


6صفحهکنیدتحقیق

ابوایرانیدانشمندمورددردیگرمنابعوهاکتاباینترنت،درجووجستباخودگروهدر
.دهیدارائهکالسدرراخودتحقیقنتایجوتحقیقالخوارزمیموسیبنمحمدجعفر
جواب

خوارزمینامهزندگی
خیوه)خوارزمدرمیالدی813وشمسی192برابرقمریهجری198متولدخوارزمی

اهلاحتماالٌخوارزمیاجداداستریاضیاتونجومدرمتعددکتبمؤلفوشدمتولد(کنونی
ایکارهخوارزمی.بودبغدادنزدیکایناحیهبولیقطرازاحتماالٌخودشولیبودندخوارزم

رشتهایندرکتابینیزخودپرداختآنبسطبهوکرددنبالجبررشتهدررادیونانتوس
..نوشت

ازییککتاباین.استدادهتوضیحراهندیشمارشیدستگاه“الهندحساب”کتابدراو
لگوریتمااصطالح.شدموجباعشاریمکانیدستگاهباراغربیاروپایآشناییکهبودآثاری

(Algorithmus)افزودریاضیزبانبهاستخوارزمینامشدهالتینکهرا.



عربیمتنوشدآشناآنباالتینترجمةطریقاززمینمغربکهخوارزمیازدیگریکتاب
راجبرالکلمهترجمههااین.میباشد«المقابلهوالجبرحساب»کتاباست،موجودآن

علمجزچیزینوزدهمقرنمیانهتاواقعدرکهدادندقرار«جبر»علمتمامبامترادف
آثارةزمرازنیز(کتانژانتوسینوسبا)خوارزمیمثلثاتیونجومیجداول.نبودمعادالت

یاتریاضتاریخدرزیادیاهمیتخوارزمیآثار.شدترجمهالتینبهبعدهاکهاستاوعربی
بهعربیجبروهندیشمارههایآنطریقازکهاستعمدهایمنابعازیکیزیرادارد،

بهموفقکهایرانیمسلماندانشمنداینبزرگافتخاراتاز.گشودراهغربیاروپای
المعارفدایره379صفحةکهبسهمینشد،النهارنصفقوسازدرجهیکاندازهگیری

.تاسکردهتحلیلوتجزیهراجالبیفرمولهایواوستریاضیکارهایشرحفقطاسالم
Edgarباراولین BathعنوانبارااوکتابAlgorithmi de Numero Indorium

Georgeسارتنجرجوکردترجمهالتینبه Sartonتاریخیعنیخودمشهورکتابدر
اوکتابRosen،1831در.استخواندهخوارزمیدورانراریاضینهمقرناولنیمهعلم،

,Huntشمارةباکتاباینخطینسخهمتنکهکردترجمهانگلیسیبهرا در214
استتابیکشدهتقدیممامونبهکهالمقابلهوالجبر.میشودنگهداریاکسفوردکتابخانه
استشدههنوشتعربیبهکهباشدجبریکتابنخستینشایدومقدماتیریاضیاتدرباره
عبریوهندیویونانیمنابعازکتابمحتوایازمقدارچهکهاینسربرپژوهاندانش
دارندنظراختالفاستشدهگرفته



ازوکردتدوینوتنقیحرادواینخوارزمیاستمعمولعملدومعادالتحلدرمعموالٌ
کهدیگریریاضیاثردادانجامشایانیکمکعلمیمرحلهبهجبرواردساختنبهراهاین

هبآندرهندیارقامکهحسابدرمقدماتیاستایرسالهشدنوشتهجبرازپسچندی
شرحنظممواصولینحویبهرامکانیارزشنظامکهبودکتابینخستینوبودرفتهکار
دادمی

196–195سالازبعدزمانیاندکجغرافیازمینهدراستاثریکهاالرضصورتکتاب
لشامرااماکنوبزرگشهرهایهمهعرضهایوطولهافهرستتقریباٌواستشدهنوشته

برتنیمبخودنوبهبهاستماموننمایجهاننقشهبرمبتنیاحتماالٌکهاثراینشودمی
درخاصهودببطلمیوساثرازتردقیقجهاتبعضیازکتاباینبودبطلمیوسیجغرافیای

.اسالمقلمرو

.گذشتدرقمریهجری232بامطابقمیالدی848سالحدوددرخوارزمی

http://suherfe.blog.ir/post/t.9.6


7صفحهکارکالسی
قیمتاگر.باشدداشتهسودتومان560000حداقلهفتهدربایدلباستولیدیکارگاهیک

هزینههکبنویسیدالگوریتمیباشد،آنتولیدهزینهاز,بیشتردرصد15لباسهرفروش
.کندحاسبهمشودتولیدهفتهدربایدکهرالباسیتعدادحداقلوبپرسدرالباسیکتولید

جواب

برایمیعالئیاهامتغییرازسپسفهمیدخوبرامسئلهابتدابایدجوابکردنخالصهبرای
استاسلبیکتولیدهزینهکهمتغیریالگوریتمایندرکرداستفادهجوابکردنخالصه

میدستبهلباسهرفروشازحاصلسودمقداردرصد15درAضرببانامیممیAرا
کههاییلباستعدادحداقلشودتقسیمPبر560000وقتیگوییممیPآنبهکهآید
بهباالسمتبهاعشاریعددیککردنگرد.آیدمیدستبهشودتولیدبایدهفتهیکدر

.استجوابکردنرندخاطر

بعدصفحهدرجوابادامه



سایتدرجواب

شروع-1
.قراردهید Aهزینهتولیدیکلباسرادرمتغیر-2
× Aمقدارسودحاصلازفروشهرلباس-3 مینامیم Pآنراکه 15 %
مینامیم Xآنراکه Pتقسیمبر560000حداقلتعدادلباسهایدوختهشدهبرابراستیا-4
بهسمتباال Xگردکردن-5
پایان-6
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11صفحهکارکالسی
بهاردلخواهعددتعدادهرمیانگینبتواندکهدهیدتغییرایگونهبهرا5مثالروندنمای

.آورددست

جواب

سایتدرجواب

http://suherfe.blog.ir/
http://suherfe.blog.ir/
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IT CITY
Square



12صفحهکارکالسی

یتمالگورهایپودمانشاملنهمپایهفناوریوکارکتاباولبخش
بادبای.استحرکتیهایکاروسازورایانهباترسیم-روندنماو

پیشنهادی،پروژه.دهیدانجامپروژهیکپودمانسهاینکمک
اینمالگوریتابتدالذا.استحرکتیکاروسازیکساختوطراحی
فزارانرمکمکباراآنروندنمایسپسوبنویسیدزیردرراپروژه

Edrawطریقازپروژهنهاییگزارشهمراهبهراآنونماییدرسم
.کنیدارسالخوددبیربرایرایانامه

.دکنیکاملراآناست،شدهآوردهروندنمانمونهیک1-8شکلدر
پروژهدرحرکتیکاروسازیکساختوطراحیپروژةالگوریتم

ادهاستفالگوریتمپودمانازنیزکتابتجویزینیمهبخشهای
شودمیخواستهشماازاجراقبلهاپروژهایناکثردر.شدخواهد

.کنیدترسیمراهاکارانجامروندنمایکه

دبعصفحهدرجوابجرثقیلساختنمایروندمثال

روندنمای پیشنهادی پروژۀ1-8شکل 
طراحی و سا خت یک ساز و کار حرکتی



جرثقیلساختنمایروندمثال

جواب

سایتدرجواب
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14کارکالسی صفحه 

؟نهخواهدشددرگروهخودبحثکنیدکهآیندهفناوریترسیموطراحیبارایانهچگو

جواب

جواب در سایت

رشتهایرسومهندسیفنیترسیماتوهاطراحیبیشترامروزیپیشرفتهوپیچیدهجهاندر
انجامهمربوطمتخصصینتخصصتحتومختلفهایافزارنرموهارایانهبابایدناگزیرها

.شودرعایتسازوساختظرافتوسرعتودقتتاشود

وساختشالودهوبنازیرآیندهدرداردکهبسیاریمزایایعلتبهرایانهباترسیموطراحی
بدونترسیموطراحیکهطوریبهشدخواهدشاملراهنرهاوصنایعتمامتولیدوساز

وهوشمندهایرایانهوهاماشینباهاطراحیآیندهدر.بودخواهدنشدنیومعنابیرایانه
.............................وشدخواهدانجامفضاییوبعدیسهصورتبهمصنوعیهوشکنترلتحت

http://suherfe.blog.ir/post/kar.9.14
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14کنید صفحه تحقیق 
بارایانهدرگروهخودباجستوجودراینترنت،کتابهاومنابعدیگردرمورداینکهترسیم

ابجو.کنیدکاربردداشتهباشد،تحقیقمیتوانددرچهمشاغلوحرفههایدیگری
ویکشنقشهدر.استکشینقشهآموزشدرهامهارتترینمهمازیکیدستباترسیم

دررااوکهشودمیشناختهایوسیلهبلکههدف،یکعنوانبهنهدستباترسیمطراحی،
آموزش،علمدنیایبهرایانهورودطرفی،از.کندمییاریخودتصوراتبهبخشیدنعینیت

وترسیماتدررایانهازاستفاده.استکردهفراهمتوجهیجالبومتنوعامکاناتحرفه،و
گفتانتومیو.استنمودهپیشرفتگیریچشمطوربهصنعتیجوامعدرفنیهاینقشه
افزونروزگسترشیوبازکردهجاکشینقشهدرقدرتمند،ابزاریکعنوانبهرایانه،
ترسیمامکانآوردنفراهمبرعالوهای،رایانهافزارهاینرمکیفیوکمیگسترش.دارد

جازیمخلقبهبعدی،سهتصاویرپدیدآوردنباتاکنندمیکمکمابهدوبعدی،تصاویر
ملعواردترسیمامردرکمکیابزاریعنوانبههارایانه.بپردازیمخودهایطرحوتصورات

باقطهنهرکهاستدکارتیهندسینظامبرمبتنیافزارها،نرماینمجازیِفضای.اندشده
فضادرحجموصفحهخط،اساس،همینبر.شودمیتعریفآنمختصاتگانهسهاعداد

کانام.شودمیفراهممجازیفضایدرهانقشهبعدیسهودوبعدیترسیمامکانوتعریف
.افزارهاستنرماینازاستفادهمهممزایایدیگرازاطالعاتتبادلوتصحیحتکثیر،



در سایتکاملجواب

.استهشدتبدیلحوزهاینهایچالشازیکیبهامروزهکشی،نقشهٔ  حوزهدررایانهکاربرد
بهازینیدیگرآن،متنوعامکاناتورایانهباترسیمامکانباوجودکهرسدمینظربهگاه

وستدحقیقتدراما.نیستکشینقشهٔ  حوزهدرویژهبهدست،باترسیممهارتکسب
وتدسجانشینتواندنمیتنهاییبهرایانهونیستندهممقابلوبرابرچیزدورایانه

یمکهاستکشنقشهوطراحدستدرابزاریٔ  مثابهبهرایانه.باشدآنهایتوانمندی
.بیفزایدترسیمفرآینددردستهایتوانمندیبرتواند

اساس.شدآغازCADیارایانهکمکبهترسیمافزارهاینرمباکشی،نقشهدررایانهکاربرد
یطراحدرکهافزارهانرمازدیگرینوع.استنقاطوخطوطویرایشافزارها،نرمایندرکار

دلمراخودطرحتاسازندمیقادرراطراحشده،سازیشبیهمحیطیایجادبادارندکاربرد
نرمایندرکاراساس.نمایدمشاهدهواقعیشبهمحیطیدرراآنعملکردوکندسازی
مونتاژ،درشده،یسازمدلقطعاتازکهاستپارامتریکبعدیسهسازیمدلافزارها،
.شودمیاستفادهطراحیمحاسباتِوهاتنشتحلیلودوبعدیهاینقشهتهیه

http://suherfe.blog.ir/post/tahqiq.14.9
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ادامه جواب در صفحه بعد

15صفحهکارکالسی
وکنیدسیبرررارایانهباترسیمفناوریازاستفادهبرایدیگریمزایایگروهدراندیشیهمبا
وباشدفراهمچیزهاییچهبایستیرایانهباترسیمبرایهمچنین.بنویسید2-1جدولدر
نمایید؟رعایترانکاتیچه

IT CITY
Square



جواب در سایت

14صفحهکارکالسی
وکنیدسیبرررارایانهباترسیمفناوریازاستفادهبرایدیگریمزایایگروهدراندیشیهمبا
وباشدفراهمچیزهاییچهبایستیرایانهباترسیمبرایهمچنین.بنویسید2-1جدولدر
نمایید؟رعایترانکاتیچه
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28صفحهپرسش
چرا؟.زددستنبایدحرکتیکارهایوسازحرکتِحالدراجزایبههرگز

جواب

سایتدرجواب

وولیدتزیادیبسیاروزیادگشتاورهااهرمقانوناساسبرحرکتیسازوکارمکانیزمهردر
کارهایسازوحتیکندایجادزیادیبسیارقدرتوتوانتواندمیکهشودمیخارج

ایجادعمربمتربرتنصدهافشاریاقدرتسازوکارهاازبعضیکهجاییتا.کوچکحرکتی
.کنندمی

باچونکندهامکانیزمایندرگیرراخودبدناجزایازیکهریادستفردیاگرحال
یاتدسبهناپذیریجبرانزیانوآسیباستممکنشودمیمواجهزیادیبسیارنیروی
چهیبهپسشودمرگیاعضوقطعباعثمواردیدرحتیوشودوارداوبدناعضایسایر

.زددستباشندکههرنوعازحرکتیسازوکارهایبهنبایدعنوان

http://suherfe.blog.ir/post/kar.9.28
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29صفحهکارکالسی
آناجزایوبررسیراکارگاهدستیگیرهیارومیزیگیرهحرکتیکاروسازخود،گروهدر
.دباشمیحرکتیکارهایوسازازدستهکدامجزءکنیدکهمشخصوکنیدفهرستراها

جواب

سایتدرجواب

ودشمیباعثوچرخیدهمهرهداخلدرایاستوانهپیچدستهیکدورانباهاگیرهنوعایندر
.تاسحرکتیپیچنوعازهاگیرهایندرسازوکارنوعپس.بروندعقبوجلوبههافککه

http://suherfe.blog.ir/post/kar.9.29
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30کارکالسی صفحه 
.راتکمیلکنید3-1جدولشده،درگروهخود،باتوجهبهکارهایکالسیانجام

هامثالهاییازسازوکارهایحرکتیبهکاررفتهدرسیستمهاوکاربردآن3-1جدول
جواب

سایتدرجواب

http://suherfe.blog.ir/post/kar.30.9
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34پرسش صفحه 

جوابآیامیدانیدجرثقیلهاامروزهچهکاربردهاییدارند؟
رکتیحجهتششترکیبباقائمراستایدررابارکهاستوسیلهایگرانبریاجرثقیل
صورتبهاربجاییجابهوباربرداریآناصلیفعالیتکهماشینییا.میکندجابهجاوکنترل
صورتمشابهتجهیزاتسایریاقالبوسیلهآن،بهدرفعالیتاینکهباشدمیهوادرمعلق
میرفتهارکبهحیوانیاانساننیرویباگذشته،ازجرثقیل.گویندمیجرثقیلپذیرد،رامی

.است
تلفیمخسازوکارهایباکهاستصنعتدرمفیدیوکارآمدبسیارماشینی(crane)جرثقیل

وکنداجابجراسنگینبارهایتواندمیفیزیکدرهااهرمقانونازالهامواستفادهباداردکه
فتهرمیکاربهروم-یونان-مصردردوربسیارهایزماندرجرثقیل.کندترسادهراکارها
:میدهدهارائسیارجرثقیلوجرثقیلازمشخصیتعریفاستانداردبینالمللیسازمان.است

یاقالبهوسیلبههوادرمعلقصورتبهبارجابهجاییوباربرداریجرثقیل،اصلیفعالیت-1
.استمشابهتجهیزاتسایر

یتقابلوبودهبرجیتجهیزاتیاودکلبهمجهزکهاستجرثقیلیسیار،جرثقیل-2
خودایداریپبرایگاهیتکیهیاویژهمسیرازاستفادهبدونراتخلیهوبارگیریراهپیمایی،

.استدارا



سایتدرکاملجواب

.شودمیتقسیمعمدهنوع2بهدهدمیانجامکهکارینوعاساسبرجرثقیل
صنعتیجرثقیل-الف
ودشمیاستفاده.....وشهرها-هاکارخانه-بنادردرصنایع،کلیهدرصنعتیجرثقیلاز
towerساختمانیجرثقیل-ب cranes
:ازاستعبارتهاجرثقیلاینکار
مرتبهبلندهایسازهباالخصریزیبتن

باالبرعنوانبهاستفاده
لوازمومصالحبارگیریوتخلیه
بتنیاسکلتاجرایبهکمک
فلزیاسکاتنمودنبرپا
.کرددستهبندینیززیرهایگروهدرتوانمیراجرثقیلمختلفانواع

:(کرینتاور)برجیجرثقیل
ورتصسهبهومیگیردقراراستفادهموردمرتفعساختمانهایدرمعموالًجرثقیلنوعاین
.میشودنصبزمینرویبر

http://suherfe.blog.ir/post/kar.9.34
IT CITY
Square



35پرسش صفحه 
سازوکارحرکتیاستفادهشدهدرپروژهساختحلزونچیست؟

.چندمثالازکاربردهایآننامببرید

جواب

سایتدرجواب

رخچحرکتکارسازوازاستعبارتحلزونساختپروژهدرشدهاستفادهحرکتیکاروساز
Crankلنگ mechanism

هکنمودتبدیلبرگشتیورفتحرکتبهراچرخشیحرکتتوانمیکارسازواینبا
.رودمیکاربهنیززیروسایلدرکارسازواینکندمیعمللنگمیلبرعکس

مختلفصنایعوقطارچرخ-بازیاسباب-خودروهایپیستونحرکت-خیاطیچرخ

http://suherfe.blog.ir/post/Crank mechanism
IT CITY
Square



هایسبکدرونماییدبحثهاآنمورددرخودگروهدرسادههایبازیدیدنازپس
.بنویسیدویژگیچنددستههربرایوکنیدبندیدستهزیرجدول

جواب

43کارکالسی صفحه 

جواب در سایت

http://suherfe.blog.ir/post/kar.43.9
IT CITY
Square

IT CITY
Square



44صفحه پرسش 
.موتورسازندهبازینامببریدچند

جواب

جواب در سایت

عهتوسوتولیدروندآنهاازاستفادهباکههستندافزارینرمابزارهایدارایواقعدربازیموتورهای
مباحثلمسائازخیلیدرگیرراخودطراحنیستالزمدیگربازیموتوروجودبا.شودمیآسانتربازی
ازیبموتورازاستفادهبا.کندگرافیکیطراحیوتوابعنویسیبرنامهمانندمشترکوکلی

.کنندمیزتمرکترتخصصیمباحثوجزئیاترویبرتنهابازیهادهندگانتوسعهوتولیدکنندگان
نعطفمافزارینرمسکوییکآنهازیرانامندمینیز"بازیافزارمیان"اوقاتگاهیرابازیموتورهای

کهدرحالیتاآورندمیفراهمراموردنیازکاربردهایتمامکهکنندمیارائهرامجدداستفادهقابلو
هایبازیرقابتیصنعتدرعواملاینهمگیکهبازاربهارائهزمانوهاها،پیچیدگیهزینه

.سازدپذیرامکانراهابازیتولیدوتوسعهکند،میکمباشندمیحیاتیکامپیوتری

:ازعبارتندسازیبازیمعروفموتورهای

Unity 3D Pro ،Game Maker ،UDK ،Hero Engine ،Madness Engine ،Scratch

http://suherfe.blog.ir/post/Game Engine
IT CITY
Square



54صفحهپرسش
.ببریدنامرانمونهچندچیست؟نوهایانرژیازمنظور

جواب

بعدصفحهدرجوابادامه

:مانند.گویندمینوهایانرژیاصطالحاراتجدیدپذیرهایانرژی
.ندهستدستهایناز...وهیدروژنیامواج،بیوگاز،گرمایی،زمینباد،خورشید،هایانرژی
منابعازتولیدشانبرایکهمیشودگفتهانرژیهاازدستهآنبهجایگزینانرژییانوانرژی
نزمیدریایی،انرژیبادی،انرژیخورشیدی،انرژیمانندمیگردد؛استفادهکربنبدون

لهایپیدرکهنیزهیدروژناز.تودهزیستمانندخنثیکربنوآبینیروگاههایگرمایی،
.میشودبردهنامنوانرژیعنوانبهاست،انرژیذخیرهبهقادرهیدروژنی

نتیجهدرودیاکسیدکربنغلظتافزایشمانندفسیلیسوختهایمعایبانرژیهانوعاین
اینربعالوهنداردرازیستمحیطیآلودگیوهواییوآبتغییراتوزمینکرهدمایافزایش
کربنیهیدرومنابعتجدیدناپذیرهایانرژی.استنامحدودوناشدنیتمامآنهاتولیدمنابع

(...وگازنگ،نفت،زغالمانندمعدنیمواد)غیرزندهو(گیاهان)زندهنوعدودرکههستند
.هستندمعروففسیلیسوختهایبهوهستندموجود

