صفحِ بسنا...
ايي كفحِ دس كفحِ اٍل لشاس هيگيشد .ثؼنا ...ثبيذ دس ٍػظ كفحِ ٍ ثِ ؿىل ػبدُ ٍ هـخق كفحِآسايي
ؿَد .اص ثِ وبس ثشدى ّشگًَِ وبدس ٍ تضييي دس ايي كفحِ خَدداسي ؿَد.

(ًاشًیي سیاُ )01

پاياى ًاهِ کازضٌاسي ازضد داًطکدُ (ًام داًطکدُ
گسٍُ ( ًام گسٍُ

)(ًبصًيي ػيبُ )14

آهَشضي )(ًاشًیي سیاُ ) 01

ًحَُ ًگازش پاياى ًاهِ تحصیالت تکویلي دز
هقطع کازضٌاسي ازضد
اػتبد (اػبتيذ)

(ًبصًيي ػيبُ )24

ساٌّوبً( :بصًيي )14

دکتس

ً( .......................بصًيي ػيبُ )14

دکتس

ً( .......................بصًيي ػيبُ )14

اػتبدهـبٍسً(:بصًيي )14

دکتس

ً( .......................بصًيي ػيبُ )14

ًام

داًطجَ(ًبصًيي ػيبُ )14

هْس 0197

(ًبصًيي ػيبُ )14

صَزتجلسِ دفاعیِ پاياى ًاهِ داًطجَ (فسم ضوازُ )9
الصم اػت داًـدَ فشم كَست خلؼِ دفبعيِ سا پغ اص ثشگزضاسي خلؼزِ دفزباز اص تحلزيتت تىويلزي داًـزىذُ
دسيبفت وشدُ ٍ پغ اص اػىي دس ايي هحل لشاس دّذ.

هحل قساز دادى فسم تعْدًاهِ
داًـدَ الصم اػت فشم تعْذ ًبهِ سا اص ػبيت داًـگبُ دسيبفت وشدُ ٍ پغ اص اهضب ٍ اػىي دس ايي هحل لشاس دّذ

تقدين بًِ(:بصًيي ػيبُ )14
ٍيشايؾ ايي كفحِ ثشعْذُ ًَيؼٌذُ اػت .ايي كفحِ هي تَاًذ حزف ؿَدً(.بصًيي )14

سپاسگصازي(ًبصًيي ػيبُ )14

ايي كفحِ ؿبهل تمذيش ٍ تـىش ًَيؼٌذُ اص توبهي وؼبًي اػت وِ ثِ ًَعي دس تذٍيي پبيبى ًبهزِ ًمزؾ داؿزتِ
اًذً(.بصًيي )14

چکیدًُ(:بصًيي ػيبُ )14

ايي ساٌّوب ثشاي ًَيؼٌذگبى پبيبى ًبهِ دس داًـگبُ علن ٍ ٌّش تْيِ ؿذُ اػت .ايي ساٌّوب ثشاػبع اكَل
ًگبسؽ پبيبى ًبهِ دس داًـگبُ علن ٍ ٌّش تذٍيي گشديذُ اػت .اص ًَيؼٌذگبى تمبضب هي ؿَد ثوٌظَس ايدبد
يىٌَاختي دس اسائِ پبيبى ًبهِ ايي

ًَؿتبس سا دًجبل وٌٌذً(.بصًيي )12

کلوات کلیديً(:بصًيي ػيبُ )12ساٌّوبز ًگبسؽز

پبيبى ًبهِز تحليتت تىويلي (ًبصًيي )12

تَخِ :چىيذُ فبسػي اص يه كفحِ ثيـتش ًجبؿذ ٍ تعذاد ولوبت يب عجبسات وليذي حذاوثش هيتَاًذ پٌح ولوِ يب
عجبست ثبؿذ .کلوات بايد اش طسيق کاها جدا ضًَد.

