
 9 گیری ل اول دهم: فیسیک و اندازه

 فْرست هطالب
 

 15 فضا یساز یتجار 1 فصل

 61 همذهَ

 61 ییفضب عیصٌب شزفتیپ در هؤثز عْاهل

 61 یبطیط عوذٍ عْاهل

 61 ییفضب صٌعت تْطعَ در یآّر في تذْالت

 02 فضب یطبس یتجبر

 02 ییفضب تجبرت ٌبىیآفز ًمش

 02 ییفضب یُب ثزًبهَ یطبس یتجبر ٌذیفزآ

 02 ییفضب صٌعت یتجبر درآهذ

 02 فضب تجبرت یکبرثزد یُب ثزًبهَ

 02 يیسه هشبُذٍ ّ رصذ

 26 یهخبثزات یتجبر یُب هبُْارٍ

 22 یُْاشٌبط یتجبر یُبٍ هبُْار

 22 نیهظتم تلفي یا هبُْارٍ خذهبت

 24 ییفضب یگزدشگز خذهبت

 61 فضب یطبس یتجبر فلظفَ

 61 ییفضب صٌعت در درآهذ كظت هٌبثع

 12 یا هبُْارٍ خذهبت اشتزاک

 16 تزاًظپًْذر اجبرٍ تجبرت

 10 یٌیسه شاتیتجِ طبخت صٌعت

 12 هبُْارٍ طبخت صٌعت

 14 یا هبُْارٍ زیتصبّ تجبرت

 26 یا ْارٍهبُ یًبّثز

 20 ییفضب ًمل ّ دول یتجبر صٌعت

 22 یطبس یتجبر یُب چبلش

 



 75 هتحد هلل سازهاى با ییآشٌا 2 فصل

 21 همذهَ

 21 هتذذ هلل طبسهبى خچَیتبر

 42 هتذذ هلل طبسهبى یاعضب

 41 هتذذ هلل طبسهبى ارگبى

 12 هتذذ هلل طبسهبى زکلیدث

 101 فضا حَزُ در یالولل يیب یّا سازهاى 3 فصل

 620 همذهَ

 622 فضب اس شیآه صلخ اطتفبدٍ یالولل يیث یُبَ یاتذبد ّ ُب تَیکو

 622 (COPUOS) جْ یهبّرا یفضب اس شیآه صلخ اطتفبدٍ ژٍیّ تَیکو

 626 دّر راٍ ارتجبعبت یالولل يیث َیاتذبد

کبده  621 یفضبًْرد یالولل يیث یآ

 662 ییفضب مبتیتذم تَیکو

 666 یفضبًْرد یالولل يیث ْىیفذراط

 666 یفضبًْرد یالولل يیث َیداتذب

 660 ارّپب ییفضب آژاًض

 666 الولل يیث دمْق اًجوي

 666 لیهْثب یا هبُْارٍ یالولل يیث طبسهبى

 661 کیٌتزاطپْتٌیا

ْگزاهتز یالولل يیث اًجوي  664 اسدّر طٌجش ّ یفت

 664 فضب یالولل يیث داًشگبٍ

 121 فضا از سیآه صلح استفادُ 4 فصل

 600 همذهَ

 602 ْصیکْپ تَیکو فیّظب

 601 ْصیكْپ تَیكو لیتشك یتذْل زیط

 601 ْصیکْپ تَیکو یاعضب

 622 ْصیکْپ تَیکو یطبسهبً طبختبر

 626 ْصیكْپ تَیكو هصْثبت
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 621 فضب دمْق اًذاس چشن

 141 (ITU) دٍر راُ ارتباطات یالولل يیب ِیاتحاد 5 فصل

 620 همذهَ

 620 (ITU) دّر راٍ ارتجبعبت یالولل يیث َیاتذبد یتکبهل زیط

 622 (ITU) دّر راٍ ارتجبعبت یالولل يیث َیاتذبد عضْ یکشْرُب

 662 (ITU) ْییت یآ َیاتذبد در تیعضْ ظیشزا

 666 (ITU) ْییت یآ اعضب فیّظب ّ دمْق

 666 (ITU) ْی یت یآ اطبطٌبهَ اطبص ثز تیعضْ بساتیاهت

 666 تیعضْ دك ثب آى ارتجبط ّ یزیگ یرأ ظیشزا

 661 تیعضْ ییبیجغزاف ـ یبطیط بساتیاهت

 662 ْییت یآ َیاتذبد عولكزد ّ طبختبر

 662 :اّل طغخ

 662 :یبًیه طغخ

 664 ْی یت یآ یعوْه زخبًَیدث طْم طغخ

 661 اعالعبت جبهعَ ّ هلل طبسهبى یالتیتشك ًظبم در ْی یت یآ گبٍیجب

(ITU) ْییت یآ یُب یدگزگًْ در" كْچك" اصغالدب   بی ّ یزدّلتیغ یاعضب ًمش
 661 

 612 آى در ْی یت یآ گبٍیجب ّ هتذذ هلل طبسهبى یالتیتشك طبختبر

 616 یجِبً یًِبدُب ّ هلل طبسهبى یاعضب زیطب ثب ْی یت یآ رّاثظ

 612 (ITU ْییت یآ) دّر راٍ ارتجبعبت َیاتذبد یطبسهبً طبختبر

 612 ییْیراد ارتجبعبت ثخش

 611 دّر راٍ ارتجبعبت یدطبساطتبًذار ثخش

 622 (ییفضب) دّر راٍ ارتجبعبت تْطعَ ثخش

 626 آٌُگ يیسه هذارات اس اطتفبدٍ در ْی یت یآ ًمش یثزرط

 620 آٌُگ يیسه هذار اس ُب هبُْارٍ اطتفبدٍ یُب ًبهَ يییآ

 620 آٌُگ يیسه یهذارُب اس اطتفبدٍ ییْیراد یُب فزکبًض ثجت

 622 یفٌ یُب هشبرکت

 622 ارتجبعبت تجبدل



 622 (TTU) ارتجبعبت یالولل يیث َیاتذبد در شذٍ ّاگذار یُبفزكبًض یالولل يیث ثجت لشّم

