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 يکپارچِ هذيزيت هذارس ّوکالسي ساهاًِ 0.
سطيي ٍ قسضسوٌسسطيي ّوکالؾي، ؾبهبًِ يکذبضچِ هسيطيشي هساضؼ اضائِ قسُ اظ ؾَي قطکز هٌْسؾي ضاّجطز ضايبًِ ضؾشبک، يکي اظ خبهٕ

ّبي اًشربثي اظ گعيٌِ سطيي ٍ ثْشطييي اهکبًبر هٌحهط ثِ فطز ذَز ثِ يکي اظ ثسيْيثبقس کِ ثب اضائِافعاضّبي هَخَز زض ايي حَظُ هيًطم

 ؾَي هسيطاى هساضؼ، زض هؿيط حطکز ثِ ؾَي َّقوٌسؾبظي ثسل قسُ اؾز.

افعاض کبهال آًاليي ٍ هجشٌي ثط ٍة اؾز. ثسيي هٌٗب کِ اهکبى زؾشطؾي ثِ آى اظ َطيق قجکِ ايٌشطًز زض ّط کدب ٍ ّط ّوکالؾي يک ًطم

هيؿط ًوَزُ يبظ ثِ آهَظـ قجلي، دؿٌس ّوکالؾي اؾشفبزُ اظ آى ضا حشي ثسٍى ًظهبى ثطاي سوبهي کبضثطاى هيؿط ذَاّس ثَز. هحيٍ کبضثط 

ِ ًقف کبضثط زض ؾيؿشن( زض زض ٖيي ؾبزگي ثؿيبض قسضسوٌس ٍ خبهٕ ثَزُ ٍ سوبهي اهکبًبر هَضزًيبظ ّط کبضثط ضا )ثؿشِ ثّوکالؾي اؾز. 

اظ  آىٍ ؾبيط کبزض ازاضي اٍليب آهَظاى، ى، هٗلويي، زاًفاٖن اظ هسيطا ي ثعضگ هسضؾِ،زّس.  لصا ّيچ يک اظ اًٖبي ذبًَازُقطاض هي اذشيبض اٍ

ؾبهبًِ اؾشفبزُ ًوبيٌس. ّط کبضثط ايي ّبي هكرهي اظ سَاًٌس اظ ثرفهبًس ٍ ّط يک ثؿشِ ثِ ًيبظ ذَز، هي ثْطُ ًرَاٌّسهعايبي ّوکالؾي ثي

 سأهيي گطزيسُ اؾز.ثِ ذَثي وکالؾي ًّطم افعاض ثبقس کِ اهٌيز آى اظ ؾَي زاضاي دٌل اذشهبني ذَز هي

 آهَظاى ٍ ٍالسيي اقبضُ ذَاّين کطز.زض ازاهِ ثِ ثطذي هعايبي اؾشفبزُ اظ ؾبهبًِ هسيطيز هساضؼ ّوکالؾي ثطاي هسيطاى، هٗلويي، زاًف

 تزخي هشاياي استفادُ اس ساهاًِ ّوکالسي تزاي هذيزاى 000.

 ّربي  فٌربٍضي  گيرطي  کبض ثِ هؿشلعم چيع ّط اظ ديف سکٌَلَغي ثب آقٌب ٍ اهطٍظي آهَظاًي زاًف ثب دَيب ٍ ضٍظ ثِ اي هسضؾِ زاقشي

 اظ اؾرشفبزُ  ٍ يربزگيطي   ثِ ضا آًبى ٍ ٍالسيي آهَظاى زاًف ٍ هٗلويي هسضؾِ، اٍليبي سوبهي کِ اؾز هساضؼ هسيطاى ؾَي اظ ًَيي

 . ثَز ذَاّس هَثط ثؿيبض هسضؾِ کيفي ؾُح افعايف زض ٍ ًوَزُ سطغيت هَاضزي چٌيي

 سؿرْيل  ثبٖر   ، ثَز ذَاّس هَثط هسضؾِ خبيگبُ ٍ قأى حفّ زض ايٌکِ ثط ٖالٍُ هسيطيشي ؾبهبًِ خبهٕ ٍ يکذبضچِ زاضا ثَزى يک ٍ 

ِ  َرَض  ثِ يب قس ذَاّس ثبقٌس، ًيع ثطّعيٌِ ٍ ظهبًجط اغلت اؾز هوکي کِ ضايح فطايٌسّبي اظ ثؿيبضي زض سؿطيٕ  ٍ ٍقرز  زض ذالنر

 . آٍضز ذَاّس ٖول ثِ ظيبزي خَيي نطفِ هسضؾِ خبضي ّبي ّعيٌِ

 ّبي هَضزًيبظ هسيط خْز هسيطيز يکي اظ هعايبي ثؿيبض هْن ؾبهبًِ ّوکالؾي، يکذبضچِ ثَزى آى اؾز. ثسيي هٌٗب کِ سوبم قبثليز

ّرب  کربضي ُّب ٍ زٍثبضي هسضؾِ ضا ثِ نَضر يکدب ٍ سٌْب زض قبلت يک ؾيؿشن زض اذشيبض ٍي قطاض زازُ ٍ اظ ثؿيبضي ًبؾبظگبضيثْيٌِ

 خلَگيطي ذَاّس کطز.

 ثرب  هؿرلوب  ايؾبهبًِ چٌيي اظ اؾشفبزُ ، زاضًس کبهذيَسط ٍ ايٌشطًز ثب ذَثي ثؿيبض ي ضاثُِ هٗوَال اهطٍظي آهَظاى زاًف کِ آًدب اظ 

 . قس ذَاّس هَاخِ آًبى ؾَي اظ گؿشطزُ اؾشقجبل

 گًَربگَى  َرط   اظ ٍ ؾطيٕ ٍ ضاحز ثؿيبض ؾبهبًِ ّوکالؾي َطيق اظ آًبى اٍليبي ٍ آهَظاى زاًف هٗلويي، ثب هسيطاى اضسجبٌ اهکبى 

 ذَاّس هَثط آهَظـ کيفيز اضسقبي زض ٍ قَز هي هحؿَة هْوي ثؿيبض هعيز ذَز کِ ثَزُ دصيط اهکبى کَسبُ ديبم يب ايويل هبًٌس

 . ثَز

 کِ هكبثِ افعاضّبيًطم اظ ثؿيبضي ذالف ثط هساضؼ ّوکالؾي زؾبهبًِ يکذبضچِ هسيطي  ِ ِ  ثر  ٍ غيطيرطٍضي  ّربي  قبثلرز  ي سَؾرٗ

 ًيربظ  ذرَز  اّساف ديكجطز ثطاي هسيط يک کِ ضا آًچِ نطفب ، دطزاظًسهي!( آيٌس ًوي کبض ثِ انال هَاضز ثيكشط زض کِ) دبگيط ٍ زؾز

ِ  آًکِ ثسٍى گصاقز؛ ذَاّس اذشيبض زض زاضز، آى ّن ثِ قکلي ؾبزُ ٍلي کبهل ٍ خبهٕ،  سحويرل  ثرط آًْرب   ايربفي  يکوشطيي ّعيٌر

 .   ًوبيس

 

 تزخي هشاياي استفادُ اس ساهاًِ ّوکالسي تزاي هؼلويي  020.

 ثبقٌس. زاقشِ ًٓبضر ذَز ّبيکالؼ آهَظاىٖولکطز زاًف ثط ضاحشي ثِ سب زّس هي اهکبى هٗلويي ثِ ؾبهبًِ ّوکالؾي 

 آًربى  ثرب  ، ثگصاضًرس زض هيربى   آهرَظاى  زاًف ثب ضا ذَز زضٍؼ َطح ؾبهبًِ ّوکالؾي َطيق اظ ضاحشي ثِ سَاًٌسهي هٗلويي  ٌ  اضسجرب

 . ضؾبًٌس يبضي هُلَة آهَظـ ثِ ًيل زض ضا آًبى ًحَ ثْشطيي ثِ ٍ کطزُ ثطقطاض

 فطظًسقربى  زضؾري  ٍيرٗيز  اظ ضا آًربى  ٍ ثَزُ اضسجبٌ زض ًيع اٍليب ثب آهَظاى،زاًف ثط ٖالٍُ سَاًٌسهي ؾيؿشن ايي َطيق اظ هٗلويي 

 . ًوبيٌس آگبُ
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 يرک  ثٌربثطايي . فطاّن ًوَزُ اؾز ؾيؿشن ايي َطيق اظ ضا هسيطاى ثب هٗلويي اضسجبٌ اهکبى ٍ ضفشِ فطاسط ًيع آى اظ ؾبهبًِ ّوکالؾي 

 . ثَز ذَاّس اضسجبٌ زض ًيع هسضؾِ ي ازاضُ اًسضکبضاى زؾز ي ّوِ ثب اظ َطيق دٌل ذَز، هٗلن

 دبيربًي  حشري  يرب  هؿرشوط  کالؾري،  اظ اٖن خسيسي اهشحبًبر کِ زّس هي ضا اهکبى ايي هٗلن ثِ ؾبهبًِ ّوکالؾي ( ِ  هرَضز  زض الجشر

 ثطگرعاضي  ي ًحرَُ  ٍ ظهبى اظ ضا آهَظاى زاًف ٍ ًوَزُ ايدبز( هسضؾِ زض هطثََِ هؿئَل يب هسيط ّوبٌّگي ثب هؿلوب دبيبًي اهشحبى

 .ؾبظز هُلٕ آى

 يب ٍ ٍاضز زلرَاُ ًحَ ثِ ضا ذَز آهَظاى زاًف ًوطار کِ زاقز ذَاّس ٍخَز ؾبهبًِ ايي زض هٗلن ثطاي هْن ثؿيبض قبثليز ايي ًْبيشب 

 . زّس قطاض آًبى اٍليبي ٍ آهَظاى زاًف اذشيبض زض ٍ ًوَزُ انالح

 ٍُذرَز  ًورطار  اظ آهرَظاى  زاًرف  احشوربلي  اٖشطايربر  هبًٌرس  هرَاضزي  ثِ ؾبهبًِ ايي َطيق اظ سَاًٌس هي حشي هٗلويي آى ثط ٖال 

 .زٌّس قطاض ّب آى اذشيبض ًِ زضبؾبه ّويي َطيق اظ ضاحشي ثِ ًيع ضا ًشيدِ ٍ ًوَزُ ضؾيسگي

 

 آهَساىتزخي هشاياي استفادُ اس ساهاًِ ّوکالسي تزاي داًص 000.

 ُثطاي هَاضز اظ ثؿيبضي زض آًبى ٍ ضفشِ فطاسط سفطيح يک ؾُح اظ آهَظاى زاًف ثطاي اهطٍظُ ايٌشطًز اظ اؾشفبز  ٕ  ّربي ًيبظهٌرسي  ضفر

آى  اظ ثْشرط  آهرَظ  زاًرف  يرک  ثطاي چيع چِ اؾز فطاّنالظم  ثؿشط کِ حبل. گيطًس هي يبضي ٖٓين يقجکِ ايي اظ ذَز اَالٖبسي

 ؟ضا ثِ ذسهز ثگيطزهسضؾِ ًيع ايٌشطًز  ثب جٍسثطاي ضفٕ ًيبظّبي اَالٖبسي هط ثسٍى هحسٍزيز ظهبى ٍهکبى ثشَاًس کِ اؾز

 زاز ذَاّس ضا هٗلويي زضٍؼ َطح ي هكبّسُ اهکبى آهَظاى زاًف ثِ ؾيؿشن . 

 حشري  ٍ دبيربًي  ٍ هؿرشوط  کالؾي، اظ اٖن ذَز زضٍؼ ًوطار يکليِ سَاًٌس هي آهَظاى زاًف  ِ  َطيرق  اظ ضا ذرَز  سطهري  ي کبضًبهر

 هطثََِ هٗلن ثب هوکي ظهبى کوشطيي زض ٍ هؿشقيوب ضا آى ذَز ًوطار ثِ اٖشطاو زاقشي نَضر زض حشي ٍ ًوَزُ زضيبفز ؾيؿشن

 . کٌٌس زضيبفز کَسبّي هسر زض ضا آى ي ًشيدِ ٍ ًوَزُ هُطح

 ًِٗرالٍُ ث ٍ کٌرس فطاّن هي اىثطاي زاًف آهَظ ضا هسيطاى ٍ هسضؾِ اٍليبي ٍ هٗلويي ثب َطفِ زٍ الجشِ ٍ هؿشقين اضسجبٌ اهکبى ؾبهب 

 .ثِ سجبزل اَالٖبر ثذطزاظًس ًيع زاقشِ ٍ آهَظاى زاًف ؾبيط ثب ايي اضسجبٌ ايٌشطًشي ضا سَاًٌس هي حشي آهَظاى زاًف

 ثِ هطثٌَ اهَض ي کليِ خطيبى زض ٍ ثَزُ سوبؼ زض هٗلويي ٍ هسيطاى ثب آًبى اٍليبي کِ ثَز ذَاٌّس ٍاقف ًکشِ ايي ثِ آهَظاى زاًف 

 . قس ذَاّس هحؿَة آًبى ثطاي( ثبظزاضًسُ گبُ ٍ) سكَيقي ٖبهل يک ذَز ايي کِ زاضًس قطاض آًبى

 

 آهَساىتزخي هشاياي استفادُ اس ساهاًِ ّوکالسي تزاي ٍالذيي داًص 000.

 ديكرطفز  ٍ فطظًرس ذرَز   سحهيلي ٍيٗيز اظ اَالٔ ، هسضؾِ کبزض ثب هساضم ٍ هَثط اضسجبٌ ثِ کِ آهَظاىزاًف زلؿَظ ٍ آگبُ ٍالسيي 

چطاکرِ ايري   . يبفرز  ذَاٌّس ذَز اّساف ضاؾشبي زض ضا ؾبهبًِ ّوکالؾي قُٕ ََض ثِ هٌسًس،ٖالقِ  اٍ ياًًجبَ ٍ زضؾي ضٍظافعٍى

 اظ ٍيرٗيز سحهريلي فطظًرس    ضا کربهلي  ٍ زقيرق  اَالٖبر هوکي قکل سطييؾطيٕ ثِ ،زّس هي قطاض زضاذشيبض کِ اهکبًبسي ثب ؾبهبًِ

 .کٌسهي فطاّن آًبىثطاي 

 قرطاض  ٍالسيي اذشيبض زض هٗلن سَؾٍ ًوطُ ٍضٍز هحى ثِ ضا دبيبًي يب هؿشوط کالؾي، اظ اٖن ًوطار اظ اَالٔ اهکبى ؾبهبًِ ّوکالؾي 

 .زّس هي

 زاز ذَاّس قطاض ٍالسيي اذشيبض زض ضا آهَظ زاًف اهشحبًبر يثطًبهِ ٍ کالؾي زضؾي ي ثطًبهِ ؾبهبًِ ّوکالؾي. 

 ًوبيٌس ديگيطي ٍ هالحِٓ ضا فطظًسقبى ياًًجبَ هَاضز ؾبهبًِ ايي َطيق اظ سَاًٌس هي ٍالسيي. 

 ثبقٌس هؿشقين اضسجبٌ زض هسضؾِ هسيطاى ٍ هٗلويي ثب ؾبهبًِ ايي َطيق اظ سَاًٌس هي ٍالسيي. 

 ًُيربظ ثري  ظيربزي  حس سب فطظًسقبى اهَض اظ اَالٔ ثطاي هسضؾِ ثِ حًَضي يهطاخِٗ اظ ضا اٍليب ايٌشطًز، َطيق اظ ؾيؿشن اظ اؾشفبز 

 اذشيربض  زض فطظًسقبى خبضي ٍيٗيز اظ آًبى کِ اَالٖبسي زقز ٍ کيفيز افعايف ٍ ّعيٌِ ٍ ٍقز زض خَيي نطفِ ثبٖ  ٍ ؾبظز هي

 .قس ذَاّس زاضًس،
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 ضؾبًياَالٔ ايي. قًَسهي هُلٕ هَاضز ؾبيط يب خلؿبر ًٓيط هسضؾِ ضٍيسازّبي آذطيي اظ ؾبهبًِ هسيط سَؾٍ آهَظاى زاًف اٍليبي 

 .ثبقس ّوطاّكبى سلفي گَقي ضٍي ثط ديبهک يک زضيبفز ؾبزگي ثِ سَاًس هي

افعاض هسيطيز هساضؾي ًطمافعاضي زض کليِ هطاحل َطاحي ٍ سَليس، اٍليي ٍ سٌْب ّبي ًطمگيطي اظ خسيسسطيي هشسلَغيايي ؾبهبًِ يوي ثْطُ

 اؾشفبزُ کطزُ اؾز. GWTقسضسوٌس قطکز گَگل ثب ًبم  خسيس ٍ ٍضکٍ فطين 2اؾز کِ اظ فٌبٍضي ٍة 

افعاضي ّوکالؾي اؾز کِ اَويٌبى ذبَط سين دكشيجبًي فٗبل ٍ دبؾرگَي قطکز ضاّجطز ضايبًِ ضؾشبک، يکي زيگط اظ ًقبٌ قَر ؾبهبًِ ًطم

 شفبزُ اظ آى هَخت ذَاّس قس.ّط چِ ثيكشط قوب ضا زض اؾ

ضٍظضؾبًي ضايگبى ّبي قسضسوٌس ٍ ّويكِ آًاليي ضؾشبک، يوي حفّ اهٌيز کبهل اَالٖبر قوب، اهکبى ثِاؾشقطاض ّوکالؾي ثط ضٍي ؾطٍض

ّطگًَِ ذطاثي گيطي هٌٓن ٍ هؿشوط اظ اَالٖبر قوب ضا ثِ هٌَٓض اخشٌبة اظ ّبي خسيس، ّوچٌيي دكشيجبىافعاض ٍ افعٍزُ قسى قبثليزًطم

 اَالٖبر ٍ اذشالل زض کبضکطز ؾبهبًِ )زض اثط ذُبّبي کبضثطاى يب ؾبيط هَاضز( فطاّن ذَاّس کطز.