IT CITY
Square



سایتدرجواب

:نوهایانرژیبوسیلهالکتریکیانرژیتولید

تحرکمهایدستگاهازاستفادهبدونخورشیدتابشیانرژیروشایندر:خورشیدیانرژی
سلولدهدمیانجامراعملاینکهدستگاهی.شودمیتبدیلالکتریکیانرژیبهمستقیماً

ماشیندرراخورشیدیهایباتریازاینمونه.داردنامخورشیدیباترییاخورشیدی
نمیبینازخدادادیانرژیاینمنبع.ایددیدهخیابانهایچراغروشنایییاوهاحساب

رساندنمیآسیبزیستمحیطبهورود
حورم.شودمیاستفادهتوربینهایپرهچرخاندنبرایبادانرژیازروشایندر:بادانرژی
انرژیمولد،وکردهمنتقلآنبهراحرکتواستمتصلبرقمولدمحوربهتوربین

میاحداثیهایمحلدروگویندمیبادینیروگاهنیروگاه،اینبه.کندمیتولیدالکتریکی
.بوزدبادسالهایفصلتمامدرکهشود

http://suherfe.blog.ir/post/kar.54.9
IT CITY
Square



55صفحهکارکالسی
است؟نشدهرعایتایمنینکاتچه5-1جدولدر

.بنویسیدمختصریتوضیحهریکبرای

بعدصفحهدرجوابادامه

:جواببهترتیبشماره

استکاربابرقدرحالیکهمحیطمرطوب-1
پریزاستفادهبیشازاندازهازخروجی-2
افرادعبورسیمبرقازمحلتردد-3
انساناتصالجسمهادیبهسیمبرقوتخلیهازطریقبدن-4
برقبرخورداجسامبهسیمهایانتقال-5
تعمیرهنگامبرقاصلیکلیدنبودنخاموش-6

http://bayanbox.ir/view/4007226406814174207/kar55-9-suherfe.blog.ir.jpg
http://bayanbox.ir/view/4007226406814174207/kar55-9-suherfe.blog.ir.jpg


سایتدرجواب

:جواببهترتیبشماره

سیمبیرونکشیدندوشاخهوسایلبرقیبااستفادهازکشیدن-7
نوزاداندستکاریپریزبرقتوسط-8
ورودبهمحدودهپستهایفشارقویواماکنممنوعهمرتبطبابرق-9

http://suherfe.blog.ir/post/kar.55.9
http://bayanbox.ir/view/4167081000306984151/kar55-9-suherfe.blog.ir.jpg
http://bayanbox.ir/view/4167081000306984151/kar55-9-suherfe.blog.ir.jpg
IT CITY
Square



56صفحهکالسیغیرکار
چیست؟آن13مبحثموضوعدارد؟مبحثچندساختمانملیمقررات

جواب

بعدصفحهدرجوابادامه

دراستالزمکهحقوقیوفنی،اجراییضوابطازاستایمجموعهساختمانملیمقررات
رمتموبنا،تعمیرتخریب،نوسازی،توسعهازاعمساختمانیعملیاتاجرایوطراحی،نظارت
هیدایمنی،بهرهتأمینمنظوربهکهساختمانازبرداریبهرهوکاربریاساسی،تغییر

ومسکنوزارت.گرددمیوضعجامعهوفرداقتصادیصرفهومناسب،آسایش،بهداشت
اتمقررتدوینساختمان،وظیفهکنترلومهندسینظامقانون33مادهاجرایدرشهرسازی

.داردعهدهبرراساختمانملی
ومقرراتاین13مبحثکهاستشدهتدوینایگانه22استانداردهایهاساختمانبرای

.استشدهتدوین"هاساختمانبرقیسیساتتأاجرایوطرح"عنوانبااستانداردها،
-عمومی-آموزشی-درمانی-اداری-تجاریومسکونیهایساختمانبرقیتأسیسات
اهتفریحی،کارگهایموقت،پارکودائمیهاینمایشگاهودامداریوکشاورزی-صنعتی

شدهذکراستانداردهایوهانامهآئیننیزومقرراتاینمفادرعایتبابایدساختمانیهای
.شونداجرامبحثایندر



بعدصفحهدرجوابادامه

ساختمانملیمقرراتازایخالصه

ساختمانملیمقرراتمباحثتمامدرفنیاصطالحاتوهاواژهکلیهتعاریف:اولمبحث-1
ادارینظامات:دوممبحث-2
حریقمقابلدرهاساختمانحفاظت:سوممبحث-3
ساختمانعمومیالزامات:چهارممبحث-4
ساختمانیهایفرآوردهومصالح:پنجممبحث-5
ساختمانبرواردبارهای:ششممبحث-6
سازیپیوپی:هفتممبحث-7
بناییمصالحباهایساختماناجرایوطرح:هشتممبحث-8
آرمهبتنهایساختماناجرایوطرح:نهممبحث-9

فوالدیهایساختماناجرایوطرح:دهممبحث-10
هاساختمانصنعتیاجرای:یازدهممبحث-11



اجراحیندرکارحفاظتوایمنی:دوازدهممبحث-12
هاساختمانبرقیتأسیساتاجرایوطرح:سیزدهممبحث-13
مطبوعتهویهوهواگرمایی،تعویضتأسیسات:چهاردهممبحث-14
برقیهایپلهوآسانسورها:پانزدهممبحث-15
بهداشتیتأسیسات:شانزدهممبحث-16
هاساختمانطبیعیگازتجهیزاتوکشیلولهتأسیسات:هفدهممبحث-17
صداتنظیموبندیعایق:هجدهممبحث-18
انرژیمصرفدرجوییصرفه:نوزدهممبحث-19
تابلوهاوعالئم:بیستممبحث-20
غیرعاملپدافند:یکموبیستمبحث-21
هاازساختماننگهداریومراقب:دوموبیستمبحث-22

سایتدرجواب

http://suherfe.blog.ir/post/kar.56.9
IT CITY
Square



60صفحهپرسش
شود؟میاستفادهدلیلچهبهارتسیم

جواب

سایتدرکاملجواب

الاتصسیستمآنبهبرقصنعتدرکهباشدمیزمینسیممعنایبهearthارتسیم
اینواردکهیالکتریکجریانهرکهاستاینارتینگسیستماصلیوظیفه.گویندمیزمین

سیموارتچاهازمتشکلارتینگسیستم.کندمنتقلزمینبهکاملطوربهراشدسیستم
ویمخابراتوصنعتیازاعمبرقیهایدستگاهتمامبدنهمااگر.میباشدچاهبهمتصل
اتصالیمسبهسیمرشتهیکتوسطرابرقکنندهمصرفهرنوعکلیطوربهیاو...وخانگی

.ایمکردهایجادارتینگسیستمکنیم،یکمتصلزمینبه

هربهنولسیمیاوفازهایسیمازهریکاگرکهاستاینسیستماینایجادازهدف
شود؛اینجریاننشتیدچارنظرموردالکتریکیمدارویابداتصالدستگاهبدنهبهطریقی
اتصالییموارددریاوگرفتگیبرقازوشدهمنتقلزمینبهارتسیمتوسطجریاننشتی

.شودمیجلوگیریدستگاه

http://suherfe.blog.ir/post/Earth-wire
IT CITY
Square



62صفحهپرسش
گزینهنبهتریخانگیروشناییدرشوند،میشناختهمصرفکمعنوانبهکههاییالمپآیا

بیندیشیدجایگزینحلراهمورددرچیست؟آندلیلاستمنفیجواباگراست؟

جواب

سایتدرکاملجواب

برایبهتریهایگزینهقدیمیمصرفپرهایالمپبهنسبتمصرفکمهایالمپ
روزهاماما.شودمیخانوادههزینهشدنکموجوییصرفهباعثچونهستندمنزلروشنایی

زیرا:نیستمنازلروشناییبرایفیکسیوآلایدهیگزینهعنوانهیچبههاالمپاین
وسفیدنوراینکههستندسفیدرنگبهبیشتروندارندنورورنگتنوعهاالمپاین-1

.شودمیچشمیعیوبومشکالتباعثکنندهخیره
.زیادنوروکمبسیارمصرفبابازاربهLEDمختلفرنگیومتنوعهایالمپورود-2
.استترراحتوبهتربسیارLEDهاالمپاینبامنزلنورافشانیوتزیین-3

http://suherfe.blog.ir/post/kar.62.9
IT CITY
Square



63صفحهکنیدتحقیق
برایخطریچهوانسانسالمتبرایضرریچهمصرفکمومهتابیهایالمپشکستن
دارد؟زیستمحیط

جواب

سایتدرکاملجواب

هشداستفادهمصرفکمهایالمپدرآنازوست،اسمیماده"جیوه"اینکهبرتوجهبا
اهشکوسردردشدن،عقیمجنین،مغزرویبرنامطلوبیاثرات،محیطدرمادهاینانتشار
و"ترموستات"تولیددرمادهاینازاستفادهدنیادرحاضرحالدرروایناز.داردحافظه

یهاالمپکهاستزمانیسمیمادهایناصلیمشکل.استشدهاعالمممنوعها"دماسنج"
هایالمپکهزمانیپسشودمیمنتشرمحیطدرآنجیوهوشودمیشکستهمصرفکم

حیطمدرموجوداشیایوسایلورویبرجیوهپودرشودمیشکستهفشردهفلوروسنتی
ظیف،تنهایدستمالودستکشازاستفادهضمنستاالزمصورتایندرکهنشیندمی

زیستمحیطدرآنانتشارازتاشودخاموشجاروبرقیوبرودتیتهویه،هایسیستم
.شودجلوگیری

http://suherfe.blog.ir/post/kar.63.9
IT CITY
Square



65صفحهکنیدتحقیق

جواب

بعدصفحهدرجوابادامه

.کنیدتحقیقآنبودناستانداردوتبدیلکلیدکشیسیمدیگرهایراهمورددر-1
سیمدر.شودمیاستفادههاپلهراهوبزرگهایسالنیاخوابهایاتاقدربیشترتبدیلکلید
هایپیچتصالاسپسوشودمتصلکلیدیکمشترکپیچبهفازسیمبایدتبدیلکلیدکشی
کلیدترکمشپیچبهشدهمتصلسیمخروجنهایتدروهمبهسیمتوسطکلیددومشترکغیر
وخطرناکروشاینازغیرکلید،اینکشیسیمدیگرروشهرحال.المپبهاتصالودوم

.کردروشنوخاموشدونقطهازراالمپآنباتواننمیو.استغیراستاندارد

کنیدتحقیقهاپلهراهدرتبدیلکلیدبرایجایگزیندودرباره-2
چشمییاتایمردارسنسورهایازبیشتروشودمیاستفادهکمترراهروهابرایتبدیلکلیدامروزه

نظیمتقابلودلخواهزماناساسبرتایمردارسنسورهای.گرددمیاستفادههوشمندالکترونیک
نظردمورمحیطبهافرادورودصورتدرالکترونیکچشم.کندروشنیاخاموشراالمپتواندمی

.شودمیالمپشدنروشنباعث



سایتدرکاملجواب

.کنیدتحقیقBMSساختمانهوشمندمدیریتسیستمدرباره-3

ملزوماتتامیندیگرسویازدارندروزافزونرشدیارتفاعومساحتدرجدیدهایساختمان
روشابتواننمیدیگرکهاستچالشیآنهادرانرژیمصرفوکنترلهاساختمانایندرزندگی
ودیریتمبخشهایتواندمیساختمانهوشمندمدیریتکلیبطور.بودآنگویپاسخسنتیهای

یریتمدامنیتی،وحفاظتیراهبریومدیریتاقتصادی،وراهبریمدیریتتاسیساتی،راهبری
.شودشاملرامختلفهایبخشدرگذاریسرمایهریسکمدیریتانرژی،مصرف
مىتیاراخدراىگستردهومتنوعامکاناتهوشمندخانهتکنولوژىوساختمانمدیریتسیستم
وشرایطبرحسبساختمان،تأسیساتتجهیزاتووسایلتمامىتکنولوژىاینکمکباکهگذارد

میادهدنمایشمرکزیتابلویدراىصفحهتوسطگان،کنندهاستفادهنیازومحلخصوصیات
.هستندمدیریتوکنترلقابلجاهمانازوشوند

http://suherfe.blog.ir/post/kar.65.9
IT CITY
Square



70صفحهپرسش
چیست؟شیرکردنبستهوبازدرآچاردوکارگیریبهعلت

جواب

جواب در سایت

:زیرهایعلتبه

.باشدزدهزنگوفرسودهشیربهمتصللولهوآبشیرپایهاستممکن-1

باشندفرسودهیازدهزنگشیرپشتاتصاالتاستممکن-2

بهرشیکردنبازهمراهبهکهباشدشیرپشتدیگریگرداناتصاالتاستممکن-3
.آینددرچرخش

رآچادوازاستبهترآبشیرمجزایکردنبازوهاآنداشتننگهمحکمومهاربرایکه
یاکالغی)گیرلولهآچاروفرانسهآچار،دوازتوانمی.کنیماستفادهشیربستنوبازبرای

.نموداستفاده(شالقی

http://suherfe.blog.ir/post/kar.70.9
IT CITY
Square



71پرسش صفحه 
چیست؟ارکایندلیلشمانظربه.باشدبازحالتدربایدشیرشیر،کلگیبستنزماندر

؟چرااست؟ایمادهچهازبندیآبواشرجنس
جواب

جواب در سایت

اگرسپاستزیادمغزیطولوپیچیدهبیرونبهمغزیآبشیربودنبستههنگامزیرا-1
اندنپیچاثردرشودمیزیادطولچونبپیچیمآچارباودادهقرارآنرویراشیرکلگی
برایگیکلبستنهنگامپس.شودمیآنخرابیباعثوکردهبرخوردشیرانتهایبهواشر
هنگاموفتهرعقبواشرتادهیمقراربازصورتبهراشیرپیچبایدنیفتداتفاقایناینکه
کنیمشیرسربستنبهاقدامبعدونشودخرابونکردهبرخوردشیرانتهایبابستن