دس ًگبسؽ فْشػت الصم اػت عٌَاى فلل ثب فًَت ًبصًيي ػيبى  12دس گَؿِ ػوت چپ لشاس گيشد .الصم اػت
صيش هدوَعِ ّبي ّش فلل ثب فًَت ًبصًيي 12ثبؿٌذ .هقدهِ ٍ ًتیجِ گیسي ّاي اًتْايي ّس فصل دازاي
ضوازُ ًوي باضد .دس صيش يه ًوًَِ اص ؿيَُ ًگبسؽ فْشػت هغبلت آٍسدعِ ؿذُ اػت.
فْسست هطالب(ًبصًيي ػيبُ )14

صفحِ

عٌَاى(ًبصًيي ػيبُ )12
فصل اٍل :هقدهِ(ًبصًيي ػيبُ )12

همذهِ(ًبصًيي ............................................................................................................................................ )12
 -1-1ثيبى هؼألِ .................................................................................................................................... ....
 -2-1اّذاف ٍ ضشٍست تحميك ..............................................................................................................
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 -1-3-1اّذاف اكلي تحميك .........................................................................................................
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 -2-5-1خبهِ آهبسي .........................................................................................................................
 -3-5-1اثضاس تحميك .........................................................................................................................
 -6-1تعشيف ٍاطُ ّب ٍ اكغتحبت ....................................................................................................... .
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خذٍل ً -1-2تيدِ ثشسػي پشػؾ ًبهِ ّب دس استجبط ثب عَاهل هَثش(ًبصًيي )12
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فْسست ضکل

ّا(ًبصًيي ػيبُ )14

صفحِ

عٌَاى ضکل(ًبصًيي ػيبُ )12

4

ؿىل ً -1-2وًَِ ؿىل (ًبصًيي )12

III

فْسست
عالهت(ًبصًيي ػيبُ )12

ًطاًِ

) C (m / s

ػشعت ًَس

) E (J

اًشطي

)m (kg

خشم

)R (m

ؿعبا

عالئن(ًبصًيي ػيبُ )14

IV

فصل اٍل

(ًبصًيي ػيبُ ( )28هتي ثِ كَست ٍػظ چيي)

کلیات تحقیق

(ًبصًيي ػيبُ )26

ساشهاًدّي هطالب پاياى ًاهِ
ثْتشاػت تَالي پبيبى ًبهِز ثشاػبع عشح پيـٌْبدي صيش تٌظين گشدد:
 .0خلذ پبيبى ًبهِ
 .2كفحبت همذهبتي ؿبهل :ثؼن ا ...الشحوي الشحينز فشم داخلي خلذ ثِ فبسػيز تبييذيِ ّيبت داٍساىز تعْذ ًبهِ
اكبلت اثشز تمذينز ػپبػگضاسي وِ ثِ تشتيت لشاس هي گيشد.
 .1چىيذُ
 .1فْشػت هغبلت
 .5فْشػت خذاٍل
 .6فْشػت ؿىل ّب
 .7فْشػت عتئن
 .8پيـگفتبس
 .9هتي اكلي وِ هي تَاًذ ؿبهل هَاسد صيش ثبؿذ

*

 فلل اٍل :همذهِز ضشٍست ّبي تحميك ٍ ؿشح ختكِ اي اص فلل ّبي پبيبى ًبهِ
 فلل دٍم :هشٍس ٍ ًمذ دليك ٍ وبهل ثش تحميمبت گزؿتِ
 فلل ػَم :ثيبى دليك ٍ وبهل سٍؽ تحميك
 فلل چْبسم :اسائِز تدضيِ ٍ تحليل دليك ٍ وبهل ًتبيح ٍ يبفتِ ّب
 فلل پٌدن :ثحثز ًتيدِ گيشي ٍ اسائِ پيـٌْبدات
 .01ضوبئن (دس ضَست ٍخَد)
 .00پي ًَؿت (دس كَست ٍخَد)
ٍ .02اطُ ًبهِ (اختيبسي)
 .01فْشػت هٌبثع ٍ هأخز
 .01چىيذُ اًگليؼي ()ABSTRACT
* ثٌذ  9دس سؿتِ ّبي ٌّشي هي تَاًذ هتفبٍت ثبؿذ.
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هعادالت
هعبدالت ثبيذ دس اًتْبي ػوت چپ ٍ ؿوبسُ هعبدالت ثبيذ دس داخل پشاًتض دس اًتْبي ػوت ساػت ػغش لشاس
گيشًذ .ؿوبسُ هعبدلِ ؿبهل ؿوبسُ فلل دس ػوت ساػت ٍ ؿوبسُ هعبدلِ دس ػوت چپ اػت .فبكلِ هعبدلِ ثب ػغش
لجلي ٍ ثعذي ثبيذ ثگًَِ اي ثبؿذ وِ هعبدالت اص هتي لبثل تفىيه ثبؿٌذ ثوٌظَس اسخبا ثِ هعبدلِ دس داخل هتي اص
عتهت ( ).اػتفبدُ هي ؿَد .ثشاي هثبل ثِ هعبدالت ( )2-2( ٍ )1-2تَخِ وٌيذ.