آًچِ زض ايٌدب ثساى اقبضُ قس سٌْب ثركي اظ هعايبيي ثَز کِ اؾشفبزُ اظ ؾبهبًِ ّوکالؾي ثطاي هساضؼ زضدي ذَاّس زاقز، ثِ هٌَٓض 

هطاخِٗ  www.hamkelasiSoftware.irؾبيز ضؾوي ّوکالؾي زض ًكبًي ايٌشطًشي ةسَاًيس ثِ ٍهكبّسُ اَالٖبر ثيكشط هي

 فطهبييس.

 ايس، اظ قوب ؾذبؾگعاضين.زض دبيبى اظ ايٌکِ ؾبهبًِ ّوکالؾي ضا اًشربة ًوَزُ

  

http://www.hamkelasisoftware.ir/
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 ًکاتي پيزاهَى کار تا ساهاًِ 000.

ي ّب ثطاي کبضثطاى ؾبزُ ثبقس. ثب ايٌحبل زض ازاهِ قطح هرشهطي اظ ًحَُاًس کِ کبض ثب آىنَضسي َطاحي قسُّبي ؾبهبًِ ّوکالؾي ثِ فطم

 .قسُ اؾزآٍضزُ  ايي ًطم افعاض ثب کبض

. (0-1ّبيي ّؿشٌس کِ اظ يک ليؿز زض قؿوز ثبال ٍ يک فطم زض قؿوز ظيط سكکيل قسُ اًس )هبًٌس قکل ّب زض ؾبهبًِ، فطماٍليي ًَٔ فطم

سَاى هَاضز خسيسي زاض آى فطم، هيٍ سکويل اَالٖبر ؾشبضُ "افعٍزى"ي اًس. ثب اؾشفبزُ اظ ظثبًِقسُّبي هَخَز زض ليؿز ًوبيف زازُ گعيٌِ

ي ک کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ، ثبيؿز ثط ضٍي آى زثل کليزض ليؿز ضزيف ّطثِ ليؿز ايبفِ ًوَز. ثِ هٌَٓض ٍيطايف يب حصف 

 زض اثشسا )زض قؿوز دبييي فطم( "ٍيطايف/حصف"ي ّب، ظثبًِضا اًشربة ًوبييس(. سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ زض ايي ًَٔ اظ فطم "ف/حصفٍيطاي"

ثبقس. اهب زض نَضر اًشربة يک ضزيف خْز ٍيطايف يب حصف ًكبًگط آى اؾز کِ ّيچ ضزيفي اظ ليؿز زض حبل ٍيطايف ًوي ٍغيطفٗبل ثَزُ 

قَز ٍ اَالٖبر کبهل هَضز اًشربثي ًوبيف زازُ ذَاّس قس. ّوچٌيي زض ايي حبلز اَالٖبر ضزيفي اظ ليؿز کِ زض هي ي هطثََِ فٗبلظثبًِ

زض ظثبًِ سَاًيس ثِ کوک زکوِ حصف . زض نَضر سوبيل ثِ حصف هيقَززيسُ هي( boldحبل ٍيطايف آى ّؿشيس، ثِ نَضر يرين )

ؽ اظ حصف، ظثبًِ هدسزا ثِ نَضر غيطفٗبل زضآهسُ ٍ اَالٖبر ليؿز اظ ًَ ثبضگصاضي ، ضزيف هطثََِ ضا حصف ًوبييس. د"ٍيطايف/حصف"

 س.ذَاّسق

فطو ثَزى اَالٖبر هطثٌَ ثِ آى ضزيف اؾز ٍ اؾز کِ ًكبًگط ديف ّب يک ضزيف ثب ضًگ قطهع هشوبيع قسُزض ثطذي ليؿزتذکز5 

 ثبقس(.سحهيلي خبضي هيضزيف قطهع ًكبًگط ؾبل 0-1ثال زض قکل سَييحبر چگًَگي ٍ سأثيط ايي سوبيع زض ّط ثرف هفهال ثيبى قسُ )ه

 

 فطم هسيطيز ؾٌَار سحهيلي – 0-1قکل 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ّبيي ّؿشٌس کِ ٖوليبسي فطاسط اظ افعٍزى ٍ ٍيطايف يب حصف ضا قبهلؾطٍکبض ذَاّيس زاقز، فطم ّبّبيي کِ زض ؾبهبًِ ثب آىًَٔ زٍم اظ فطم

(. اٍليي ظثبًِ قبهل ليؿز 0-2ؾوز ضاؾز سكکيل قسُ اًس )قکل  ثرفٖالٍُ چٌسيي ظثبًِ زض ّب اظ يک ليؿز انلي ثِايي فطم قًَس.هي

سَاى هَاضز خسيسي ثِ ، هيآى فطم زاضؾشبضُ ّبيفيلسثب اؾشفبزُ اظ آى ٍ سکويل اؾز کِ  "افعٍزى"ثبقس. ظثبًِ ثٗسي هٗوَال ظثبًِ انلي هي

، اهب زض نَضر اؾزّبي ًَٔ قجلي ّب سب ايٌدب هبًٌس فطمثبقس. کبضکطز ايي ظثبًِهي "ٍيطايف/حصف"ؾَهيي ظثبًِ ًيع  ليؿز ايبفِ ًوَز.

ّب غيطفٗبل خع زٍ ظثبًِ اٍل ثبقي ظثبًِفطو ثِ ٖوليبر ذبني اًدبم ذَاّس قس. زض حبلز ديفّب اظ آىّبي ثيكشط، زض ّط يک ٍخَز ظثبًِ

ثِ خع  ّبّبي هطسجٍ ثب کليِ ظثبًِعيٌِفٗبل ذَاٌّس قس. گ ايي ظثبًِ ّبي ثَزُ ٍ سٌْب زض نَضر اًشربة يک ضزيف اظ ليؿز انلي، ّوِ

س کِ ثطاي زؾشطؾي ًز زاضقَز ًيع ٍخَزض هٌَيي کِ دؽ اظ ضاؾز کليک ثط ضٍي ّط ضزيف ًوبيف زازُ هي "افعٍزى"ٍ  "ليؿز"ّبيظثبًِ

ّب ًوَزُ ٍ گعيٌِ زلرَاُ ضا اًشربة کٌيس. زض ايي ًَٔ اظ فطم کليکثط ضٍي ضزيف هطثََِ ضاؾز  يسسَاًثِ اَالٖبر اضائِ قسُ زض ّط ظثبًِ هي

ٖبر ضزيف اًشربة قسُ ثِ نَضر يرين القسُ ٍ اَ فٗبل "ٍيطايف/حصف"ظثبًِ  ،ّبي ليؿززثل کليک ثط ضٍي ّط يک اظ ضزيف ثب ًيع

(bold) ًيبظ زضؼ ضيبيي ؾبل ؾَم ثبيؿز ثط ضٍي ضزيف قكن ثطاي زؾشطؾي ثِ فطم زضٍؼ ديف 0-2)ثِ ََض هثبل زض قکل  آيسزضهي

ّبي ِ ظثبًِضا اًشربة کٌيس يب ثط ضٍي ّوبى ضزيف زثل کيک کطزُ سب کلي "ًيبظزضٍؼ ديف"ضاؾز کليک کطزُ ٍ اظ هٌَي ثبظ قسُ گعيٌِ 

سَاًيس ّط ظثبًِ قَيس ٍ ؾذؽ هيهٌشقل هي "ٍيطايف/حصف"ؾوز ضاؾز فٗبل قًَس، ّوبًَُض کِ گفشِ قس زض ايي حبلز ثالفبنلِ ثِ ظثبًِ 

 زلرَاُ زيگط ضا اًشربة ًوَزُ ٍ اَالٖبر هَضزًيبظ ذَز ضا هكبّسُ ٍ زض نَضر اهکبى سغييط زّيس(.

 

 زضٍؼفطم هسيطيز  – 0-2قکل 

قوب زض قبلت ايي  ّبي ؾبهبًِ اؾز. ثؿيبضي اظ اَالٖبر هَضزًيبظي زيگطي کِ اقبضُ ثِ آى ذبلي اظ لُف ًيؿز ًحَُ کبض ثب ليؿزکشِاهب ً

سطيي قکل زض اذشيبض قوب قطاض ضا ثِ ؾبزُ ...ؾبظي، حصف گطٍّي ٍ گيطًس کِ اهکبًبر خبلجي ًٓيط خؿشدَ، هطستزضاذشيبض قطاض هي ّبليؿز

 س.ٌزّهي
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 آهَظاىليؿز زاًف – 0-3قکل 

ثب کليک ثط ضٍي ٌَٖاى  هٗوَالثبقس. ّط ليؿز زاضاي سٗسازي ؾشَى ثَزُ کِ ٌَٖاى ّط ؾشَى ثيبًگط هحشَيبر آى هيزض ؾبهبًِ ّوکالؾي 

ثط اؾبؼ  سَاى اَالٖبر ليؿز ضا ثط حؿت آى ثِ نَضر نَٗزي يب ًعٍلي هطست ًوَز. ٌَٖاى ؾشًَي کِ زض حبل حبيط ليؿزّط ؾشَى هي

ثِ نَضر نَٗزي  يآهَظاَالٖبر ليؿز ثط حؿت قوبضُ زاًف 0-3)هثال زض قکل  قسُ اؾزهكرم  آى هطست قسُ ، ثب ضًگي هشوبيع

 هطست قسُ اؾز(.

ّبيي خْز اًدبم ٖول خؿشدَ قطاض زاضًس کِ ثب ٍضٍز اَالٖبر هَضزًٓط زض آى ٍ ّب فيلسهطثٌَ ثِ ٌٖبٍيي ؾشَى کبزضّوچٌيي زض ثبالي 

سَاى ٖوليبر خؿشدَ ضا اًدبم زاز )هثال زض زض هٌشْب اليِ ؾوز چخ ّوبى ضزيف( هي )يب کليک ثط ضٍي زکوِ  Enterکليس فكطزى 

ثِ نَضر قُٗي ثبقس(. سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ ثِ ٌّگبم  ّبآهَظاًي ًوبيف زازُ قسُ کِ ٍيٗيز سحهيلي آىسٌْب اَالٖبر زاًف 0-3قکل 

ٍ ٖيٌي اًدبم ًرَاّس قس، ثلکِ ثِ نَضر سُبثق خعئي ذَاّس ثَز؛ ثسيي  اضز قسُ خْز فيلشط، ثِ نَضر کبهلخؿشدَ سُبثق ٖجبضر ٍ

اگط ٍيٗيز  0-3ال زض قکل ، ًوبيف زازُ ذَاٌّس قس )هثثبقٌسهيخؿشدَ  هَضز هٌٗي کِ کليِ ٖجبضار ؾشَى هطثََِ کِ قبهل ٖجبضر

قبهل ٖجبضر  "غيطقُٗي"قًَس، چَى ٖجبضر ّبي زاضاي آى ٍيٗيز ًيع ًوبيف زازُ هيزاقشِ ثبقين، ضزيف "غيطقُٗي"ًبهي ثب ٌَٖاى ثجز

بيف ًو "قُٗي"ّبي زاضاي ٍيٗيز ضا ثطاي خؿشدَ ٍاضز کٌين، زيگط ضزيف "غيطقُٗي"ثبقس، ٍلي زض نَضسي کِ ٖجبضر ًيع هي "قُٗي"

زازُ ًرَاٌّس قس(. ًکشِ آذط آًکِ زض نَضر ٍاضز ًوَزى چٌسيي ٖجبضر ثطاي خؿشدَ، سٌْب ًشبيدي زض ليؿز ًوبيف زازُ ذَاٌّس قس کِ 

آى ٍاضز فيلس  زض فيلشط خْزضا  "قُٗي" ٖجبضراگط ٖالٍُ ثط ؾشَى ٍيٗيز ثجز ًبم کِ  0-3ثب سوبم ٖجبضار هٌُجق ثبقٌس )هثال زض قکل 

قًَس کِ آهَظاًي زض ليؿز ًوبيف زازُ هيٍاضز کٌين، سٌْب زاًفؾشَى ضقشِ سحهيلي  زض فيلس ثباليّن ضا  "ضيبيي"ين، ٖجبضر اًُوَز

 ثبقس(. "ضيبيي"ّب قبهل ٖجبضر آىسحهيلي ضقشِ  ٍ "قُٗي"ّب قبهل ٖجبضر ًبم آىٍيٗيز ثجز

ليؿز )ثب سَخِ ثِ اضسفبٔ ليؿز( ثيكشط قَز، ْطفيز ز ظيبز ثَزُ ٍ اظ قَيوٌب چٌبًچِ سٗساز ضکَضزّبيي کِ زض ّط ليؿز ًوبيف زازُ هي

سب اًشْب ديوبيف ًوَز. الظم ثِ شکط اؾز زض  اثشساسَاى ليؿز ضا اظ( زضؾوز چخ آى ايبفِ قسُ ٍ ثِ کوک آى هيscroll barًَاض لغعًسُ )

قًَس، ثلکِ ثؿشِ ثِ ديوبيف کبضثط سٌْب اَالٖبر هَضزًيبظ ًوي( loadايي حبلز سوبهي اَالٖبر ليؿز زض اثشسا ٍ ثِ نَضر يکدب ثبضگصاضي )

خَيي ثؿيبض ظيبزي زض ههطف دٌْبي ثبًس ٍ قَز کِ ايي اهط هَخت نطفِزٌّسُ زضيبفز ٍ ًوبيف زازُ هيٍي زض ّوبى ظهبى اظ ؾطٍيؽ

 قَز.زضًشيدِ افعايف ؾطٖز ثطًبهِ هي
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ّب اظ ايي لحبِ اؾز کِ اَالٖبر ضا ثِ آىاضًس کِ ثب ًَٔ ليؿز قجلي کوي هشفبٍسٌس. سفبٍر ّب ًيع زض ؾبهبًِ ٍخَز زاهب ًَٔ زيگطي اظ ليؿز

ّب ثؿشِ ثِ سٗساز ضکَضزّب، اَالٖبر ثِ نفحبسي سقؿين قسُ ٍ اظ َطيق زٌّس. زض ايي ًَٔ اظ ليؿزنَضر نفحِ ثِ نفحِ ًوبيف هي

ّب اهکبى قبزض ثِ ديوبيف ليؿز ذَاّيس ثَز. قبثليز زيگط ايي ًَٔ ليؿز اًس،ّبيي کِ زض قؿوز دبييي ؾوز ضاؾز ليؿز سٗجيِ قسُزکوِ

ّبي هَضزًٓط ثب ٖالهز ظزى خٗجِ ٖالهز ّبؾز. ثِ ايي سطسيت کِ يوي اًشربة ضزيفاًشربة ٍ حصف گطٍّي چٌس ؾُط اظ آى

(checkboxِهَخَز زض هٌشْباليِ ؾوز ضاؾز ّط ضزيف، ٍ کليک ثط ضٍي زکو ) کِ زض قؿوز دبييي ؾوز  "ّبسُحصف اًشربة ق"ي

 کٌيس.هكبّسُ هي 0-4اي اظ ايي ًَٔ ليؿز ضا زض قکل چخ فطم قطاض زاضز، سوبم هَاضز اًشربثي ثِ نَضر يکدب حصف ذَاٌّس قس. ًوًَِ

 

 

 ّبي زضيبفشيليؿز ديبهک – 0-4قکل 
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 0هذيزيت آهَسش0
 هذيزيت سٌَات تحصيلي 0000

ّب ٍ اهشحبًبر، افعٍزى ًبم زاًف آهَظاى، ايدبز کالؼقَز )هبًٌس ثجزّوکالؾي ثطاي يک هسضؾِ اًدبم هيّبيي کِ زض ؾبهبًِ کليِ فٗبليز

ايؿز کِ ي يک ؾبل سحهيلي ذبل اًدبم قَز. زض ٍاقٕ ؾبل سحهيلي يکي اظ اَالٖبر دبيًِوطار، هَاضز اًًجبَي ٍ ...(، ثبيؿز زض حيُِ

 گيطز.هي ّبي ؾبهبًِ هَضزاؾشفبزُ قطاضزض ؾبيط ثرف

کٌيس، قبهل قوبضُ ؾبل سحهيلي )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط ؾبل هكبّسُ هي 1-1ليؿز ؾٌَار سحهيلي هبًٌس آًچِ زض قکل 

ثبقس. زض ّط ظهبى يک ؾبل سحهيلي دبيبى ٍ سَييحبر هي سبضيدقَز(، ؾبل سحهيلي، سبضيد قطٍٔ،اؾز کِ سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 قَز(.ل سحهيلي خبضي اًشربة قسُ ثبقس )کِ ثب ضًگ قطهع زض ليؿز هكرم هيثبيؿز ثِ ٌَٖاى ؾب

قَز. ثسيي سطسيت کِ هب ثِ ٌّگبم افعٍزى يب ؾبل سحهيلي خبضي ثِ قکل ذَزکبض ٍ ثب سَخِ ثِ سطم سحهيلي خبضي اًشربة هي تذکز5

ضا ثِ ٌَٖاى سطم خبضي زض ًٓط ثگيطين. ثب سَخِ ثِ ايٌکِ ّط سَاًين سطهي ى اقبضُ ذَاّس قس(، هيِ آٍيطايف يک سطم سحهيلي )کِ زض ازاهِ ث

قَز، ؾبل سحهيلي هطثٌَ ثِ سطم خبضي ثِ ٌَٖاى ؾبل سحهيلي خبضي زض ًٓط گطفشِ سطم سحهيلي زض يک ؾبل سحهيلي ذبل سٗطيف هي

 قس.ذَاّس

 

ليؿز ؾٌَار سحهيلي – 1-1قکل   

 افشٍدى سال تحصيلي 000000

-زاض ضا سکويل( ٍ کليِ فيلسّبي ؾشبض1ُ-2ي افعٍزى ضا اًشربة کطزُ )قکل اظ قؿوز دبييي فطم، ظثبًِثطاي افعٍزى ؾبل سحهيلي خسيس، 

 کٌيس.

