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 درادناتسا اواج یشزومآ هرود یاهلصفرس
 اواج اب ییانشآ و همدقم .1
 اواج ةچخیرات •
 اواج درکراک یگنوگچ •
 اواج ةداوناخ •
 JVM و JDK، JRE یفرعم •

 سکونیل و زودنیو رد اواج یسیون همانرب طیحم ندرک هدامآ •

 ارجا و لیاپماک ،اواج ةمانرب  نیلوا نتشون •
 درادناتسا یجورخ و یدورو و روتسد ةرجنپ •
 دتم نیدنچ یزاس هدایپ •

 سالک نیدنچ یزاس هدایپ •

 IntelliJ IDEA بصن •

 انشآ ++C و C لثم )native( یلحم یاهنابز اب اواج یاهتوافت و اواج درکراک یگنوگچ اب ،هسلج نیا رد

 طیحم هنوگچ هک دیزومآیم نینچمه .دیزومآیم ار اواج یاههمانرب »یارجا« و »لیاپماک« دنیارف و دیوشیم

 .دینک ارجا و دیسیونب اواج نابز هب هداس ةمانرب کی و دینک هدامآ سکونیل و زودنیو رد ار اواج یسیون همانرب

 اواج )IDE( یسیون همانرب طیحم و رگشیاریو ناونع هب نآ زا هدافتسا و IntelliJ IDEA بصن اب زین اهتنا رد

 .دیوشیم انشآ

 

 هیاپ میهافم .2
 اه هداد عاونا •
 اهنآ یراذگمان نیناوق و اهریغتم •

 اهریغتم ةدهاشم لباق ةدودحم •

 )باستنا ،یتیب ،یقطنم ،یا هسیاقم ،یتابساحم( اهرگلمع •

 )if، if-else، for، while، do-while، switch-case( یلرتنک یاهراتخاس •

 continue و return یدیلک تاملک •

 اه هیارآ •

 نیا ةلمج زا رتکاراک و ،یراشعا یددع ،حیحص یددع یاههداد .دنا هدافتسا لباق اههداد عاونا اواج نابز رد

 اب تایلمع نیا ماجنا هک دیهد ماجنا ار تایلمع زا یاهعومجم دیناوت یم اههداد نیا یور .دنتسه اههداد

 .دنتسه ماجنا لباق )باستنا ،یتیب ،یقطنم ،یا هسیاقم ،یتابساحم( نابز نیا فلتخم یاهرگلمع زا هدافتسا
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 رد .دوشیم هدافتسا تایلمع رارکت ای ،طیارش یسررب ،همانرب یارجا لرتنک یارب یلرتنک یاهراتخاس زا اواج رد

 .دیوشیم انشآ اواج نابز رد اهنآ یهدرادقم و فیرعت ةوحن و یدعبدنچ و یدعب ود یاههیارآ اب ،نایاپ

 

 ییارگ یش .3
 دیدج ةداد ناونع هب سالک •

 سالک هب دتم ندوزفا •

 هدنزاس •
• finalize() 

 ()equals و ()toString یاهدتم •

 this یدیلک ةملک •

• Overloading 

 )package( جیکپ فیرعت •

 final و static یاهدلیف •

 هزادنا هب ییارگ یش تیمها .تسا یزورما یاهرازفا مرن قافتا هب بیرق رثکا ةعسوت رد یلصا شور ییارگ یش

 یرایسب هنافساتم .تسین سیون همانرب وا تفگ ناوت یم دنادن ار ییارگ یش ،سیون همانرب کی رگا هک تسا یا

 قیقد ریغ و یلک تروص هب ار ییارگ یش و دنرادن ییارگ یش زا یلماک و قیقد کرد یزورما ناسیون همانرب زا

 تاvزج و میهافم زا کی ره ةدافتسا دراوم و دربراک ،ییارگ یش میهافم رب هوالع ،هسلج نیا رد .دنتسه دلب

 زا یلماک و قیقد کرد هسلج نیا زا سپ ات دوشیم هتخومآ امش هب یلمع و یدربراک ییاهلاثم اب ییارگ یش

 .دیروآیم تسد هب ییارگ یش

 