()1-2

E  mC 2

()2-2

R( x, y)  x 2  y 2

جداٍلً ،وَدازّا ٍ تصاٍيس
خذاٍل ز ًوَداسّب ٍ تلبٍيش ثبيذ خَاًبز دليكز هشتت ٍ هؼتمل ثبؿٌذّ .ش خذٍلز ًوَداس ٍ تلَيش ثبيذ ثذٍى ًيبص ثِ
هشاخعِ ثِ هتي ثتَاًذ اعتعبت هَسد ًظش سا اسائِ دّذ ٍ يبفتِ ّبي هَخَد دس آى لبثل تدضيِ ٍ تحليل ثبؿذّ .ش
خذٍلز ًوَداس ٍ تلَيش ثبيذ داساي ؿوبسُ (ؿبهل ؿوبسُ فلل دس ػوت ساػت ٍ ؿوبسُ خذٍلز ًوَداس يب تلَيش دس
ػوت چپ) ثبؿذ .ؿيَُ اسخبا ثِ خذٍلز ًوَداس يب تلَيش ثب ؿوبسُ آى ّب دس داخل هتي كَست هي گيشد .عٌَاى
خذاٍل ثبيذ دس ثبالي خذٍل ٍ دس ٍػظ هتي ثب فبكلِ هٌبػت ًؼجت ثِ ػغش لجل لشاس گيشد .عٌَاى ؿىل ّب ثبيذ دس
پبييي ؿىل ٍ دس ٍػظ هتي ٍ ثب فبكلِ هٌبػت ًؼجت ثِ ؿىل ٍ ػغش ثعذيز هبًٌذ لشاس گيشد.
جدٍل ً -0-2تیجِ بسزسي پسسص ًاهِ ّا دز ازتباط با عَاهل هَثس (ًبصًيي  12ػيبُ)

عَاهل هَثس

زديف
1

احؼبع تعلك ثِ ػبصهبى

2

ًمؾ هذيشيت ػبصهبى

3

عَاهل دسٍى ػبصهبًي

4

ثشگضاسي دٍسُ آهَصؿي

3

دزصد

ضکل ً -0-2وًَِ ضکل(ًبصًيي ػيبُ )12

فْسست هٌابع ()References
ًَيؼٌذُ ثبيذ هشاخع ٍ هبخزي سا وِ دس ساثغِ ثب صهيٌِ يب هتي سػبلِ هَسد اػتفبدُ لشاس دادُ اػتز اعن اص وتزتز
هدززتت ٍ هلززبحجِ ّززب سا روززش ًوبيززذ .ثززشاي ايززي هٌظززَس اص هشخززع ًَيؼززي ثززِ ػززجه  APAهخفززف ولوززِ
) (American Psychological Associationاػتفبدُ هي ؿَد.
ثشاي اػتفبدُ اص ايي سٍؽ هي ثبيؼت ًبم خبًَادگي ًَيؼٌذُ ٍ ػبل اًتـبس هٌجع سا روش وشدُ ٍ كفحِ هَسد ًظش ًيض
دس اًتْبي ًمل لَل آٍسدُ ؿَد هبًٌذ " حيذسي-حؼيٌي ز 1392ز ف ٍ "25ثشاي هٌبثع اًگليؼي ثِ ؿىل
" "Gasper Frank X.2014, 25-26

اًدبم هي ؿَد.

پیَست ّا
ًبهِ ّبز ًوًَِ پشػـٌبهِ ّبز ثشسػي ّبز هغبلت هىولز آهبس ٍ اسلبمز ٍ غيشُ وِ ثِ ًحَي هَسد اػتفبدُ لشاس
گشفتِ اًذ ثِ كَست پيَػت ّبي خذاگبًِ آٍسدُ هي ؿًَذ .دس كَستي وِ ايي پيَػتْب داساي هَضَا يب عجيعت
هختلف ثبؿٌذ دػتِ ثٌذي ؿذُ ٍ تحت عٌَاى پيَػت (الف)ز (ة) ٍ  ...آٍسدُ هي ؿًَذ .اگش دسهَلع ًگبسؽ هتي
پبيبى ًبهِ الصم ثبؿذ ثِ ايي پيَػتْب اؿبسُ ٍ يب هشاخعِ گشدد دسج ؿوبسُ پيَػت الضاهي اػت .آسايؾ كفحبت
پيَػت ّب ّوبًٌذ ثميِ كفحبت هتي كَست هي گيشد.

