
لومشم نیعراز تسرهف هیهت
تحلصم صیخشت عمجم هبوصم

ماظن

يزرواشک داهج تیریدم

عورش

قسن بحاص نیعراز ییاسانش
تاحالصا هدنامیقاب روما ءارق

یضرا

يزرواشک داهج تیریدم

تبثم خساپ

رد دانسا تبث هرادا زا مالعتسا
نیکلام تیکلام صوصخ

لومشم

يزرواشک داهج تیریدم

تبث مالعتسا خساپ یسررب
داهج تیریدم طسوت

يزرواشک

ریخ
زا يریگیپ تهج عراز هب مالعا

ییاضق عجارم قیرط

لیمکت و ینادیم یسررب
زارحا4هرامش مرف

تافرصت
داهج تیریدم طسوت

يزرواشک

تبثم خساپ

عراز هب مالعاریخ
مدع رب ینبم
هبوصم لومش

تیریدم هب  هدنورپ لاسرا
ناتسا  یضارا روما

يزرواشک داهج تیریدم

هدنورپ یسررب
تیریدم سانشراک طسوت

یضارا روما
ناتسا

هدنورپ لیمکت تهج

تسا لماک هدنورپ

A

A

تیریدم هب  هدنورپ لاسرا
يزرواشک داهج

ناتسا  یضارا روما تیریدم

نیکلام و نیعراز هب مالعا
و هناخرتفد ردروضح تهج

دنس ءاضما

يزرواشک داهج تیریدم

هناخرتفد هب كرادم لاسرا
یمسر دانسا

دنس میظنت تهج

يزرواشک داهج تیریدم

دانسا  هناخرتفد رد دنس ءاضما
یمسر

نیکلام و نیعراز

لاسرا و عراز هب لیوحت، دنس رودص
دنس تشونور

يزرواشک داهج تیریدم هب

یمسر دانسا هناخرتفد

هبشرازگ هئارا و هیهت
یمسر دانسا هناخرتفد

تیریدم
يزرواشک داهج

یمسر دانسا هناخرتفد  رد دنس ءاضما

نامزاس سیئر
يزرواشکداهج

يو ینوناق هدنیامن ای و

نایاپ

14
زور 3

زور 3
زور

3
زور

3
زور

3
زور 10

زور

3
زور

3
زور

10
زور

3
هام

7
زور

+

- هناخرتفد طسوت فاکنتسا مالعا

دنیآرف دک
M-T -1001-3

دنیآرف ناونع
)هناگ هس لحارم یعارز قسن دنس تفایرد(یضرا تاحالصا هدنامیقاب روما دنیآرف