 

 افعٍزى ؾبل سحهيلي  - 1-2قکل 
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ًبم ؾبل سحهيلي ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ ؾبل سحهيلي ثب يک ًبم ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضر ٍضٍز ًبم سکطاضي  تذکز5

 ثب ذُب هَاخِ ذَاّيس قس.

ضي زض اثشساي ًبم آى ذَززا "ؾبل سحهيلي"ٍاضز قَز ٍ اظ ثِ کبض ثطزى ٖجبضر  1390-1391ثْشط اؾز ًبم ؾبل سحهيلي ثِ فطم  تذکز5

 کٌيس.

 ٍيزايص يا حذف سال تحصيلي 000020

( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک 1-1ثطاي ٍيطايف يب حصف يک ؾبل سحهيلي ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز ؾٌَار سحهيلي )قکل 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي کطزُ ٍ گعيٌِ

 

 ٍيطايف/حصف ؾبل سحهيلي  - 1-3قکل 

 اظ ٍاضز ًوَزى اؾن سکطاضي ثطاي ؾبل سحهيلي ذَززاضي قَز. قسُ ٍ  حشوب  سکويل فيلسّبي ؾشبضُ زاض ثبيسثِ ٌّگبم ٍيطايف ًيع 

ثطاي حصف يک ؾبل سحهيلي ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا اظ آًدبيي کِ اَالٖبر ؾٌَار سحهيلي خعٍ اَالٖبر دبيِ ؾبهبًِ  تذکز 5

آهَظاى، اهشحبًبر، ًوطار ٍ ... ًبم زاًفاظ قجيل اَالٖبر ثجز ٖبر هطسجٍ ثب آىاَال س، ثب حصف يک ؾبل سحهيلي سوبهيًقَهحؿَة هي

 س ثَز.ٌحصف قسُ ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّ

 ّاي تحصيليهذيزيت تزم 0020

کٌيس، قبهل قوبضُ )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط سطم اؾز کِ سَؾٍ هكبّسُ هي 1-4ّبي سحهيلي هبًٌس آًچِ زض قکل ليؿز سطم

 ثبقس..قَز(، ؾبل سحهيلي، ًبم سطم سحهيلي، سبضيد قطٍٔ، سبضيد دبيبى ٍ سَييحبر هيبًِ هكرم هيذَز ؾبه

 

ّبي سحهيليليؿز سطم – 1-4قکل   
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 قَز(زض ّط ظهبى يک سطم سحهيلي ثبيؿز ثِ ٌَٖاى سطم سحهيلي خبضي اًشربة قسُ ثبقس )کِ ثب ضًگ قطهع زض ليؿز هكرم هي

 افشٍدى تزم تحصيلي 002000

-زاض ضا سکويل( ٍ کليِ فيلسّبي ؾشبض1ُ-5ي افعٍزى ضا اًشربة کطزُ )قکل افعٍزى سطم سحهيلي خسيس، اظ قؿوز دبييي فطم، ظثبًِثطاي 

 کٌيس.

ّبي سحهيلي هشفبٍر( ٍخَز ًبم سطم سحهيلي ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ سطم سحهيلي ثب يک ًبم )حشي زض ؾبل تذکز5

 نَضر ٍضٍز ًبم سکطاضي ثب ذُب هَاخِ ذَاّيس قس.ًساضز ٍ زض 

سطم سحهيلي کِ زض حبل سٗطيف آى ّؿشيس ثِ ٌَٖاى سطم خبضي ٍ ثِ سجٕ آى ؾبل سحهيلي کِ اظ  "سطم خبضي"ثب ٖالهز ظزى گعيٌِ  تذکز5

ّبي سحهيلي، سطم خبضي ثب زض ايي نَضر زض ليؿز سطم .قَزهي اًشربة قسُ اؾز ًيع ثِ ٌَٖاى ؾبل سحهيلي خبضي سٗيييايي ليؿز 

 سحهيلي سٗطيف ًوَز. سَاى ّط سٗساز زلرَاُ سطمثطاي ّط ؾبل سحهيلي هيًکشِ قبثل سَخِ ايي اؾز کِ  قَز.ضًگ قطهع هكرم هي

 

 افعٍزى سطم سحهيلي  - 1-5قکل 

 ٍيزايص يا حذف تزم تحصيلي 002020

( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک 1-4ّبي سحهيلي )قکل طمثطاي ٍيطايف يب حصف يک سطم سحهيلي ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز س

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي کطزُ ٍ گعيٌِ

 

 ٍيطايف/حصف سطم سحهيلي  - 1-6قکل 
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 قَز.اظ ٍاضز ًوَزى اؾن سکطاضي ثطاي سطم سحهيلي ذَززاضي ّوچٌيي  قسُ ٍ  حشوب  سکويل فيلسّبي ؾشبضُ زاض ثبيسثِ ٌّگبم ٍيطايف ًيع 

ّبي سحهيلي خعٍ اَالٖبر دبيِ ؾبهبًِ ثطاي حصف يک سطم سحهيلي ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا اظ آًدبيي کِ اَالٖبر سطم تذکز 5

آهَظاى، اهشحبًبر، ًوطار ٍ ... ًبم زاًفس، ثب حصف يک سطم سحهيلي سوبهي اَالٖبر هطسجٍ ثب آى  اظ قجيل اَالٖبر ثجزًقَهحؿَة هي

 س ثَز.ٌقبثل ثبظيبثي ًرَاّ حصف قسُ ٍ

 هذيزيت هقاطغ تحصيلي 0000

سحهيلي )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط  هقبَٕکٌيس، قبهل قوبضُ هكبّسُ هي 1-7ليؿز هقبَٕ سحهيلي هبًٌس آًچِ زض قکل 

  ثبقس.ّبي سحهيلي ٍ سَييحبر هيقَز(، ًبم هقُٕ سحهيلي، سٗساز ؾبلهقُٕ اؾز کِ سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 

ليؿز هقبَٕ سحهيلي – 1-7قکل   

 

 افشٍدى هقطغ تحصيلي 000000

-زاض ضا سکويل( ٍ کليِ فيلسّبي ؾشبض1ُ-8ي افعٍزى ضا اًشربة کطزُ )قکل ثطاي افعٍزى هقُٕ سحهيلي خسيس، اظ قؿوز دبييي فطم، ظثبًِ

 کٌيس.

ًبم هقُٕ سحهيلي ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ هقُٕ سحهيلي ثب يک ًبم ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضر ٍضٍز ًبم  تذکز5

 سکطاضي ثب ذُب هَاخِ ذَاّيس قس.

 

 افعٍزى هقُٕ سحهيلي  - 1-8قکل 

اؾز)ثِ ََض هثبل زض حبل حبيط هقُٕ کٌس کِ هقُٕ هَضزًٓط زاضاي چٌس ؾبل سحهيلي ، سٗييي هي "ّبي سحهيليسٗساز ؾبل"فيلس 

 ثبقس(.ؾبل سحهيلي هي 3ؾبل ٍ هقُٕ ضاٌّوبيي زاضاي  5اثشسائي زاضاي 
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 ٍيزايص يا حذف هقطغ تحصيلي 000020

( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک 1-7ثطاي ٍيطايف يب حصف يک هقُٕ سحهيلي ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز هقبَٕ سحهيلي )قکل 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي کطزُ ٍ گعيٌِ

 

 ٍيطايف/حصف هقُٕ سحهيلي  - 1-9قکل 

. ثب ٍيطايف يک هقُٕ ذَززاضي قَز اظ ٍاضز ًوَزى اؾن سکطاضيقسُ ٍ  حشوب  سکويل فيلسّبي ؾشبضُ زاض ثبيسثِ ٌّگبم ٍيطايف ًيع 

 قَز.هكرم هي (bold) نَضر يرين هقُٕ ثِ آىسحهيلي اَالٖبر هَخَز زض ليؿز هقبَٕ سحهيلي زض ؾُط هطثٌَ ثِ 

ثطاي حصف يک هقُٕ سحهيلي ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا اظ آًدبيي کِ اَالٖبر هقبَٕ سحهيلي خعٍ اَالٖبر دبيِ ؾبهبًِ  تذکز 5

هقُٕ ٍ ؾبيط آهَظاى زض آى ًبم زاًفاظ قجيل اَالٖبر ثجزهيلي سوبهي اَالٖبر هطسجٍ ثب آى س، ثب حصف يک هقُٕ سحًقَهحؿَة هي

 س ثَز.ٌاَالٖبر هطسجٍ حصف قسُ ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّ

 ّاي تحصيليهذيزيت رضتِ 0000

سحهيلي )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي  ّبيضقشِکٌيس، قبهل قوبضُ هكبّسُ هي 1-10ّبي سحهيلي هبًٌس آًچِ زض قکل ليؿز ضقشِ

 ثبقس. سحهيلي، سٗساز ٍاحس زضؾي ٍ سَييحبر هيي قَز(، ًبم ضقشِّط ضقشِ اؾز کِ سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 

ّبي سحهيليليؿز ضقشِ – 1-10قکل   
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ّبي سحهيلي سٌْب ثطاي هقُٕ هشَؾُِ کبضثطز زاقشِ ٍ ؾبيط هقبَٕ هبًٌس اثشسائي يب ضاٌّوبيي ًيبظي ثِ سٗطيف سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ ضقشِ

 ٍ اؾشفبزُ اظ آى ًساضًس.

 افشٍدى رضتِ تحصيلي 000000

زاض ضا ( ٍ کليِ فيلسّبي ؾشبض1ُ-11ضا اًشربة کطزُ )قکل  "افعٍزى"ي افعٍزى ضقشِ سحهيلي خسيس، اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِثطاي 

 کٌيس.سکويل

ًبم ضقشِ سحهيلي ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ ضقشِ سحهيلي ثب يک ًبم ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضر ٍضٍز ًبم  تذکز5

 ب ذُب هَاخِ ذَاّيس قس.سکطاضي ث

 

 سحهيلي ضقشِافعٍزى   - 1-11قکل 

 

 ٍيزايص يا حذف رضتِ تحصيلي 000020

( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز 1-10ّبي سحهيلي )قکل ثطاي ٍيطايف يب حصف يک ضقشِ سحهيلي ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز ضقشِ

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي کليک کطزُ ٍ گعيٌِ

 

 ٍيطايف/حصف ضقشِ سحهيلي  - 1-12قکل 

ثب  .ذَززاضي قَزاظ ٍاضز ًوَزى اؾن سکطاضي ثطاي ضقشِ سحهيلي ّوچٌيي  قسُ ٍ  حشوب  سکويل ؾشبضُ زاض فيلس ثبيسثِ ٌّگبم ٍيطايف ًيع 

سحهيلي ثِ نَضر ضقشِ  آىسحهيلي زض ضزيف هطثٌَ ثِ  ّبيضقشِسحهيلي خْز ٍيطايف، اَالٖبر هَخَز زض ليؿز ضقشِ اًشربة يک 

 قَز.هكرم هي (bold)يرين

ّبي سحهيلي خعٍ اَالٖبر دبيِ ؾبهبًِ ثطاي حصف يک ضقشِ سحهيلي ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا اظ آًدبيي کِ اَالٖبر ضقشِ تذکز 5

َظاى، زضٍؼ، اهشحبًبر، آهًبم زاًفس، ثب حصف يک ضقشِ سحهيلي سوبهي اَالٖبر هطسجٍ ثب آى  اظ قجيل اَالٖبر ثجزًقَهحؿَة هي

 س ثَز.ًٌوطار ٍ ... حصف قسُ ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّ
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 افشٍدى سز فصل درٍس يک رضتِ تحصيلي 000000

ثط ضٍي ضزيف هطثََِ  ،ثِ هٌَٓض افعٍزى ؾط فهل زضٍؼ هطثٌَ ثِ يک ضقشِ سحهيلي )کل زضٍؾي کِ ثطاي ايي ضقشِ ثبيس گصضاًسُ قَز(

( زٍثبض کليک کطزُ ٍ دؽ اظ ثبضگصاضي اَالٖبر ضقشِ سحهيلي ٍ فٗبل 1-10ّبي سحهيلي )قکل )ًبم ضقشِ هَضز ًٓط( زض ليؿز ضقشِ

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ؾط فهل زضٍؼ"ي ضا اًشربة کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ "ؾطفهل زضٍؼ"قسى هٌَي ؾوز ضاؾز، ظثبًِ 

 

 افعٍزى ؾط فهل زضٍؼ سحهيلي  - 1-13قکل 

 

قطاض زاضًس، زضٍؾي ّؿشٌس کِ زض قؿوز هسيطيز زضٍؼ ثطاي ؾبهبًِ سٗطيف قسُ اًس )کِ زض  "زضٍؼ اًشربة ًكسُ"زضٍؾي کِ زض ليؿز 

 ى اقبضُ ذَاّس قس(.ِ آازاهِ ث

اًشربة ًوَزُ ٍ ثب ٖول کكيسى  "زضٍؼ اًشربة ًكسُ"ثطاي اًشربة زضٍؼ ضقشِ هَضز ًٓط هي سَاًيس زضؼ هَضز ًٓط ضا اظ ليؿز  تذکز 5

اًشربة  "زضٍؼ اًشربة ًكسُ"ليؿز ٍ يب هي سَاًيس زضؼ ضا اظ  اًشقبل زّيس "زضٍؼ ضقشِ"ثِ ليؿز  (Drag & Dropى )ٍ ضّب کطز

اظ زضٍؼ ضا اًشربة  سَاًيس يکيزض کٌبض ليؿز کليک کٌيس. ثطاي اًشربة ثيف اظ يک زضؼ اظ ليؿز هي  ًوَزُ ٍ ؾذؽ ثط ضٍي زکوِ 

 ثط ضٍي ؾبيط زضٍؼ کليک کٌيس.ضا ًگِ زاقشِ  "CTRL" کطزُ ؾذؽ کليس

سَاًيس ايي کبض ضا ثِ يکي اظ زٍ ضٍـ گفشِ زاقشِ ثبقيس، هي "زضٍؼ ضقشِ"زض نَضسي کِ قهس حصف زضؼ يب زضٍؾي ضا اظ ليؿز  تذکز 5

 قسُ زض ثبال اًدبم زّيس.

ک کٌيس ٍ ديغبهي هجٌي ثط هَفقيز دؽ اظ افعٍزى کبهل زضٍؼ ٍ اًدبم سغييطار حشوب ثبيس ثط ضٍي زکوِ شذيطُ سغييطار کلي تذکز 5

 .سًقَزض غيط ايي نَضر سغييطار نَضر گطفشِ شذيطُ ًويزضيبفز ًوبييس؛ 

 

 هذيزيت درٍس 0000

)يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط زضؼ اؾز کِ سَؾٍ  زضؼکٌيس، قبهل قوبضُ هكبّسُ هي 1-14ليؿز زضٍؼ هبًٌس آًچِ زض قکل 

 ثبقس. ًبم زضؼ زض کبضًبهِ، ًَٔ زضؼ، هقُٕ ٍ دبيِ، ٍاحس سئَضي، ٍاحس ٖولي ٍ سَييحبر هيقَز(، ًبم زضؼ، ذَز ؾبهبًِ هكرم هي
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ليؿز زضٍؼ – 1-14قکل   

 افشٍدى درس 000000

 .( ٍ کليِ فيلسّب ضا سکويل کٌيس1-15ضا اًشربة کطزُ )قکل  "افعٍزى"ي ثطاي افعٍزى زضؼ خسيس، اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِ

ًبم زضؼ ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ زضؼ ثب يک ًبم ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضر ٍضٍز ًبم سکطاضي ثب ذُب هَاخِ  تذکز5

 ذَاّيس قس.

