
 لاسمين ره رد نايوجشناد تيعضو يسررب
مرت ناياپ

هنايار دحاو طسوت تسيل لاسرا 

 تهج يشزومآ ياروش رد حرط
 تيعضو دروم رد يياهن ميمصت

وجشناد

 هدكشناد شزومآ هب مالعا

ليصحت همادا

دحاو فقس يسررب و دحاو باختنا

 تيعضو ندوب لاعف  رب تراظن و همان يناگياب
وجشناد

يجارخا و يطورشم نايوجشناد تيعضو دنيارف  :1-ف 

مان تبث و شريذپ هرادا طسوت يسررب

هطوبرم هدكشناد طسوت يسررب

 ريغ و مرت فذح و وجشناد هب مالعا
امس متسيس رد وجشناد ندرك لاعف جارخا

 يريگيپ و يسررب
 ناسانشراك طسوت
 مان تبث و شريذپ
هدكشناد هب مالعا و

 هب هدكشناد مالعا
طبترم عجارمرياس

 هدكشناد
هطوبرم نيدلاو

 روما
ييوجشناد

يشزومآ هورگ امنهار داتسا

هدكشناد شزومآ هدكشناد شزومآ

شزومآ نواعم اي لك ريدم شزومآ نواعم اي لك ريدم

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

هدكشناد شزومآ هدكشناد شزومآ

شريذپ هرادا شريذپ هرادا



نايوجشناد مان تبث

 تسيل رودص
 رسپ نايوجشناد

تيعضو يسررب  تمدخ ناياپ و تيفاعم
دراد

 زا يسررب و لاسرا
لاترپ قيرط

وجشناد هدنورپ رد تبث

نيلومشم تهج يليصحت تيفاعم ذخا دنيارف :2-ف



يدورو ينامهم

ءادبم هاگشناد زا ينامهم يمسر مرف تفايرد

 هدكشناد هب همان ريوصت لاسرا
رظن مالعا تهج

 هب تفلاخم  خساپ لاسرا
 فرط زا ءادبم هاگشناد

لك هرادا
تقفاوم مدع

تقفاوم مالعا

ءادبم هاگشناد هب لاسرا و همان هيهت

ءادبم هاگشناد هب تارمن لاسرا و مرت ناياپ

وجشناد هدنورپ رد يلاسرا همان يناگياب

وجشناد ينامهم دنيارف :3-ف

 و شريذپ هرادا طسوت يسررب
ينوناق عنممان تبث

ينوناق عنم مدع
 طسوت دحاو باختنا
هدكشناد رد يضاقتم

ينامهم هدنورپ ليكشت

 و ييوجشناد هرامش رودص
 رد  ييوجشناد تراك
امس رازفا مرن همانرب

كشناد

هد

كشناد

هد

شزومآ نواعم اي لك ريدم شزومآ نواعم اي لك ريدم

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

شريذپ هرادا شريذپ هرادا



 وجشناد طسوت يصخرم تساوخرد هئارا
مرت عورش زا لبق

هدكشناد ياروش رد حرط

بختنم هتيمك رد حرط

وجشناد هب مالعايصخرم تيعضو دشن تقفاوم

يصخرم و وجشناد هب مالعا

دش تقفاوم

لك هرادا هب همان لاسرا

 تهج ينيشام تامدخ هب لاسرا
 مرت رد وجشناد ندرك لاعف ريغ

يراج

 هرادا هب مالعا و وجشناد تشگرب
لك

 رد وجشناد تيعضو ندرك لاعف
امس همانرب

وجشناد يصخرم تساوخ رد  دنيارف :4-ف



وجشناد طسوت دحاو باختنا

 طسوت تارمن تبث تهج تسيل يگدامآ
ديتاسا

وجشناد فرط زا تيور و هرمن تبث

هرمن هب ضارتعا  زور هس تدم فرظ
يلبهرمن مالعا و يسررب

 اضما و هرمن پاچ
 شزومآ و داتسا طسوت

لاس نامه خيرات هب

ريخ

 ندش لاعف ريغ و تارمن يياهن ديئات
هرمن رييغت  متسيس

تارمن تبث دنيارف :5-ف



جياتن مالعا

