
 1504-1501،  1399 آباندهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، نوزمجموعه مقاالت 

 

1 
 

نظریه تعریف طول موج در تعریف پین در نظریه الکتروستاتیک نور خورشید و 

  تعریف زمان

  هرمز رشیدي مهر: نویسنده

  uonesofthe1@gmail.com کیزیشیمی ف ،آزاد  اسالمی واحد امیدیهحصیل دانشگاه تفارغ ال

  چکیده 

به حرکت موج تعریف می کند که پین مرکزي بر مبناي تعریف صوت زمین یک زاویه تعریف نور خورشید زمان زاویه را 

جهان  ،بر اساس اصوات الکترون یک زاویه را به صورت حرکت نور تعریف می کند که پین یک ماده است که ذات ازت

را تعریف می کند که بسته شدن به ایجاد رگه اتم تعریف می شود که مادون صوت است و زمان نور را به صورت چگالی 

اصوات الکترون به پاره شدن در فضاي الستیک ماده را تعریف می کند که هر ماده به صورت پین به یک کانی تبدیل 

  .کاتاراج در مینیمم الکتروفیلیسیتی تعریف می کندمی شود که نظریه هاي ریسمان و پین را در تطابق 

   پین، الکترون دوستی، فرابنفش، فوتون  ،: واژه هاي کلیدي

Abstract   

Suppose degree sounder me earth sun is light me live is the time definition, we live is the 

sounder is degree we movie is wave the sounder the go is definition. Go me live is the go 

sounder the electron we live is central the global is more definition, me degree is the degree we 

live light is remember definition me degree, it is the pin the molecular weight to is the radical. 

We live is number global the nitrogen me formation. We live definition me atomic we concept 

timing. We live is sounder we live under the voice. We light is the timing the go orbital. 

Electron the sounder is wave to is elastic wave is sounder the go. We live is move is degree pin 

definition, we live is sounder definition. It is the substrate we pins is definition. Live you 

density is pin theoretical we live is minimum electrophilicity is the definition me Chattarag the 

go issue definition. 

Keywords:  pin, ultraviolet, photon, electrophilicity.  

  مقدمه 

آینه تعریف می شود که پین را نشان می دهد که هم سطحی آب دریا در یک صوت زاویه اي پین مقعر را به صورت 

بیان پالنک در زاویه موج شیمی فیزیک به تلفیق فیزیک پالسروم یا زاویه هاي حرکت نور به ایجاد رعد در فضا یک 

یه هاي دافعه پیوندي هسته نور خورشید بر اساس زاویه هاي حرکت پالنک در یک صوت بسته الکتریکی بر مبناي زاو

موج مقعر زاویه به حرکت نور و زمان گشتاور قطبی به مثال حرکت فوتون مقعر به صورت موازي در تعریف پین یک 

ور در یک موج به صورت زمان هاي فیزیک ن [1]زاویه به حرکت نور خورشید در بسته هاي انرژي به تعریف پالنک

الکتریکی زاویه هاي حرکت موج زمین در قطبش پذیري زمان هاي حرکت سیاره یک صوت الکتریکی مینیمم 

را به صورت یک اصل مرجع در زمان صوت مقعر تعریف می کند که زاویه سازي پین را در [3]الکتروفیلیسیتی 

هاي الستیک نور و فضا زمان را به صورت قطب آشکارساز مبدل حرارتی تعریف می کند که یک زاویه به صورت پین 
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منفی هلیوم در تولید پین هاي ازت یا زاویه هاي حرکت موج تعریف ماده به صورت یک پین بسته به باز شدن تولید 

فوتون و تولید جرم هاي زمان سیارات کهن به نور خورشید در زمان هاي حرکت اجسام پین مواد را در سطح سیارات 

زات مختلف به صورت زاویه هاي حرکت نور خورشید در ایجاد رعد به صورت بستن پین به ایجاد ماده در به کانی و فل

فضاي بسته به توقف ماده در عصر کنونی و باز شدن پین هاي الماس در نور خورشید به صورت موج زحل در نور و 

 .ودزمین در زاویه حرکت ماه یک پین الکتریکی به صورت قوه تخیل تعریف می ش

حرکت موج را نشان می  ،در تعریف موج یک زاویه مطرح است که پین کهکشان را بیان می کند که زاویه تعریف پین