4

حاضیِ صفحات
دس ّشپبيبى ًبهِز حبؿيِ كفحبت ثلَست صيش تٌظين هي گشدد:
 حبؿيِ ساػت  4ػبًتيوتش اص لجِ ػوت ساػت (دسكفحبت چىيذُ ٍعٌَاى اًگليؼي ثِ تشتيت عىغ)
 حبؿيِ چپ  2/5ػبًتيوتش اص لجِ ػوت چپ (دسكفحبت چىيذُ ٍعٌَاى اًگليؼي ثِ تشتيت عىغ)
 حبؿيِ اص ثبال  3ػبًتيوتش اص لجِ ثبال
 حبؿيِ اص پبئيي  2/5ػبًتيوتش اص لجِ پبئيي

قلن ًگازش
ثوٌظَس ًگبسؽ فبسػي اص للن ًبصًيي ( )B-Nazaninثب اًذاصُ  )P-12( 12اػتفبدُ ؿَد .ثشاي ًگبسؽ اًگليؼي اص
للن  Times New Romanثب اًذاصُ  )P-11( 11اػتفبدُ ؿَد .ثشاي ًگبسؽ عٌبٍيي ّش ثخؾ اص للن ّبي ػيبُ
( )Boldاػتفبدُ ؿَد.

فاصلِ سطسّا
فبكلِ ػغشّب ثبيذ دس توبم هتي پبيبى ًبهِ ثبثت ثبؿذ .فبكلِ ػغشّب ثبيذ چٌبى تٌظين ؿَد وِ دس ّشكفحِ 26
ػغش لشاس گيشد ثِ ايي هٌظَس فبكلِ ػغشّب ثبيذ 1ػبًتي هتش ( )Line spacing : exactly 29 ptاًتخبة ؿَد.

ضیَُ ضوازُ گرازي صفحات
ثشاي ؿوبسُ گزاسي وليِ كفحبت پبيبى ًبهِ ثغشيك صيش الذام هي گشدد:
دس ٌّگبم ؿوبسُ گزاس ي ثشاي كفحِ ّبي هشثَط ثِ ثِ ًبم ا...ز تمذينز تـىش ٍ لذسداًيز اسصيبثي ٍ اهتيبص ٍ چىيذُ
ّيچگًَِ ضوازُ اي دادُ ًطَد .كفحبت هشثَط ثِ فْشػت هغبلتز خذاٍلز ًوَداس ّب ٍ ػبيش فْشػت ّب ثب
اػتفبدُ اص حشٍف اثدذ يب سٍهي ؿوبسُ گزاسي ؿَد ٍ هتي اكلي ثب اػتفبدُ اص اعذاد فبسػي تب آخشيي كفحِ ؿوبسُ
گزاسي ؿَد .تَخِ ؿَد وِ ثش سٍي كفحِ اٍل ّش فللز ؿوبسُ كفحِ روش ًـَدز ليىي ثِ حؼبة آيذ.
الشم بِ ذکس است کِ ضوازُ گرازي صفحات بايد ٍسط ٍ بِ فاصلِ  0ساًتیوتس اش لبِ پايیي صفحِ صَزت
گیسد.
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ضیَُ پاًَيسي