 تهج MIS دحاو هب همان لاسرا
شزومآ رورس ينابيتشپ

 لاترپ قيرط زا جياتن لاسرا

 متسيس  تمرف هب تاعالطا ليدبت
بو تحت متسيس و امس

 تامدخ
ينيشام

يراك زور كي رد

 مود همين
رويرهش

 زا بو تحت مان تبث هوحن مالعا
 هاگشناد تياس بو قيرط

Umsha.ac.ir  تهج يامنهار و 
 مالعا و كرادم لاسرا يگنوگچ

يدنب نامز

 تامدخ
ينيشام

تعاس 2

زور 4 يط نايوجشنادنايوجشناد يتنرتنيا مان تبث

 هب بو متسيس زا تاعالطا ددجم لاقتنا
 تامدخامس متسيس

ينيشام
تعاس 3

 هيلك يارب يعمج هتسد دحاو باختنا
دورولاديدج نايوجشناد

 رد تبث و يسرد يزير همانرب
هدكشناد فرط زا امس همانرب  تامدخزور كي

ينيشام

 هب ليوحت و ييوجشناد تراك رودص
هدكشناد

 تامدخ
ينيشام هتفه كي

 هك ينايوجشناد هب يلاعف ريغ دك
دنا هدركن مان تبث و هعجارم

 تامدخ
ينيشام تعاس 2

 كرادم ليوحت يارب يدنبنامز مالعا
 يكيزيف

 ياه دحاو هب همان لاسرا و
 يگنهرف و ييوجشناد روما -تسارح

اه هدكشناد و

 تبث هرادا
 و مان

شريذپ
تعاس 3

 نيشام طسوت پيات
 ريبد رد تبث سيون

 هناخ

 نايوجشناد زا كرادم ليوحت

 وجشناد طسوت هك يكرادم
 تسا هدش هدكشناد ليوحت

 هك يكرادم عون تبث
 همانرب رد دنتسه صقان

امس
دنتسه صقان

هدنورپ ليمكت

دنتسين صقان

 تبث هرادا
 و مان

شريذپ

  ناسانشراك طسوت مالعا
 تهج  هدكشناد هب

وجشناد هب يناسر عالطا

 مان تبث مامتا

 تبث هرادا
 و مان

شريذپ

 ات يريگيپ و يسرربهدنورپ صقن
هدشن لح لوا لاسمين ناياپ

هدش لح

 تامدخ هب مالعا
 لاعف ريغ تهج ينيشام
 وجشناد تيعضو ندرك

هدنورپ ليمكت ات

دورولاديدج مان تبث دوجوم تيعضو دنيارف :6-ف



لاسمين نيناوق فيرعت

يدنب نامز

 مه و زاين شيپ فيرعت
 زاين

 يربراك دك ندرك لاعف
نايوجشناد

 هتسد دحاو باختنا
يعمج

 بو متسيس هب لاقتنا
دحاو باختنا تهج

 تسا زاجم وجشناد

 تيعضو يسررب
 فذح و وجشناد
يباختنا سورد

 و هدكشناد طسوت(
)امنهار داتسا

ريخ

 دحاو باختنا ديئات

يلب

 ديدج وجشناد
 تسا

 و  امنهار داتسا فيرعت
 داتسا طسوت ديئات

امنهار
يلب

 و روضح تسيل پاچ تهج داتسا يربراك دك ندرك لاعف
تارمن تبث و بايغ

ريخ

 ات توكسموجشناد تبيغ مالعا
مرت ناياپ ريخ

 تهج سانشراك هب عالطا
 تيعضو ندومن صخشم

وجشناد

يلب

 هرادا هب همان لاسرا
لك

 يم شومارف
دوش ريخ

لك هرادا سانشراك طسوت يسررب

يلب

 ريغ دك تهج ينيشام تامدخ هب عاجرا
وجشناد ندرك لاعف

 مان تبث تيعضو
وجشناد

 تبث و فذح دحاو باختنا
لاعف ريغ دك ريخ

وجشناد اب سامت و يسررب

يلب

 ريغ و دحاو باختنا فذح
 ندرك لاعف

دحاو باختنا زا لبق دنيارف :7ف



هرمن و لدعم اب دورولاديدج ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنايوجشناد دوجوم تيعضو دنيارف :8-ف