 یرب ثرا .4

 ؟هنوگچ و ارچ ،اهسالک نیب یرب ثرا •

 super زا هدافتسا اب ردپ سالک هب یسرتسد •

• Overriding 

 دنزرف سالک رد هدنزاس یزاس هدایپ •

 abstract سالک •

 final سالک •

 java.lang.Object سالک •

 دنراد مه هب یدایز یاهتهابش ،یعقاو یایند تادوجوم اریز ،تسا هدش هتفرگ یعقاو یایند زا یرب ثرا ةدیا

 ،ییارگ یش فده هکvاجنآ زا .دناهدرب ثرا هب رگیدکی زا ار تایصوصخ نیا درک روصت ناوتیم هک یاهنوگ هب

 و یرب ثرا اب ،هسلج نیا رد .تسا هدرک ادیپ هار زین ییارگ یش هب یرب ثرا ،تسا یعقاو یایند یزاس هیبش
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 یاهلاثم ،هشیمه لثم .دیوشیم انشآ دنکیم کمک همانرب یرادهگن و دیلوت ،یحارط رد ام هب هنوگچ هکنیا

 .درک دیهاوخ هظحالم یرب ثرا یزاس هدایپ و حیضوت یارب ار یتایلمع و یدربراک

 Enumeration و سیفرتنیا .5

 دوشیم فیرعت هنوگچ و تسیچ سیفرتنیا •

 سیفرتنیا یزاس هدایپ •

 اهسیفرتنیا اب هطبار رد هتکن دنچ •

 اهسیفرتنیا نایم یرب ثرا •

• Enum ؟ارچ و تسیچ 

 اهEnum یزاس هدایپ تاvزج •

  .دنکیم ریذپ فاطعنا و هداس ار اواج یاههمانرب یحارط هک تسا ییارگ یش میهافم زا رگید یکی اهسیفرتنیا

Enum دیوشیم انشآ نآ اب هسلج نیا رد هک دنتسه اواج یاههمانرب رد تباث ریداقم فیرعت یارب یمسیناکم. 

 

 انثتسا و اطخ لرتنک .6
 انثتسا موهفم •
 انثتسا و اطخ لرتنک رد Exception زا هدافتسا •

 Exception سالک ةعسوت •

 دتم کی رد Exception کی زا شیب دیلوت •

 finally کولب •

 AutoClosable سیفرتنیا •

 Exception سالک یاهدتم •

 یاهریجنز یاهاطخ دیلوت •
 (PrintStackTrace) و (GetCause) ،(GetMessage) یاهدتم •

 Non-Runtime و Runtime یاهانثتسا •

 رارق یتایلمع طیحم رد همانرب کی یتقو اما .دنتسه رظندم هنانیبشوخ یاهویرانس هراومه ،اههمانرب دیلوت رد

 یاهانثتسا و طیارش هب رجنم همانرب اب ربراک کی لماعت ةوحن ،اههداد تیعضو ،یطیحم طیارش ،دریگیم

 همانرب یطیارش نینچ رد .دننک جراخ لامرن تیعضو زا ار همانرب یارجا لاور تسا نکمم هک دنوشیم یفلتخم

 یمهم شخب اطخ و انثتسا لرتنک .دهد ناشن بسانم لمعلا سکع و دنک لرتنک ار لامرن ریغ طیارش تسیابیم

 نکممریغ )هدیچیپ ای هداس( یاهمانرب چیه دیلوت ،نآ نودب و تسا رگید یاهنابز و اواج یسیون همانرب زا

 دوشیمن ماجنا ناسیون همانرب زا یرایسب طسوت ،انثتسا و اطخ لرتنک یاجب ةدافتسا و تسرد یحارط .تسا

 .دش دیهاوخ انشآ نآ یزاس هدایپ حیحص شور و لوصا اب امش هسلج نیا رد و
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 java.lang جیکپ .7

 )... ،Wrapper )Integer، Double، Long، Character یاهسالک •

 System سالک •

 Object سالک •

 Cloneable سالک •

 Class سالک •

 Math سالک •

.دوشیم هتخادرپ اهنآ هب هسلج نیا رد هک دنهدیم لیکشت اهسالک زا یاهعومجم ار اواج زا شخب نیرتمهم  