0

هعبدل اًگليؼي لغبت يب اكغتحبت فبسػي وِ ثشاي اٍليي ثب ثِ وبس هي سٍد ثِ كَست صيش ًَيغ (فمظ ثشاي يه ثبس)
دس كفحِ هشثَط دسج هي ؿَد( .حتي الومذٍس دس هتي پبيبى ًبهِ اص ثِ وبس ثشدى ٍاطُ ّبي ثب الفجبي اًگليؼي
خَدداسي ؿَد) .صيشًَيغ ّب صيش يه خظ وِ ثِ فبكلِ  2/5ػبًتي هتش اص لجِ وبغز ٍ حذالل  3ػبًتي هتش اص لجِ
پبييٌي ٍ ثِ عَل هَسد ًيبص سػن هي ؿَدز ًَؿتِ ؿًَذ( .دس ّش كَست الصم اػت  2/5ػبًتي هتش حبؿيِ پبييي
كفحِ سعبيت ؿَد) .صيش ًَيغ ّب دس ّش كفحِ ثب گزاسدى ؿوبسُ ّبي 2ز ... ٍ 1دس گَؿِ ثبالي آخشيي ولوِ دس
هتي هـخق ؿًَذ .دس صيش ًَيغ ّب هعبدل صثبى خبسخي لغبت يب اكغتحبت فبسػي ثعذ اص ًَؿتي ؿوبسُ هشثَعِ ٍ
يه خظ ًَؿتِ ؿَد.

ًحَُ تايپ
تبيپ پبيبى ًبهِ ثبيذ ثِ كَست دٍسٍ ٍ تَػظ چبپگش ّبي ثب ويفيت ثبال كَست گيشد .كفحبت پبيبى ًبهزِ ثبيزذ اص
يه خٌغ ٍ تشخيحأ وبغز ػفيذ ّفتبد گشهي ثبؿذ .اص ثِ وبس ثشدى وبدس ٍ تضئيٌبت ثِ دٍس هتي تبيپ ؿذُ خَدداسي
ؿَد .دس كَست اهىبى ثبيذ اػتفبدُ اص كفحبت ثضسگتش اص كفحبت پبيبى ًبهِ خَد داسي ؿَد ٍ آًْب سا اص عشيزك وپزي
هخلَف وَچه ًوَد .دس كَست اختٌبة ًبپزيش ثَدى اػتفبدُ اص ايٌگَى كزفحبتز ثبيزذ ثزب دلزت آى كزفحِ سا دس
داخل پبيبى ًبهِ تب ًوَد ثگًَِ اي وِ لجِ آى اص ديگش كفحبت ثيشٍى ًضًذ.

1- Footnote

6

)14 ٍُ هاخر(ًبصًيي ػيب

هٌابع

)14  (ًبصًيي:هشاخع فبسػي
 سٌت عسفاًي دز هعوازي ايساًيز تشخوِ حويذ ؿبّشخز،)ز حس ٍحدت1379( اسدالىز ًبدس ٍ اللِ ثختيبسز

-

خبنز تْشاى
-107 ز1 ُ)ز تاثیس تفکس دکازت دز ظَْز ًظسيات جديد ٌّسيز هدلِ خيبلز ؿوبس1381( پبصٍويز ؿْشامز

-

)12  (ًبصًيي98

)14  (ًبصًيي:هشاخع التيي
-

Cooper, David E. (1997), aesthetics, black well publishers, oxford

-

Haider, S. Gulzar (1988), Islam, Cosmology and Architecture, In the Architecture of
Islamic Societies, Combridgex & Massachusete.

-

Lobel, John (2000), Between Silence And Light, Spirit In The Architecture Of Louis
I.Kahn, Shambhala, Boston & London

-

http'' //www.memar-babol.blogfa.com (Times New Roman 11)
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پیَست ّا(ًبصًيي ػيبُ ( )14يه خظ فبكلِ اص ثبالي كفحِ)
پیَست (الف)(ًبصًيي ػيبُ )14

هعبدل فبسػي ٍاطُ ّبي هتذاٍل عشثي وِ ثگًَِ اي چـوگيش دس هتي فبسػي ثىبس هي سٍد دس خذٍل صيش اسائِ
گشديذُ اػت .الصم اػت ًَيؼٌذُ اص ٍاطُ ّبي فبسػي دس هتي پبيبى ًبهِ اػتفبدُ ًوبيذ.
فازسي