نیودت خیرات
1385/11/25

يرگنزاب خیرات
1389/9/13

يرگنزاب خیرات
1391/9/27

يرگنزاب خیرات
1392/8/23

)هناگ هس لحارم یعارز قسن دنس تفایرد(یضرا تاحالصا هدنامیقاب روما دنیآرف



عورش

، لومشم هصرع ییاسانش
تلود تیکلام تیبثت
و)دانسا تبث هرادا(

هب یناسر عالطا
نیفرصتم

داهج تیریدم
يزرواشک

هارمه هب تساوخرد هئارا
یهاوگ ای دنس ، هشقن

)یتبث(ینایعا
داهج تیریدم هب

(ناتسرهش يزرواشک
)1هرامش مرف لیمکت

یضارا فرصتم

طسوت كرادم یسررب
نیمز روما سانشراک

+

-

هب هدنورپ عاجرا
يرتسگداد یمسر سانشراک

و تمدق نییعت تهج
ینایعا تحاسم

غالبا و همان راهظا لیمکت
تخادرپ تهج یضاقتم هب

طسوت یمسر سانشراک هنیزه
يزرواشک داهج تیریدم

- +
روما تیریدم
ناتسا یضارا
كرادم یسررب
سانشراک طسوت

نیمز روما

ترجا زیراو
طسوت لثملا

یضاقتم

یبایزرا
ینایعا هصرع

خرن هب
زور هلداع

طسوت
سانشراک

یمسر
يرتسگداد

2هرامش مرف لیمکت

یضارا روما تیریدم

هدنورپ یسررب
دییات تهج

سییئر طسوت
داهج نامزاس

يزرواشک

ءاهبزیراو
طسوت هصرع

یضاقتم
هجرف رد

ههام6ینامز

+ + + + +

- - - -

A

A

عبانم زا دنس تساوخرد
موزل تروص رد یعیبط

یضارا روما تیریدم

هب یضاقتم یفرعم
تهج لماع هناخرتفد

دنس میظنت

یضارا روما تیریدم

سیئر طسوت دنس ءاضما
يزرواشک داهج نامزاس

يو هدنیامن ای

نامزاس تسایر هزوح

نایاپ

7
زور

14
زور

2
زور

2
زور

ددجم یبایزرا

هرفن هس تئیه
یمسر سانشراک

يرتسگداد

-

هنیزه تخادرپ
سانشراک

ضرتعم

14
زور 2

زور

2
زور

2
زور

14
زور

2
زور

3
زور

دنیآرف دک
M-T -1002 -3

دنیآرف ناونع
همان نییآ هب هدام8قاحلا هب عجار نوناق5هدام عوضوم نایعا هصرع فیلکت نییعت”دنیآرف

“یضرا تاحالصا

نیودت خیرات
1385/11/25

يرگنزاب خیرات
1389/9/13

يرگنزاب خیرات
1391/9/27

يرگنزاب خیرات
1392/8/21

“یضرا تاحالصا همان نییآ هب هدام8قاحلا هب عجار نوناق5هدام عوضوم نایعا هصرع فیلکت نییعت”دنیآرف