 

 اههتشر و اهرتکاراک .8
 نآ یاههدنزاس  و String سالک •

 اههتشر ندرک لصتم •

 String سالک یاهدتم •

 اهString ندرک هسیاقم •

 اههتشر نورد یبایناکم •
 هتشر کی ةعومجمریز یاههتشر جارختسا •

 StringBuffer سالک •

 هاگیاپ رد هک ییاههداد ،دنوشیم دراو ربراک طسوت هک ییاههداد .تسا همانرب ره زاین اهنتم و اههتشر اب راک

 هتشون ینتم لیاف کی رد ای دنوشیم هدناوخ ینتم لیاف کی زا هک ییاههداد ای ،دنوشیم یبایزاب و هریخذ هداد

 اب هسلج نیا رد .دنک شزادرپ و یرادهگن ار اهنآ دناوتب دیاب همانرب و دنتسه هتشر و نتم یگمه ،دنوشیم

 دیوشیم انشآ اههتشر اب لماعت ةوحن

 java.util جیکپ و اه هداد نامتخاس .9

• Collectionاه 

 Collection سیفرتنیا •

 List سیفرتنیا •

 Set سیفرتنیا •

 SortedSet سیفرتنیا •

 Queue سیفرتنیا •

 Collection یاهسالک •

 ArrayList سالک •

 LinkedList سالک •
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 HashSet سالک •

 Iterator سیفرتنیا •

 For هقلح •

• Map 

 Map سیفرتنیا •

 SortedMap سیفرتنیا •

 Map.Entry سیفرتنیا •

 Map یاه سالک •

 HashMap سالک •

 Arrays سالک •

 java.util جیکپ رد یمیدق یاهسیفرتنیا و سالک •

 Enumeration سیفرتنیا •

 Vector سالک •

 Stack سالک •

 Hashtable سالک •

 Properties سالک •

 Date سالک •

 Calendar سالک •

 Random سالک •

 ای ،مینک بترم ار اهنآ ای ،مینک وجتسج ار اههداد تسا زاین هک دراد دوجو یناوارف دراوم ،اههداد اب راک رد

 نامتخاس زا یاهعومجم روظنم نیا هب .مینک ادیپ یسرتسد اهنآ هب تعرس هب ای مینک فذح ار رارکت یاههداد

  نامتخاس .دیوشیم انشآ اهنآ اب لصف نیا رد هک تسا هدش هدامآ و یزاس هدایپ اواج نابز رد هدامآ یاههداد

 یرارکتریغ یاههداد هک( Set ای )دنکیم یرادهگن بیترت هب ار دوخ یاههداد هک( List  لیبق زا یفورعم یاههداد

 هک Calendar و Date یاهسالک اب نینچمه هسلج نیا رد .دنتسه اهنیا نیرت فورعم زا )دنکیم یرادهگن ار

 .دیوشیم انشآ دنوشیم هدافتسا نامز و خیرات اب راک یارب

 

10. Generics 

• Generics ؟هنوگچ و ارچ 

 Generics یاهرتماراپ یراذگمان •

 Generics یاههدنزاس و اهدتم •

 super و extends ،? یاههناشن زا هدافتسا •

 یرب ثرا •
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 دهدیم شیازفا ار اهنآ )Reusability( ددجم ةدافتسا و اواج یاهدک یریذپ فاطعنا هک ییاهتیلباق زا یکی

 دیوش یم انشآ یلمع و یدربراک یاهلاثم هیارا اب هسلج نیا رد هک تسا Generics موهفم

 )File/Stream( یجورخ و یدورو .11

 File سالک زا هدافتسا اب اهیروتکریاد و اهلیاف اب راک •

  اهStream زا هدافتسا اب اهلیاف رد نتشون ای ندناوخ •

 رتالاب ییاراک روظنم هب اههداد ندرک رفاب •
• Serialization 

 Scanner سالک •

 هریخذ لیاف کی رد ار همانرب کی تامیظنت تسا نکمم .میراد راکورس اهلیاف اب اههمانرب مامت رد ابیرقت هزورما

