان استفاده نمی شود.
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اتاق صداگذاری: صداگذاری به صورت ديجيتالی و با رايانه به همراه تجهيزات زير انجام می شود:
1 يك دستگاه رايانه جهت صداگذاری، دارای نرم افزار و سخت افزارهای متناسب

2 بلندگوهای مناسب جهت صداگذاری ديجيتالی سيستم 5 به 1 كارت صدا
3 يك دستگاه ميکسر ديجيتالی دو كانال ديجيتالی

4 يك دستگاه ضبط صوت ديجيتالی 

نرم افزارهای صداگذاری

نام نرم افزاركاربرد

Nuendoبرای صداگذاری فيلم های سينمايی استفاده می شود. تعداد باندهای كاربری صدا نامحدود است.

BaseـQبرای موسيقی و صداگذاری كارهای موسيقيايی

برای پاكسازی محيط صوتی واز بين بردن نويزها از جلوه های صوتی)پالگين ها( بيشتری )صداگذاری( 
برخوردار است.

 Adobe
Audition

مرامنامه اخالقی و حرفه ای بازار كار

وظايف تدوين گر: بسته به تخصص، نوع و اندازه پروژه كاری، وظايف تدوين گر عبارت اند از:
 فهميدن نيازهای پروژه از طريق كارگردان يا مشتری

 انتقال نسخه اوليه فيلم ها و ويدئو ها به كامپيوتر
 بررسی نسخه اوليه و مشخص كردن بخش های مناسب 

 جدا كردن و متصل كردن بخش ها با كمك نرم افزارهای ويرايشی
 حفظ داستان اصلی فيلم عليرغم ويرايش های انجام شده

 ايجاد نسخه خام از بخش های انتخاب شده
 افزايش كيفيت تصاوير به صورت ديجيتالی

   استفاده از نرم افزارهای رايانه ای برای اضافه كردن عناوين، تصاوير گرافيکی، صداها و افکت های 
تصويری



126

 گذاشتن همه راش ها در كنار هم و تهيه نسخه نهايی
 تهيه DVD ها

 در پروژه های بزرگ گاهی يك تيم تدوين در كنار هم، كار تدوين را انجام می دهند.

مهارت و دانش
 خالقيت: تدوين گر بايد نظرات و ديدگاه های مخاطبان را شناخته و برای اثرگذاری بيشتر فيلم 

با كمك خالقيت خود از روش های جديدی بهره بگيرد.
 ديد هنری : داشتن ديد هنری و فهم درست در روند كار و ايده ها و نظرات فيلم ساز به تدوين گر 

كمك زيادی می كند.
 دقت باال و توجه زياد به جزئيات: برای توجه كافی به كوچك ترين موارد در صحنه ها و كنار 

هم قرار دادن صحيح آنها مطابق با داستان فيلم
 مهارت های ارتباطی: برای ايجاد ارتباط نزديك با كارگردان، تهيه كننده و… در پروژه

 توانايی انجام كار تيمی: برای همکاری با ساير عوامل فيلم سازی از جمله كارگردان، صدابردار 
و… با هدف تهيه محصولی ارزشمند و با كيفيت

 تحمل فشار كاری زياد و توانايی انجام به موقع پروژه ها
 مهارت های كامپيوتری: تدوين گر بايد بتواند به خوبی از نرم افزارهاي كامپيوتري استفاده كند.

وظايف صداگذار:
 دنبال كردن دستورات مدير صدابرداری

 تركيب و متعادل كردن صحبت ها، صداها و موسيقی های پس زمينه
 اصالح صحبت ها، متناسب با اجراهای روی صحنه

 ايجاد صداهای اضافی الزم برای تركيب كردن با صدای فيلم
مهارت و دانش:

 توان شنيداری باال
 اطالع از الکترونيك و تکنولوژی صدا: به منظور آگاهی از نحوه كاربرد انواع ميکروفون ها و 

سيستم های مرتبط با صدابرداری
  صبر و تمركز: معموالً در بسياری از فيلم ها فرايند صدابرداری و صداگذاری كاری طوالنی و 
نيازمند تمركز بااليی است؛ بنابراين مسئول صدا بايد صبر و حوصله كافی داشته باشد. مثاًل در 
فرايند صدابرداری ممکن است مجبور شود در شرايط آب و هوای بد كار كند كه تحمل و صبر و 

همچنين تمركز زيادی را می طلبد.
 توجه زياد به جزئيات: از آنجا كه صدا از مهم ترين و تأثيرگذارترين بخش های هر برنامه و يا 
فيلم می باشد، صدابردار بايد به كوچك ترين موارد نيز توجه داشته و آنها را در كار خود زير نظر 

داشته باشد.
 خالقيت: به عنوان مثال صداگذار در گذاشتن افکت ها و صداهای اضافی روی فيلم بايد دارای 

خالقيت باشد تا بتواند كار منحصر به فرد و جذابی را ارائه دهد.
 توانايی كار در ساعات طوالنی: گاهی صداگذاری فيلم به دليل حساسيت باال و نوع خاص آن، 

روندی طوالنی پيدا می كند كه صداگذاری بايد توان تحمل زيادی داشته باشد.
 مهارت ارتباطی: برای ايجاد ارتباط مناسب با كليه عوامل فيلم از جمله كارگردان، بازيگران و...

با   توانايی انجام كار تيمی: همکاری با كليه عوامل فيلم به منظور تهيه يك برنامه يا فيلم 
كيفيت و ارزشمند

 اطالع از آخرين روش ها و تکنولوژی ها در حوزه صدا
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عالئم و كدهای بازيافت مواد مختلف

و  می گردد  محسوب  محصوالت  طراحی  بر  مؤثر  پارامترهای  از  يکی  به عنوان  بازيافت  امروزه 
به خصوص در مباحثی همچون Green design، Sustainable design و Slow design توجه به 
بازيافت از اهميت ويژه ای برخوردار است. يکی از عواملی كه می تواند پس از استفاده از محصول، 
به سهولت تفکيك زباله در مبدا كمك نمايد، عالئم بازيافت مندرج بر روی بدنه كاال است كه نوع 
جنس محصول را بيان می دارد كه در ذيل، به بيان برخی از متداول ترين آنها پرداخته می شود.

آشنايي با كدهاي بازيافت پالستيك
محصوالت  به  آنها  تبديل  و  مصرف شده  و  پالستيك های خرد  جمع آوری  يا  پالستيك  بازيافت 

مفيدی كه بعضی مواقع با فرم اوليه كامال متفاوت است، كار آسانی نيست.
ذوب كردن بطری های آب و تبديل آنها به ميز و صندلی خوش بينانه ترين بخش است. اما به راستی 
با ساير مواد پالستيکی كه به دليل مقرون به صرفه نبودن بازيافت نمی شوند و سال ها در طبيعت 
باقی می مانند، چه بايد كرد؟حتی پالستيك های بازيافتی متفاوت با نوع اوليه بوده و ديگر قابل 
طی  بازيافت  عالمت  داخل  پالستيك  صنعت  انجمن   1988 سال  در  نيستند.  مجدد  بازيافت 
سيستمی كدگذاری كرد. كدها و اعداد نشان دهنده نوع رزين پالستيك است كه به تفکيك شان 
از هم كمك می كنند. آشنايی با اين كدها به شناخت خطر نوع غيربازيافت اين مواد و ضرورت 
جايگزينی آنها كمك می كند. هرچه عدد بيشتر می شود، بازيافت سخت تر و غيرممکن تر می شود.

