
 

 ؟تسیچ هرهب خرن
 هدافتسا دروم دارفا رثکا یلام یگدنز رد هزورما هک تسا یمیهافم نيرتمهم زا یکی هرهب خرن

 ینامزاس ای درف هب ،لوپ نتفرگ ضرق ربارب رد امش هک تسا یلوپ هرهب خرن .دريگیم رارق

 ماجنا رد هرهب خرن هبساحم .دینکیم تفايرد اهنآ زا نداد ضرق لیلد هب ای هدرک تخادرپ

 ار نانیمطا نيا لباقم فرط و امش هب دناوتیم یراذگهدرپس ای ماو ريظن یکناب یاهتایلمع

 خرن راکوزاس هقيرط کرد .دوشیم ناربج یدايز دح ات نامز رذگ رد امش لوپ شزرا هک دهدب

 بوسحم یلام یگدنز رد یدرف ره یاهزاین نيرتیلصا زا یکی نآ حيحص هبساحم هوحن و هرهب

 یاهتیعقوم و هدرک لمع هنالقاع اهیراذگهیامرس رد ات دنکیم کمک وا هب هک ارچ ؛دوشیم

 هرمزور یگدنز رد هرهب خرن ندوب یدربراک هب هجوت اب نم لوپ فیک گالبو .دسانشب ار رتهب

 و هرهب خرن عاونا هبساحم هوحن ،صخاش نيا موهفم اب ار امش هلاقم نيا رد ات دراد دصق

  .دنک انشآ نآ زا یريذپريثات یاههنیمز

 هرهب خرن موهفم

 تفايرد زا هک تسا یلوپ نازيم عقاو رد ،تسا Interest Rate نآ نيتال همجرت هک هرهب خرن

 لوپ شزرا شهاک زا هلیسو نيدب ات دوشیم تفايرد هدش هداد ضرق لوپ ای ماو هدننک

 رد ار یلوپ امش هک ینامز .دراد ار دربراک نيرتشیب تیعقوم ود رد هرهب خرن .دوش یريگولج



 امش لوپ هک ینامز تدم ازا رد تسا فظوم دادرارق فرط کناب ،دینکیم یراذگهیامرس کناب

 .دنک تخادرپ امش هب هناهام تروص هب ار لوپ یرادقم هدش هداد ضرق کناب هب

 ضورقم کناب هب هلیسو نيدب ،دینکیم تفايرد ماو کناب زا امش هک ینامز نينچمه

 تروص هب ار لوپ یرادقم ،دادرارق رد هدش صخشم هرهب خرن قبط ديراد زاین و دیوشیم

 تروص لیلد نيا هب رتشیب هرهب خرن تفايرد و هبساحم .دینک زيراو کناب باسح هب هناهام

 هداد ضرق لوپ نآ هک تسا ینامز زا رتشیب باسح هیوست نامز رد لوپ شزرا هک دريگیم

  .دوشیم

 ؟ تسیچ یلام یروانف ای کت نيف : یداهنشيپ بلطم

 

یکناب هرهب خرن هبساحم هوحن

 
 خرن .تسا یکناب هرهب خرن نآ یاههنومن نيرتیدربراک زا یکی هک دراد یفلتخم عاونا هرهب خرن

 هب یکناب هرهب خرن هبساحم .دوشیم هبساحم بکرم و هداس تروص ود هب امومع یکناب هرهب

 هبساحم زا لبق لیلد نيمه هب و تسا هتسباو امش دادرارق یاهدنب هب بکرم ای هداس تروص

 تروص هداس شور هب هبساحم امش دادرارق رد هک دیشاب علطم دوخ ماو ای هدرپس هرهب خرن

 ؟بکرم ای تفرگ دهاوخ

 



  هداس یکناب هرهب خرن هبساحم هوحن

 .تسا دوس هبساحم یارب یکناب یاهخرن زا هنومن نيرتناسآ عقاو رد هداس یکناب هرهب خرن

 همجرت Simple Interest Rate نيتال نابز هب و تسا فورعم هداس هرهب خرن هب خرن نيا

 ماو ای هدرپس یلک هرهب خرن ،هداس برض کی ساسا رب دیناوتیم شور نيا رد امش .دوشیم

 خرن ديراد زاین امش هداس یکناب هرهب خرن هبساحم هوحن رد عقاو رد .ديروآ تسد هب ار دوخ

 ،نآ زا سپ و هدرک برض هدرپس ای ماو یلصا غلبم رد ار دادرارق رد هدش صخشم هنازور هرهب

 هرهب خرن ات دینک برض دیسررس نامز ندیسرارف ات هدنام یقاب یاهزور دادعت رد ار لصاح

 زا ار دوخ هرهب خرن دیناوتیم امش ،راک ندش رتناسآ یارب .دیآ تسد هب امش هداس یکناب

 هرهب خرن هدنیامن I ،ماو ای هدرپس لصا رادقم هدنیامن P نآ رد هک ديروآ تسد هب ريز لومرف

 دیسررس نامز ندیسر ارف ات هدنام یقاب یاهلاس ای اهزور دادعت هدنیامن N و هنازور ای هنالاس

  .دنتسه

Simple Interest = P*I*N 

 بکرم یکناب هرهب خرن هبساحم هوحن

 رد هک ارچ ؛دنمانیم زين هرهب یروآ هرهب ،نآ هبساحم هويش تلع هب ار بکرم یکناب هرهب خرن