آبارشیرخوبیبهتااستانعطافقابلو،محکمنرمالستیکازمعموالًواشرجنس-2
.باشدداشتهنیزطوالنیعمروبگیردراکردنچکهجلویوکردهبندی

http://suherfe.blog.ir/post/kar.71.9
IT CITY
Square



72صفحهکنیدتحقیق

ردجووجستباخودگروهدراید؟کردهتوجهبرداشتشیرهایحرکتیکاروسازبهآیا
ارائهسکالدرراآننتایجوکنیدتحقیقخصوصایندردیگر،منابعوهاکتاباینترنت،

.دهید
جواب

جواب در سایت

بانآدرکهاستحرکتیپیچسازوکارنوعازچرخانشیرهایتمامدررفتهکاربهسازوکار
ندیبآبمجموعهوشدهایجادشیردلدرعمودیحرکتفلکهیاپیچیکچرخشوگشتن

.شودمیشیرشدنبازوبستنباعثوراندمیعقبوجلوبهرا

.داردوجودنیزپیچیجکوکارگاهیگیرهانواعدرسازوکارایننمونه

......یاخاصکارهایجهتودارنددیگریهایمکانیزمکههستندنیزدیگریشیرهایاما
ولغزان-ایساجمه-ایکره-مخروطیصورتبهآنهابندیآبنحوهوشوندمیاستفاده

.است.........

http://suherfe.blog.ir/post/kar.72.9
IT CITY
Square



75صفحهپرسش
درنفرهرنفره،چهارخانوادهیکدرچنانچهکنیدمحاسبهالف،6-12شکلبهتوجهبا

؟شودمیجوییصرفهآبلیترچندماهیکدرکنداستفادهتانکفالشازباردوروز
جواب

جواب در سایت

بهوالتتکاسهشویوشستمنظوربهکهاستدستگاهیوشوشستمخزنیاتانکفالش
حجمامروزهامالیتری18و12و6مانند.استمتفاوتیهایحجمدارایو.رودمیکار
.استلیتر6حدوداٌهاتانکفالشاین

تاسکمترآبرفتهدرومصرفمقدارباشدکمترهاتانکفالشحجمهرچهاستبدیهی
مقدارکنداستفادهلیتری6تانکفالشازبار2روزدرنفرهرنفره4خانوادهیکدراگر

.بودخواهدزیرمحاسباتبابرابرسالوماهوروزدرشدهاستفادهآبحجم
:روزیکدر
لیتر48بااستبرابر6درضرب2درضرب4
:ماهیکدر
آبلیتر1440بااستبرابر30درضرب48
:سالیکدر
آبلیتر17520بااستبرابر365درضرب48

http://suherfe.blog.ir/post/kar.75.9
IT CITY
Square



77صفحهکنیدتحقیق
باخودهگرودراید؟کردهتوجهآنتپندهقلبعنوانبهساختمانتأسیساتبهکنونتاآیا

ساتیتأسیهایسیستمشباهتخصوصدردیگر،منابعوهاکتاباینترنت،درجووجست
جواب.دهیدارائهکالسدرراآننتایجوکنیدتحقیقانسانقلببه

جواب در سایت

گشتبرورفتصورتبهساختمانیکبرودتیوحرارتیتاسیساتهایسیستمساختار
رد.کندمیعملخونگردششبکهیاانسانقلبوهارگشبکهماننددقیقاکهاست

اءاحیباعثهاششوشودمیرگهادرخونحرکتباعثقلبانسان،خونگردشسیستم
اینواستگردشدرجاریوممتدصورتبهخونگردشوگردنندمیخونشدنزندهو

.شودمیبدنداشتننگهزندهوفعالباعثعمل
دراستنساناخونگردشسیستمشبیهدقیقاَنیزساختمانیکتاسیساتسیستمعملکرد

مانندلولهشبکهباشد(گرمایی)حرارتیهمو(سرمایی)برودتیهمتواندمیکهسیستماین
بهراآبگردشکارقلبمانندسیستمهایپمپوکنندمیجاریخوددرراآبهارگ

برعهدهراآباحیاءکارهاششمانندگرماییوسرماییوسایلهمچنیندارندعهده
وبستهتمسیسیکخون،گردشسیستممانندتواندمیساختمانتاسیساتسیستم.دارند
.باشدپویا

http://suherfe.blog.ir/post/kar.77.9
IT CITY
Square



85صفحهپرسش
نظرازهادیوارانواعازکدامهرشوند؟میساختهمتفاوتهایضخامتباهادیوارچرا

جوابدارند؟کاربردکجادرضخامت

سایتدرجواب

ارفشبرابردرونامندمیتقسیموکنندهجدادیوارهایرامتریسانتی11/5دیوارهای
سانتی30دیوارهایوباربرنیمهدیواررامتریسانتی22دیوارهایوندارندمقاومتتاب

.نامندمیباربردیوارهایرابیشترومتری
ردتوانمیآنهاازکهدارندنیزمتفاوتیکاربردهایدارندکهضخامتیاساسبردیوارها
:مانندنموداستفادهمختلفهایمحل

ساختندیوارباربرجهتنگهداشتنوزنسقفوطبقاتباال
سانتیجهتساختنستونهایباربر45دیوار

جهتساختفونداسیوندیوارها
دیوارهایجداکنندهوغیرباربر

گاهیبهصورتحصارکشیاطرافزمینوباغ
.گاهیبصورتنماسازیهایمختلفیازآنهااستفادهمیشود

http://suherfe.blog.ir/post/kar.85.9
IT CITY
Square



98صفحهکنیدتحقیق
نندهکخنکمایعخصوصدردیگرمنابعوهاکتاباینترنت،درجووجستباخودگروهدر

.دهیدارائهکالسدرراآننتایجوکنیدتحقیقآن،هایویژگیوموتور
جواب

سایتدرکاملجواب

.باشدداشتهرازیرهایویژگیبایدکاریخنکمایع
.باشدسیالوروان-
.باشدداشتهپایینیانجماددرجهوباالجوشدرجه-
.باشدداشتهباالییحرارتانتقال-
.باشددسترسدربراحتی-
شودزداییرسوبباعثبایدبلکه.نشودزدگیزنگوخورندگیباعث-
.نکندرسوبتولیدباال،درجهدروباشدبرخوردارباالییجوشنقطهاز-
.باشدنداشتهکنندهخنکسیستمرویتخریبیاثروکردهمنتقلخوبیبهراحرارت-
.باشدپایینآناحتراقدرجه-
.باشدنداشتهبدوزنندهبوی-
.باشدنداشتهنامطلوباثرخودرورنگروینشتیصورتدرهمچنیننشودخوردگیباعث-

وشجدمایباافزودنیموادکردناضافهبایافشارافزایشباتوانمیراکاریخنکمایعجوشنقطه:توجه
.دادافزایشگلیکولاتیلمثلباالتر

http://suherfe.blog.ir/post/ethyl glycol
IT CITY
Square



103صفحهپرسش
؟کردبایدچهرانندگی،هنگامدرموتورعیبهشدارچراغشدنروشنصورتدر

جواب

سایتدرجواب

درلاختالیاوعیبیآمدنوجودبههنگامپیداستچراغایننامازکههمانطور
نیمبپیامیوهشداررانندهبهوشودمیروشنچراغاینخودروازقسمتیکار
هنگاماستالزمپس.دهدمیراخودروازقسمتیصحیحکارکردعدمبر