 

 زضؼ افعٍزى  - 1-15قکل 

ذالنِ قسُ(، ثِ ّويي هوکي اؾز زض ثطذي هَاضز هبيل ثبقيس ًبم ذبل ٍ هشفبٍسي ثطاي يک زضؼ زض کبضًبهِ زض ًٓط ثگيطيس )هثال ًبم 

ًبم "زضًٓط گطفشِ قسُ کِ ثبيؿز حشوب سکويل قَز. زض ثيكشط هَاضز هقساض ايي فيلس ثب فيلس  "ًبم زضؼ زض کبضًبهِ"هٌَٓض فيلسي ثب ٌَٖاى 

 .يکؿبى ذَاّس ثَز "زضؼ

 ٍيزايص يا حذف درس 000020

ي کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ ٍثبض کليک( ز1-14ثطاي ٍيطايف يب حصف يک زضؼ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز زضٍؼ )قکل 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"
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 ٍيطايف/حصف زضؼ  - 1-16قکل 

ثب اًشربة يک  ذَززاضي قَز.زضؼ اظ ٍاضز ًوَزى اؾن سکطاضي ثطاي  قسُ ٍ  حشوب  سکويل ؾشبضُ زاض ّبيفيلس ثبيسثِ ٌّگبم ٍيطايف ًيع 

 قَز.هكرم هي (bold)اَالٖبر هَخَز زض ليؿز زضٍؼ زض ضزيف هطثٌَ ثِ آى زضؼ ثِ نَضر يرينزضؼ ثِ هٌَٓض ٍيطايف، 

قَز، ثب ثطاي حصف يک زضؼ ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا اظ آًدبيي کِ اَالٖبر زضٍؼ خعٍ اَالٖبر دبيِ ؾبهبًِ هحؿَة هي تذکز 5

 س ثَز.ٌر، ًوطار ٍ ... حصف قسُ ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّحصف يک زضؼ سوبهي اَالٖبر هطسجٍ ثب آى  اظ قجيل اهشحبًب

 درٍس پيص ًياس 000000

( زٍثبض کليک کطزُ ٍ دؽ اظ فٗبل قسى 1-14زض ليؿز زضٍؼ )قکل ثط ضٍي ضزيف هطثََِ ًيبظ يک زضؼ ثِ هٌَٓض افعٍزى زضٍؼ ديف

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ًيبظزضٍؼ ديف"ي ضا اًشربة کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ "ًيبظزضٍؼ ديف"هٌَي ؾوز ضاؾز، ظثبًِ 

 

 ًيبظزضٍؼ ديف  - 1-17قکل 
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سَاًٌس هشفبٍر ثبقٌس، لصا اثشسا ثبيؿز ضقشِ سحهيلي هي "ح"ٍ  "ة"ّبي سحهيلي زض ضقشِ "الف"ًيبظ زضؼ اظ آًدبيي کِ زضٍؼ ديف

 ًيبظّبي زضؼ ضا زض آى ضقشِ هكرم ًوَز.هَضزًٓط ضا اًشربة ًوَزُ ٍ ؾذؽ ديف

يس سب زضٍؼ اًشربة کطزُ ٍ ثط ضٍي زکوِ کٌبض آى کليک کٌ "ضقشِ سحهيلي"ثِ ايي هٌَٓض ضقشِ سحهيلي هَضز ًٓط ضا اظ ليؿز ثبظ قًَسُ 

قطاض زاضًس، زضٍؾي ّؿشٌس کِ زض قؿوز هسيطيز  "ي زضٍؼّوِ"ثبضگصاضي قًَس. زضٍؾي کِ زض ليؿز  "ّوِ زضٍؼ"هطثََِ زض ليؿز

 اًس.ّبي سحهيلي ثِ ٌَٖاى ؾطفهل زضٍؼ ّط ضقشِ هكرم قسُزض قؿوز هسيطيز ضقشِزضٍؼ سٗطيف قسُ ٍ ؾذؽ 

اًشربة ًوَزُ ٍ ثب ٖول کكيسى ٍ ضّب کطزى  "ي زضٍؼّوِ"سَاًيس زضؼ هَضز ًٓط ضا اظ ليؿز ثطاي اًشربة زضٍؼ ديف ًيبظ هي تذکز5

اًشربة ًوَزُ ٍ ؾذؽ ثط ضٍي  "ي زضٍؼّوِ"ليؿز سَاًيس زضؼ ضا اظ ٍ يب هي اًشقبل زّيس "زضٍؼ ديف ًيبظ"آى ضا ثِ زاذل ليؿز 

ضا  "CTRL"اظ زضٍؼ ضا اًشربة کطزُ ؾذؽ کليس  سَاًيس يکيهيس. ثطاي اًشربة ثيف اظ يک زضؼ زض کٌبض ليؿز کليک کٌي  زکوِ 

 ًگِ زاقشِ ثط ضٍي ؾبيط زضٍؼ کليک کٌيس.

سَاًيس ايي کبض ضا ثِ يکي اظ زٍ ضٍـ زاقشِ ثبقيس، هي "زضٍؼ ديف ًيبظ"ظ ليؿز زض نَضسي کِ قهس حصف زضؼ يب زضٍؾي ضا ا تذکز5

 گفشِ قسُ زض ثبال اًدبم زّيس.

دؽ اظ افعٍزى کبهل زضٍؼ ٍ اًدبم سغييطار حشوب ثبيس ثط ضٍي زکوِ شذيطُ سغييطار کليک کٌيس ٍ ديغبهي هجٌي ثط هَفقيز  تذکز 5

 .قَزسغييطار نَضر گطفشِ شذيطُ ًويزض غيط ايي نَضر زضيبفز ًوبييس؛ 

هٌشقل کطزُ  "زضٍؼ ديف ًيبظ"کليک کٌيس کليِ  زضٍؾي کِ ثِ ليؿز  "ي ديف ًيبظّبحصف ّوِ"زض نَضسي کِ ثط ضٍي زکوِ  تذکز 5

زکوِ  ايس حصف ذَاّس قس. سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ زض ايي نَضر سغييطار هؿشقيوب اٖوبل قسُ ٍ زيگط ًيبظي ثِ کليک کطزى ثط ضٍي

 ًيؿز. "شذيطُ سغييطار"

 درٍس ّن ًياس 000000

 ًيبظ ًيع نبز  اؾز. ًيبظ شکط قس، زض هَضز زضٍؼ ّنسوبهي ًکبسي کِ ثطاي زضٍؼ ديف

 

 ًيبظزضٍؼ ّن  - 1-18قکل 
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 هذيزيت کالس ّا 0010

ثطاي ّط کالؼ اؾز کِ )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز  کالؼ ّبکٌيس، قبهل قوبضُ هكبّسُ هي 1-19ليؿز کالؼ ّب هبًٌس آًچِ زض قکل 

 ثبقس. قَز(، ًبم کالؼ، ْطفيز، هقُٕ/دبيِ، سٗساز زاًف آهَظاى، ضقشِ سحهيلي ٍ سَييحبر هيسَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 

 

ليؿز کالؼ ّب – 1-19قکل   
 

اًشربة کطزُ  "ؾبل سحهيلي"ثطاي هكبّسُ ليؿز کالؼ ّبي ّط ؾبل سحهيلي، اثشسا ؾبل سحهيلي هَضز ًٓط ذَز ضا اظ ليؿز ثبظ قًَسُ 

ّبي سٗطيف ّب ًيع کالؼثط ضٍي زکوِ کٌبض آى کليک کٌيس. ثِ نَضر ديف فطو ؾبل سحهيلي خبضي اًشربة قسُ ٍ زض ليؿز کالؼ ٍ

 قًَس.يف زازُ هيسحهيلي خبضي ًوبقسُ زض ؾبل
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 افشٍدى کالس 001000

 کٌيس.( ٍ کليِ فيلسّب ضا سکويل1-20ضا اًشربة کطزُ )قکل  "افعٍزى"ي ثطاي افعٍزى کالؼ خسيس، اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِ

 

 

 افعٍزى کالؼ  - 1-20قکل 

ًبم کالؼ ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ کالؼ ثب يک ًبم ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضر ٍضٍز ًبم سکطاضي ثب ذُب هَاخِ  تذکز5

 ذَاّيس قس.

 قَز. ّبي سحهيلي ؾبل سحهيلي خبضي ًكبى زازُ هيسطم "ّبي هطسجٍسطم"زض قؿوز  تذکز5
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 ٍيزايص يا حذف کالس 001020

-( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعي1ٌِ-19ّب )قکل ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز کالؼثطاي ٍيطايف يب حصف يک کالؼ 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي 

 

 ٍيطايف/حصف کالؼ  - 1-21قکل 

قسُ ٍ اظ ٍاضز ًوَزى اؾن سکطاضي ثطاي کالؼ ذَززاضي قَز. ثب اًشربة  ؾشبضُ زاضحشوب سکويل ًيع ثبيؿز سوبم فيلسّبي ثِ ٌّگبم ٍيطايف

قَز.زض هكرم هي (bold)کالؼ ثِ نَضر يرين آىّب زض ضزيف هطثٌَ ثِ يک کالؼ ثطاي ٍيطايف، اَالٖبر هَخَز زض ليؿز کالؼ

 "حهيلي کالؾي ثطايكبى اًشربة ًكسُفقٍ ًوبيف زاًف آهَظاًي کِ زض ايي ؾبل س"اي ثب ٌَٖاى گعيٌِ "زاًف آهَظاى کالؼ"قؿوز 
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ًوبيف اَالٖبر غيطيطٍضي زض  ٖسم  اظ قلَغي ٍ اخشٌبةفطو زض حبلز اًشربة ثَزُ )سيک ذَضزُ( ٍ ثِ هٌَٓض ٍخَز زاضز کِ ثِ ََض ديف

َضسي کِ قجال آهَظ زض ّط ؾبل سحهيلي سٌْب ًَٖ يک کالؼ ثَزُ ٍ زض نسٗجيِ قسُ اؾز، ظيطا هٗوَال ّط زاًف ،آهَظاىليؿز زاًف

ثطاي  حبل اهکبى اًشربة ثيف اظ يک کالؼ ليؿز ًوبيف زازُ قَز. ثب ايي اييًيؿز کِ زض يکالؾي ثطايف سٗطيف قسُ ثبقس، زيگط ًيبظ

 آهَظ ٍخَز زاضز .ّط زاًف

قَز، ؾبهبًِ هحؿَة هيّب خعٍ اَالٖبر دبيِ ثطاي حصف يک کالؼ ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا اظ آًدبيي کِ اَالٖبر کالؼ تذکز5

 س ثَز.ًٌبم زاًف آهَظاى، ثطًبهِ کالؾي ٍ ... حصف قسُ ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّثب حصف يک کالؼ سوبهي اَالٖبر هطسجٍ ثب آى اظ قجيل ثجز

 تزًاهِ کالسي 001000

ّب )قکل ليؿز کالؼثِ هٌَٓض هكبّسُ ٍ ٍيطايف ثطًبهِ ّفشگي زضٍؼ يک کالؼ ذبل ثط ضٍي ضزيف هطثََِ )ًبم کالؼ هَضز ًٓط( زض 

ضا اًشربة کٌيس )يب ضاؾز  "ثطًبهِ کالؾي"ٍ فٗبل قسى هٌَي ؾوز ضاؾز، ظثبًِ طزُ ٍدؽ اظ ثبضگصاضي اَالٖبر ( زٍثبض کليک ک19-1

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ثطًبهِ کالؾي"ي کليک کطزُ ٍ گعيٌِ

 

 ثطًبهِ کالؾي  - 1-22قکل 

 َطاحي ًوبييس.ضا کالؼ اًشربة قسُ ّفشگي اًيس ثطًبهِ سَ(، هي1-22زض خسٍل ثبظ قسُ )هُبثق قکل 
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هكبّسُ ذَاّيس کطز کِ اهکبًبسي ضا قبهل ٍيطايف، دبک  1-23ثب کليک ضاؾز ثط ضٍي ّط يک اظ ذبًِ ّبي خسٍل، ليؿشي هبًٌس قکل 

 زّس.کطزى، شذيطُ سغييطار ٍ دبک کطزى ّوِ زض اذشيبضسبى قطاض هي

 

 ّبي خسٍل ثطًبهِ کالؾيذبًِ کليک ضاؾز ثطضٍي  - 1-23قکل 

ّبي خسٍل ثط ضٍي آى ذبًِ زٍثبض کليک کٌيس)يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ ٍيطايف ضا ثطاي ٍيطايف ٍ يب افعٍزى زضؼ ثِ يکي اظ ذبًِ

 اًشربة ًوبييس(.

 

 افعٍزى/ ٍيطايف کالؼ زض ظهبى ذبل  - 1-24قکل 

 . کٌيس سکويل حشوب زاض ضازض ايي فطم کليِ فيلسّبي ؾشبضُ

سَاًيس ثب ٖالهز ظزى زٍ زضؼ هشفبٍر )هثال ثِ نَضر يک ّفشِ زضهيبى( اضائِ قَز، هي يک ظهبى زض نَضسي کِ ثطاي يک کالؼ زض تذکز5

 گعيٌِ سکعًگ ٍ فٗبل قسى زٍ ليؿز ثبظ قًَسُ زض ظيط آى، ًبم زضؼ ٍ هٗلن زضؼ زٍم ضا سٗييي کٌيس.

ثطاي ايي ذبًِ  1-24ل اؾز. ثب اًشربة ايي گعيٌِ کليِ اَالٖبسي کِ زض دٌدطُ قک "بک کطزىد"گعيٌِ ثٗسي زض هٌَي کليک ضاؾز گعيٌِ 

( کليک ًكسُ ٍ يب گعيٌِ 1-22قکل ي ثبال ؾوز ضاؾز فطم)زض گَقِ "شذيطُ "زکوِايس، حصف ذَاّس قس. ٍلي سب ظهبًي کِ ٍاضز ًوَزُ

 اًشربة ًكسُ ثبقس، ّيچ سغييطي زض ثطًبهِ اٖوبل ًرَاّس قس. 1-23ي قکل اظ هٌَ "شذيطُ سغييطار"

( اًدبم 1-24ّبي قطٍٔ ٍ دبيبى کالؼ )سٗييي قسُ زض فطم قکل ؾبهبًِ زض حبل حبيط ّيچ گًَِ ثطضؾي يب کٌشطلي زض هَضز ظهبى تذکز5

 قرم ٍاضزکٌٌسُ اَالٖبر اؾز.ّب ٍ ٖسم سساذل ؾبٖبر کالؾي ثط ْٖسُ زّس، ثٌبثطايي هؿئَليز ٍضٍز نحيح ايي ظهبىًوي

خسٍل ، حصف ذَاّس قس. ايي گعيٌِ هٗبزل  اؾز کِ ثب اًشربة آى کليِ اَالٖبر "دبک کطزى ّوِ" 1-23اظ قکل  ٍ ًْبيشب آذطيي گعيٌِ

 (.1-22زض گَقِ دبييي ؾوز ضاؾز فطم اؾز )قکل  "دبک کطزى"ي کليک کطزى ثط ضٍي زکوِ
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 تزًاهِ  اهتحاًي 001000

( زٍثبض کليک 1-19ّب )قکل ثطًبهِ اهشحبًي يک کالؼ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ )ًبم کالؼ هَضز ًٓط( زض ليؿز کالؼثِ هٌَٓض هكبّسُ 

ي ضا اًشربة کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ "ثطًبهِ اهشحبًي"کطزُ ٍ دؽ اظ ثبضگصاضي اَالٖبر ٍ فٗبل قسى هٌَي ؾوز ضاؾز، ظثبًِ 

 (. ضا اًشربة ًوبييس "ثطًبهِ اهشحبًي"

 

 ثطًبهِ اهشحبًي  - 1-25قکل 

ؿوز ضٍي زکوِ کٌبض آى، ليؿز اهشحبًبر سٗطيف قسُ زض قثط زض ايي فطم ثب اًشربة سطم سحهيلي اظ ليؿز ثبظ قًَسُ هَضز ًٓط ٍ کليک 

 ٍ اؾز اًشربة قسُفطو قَز )سطم سحهيلي خبضي ثِ نَضر ديفى اقبضُ ذَاّس قس( ًوبيف زازُ هيهسيطيز آظهَى )کِ زض ازاهِ ثِ آ

ّبي سحهيلي هطسجٍ ثب قًَس، يوي آًکِ زض ليؿز ثبظقًَسُ ثبالي فطم سٌْب سطمًوبيف زازُ هي خبضي زض سطم هَضز ًٓط اهشحبًبر کالؼ

س(. ايي ليؿز قبهل يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط اهشحبى )کِ سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم ًقَالؼ اًشربة قسُ ًوبيف زازُ هيک

 ز(، ًبم زضؼ، هٗلن، ًَٔ اهشحبى، سبضيد اهشحبى، ؾبٖز ثطگعاضي، سبضيد اٖالم ًشبيح ٍ سَييحبر اؾز.قَهي

 

 ثَزُ ٍ قبثليز ٍيطايكي زض آى سٗجيِ ًكسُ اؾز. ٍ اَالٔ سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ ايي ليؿز نطفب ثِ هٌَٓض هكبّسُ 
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 0 هذيزيت ثثت ًام ٍ اًتخاب ٍاحذ2
 ثثت ًام 2000

ّبي ؾيؿشن )هبًٌس کبضًبهِ، سَاًٌس اظ ثطذي قبثليزًبم ًكسُ ثبقٌس، ًويّوکالؾي زاًف آهَظاًي کِ زض ؾبل سحهيلي خبضي ثجززض ؾبهبًِ 

آهَظاى ًبم ثطاي ّوِ زاًفثطًبهِ کالؾي، هكبّسُ ًوطار ٍ...( اؾشفبزُ ًوبيٌس. ثٌبثطايي زض اثشساي ّط ؾبل سحهيلي ثبيؿز ٖوليبر ثجز