عورش

نیفرصتم ییاسانش
لوا هلحرم ریاب یضارا

داهج تیریدم
يزرواشک

هب  تساوخرد هئارا
داهج تیریدم

ناتسرهش يزرواشک

یضارا نیفرصتم
یلب

ریخ

و  هصرع زا دیدزاب
هب شرازگ هئارا

هب صیخشت نویسیمک
و كرادم هارمه
هطوبرم تادنتسم

داهج تیریدم
يزرواشک

شرازگ یسررب
نیمز روما یسانشراک

صیخشت نویسیمک

ياراد فرصتم ایآ
تیکلام زارحا طیارش

؟دشابیم

ریخ

یلب

هبساحم و یضارا میوقت
هقوعم روجا

میوقت نویسیمک
ناتسرهش

فرصتم هب غالبا
روجا تخادرپ تهج
یضارا ءاهب و هقوعم

داهج تیریدم
يزرواشک

و هقوعم روجا ایآ
طسوت یضارا ءاهب

تخادرپ فرصتم
؟تسا هدش

4هرامش مرف لیمکت
هب هدنورپ لاسرا و

یضارا روما تیریدم

داهج تیریدم
يزرواشک

یضارا ددجم میوقت
و ههام6هجرف رد

زا سپ تایلمع فقوت
ررقم تلهم

میوقت نویسیمک
ناتسرهش

ریخ

هئارا و هدنورپ یسررب
سیئر هب شرازگ

يزرواشک داهج نامزاس
میظنت اب تقفاوم ذخا تهج

لاقتنا دنس

روما تیریدم
یضارا

لماک كرادم ایآ
؟تسا یلب

یضاقتم هب تدوعریخ
هدنورپ لیمکت تهج

رظن مالعا
نامزاس سیئر

داهج
يزرواشک

دنس تساوخرد
لک هرادا زا تیکلام

یعیبط عبانم

روما تیریدم
یضارا

هب دنس لاسرا
داهج تیریدم

ناتسرهش يزرواشک

روما تیریدم
یضارا

هب فرصتم یفرعم
دانسا هناخرتفد

یمسر
یضارا ءاهب غالبا و

فرصتم هب
داهج تیریدم

ناتسرهش يزرواشک

یضارا ءاهب زیراو

فرصتم

ءاضما ودنس میظنت

-یمسر دانسا هناخرتفد
داهج نامزاس سیئر

يزرواشک

هب دنس لیوحت
لاسرا و فرصتم

هب دنس ریوصت
یضارا روما تیریدم

دانسا هناخرتفد
یمسر

ایاپ
ن

تبث هرادا زا مالعتسا
دانسا

زارحا تهج لحم
تلود تیکلام

داهج تیریدم
يزرواشک

زا رظن دروم نیمز ایآ
زارحا تلود قیرط
؟تسا هدش تیکلام

7
زور 7

زور

3
زور 7

زور

لهمرد
ررقم ت

5
زور

7
زور

3
زور

3
زور

20
زور

5
زور

3
زور

7
زور

3
زور

A

A

B

B

دنیآرف دک
M-T -1003 -3

دنیآرف ناونع
قسن بحاص نیعراز قسن رب  دازام ریاب یضارا نیفرصتم فیلکت نییعت دنیآرف

نیودت خیرات
1385/11/25

يرگنزاب خیرات
1389/9/13

يرگنزاب خیرات
1391/9/27

يرگنزاب خیرات
1392/8/12

قسن بحاص نیعراز قسن رب  دازام ریاب یضارا نیفرصتم فیلکت نییعت دنیآرف



ورش
ع

میلست و8-1مرف لیمکت
*كرادم

یضاقتم

كرادم یسررب یلب

كرادم صقن

8-2مرف لیمکت
-3مرف و)تیعون صیخشت(

8

طوبرم عجارم زا مالعتسا

يزرواشک داهج تیریدم

-

+ نویسیمک هناخریبد
1هدام1هرصبت

داهج نامزاس سیئر
ناتسا يزرواشک

داهج تیریدم
يزرواشک

هرصبت نویسیمک هناخریبد
-4مرف لیمکت1هدام1

8
یغاب و یعارز ریغ

و یضاقتم هب مالعا
داهج تیریدم هب تشونور

ناتسرهش يزرواشک

**یغاب و یعارز ریغ دییأت مدع

یسانشراک یسررب و تبث
هناخریبد طسوت كرادم

مرف لیمکت و1هدام1هرصبت
5-8

+ A

یضاقتم

كردم صقن صقن عفر

+

A +
ترورض صیخشت

1هدام1هرصبت نویسیمک

لیمکت و میمصت ذاختا و یسررب
8-6مرف

هرصبت نویسیمک هناخریبد
تفلاخم8-12مرف لیمکت1هدام1

و یضاقتم هب مالعا
داهج تیریدم هب تشونور

ناتسرهش يزرواشک

هرصبت نویسیمک هناخریبد
تقفاوم8-12مرف لیمکت1هدام1

و یضاقتم هب مالعا
داهج تیریدم هب تشونور

ناتسرهش يزرواشک

نویسیمک هناخریبد
هب غالبا1هدام1هرصبت

تیریدم

نویسیمک ياضعا زا توعد
میوقت

نمض يزرواشک داهج تیریدم
8-7مرف لیمکت

یضارا يراذگ تمیق و یبایزرا

8-8لیمکت و میوقت هتیمک

داهج تیریدم
ناتسرهش يزرواشک

نویسیمک هناخریبد
لیمکت1هدام1هرصبت

8-9مرف

رییغت زوجم رودص
مرف بلاق رد يربراک

10-8

یضاقتم

هجو زیراو شیف هئاراغالبا

ههام شش  هجرف رد تخادرپ مدع تروص رد

نایاپ

3
زور

30
زور

ار نانآ تساوخرد هناخریبد و هئدارا زین1هدام1هرصبت نویسیمک هناخریبد هب دنناوت یم يزرواشک داهج تیریدم رب هوالع ار دوخ تساوخرد نایضاقتم*
دییامن لاسرا ناتسرهش يزرواشک داهج تیریدم هب

ددرگ یم لاسرا هطوبرم عجرم هب مالعتسا تهج دوشن دیئات يزرواشک داهج نامزاس سیر طسوت ندوب یعارز ریغ رب ینبم سانشراک هیرظن هچنانچ**
.دسرب ماجنا هب یتسیاب ههام2تدم فرظ لح ارم مامت***

1هلحرم

زور15لک روطب2و1هلحرم2هلحرم

2
زور

7
زور

2
زور

تیکلام رب لاد ینوناق و هتبثم دنس-1
رظن دروم حرط یلوصا تقفاوم ای سیسات زاوج-2
حرط يارجا دروم هصرع هشقن-3
عوضوم دروم بسح طبر يذ ياههاگتسد هیرظن-4
و یعارز یضارا يربراک ظفح نوناق یقاحلا7هدام
، یعیبط عبانم ، نکسم داینب ، تسیز طیحم(اه غاب

) ...ای ندعم و تعنص ، يزاس رهش و هار

دنیآرف دک
M-T -1004 -3

دنیآرف ناونع

اهغاب و یعارز یضارا يربراک رییغت دنیآرف

نیودت خیرات

1385/11/25

يرگنزاب خیرات

1389/9/13

يرگنزاب خیرات

1391/9/27

يرگنزاب خیرات

1392/8/15

اهغاب و یعارز یضارا يربراک رییغت دنیآرف



اهغاب و یعارز  یضارا يربراک ظفح نوناق1هدام یقاحلا4هرصبت عوضوم ياه تیلاعف نایضاقتم تساوخرد هب یگدیسردنیآرف