 ،دیاهدرک یراذگهدرپس نآ رد هک یکناب ای و ماو هدننک تفايرد زا دیناوتیم امش ،هويش نيا

 رب هوالع دیناوتیم امش بکرم یکناب هرهب خرن هبساحم هوحن رد .دینک تفايرد یرتشیب دوس

 زين دوشیم تخادرپ هرود تروص هب هرهب ناونع هب هک یغلبم زا ،یلصا غلبم زا دوس تفايرد

 رگا .دیاهدرک تفايرد یماو کناب زا امش دینک ضرف رتهداس نایب هب .دینک تفايرد هرهب

 زا ار ینیعم غلبم نازيم دیفظوم لوا لاس رد امش ،دشکب لوط لاس دنچ امش ماو تخادرپ

 .دینک تخادرپ ،تسا کناب هب هدش صخشم دادرارق قبط هک نآ هرهب هارمه هب یلصا غلبم

 هب ار یغلبم ،یگشیمه غلبم نازيم تخادرپ رب هوالع دیفظوم امش زين مود لاس رد سپس

 ات دراد همادا لاور نيا و دینک تخادرپ هتفرگ قلعت لوا لاس هرهب هب هک یاهرهب خرن ناونع

 یکناب هرهب خرن هبساحم یارب ار شور نيا ناگدنهد ماو رتشیب .دسرب ارف ماو تخادرپ نایاپ

 :تسا بکرم یکناب هرهب خرن هبساحم هوحن هب طوبرم ورهبور لومرف .دنهدیم حيجرت دوخ

A = P (1+ (r/n)) nt  

A= بکرم هرهب، P=هیامرس لصا، r=هنایلاس هرهب خرن، n=بکرم لاس یط رد هرهب یتاعفد 

 نامز =nt ،دوشیم

 



 یرادکناب و یلام روما رد نيچ کالب دربراک : یداهنشيپ بلطم

 ؟تسا راذگريثات یياههنیمز هچ رب هرهب خرن
 نيا بلاج هتکن اما ؛دهدیم رارق ريثات تحت ار امش یلام یگدنز هک تسا یلماوع زا هرهب خرن

 دادرارق فرط مادک رد امش هک دراد یگتسب نيا هب هرهب خرن ندوب نيیاپ ای الاب هدیاف هک تسا

 هب کناب رد ار یلوپ دیهاوخب لاثم یارب ؛دیشاب هدنهد ضرق درف امش رگا .دیشاب هداتسیا

 ندوب رتشیب ،دیهد ماو یسک هب ار یلوپ کناب بحاص ناونع هب ای و دیهد رارق هدرپس ناونع

 رتشیب ار دوخ لوپ شزرا شهاک دنکیم کمک امش هب و دشاب امش دوس هب دناوتیم هرهب خرن

 .دیشاب هتشاد دشر یتح ای هدرک ناربج

 دیفظوم امش ،دشاب رتمک یکناب هرهب خرن هچره ؛دیاهداتسیا ضورقم تمس رد رگا ،لباقم رد

 رتشیب هرهب خرن هچره ،رگید نایب هب .ديزادرپب لباقم فرط هب هرهب ناونع هب ار یرتمک لوپ

 ناراذگهیامرس و نارادکناب یارب اما ؛ديراد هگن کناب رد ار دوخ لوپ دیلیام رتشیب امش دشاب

 رب هرهب خرن نينچمه .تسا رتتحار دیدج یاههژورپ داجیا ،دشاب رتنيیاپ هرهب خرن هچره زين

 و اهیراذگهیامرس و یلغش یاهتیعقوم هعسوت ،لغش داجیا ،الاک ای تامدخ هئارا نازيم

 .تسا رثوم رگید دراوم یرایسب

 !دینک یريگولج دوخ لوپ شزرا شهاک زا بسانم هرهب خرن اب
 تدم رد امش لوپ شزرا دوشیم ثعاب هک تسا یلماوع زا یکی هرهب خرن تخادرپ و تفايرد

 درف هک تسا یلوپ نازيم هرهب خرن .دوش ظفح دیاهداد ضرق نارگید هب ار نآ هک ینامز

 .دزادرپیم لوپ بحاص هب یاهرود و دوس تروص هب هدش هتفرگ ضرق لوپ لابق رد ضورقم

 ود هب هک تسا یکناب هرهب خرن اهنآ نيرتفورعم زا یکی هک دراد ینوگانوگ عاونا هرهب خرن

 هرهب خرن دنهدیم حيجرت ناگدنهد ماو رتشیب .تسا هبساحم لباق بکرم و هداس هويش

 .دننک تفايرد یرتشیب دوس لباقم فرط زا ات دننک باسح بکرم تروص هب ار دوخ یکناب

 امش رگا .دراد یگتسب امش ندوبن ای ندوب ضورقم هب یدايز دح ات یکناب هرهب خرن نازيم

 ضرق درف هک یتروص رد و دشاب رتمک یکناب هرهب خرن تسا رتهب دیتسه ضورقم فرط

 ريظن اههنیمز زا یرایسب یور رب یکناب هرهب خرن .تسا سکعرب لاونم نيا ،دیتسه هدنهد

  .تسا رثوم یلغش یاهتیعقوم و الاک و تامدخ هئارا تیفیک ،یراذگهیامرس یاههژورپ

 