يطيز زاًف ًبم زض ؾبهبًِ ّوکالؾي ثِ ؾِ ضٍـ قبثل اًدبم اؾز. ًرؿز ثِ نَضر اًفطازي )غيطهشوطکع( زض فطم هسثجز اًدبم قَز. فطايٌس

 اقبضُ ذَاّس قس. ّبىِ آهَضز ثطضؾي قطاض ذَاّس گطفز( ٍ يب ثِ ضٍـ گطٍّي يب کالؾي )هشوطکع( کِ زض ازاهِ ث آهَظاى )کِ زض فهل ثٗس

 ثثت ًام کالسي 200000

ليؿز ثبظ  اظ 2-1زض قکل . "کالؾي"ٍ  "گطٍّي"قَز: ثجز ًبم زاًف آهَظاى ثِ زٍ ضٍـ اًدبم هي "بم گطٍّي/کالؾيثجز ً"زض فطم 

 اًشربة قسُ اؾز. "کالؾي"گعيٌِ  "ًَٔ ثجز ًبم"قًَسُ 

 

فطم ثجز ًبم کالؾي – 2-1قکل   

قَز کِ ثب اًشربة ؾبل ًوبيف زازُ هي "قسُّبي اًشربة کالؼ"ٍ  "ّبّوِ کالؼ"ثب اًشربة ًَٔ کالؾي ثطاي ثجز ًبم زٍ ليؿز 

 قَز.ّبي سٗطيف قسُ زض ّوبى ؾبل سحهيلي هحسٍز هيّب ثِ کالؼايي ليؿزهَخَز زض ّبي سحهيلي، گعيٌِ

ّبي دبک ذَاّس قس ٍ ثبيؿز هدسزا اظ ثيي کالؼ "ّبي اًشربة قسُکالؼ"ثب سغييط ؾبل سحهيلي اًشربثي، کليِ اَالٖبر ليؿز  تذکز5

  .کطزّبي هَضزًٓط ضا ثِ ايي ليؿز هٌشقل سحهيلي سبظُ اًشربة قسُ، گعيٌِؾبل

ٍيٗيز قُٗي ضا زض نَضسي اًشربة کٌيس کِ ثِ ََض هثبل زاًف آهَظاى سوبم هساضک الظم  ،"ٍيٗيز ثجز ًبم"ليؿز ثبظ قًَسُ زض  تذکز5

اًشربة ٍيٗيز هَقز ظهبًي اؾز کِ ثطاي هثبل هساضک الظم سحَيل ّب قُٗي اؾز. ثٌبثطايي ثجز ًبم آىٍ اًس خْز ثجز ًبم ضا سحَيل زازُ
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 ٍيزازُ ًكسُ ٍ چٌبًچِ زاًف آهَظي قجال ثجز ًبم کطزُ ٍلي دؽ اظ آى اًهطاف زازُ ثبقس ، قوب هي سَاًيس ٍيٗيز لغَ قسُ ضا ثطاي 

 اًشربة ًوبييس.

ٍ ضقشِ سحهيلي ًيبظي ًيؿز. زض هَضز هقُٕ هشَؾُِ ًيع گطچِ  قبذِزض هقبَٗي هبًٌس اثشسائي يب ضاٌّوبيي ثِ اًشربة فيلسّبي  تذکز5

 قَز کِ ثِ ٌّگبم ثجز ًبم اَالٖبر هَضزًيبظ ضا ثِ نَضر حساکثطي ٍاضز ًوبييس.ّب اذشيبضي اؾز، اهب اکيسا سَنيِ هياًشربة ايي فيلس

ضا ٖالهز ثعًيس، کليِ زضٍؼ اذشهبل زازُ قسُ  "ّبي زاًف آهَظاى ّط کالؼاًشربة سوبم زضٍؼ کالؼ ثِ ٌَٖاى ٍاحس"گعيٌِ  اگط تذکز5

آهَظاى ّوبى کالؼ سط قطح زازُ قس( ثِ ٌَٖاى ٍاحسّبي زضؾي زاًفّب کِ ديفثِ ّط کالؼ )زض فطم ثطًبهِ کالؾي اظ هسيطيز کالؼ

ثِ  2ٍ ز 1اگط زاًف آهَظاى ز ٌَٖاى هثبل اگط زض ثطًبهِ کالؾي کالؼ الف زضٍؼ ازثيبر ٍ ضيبيي ثجز قسُ ثبقس، ٍاًشربة ذَاّس قس. ثِ

 شکط قسُ، ي گعيٌِ ىزظٖالهز  ثبًبم کالؾي ثطاي کالؼ الف  آهَظاى کالؼ الف هكرم قسُ ثبقٌس، آًگبُ زض ظهبى ثجزٌَٖاى زاًف

 هٌَٓض ذَاٌّس قس. 2ٍ ز 1آهَظاى ززضٍؼ ازثيبر ٍ ضيبيي ثِ ٌَٖاى زضٍؼ اًشربثي ثطاي زاًف

 ثثت ًام گزٍّي 200020

 "زاًف آهَظاى اًشربة قسُ"ٍ  "ّوِ زاًف آهَظاى"( زٍ ليؿز "ثجز ًبم گطٍّي/کالؾي"ثب اًشربة ًَٔ گطٍّي ثطاي ثجز ًبم )زض فطم 

ثب سکويل ؾبيط اَالٖبر هَخَز زض کٌيس. هكبّسُ هي "ّوِ زاًف آهَظاى"زض ليؿز  ضا اؾبهي ّوِ زاًف آهَظاى کِ قَز هيًوبيف زازُ 

 قًَس.هٌشقل قسُ اًس، ثجز ًبم هي "زاًف آهَظاى اًشربة قسُ"زاًف آهَظاًي کِ ثِ ليؿز  قؿوز دبييي فطم کليِ

 

فطم ثجز ًبم گطٍّي – 2-2قکل   

 يک اظ اَالٖبر ٍاضز قسُ ثجز ًرَاّس قس. کليک ًکٌيس ّيچ "ثجز ًبم"سب ظهبًي کِ ثط ضٍي زکوِ  تذکز5
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ّب کالؼ ٍ سَاى ثِ آىثب ثجز ًبم گطٍّي هي ،اقسام ثِ ثجز ًبم ًوبيٌسثجز ًبم کالؾي  ىضؾيس ثِ اسوبمدؽ اظ  اًيزاًف آهَظاگط  تذکز5

 ًف آهَظاى ثِ ليؿز زاًف آهَظاىزا هَخَز زض دبييي فطم اًشربة کٌيس سب ايي اثشسا کالؼ ضا اظ فيلس ثِ ايي هٌَٓض زاز. سرهيمزضٍؼ 

 "کالؼ"زض ظيط فيلس  "ّبي زاًف آهَظاى ّط کالؼؼ ثِ ٌَٖاى ٍاحساًشربة سوبم زضٍؼ کال"ي ٍ گعيٌِ افعٍزُ قًَس اًشربثي کالؼ

، سوبهي زضٍؼ آى کالؼ ثِ ٌَٖاى ٍاحسّبي ايي گعيٌِ زض نَضر ٖالهز ظزى فطو ٖالهشساض اؾز(. ِ ثِ نَضر ديف)ک قَزًوبيبى 

ّب زض ثجز ًبم گطٍّي، کالؼ ّب ضا اظ هسيطيز کالؼ "کالؼ"زض نَضر ٖسم اؾشفبزُ اظ فيلس . س قسٌزضؾي ايي زاًف آهَظاى اًشربة ذَاّ

 زّين.ٍزضٍؼ ضا اظ قؿوز اًشربة ٍاحس ثِ زاًف آهَظاى اًشربة قسُ اذشهبل هي

 ليست ثثت ًام 200000

ًبم، ًبم ذبًَازگي، ضقشِ سحهيلي، هقُٕ، دبيِ،  زاًف آهَظي،کٌيس، قبهل قوبضُ هكبّسُ هي 2-3ليؿز ثجز ًبم هبًٌس آًچِ زض قکل 

ّب زض يک ؾبل سحهيلي ذبل، اظ ليؿز ثبظ ثطاي هكبّسُ ليؿز ثجز ًبم قسُثبقس. سبضيد ثجز ًبم، ٍيٗيز ٍ سٗساز زضٍؼ هيکالؼ، 

سحهيلي خبضي ثط ضٍي زکوِ کٌبض آى کليک کٌيس. )ثِ نَضر ديف فطو ؾبل ٍگعيٌِ هَضزًٓط ضا اًشربة کطزُ  "ؾبل سحهيلي"قًَسُ 

 (.قسُ اؾزجٍ ثب آى ًوبيف زازُ ّبي هطسًبماًشربة قسُ ٍ ليؿز ثجز

 

ليؿز ثجز ًبم – 2-3قکل   

 

 ثثت ًام جذيذ 20000000

زاض ضا سکويل کليِ فيلسّبي ؾشبضٍُ ( 2-4ضا اًشربة کطزُ )قکل  "افعٍزى"ي ثطاي اًدبم ثجز ًبم خسيس، اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِ

 کٌيس.

ًبم گطٍّي ٍ کالؾي شکط قس، ثب ايي سفبٍر کِ زض ايٌدب ٖوليبر ّبي ثجزسَييحبر ايي فطم زقيقب هكبثِ هَاضزي اؾز کِ ديكشط زض قؿوز

 قَز.آهَظ ذبل اًشربة قسُ اًدبم هيًبم ثِ نَضر اًفطازي ٍ سٌْب زض هَضز يک زاًفثجز
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 افعٍزى )ثجز ًبم(  - 2-4قکل 

 

 ٍيزايص يا حذف ثثت ًام 20000020

( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ 2-3هطثََِ زض ليؿز ثجز ًبم )قکل آهَظ ثط ضٍي ضزيف ًبم يک زاًفثطاي ٍيطايف يب حصف ثجز

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي ٍ گعيٌِ

 

 ٍيطايف/حصف زاًف آهَظ  - 2-5قکل 

 ثبقس.ًبم هيفطم افعٍزى ثجز سَييحبر سَييحبر ايي فطم زقيقب هكبثِ

آهَظ ثِ َبًِ ٖول کٌيس، ظيطا حصف آى ثِ اذشالل زض ٖولکطز ٍ ٖسم زؾشطؾي زاًفآهَظ ثؿيبض هحشبًبم يک زاًفثطاي حصف ثجز تذکز 5

 قَز.هٌدط هياهکبًبر ؾبهبًِ 
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 اًتخاب ٍاحذ 2020

آهَظاى ًبم زاًفسَاًس ثِ ٌّگبم ثجزآهَظ زض يک ؾبل سحهيلي اؾز. ايي ٖوليبر هيّسف اظ ٖوليبر اًشربة ٍاحس، سٗييي زضٍؼ ّط زاًف

سط ذَاّس ثَز اهب زض نَضر سوبيل ؾبهبًِ ّوکالؾي اهکبى اًدبم سط ٍ ؾطيٕحبلز کلي اؾشفبزُ اظ آى ضٍـ ضاحزًيع اًدبم قَز ٍ زض 

آهَظي زضٍؾي هشفبٍر ثب . )هثال زض هَاضز ذبل هبًٌس ظهبًي کِ زاًفًوَزُ اؾزٖوليبر اًشربة ٍاحس ثِ ضٍـ زؾشي ٍ هدعا ضا ًيع فطاّن 

ٍاحس زض ؾبهبًِ ّوکالؾي ثِ ؾِ ضٍـ قبثل اًدبم اؾز. ًرؿز ثِ نَضر فطايٌس اًشربة. ثبقس(آهَظاى کالؼ زاقشِ زضٍؼ ؾبيط زاًف

  اقبضُ ذَاّس قس. ّب ىِ آاًفطازي )غيطهشوطکع( اظ فطم ليؿز اًشربة ٍاحس ٍ يب ثِ ضٍـ گطٍّي يب کالؾي )هشوطکع( کِ زض ازاهِ ث

 اًتخاب ٍاحذ کالسي 202000

-6)قکل  "کالؾي"ٍ  "گطٍّي"قَز: آهَظاى ثِ زٍ ضٍـ اًدبم هيليبر اًشربة ٍاحس ثطاي زاًفٖو "اًشربة ٍاحس گطٍّي/کالؾي"زض فطم 

2.) 

 

فطم اًشربة ٍاحس – 2-6قکل   

 .قَز دؽ اظ اًشربة ًَٔ اًشربة ٍاحس فيلس ؾبل سحهيلي ًوبيف زازُ هي

 

 اًشربة ٍاحس کالؾي – 2-7قکل 
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 اًشربة قسُ اؾز. "کالؾي"گعيٌِ  "ًَٔ اًشربة ٍاحس"ليؿز ثبظ قًَسُ  اظ 2-7زض قکل 

 "ّبّوِ کالؼ"قَز کِ ليؿز ًوبيف زازُ هي "ّبي اًشربة قسُکالؼ"ٍ  "ّبّوِ کالؼ"دؽ اظ اًشربة ؾبل سحهيلي، ًبم زٍ ليؿز 

ٍ افعٍزى  "ّوِ زضٍؼ"زضٍؼ هَضزًٓط اظ ليؿز ًْبيشب ثب اًشربة  (.2-8ثبقس )قکل ّبي سٗطيف قسُ زض آى ؾبل سحهيلي هيقبهل کالؼ

ٍ ، زضٍؼ اًشربثي ثِ ٌَٖاى زضٍؼ ؾبل سحهيلي اًشربثي "ثجز زضٍؼ"ي ٍ کليک ثط ضٍي زکوِ "زضٍؼ اًشربة قسُ"ّب ثِ ليؿز آى

 ّبي اًشربة قسُ هٌَٓض ذَاٌّس قس.آهَظاى کالؼثطاي سوبم زاًف

 

ؾبل سحهيلي فطم اًشربة ٍاحس کالؾي ثب اًشربة – 2-8قکل   

ّبي دبک ذَاّس قس ٍ ثبيؿز هدسزا اظ ثيي کالؼ "ّبي اًشربة قسُکالؼ"ثب سغييط ؾبل سحهيلي اًشربثي، کليِ اَالٖبر ليؿز  تذکز5

 .ًوَز ّبي هَضزًٓط ضا ثِ ايي ليؿز هٌشقلسحهيلي سبظُ اًشربة قسُ، گعيٌِؾبل

 ًبم قسُ ثبقٌس.قس کِ زض ؾبل سحهيلي اًشربثي ثجزآهَظاًي اًدبم ذَاّس اًشربة ٍاحس سٌْب ثطاي زاًف تذکز5

ٍ کليِ زضٍؼ قجلي  ثطاي زاًف آهَظي اًشربة ٍاحس اًدبم قسُ ثبقس، ثب اًدبم ٖوليبر خسيس،سحهيلي ؾبلايي چٌبًچِ قجال زض  تذکز5

س قس، لصا چٌبًچِ ٌهٌَٓض ذَاّ آهَظ حصف ٍ سٌْب زضٍؼ خسيس ثطاي ٍيزاًفآى اظ ليؿز زضٍؼ هبًٌس ًوطار ّب ثِ آىاَالٖبر ٍاثؿشِ 

)کِ زض  "ليؿز اًشربة ٍاحس"کٌيس، ثبيؿز اظ فطم  ّب کناظ آىآهَظ ايبفِ ٍ يب ذَاّيس سٌْب زضٍؼ ذبني ضا ثِ زضٍؼ قجلي يک زاًفهي

 قؿوز ثٗسي سَييح زازُ ذَاّس قس(، اؾشفبزُ ًوبييس.
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 اًتخاب ٍاحذ گزٍّي 202020

-ّب، ليؿشي اظ زاًفثبض ثِ خبي ليؿز کالؼ، اييٍ سٗييي ؾبل سحهيلي"گطٍّي/کالؾي ٍاحساًشربة "ثب اًشربة گعيٌِ گطٍّي زض فطم 

 (. 2-9ًوبيف زازُ ذَاّس قس)قکل ، اًسًبم کطزُثجز هَضز ًٓطکِ زض ؾبل سحهيلي آهَظاًي 

 "آهَظاىزاًفّوِ "آهَظ ضا زض ليؿز آهَظاى ثبيؿز ديف اظ اًشربة ٍاحس اًدبم قسُ ثبقس، زض غيطايٌهَضر ًبم زاًفًبم زاًفثجز تذکز5

 هكبّسُ ًرَاّيس کطز.

 

 

فطم اًشربة ٍاحس گطٍّي ثب اًشربة ؾبل سحهيلي – 2-9قکل   

 

آهَظاى دبک ذَاّس قس ٍ ثبيؿز هدسزا اظ ثيي زاًف "آهَظاى اًشربة قسُزاًف"ؾبل سحهيلي ، کليِ اَالٖبر ليؿز زازى ثب سغييط  تذکز5

 .ّبي هَضزًٓط ضا ثِ ايي ليؿز اًشقبل زازسبظُ اًشربة قسُ، گعيٌِسحهيلي ًبهي زض ؾبلثجز

ثجز "ي ٍ کليک ثط ضٍي زکوِ "زضٍؼ اًشربة قسُ"ّب ثِ ليؿز ٍ افعٍزى آى "ّوِ زضٍؼ"ًْبيشب ثب اًشربة زضٍؼ هَضزًٓط اظ ليؿز 

 س قس.ذَاّ اًدبمآهَظاى زاًفايي گطٍُ اظ ثطاي اًشربة ٍاحس ، "زضٍؼ
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ٍ کليِ زضٍؼ قجلي  ثطاي زاًف آهَظي اًشربة ٍاحس اًدبم قسُ ثبقس، ثب اًدبم ٖوليبر خسيس،سحهيلي ؾبلايي چٌبًچِ قجال زض  تذکز5

س قس، لصا چٌبًچِ ٌآهَظ حصف ٍ سٌْب زضٍؼ خسيس ثطاي ٍي هٌَٓض ذَاّاظ ليؿز زضٍؼ آى زاًفهبًٌس ًوطار  ّبثِ آى اَالٖبر ٍاثؿشِ

)کِ زض  "ليؿز اًشربة ٍاحس"کٌيس، ثبيؿز اظ فطم  کنّب اظ آىآهَظ ايبفِ ٍ يب ي ضا ثِ زضٍؼ قجلي يک زاًفذَاّيس سٌْب زضٍؼ ذبنهي

 قؿوز ثٗسي سَييح زازُ ذَاّس قس(، اؾشفبزُ ًوبييس.