مرف لیمکت(تساوخرد هئارا
كرادم مامضنا هب)1هرامش
داهج تیریدم هب زاین دروم

ناتسرهش يزرواشک

یضاقتم
عورش

لرتنکگ و تساوخرد یسررب
نیمز تیعقوم قیبطت(كرادم
ياه تیلاعف اب رظن دروم حرط و

)1هدام4هرصبت

-

+

، تسیز طیحم زا مالعتسا
، يزاس رهش و نکسم نامزاس

ریاس و یعیبط عبانم هرادا
)3هرامش مرف(طبریذ عجارم

يزرواشک داهج تیریدم

صیخشت مرف لاسرا و لیمکت
)2هرامش مرف(یضارا تیعومن

داهج نامزاس هب هدنورپ هارمه
4هرامش مرف(ناتسا يزرواشک

(

يزرواشک داهج تیریدم

طسوت یضرا تیعون صیخشت
يزرواشک داهج نامزاس سیئر

ناتسا
+

-

یضاقتم هب مالعا
5هرامش مرف بلاقرد

یضارا روما تیریدم

لاسرا و هدنورپ ددجم یسررب
6هرامش مرف بلاق رد

+

-

داهج تیریدم هب مالعا
لیمکت تهج يزرواشک

كرادم

یضارا روما تیریدم

A

A

یغاب و یعارز ریغكردم صقن

سیئر رظن مالعا
يزرواشک داهج نامزاس

+

-

هب  تفلاخم مالعا
مرف بلاقرد یضاقتم

8هرامش

یضارا روما تیریدم

يرضحم همان دهعت ذخا
دنس دقاف نایضاقتم زا
قباطم یمسر تیکلام

9هرامش مرف

رد همانتقفاوم رودص
7هرامش مرف بلاق

يزرواشک داهج نامزاس
ناتسا

نایاپ

5
زور 12

زور
4

زور
4

زور

5
زور

يداع ای یمسر تیکلام دنس
یلوصا تقفاوم
تسیز طیحم زوجم
نکسم داینب زوجم
یعیبط عبانم زوجم
یمسر هشقن ای اضاقت لحم یکورک

دنیآرف دک
M-T -1005 -3

دنیآرف ناونع
نوناق1هدام یقاحلا4هرصبت عوضوم ياه تیلاعف نایضاقتم تساوخرد هب یگدیسر دنیآرف

اهغاب و یعارز  یضارا يربراک ظفح

نیودت خیرات
1385/11/25

يرگنزاب خیرات
1389/9/13

يرگنزاب خیرات
1391/9/27

يرگنزاب خیرات
1392/8/28

اهغاب و یعارز  یضارا يربراک ظفح نوناق1هدام یقاحلا4هرصبت عوضوم ياه تیلاعف نایضاقتم تساوخرد هب یگدیسر دنیآرف