ومتوقفراماشینبایدرانندهایستامکانصورتدرهاچراغاینشدنروشن
وتهدایمجازتعمیرگاهبهراخودروفرصتاولیندریادهدانجامرایابیعیب
.نمایدعیبرفع

http://suherfe.blog.ir/post/kar.103.9
IT CITY
Square



112صفحهکارکالسی
ترازویازاستفادهباسپسنمایید،ترسیمراوزنگیریاندازهنمایروندابتداخود،گروهدر

.کنیدثبتوگیریاندازهراکودکماکتِیکوزنِدقیق،

وزنگیریاندازهنمایروند

وزنگیریاندازهنمایرونددانلود

http://suherfe.blog.ir/post/flowchart.vazn
IT CITY
Square

IT CITY
Square



113صفحهکارکالسی
ازکییازاستفادهباسپسنمایید،ترسیمراقدگیریاندازهروندنمایابتداخود،گروهدر

.کنیدثبتوگیریاندازهراکودکماکتِیکقدِقد،گیریِاندازههایروش
قدگیریاندازهنمایرونددانلود

http://suherfe.blog.ir/post/ravand.qad
http://bayanbox.ir/view/2658712750890680023/flowchart-andazegiri.qad-suherfe.blog.ir.png
http://bayanbox.ir/view/2658712750890680023/flowchart-andazegiri.qad-suherfe.blog.ir.png
IT CITY
Square

IT CITY
Square



129صفحهپرسش
؟گرفتنظردرشدهآمادهمسیپالکبرایتوانمیدیگریکاربردهایچهشمانظربه

جواب

سایتدرجواب

بهمهآنکهباشدزیادبسیارتواندمیمسیشدهحکاکیایسازهدستازاستفادهدامنه
دفهبهتوجهباپس.استآنزیباییوخورندگیوزدگیزنگبهمسزیادمقاومتعلت

.کرداستفادهمسیهایپالکوهادستکوباززیرموارددرتوانمیساخت
تزئینیهایپالکوتابلوها-
منزلدربپالک-
اداراتدرراهنماتابلوی-
سمتدرجتابلوی-
اداراتهایاتاقدربسرتابلوی-
مختلفتزئینیظروف-
فانتزیهایورقه-
.................و-
.استمهمکارضخامتاستفادهنوعوساختدر

http://suherfe.blog.ir/post/kar.129.9
IT CITY
Square



129صفحهکنیدتحقیق
ل،نقوحملساختمان،ارتباطات،الکترونیک،برق،جملهاززیادیهایزمینهدرمسفلز

درجووجستباخودگروهدر.داردکاربردکشاورزی،وصنعتیآالتماشینولوازم
ارائهسکالدرراآننتایجوکنیدتحقیقخصوصایندردیگرمنابعوهاکتاباینترنت،

جوابدهید
مسفلزکاربردهایوخواص
شدهآشناآنبامیالدازقبلسالهزار5حدودازبشرکهاستصنعتىفلزترینقدیمىمس
تمامحالهردرولىباشدمىطالشدهشناختهفلزاولینکهدارندعقیدهبرخى.است

مسشدنتهشناخبافلزىصنایعبهبشردستیابىهستندکهمتفقعقیدهاینبرمحققین
نامتتحقلعومسآلیاژازبشراستفادهبهمنجرمسسطحىذخایرکاهش.استآغازگردیده

3ازشربصنعتىهاىتحولوتکاملدرتاریخمفرغدورهترتیببدینوگردید(برنز)مفرغ
.پذیرفتپایانآهنباکشفازمیالدقبلاولهزارهدروآغازگردیدازمیالدقبلهزارسال

را...وخنجر،سپر،نیزه،ساختندرمستهاجمىودفاعىهاىارزشفوالدتولیدوآهنکشف
نىتزئیوخانگىمصارفدربیشترآنهاآلیاژهاىومسطوالنىهاىمدتبراىودادکاهش
باوودشمىمحسوبطالیىدورهیکنیزسازانبرنجبراىکلیسا،رونقدوره.رفتبکارمی
جدیدىفلزمصارفاینداردوجودآنوآلیاژهاىدرمسکهصداطنینقابلیتشناخت
.پیداکرد



کاربردبراىىجدیدوگسترشرونقنیزالکتریکىصنایعرواجوگرماسلحهبهبشردستیابى
.گرددمیمحسوبمس
.باشدمىسانتیگراددرجه2570آنجوشنقطهوسانتیگراددرجه1090مسذوبنقطه
مىذوبترىآسانشرایطبارواینازوبودهکمترفوالدهاوآهنازمسذوبنقطه
بکىسیاوذوبیزوددلیلبهکهنیستندمقادیرىدرمسمخصوصوزنوذوبنقطه.شود

.دهندکاهشرامسصنعتىمصارف
92برابرنقرهبهنسبتمسحرارتىهدایت.باشدمىعنصرترینهادىنقرهازبعدمس

آنالکتریکىوحرارتىهدایتقابلیتبرمسمصرفمواردترینمهمازیکىاست،درصد
میاهشکشدتبهرامسهدایتقابلیتآلیاژییاوناخالصیعناصرحضور.باشدمىاستوار
بیشتررکیبتباخالصبسیارمسازالکتریسیتهانتقالوالکتریکىمصارفدررواینازودهد

.شودمیاستفادهمسدرصد99/99از
سایربامسآلیاژسازىقابلیتولىاستپایینبسیارآنسختىکهنرماستفلزىخالصمس

لیاژهاىآدامنهکهاستگردیدهباعث...وسیلیسیمآلومینیم،سرب،قلع،روى،نظیرعناصر
حکام،استنظیرخاصیتچندیایکآنمتعددآلیاژهاىدروباشدوسیعبسیارمسمختلف
وستاوسیعبسیارمسآلیاژهاىدامنه.باشدداشتهوجود...وپذیرىشکلهدایت،زیبایى،

آنهاتمامازغیرآهنىفلزاتمیاندرمسآلیاژهاىکهکرداظهاربتوانشایدموردایندر
.هستندمتعددتروترمتنوع



سایتدرتحقیقکاملمتن

بهیبىترکعناصرحالایندرشوند،مىبندىدستهآنهاکاربرداساسبرمعموالمسآلیاژهاى
نیزگرىریختهوذوبشرایطوآلیاژنوعبراساسراآنهابندىدستهامکانکههستنداىگونه
ندچیایکبرمعموالآنآلیاژهاىکاربردىهاىزمینهومسمختلفمصارف.سازدمیمیسر

:شودمىاستوارزیرخواصاز
.باالوبسیارخوبحرارتىوالکتریکىهدایت.1
.خوردگىوخورندههاىدرمحیطخوببسیارمقاومت.2
فرسودگیبهمقاومت.3
.صداطنین.4
.زیباودلپذیرهاىرنگ.5
.فشاروکششبهمقاومقطعاتساختدرآلیاژىتنوع.6
ور،سماالکتریکى،مصارفوسایرکابلسیم،تولیددرراهازمینهاینتوانمىحالهردر