 

 ليست اًتخاب ٍاحذ    200

بًَازگي، ضقشِ سحهيلي، هقُٕ، دبيِ، ًبم، ًبم ذ، زاًف آهَظکٌيس، قبهل قوبضُ هكبّسُ هي 2-10ليؿز اًشربة ٍاحس هبًٌس آًچِ زض قکل 

ؾبل سحهيلي ًوبيف يک زض  قسُ ًبمآهَظاى ثجززاًف اؾبهي سوبمثبقس. زض ايي ليؿز کالؼ، سبضيد ثجز ًبم، ٍيٗيز ٍ سٗساز زضٍؼ هي

گعيٌِ هَضزًٓط ضا اًشربة  "ؾبل سحهيلي"ٍاحس زض يک ؾبل سحهيلي ذبل، اظ ليؿز ثبظ قًَسُ ثطاي هكبّسُ ليؿز اًشربة قَز.زازُ هي

ٍاحس هطسجٍ ثب آى سحهيلي خبضي اًشربة قسُ ٍ ليؿز اًشربةثط ضٍي زکوِ کٌبض آى کليک کٌيس. )ثِ نَضر ديف فطو ؾبل ٍکطزُ 

 قَز(.ًوبيف زازُ هي

 

ليؿز اًشربة ٍاحس – 2-10قکل   
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 ٍيزايص يا حذف اًتخاب ٍاحذ )اًتخاب ٍاحذ اًفزادي( 200000

( 2-11ٍاحس )قکل ، ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز اًشربةيک زاًف آهَظ زض يک ؾبل سحهيليثطاي ٍيطايف يب حصف ٍاحسّبي زضؾي 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ زٍثبض کليک

 

ٍيطايف ٍ حصف اًشربة ٍاحس – 2-11قکل   

 

سَاًيس زضٍؼ اًشربثي ضا حصف ٍ يب قَز کِ هيهكبّسُ هي "اًشربة قسُزضٍؼ "ٍ  "ي زضٍؼّوِ"ليؿز  زٍ زض فطم ًوبيف زازُ قسُ،

ثط  ٍ زضيبفز ديغبم هجٌي "ثجز زضٍؼ"زضٍؼ خسيسي ثِ آى ايبفِ ًوبييس. سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ سب ديف اظ کليک کطزى ثط ضٍي زکوِ 

 قسُ اٖوبل ًرَاٌّس قس. اًدبمآهيع ثَزى ٖوليبر، سغييطار هَفقيز

 آهَظاى اذص ًوبيس.آهَظي ثرَاّس ثِ ّط زليل ٍاحسّبي زضؾي هشفبٍر ثب ؾبيط زاًفکبضثطز ايي فطم ثيكشط زض هَاضزي اؾز کِ زاًف
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 0 هذيزيت داًص آهَساى0
ّبي ؾبهبًِ ّوکالؾي اؾز کِ اهکبى کٌشطل ٍ ًٓبضر کبهل ثط کليِ هَاضز دطکبضثطزسطيي ثرفسطيي ٍ آهَظاى يکي اظ هْنهسيطيز زاًف

 زّس.آهَظاى ضا ثِ نَضر هشوطکع زض اذشيبض هسيط قطاض هيهطسجٍ ثب زاًف

 

 هذيزيت داًص آهَساى 0000

م، ًبم ذبًَازگي، ٍيٗيز زاًف ، ًبزاًف آهَظيکٌيس، قبهل قوبضُ هكبّسُ هي 3-1ليؿز هسيطيز زاًف آهَظاى هبًٌس آًچِ زض قکل 

 ثبقس. آهَظ، ٍيٗيز ثجز ًبم، دبيِ/کالؼ ٍ ضقشِ سحهيلي هي

 

ليؿز هسيطيز ثجز ًبم – 3-1قکل   

 

 افشٍدى داًص آهَس 000000

قبهل ّبي ظيبزي ضا ظ فيلسآهَي افعٍزى ضا اًشربة ًوبييس. فطم افعزٍى زاًفآهَظ خسيس، اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِثطاي افعٍزى زاًف

 (.3-2ثبقس)قکل آهَظي هيآهَظي اؾز کِ سٌْب قبهل فيلس قوبضُ زاًفاَالٖبر زاًف فطم اٍليي ثرفقَز. هي

 

 اَالٖبر زاًف آهَظي – 3-2قکل 

 

ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضر قوبضُ زاًف آهَظي ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ زاًف آهَظ ثب يک قوبضُ زاًف آهَظي  تذکز5

 ٍضٍز  سکطاضي آى ثب ذُب هَاخِ ذَاّيس قس.
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حساقلي اظ کبضثط  يطٍضيثبقس. سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ زض َطاحي ؾبهبًِ ؾٗي قسُ اَالٖبر آهَظ هيثرف ثٗسي اَالٖبر فطزي زاًف

شِ ثِ ًيبظ ذَز هوکي اؾز . ّط هسيط ثؿثبقسزاض( ٍ زضٖيي حبل اهکبى ٍضٍز اَالٖبر کبهل ٍ خبهٕ ًيع فطاّن ّبي ؾشبضُزضيبفز قَز )فيلس

 سٌْب اَالٖبر يطٍضي ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ يب ؾبيط اَالٖبر ذَاؾشِ قسُ ضا ًيع ثِ سفهيل ٍاضز ًوبيس.

 

 آهَظاَالٖبر فطزي زاًف – 3-3قکل 

ثب ذُب هَاخِ زض نَضر ٍاضز ًوَزى کسهلي، ايي کس ثبيؿز ثطاي ّط يک اظ کبضثطاى ؾبهبًِ هٌحهط ثِ فطز ثبقس، زض غيطايٌهَضر  تذکز5

 ذَاّيس قس.

ديکؿل ٍ حدن فبيل آى اظ  300*200قَز کِ اثٗبز آى اظ ، اکيسا سَنيِ هيزاضيسآهَظ ضا ٖکؽ ثطاي زاًف ضجززض نَضسي کِ قهس  تذکز5

ٖکؽ زض گعاضقبر ًوبيس ٍلي ثٗبز آى ضا ثْيٌِ ؾبظي هيثِ ٌّگبم ًوبيف ٖکؽ، حدن ٍ اّطچٌس ؾبهبًِ  ًجبقس. ثيكشطبيز کيلَث 100

سَاًس ثبٖ  ٍاضز قسُ، هَضز اؾشفبزُ قطاض ذَاّس گطفز ٍ لصا زض نَضر حدين ثَزى يب اثٗبز ًبهٌبؾت، هي اثٗبز ٍ حدنآهَظ ثِ ّوبى زاًف

 ايدبز هكکل قَز.

گي ثِ . هسر ظهبى آدلَز ثؿشضؾيسُ ثبقسآهَظ، ديف اظ ثجز اَالٖبر ثبيس آدلَز ٖکؽ ثِ دبيبى ٖکؽ ثطاي زاًف زضجزض نَضر  تذکز5

 ، ٖکؽ آدلَز قسُ زض ّويي فطم ثِ قوب ًوبيف زازُ ذَاّس قس.اسوبمدؽ اظ  زاضز.ٍ ؾطٖز اسهبل قوب ثِ ايٌشطًز  آىحدن فبيل 

ضا ٖالهز ثعًيس. ايي گعيٌِ زض نسٍض قوبضُ نٌسلي  "چخ زؾز"زض نَضسي کِ زاًف آهَظي چخ زؾز ثبقس ثطاي ٍي گعيٌِ  تذکز5

 اهشحبًبر کبضثطز ذَاّس زاقز.

آهَظ هَضزًٓط زض حبل سحهيل زض هسضؾِ اؾز. ٍيٗيز فٗبل ثِ ايي هٌٗبؾز کِ زاًف "ٍيٗيز زاًف آهَظ"زض ليؿز ثبظ قًَسُ  تذکز5

ثرف ثٗسي فطم، اَالٖبر  ثبقس.ؾبيط گعيٌِ ّبي هَخَز زض ايي ليؿز قبهل فبض٘ الشحهيل، سطک سحهيل، اذطاج ٍ يوي ؾبل ضفشِ هي

ثبقس؛ ثب ايٌحبل ّبي ايي ثرف يطٍضي ًوييک اظ فيلسکٌيس، سکويل ّيچهالحِٓ هي 3-4َض کِ زض قکل . ّوبًُاؾزآهَظ سوبؼ زاًف
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زض ؾبهبًِ  سَاًيسزض نَضر ٍضٍز قوبضُ سلفي ّوطاُ ، هي آهَظاى ضا ثب زقز ٍاضز ًوبييسسلفي هٌعل زاًف قوبضُ قَز آزضؼ ٍاکيسا سَنيِ هي

 اؾشفبزُ ًوبييس. آهَظزاًفديبم کَسبُ اظ آى خْز اضؾبل ديبهک ثِ 

 

 آهَظاَالٖبر سوبؼ زاًف – 3-4قکل 

(. سکويل فيلسّبي ايي ثرف اذشيبضي اؾز کِ الجشِ قوبضُ 3-5قَز )قکل آهَظ ضا قبهل هيقؿوز ثٗسي فطم اَالٖبر ذبًَازگي زاًف

قَز حشوب اؾشفبزُ ظيبزي اؾز ٍ سَنيِ هي ّب زاضاي اّويز ٍسلفي ّوطاُ ٍالسيي )ذهَنب دسض( ٍ ّويٌَُض آزضؼ ٍ سلفي هحل کبض آى

 .ثجز گطزز

 

 آهَظاَالٖبر ذبًَازگي زاًف – 3-5قکل 
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آهَظاى ٍ ٍالسيي زاضاي (. زض ؾبهبًِ ّوکالؾي زاًف3-6آهَظاى ٍ ٍالسيي اؾز )قکل سطيي ثرف فطم، اَالٖبر کبضثطي زاًفآذطيي ٍ هْن

کبضثطي ّط کبضثط زض ًيبظ اؾز. هؿلوب ًبم کبضثطي ٍ ضهعٖجَضًبم ثِ اظ اهکبًبر ؾبهبًِ،دٌل اذشهبني ثَزُ کِ ثطاي ٍضٍز ثِ آى ٍ اؾشفبزُ 

 ؾبهبًِ ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس.

زاض اؾز ٍ ًكبًگط آى اؾز فطو ٖالهزثبقس. ايي گعيٌِ ثِ نَضر ديفهي "آهَظؾبظي زؾشطؾي زاًففٗبل"اٍليي گعيٌِ ايي ثرف اظ فطم 

سَاًس ثِ دٌل کبضثطي ذَز ٍاضز قسُ ٍ اظ اهکبًبر ؾبهبًِ اؾشفبزُ کبضثطي ٍ ضهعٖجَض هرهَل ذَز هيثب زض اذشيبض زاقشي ًبم آهَظاًفزکِ 

ًوبيس. چٌبًچِ ٖالهز ايي گعيٌِ ضا ثطزاقشِ ٍ اَالٖبر ضا شذيطُ ًوبيين، اظ زؾشطؾي کبضثط ثِ ؾبهبًِ خلَگيطي ذَاّس قس ٍ ٍي ثِ ٌّگبم 

سَاًس خْز خلَگيطي اظ ي هجٌي ثط غيطفٗبل ثَزى زؾشطؾي زضيبفز ذَاّس کطز. کبضثطز ايي گعيٌِ ثِ ََض هثبل هيديغبم ذُبي ،ٍضٍز

 ّب ثِ زاليل ذبل ثبقس.آهَظاى يب ٍالسيي آىزؾشطؾي هَقشي ثطذي زاًف

فطو قوبضُ ز ثبقس. ثِ نَضر ديف( ثبيؿز هٌحهط ثِ فطآهَظ يب ٍالسييکبضثط)چِ زاًف کبضثطي ّوبًَُض کِ گفشِ قس ثطاي ّطفيلس ًبم

؛ ّط چٌس کِ اهکبى سغييط آى ثِ ّط قسُ اؾزثِ ٌَٖاى ًبم کبضثطي زض ًٓط گطفشِ  آهَظيثرف اَالٖبر زاًفآهَظي ٍاضز قسُ زض زاًف

 ٖجبضر زلرَاّي ٍخَز ذَاّس زاقز.

سَاًس قبهل حطٍف اًگليؿي، اٖساز ٍ کبضاکشط ظيطذٍ ْب هيآهَظ( سٌکبضثطي ٍلي زاًفآهَظ ٍ چِ ًبمًبم کبضثطي )چِ ًبم کبضثطي زاًف ًکتِ 5

 کبضاکشط ثبقس. 16ٍ حساکثط  6( ثَزُ ٍ ثبيؿز قبهل حساقل _)

 

 آهَظ ٍ ٍالسيياَالٖبر کبضثطي زاًف – 3-6قکل 

سَاًس اهٌيز اَالٖبر ًبهُوئي هياي ثطذَضزاض اؾز، ظيطا ضهعٖجَض ّب اظ اّويز ٍيػُآهَظاى ٍ ٍالسيي آىاًشربة ضهعٖجَض ايوي ثطاي زاًف

آهَظي، قوبضُ قٌبؾٌبهِ يب کسهلي ثِ ٌَٖاى کبضثطاى ضا ثِ ذُط اًساظز. اگطچِ زض ايي فطم اهکبى اًشربة هَاضزي اظ قجيل قوبضُ زاًف

گي کبض( ، ثب ايٌحبل ثيٌي ٍ سٗجيِ قسُ اؾز )نطفب ثِ هٌَٓض ؾبزآهَظ ٍ يب قوبضُ هَثبيل ثِ ٌَٖاى ضهعٖجَض ٍالسيي ديفضهعٖجَض زاًف

قَز ٍ زض نَضر اؾشفبزُ ثْشط اؾز ثِ کبضثطاى اذُبض زازُ قَز کِ زض اٍليي ٍضٍز، اؾشفبزُ اظ ايي هَاضز خع زض ٌّگبم يطٍضر سَنيِ ًوي

ٍف ٍ اٖساز ثْشطيي گعيٌِ ثطاي ضهعٖجَض، ضهعّبي سهبزفي قبهل حط ضهعٖجَض ذَز ضا سغييط زازُ ٍ ضهعٖجَض ايوٌي ثطاي ذَز اًشربة کٌٌس.

ظيطا ايي  ٍخَز ًساضز ثجز اَالٖبر کبضثطيّؿشٌس کِ ثِ ضاحشي قبثل حسؼ ظزى ًجبقٌس. هكکل يبززاقز کطزى ٍ يب  ثطٍظ اقشجبُ زض حيي 

 اؾز. ًوَزُ ؾبهبًِ  اهکبى چبح اَالٖبر ٍضٍز کبضثطاى ضا زض ثرف گعاضقبر ثطاي هسيط فطاّن 
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سَاى اظ ّط کبضاکشط کبضاکشط ثبقس ٍ هي 32ٍ حساکثط  6چِ زض هَضز ٍالسيي( ثبيؿز حساقل قبهل آهَظ ٍ ضهع ٖجَض )چِ زض هَضز زاًف تذکز5

 زلرَاّي زض ضهعٖجَض اًشربثي اؾشفبزُ ًوَز.