هئارا
(تساوخرد
مرف لیمکت
هب)1هرامش

داهج تیریدم
يزرواشک

یضاقتم

عورش

تابثا
تیعضو
تیکلام

طسوت تلود
تیریدم

داهج
زا يزرواشک

عبانم قیرط
یعیبط

+

یهاوگ ذخا
زا بآ نیمات

بآ روما
(ناتسرهش

یضارا
)یعارز

تمدق نییعت
طسوت ینایعا

سانشراک
یمسر

يرتسگداد

كرادم لاسرا
و بآ یهاوگ
ینایعا تمدق

تیریدم هب
یضارا روما

تیریدم
داهج

يزرواشک

یسررب
كرادم
طسوت

روما تیریدم
یضارا

تهج ناتسا
عاجرا

هب هدنورپ
نویسیمک

3هدام

قح نییعت
و ضرالا

هرهب
هناکلام
سانشراک

یمسر
يرتسگداد

+
هب غالبا
یظاقتم
زیراو تهج
و ضرالا قح
هناکلام هرهب

زیراو

یضافتم

هلاحا
هب عوضوم

نوسیمک
3هدام
نوناق تیریدم
روما

یضارا

یبایزرا
یضارا ءاهب

سانشراک
بختنم
نویسیمک

3هدام

هیرظن دییات
سانشراک

نویسیمک
3هدام

مرف لیمکت
هب3هرامش

مامضنا
كرادم

روما تیریدم
یضارا

+
عاجرا

هب كرادم
سیئر

داهج نامزاس
يزرواشک

+
هجو زیراو

طسوت
رد(یضاقتم

شش هجرف
)ههام

-

-

-
- - شریذپ مدع-

یبایزرا زیراو مدع

تروص رد
زا عانتما
هجو زیراو

-

رررقم دعوم رد هجو زیراو مدع تروص رد
ددجم یبایزرا تهج عاجرا

-

یبایزرا
ددجم

هس تئیه
هرفن

یسانشراک
یمسر

يرتسگداد

A

A

تساوخرد
عبانم زا دتس

یعیبط

روما تیریدم
یضارا

یفرعم
هب یضاقتم

هناخرتفد
تهج لماع
دنس میظنت
روما تیریدم

یضارا

دنس ءاضما

نامزاس سیئر
يزرواشک داهج

رامآ هئارا
هب درکلمع

نامزاس

روما تیریدم
یضارا

نایاپ

7
زور

14
زور

2
زور

3
زور

10
زور

2
زور

2
زور

2
زور

15
زور

2
زور

2
زور

2
زور

10
زور

2
زور

3
زور

دنیآرف دک
M-T -1006 -3

دنیآرف ناونع
صاخشا فرط زا ثدحتسم نایعا و یعورزم یضارا نیفرصتم فیلکت نییعت دنیآرف

هصلاخ عرازم و تاهد رد

نیودت خیرات
1385/11/25

يرگنزاب خیرات
1389/9/13

يرگنزاب خیرات
1391/9/27

يرگنزاب خیرات
1392/8/15

هصلاخ عرازم و تاهد رد صاخشا فرط زا ثدحتسم نایعا و یعورزم یضارا نیفرصتم فیلکت نییعت دنیآرف