 فیـع تیزیهـذ در ییْیـراد ارتجبعـبت ّ همـزرات نیتٌظـ طبسهبى یُب تیفعبل ّ گبٍیجب ًمش،
 621 زاىیا در فزكبًض

 IT U 624 همزرات ّ ییفضب یبیاش پزتبة ثجت

 624 بیدً ییفضب هٌبطجبت در زاىیا گبٍیجب

 621 اسدّر طٌجش

 621 ْی یت یآ در زاىیا یاطاله یجوِْر تیّضع

 621 هخبثزات یالولل يیث َیاتذبد در زاىیا هخبثزات شزكت تیعضْ

 181 فضا در یتجار تیفعال بر حاکن اصَل 6 فصل

 640 همذهَ

 640 جْ اس خبرج یفضب اس اطتفبدٍ ّ اکتشبف در کشْرُب تیفعبل ثز دبکن اصْل

 642فضب ثَ شذٍ پزتبة یبیاش ثبسگشت ّ فضبًْرداى ثبسگشت فضبًْرداى، ًجبت ًبهَ تْافك

 022 فضب ثَ شذٍ فزطتبدٍ یبیاش ثجت هعبُذٍ

 026 یآطوبً اجزام گزید ّ هبٍ در کشْرُب یُب تیفعبل ثز دبکن ًبهَ هْافمت

 اس خـبرج یفضـب اس اطـتفبدٍ ّ اکتشـبف در کشـْرُب یُـب تیفعبل ثز دبکن یلبًًْ اصْل َیبًیث
 066 جْ

 062 یًْیشیتلْ یُب ثزًبهَ نیهظتم پخش یثزا ُب هبُْارٍ اس کشْرُب اطتفبدٍ ثز دبکن يیلْاً

 نیهظــتم پخــش یثــزا یهصــٌْع یُــب هبُْارٍ اس کشــْرُب ۀاطــتفبد ثــز دــبکن يیلــْاً وَ؛یضــو
 064 یًْیشیتلْ یالولل يیث

 064 اُذاف ّ بتیً

 061 یالولل يیث لبًْى یاجزا تیلبثل

 002 هٌبفع ّ ْقدم

 002 یالولل يیث یُوكبر

 002 اختالفبت شیآه صلخ دل

 002 کشْر تیهظئْل

 006 یشًیرا دك ّ فَیّظ

 006 یگیُوظب دمْق ّ ًشز ّ عجع دك

 006 کشْرُب يیث تْافمبت ّ ُب یشًیرا

 000 جْ اس خبرج یفضب اس يیسه دّر راٍ اس طٌجش ثَ هزثْط يیلْاً
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 001 جْ اس خبرج یفضب در یا ُظتَ یاًزژ هٌبثع اس اطتفبدٍ ثَ هزثْط يیلْاً

 022 جْ اس خبرج یفضب اس یهبد اطتفبدٍ ّ اکتشبف یالولل يیث یُوكبر َیبًیث

 026 جْ اس خبرج یفضب اس یهبد اطتفبدٍ ّ اکتشبف یالولل يیث یُوكبر َیبًیث وَ؛یضو

 239 فضا یحقَق يیقَاً استحکام ٍ التسام 7 فصل

 022 همذهَ

 022 فضب در یدمْل يیلْاً ثَ کشْرُب بماطتذك ّ التشام شاىیه یثزرط

 022 فضب دْسٍ در یهل بطتیط

 026 يیسه هذار در ییفضب یسثبلِِب

 022 ییفضب یُب طالح

 022 (برکِبیط اس یثِزُجزدار) هبٍ هعبُذٍ

 022 یالولل يیث لبًْى تیهبُ

 024 6121 طبل هبٍ هعبُذٍ

 062 یالولل يیث لبًْى ّ هبٍ هعبُذٍ

 062 تیاهٌ دبفظ بی یثبسهبًذگ عبهل: ضیًْیکْه رص يیدکتز یثبسًگز

 062 یهل تیاهٌ

 066 یطبس یتجبر ّ تیهبلك دمْق

 066 تیهبلك دمْق هظئلَ ثَ یذگیرط یثزا شذٍ ارائَ یبشٌِبدُیپ

ْگ یثزا ییبیدر لبًْى ۀجبًت دّ یثزرط  061 فضب در تصبدفبت اس یزیجل

ّگبى تمذم دك  012 ییبیدر ًب

 016 آساد یُب آة در دْادث ًبهَ تْافك

 010 طالح تیهوٌْع ًَ رفتبر، کٌتزل

 012 ییفضب دْادث ًبهَ كتْاف

 016 یتجبر ییفضب یطفزُب ذیجذ دّرٍ ّ فضب لبًْى

 269 هٌابع 8 فصل

 

 
 