کبضثطي خسيس ايدبز ًبم"يک ليؿز ثبظقًَسُ ٍخَز زاضز کِ قبهل زٍ گعيٌِ  "آهَظؾبظي زؾشطؾي ٍلي زاًففٗبل"زض ثبالي گعيٌِ  تذکز5

فطو اًشربة قسُ ٍ زض اکثط ثبقس کِ گعيٌِ اٍل ثِ ََض ديفهي "آهَظاؾشفبزُ اظ ًبم کبضثطي قجلي ثطاي ٍلي زاًف"ٍ  "آهَظي زاًفثطاي ٍل

آهَظي ّؿشيس کِ زؾز کن يک ذَاّط يب ثطازض ٍي زض ّويي هَاضز ّوبى گعيٌِ کبضثطز زاضز. اهب چٌبًچِ زض حبل ثجز اَالٖبر زاًف

آهَظ ، ًيبظي ثِ ٍضٍز هدسز اَالٖبر کبضثطي ثطاي ٍلي آى زاًفّب قجال زض ؾبهبًِ ٍاضز قسُ اؾزٍ اَالٖبر آىاًس هسضؾِ هكغَل ثِ سحهيل

ضا اًشربة ًوَزُ ٍ زض فيلس خسيسي کِ ثب  "آهَظاؾشفبزُ اظ ًبم کبضثطي قجلي ثطاي ٍلي زاًف"ي ًيؿز. زض ايي حبلز سٌْب کبفيؿز گعيٌِ

آهَظ فٗلي ضا اًشربة کٌيس. ؾبهبًِ ثِ نَضر ذَزکبض اظ قَز، ثطازض يب ذَاّط زاًفْبّط هي "آهَظطي ٍلي زاًفاؾشفبزُ اظ ًبم کبضث"ٌَٖاى 

 کٌس.آهَظ ثطاي ذَاّط يب ثطازض ٍي اؾشفبزُ هياَالٖبر کبضثطي ٍلي زاًف

آهَظ کِ فطو ًبم کبضثطي زاًفديف آهَظ اؾز. ثِ نَضرؾبظي زؾشطؾي زاًفآهَظ ًيع زقيقب هكبثِ فٗبلؾبظي زؾشطؾي ٍلي زاًففٗبل

سوبم هَاضز شکط  کِ الجشِ زض نَضر ًيبظ قبثل سغييط اؾز. سُققطاض گطفشِ ثِ ٌَٖاى ًبم کبضثطي ٍلي ٍي زضًٓط گطفشِ  pزض اثشساي آى حطف 

 آهَظ ًيع نبز  اؾز.آهَظ زض هَضز ضهعٖجَض ٍلي زاًفقسُ زض هَضز اًشربة ضهعٖجَض زاًف

 داًص آهَسٍيزايص يا حذف  000020

( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ 3-1ثطاي ٍيطايف يب حصف يک زاًف آهَظ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز زاًف آهَظاى )قکل 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي گعيٌِ

 

 آهَظيف اَالٖبر کبضثطي زاًفاٍيط – 3-7قکل 

ثبقس. سٌْب سفبٍر خعئي آى زض ثرف اَالٖبر کبضثطي اؾز. زض ايي ثرف قوب هوکي هي آهَظ زقيقب هكبثِ فطم افعٍزىفطم ٍيطايف زاًف

ّبي آهَظ ضا سغييط زّيس. زض ايٌهَضر ثبيؿز ثب ٖالهز ظزى گعيٌِ هطثََِ، زض فيلسآهَظ يب ٍلي زاًفاؾز ثرَاّيس ضهعٖجَض فٗلي زاًف

 ضا کليک کٌيس. سَخِ "آهَظٍيطايف زاًف"ٍاضز ًوَزُ ٍ ؾذؽ زکوِ  ( ضهعٖجَض خسيس ٍ سکطاض آى ضا3-7ًوبيف زازُ قسُ )هُبثق قکل 
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-يک اظ سغييطار اٖوبل قسُ زض فطم ٍيطايف زاًفايي زکوِ ٍ زضيبفز ديبم هجٌي ثط هَفقيز، ّيچ ًوَزى زاقشِ ثبقيس کِ سب ديف اظ کليک

 آهَظ شذيطُ ًرَاّس قس.

سَاًٌس ثب ضهعٖجَض قجلي ثِ ؾيؿشن ٍاضز قًَس ٍ ّب زيگط ًويآهَظ سغييط زازُ قَز آىآهَظ يب ٍلي زاًفزض نَضسيکِ ضهع ٖجَض زاًف تذکز5

 ضهع خسيس زض اذشيبضقبى قطاض گيطزثبيؿز 

آهَظاى خعٍ اَالٖبر دبيِ ؾبهبًِ هحؿَة آهَظ ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا اظ آًدبيي کِ اَالٖبر زاًفثطاي حصف يک زاًف تذکز 5

 ًبم، ًوطار ٍ ... حصف قسُ ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّس ثَز.آهَظ سوبهي اَالٖبر هطسجٍ ثب ٍي اظ قجيل اَالٖبر ثجززاًف قَز، ثب حصف يکهي

 ثثت ًام 000000

ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز ّبي سحهيلي هرشلف اًدبم زازُ، آهَظ سب کٌَى زض ؾبلّبيي کِ يک زاًفًبمثطاي هكبّسُ ليؿز کليِ ثجز

 ًبم ضا اًشربة کٌيس.ي ثجزضاؾز فطم، ظثبًِهٌَي ؾوز  ضا اًشربة ًوبييس ٍ يب اظ "ثجز ًبم"ي کليک کٌيس ٍ گعيٌِآهَظاى ضاؾز زاًف

ًبم ّط زاًف آهَظ زض يک )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ثجز کٌيس، قبهل قوبضُهكبّسُ هي 3-8هبًٌس آًچِ زض قکل  ثجز ًبمليؿز 

ي سحهيلي، هقُٕ سحهيلي، دبيِ، کالؼ، سبضيد ثجز قَز(، ؾبل سحهيلي، ضقشِاؾز کِ سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي ؾبل سحهيلي 

 ثبقس. ًبم، ٍيٗيز ٍ سَييحبر هي

 

 ليؿز ثجز ًبم يک زاًف آهَظ – 3-8قکل 

 ًام )اًفزادي(افشٍدى ثثت 00000000

آهَظاى ضٍـ ؾَهي ًيع ٍخَز زاضز ٍ ًبم زاًفزازُ قس؛ ثطاي ثجزّبي قجلي قطح ًبم گطٍّي ٍ کالؾي کِ زض فهلّبي ثجزٖالٍُ ثط ضٍـ

آهَظاى( ٍ ًبم ثطاي زاًف آهَظ هَضزًٓط)زض قؿوز هسيطيز زاًفنَضر اًفطازي اؾز. ثسيي هٌَٓض، دؽ اظ اًشربة گعيٌِ ثجزًبم ثِآى ثجز

 (.3-9زاض ضا سکويل کٌيس )قکل ٍ کليِ فيلسّبي ؾشبضُي افعٍزى ضا اًشربة (، اظ قؿوز دبييي فطم ظثب3ًِ-8ًبم )قکل هكبّسُ فطم ثجز

 

 ًبم اًفطازيثجز – 3-9قکل 
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 ًام )اًفزادي(ٍيزايص يا حذف ثثت 00000020

ي ( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعي3ٌِ-8ًبم )قکل ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز ثجزًبم يک ثجزثطاي ٍيطايف يب حصف 

 ًوبييس(.ضا اًشربة  "ٍيطايف/حصف"

 

 ٍيطايف/حصف اَالٖبر هطثٌَ ثِ يک زاًف آهَظ – 3-10قکل 

ثب  ٍ سًقًَبم خعٍ اَالٖبر دبيِ ؾبهبًِ هحؿَة هيآهَظ ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا اَالٖبر ثجزًبم يک زاًفثطاي حصف ثجز تذکز 5

 س ثَز.ٌٍاحس حصف قسُ ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّ آهَظ سوبهي اَالٖبر هطسجٍ اظ قجيل اَالٖبر اًشربةًبم يک زاًفحصف ثجز

 ليست ًوزات 000000

ضا  "ًوطار"ي ( ضاؾز کليک کٌيس ٍ گعي3ٌِ-8ثطاي هكبّسُ ًوطار يک زاًف آهَظ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز زاًف آهَظاى)قکل 

 ي ًوطار ضا اًشربة کٌيس.هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِ اظسَاًيس اًشربة ًوبييس ٍ يب هي

 

 ليؿز ًوطار زاًف آهَظ – 3-11قکل 
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اؾز کِ سَؾٍ  ًوطُ اهشحبًيکٌيس، قبهل قوبضُ )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط هكبّسُ هي 3-11ليؿز ًوطار هبًٌس آًچِ زض قکل 

 ثبقس. قَز(، زضؼ، هٗلن، کالؼ، ًَٔ اهشحبى، سبضيد اهشحبى، ًوطُ، ٍيٗيز اٖشطاو، هْلز اٖشطاو ٍ سَييحبر هيذَز ؾبهبًِ هكرم هي

آهَظ زض قَز. ثطاي هكبّسُ ًوطار زاًفسحهيلي ًوبيف زازُ هيثِ هٌَٓض اخشٌبة اظ قلَغي زض ليؿز ًوطار، ايي ليؿز ثِ سفکيک سطم

گعيٌِ هَضز ًٓط ضا اًشربة کطزُ ٍ ثب کليک ثط ضٍي زکوِ کٌبض آى  "سطم سحهيلي"ّبي سحهيلي هرشلف کبفيؿز اظ ليؿز ثبظ قًَسُ سطم

  زض ًيوؿبل )سطم سحهيلي( اًشربثي هكبّسُ ًوبييس.ضا آهَظ زاًف آى ليؿز ًوطار

 

 خعئيبر ًوطُ – 3-12قکل 

ضا اًشربة کٌيس دٌدطُ اي ثِ فطم قکل  "خعئيبر ًوطُ"کليک ضاؾز کٌيس ٍ گعيٌِ  3-11اگط ثط ضٍي ّط يک اظ ضزيف ّبي ليؿز قکل 

 اهشحبى اؾز.قَز کِ قبهل کليِ خعئيبر هطثٌَ ًوطُ ثبظ هي 12-3
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 تزًاهِ کالسي 000000

ي ( ضاؾز کليک کٌيس ٍ گعي3ٌِ-8خْز هكبّسُ ثطًبهِ کالؾي يک زاًف آهَظ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز زاًف آهَظاى )قکل 

 ضا اًشربة کٌيس. "ثطًبهِ کالؾي"ي سَاًيس اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِضا اًشربة ًوبييس ٍ يب هي "ثطًبهِ کالؾي"

 

 آهَظثطًبهِ کالؾي زاًف – 3-13قکل 

قسُ اؾز )کِ زض ثرف هطثٌَ ثِ  ًوبيف زازُآهَظ ثِ سفکيک کالؼ ( اَالٖبر هطثٌَ ثِ ثطًبهِ زضٍؼ زاًف3-13زض ايي فطم )قکل 

 ثبقس.ثَزُ ٍ قبثل سغييط ًوي آگبّيّب )فهل قجل( سَؾٍ هسيط ٍاضز قسُ اؾز(. اَالٖبر ايي فطم نطفب خْز هكبّسُ ٍ هسيطيز کالؼ

آهَظ زض يک ؾبل سحهيلي زض ثيف اظ يک کالؼ ًَٖيز زاقشِ ثبقس، زض ايٌهَضر اظ ليؿز ثبظ قًَسُ هوکي اؾز يک زاًف تذکز5

 آهَظ زض آى کالؼ ضا هكبّسُ کٌيس.هَضزًٓط ضا اًشربة کطزُ ٍ ثطًبهِ زضٍؼ زاًفسَاًيس کالؼ زض ثبالي ايي فطم هي "کالؼ"
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 تزًاهِ اهتحاًي 000010

ي ( ضاؾز کليک کٌيس ٍ گعي3ٌِ-8آهَظاى )قکل آهَظ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز زاًفثطاي هكبّسُ ثطًبهِ اهشحبًي يک زاًف

 ضا اًشربة کٌيس. "ثطًبهِ اهشحبًي"ي ٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِسَاًيس اظ هضا اًشربة ًوبييس ٍ يب هي "ثطًبهِ اهشحبًي"

 

 آهَظليؿز اهشحبًبر زاًف – 3-14قکل 

)يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط اهشحبى اؾز اهشحبى کٌيس، قبهل قوبضُ هكبّسُ هي 3-14ليؿز ثطًبهِ اهشحبًي هبًٌس آًچِ زض قکل 

 ثبقس. هٗلن، کالؼ، ًَٔ اهشحبى، ؾبٖز ثطگعاضي، سبضيد اٖالم ًشبيح ٍ سَييحبر هيقَز(، زضؼ، کِ سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

قَز. ثطاي هكبّسُ ثطًبهِ اهشحبًي سحهيلي ًوبيف زازُ هيثِ هٌَٓض اخشٌبة اظ قلَغي زضليؿز اهشحبًبر، ايي ليؿز ثِ سفکيک سطم تذکز5

 کٌيس.کليک ثط ضٍي زکوِ کٌبض آى گعيٌِ هَضز ًٓط ضا اًشربة ٍ  "سحهيليسطم "ّبي سحهيلي هرشلف اظ ليؿز ثبظ قًَسُ آهَظ زض سطمزاًف

 هَارد اًضثاطي 000020

 "هَاضز اًًجبَي"ي آهَظاى ضاؾز کليک کٌيس ٍ گعيٌِثطاي هكبّسُ هَاضز اًًجبَي يک زاًف آهَظ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز زاًف

 ضا اًشربة کٌيس. "ياًًجبَهَاضز "ي ًِسَاًيس اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبضا اًشربة ًوبييس ٍ يب هي

 

 آهَظي زاًفاًًجبَليؿز هَاضز  – 3-15قکل 
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ي اؾز اًًجبَکٌيس، قبهل قوبضُ )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط هَضز هكبّسُ هي 3-15ي هبًٌس آًچِ زض قکل اًًجبَليؿز هَاضز 

 ثبقس. ٍقَٔ، ظهبى هكبّسُ، ًبم ثجز کٌٌسُ هَضز ٍ سَييحبر هيي، سبضيد اًًجبَقَز(، ٌَٖاى هَاضز کِ سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 قَز. ثطاي هكبّسُ هَاضزسحهيلي ًوبيف زازُ هيي، ايي ليؿز ثِ سفکيک سطماًًجبَثِ هٌَٓض اخشٌبة اظ قلَغي زض ليؿز هَاضز  تذکز5

گعيٌِ هَضز ًٓط ضا اًشربة کطزُ ٍ ثب کليک ثط  "سطم سحهيلي"ّبي سحهيلي هرشلف کبفيؿز اظ ليؿز ثبظ قًَسُ آهَظ زض سطمي زاًفاًًجبَ

 آهَظ زض ًيوؿبل )سطم سحهيلي( اًشربثي ضا هكبّسُ ًوبييس.زاًف آىي اًًجبَضٍي زکوِ کٌبض آى ليؿز هَاضز 

 کارًاهِ 000030

ضا اًشربة  "کبضًبهِ"ي ثطاي هكبّسُ کبضًبهِ يک زاًف آهَظ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز زاًف آهَظاى ضاؾز کليک کٌيس ٍ گعيٌِ

 ضا اًشربة کٌيس. "کبضًبهِ "ي سَاًيس اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًًِوبييس ٍ يب هي

 

 آهَظفطم هكبّسُ کبضًبهِ زاًف – 3-16قکل 

کطزُ ٍ ثط ضٍي  زکوِ کٌبض آى کليک کٌيس. زض ليؿز ثبظ  سٗيييضا  هَضز ًٓط ؾبل سحهيلي"سحهيلي ؾبل" اظ ليؿز ثبظ قًَسُزض فطم ثبال 

هطثٌَ  قَز )زض ثرفاًس، ًوبيف زازُ هيآهَظ هَضزًٓط نبزض قسُّبيي کِ زض آى ؾبل سحهيلي ثطاي زاًفسوبم کبضًبهِ "کبضًبهِ"قًَسُ 

سَاًيس ثب اًشربة کبضًبهِ ازُ ذَاّس قس( کِ هيثِ کبضًبهِ هفهال زضثبضُ ًحَُ ايدبز قبلت ٍ نسٍض کبضًبهِ زض ؾبهبًِ ّوکالؾي سَييح ز

 زضيبفز ًوبييس. "PDF"، آى کبضًبهِ ضا زض قبلت يک فبيل "هكبّسُ کبضًبهِ"هَضزًٓط ٍ کليک ثط ضٍي زکوِ 

 سَاتق پشضکي 000040

ّب هَاقٕ لعٍم ثِ آىآهَظاى ًگْساضي کطز ٍ زض ثشَاى ليؿشي اظ ؾَاثق دعقکي ٍ ثْساقشي زاًف سبؾبهبًِ ّوکالؾي اهکبًي فطاّن آٍضزُ 

 آهَظاى قبثل زؾشطؾي اؾز.اضخبٔ ًوَز. ايي قبثليز اظ َطيق فطهي ثب ًبم ؾَاثق دعقکي زض ثرف هسيطيز زاًف

 "ؾَاثق دعقکي"ي ثطاي هكبّسُ ؾَاثق دعقکي يک زاًف آهَظ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز زاًف آهَظاى ضاؾز کليک کٌيس ٍ گعيٌِ

 ضا اًشربة کٌيس. "ؾَاثق دعقکي"ي سَاًيس اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِيضا اًشربة ًوبييس ٍ يب ه

 

 آهَظليؿز ؾَاثق دعقکي زاًف – 3-17قکل 

کٌيس، قبهل قوبضُ )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط ٌَٖاى اؾز کِ سَؾٍ هكبّسُ هي 3-17ليؿز ؾَاثق دعقکي هبًٌس آًچِ زض قکل 

 ثبقس. فبيل يويوِ، سبضيد ٍقَٔ ٍ سَييحبر هي قَز(، ٌَٖاى،ذَز ؾبهبًِ هكرم هي
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 افشٍدى سَاتق پشضکي 00004000

-زاض ضا سکويل( ٍ کليِ فيلسّبي ؾشبض3ُ-18ي افعٍزى ضا اًشربة کطزُ )قکل ثطاي افعٍزى ؾَاثق دعقکي خسيس، اظ قؿوز دبييي فطم، ظثبًِ

 .کٌيس

 

 افعٍزى ؾَاثق دعقکي – 3-18قکل 

-هي، آهَظ زاضاي فبيل ذبني اؾز )هثال سهَيط يب گَاّي دعقکي يب ّط ًَٔ فبيل هطسجٍ زيگط(زض نَضسي کِ ؾَاثق دعقکي زاًف تذکز5

فبيل يويوِ زاقشِ ثبقس کِ حدن ّط فبيل  16سَاًس حساکثط ّط ؾبثقِ دعقکي زض ؾبهبًِ ّوکالؾي هي ّب ضا زض ؾبهبًِ ٍاضز کٌيس.سَاًيس آى

 ز ثيكشط ثبقس )ًَٔ فبيل اّويشي ًساضز(.هگبثبي 3ًجبيس اظ 

 ٍيزايص/حذف سَاتق پشضکي 00004020

( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ 3-17ثطاي ٍيطايف يب حصف يک ؾبثقِ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز ؾَاثق دعقکي )قکل 

 ضا اًشربة ًوبييس(. "ٍيطايف/حصف"ي گعيٌِ

 

 افعٍزى ؾَاثق دعقکي – 3-19قکل 

 آهَظ احشيبٌ کٌيس، ظيطا زض نَضر حصف، زيگط قبثل ثبظيبثي ًرَاّس ثَز.ض حصف ؾَاثق دعقکي يک زاًفز تذکز 5
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 هذيزيت هَارد اًضثاطي 0020

ي فطظًس ذَز زض هسضؾِ، اهکبى ثجز ٍ اًًجبَؾبهبًِ ّوکالؾي ثِ هٌَٓض سؿْيل ًٓبضر ٍ آگبّي ّطچِ ثيكشط ٍ ثْشط ٍالسيي ثط ٖولکطز 

قَز ثبيؿز ٌَٖاى )يب ّوبى هي ثجز اىآهَظي کِ ثطاي زاًفاًًجبَآهَظاى ضا هيؿط ؾبذشِ اؾز. ّط هَضز زاًفي اًًجبَهكبّسُ هَاضز 

ي هٌفي ٍ هكبضکز زض ثطگعاضي خكي يب ثطًسُ اًًجبًََٔ( ذبل ذَز ضا زاقشِ ثبقس )هثال غيجز، سأذيط ٍ اذطاج اظ کالؼ ثطذي اظ ٌٖبٍيي 

 ثبقٌس(.ي هثجز هياًًجبٍَيي اي اظ ٌٖبقسى زض هؿبثقبر ٖلوي ًوًَِ

آهَظاى ٍخَز زاقشِ ثبقس، ثبيؿز ٌٖبٍيي ايي هَاضز سَؾٍ هسيط ؾيؿشن سٗييي ي ثطاي زاًفاًًجبَهَاضز  ثجزلصا ديف اظ ايٌکِ اهکبى 

 قًَس.