دهد که یک موج زاویه حرکت پین است ولی زمان و مکان به تعریف موج یک زاویه هسته الکترون ها را بر اساس 

تقریب هاي یون و زمان نور در الکتروفیلیسیتی در شیمی فیزیک یک زمان نور الکترونگاتیو به عنوان یک اصل در 

زاویه حرکت یون به محاسبات فرکانسی در نرم افزار گوسین و بهینه شدن گذشته منبع حرکت یونی به تغییر آب در 

یک صوت الکتریکی یک مثال تجربی به سري ساخت آلکان و آلکالدئید یک موج الکتریکی زاویه ساخت نجوم در فضا 

ی در محاسبه یا زاویه حرکت انسان در فضا تعریف می شود که مثال هاي باینري در موج زاویه الستیک اصوات الکتریک

یک صوت الکتریکی در تعریف زمان هاي نور خورشید در گذشته اثبات شده است که زمان نور در  ab initioروش 

  .اینجا تعریف می شود که هسته هاي اینرسی را نشان می دهد

  روش تحقیق 

تعریف می کند که زاویه کیهان نو به جابجایی زمان تعریف می شود ولی وصل شاخه شیمی فیزیک در فیزیک پالسروم 

  .هاي اینرسی به منظور جبهه موج تعریف می شود که روش طیف سنجی را نشان می دهد

اینرسی در زمان کیهان به جمع شدن بال خورشیدي منظومه شمسی نور را در سطح زمین به صورت پراکنده و منظم 

یک زاویه  صورت جابجایی زمان هاي پالنک به جلو و عقب رها می کند که زاویه هاي حرکت نور در سطح خورشید به

مشخص کیهان را به بال خورشیدي تعریف می کند که اینرسی نور ماه و زمین به ترکیب اصوات الکترومغناطیس 

  .تعریف می شود

زاویه هاي تعریف شده در کیهان نو به صورت حرکت اینرسی پین را نشان می دهد که یک سه گوش در مثلث قائم 

یف می شود که پین نماد حرکت الکترون است که اوربیتال ها را جابجا می کند که هر پین مشخصه یک سه الزاویه تعر

گوش الکتریکی یعنی یک زاویه در حرکت نور بیان است که زمان را نشان می دهد و الکترون اوربیتال را به جاذبه پین 

رون در آب یک مشخصه سن کهکشان راه شیري به صورت پین هاي حرکت نوت ��2و  ��1تعیین می کند که زاویه 

را به تعریف پین ازت بیان می کنیم که ماده انفجاري صوت زمین را به صورت ترکیب پین مشخص می کند که هر 

  .زاویه جرم ماده را به صورت پین صوت تعریف می کند

که هسته اولیه تعریف ماده به  زمان و مکان یک پین را به انفجار یک صوت الکتریکی در تعیین ماده نشان می دهد

صورت یک پین مشتعل می باشد که نور خورشید را به صورت زاویه جابجا می کند که قطرات آب به صورت پین هاي 

الستیک جهان ماده تعریف نمی شود ولی زمان به تعریف ماده و اینرسی همان پین مشتعل است که به حالت تغییر 

به یک ماده ترکیب است که پین صوت را نشان می دهد که یک صوت است که  مکانیکی فضا یعنی حرکت و انهدام

گردش می کند و زاویه حرکتی را بر اساس نور خورشید در دوران صوت نشان می دهد که صوت به صورت انفجار نور 



 1504-1501،  1399 آباندهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، نوزمجموعه مقاالت 

 

3 
 

هسته اولیه جهان یک زاویه به انتخاب صوت و پاره شدن و ایجاد گرد و غبار که به هزاره جرم مواد را تعیین می کند و 

به صورت گردش موازي پین هاي الستیک بوده که فیزیک نجوم به صورت تولید نور قبل از ماده تعریف می شود که 

بوده که به انفجار بزرگ در یک نور، ماده و انرژي بر اساس بیان زاویه حرکتی به صورت پین هاي خورشید تعریف 

یف کرده است که زمان گردش نوترون به صورت ماده به انفجار پین مقعر یک پین را به صورت آدیاباتیک تعر سطح

ازت به صورت پین مادر و سایر پین هاي بعد از گردش سماوي به صورت تولید رنگین کمان در آسمان پین هاي 

ی ر یک ماده به آب زیاد به صورت دریافت الکترون از یک زاویه مقعر یک پین یونبارندگی یا سطح پاره کردن زحل د

بر اساس استنباط یونی ماده اولیه جهان موازي نوترون یا ضد صوت آب که آب به صورت میعان نبوده که به صورت 

یک پین الکتریکی تعریف می شود که به پاره شدن و ایجاد صوت یک فضا را به نور سبز ترکیب می کند که لزج است 

شید ماده به جریان موازي مایع به صورت قطرات آب که بر اساس برخورد یک صوت الکتریکی ازت در زمان نور خور

تعریف می شود که پین صوت در تعریف جهان موازي بیان می شود که صوت الکتریکی همان زاویه تعریف نور خورشید 

به صورت یک مدار در چهار الیه تولید پین در بیگ بنگ به نور خورشید و تولید ماده ایجاد می شود که ماده پین هاي 

را به صورت بازنگري در سطح صوت و ایجاد زوایاي مختلف به ترکیب صوت و نور ایجاد یک شبکه توده هاي ازت 

عظیم یخ در سطح قطب شمال و زمان پین هاي ده میلیارد سال نوري در دقیقه شمار زحل به حرکت نور در پین زحل 

سما را که نور خورشید در بیگ بنگ به تعریف می شود که یخچال قطبی به صورت نور قطبیده یک نظریه فیزیک پال

انفجار تولید ماده ترکیب شده است که ماده مذکور به ایجاد پین آب یک زاویه در هسته هاي مرکزي نوترون و ایجاد 

خأل به نور خورشید ماده آب در یک نوسانگر هماهنگ تعریف می شود که زمان نور خورشید به فرمول نویسی 

� = را به صورت جاذبه پین آب در انرژي نوین تعریف می کند که هسته صوت الکترون ها به ترکیب پین هاي  ���

متفاوت زمان صوت نوترون را تعریف می کند که یک صوت الکتریکی هسته هاي نور خورشید را بر اساس زاویه حرکت 

مرکز سیارات به ایجاد یک زاویه مقعر به پین  پین آب در جهان به زمان بسته نور در حد ایجاد شبکه باینري فوتون در

الکتریکی زمان تولید آب در جهان به پین ازت تعریف می شود که یک سطح الکتریکی در زمان ماده و اینرسی یک 

موج الکتریکی بر اساس پین هاي آب و نوترون یک سطح زاویه اي در حرکت نور خورشید تعریف می شود که پین 

�پالنک در زمان  = ℎ�  به صورت سطح بندي زاویه هاي حرکت نور در تعیین موج یک زمان هم سطحی سیارات به

همفکري ماه و خورشید به صورت تولید پین ایجاد شده در سطح اقیانوس پین هاي تولید آب در سطح زمین به زاویه 

ه تولید نور خورشید از یک مقعر جریان هاي موازي نوترون را بیان می کند که زمان به هم سطحی اشریشیاکلیفرم ب

انگل میکروارگانیزم ها یا زاویه هاي حرکت تغییر پالنکتون یک پین به هزاره به صورت تعریف صوت اشریشیاکلیفرم را 

تغییر می دهد که معده انسان به ذوب فلز قلیا به صورت سیستم هاي هوازي فتوسنتز زمین به مرگ ماموت ها یا زمان 

ه به یک جلبک به رشد در سطح دریا یک سطح به سطح الکترون زمان هاي زاویه حرکتی را ب هاي تغییر اینرسی زمین

الزاویه به حرکت نور ماه تعریف می کند که هم سطحی پین در آب اقیانوس به  تعریف پین به صورت یک مثلث قائم

یک نور تولیدي سیستم صورت حرکت موج ماده و انرژي یک پین در سایت صوت الکترون بیان کننده ذات ازت در 

در سطح زمین به پین هاي  هاي پالنک یا غشاهاي الکترونگاتیو تعریف می شود که زمان هم سطحی سیاره زحل

به ایجاد مول یک سطح کلی دامنه فرکانس را تعریف می کند که فرکانس هر پین در غشاء داخلی صوت نور  آووگادرو

بر اساس پین هاي منجمد نور خورشید در تولید زاویه فرابنفش یا مرئی در تقویت فوتون یک زاویه ضد صوت الکتریکی 

  .پین ها به صورت زاویه هاي فرکانس هاي نوري در حد تعادل تعریف می شود
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بر مبناي  تعریف صوت یک زاویه به تولید ماده قبل از بیگ بنگ تعریف می شود که زمان هاي بسته نور خورشید در 

ر اساس حرکت ماده و انفجار  پین هاي بسته یک نور الکتریکی زاویه را به حرکت جهان زاویه بیگ بنگ به تالش ب

خورشیدي در چهار مدار الکترونگاتیو بیگ بنگ در خورشید به صورت چهار سیاره در قلب کهکشان در حرکت به 

ف و اشریشیاکلیفرم را ایستگاهی تولید پین که سیاره اول در گردش است و پین را ایجاد می کند و سیاره دوم متوق

تغییر می دهد و سیاره سوم پالنکتون را ایجاد می کند که پین هوازي را نشان می دهد و موج الیه چهارم در یک 

ستاره خورشید ثابت به ایجاد نور در سطح قاره هاي زیر خود و بازتابش فرابنفش در سطح زمین قلب خورشید را نشان 

مان به بازگشت هاله نور سفید دور خود به ایجاد رصد نور در زمان هاي حرکت می دهد که چهار سیاره است ولی ز

نمی باشد به  حرکت بعدي جامدبعدي کهکشان به انفجار بزرگ تعریف می شود که سیارات در زیر نور سفید به صورت 

یر مشتري تولید می صورت پدیده فتوسنتز یک نور بسته سیاه را نشان می دهند که یک اقیانوس از پین در آب در ز

کند که به نور زمین به بازگشت به سطح قاره ها باعث بارندگی در سطح زحل و زمین می شود که مقیاس هاي 

گوناگونی را نشان می دهند که سطح صوت را در زاویه مرکزي خورشید تعریف می کند که هر چهار سیاره مومنتوم 

ا به صورت سطح بندي سیارات به انفجار دیگر در آغاز جهان در ر [1]ذره را نشان می دهد که خاستگاه مغناطیسی 

سطح خورشید به حرکت سیارك هاي پیچیده دور خورشید یک زاویه پین آب سیاره دوم درون خورشید را جابجا می 

کند که به دستور حرکت موازي پین هاي حرکت خورشید تعریف می شود که یک صوت الکتریکی در زاویه هاي نشان 

  .د که نظریه فیزیک پالسروم به تعریف پین جهان خورشیدي را تعریف می کندمی ده

 نتیجھ گیری 

نشر یک  زمانی زاویه تعریف می شود که پین حرکت کند ولی زمان ساعت خورشید به صورت پین هاي زاویه هاي باز

شیدي را بر اساس زاویه سطح زاویه اي منظور جرم ماده است که به هم سطحی نور و ماده یک زاویه پین هاي خور

هاي حرکت یون تعریف می کند که پین در منظومه شمسی به یک زاویه حرکت یون تعریف است که زمان هاي نور 

خورشید را بر اساس زمان هاي بسته پالنک تعریف می کند که زاویه سازي پین مقعر بر اساس نشر ماده و انرژي اصل 

ر فیزیک کوانتوم به شروع تعریف ذره بنیادي تعریف می کند که زمان نور بقاي تعریف صوت ماده و انرژي را در نش

خورشید در اصل بقاي جرم جهان به ترازوي الکتریکی زمین به محاسبه فضا همان آب اقیانوس در تعریف پین هاي 

  .صوت زمین تعریف می شود

 مراجع 

   1376 دیوید هالیدي، رابرت رزنیک، فیزیک جلد سوم ویرایش سوم، چاپ هشتم، ترجمه نعمت اهللا گلستانیان، محمود بهار، مرکز نشر دانشگاهی تهران -[1]

و  لواین،شیمی کوانتومی، قسمت اول، ویرایش پنجم، ترجمه دکتر غالمرضا اسالمی پور، دکتر سیف اهللا جلیلی، انتشارات علمی.ایرا ن  -[2]

  1384فنی 

    [3]-Noorizadeh and H.Maihami, j.mol. structure.(Theohem) 

 