 یگنوگچ لصف نیا رد .میهد شیامن و یراذگراب همانرب رد ار توص ای ملیف ،سکع یاهلیاف میهاوخب ای ،مینک

 ندناوخ ،اهلیاف رب هوالع .تخومآ دیهاوخ ار اهنآ رد نتشون ای اهلیاف ندناوخ ،یروتکریاد ای لیاف داجیا راک

 ندرک لایرس ةوحن اب  اهتنا رد .دیریگیم دای )متسیس ةظفاح الثم( فلتخم عبانم رد ار اههداد نتشون ای

  .تخومآ دیهاوخ ار لیاف رد هریخذ ای هکبش زا روبع یارب اواج یاههداد

12. Threadینامزمه و اه 

  همانرب یاهشخب یزاس یزاوم •

 Synchronization زا هدافتسا اب ینامزمه لرتنک •

 اههدننک ارجا •
 Callable سیفرتنیا •

 Future سیفرتنیا •

 TimerTask و Timer سالک •

 نیا هب ات تسا همانرب زا ییاهشخب یارجا یزاس یزاوم ،یزورما یاههمانرب رد مهم میهافم زا رگید یکی

 هک( دنکیم دولپآ ار لیاف کی ربراک هکینامز رد دینک روصت .دبای شیازفا ربراک تیاضر و همانرب ییاراک بیترت

 لصف نیا رد .دهد ماجنا زین ار یرگید راک نامزمه تروص هب دناوتیم همانرب ،)دنکیم فرص یدایز نامز

 و درک دیهاوخ هظحالم یدربراک و یلمع یاهلاثم رد ار اهنآ یزاس هدایپ میهافم و اهThread زا هدافتسا

 .تخومآ دیهاوخ ار اهنآ اهشلاچ

 

 )JDBC( هداد هاگیاپ اب طابترا

 SQL اب ییانشآ •

 )JDBC )Driver، Connection، Statement میهافم •

 )join و select روتسد( هداد هاگیاپ رد وجتسج •
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 )insert، update، delete( هداد هاگیاپ یناسرزورب •

 شنکارت تیریدم •

 Entity سالک •

 یاهمانرب چیه ابیرقت ،هداد هاگیاپ نودب .تسا یزورما یاههمانرب یگشیمه و یلصا شخب ،اههداد هاگیاپ اب راک

 ،دیوش لصتم هداد هاگیاپ هب اواج ةمانرب کی رد هنوگچ هک دیریگیم دای هسلج نیا رد !دوشیمن دیلوت هزورما

 و SQL هب یلامجا یهاگن هداد هاگیاپ اب راک یارب ،دیشابن نارگن .دینک یراذگراب ای هریخذ نآ رد ار ییاههداد

 »شنکارت تیریدم« مهم موهفم نینچمه ،تخادنا میهاوخ یجراخ دیلک و ،یلصا دیلک ،نوتس ،لودج میهافم

 .تفرگ دیهاوخ دای ار اواج یاههمانرب رد نآ ماجنا یگنوگچ و

 )Regular Expression( هدعاقاب یاهترابع

 اههتشر یارب هدعاق فیرعت •

 صاخ یاهرتکاراک •

 اهرتکاراک ةدودحم •
 اهرُبنایم •
 رارکت •
 اهرتکاراک یدنب هورگ •
 بقع هب عاجرا •

 یزرم طاقن رد قابطنا •

 Pattern سالک •

 Matcher سالک •

 PatternSyntaxException سالک •

 بو سردآ الثم ،دنشاب هتشاد بلاق کی یگمه تسا نکمم دنوشیم شزادرپ اههمانرب رد هک ییاههتشر

 »هدعاقاب یاهترابع« اهبلاق نیا هب ،دنراد بلاق کی یگمه ،اهیتسپ دک ،اهنفلت هرامش ،اهلیمیا ،اهتیاس

 هتشر کی رد ای ،دننک یسررب هدعاق اب ترابع کی رب ار هتشر کی قابطنا دنناوتب دیاب اههمانرب .دوشیم هتفگ

 تیمها هک هدعاقاب یاهترابع اب راک لصف نیا رد .دنبایب ار ترابع کی رب قطنم یاههتشر مامت و دننک وجتسج

 .تخومآ دیهاوخ ار دنراد اههتشر اب راک رد یدایز

 

13. Annotation 

• Annotation هنوگچ و ارچ 

 Annotation عاونا •

 Annotation رصانع •

 Annotation کی زا هدافتسا لباق ةدودحم •
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 یراگدنام یاهتسایس •

Annotationشزادرپ و هدیمهف اواج طسوت هک ییاهتمالع ،دنتسه همانرب یاهدک رد یراذگتمالع یعون اه 

 یزاس هدایپ ةوحن و کرد نیاربانب ،تساهAnnotation رب ینتبم Java Enterprise مامت هزورما .دنوشیم

Annotationیریگدای رد یرایسب تیمها اه Java Enterprise یریگدای دصق رگا هتبلا ،دراد Java Enterprise 

 !دیشاب هتشاد ار

 )Swing( یربراک طساو .14

 JFrame سالک •

 )Layout Management( یربراک طساو یازجا شیامن نامدیچ •

 یربراک طساو یاهتننوپماک •

 اهونم •

 یارب درادناتسا اواج یاهیژولونکت زا یکی Swing یژولونکت .تساههمانرب بلغا زا یمهم شخب یربراک طساو 

 .تخومآ دیهاوخ ارنآ تایئزج هسلج نیا رد هک تسا یربراک طساو دیلوت

 شیامن ةتسوپ ای مِت دهدیم ناکما هک دراد »Look And Feel« مان هب زاتمم تیصوصخ کی Swing یژولونکت

 ار همانرب کی یربراک طساو یتقو ،بیترت نیا هب .میهد ر�غت همانرب یاهدک رد ر�غت نودب ار یربراک طساو

 تست و یزاس هدایپ ارنآ درکراک افرص ،دینک رکف یربراک طساو ییابیز ای لیامش هب هکنیا نودب دیهدیم هعسوت

 .دینک باختنا نآ یارب دیهاوخب یاهتسوپ ره دیناوتیم ادعب ،دینکیم

 یازجا مامت و اهگولاید ،اهونم ،اههرجنپ هک ،تسا نیا Swing یربراک طساو دروم رد رگید ِبلاج ةتکن کی

 .دوشیم هداد شیامن لکش کی هب و ناسکی کم ای زودنیو ،سکونیل رد یربراک طساو

15. Logging 

• Logging تسیچ 

 Logger تکجبآ •

 گال حوطس •

 Handler تکجبآ •

 گال لیاف یراذگمان یوگلا •

 Formatter تکجبآ •

 LogManager تکجبآ •

 جورخ و دورو( ،همانرب تایلمع مامت یبایدر ،دننکیم راک دنمشزرا و مهم یاههداد اب هک یتایلمع یاه همانرب رد

 ،ربراک زمر ر�غت( هداد تار�غت و ،)اهانثتسا و اهاطخ( همانرب یاهدادخر و ثداوح )... ،هداد تبث ،ناربراک

 اهدادیور تبث یارب بسانم رایسب و دمآراک مسیناکم کی Logging .دراد یدایز تیمها )...،لیافورپ شیاریو

 لباق ریثات هکنیا نودب ار همانرب ثداوح مامت دیناوتیم ،Logging زا هدافتسا اب .تسا همانرب فلتخم تایلمع و
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 هریخذ دوشیم هتفگ گال یاهلیاف اهنآ هب هک ینتم یاهلیاف رد دشاب هتشاد همانرب درکراک و ییاراک رد یهجوت

   .دینک یسررب زاین تروص رد ار ثداوح دنور و دینک هعجارم اهنآ هب ادعب ات دینک

 وتردوت یاهسالک و Lambda یاهترابع

 یلخاد سالک •

 کیتاتسا یلخاد سالک •

 کیتاتسا-ریغ یلخاد سالک •

 یلحم سالک •

 ینوریب سالک اب راک •

 )Anonymous( مان یب سالک •

• Listener 

 )Lambda( ادبمال یاهترابع •

 Functional سیفرتنیا •

 Stream سالک •

 کیتاتسا یاهدتم و ضرف شیپ یاهدتم •

 ضرف شیپ یاهدتم دعاوق •

 کیتاتسا یاهدتم •

 راوشد ییارگ یش رد هیاپ میهافم زا هدافتسا اب افرص رازفا مرن رد یعقاو یایند تادوجوم زا یرایسب یزاس لدم