دحاو باختنا

لاترپ قيرط زا يماسا مالعا

ييوجشناد تراك رودص

هدنورپ ليمكت

هلاسود هورد تارمن زير هسياقم
 نامزاس تسيل اب )شيپ و موس(

شجنس

 نامزاس اب هبتاكمهدنورپ يسررب
شجنس دراد ترياغم تارمن

 هدنورپ ليمكت

درادن ترياغم

 يريگيپ و يسررب
 سانشراك طسوت

 هطوبرم

مان تبث ناياپ

 زا هيباوج رظتنم
شجنس نامزاس

 زا هيباوج لاسرا
شجنس نامزاس

تسا حيحص تارمن

 و تسين حيحص تارمن
 فرط زا وجشناد هب مالعا

هدكشناد

؟



زادرپ هيرهش نايوجشناد

 نايوجشناد
للملا نيب

 جراخ يلاقتنا
لخاد هب

 تهج يليمكت
كردم ذخا

 كردم ياراد
 همادا تهج يسانشراك
 هيرهش دياب ليصحت

ديامن تخادرپ

 تخادرپ هيرهش
هدرك

 تيعضو يسررب

؟وجشناد  هيرهش ريخ

 هب يزيراو غلبم
 تنواعم باسح

يشزومآ

 ربارب هدش تخادرپ هيرهش
 يشزومآ ياروش هبوصم
 و هطوبرم هدكشناد نيب
 تنواعمو ييوجشناد روما
ددرگ يم ميسقت يشزومآ