كدها عبارت اند از:
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PETE 1 پالستيك كد: پلی اتيلن ترفتاالت، قابل بازيافت ترين و معمول ترين پالستيك است 
كه به عنوان بطری های آب، نوشابه و ظرف های يك بار مصرف و غيره استفاده می شود. محکم و 
در برابر گرما مقاوم است و با بازيافت به بطری های آب، ساك، لباس، كفش، روكش مبل، فيبرهای 

پل ياستر و غيره تبديل می شود.
HDPE 2پالستيك كد: پلی اتيلن با غلظت باال كه به هر راحتی و به سرعت بازيافت می شود. 
پالستيك نوع خشك است اما زود شکل می گيرد و معموالً در قوطی شوينده ها، بطری های شير، 
قوطی های آبميوه، كيسه های زباله و غيره به كار می رود. با بازيافت تبديل به لوله های پالستيکی، 

قوطی شوينده ها، خودكار، نيمکت و غيره می شود.
PVC 3 پالستيك كد: پلی وينيل كلرايد سخت بازيافت می شود. با آنکه محيط زيست و سالمت 
افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، ميزها، اسباب بازی ها و بسته بندی ها و غيره 
به چشم می خورد. PVC بازيافت شده به عنوان كف پوش، سرعت گير، پنل و گل پخش كن ماشين 

استفاده می شود.
LDPE 4 پالستيك كد: پلی اتيلن با غلظت پايين است. ويژگی آن قابل انعطاف بودنش است. 
معموالً در نخ های شيرينی، بسته بندی، قوطی های فشاری، كاورهای خشکشويی به كار می رود. 

بعد از بازيافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سيم بند و غيره استفاده می شود.
است.  مقاوم  فوق العاده  حرارت  برابر  در  و  پايين  غلظت  با  پروپيلن  پلی  كد:  پالستيك   PP  5
و  راهنمايی  چراغ  در  شده  بازيافت   PP استفاده می شود.  قوطی  و  بطری  درهای  نی،  عنوان  به 

رانندگی، پارو، جای پارك دوچرخه و قفسه های كشويی كاربرد دارد.
PS 6 پالستيك كد: پلی استايرن كه به فوم معروف است در ظروف يك بار مصرف دردار و غيره 
به كار می رود. فوق العاده سبك ولی حجيم است. PS به دليل آن كه گرما را زياد منتقل نمی كند، 
كاربرد زيادی دارد. با آن كه اين ماده جزء برنامه های بازيافت شهرداری ها نيست اما می تواند به 

عايق های حرارتی، شانه های تخم مرغ، خط كش و ظروف پالستيکی تبديل شود.
7 ساير موارد پالستيك كد: ساير پالستيك ها مانند پلی اورتان می توانند تركيبی از پالستيك های 
فوق باشند. جزء بازيافت نيستند. محصوالت با كد 7 می توانند هر چيز از زين دوچرخه گرفته 
تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسياری از بازيافت كنندگان، پالستيك با اين كد را قبول 

نمی كنند اما رزين اين پالستيك ها قابل تبديل به الوارهای پالستيکی و مواد سفارشی هستند.
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پوشاك و كفش، اسباب بازی های دستی و وسايل بازی در پارك های كودك، وسايل باغبانی، 
موكت و زيلو، مواد مورد استفاده در ساخت زير گلدانی و ميز و صندلی های تاشو، روغن موتور، 
سطوح منزل و پيشخوان، ناودان، بسته بندی مواد، محصوالت كاغذی مانند كارتن و مقوا، وسايل 
تميز كننده مانند جارو، برس، تی و غيره، كاغذ ها و پاكت های مورد استفاده دست نويس و در 
كامپيوتر تمامی اين مواد اگر به روش صحيح از مواد قابل بازيافت تهيه شوند عالوه بر اينکه از نظر 
اقتصادی بسيار به صرفه است، به حفاظت از محيط زيست هم كمك می كند و در ضمن به لحاظ 

مرغوبيت هم هيچ تفاوتی با آنچه از مواد نو تهيه مي شود، ندارد.

پلی اتيلن ترفتاالت 1: از اين پالستيك در 
 بسته بندی نوشيدنی هايی چون آب معدنی

لوازم  و  ساالد  ته         بندی  بس آبميوه ها،  و 
الکترونيکی كوچك استفاده می شود. در 
ميان نشان بازيافت آن؛ كد شماره 1 ثبت 

می شود. 