 نیا رد .تسا هدرک ریذپناکما ار رگید سالک کی لخاد سالک کی فیرعت ناکما ،اواج لیلد نیمه هب تسا

 زا هدافتسا سپس و درک میهاوخ ثحب یدربراک لاثم نیدنچ اب ار یتیلباق نینچ تیمها و دربراک ،هسلج

 کیتاتسا و ضرف شیپ یاهدتم اب ،اهتنا رد .تخومآ دیهاوخ ار »یاهیور یسیون همانرب« رد ادبمال یاهترابع

  دش دیهاوخ انشآ اهنآ دربراک و
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16. Reflection 

 اهسالک تاvزج یواکاو •

 )اههدنزاس و اهدتم ،اهدلیف( اهسالک یلخاد یازجا هب یسرتسد •

 یدربراک لاثم •

Reflection زج ،یسیون همانرب زا هدافتسا اب دهدیم ناکما هک تساواج نابز باذج یاهیژولونکت زا یکیvتا 

 یاهدمع تمسق .مینک یناوخارف ار اهنآ همانرب یارجا نامز رد ای مینک یراکتسد ار اهنآ ،مینک یواکاو ار اهسالک

 کمک اواج ةتفرشیپ میهافم یریگدای و کرد هب Reflection نتسناد .تسا Reflection رب ینتبم Java EE زا

 .دنکیم

 ینابزدنچ

 Resource Bundle یاهلیاف •

 Locale یاهتکجبآ •

 ResourceBundle تکجبآ زا نتم یشکاو •

 اهمایپ و اهنتم •
 یهد تمرف •

 هدامآ یاهتمرف زا هدافتسا •

 نامز و خیرات یارب هاوخلد یاهتمرف •

 نامز و خیرات یاهدامن ر�غت •
 اهمایپ •

 .دننکیم راک )...،یسیلگنا ،یبرع ،یسراف( نابز کی زا شیب هب دنوشیم دیلوت هزورما هک ییاهرازفا مرن زا یرایسب

 اب هدرک باختنا هک ینابز اب رخآ ات و ،دنک باختنا ار دوخ رظن دروم نابز همانرب یلصا ةحفص رد دناوتیم ربراک

 ،لوپ دحاو ،تاحفص میوقت ،)نیچ-پچ ای نیچ-تسار( تاحفص نامدیچ ،تاحفص یاهنتم .دنک راک همانرب

 مامت یارب هک تسا نیا بلاج ةتکن .دش دهاوخ هداد شیامن ربراک هب دنکیم باختنا ربراک هک ینابز اب قباطم...

 .دوشیم هداد شزومآ هسلج نیا رد تیصاخ نیا ،دوشیم ارجا دک کی طقف اهنابز

 JAR رازبا .17

• JAR، اواج یاههمانرب یدنب هتسب مسیناکم 

 Manifest لیاف •

 JAR لیاف ندرک ییارجا •

 نیدنچ دوجو یلو .دنیآیم دوجوب اهلیاف زا یاهعومجم ،دوشیم دیلوت و هداد هعسوت اواج ةمانرب کی یتقو

 لمح و یرادهگن راک دناوتیم دنتسه همانرب کی یاهشخب عقاو رد هک لیاف )نارازه عقاوم یضعب رد و اهدص(

 )jar. دنوسپ اب( لیاف کی بلاق رد ار همانرب کی یاهلیاف ات دهدیم ناکما JAR رازبا .دنک راوشد ار اهنآ لقن و
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 لیکشت اهیروتکریاد و اهلیاف زا یاهعومجم زا دوخ هک تسا ZIP لیاف کی هباشم JAR لیاف .مینک عیمجت