 هدكشناد فرط زا مرت ره
تسا هدش ذخا هيرهش

يلب

يلب

ريخ لك هرادا هب مالعا

 ريغ وجشناد تيعضو
 هيرهش زيراو ات لاعف

ريخ

يلب

 يياهن باسح هيوست
يليصحتلا غراف تهج

 متسيس زا جورخ و يليصحتلا غراف
يشزومآ

 وجشناد مان تبث

دوش يم تخادرپ كچ تروصب هيرهش تخادرپ ريخ

؟هدش تخادرپ لماك

يلب

 مان تبث دنيارف

زادرپ هيرهش نايوجشناد دنيارف :9-ف



يدورو يلاقتنا

ءادبم هاگشناد زا يلاقتنا يمسر مرف تفايرد

 هب همان ريوصت لاسرا
رظن مالعا تهج هدكشناد

 هب تفلاخم خساپ لاسرا
 فرط زا ءادبم هاگشناد

لك هرادا
تقفاوم مدع

تقفاوم مالعا

 تساوخرد و ءادبم هاگشناد هب خساپ لاسرا
وجشناد كرادم

وجشناد هدنورپ رد يلاسرا همان يناگياب

 وجشناد يلاقتنا دنيارف :10-ف

 شريذپ هرادا طسوت يسررب
ينوناق عنممان تبث و

 و لقن ياروش رد حرط 
تالاقتنا

ينوناق عنم مدع

 طسوت دحاو باختنا
هدكشناد رد يضاقتم

 هدنورپ ليكشت

 هرامش رودص
 تراك و ييوجشناد
 همانرب رد  ييوجشناد

امس رازفا مرن

تفلاخم

لاقتنا اب تقفاوم

 تفايرد تهج يريگيپ
 هاگشناد زا كرادم

ءادبم

 تقفاوم تروصرد
 رياس يضاقتم درف

 هباشم لحارم
تقفاوم

شزومآ نواعم اي لك ريدم شزومآ نواعم اي لك ريدم

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

شريذپ هرادا شريذپ هرادا



وجشناد تساوخرد

 هدكشناد زا ينامهم يمسر مرف تفايرد
هطوبرم

يجورخ ينامهم دنيارف :11-ف

 مدع و وجشناد هب مالعا
يناگياب و مرف لاسرا

 هرادا هب نواعم اي ريدم فرط زا عاجرا
مان تبث و شريذپ

 هدنورپ يسررب
 تاررقم تهجوجشناد

ينامهم همان نيئآ
دراد ينوناق عنم

درادن ينوناق عنم

 هاگشناد هب مرف لاسرا
دصقم

 وجشناد دحاو فذحو هدكشناد هب مالعا
امس متسيس رد هطوبرم لاسمين رد

تقفاوم مالعا

 و وجشناد و هدكشناد هب مالعا
يناگياب و شريذپ هرادا تفلاخم مالعا

 تهج شريذپ و تبث هرادا يريگيپ
 تارمن  و هدش ذخا ي اهدحاو تفايرد

 دصقم هاگشناد طسوت تارمن لاسرا

 همان يناگياب

 ينامهم لاسمين رد تارمن تبث
امس متسيس

شزومآ نواعم اي لك ريدم شزومآ نواعم اي لك ريدم

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

شزومآ نواعم اي لك ريدم شزومآ نواعم اي لك ريدم

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

شريذپ هرادا شريذپ هرادا



 رد وجشناد مان تبث
لاسمين

نايوجشناد دحاو قيبطت دنيارف :12-ف

هاگشناد هب يلاقتنا  هب نامهم يوجشناد
عطقم و هتشر رييغترگيد هاگشناد

 هاگشناد اب هبتاكم روتسد
 زير لاسرا تهجءادبم

تارمن

و زادرپ هيرهش
ددجم ليصحت

 هرادا طسوت يسررب
 هب لاسرا و شريذپ

 هدكشناد

 طسوت قيبطت
 هدكشناد

 لك هرادا هب مالعا

قيبطت لباق

 وجشناد هب مالعا
دحاو ذخا و  ياه هورگ هب لاسرا قيبطت مدع

يشزومآ

 طسوت يسررب
 هرادا سانشراك

مان تبث و شريذپ

  تارمن و دحاو تبث
هنايار دحاو  طسوت

 هدنورپ رد يناگياب
وجشناد

شزومآ نواعم اي لك ريدم شزومآ نواعم اي لك ريدم

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

هدكشناد شزومآ هدكشناد شزومآ

هدكشناد شزومآ هدكشناد شزومآ



يجورخ يلاقتنا

 هدكشناد زا يلاقتنا يمسر مرف تفايرد
