
کلمھردیف کلمھنام دھخدامعنی نامھ لغت در معنی

یافتھتام1 کمال مطلق، مستوفا، کامل، جامع، تمامیت، تمام،

لفظی2
( معنوی(صفت مقابل باشد وابستھ ( تلفظ ) بلفظ آنچھ لفظ بھ منسوب  : 

لفظی ھست : اشتباھی لفظی تاکید لفظی تعریف لفظی عامل لفظی مونث

کوریسمان آسمان کو خود لیک میان در

آرد:  الفنون اصطالحات کشاف معنوی. صاحب لفظ. مقابل بھ منسوب

باشد، داشتھ وابستگی تلفظ بھ یعنی لفظ بھ آنچھ از است عبارت لفظی،

و لفظی تأکید و لفظی تعریف لفظی، عامل لفظی، گویند: مٔونث چنانچھ

ضمن معنی دو ھر بیان و شود اطالق معنی دو بر لفظی نزاع آن. و غیر

گذشت سابق در متکلمان اصطالح ذکر در جسم لفظ معنی بیان

ھمگونمتجانس3 ھمانند، مشابھ، متشابھ، شبیھ، سازگار،

[  ِ◌ ن  َ◌ ُ◌ت یک[م جنس. از ). ھم چیزی. (آنندراج بھ مانا ( ص (ع

یا چیزی بھ االطباء). شبیھ بھم. (ناظم مانا و مشابھ و جنس ھم و جنس

شود تجانس بھ رجوع جنس. و .کسی. ھم

حرکتی4 ناقص
:سخن,  ***حرکتی : کم, کاستھ, ناتمام, نارسا ناقص

لفظی کھ معنی داشتھ باشد, آنچھ کھ انسان برزبان میراندومطلب خودرابھ

باشد مشابھ حرکتی نظر از کھ لفظی و سخن یا آن وسیلھ بیان میکند

پیشوند5 و پسوند با تشابھ
یا تشابھ استان سطح در آموزشگاھی ھیچ پیشوند و پسوند با نباید

باشد داشتھ آن نظیر

آموزشگاه نام تعیین 31 ماده



مالحظاتفرهنگستان لغت نامه معین لغت نامه عمیدلغت نامه دهخدانام پیشنهاديردیف

1

2

3

4

5

6

7

امضاء :

تاریخ :

 اینجانب خانم /آقا                       دارنده موافقت نامه اصولی به شماره                           در  تاریخ                      در رشته                                 با رعایت مفاد   ضوابط و دستورالعمل  

اجرایی     آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد بر اساس ماده 30و 31 و 32 اسامی پیشنهادي را جهت  بررسی و تایید ارائه می دهم.                             

(درج یکی از معانی در لغت نامه ها کافی می باشد)

نام و نام خانوادگی موسس:



مالحظاتفرهنگستان لغت نامه معین لغت نامه عمیدلغت نامه دهخدانام پیشنهاديردیف
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امضاء :امضاء :

تاریخ:تاریخ :

 اینجانب خانم /آقا                       دارنده موافقت نامه اصولی به شماره                           در  تاریخ                      در رشته                                 با رعایت مفاد   ضوابط و دستورالعمل  اجرایی 

    آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد بر اساس ماده 30و 31 و 32 اسامی پیشنهادي را جهت  بررسی و تایید ارائه می دهم.                             (درج یکی از 

معانی در لغت نامه ها کافی می باشد)

نام و نام خانوادگی کارشناس مرکز: نام و نام خانوادگی موسس:


