
 

 

 ناملآ یبایراک ازیو
 
 رد يرایسب یلغش ياهتصرف ،روشک نیا عیانص نوزفازور هعسوت و ریخا ههد دنچ یط ناملآ يداصتقا ریگمشچ دشر هب هجوت اب
 ،دنک بذج ایند فلتخم ياهروشک زا تراهماب و هقباساب راک يورین دراد رظن رد ناملآ لاردف تلود .تسا هدمآ دوجوهب روشک نیا
 .دنک فرطرب ار دوخ صصختم راک يورین دوبمک دناوتب ات

 
 ناملآ راک ازیو تفایرد لحارم و دنیآرف
 
 :یبایشزرا .1
 
 هلحرم دراو مزال طیارش نتشاد تروص رد هک دریگب رارق دییات و یبایشزرا دروم یضاقتم یلیصحت كرادم دیاب یمادقا ره زا لبق
 .دنوشب دعب
 

 :یبایلغش .2
 
 بسانم لغش يارب وجوتسج ،یلغش هقباس و یلیصحت هتشر هب هجوت اب ،مود هلحرم رد یضاقتم یلیصحت كرادم دییات تروصرد
 سیونشیپ لاسرا هب مادقا امرفراک نآ رد یضاقتم نتفریذپ و نیالنآ هبحاصم و فلتخم ياهامرفراک اب هرکاذم زا سپ .دوشیم زاغآ
 .دنکیم راک دادرارق
 

 :ازیو .3
 
 .دوشیم زاغآ ازیو ذخا دنیآرف ،یلغش همانتوعد نتشاد تسد رد اب یضاقتم هلحرم نیا رد
 
 
 ناملآ راک يازیو تفایرد طیارش
 
 سناسیل كردم لقادح .1
 یلغش همان توعد .2
 یعامتجا نیمات همیب یمسر هقباس .3
 یسیلگنا ای و یناملآ نابز كردم .4
 
 
 ناملآ راک ازیو رابتعا
 
 راهچ ات کی نیب تسا هام 6 رثکادح هک یلیصحت و یتسیروت ياهازیو فالخرب هک هک تسا نیا  ازیو عون نیا تبثم ياهیگژیو زا
 .دراد رابتعا لاس
 
 

 ؟دوشیم ناملآ مئاد تماقا تفایرد هب رجنم ناملآ راک يازیو هک دیتسناد یم ایآ -
 
 .درک تفایرد ناملآ مئاد راک هزاجا و ناملآ مئاد تماقا ناوتیم ناملآ رد یگدنز و لاغتشا زا لاس 2.5 تشذگ زا سپ
 

 .دیربب ناملآ هب دیناوتیم ار دوخ هداوناخ ياضعا ناملآ راک يازیو اب هک دیتسناد یم ایآ -
 .دریگیم قلعت ازیو امش )لاس 18 ریز نادنزرف و رسمه( لفکتتحت ياضعا یمامت هب نامه زا
 
 ؟مینک ادیپ ناملآ راک همان توعد هنوگچ
 
 دنهاوخ یم رود هار زا ناریا زا هک یناسک يارب رما نیا و تسین ناسآ ناهج ياهروشک زا يرایسب دننامه ناملآ رد لغش نتفای
 دقع يراک یمسر داد رارق وا اب دیاب یضاقتم تست و يروضح رادید نودب امرفراک تکرش اریز تسه تخس نادنچ ود دننکب مادقا
   .دریذپب ار تیلوئسم یمامت و دنکب



 

 

 هرکاذم یناملآ ياهتکرش اب ناتیلغش و یلیصحت هقباس ساسارب امش يارب ام .دوب دهاوخ امش هارمه ریسم نیا رد یکلام هورگ
 بسک يرتشیب تلوهس هب ار ناتيراک همانتوعد ات داد میهاوخ هرواشم امش هب نیالنآ ياههبحاصم  رد تیقفوم يارب و مینکیم
 .دینک
 
 
 راک يازیو يارب مزال كرادم
 

 رتمیلیم 45 رد 35 داعبا هب یگنر ای دیفس و هایس ياهمانرذگ سکع ¨
 همانرذگ موس و مود تاحفص زا A4 ذغاک يور یپک ود هارمه هب اضما يواح ربتعم تروپساپ ¨
 تدمدنلب دیداور /تدمدنلب تماقا يارب تساوخرد مرف ¨
 یناملآ تکرش کی اب يراک دادرارق ¨
 هجراخ روما ترازو رهم اب همانسانش یناملآ همجرت ¨
 یناملآ ای یسیلگنا نابز تامولعم یهاوگ ¨
 ناریا یلیصحت كرادم ¨
 ناملآ رد یلیصحت كردم رابتعا دییات ¨
 یناملآ نابز هب ناریا جراخ ای لخاد رد یلغش ياهتیلاعف و يراک قباوس هب طوبرم كرادم ¨
 یناملآ نابز هب یپک و لصا هخسن ود رد لماک هموزر ¨
 ربتعم یترفاسم ینامرد همیب یهاوگ ¨

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  