وىکشتپروانهشیرآب،پمپ،صوتى،وسایلازبرخىخانگى،مصارفسایرودیگکترى،
چرخیلقبازآنهاستاصلىمشخصهنسبىاستحکاموخوردگىبهمقاومتکهدیگرىوسایل
.نمودوجستجیاتاقانآلیاژهاىساختدرهمچنینونیروانتقالوسایلسایرواهرمبوشدنده،

http://suherfe.blog.ir/post/tahqiq.mes
IT CITY
Square



140صفحهپرسش
؟بشناسیدراخودتانشخصیتبایدچراچیست؟ایحرفهتحصیلیشخصیت
جواب

سایتدرجواب

برایشغلیوحرفهچهکهبودهاینهایشاندغدغهترینمهمازیکیکودکیازهمهتقریباً
ازکهددیخواهیدکنید،مراجعهتانکودکیدورانبهاگر.استترمناسبشانزندگیآینده
مختلفیآرزوهایونظراتخودایحرفهتحصیلیرشتهبرایتاکنونکودکیدوران

یتشخصبههنوززیرکردهتغییرسنیمختلفمقاطعدرآرزوهاونظراتایناما.داشتید
رایبثابتوواحدهدفیکبهرسیدنبرایپس.ایدنرسیدهتحصیلیوایحرفهکامل
انتخابیتابشناسیدخوبراخودهایاستعدادوهاتواناییوشخصیتاستالزمابتداآینده

کهدهیدمیترجیحراانتخابیمرحلهایندر.باشیدداشتهخودشخصیتاساسبرشایسته
وخانوادهخود،هاینیازوباشدتانشخصیتوهارغبتها،ارزشها،تواناییبامتناسب
.کندتأمینراجامعه

http://suherfe.blog.ir/post/kar.140.9
IT CITY
Square



141صفحهپرسش
بشناسید؟راخودتانهایرغبتبایدچراچیست؟ایحرفهتحصیلیرغبت

جواب

سایتدرجواب

وزانآمدانش.گویندمیتحصیلیرغبتراشغلیارشتهیکداشتندوستوعالقمندی
:ندمانباشندعالقمندمختلفهایرشتهوهاشغلبهمختلفسنیمقاطعدراستممکن
.......................ومعلمی-مهندسی-پزشکی-پلیس-خلبانی

دراام.هاسترغبتوهاعالقمندیشناختآیندهدرشغلورشتهانتخابدرقدماولینپس
ورهایفاکتازبسیاریواستعدادوتواناییاستممکنهاداشتندوستوهاعالقمندیاین

.شودگرفتهنادیدهمرتبط
راخودعالقهموردهایشغلوها،رشتههارغبتابتداعزیزآموزاندانشاستالزمپس

شایستهتخابانجامعهآیندهنیازواستعدادوتواناییگرفتننظردرباسپسنمایندشناسایی
.باشندداشتهشغلورشتهانتخابدربجاییو

شدخواهدشغلوکارازبردنلذتباعثعالقهورغبتاساسبرشغلورشتهانتخاب
.شودماشنصیببیشتریموفقیتونمودهپیشرفتشغلایندرشدخواهدباعثهمچنین

http://suherfe.blog.ir/post/kar.141.9
IT CITY
Square



141صفحهپرسش
بشناسید؟راخودتانهایتوانمندیبایدچراچیست؟ایحرفهتحصیلیتوانمندی

جواب

سایتدرجواب

دانشهاینکیاکاریکانجامدرآموزدانشبودنقادریااحساسیعنیتوانمندییاتوانایی
میاساحساین.باشدداشتهراکاریکانجامیاموفقیتدرتواناییوتوانستناحساسآموز
.دشوایجادفردیکدرقبلیهایآموختهیاخودازشناختیاتجربیاتاساسبرتواند

یداپنیزخودسالهچندیندرسینمراتازتواندمیراهاتواناییاینآموزدانشهمچنین
رشتهردتواندمیپسباشدنیزعالقمندوگیردمیریاضیازخوبینمراتاگرمثالکند
بارهایندرنیزتجربیاتییااستعالقمندنیزفنیکارهایبهاگرحالشودموفقریاضیهای
وتوانمندیکهفردییا.باشدموفقبسیارتواندمیمهندسیوفنیهایرشتهدردارد

.استترموفقانسانیهایرشتهدرمسلمادارد....وشعروادبیهایرشتهدراستعداد
ذاتیویاکتسابهایتواناییاستالزمآیندهدربیشترموفقیتبرایعزیزآموزدانشپس
.بپردازیدرشتهانتخاببهآناساسبرونماییدکشفراخود
اوبهوشناختهرااوهایتواناییداردآموزدانشازکهشناختیاساسبرتواندمینیزمعلم

.دهدنشانشاگردشبهراموفقیوهموارمسیراساساینبریانمایدگوشزد
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143صفحهپرسش
بشناسید؟راخودتاناستعدادبایدچراچیست؟استعدادشمانظربه

جواب

سایتدرجواب

شمااینکهمانندعلمیافنیکتحصیلیاکاریکانجامدرفردذاتیتوانایییعنیاستعداد
.دباشیداشته................یاادبیاتیاخطاطییانقاشییافنیکارهایدراستعدادذاتا

شخصدرذاتیصورتبهاستاستعدادهمانکهخدادادیوذاتیتوانومهارتنوعاین
خودردتوانیدمیزمانمروربهخودتانرااستعدادهااین.استاکتسابیغیرو.استنهفته
کشفدراشمبهتوانندمیهمدارندکهشناختیاساسبرنیزمادروپدرالبتهکنیدکشف
نمایندکمکهااستعداداین

هاداموکردنبروزجهتدروبشناسیدراخودهایاستعدادشمااگرگرامیآموزدانشپس
استالزمپسشدخواهیدترموفقبسیاربرداریدگاماستعداداینجهتدرفعالیت

.نماییداقدامآندرپیشرفتجهتدروشناختهراخودهایتواناییواستعدادها
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143صفحهپرسش
بشناسید؟راخودتانهایارزشبایدچراچیست؟ارزششمانظربه

جواب

سایتدرجواب

.تاسشغلیاکاروظیفه،یککاملوصحیحدادنانجامبهفردذاتیتمایلیعنیارزش
یونروحاناستممکندهندمیبیشتریاهمیتشغلوکارمعنویاتجنبهبهافرادیمثال

یا.شوندیبهتراخالقوپرورشیمربیانیاباشندخوبیقرآنودینیمعلمانیاباشندخوبی
ربیشتراکاراجتماعیارزشفردیاگریا.شوندایبرجستهمعروفبهآمرانومبلغان
ریگمربیومعلمی-روانشناسی-مشاوری-مددکاریهایشغلدراستممکنبپسندد
واندتمیبدهنداهمیتبیشترپیشرفتارزشبهذاتابهافرادیاگریا.باشدترموفق

رتموفقایسرمایوداریبنگاههایشغلدروشودخوبیبازارییاتاجریااقتصاددان
.باشد
غلشورشتهانتخاببرایتریروشنوترمیسرراهتواندمیخودهایارزششناختپس
هکگیریدقرارجایگاهیدرآیندهدراستممکنو.نمایدایجادعزیزآموزدانششمابرای
.باشداساسآنبرهمشمامنطقوایده
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