 .تخومآ دیهاوخ ارنآ ندرک ییارجا و JAR لیاف کی داجیا تاvزج هسلج نیا رد .تسا هدش

 

18. JavaDoc 

• Javadoc تسیچ 

 javadoc رد هدافتسا لباق یاهتمالع •

 javadoc یور زا تادنتسم دیلوت •

 ناسیون همانرب هفیظو عقاوم زا یرایسب رد اما .تسا رازفا مرن تیمها اب یاهشخب زا یکی یزاس تادنتسم

 تادنتسم نیا .دوشیم هتشون اهدک یالبال ناسیون همانرب طسوت هک تسا تادنتسم زا یعون JavaDoc !تسین

 زا یکی( javadoc مان اب رازبا کی طسوت یلو دنوشیم هتشون اهدک یالبال )comment( تاحیضوت هباشم

 همانرب یاهدک لخاد هک JavaDoc تادنتسم دناوتیم javadoc رازبا .دنتسه ییاسانش لباق )JDK یاهرازبا

 .دنک دیلوت HTML اهلیاف اهنآ یور زا و دنک جارختسا ار دنراد رارق
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 ؟تسیک یقیدص اضردمحا هرود نیا سردم

 یکشزپ مولع هاگشناد هژورپ هب طوبرم اواج هزوح رد دشرا رامعم •

 ادرپ هربخ تکرش هژورپ هب طوبرم اواج هزوح رد دشرا رامعم •

 اینب کتایک تکرش هژورپ هب طوبرم اواج هزوح رد دشرا رامعم •

 رتشا کلام هاگشناد هژورپ هب طوبرم اواج هزوح رد دشرا رامعم •

 یتایلام عماج حرط یلم هژورپ رواشم •

 شادهب ترازو یلم هژورپ رواشم •

 تلم کناب هژورپ رواشم •

 )یسیلگنا و یسراف( اواج یاهباتک هعومجم فلوم •

 اواج سیردت هقباس لاس ۱۲ زا شیب •

 )سلطا( اواج یصصخت کرومیرف هئارا •
 

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
  اواج اب بو یسیون همانرب شزومآ هرود :هرود ناوــنع  
 .دنریگب دای ار اواج اب بو یسیون همانرب دنهاوخیم هک یدارفا :نیبطاـــخم  

 درادناتسا اواج هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس ۴۶ :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

 یدولناد و یروضحریغ :هئارا هوــحن  

  یربراک لنپ قیرط زا دولناد :دولناد هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 یقـــیدص اــــضردمحا  :سردــــم  

  ناموت رازه هاـجنپ و دص و نویلیم کی :هرود غلـــبم  
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 هنوگچ یدولناد یاههرود تفایرد هوحن

 ؟تسا
 

 رد و هدش دراو زومآکین تیاس رد دوخ یربراک باسح هب ،شرافس تبث زا سپ

 .دینک هدش یرادیرخ هرود تاسلج دولناد هب مادقا »اهدولناد« شخب

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

 شورف دحاو اب دوخ دیرخ زا شیپ ،یمسر روتکاف تفایرد هب لیامت تروص رد
 رودص ناکما ،تسا رکذ نایاش.دiامن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷( هعومجم

 دهاوخن دوجو ناونع چیه هب هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ یمسر روتکاف

 .تشاد

 

 ریظنیب ینابیتشپ

 کین یاههرود مامت نالا ،تسا ینعمیب الماک ینابیتشپ نودب شزومآ

  .تسا مارگلت و تیاس قیرط زا ینابیتشپ یاراد زومآ

 ینابیتشپ میت ،زومآکین تیاس رد امش شرافس ندش ییاهن و تبث سپ

 وضع دنیارف ات تفرگ دنهاوخ سامت امش اب یراک تعاس ۷۲ ات ۲۴ یط

 دوجو تروص رد.دوش ماجنا هرود ره یمارگلت ینابیتشپ هورگ رد امش ندش

 لصاح سامت تکرش یاههرامش اب دیناوتیم یماهبا و لاوس هنوگ ره

 .دvامن حرطم ار دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ تچ شخب قیرط زا ای و دvامرف
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