عسبي

فازسي

عسبي

اثتذاييز همذهبتي

آغبصييز ًخؼتيي

ضوٌبز دس ضويز ثعتٍُ

ّوچٌيي

اثْبمز ؿهز تشديذ

ػشگيديز ػشدس گويز گٌگي

عَل وـيذىز تذاٍم

ديشپبيي

اتلبل

پيًَذ

عجَس

گزس

اتتف

ّذسز افتز ّشص سفتي

عوذتبً

ثِ فشاٍاًيز دس اػبع

اثشز تبثيش

سد

عولىشد

سفتبسز وشداس

احتوبل

گوبى

غبلت

چيشُ

استجبط

ّوجؼتگيز ٍاثؼتگي

غلجِ

چيشگي

اعشاف

وٌبسز دٍسٍ ثشز پيشاهَى

غليظ

پشهبيِ

اعتعبت

آگبّيز دادُ ّب

غيش هؼتمين

ًبساػت

اهتحبى

آصهَى

فبكلِز هؼبفت

خذاييز دٍسي

اًتخبة

گضيٌؾ

فشم وشدى

اًگبؿتي

اًغجبقز تغجيكز
هٌغجك

ثشّن افتبدىز ّوخَاًيز ثشاصؽ

فعبل

وبسيز وبسآهذ

اٍل

ًخؼتز يىن

فعبليت

وبساييز وبسػبصي

اٍال

يىن

فَق العبدُ

ؿگفتز ٌّگفت

اّويت

ػضاٍاسي

لبثل كشفٌظش

ًبچيضز اًذن

ايدبد

پيذايؾ

لبثل هتحضِ

ؿبيبى چـوگيش

ثب خضئيبت

هَؿىبفي

لذيوي

وٌِْز فشػَدُ

ثب فشم ايٌىِ

اًگبس وِ

لؼوت

ثخؾ

ثبعثز هؼجت

ثجبسآٍسًذُ

وبفي

ثغز ثؼٌذُ

ثبيذ

سٍا

وبهل

دسػت

ثدضز ثغيش

هگش

وبهت

ثِ دسػتي

ثحث

وبٍؽز وٌىبؽز ثشسػي

ولوِز اكغتح

ٍاطُ

ثحشاًي

ثغشًح

ولي

ّوگبًيز فشاگيش

ثذيي خْتز لزا

اص ايي سٍز پغ

الصم

ؿبيؼتِز ثبيؼتز ػضاٍاس

ثشعجك

ثٌبثش

لحظِ

ثشِّز ٌّگبم

ثغَس

ثِ ؿيَُز ثگًَِ

لحظِ ايز آًيز فَسي

ثي دسًگ

ثغَس وبهل

ثِ يىجبسُز ػشتبػش

هبّيتز عجيعت

چگًَگيز ػشؿت

ثغَس ولي

سٍي ّن سفتِ

هبيل ٍ هيل وشدى

گشاييذىز گشايؾ
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ثعضي

پبسُ ايز ثشخي

هتبػفبًِ

ًبخَؿبيٌذ اػت وِ ..