عورش

/هناخرتفد تساوخرد
دنس عاضما تهج زرواشک

نآ حالصا ای عیب

یضاقتم/هناخرتفد

طسوت تساوخرد یسررب
روما تیریدم سانشراک

یضارا
+

كالپ ای تافرصت هدودحم رد تریاغم مالعا

هشقن و دیدزاب روتسد
سانشراک هب يرادرب

تیعم رد تیریدم
رادرب هشقن و سانشراک

دانسا تبث هرادا

یضارا روما ریدم

–سانشراک رظن مالعا
هب رومهم یتبث هشقن هئارا

دانسا تبث رهم

دانسا تبث هرادا

تیریدم طسوت یسررب
نامزاس یقوقح روما

+

-

تبث هرادا زا مالعتسا
دییات رب ینبم لاوحا

یلجس تاصخشم

یضارا روما  تیریدم

-

صقاون عفر

یضارا روما  تیریدم

تسین لماک تادنتسم

داتس هورگراک رد یسررب
يراذگاو يزکرم

(هورگراک هناخریبد
)یقوقح روما تیریدم

و هناخ رتفد هب غالبا
زرواشک

یضارا روما تیریدم

نامزاس سیئر

داهنشیپ دییان و یسررب
هورگراک

ياه تئیه يزکرم داتس
نیمز يراذگاو هرفن تفه

دروم بسح

+ نایاپ

3
زور 10

زور

20
زور

20
زور

20
زور

7
زور

20
زور

7
زور

10
زور

20
زور

10
زور

دنیآرف دک
M-T -1007 -3

دنیآرف ناونع
تقوم تشک یضارا دانسا حالصا ای ءاضما دنیآرف

نیودت خیرات
1385/11/25

يرگنزاب خیرات
1389/9/13

يرگنزاب خیرات
1391/9/27

يرگنزاب خیرات
1392/8/21

تقوم تشک یضارا دانسا حالصا ای ءاضمادنیآرف



عورش

تسرهف هیهت
دجاو نایضاقتم

طیارش

يزرواشک داهج تیریدم
ناتسرهش

یضارا قیبطت و یسررب
یضارا اب تساوخرد دروم

هتفای صیصخت
+

یضاقتم

-

و كرادم ذخا
دارفا زا تادنتسم

طیارش دجاو

يزرواشک داهج تیریدم
ناتسرهش

هب هدنورپ عاجرا و یسررب
طسوت  هرفن تفه تئیه

یضار روما تیریدم
+

یضاقتم

-
صقن مالعا صقن عفر

میمصت ذاختا و یسررب
تفه تئیه ياروش طسوت

هرفن
+

یضاقتم

- يراذگاو اب تفلاخم

ناتسرهش يزرواشک داهج

تئیه ياروش هبوصم غالبا
روما تیریدم هب هرفن تفه

یضارا

اروش ریبد

هناخرتفد هب مالعا
میظنت تهج لماع

هراجا دادرارق

یضارا روما تیریدم

هراجا دادرارق میظنت

لماع هناخرتفد

هراجا دادرارق ءاضما

و یضارا روما ریدم
یضاقتم

لوحت و لیوحت
یضاقتم هب یضارا

يزرواشک داهج تیریدم
ناتسرهش

ءایحا تایلمع عورش
یضارا

رجاتسم

رد یضارا ءایحا رب تراظن
دادرارق تدم لوط

یضارا روما تیریدم

لاقتنا تساوخرد
یعطق

دیدمت/رجاتسم
هراجا دادرارق

ءایحا دییات و یسررب
تیریدم طسوت یضارا

یضارا روما
+

دادرارق دیدمت

-

دادرارق خسف
دی علخو

- موزللا دنع

و دادرارق تدم مامتا
تادهعت يارجا مدع

لماک ءایحا
، يا هقطنم تمیق مالعتسا
شرازگ هیهت هدنورپ لیمکت

یضارا روما تیریدم

تهج یضاقتم هب غالبا
یضارا ءاهب هجو زیراو

+

تهج یضاقتم هب مالعا
یضارا فیلکت نییعت

-

تهج هناخرتفد هب مالعا
هب تشونور و دنس میظنت
يزرواشک داهج تیریدم

یضاقتم عالطا تهج

روما تیریدم
یضارا

زیراو مدع

لاقتنا دنس میظنت

لماع هناخرتفد

دنس ءاضما

داهج نامزاس سیئر
یضاقتم و يزرواشک

نایاپ
یلاقتنا دنس لیوحت

یضاقتم هب

A

A

B

B

داهج تیریدم
ناتسرهش يزرواشک

یضاقتم عالطا تهج ناتسرهش يزرواشک داهج تیریدم هب تشونور*

10
زور

10
زور

20
زور

1
هام

1
زور

10
زور

1
زور

7
زور

1
زور

7
زور 3

زور
رثکادح
لاس1

10
زور

7
زور

2
زور

3
زور

تقفاوم

داهج نامزاس سیئر
ناتسا يزرواشک

1
زور

1
زور

7
زور

همانسانش ریوصت
یلم تراک
تمدخ نایاپ

دنیآرف دک
M-T -1008 -3

دنیآرف ناونع
رویط و ماد شخب تالیهست تفایرد دنیارف

نیودت خیرات
1385/11/25

يرگنزاب خیرات
1389/9/13

يرگنزاب خیرات
1391/9/27

يرگنزاب خیرات
1392/8/8

)هرفن تفه تئیه ياروش(یضارا ءایحا و يراذگاو ینوناق هحیال ساسا رب یضارا يراذگاودنیآرف



عورش

تکرش تساوخرد
یتعنص ياهکرهش
تیریدم هب هقطنم

یضارا روما

یضاقتم

هب مضنم تساوخرد یسررب
طسوت ناریزو تئیه هبوصم

یضارا روما تیریدم
+

-

كردم صقن

یضارا صیصخت تساوخرد
یعیبط عبانم هرادا زا

یضارا روما تیریدم

یفاک بآ نیمات یهاوگ ذخا
و يا هقطنم بآ روما زا
عجارم زا تامالعتسا ریاس

*طبریذ

یضارا روما تیریدم

هب هئارا و هدنورپ لیمکت
21هدام نویسیمک

یضارا روما تیریدم

يراذگاو اب تقفاوم مالعا
یضارا

21هدام نویسیمک

یضارا باصن دح لامعا
**يراذگاو

یضارا روما تیریدم

باصن دح زا شیب

زوجم رودص

روما نامزاس سیئر
یضارا

شورف ای هراجا دنس میظنت

هناخرتفد
نایاپ

.تسا یمازلا تسیز طیحم نامزاس زا یطیحم تسیز تارثا شرازگ ذخا راتکه100زا شیب یضارا صوصخرد*
.تسا هدیدرگ نییعت يراذگاو طباوض یحالصا لمعلاروتسد26هدام رد اه باصن دح**

2
زور

3
زور

4
زور

10
زور

3
زور

30
زور

30
زور

یکورک و تساوخرد و تساوخرد لاسرا
یکورک

قرب–زاگ–بآ:ياه مالعتسا
نکسم داینب–تسیز طیحم–
و مرج(يزاس رهش و هار–
يربارت و هار-)رهش هدودحم
ییاراد-یگنهرف ثاریم–

هدنورپ و كرادم لاسرا
–هشقن–تازوجم لماش
–دیدزاب تیعضو تروص
و تساوخرد–یبایدادعتسا
یکورک

