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 سرعٌَاى ّای هَضَعی فارسی

 .عزػٌَاى ّای هَضَػی فارعی هٌتؾز ؽذاٍلیي ٍیزایؼ  1362در عال ■

 .تَعط کتاتخاًِ هلی هٌتؾز ؽذ1372عزػٌَاى ّا در عال ٍیزایؼ دٍم ■

 .  چاج ؽذُ اعت 1381ایي اثز در عال ٍیزایؼ عَم ■

 .ؽذُ اعت اضافِپیَعت ّایی در عال ّای تؼذ تِ ایي ٍیزایؼ ■

 .ًیش هٌتؾز هی ؽَدلَح فؾزدُ رٍسآهذ ؽذُ عزػٌَاى ّا اهزٍسُ تِ ؽکل ■



 ساختار ٍ شیَُ تٌظین سرعٌَاى ّا

 ؽیَُ خقَؿ در کاهل تَضیحات هَضَػی، عزػٌَاى 2 ٍیزایؼ هقذهِ■

   .دّذ هی آى تز حاکن قَاػذ ٍ افَل ٍ ّا عزػٌَاى تٌظین

 تِ حزف فارعی الفثای هَضَػی، عزػٌَاى کتاب در ّا هذخل تٌظین اعاط■

 .اعت حزف

 ًَؽتِ عیاُ ٍ تز درؽت حزٍف تا کارتزد قاتل فزػی ٍ افلی ّای عزػٌَاى■

 .اعت ؽذُ

   .اًذ گزفتِ قزار خَد الفثایی جای در تز ًاسک حزٍف تا ّا عزػٌَاى عایز■



 ّای داهٌِ یادداشت
Scope Notes   

 .آهذُ اعت دعتَرالؼول ّایی ٍ یادداؽت ّا سیز تزخی عزػٌَاى ّا، ■

 .هَضَع اعتداهٌِ ٍ کارتزد ّذف ایي یادداؽت ّا، رٍؽي عاختي ■

 .  ًیش ّغتٌذهثال ّایی یادداؽت ّا هؼوَال حاٍی ■





 ارجاعات بِ کار رفتِ

 . عِ ًَع کلی ارجاع در عزػٌَاى ّای فارعی تِ کاررفتِ اعت
 
 
 

 ارجاعات نگاه کنید بو 

 ارجاعات نیز نگاه کنید بو 

 ارجاعات کلی 



 ارجاعات ًگاُ کٌید بِ 
 

 .ؽذُ هی آیذسیز عزػٌَاى ّای پذیزفتِ ارجاع در ■

 .اعت هتزادفٍ  هتؾاتِاعت ٍ ًؾاًگز عزػٌَاى ّای « X»ػالهت ایي ارجاع ، ■

قزار « ًک»ٍ ًؾاًِ حزٍف ًاسک ّزکذام اس ارجاػات در هحل الفثایی خَد تا ■
 .  گزفتِ اًذ

 
         Digestion        گوارش  

 

        X          ىضم 

 
 

 
 ىضم  

 

 گوارش          نک          

 
 



 ارجاعات  ًیز ًگاُ کٌید

 .  ارجاع تِ هَضَع جشئی تز                            تا ػالهت  ى ى1.
 

 جای در درؽت حزفْای تا کِ ّغتٌذ ای ؽذُ اًتخاب عزػٌَاًْای–
 ، اًذ گزفتِ قزار آى سیز کِ ػٌَاًی عز تِ ًغثت ٍ آیٌذ هی خَد الفثایی

 .دارًذ تزی جشئی ٍ تز رٍؽي ، تز ٍیضُ هؼٌی
 

 

 
 

 آب، منابع  

 

 قنات ىا      .ن ن        
 
 



 ارجاعات  ًیز ًگاُ کٌید

 XX  ػالهت تا                           تز کلی هَضَع تِ ارجاع2.

 الفثایی جای در درؽت حزٍف تا کِ ّغتٌذ ای ؽذُ اًتخاب عزػٌَاًْای–
  هؼٌی ، اًذ گزفتِ قزار آى سیز در کِ عزػٌَاًی تِ ًغثت ٍ اًذ آهذُ خَد

 .دارًذ تزی کلی ٍ تز گغتزدُ

 
 قنات ها  

 

        XX          آب، منابع 

 



 ارجاعات  ًیز ًگاُ کٌید

 .ارجاع تِ هَضَع هزتثط                                      تا ػالهت  م1.
 