 شريذپ هرادا عب عاجرا و هطوبرم

 هب وجشناد هدنورپ يسررب
يشزومآ تاررقم ظاحل

ينوناق عنم مدع

 مان تبث و شريذپ هرادا
 هدنورپ لاسرا  ييوجشناد تراك  تفايرد

دصقم هاگشناد هب وجشناد

وجشناد هدنورپ رد يلاسرا همان يناگياب

 وجشناد يجورخ  يلاقتنا دنيارف :13-ف

 و هدكشناد هب مالعادصقم هاگشناد هب مرف لاسرا
شريذپ هرادا تفلاخم

 هب مالعا
 مدع و يضاقتم

مرف لاسرا
ينوناق عنم

 لاعف ريغ تهج هدكشناد
 و وجشناد تيعضو ندرك

باسح هيوست

تقفاوم

 متسيس رد وجشناد ندومن لاعف ريغ
دحاو و مرت فذح و امس

شزومآ نواعم اي لك ريدم شزومآ نواعم اي لك ريدم

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

شريذپ هرادا شريذپ هرادا

هدكشناد شزومآ هدكشناد شزومآ

شريذپ هرادا شريذپ هرادا



 لباق داروم يروآ عمج
اروش رد حرط

 طسوت يسررب
 دروم رد سانشراك

وجشناد لكشم

؟ تسا لح لباق لكشم  ريختارظن تبث

 در ليلد

  سانشراك هب عاجرا
 ياروش رد حرط تهج

يشزومآ

تسا هدش حرطم تقفاوم مدعديدرگن تقفاوم

 تابوصم غالبا

 تقفاوم

 لك ريدم اب تروشم

يلب

سانشراك طسوت مادقا

يناگياب و همان مادقا

 يشزومآ ياروش يرازگرب دنيارف :14-ف

 -يملع تايه دراوم -اه هدكشناد همان
وجشناد يشزومآ لئاسم و تالاقتنا و لقن

 اضعا هب يناسر عالطا
 متسيس طسوت اروش

كمايپ هناماس



 هرادا هب وجشناد يليصحتلا غراف هدنورپ لاسرا
يليصحتلا غراف

 هطوبرم سانشراك طسوت هدنورپ يسررب
يليصحتلا غراف

دراد صقن ايآ
 هب هدنورپ تشگرب

هطوبرم تمسق
يلب

 همانراك تسيل كچ
 و وجشناد يليصحت

 كرادم يسررب

ريخ
صقن عفر ددجم يسررب

تسا صقان كرادم يلبسانشراك هب مالعا

 يليصحتلا غراف تبث
امس متسيس رد وجشناد

يليصحتلا غراف مرف پاچ

 رد يليصحتلا غراف مالعا
 لاترپ

رسپ اي تسا رتخد
 هرادا هب يفرعم

 نيلومشم
رسپ

ريخ

تقوم يهاوگ رودص هناخترازو هيديئات

رتخد

 تسا لومشم

ريخ

 ماجنا تهج يفرعم
 ماظن تمدخ

هفيظو

 يليصحتلا غراف دنيارف :15-ف



 هب وجشناد هعجارم
هورگ سانشراك

وجشناد  تيعضو يسررب

دراد لكشم يلب وجشناد هب عالطا

 تقوم يهاوگ رودص
يليصحت

ريخ

 طسوت ديئات و پيات
سانشراك

 اي لك ريدم طسوت اضما
 نواعم

 شيپ لاسراو وجشناد هب ليوحت
يناگياب هب سيون

وجشناد طسوت لاكشا عفر

 ليصحت هب لاغتشا دنيارف :16-ف



 هتشر رييغت دنيارف :17-ف

وجشناد تساوخ رد 

 مالعا تهج وجشناد همان ريوصت لاسرا
هدكشناد هب رظن

لك هرادا هب هدكشناد زا يفرعم همان

 صوصخ رد  ادبم هاگشناد زا مالعتسا
هنامرحم همانراك

 نامزاس ز هنامرحم همانراك لاسرا
شجنس

هتشر رييغت زارحا ريخوجشناد هب مالعا

ديدج هتشر تهج تقفاوم مالعا

يلب

ديدج هدكشناد هب مالعا



 شجنس نامزاس هب وجشناد فيرظ مالعا :18-ف

شجنس نامزاس زا همان لاسرا

 اه هدكشناد هب مالعا

 فرط زا هتشر ره تيفرظ لاسرا
اه هدكشناد

لك هرادا هب مالعا

 هنايار دحاو هب لاسرا

شزومآ لك ريدم  شزومآ لك ريدم 

ينيشام تامدخ ينيشام تامدخ

 قيرط زا عطقم و هتشر  تاعالطادورو
 لاترپ

شجنس نامزاس لاترپ فرط زا ديئات

 هتشر تيفرظ لاسرا زا يياهن تنيرپ
 اه



  ليصحت هب لاغتشا يهاوگ :19-ف