دنیآرف دک
M-T -1009 -3

دنیآرف ناونع
رویط و ماد شخب تالیهست تفایرد دنیارف

نیودت خیرات
1385/11/25

يرگنزاب خیرات
1389/9/13

يرگنزاب خیرات
1391/9/27

يرگنزاب خیرات
1392/8/9

یتلود یتعنص ياهکرهش ثادحا يارب یضارا يراذگاو دنیآرف



عورش

تساوخرد هئارا
*یضاقتم

داهج تیریدم
يزرواشک

دجاو یسررب
ندوب طیارش
طسوت ضاقتم
روما تیریدم

یضارا

+

تساوخرد یسررب
هبوصم هب مضنم

ناریزو تئیه
تیریدم طسوت

یضارا روما

+

یضاقتم
- -

و كرادم ذخا
حرط و تادنتسم

نودم

روما تیریدم
یضارا

-
كردم صقن

یضاقتم
لیمکت
كردم

تامالعتسا ذخا
زا رظن دروم
طربیذ عجارم

+

یضاقتم

-

ذاختا و یسررب
طسوت میمصت

نویسیمک
+

روما تیریدم هب مالعا
هب عالطا تهج یضارا

یضاقتم

-

تیریدم هب غالبا
میظنت تهج

هراجا دادرارق
روما تیریدم

یضارا

هناخرتفد هب مالعا
هب تشونور و لماع

داهج تیریدم
ناتسرهش يزرواشک
یضاقتم هب غالبا تهج

روما تیریدم
یضارا

دادرارق ءاضما
هراجا

یضارا روما ریدم
یضاقتم و

A

A

روما نامزاس
یضارا

يراذگاو تساوخرد
دح زا رتالاب یضارا

باصن

یسررب

+
روما تیریدم هب مالعا
هب غالبا تهج یضارا

یضاقتم
-

تقفاوم
تفلاخم

لوحت و لیوحت
رجاتسم هب یضارا

داهج تیریدم
يزرواشک

ناتسرهش

و تایلمع عورش
حرط يارجا

یضاقتم

حرط ربارب
بوصم

يارجا رب تراظن
ررقم تدم رد حرط

داهج تیریدم
يزرواشک

دادرارق دیدمت
تساوخرد/هراجا

یعطق لاقتنا

رجاتسم

ءایحا دییات و یسررب
حرط يرادرب هرهب و

لماوع طسوت
عوضوم یتراظن
عجارم و33هدام

طبریذ

+

هدام تراظن تئیه
33

يارجا مدع-
تادهعت

دادرارق دیدمت
هراجا

موزللادنع+

میوقت

یسانشراک تئیه
لاقتنا اب تقفاوممیوقت

یعطق

یضاقتم

لیمکت هدنورپ هئارا
نوسیمک هب هدش

روما تیریدم
یضارا

ددجم یبایزرا

یمسر سانشراک
يرتسگداد

ضارتعا

تبسن یضاقتم ضارتعا مدع
فیفخت تساوخرد/تمیق هب

ذاختا و یسررب
میمصت

+

غالبا تهج یضارا روما تیریدم هب مالعا
یضاقتم هب

-

و2هدام نویسیمک
21

یضاتم هب غالبا
رد هجو زیراو تهج

6(ررقم تلهم
)ههام

+

-

6تلهم رد هجو زیراو مدع تروص رد
ههام

هناخرتفد هب غالبا
و دنس میظنت تهج

تیریدم هب تشونور
يزرواشک داهج

یضاقتم و ناتسرههش

روما تیریدم
یضارا

یلاقتنا دنس ءاضما

نامزاس سیئر
يزرواشک داهج

ناتسا

نایاپ

2
زور

10
زور

20
زور 10

زور

1
زور 2

زور
7

زور 3
زور

3
زور

2ای1
رد راب

لاس
10

زور

7
زور

10
زور

30
زور

1
زور 10

زور

1
زور

1
زور

1
زور 10

زور

رد رقتسم يراذگاو لمعلاروتسد21و2داوم ياه نویسیمک هناخریبد هب ار دوخ تساوخرد دناوت یم یضاقتم*
.دیامن هئارا زین یضارا روما تیریدم