موادغذايی  بسته بندی   :5 پلی پروپان 
جهت طبخ در مايکروفر، بسته بندی های 
اين نوع  از  تيوپی، ظروف يك بار مصرف 
پالستيك ها ساخته می شوند كد شماره 
5 جهت بازيافت اين نوع پالستيك تعيين 

شده است. 

بندی های  بسته   :3 كلرايد  پلی وينيل 
وكيومی محصوالت، بطری روغن نباتی و 
آب معدنی از اين نوع پالستيك ساخته 
بازيافت آن  شده اند. كد شماره 3 جهت 

تعيين شده است. 

نوع  اين   :2 باال  دانسيته  با  پلی اتيلن 
پالستيك در لوله های آب، بطری شير و 
برخی از شامپوها به كار رفته و كد بازيافت 

آن شماره 2 می باشد. 

در  پالستيك  اين  از  پلی استايرن6: 
يك بار  ظروف  و  تخم مرغ  بسته بندی 
كد  می گردد  استفاده  شفاف،  مصرف 
آن  بازيافت  كد  نشان دهنده   6 شماره 

می باشد. 

از   :4 پايين  دانسيته  با  پلی اتيلن 
فريزر،  كيسه های  در  پالستيك  اين 
كيسه های خريد فروشگاه ها و بطری های 
نوشيدنی ها استفاده می شود. كد بازيافت 

آن شماره 4 می باشد. 

           عالئم                              مفاهيم           عالئم                              مفاهيم

 بهتر است از خريد و استفاده از موادی كه غيرقابل تجزيه هستند خودداری كنيد.
از ظروف يك بار مصرف استفاده نکنيد. از بطری هايی استفاده كنيد كه قابليت دوباره پرشدن را 
داشته باشد. از پاكت های پالستيکی كه قابل شست وشو و استفاده دوباره هستند استفاده كنيد. 
در امر بازيافت هيچگاه موفقيت كامل حاصل نمی شود مگر اينکه مواد قابل بازيافت به كاالهای 
قابل استفاده و مرغوب در بازار تبديل شود. بدين منظور توجه داشته باشيد كه مواد قابل بازيافت 
را هيچگاه با زباله های بی مصرف يك جا نريزيد. موادی را كه می توان از اين طريق توليد كرد 

عبارت اند از:
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فصل 4
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، قلیاتی، 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

PET

PVC
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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

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

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

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

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

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

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

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

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.
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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 5
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
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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



158

 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 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

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.
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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



168

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
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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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الزامات	محیط	کار10

تحلیل	محیط		کار	و	برقراری	ارتباطات	انسانی			

تحلیل	عملکرد	فناوری	در	محیط	کار

به	کارگیری	قوانین	در	محیط	کار

به	کارگیری	ایمنی	و	بهداشت	در	محیط	کار

مهارت	کاریابی

کاربرد	فناوری	های	نوین11

به	کارگیری	سواد	فناورانه

تحلیل	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

	تجزیه	و	تحلیل	فناوری	های	همگرا	و	به	کارگیری	مواد	نوترکیب

به	کارگیری	انرژی	های	تجدید	پذیر	

تجزیه	و	تحلیل	فرایند	ایده	تا	محصول

مدیریت	تولید11

تولید	و	مدیریت	تولید

مدیریت	منابع	تولید

توسعه	محصول	جدید

مدیریت	کیفیت

مدیریت	پروژه

کارگاه	نوآوری	و	کارآفرینی11

حل	خالقانه	مسائل

نوآوری	و	تجاری	سازی	محصول

طراحی	کسب	و	کار

بازاریابی	و	فروش

ایجاد	کسب	و	کار	نوآورانه

اخالق	حرفه	ای12

امانت	داری

مسئولیت	پذیری

درستکاری

رعایت	انصاف

بهره	وری
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