 سانشراك هب وجشناد هعجارم
هطوبرم هدكشناد

ليصحت هب لاغتشا مرف تفايرد

ديئات نايوجشناد

 هب لاغتشا يهاوگ رودص مدع
 ليصحت

 رسپ

نيلومشم هرادا هب يفرعم

 هب لاغتشا يهاوگ رودص مدع
روشك زا جورخ تهج ليصحت

 هب لاغتشا يهاوگ رودص مدع
روشك زا جورخ تهج ليصحت

رتخد

رسپ

 ذخا تهج يقوقح هرادا هب يفرعم
دهعت

ليصحت هب لاغتشا يهاوگ رودص



 رب  يشزومآ ميوقت نيودت
طباوض ساسا

 يشزومآ ياروش هب لاسرا
 يسررب تهج

ريخلاكشا عفر و ددجم يسررب ديئات

 هسيئر تايه هب لاسرا

يلب

يياهن ديئات ريخددجم يسررب

  هنايار تامدخ هب لاسرا
 امس هناماس رد تبث تهج

يناسر عالطا تهج

يلب

اه هدكشناد هب لاسرا

  يشزومآ ميوقت ميظنت :20-ف



  يكشزپ نويسيمك :21-ف

 يكشزپ يهاوگ هئارا
 رد تبيغ تهج نايوجشناد

 ناحتما

 هدكشناد فرط زا يروآ عمج
لك هرادا هب لاسرا و اه

 تهج تيريدم اب يگنهامه
 نويسيمك هسلج يرازگرب

هسلج اضعا هب يناسر عالطا

هسلج روتسد تسيل هيت

نويسمك رد دراوم يسررب

 يريگ ميمصت
 و هدكشناد هب لاسرا
 تهج يشزومآ تامدخ

تبيغ هرمن تبث
تسين ديئات دروم

 هب مالعا و هدكشناد هب غالبا
 فذح تهج ينيشام تامدخ

سرد

تسا ديئات دروم

  يصخرم و دحاو فذح
 اب اي باستحا نودب

باستحا
ناحتما لك رد تبيغ

 دحاو و هدكشناد هب مالعا
هنايار

وجشناد هب مالعا



  بختنم هتيمك :22-ف

وجشناد تساوخرد

 رد  مرف ليمكت
هدكشناد شزومآ

طسوت عوضوم يسررب

امنهار داتسا  شزومآ ريدم
هدكشناد

هورگ ريدم
 شزومآ سانشراك

هدكشناد

 ريدم هيرظن
 يشزومآ لك

هاگشناد

 هرادا سانشراك
شزومآ لك

 يشزومآ نواعم
هدكشناد

يياهن ديئات

 اضعا طسوت يسررب
هتيمك

 شزومآ ناريدم(
)هدكشناد

يفنم هيرظنيفنم هيرظن

 هتيمك رد حرط
بختنم

تبثم هيرظن

 هب هجيتن مالعا
هدكشناد

 ميمصت لامعا



همان شدرگ دنيارف :23-ف

ما دحاو
هدننك اض

زومآ ناسانشراك
ش

هناخريبد
ناسانشراك

هضراع ياراد

 همان هيهت
يكيزيف

پيات يارب لاسرا دراد لكشم همان

سانشراك هب عاجرا

يلب

 طسوت ديئات
سانشراك

ريخ

 ريدم طسوت اضما
 ديئات دروم همان

تسا

هناخ ريبد هب لاسرا

 يلب

 طسوت هيباوج
سانشراك

ريخ

 يكيزيف همان تفايرد
عوجر بابرا جورخو

 همان پاچ

 هب لاسرا
هطوبرم ناسانشراك

 و رتفد رد تبث
يناگياب هب عاجرا

درادن مادقا هب زاين



 دحاو هب يكيزيف همان لاسرا
رتويپماك

 همان يسررب 

؟دراد مادقا همان

همان يور رب مادقا

هلب

هناخ ريبد هب تشگرب ريخ

تامادقا تبث

هناخريبد هب تشگرب

يناگياب دحاو هب لاسرا

 هدنورپ رد همان يناگياب
 وجشناد

 وجشناد هب طوبرم همان
؟تسا

يلب

 رد تبث و نيتور تامادقا
صوصخم نكنوز

ريخ

  رتويپماك دحاو رد همان مادقا :24-ف



هناخ ريبد هب همان لاسرا

هرداص ياه همان هدراو ياه همان
يرادا تابتاكم هيلك

 دك ندومن صخشم
 همان يسررب و صوصخم
 روتسد و هناخ ريبد طسوت

تبث

  هناخريبد :25-ف

 يكيزيف همان پاچ

دحاو ريدم طسوت اضما

 همان لاسرا

سانشراك طسوت همان هيهت

پيات دحاو هب لاسرا

سانشراك هب تشگرب

 همان پاچ

روتسد يارب لاسرا

 هب عاجرا و روتسد
سانشراك
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