ثعتٍُ

گزؿتِ اص اييز افضٍى ثشآى

هتذاٍل

سايحز سٍاج داؿتي

ثعلتز ثؼجتز ثخبعش

ثشاي

هتعذد

ثي ؿوبسز پشؿوبس

ثتفبكلِ

ثي دسًگ

هتفبٍت

گًَبگَى

ثَػيلِز تَػظ

ثب ووه

هتمبثلز غيش ّن خْت

ًبّوؼَ

ثِ تذسيح

ثِ آساهيز ثِ آّؼتگي

هتٌبػتز تٌبػت

ػبصگبسي

تبخيش

دسًگز ديشوشدز ديشؽ

هتَػظ

هيبًگييز هيبًِ

تبويذ

پبفـبسي

هثبل

ًوًَِ

تدبسي

ثبصسگبًي

هثتً

ثشاي ًوًَِ

تدبٍص

فشاتشز گزؿتي

هدبص

آػتبًِز سٍا

تدشثي

آصهبيـي

هدشاً

گزسگبُ

تذاخل

ثشّن وٌؾ

هحتبج

ًيبصهٌذ

تشتيتز ًظن

سٍالز ػبهبى

هحتَي

دسثشداؿتيز داساي

تشخيح ٍ هضيت

ثشتشي

هحذٍدُ

گؼتشُز ثبصُ

تلَس وشدى

پٌذاؿتي

هحذٍديت

تٌگٌب

تعذاد

ؿوبس

هحؼَة وشدى

ثـوبسآٍسدىز ؿوشدُ ؿذى

تعشيف

لشاسدادز ؿٌبػبًذى

هحيظ

پيشاهَىز دٍس تب دٍس

تغييش

دگشگًَي

هختلف

گًَبگَى

تمؼين ثٌذي

گشٍُ ثٌذي

هشحلِ

ٌّگبم

تمؼين وشدى

ثخؾ وشدى

هؼئَلز هؼجت

ثجبسآٍسًذُ

تمليذ

پيشٍي

هؼبٍي

ثشاثش

تىويل وشدى

پشٍساًذى

هؼتمل

ًبٍاثؼتِ

توبم

ّوِز ػشاػش

هؼتمين

ػش ساػتز يه ساػت

توبهبً

ّوگيز ػشتب ػش

هؼيش

ساُز پيوبيؾ

توبيل

گشايؾ

هـبثِ

ّوؼبىز يىؼبى

تٌفغ

دم ٍ ثبصدم

هـغَل

ػشگشم

تَصيع

پخؾ

هـىل

ػختز دؿَاسز ثغشًح

تَضيحز تـشيحز
ٍاضحز هجشّي

سٍؿي ٍ آؿىبس ػبختيز آؿىبساز
َّيذا

هغلَة ٍهٌبػت

دلخَاُز خَاػتِز خَسز
دلپزيشز دلپؼٌذ

تَلف

فشًٍـؼتيز خبهَؽ

هعذى

وبى

تَليذ

ػبختيز ثجبسآٍسدى

هعىَع

ٍاسًٍِ

ثبًيب

دٍم

هعلَمز هعيي

ؿٌبختِ

خبلت

گيشاز ؿيَاز ديذًي

هعوَالً

ثيـتش

خذيذ

ًَز ًَييز تبصُ

هعوَليز عبدي

سٍصهشُز ػبدُ

خوع وشدى

سٍي ّنز ثشّن گضاسدى

هعيبسز هتن

هحه

خٌجِ

ديذگبُ

هعييز هخلَفز

ٍيظُ
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هـخق
خٌجي

پْلَيي

هفيذ

ػَدهٌذز پشثبسز ثب اسصؽز

خْت

ػَز سٍ

همبٍهت

پبيذاسيز ايؼتبدگي

حبدثِ

سٍيذاد

همبيؼِ

ثشاثشي

حتي

ثب ايٌىِ

همذاس

اًذاصُز هيضاى

حتي االهىبى

تب آًدب وِ ثـَدز دػت ون

هوٌَاز لذغي

ثبصداؿتي

حذ

هشص

هٌتخت

ثشگضيذُ

حذالل ؿشايظ الصم

ووتشيي ثبيؼتگي

هٌدشؿذى

ثِ دًجبل داؿتيز ثجبس
آٍسدى

خبسج

ثيشٍى

هٌحٌي

ًوَداسز ًوبيؾز خويذگي

داخل

دسٍى

هٌظن

ػبهبى يبفتِز ثؼبهبى

دس حميمت

ثِ ساػتي

هَثش

سدگزاسز سدداس

دس عولز عوتً

ٌّگبم وبس

هَػَمز هعشٍف

ًبهيذُ

دس غيش ايي كَست

ٍگشًِ

هْن

اػبػيز ثؼضا

دليل

اًگيضُ

ًبحيِ

ثخؾز خب

سعبيت ًوَدى

پبع داؿتي

ًبخبللي

آلَدگي

سليك

ون هبيِ

ًبدس

وويبة

الضاهبًز ٍاخت

ثِ ًبچبسز ًبگضيش

ًبؿي ؿذى

پذيذ آهذىز پيبهذ

صيبد

ثؼيبسز ٌّگفتز فشاٍاى

ًبلق

ًبدسػت

ػبيش

ديگش

ًبهعلَم

ًبؿٌبختِ

ػشعت )(Rate

آٌّگ

ًبهٌظن

ًبثؼبهبى

ػشيع

ؿتبثبى

ًجبيذ

ًبسٍا

ػغح

سٍيِز خذاسُز ديَاسُ

ًتيدِ

دػت آٍسدز دػتيبثي پيبهذ

ؿبهل

دس ثشگيشيز فشاگيشي

ًظش

ًگشؽ

ؿبّذ

گَاُ

ًفَر

پخؾز تشاٍايي

ؿجيِ

ّوبًٌذ

ٍػظز ثيي

وبًَىز هيبى

ؿذيذ

تٌذ

ٍػيع

فشاگيشز گؼتشدُ

ؿشحز ٍكف

گضاسؽ

ٍلَا

ثشٍص

كشفٌظش وشدى

چـن پَؿيز ًبديذُ گشفتي

ّن خْت

ّوؼَ
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