 الفثایی جای در درؽت حزفْای تا کِ ّغتٌذ ای ؽذُ اًتخاب عزػٌَاًْای–
 هزتثط هؼٌی ًظز اس ، اًذ گزفتِ قزار آى سیز کِ ػٌَاًی عز تا ٍ آیٌذ هی خَد

   .ّغتٌذ عطح ّن ٍ

 
 قضا و قدر  

 
 جبر و اختیار          .م        

 

 
 جبر و اختیار  

 
 قضا و قدر          .م        

 



 اًَاع سرعٌَاى ّا

ایزاى     پشؽکی     •
 اتزّا

 تک ٍاصُ ای

 اعن ٍ ففت آهَسػ حزفِ ای•

 ّوزاُ تا تَفیفگز (فیشیک)حزکت •



 اًَاع سرعٌَاى ّا

 هقلَب  تاسرگاًی، اعٌاد•

 ػثارتی هَاد هؼذًی در تذى•

 هزکة ارتؼ. ایزاى•



ى ّا
سرعٌَا

ن 
ظی

ًحَُ تٌ
 تک ٍاصُ ای 

 هقلَب

 ّوزاُ تا تَفیفگز

 هزکة

 اعن ٍ ففت

 ػثارتی

 ایران

 ایران، هواپیمایی ملی

(واژه)ایران   

ارتش. ایران  

 ایران پک

 ایران در ادبیات



 اًَاع تقسیوات فرعی

 تقغین ّای فزػی جغزافیایی•

       ؽیزاس   -ایزاى  –هَعیقی        /       فزاًغِ –فٌایغ ؽیویایی 

 .  تقغین ّای فزػی هَضَػی •

       تْذاؽت رٍاًی – کَدکاى        /اػجـاس                        –قزآى 

 .  تقغیوْای فزػی ؽکلی •

        اطلظ ّا –سیغت ؽٌاعی     /ٍاصُ ًاهِ ّا               –فیشیک   
 تقغین ّای فزػی تاریخی یا دٍرُ ای•

        20قزى  –اًغاى گزایی /     پیؼ اس اعالم                –ایزاى 

 
 



 تقسیوات فرعی عام

 تِ تیزُ خط تا هَضَػات کزدى اخـ هٌظَر تِ کِ ّغتٌذ تقغیواتی■

   . ؽًَذ هی اضافِ آًْا

  ّا آى اس اعتفادُ دعتَر ٍ دارًذ قزار خَد الفثایی هحل در تقغیوات ایي■

 .اعت آهذُ ّزیک سیز در

   .تزد کار تِ هَضَػی ّز سیز تَاى هی را تقغیوات ایي■

 .اعت آهذُ ّا عزػٌَاى کتاب هقذهِ در تقغیوات ایي اس فْزعتی■







 تقسیوات فرعی عام دیگر

 تقغیوات فزػی ػام تزای کؾَرّا■

o                            اٍضاع اقتقادی –ایزاى 

 تقغیوات فزػی ػام تزای ؽْز ّا■

o                           هٌاظز -عیزٍ عیاحت  –پاریظ 

 تقغیوات فزػی ػام تزای تٌالگاى ّا■

o                            آهار -هجلظ ؽَرای اعالهی . ایزاى 



 سرعٌَاى ّای کلیدی

عزػٌَاى کلیذی اًتخاب ؽذُ اًذ ٍ ًَػی الگَ تزخی اس عزػٌَاى ّا تِ فَرت ■

 .  تزای گزٍُ خافی اس هَضَػات تِ ؽوار هی رًٍذ

 ّا آى هؾاتِ ّای گزٍُ عایز تِ تَاى هی را هتي در ّا عزػٌَاى ایي سیز تقغیوات■

   .داد اختقاؿ

 شعرا

 

 مولوی•

 

 فالسفه

 

 ابه سینا•

 کتب مقدس

 

 قرآن•

 کشورها

 

 ایران•



سرعٌَاى ّایی کِ در هتي ًیاهدُ اًد ٍلی هی تَاًٌد در 
 .صَرت لزٍم، هَضَع قرار بگیرًد

 ًام اؽخاؿ■
 ًام طَایف، قثال ٍ خاًذاى ّا■
 ًام تٌالگاى ّا■
 ًام ًَاحی ٍ هٌاطق■
 ًام هٌاظز ٍ تٌاّای تاعتاًی■
 ًام پذیذُ ّای طثیؼی■

 ققزّا، قلؼِ ّا: ًام تٌاّا ■

 خیاتاى ّا: ًام ًَاحی ؽْزی■
 ...ًام پارک ّا، جٌگل ّا ٍ ■
 ًام اًَاع حیَاى ّا ٍ گیاّاى■
 ًام تزکیثات ؽیویایی■
 ًام خذایاى اعاطیزی ■
 ًام ؽخقیتْای افغاًِ ای■



 چٌد هثال

 .تزرعی رٍاتط خارجی ایزاى تا کؾَر رٍعیِ در طَل تاریخ1.

 آؽٌایی تا جاًَراى قطة ؽوال2.

 ًگاّی تز تفغیز آیِ هثاّل3ِ.

 هجوَػِ ٍفیتٌاهِ ّای ؽْیذاى جٌگ تحویلی4.

 .  آؽٌایی تا پارک تؼثت ؽْز ؽیزاس5.

 فٌؼت تَلیذ پاعتا در ایزاى6.

 تزرعی خطَط هخاتزاتی کؾَر ایزاى 7.

 