زاگ–بآ:ياه مالعتسا
–تسیز طیحم–قرب–
رهش و هار–نکسم داینب

هدودحم و مرج(يزاس
–يربارت و هار-)رهش
ییاراد-یگنهرف ثاریم

–مظنم حرط
يدنبنامز همانرب

تیریدم هب غالبا
یضارا روما

هناورپ هئارا
يرادربرهب

دنیآرف دک
M-T -1010 -3

دنیآرف ناونع
رویط و ماد شخب تالیهست تفایرد دنیارف

نیودت خیرات
1385/11/25

يرگنزاب خیرات
1389/9/13

يرگنزاب خیرات
1391/9/27

يرگنزاب خیرات
1392/8/4

يزرواشک ریغ و يزرواشک ياه حرط يارب یتلود و یلم یضارا يراذگاو دنیآرف



دیدمت تساوخرد
تیریدم هب دادرارق

*يزرواشک داهج

یضاقتم

عورش

و حرط زا ینادیم دیدزاب
شرازگ هیهت

33هدام یتراظن لماوع

تساوخرد لاسرا
لماوع شرازگ و یضاقتم
روما تیریدم هب تراظن

یضارا

يزرواشک داهج تیریدم

شرازگ و تساوخرد یسررب
تیریدم طسوت یتراظن لماوخ

یضارا روما

-+ یضاقتم فلخت تروص رد

تراظن تئیه
33هدام عوضوم

خسف لحارم
دادرارق

میمصت ذاختا و یسررب
2داوم نویسیمک طسوت

21ای
+

-

روما تیریدم هب غالبا
خسف تهج یضارا

دی علخ و ادرارق

نویسیمک هناخریبد

+

روما تیریدم هب غالبا
دیدمت تهج یضار

دادرارق

نویسیمک هناخریبد

A

A

هناخرتفد هب غالبا
تشونور لاسرا و لماع

داهج تیریدم هب
يزرواشک

یضارا روما تیریدم

یضاقتم هب غالبا

يزرواشک داهج تیریدم

هراجا دادرارق میظنت

لماع هناخرتفد

هراجا دادرارق ءاضما

یضارا روما ریدم

نایاپ

.دیامن هئارا يزرواشک داهج تیریدم هب داداراق دیدمت ینبم ار دوخ تساوخرد ، هراجا دادرارق تدم مامتا زا لبق هام2تسا فظوم یضاقتم*

10
زور 2

زور

3
زور

20
زور 4

زور

4
زور

10
زور

3
زور

2
زور

6
زور

یضارا دیدزاب مرف
یکیزیف تفرشیپ شرازگ

دنیآرف دک
MD -1011 -3

دنیآرف ناونع
رویط و ماد شخب تالیهست تفایرد دنیارف

نیودت خیرات
1385/11/25

يرگنزاب خیرات
1389/9/13

يرگنزاب خیرات
1391/9/27

يرگنزاب خیرات
1392/8/19

یتلود و یلم یضارا هراجا دادرارق دیدمت  دنیآرف



تکرش تساوخرد
یتعنص ياهکرهش

داهج تیریدم هب هقطنم
يزرواشک

یضاقتم
عورش

مضنم تساوخرد یسررب
ناریزو تئیه هبوصم هب

روما تیریدم طسوت
یضارا

+

-

كردم صقن

صیصخت تساوخرد
عبانم هرادا زا یضارا

یعیبط

یضارا روما تیریدم

بآ نیمات یهاوگ ذخا
بآ روما زا یفاک
ریاس و يا هقطنم

عجارمزا  تامالعتسا
*طبریذ

یضارا روما تیریدم

هئارا و هدنورپ لیمکت
21هدام نویسیمک هب

یضارا روما تیریدم

يراذگاو اب تقفاوم
**یضارا

21هدام نویسیمگ

ای هراجا دنس میظنت
شورف

هناخرتفد
عورش

دح رد
باصن

-

زوچم رودص

روما نامزاس سیئر
یضارا

باصن دح زا شیب

.تسا یمازلا تسیز طیحم نامزاس زا یطیحم تسیز تارثا شرازگ ذخا راتکه100زا شیب یضارا صوصخ رد*
.تسا هدیدرگ نییعت يراذگو طباوض یحالصا لمعلا روتسد26هدام رد اه باصن دح**

2
زور

3
زور

4
زور

10
زور

3
زور

30
زور

یکورک تساوخرد

تامالعتسا
ئیدزاب تیعضو تروص
يراذگاو تیلباق یهاوگ
هشقن
یبایدادعتسا
هدام نوسیمک تقفاوم

21

زاگ–بآ:ياه مالعتسا
–تسیز طیحم–قرب–
رهش و هار–نکسم داینب

هدودحم و مرج(يزاس
–يربارت و هار-)رهش
-یگنهرف ثاریم
ییاراد

هدنورپ

دنیآرف دک
M-T -1012 -3

دنیآرف ناونع
رویط و ماد شخب تالیهست تفایرد دنیارف

نیودت خیرات
1385/11/25

يرگنزاب خیرات
1389/9/13

يرگنزاب خیرات
1391/9/27

يرگنزاب خیرات
1392/8/14

یتلود یتعنص ياه كرهش هعسوت تهج یضارا يراذگاو دنیآرف