 

 ياًضثاطػٌاٍيي  002000

ثِ فطز ثطاي ّط هَضز اؾز کِ کٌيس، قبهل قوبضُ )يک قوبضُ هٌحهط هكبّسُ هي 3-20ي هبًٌس آًچِ زض قکل اًًجبَليؿز ٌٖبٍيي 

 ثبقس.قَز(، سبثيط، سبضيد ٍ ًوطُ هَثط هيسَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 

ياًًجبَليؿز ٌٖبٍيي  – 3-20قکل   

 ياًضثاطافشٍدى ػٌاٍيي  00200000

زاض ضا سکويل ضُ( ٍ کليِ فيلسّبي ؾشب3-21ي افعٍزى ضا اًشربة کطزُ )قکل ثطاي افعٍزى ٌَٖاى اًًجبَي خسيس، اظ قؿوز دبييي فطم، ظثبًِ

 کٌيس.

 

 ياًًجبَافعٍزى ٌَٖاى   - 3-21قکل 

ي هكبثِ ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضر ٍضٍز ٌَٖاى اًًجبَي ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ ٌَٖاى اًًجبٌََٖاى هَضز  تذکز 5

 سکطاضي ثب ذُب هَاخِ ذَاّيس قس.
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 .قَزهيي )هثجز يب هٌفي( سٗييي اًًجبَي ًحَُ سبثيط گصاضي ايي هَضز اًًجبَزض ليؿز ثبظ قًَسُ سبثيط هَضز : تذکز 

 "ًحَُ سبثيط گصاضي"هي سَاًيس يک ًوطُ ضا ٍاضز ًوبييس ٍ ايي ًوطُ ثب سَخِ ثِ اًشربة قوب زض ليؿز ثبظ قًَسُ  "ًوطُ هَثط"زض فيلس :  تذکز

 قَز(.ى افعٍزُ هيِ آزاًف آهَظ کؿط يب ث اًًجبٌّس ثَز )اظ ًوطُ آهَظ هؤثط ذَازاًف اًًجبٌثِ ّوبى هيعاى زض هحبؾجِ ذَزکبض ًوطُ 

 ياًضثاطٍيزايص يا حذف ػٌاٍيي  00200020

( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز 3-22ّبي سحهيلي )قکل ي ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز سطماًًجبَثطاي ٍيطايف يب حصف يک ٌَٖاى 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي کليک کطزُ ٍ گعيٌِ

 

 ٍيطايف/حصف سطم سحهيلي  - 3-22قکل 

ي هكبثِ ٍخَز ًساضز ٍ زض اًًجبَي ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ ٌَٖاى اًًجبَهَضز ثِ ٌّگبم ٍيطايف ًيع ٌَٖاى  تذکز 5

 نَضر ٍضٍز ٌَٖاى سکطاضي ثب ذُب هَاخِ ذَاّيس قس.

ثطاي زاًف  ي زضج قسُاًًجبَي سوبهي هَاضز اًًجبَي هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا ثب حصف يک ٌَٖاى اًًجبَحصف يک ٌَٖاى ثطاي  تذکز 5

 ثبقٌس.ٍ قبثل ثبظيبثي ًوي قسُحصف  ، آى ٌَٖاى ثب آهَظاى

 ياًضثاطهَارد  002020

هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط هَضز اؾز کِ سَؾٍ کٌيس، قبهل قوبضُ )يک قوبضُ هكبّسُ هي 3-23ي هبًٌس آًچِ زض قکل اًًجبَليؿز هَاضز 

 ثبقس.ي، سبضيد ، هالحِٓ قسُ سَؾٍ ٍلي ٍ سَييحبر هياًًجبَقَز(، زاًف آهَظ، ٌَٖاى هَضز ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 

ياًًجبَليؿز هَاضز  – 3-23قکل   
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آهَظ زض دٌل ذَز ايي ي ٍلي زاًفآهَظ سَؾٍ ٍلي ٍي هكبّسُ قَز)يٌٗي ثجز قسُ ثطاي يک زاًفاًًجبَظهبًي کِ يک هَضز  تذکز5

 گيطز.قطاض هي "ذيط"ٍ زض غيط ايي نَضر کلوِ  "ثلِ"کلوِ  ، "هالحِٓ قسُ سَؾٍ ٍلي"هَضز ضا هكبّسُ کطزُ ثبقس( زض ؾشَى 

 ياًضثاطافشٍدى هَارد  00202000

زاض ضا ( ٍ کليِ فيلسّبي ؾشبض3ُ-24ي افعٍزى ضا اًشربة کطزُ )قکل ثطاي افعٍزى يک هَضز اًًجبَي خسيس، اظ قؿوز دبييي فطم، ظثبًِ

 کٌيس.سکويل

 

 ياًًجبَافعٍزى هَضز   - 3-24قکل 

 ياًضثاطٍيزايص يا حذف هَارد  00202020

( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک 3-23ي )قکل اًًجبَي ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز هَاضز اًًجبَثطاي ٍيطايف يب حصف يک هَضز 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي کطزُ ٍ گعيٌِ

 

 ياًًجبٍَيطايف/حصف هَاضز   - 3-25قکل 

 ي ًيع ثبيؿز اَالٖبر سوبم فيلسّبي ؾشبضُ زاض ضا ثِ زضؾشي ٍاضز کٌيس.اًًجبَثِ ٌّگبم ٍيطايف هَاضز 

 رَاٌّس ثَز.ي احشيبٌ کٌيس؛ ثسيْي اؾز کِ هَاضز حصف قسُ قبثل ثبظيبثي ًاًًجبَثِ ٌّگبم حصف هَاضز  تذکز 5
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 0 هذيزيت هٌاتغ اًساًي0
زّس. زض حبل حبيط ثرف هسيطيز کبضکٌبى هسضؾِ ضا زض اذشيبض قطاض هي هطثٌَ ثب اهَضايي ثرف اظ ؾبهبًِ ّوکالؾي اهکبى هسيطيز کبهل 

 ّب ذَاّين دطزاذز.يک اظ آىثبقس کِ زض ازاهِ ثِ ََض خساگبًِ ثِ ثطضؾي ّط هٌبثٕ اًؿبًي قبهل زٍ قؿوز کبزض آهَظقي ٍ کبزض ازاضي هي

 

 کادر آهَسضي0  000

 ّب اظ َطيق ايي ثرف هيؿط اؾز.هطسجٍ ثب آى اهَضهٌَٓض اظ کبزض آهَظقي، ّوبى هٗلويي هسضؾِ ّؿشٌس کِ اهکبى هسيطيز کليِ 

 

 هذيزيت هؼلويي0  00000

ًبم دسض، سبضيد سَلس، کس هلي، ٍيٗيز اقشغبل ٍ کٌيس، قبهل ًبم، ًبم ذبًَازگي، هكبّسُ هي 4-1ليؿز هٗلويي هبًٌس آًچِ زض قکل 

 ثبقس. سحهيالر هي

 

هٗلوييليؿز  – 4-1قکل   

 افشٍدى هؼلن 0 0000000

قَز کِ ّبي ظيبزي ضا قبهل هيي افعٍزى ضا اًشربة ًوبييس. فطم افعزٍى هٗلن فيلسثطاي افعٍزى هٗلن خسيس، اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِ

 يک ذَاّين دطزاذز.زض ازاهِ ثِ سَييح ّط 

 (.4-2ثبقس )قکل اؾز کِ قبهل ؾِ فيلس هيعاى سحهيالر، ٍيٗيز اقشغبل ٍ کسهٗلن هي "اَالٖبر هٗلوي"اٍليي ثرف 

 

 اَالٖبر هٗلوي – 4-2قکل 
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ز ثبقس؛ لصا ثبيؿز هٌحهط ثِ فطکس هٗلن ضا ٍاضز کٌيس، ايي کس ٍاضز کطزى سوبم اَالٖبر فَ  اذشيبضي اؾز، ثب ايٌحبل چٌبًچِ ثرَاّيس

 ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضر ٍضٍز  سکطاضي آى ثب ذُب هَاخِ ذَاّيس قس.کس هٗلوي اهکبى ايدبز زٍ هٗلن ثب يک 

حساقلي اظ کبضثط  يطٍضيثبقس. سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ زض َطاحي ؾبهبًِ ؾٗي قسُ اَالٖبر هٗلن هي قرهيثرف ثٗسي فطم اَالٖبر 

زضٖيي حبل اهکبى ٍضٍز اَالٖبر کبهل ٍ خبهٕ ًيع فطاّن قسُ اؾز. ّط هسيط ثؿشِ ثِ ًيبظ ذَز هوکي زاض( ٍ ّبي ؾشبضُزضيبفز قَز )فيلس

 اؾز سٌْب اَالٖبر يطٍضي ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ يب ؾبيط اَالٖبر ذَاؾشِ قسُ ضا ًيع ثِ سفهيل ٍاضز ًوبيس.

 

 

 اَالٖبر قرهي هٗلن – 4-3قکل 

 

زض نَضر ٍاضز ًوَزى کسهلي، ايي کس ثبيؿز ثطاي ّط يک اظ کبضثطاى هٌحهط ثِ فطز ثبقس، زض غيطايٌهَضر ثب ذُب هَاخِ ذَاّيس  تذکز5

 قس.

ديکؿل ٍ حدن فبيلف اظ  300*200قَز کِ اثٗبز آى اظ ٖکؽ ثطاي هٗلن ضا زاقشِ ثبقيس، اکيسا سَنيِ هي زضجزض نَضسي کِ قهس  تذکز5

زض گعاضقبر ثِ ّوبى  ٍلي ًوبيسًجبقس، ّطچٌس ؾبهبًِ ثِ ٌّگبم ًوبيف ٖکؽ، حدن ٍ اثٗبز آى ضا ثْيٌِ ؾبظي هي ثيكشطکيلَثبيز  100

 سَاًس ثبٖ  ايدبز هكکل قَز.حبلز ٍاضز قسُ هَضز اؾشفبزُ قطاض ذَاّس گطفز ٍ لصا زض نَضر حدين ثَزى يب اثٗبز ًبهٌبؾت، هي

کِ هسر ظهبى آى ثؿشگي ثِ حدن ُ ثبقس سضؾيٖکؽ ثطاي هٗلن، ديف اظ ثجز اَالٖبر ثبيس آدلَز ٖکؽ ثِ دبيبى  زضجزض نَضر  تذکز5

                     ، ٖکؽ آدلَز قسُ زض ّويي فطم ثِ قوب ًوبيف زازُ ذَاّس قس.اسوبمدؽ اظ  .زاضزفبيل ٖکؽ ٍ ؾطٖز اسهبل قوب ثِ ايٌشطًز 

ّبي ايي ثرف يطٍضي يک اظ فيلسکٌيس، سکويل ّيچهالحِٓ هي 4-4. ّوبًَُض کِ زض قکل اؾزلن ثرف ثٗسي فطم اَالٖبر سوبؼ هٗ

-سلفي هٌعل هٗلن ضا ثب زقز ٍاضز ًوبييس. زض نَضر ٍضٍز قوبضُ سلفي ّوطاُ ، هيقوبضُ قَز آزضؼ ٍ ثبقس؛ ثب ايٌحبل اکيسا سَنيِ هيًوي

 بهک ثِ هٗلن اؾشفبزُ ًوبييس.اظ آى خْز اضؾبل دي زض ؾبهبًِ ديبم کَسبُ سَاًيس
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 اَالٖبر سوبؼ هٗلن – 4-4قکل 

ثطاي  کِ(. زض ؾبهبًِ ّوکالؾي ّط هٗلن زاضاي دٌل اذشهبني ثَزُ 4-5سطيي ثرف، فطم اَالٖبر کبضثطي هٗلن اؾز )قکل آذطيي ٍ هْن

کبضثطي ّط کبضثط زض ؾبهبًِ ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ًبم. هؿلوب کبضثطي ٍ ضهعٖجَض اؾزبظ ثِ ًبمٍضٍز ثِ آى ٍ اؾشفبزُ اظ اهکبًبر ؾبهبًِ، ًي

 ثبقس.

زاض اؾز ٍ ًكبًگط آى اؾز کِ فطو ٖالهزثبقس. ايي گعيٌِ ثِ نَضر ديفهي "ؾبظي زؾشطؾي هٗلنفٗبل"اٍليي گعيٌِ ايي ثرف اظ فطم 

ٍاضز قسُ ٍ اظ اهکبًبر ؾبهبًِ اؾشفبزُ ًوبيس.  سَاًس ثِ دٌل کبضثطي ذَزکبضثطي ٍ ضهعٖجَض هرهَل ذَز هيکبضثط ثب زض اذشيبض زاقشي ًبم

چٌبًچِ ٖالهز ايي گعيٌِ ضا ثطزاقشِ )ٍ اَالٖبر ضا شذيطُ ًوبيين(، اظ زؾشطؾي کبضثط ثِ ؾبهبًِ خلَگيطي ذَاّس قس ٍ ٍي ثِ ٌّگبم ٍضٍز 

سَاًس خْز خلَگيطي اظ ِ ََض هثبل هيديغبم ذُبيي هجٌي ثط غيطفٗبل ثَزى زؾشطؾي ثِ ؾبهبًِ زضيبفز ذَاّس کطز. کبضثطز ايي گعيٌِ ث

 زؾشطؾي هَقشي ثطذي هٗلويي ثِ زاليل ذبل ثبقس.

 

 اَالٖبر کبضثطي – 4-5قکل 

فطو کسهٗلن ٍاضز قسُ زض ّويي فطم ثِ کبضثطي ّوبًَُض کِ گفشِ قس ثطاي ّط کبضثط ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس. ثِ نَضر ديففيلس ًبم

 قَز؛ ّط چٌس کِ اهکبى سغييط آى ثِ ّط ٖجبضر زلرَاّي ٍخَز ذَاّس زاقز.فشِ هيٌَٖاى ًبم کبضثطي اٍ زض ًٓط گط

 16ٍ حساکثط  6( ثَزُ ٍ ثبيؿز قبهل حساقل _)سَاًس قبهل حطٍف اًگليؿي، اٖساز ٍ کبضاکشط ظيطذٍ ًبم کبضثطي هٗلن سٌْب هي ًکتِ 5

سَاى اظ ّط کبضاکشط زلرَاّي زض ضهعٖجَض اًشربثي ضاکشط ثبقس ٍ هيکب 32ٍ حساکثط  6ضهع ٖجَض هٗلن ثبيؿز حساقل قبهل  ٍ کبضاکشط ثبقس

 اؾشفبزُ ًوَز.

آهَظاى(، اًشربة ضهعٖجَض ايوي ثطاي هٗلويي اظ آًدب کِ ّط هٗلن اظ َطيق دٌل ذَز ثِ اَالٖبر ثب اّويشي زؾشطؾي زاضز )ًٓيط ًوطار زاًف

سَاًس اهٌيز اَالٖبر کبضثطاى ضا ثِ ذُط اًساظز. اگطچِ زض ايي فطم اهکبى اًشربة اي ثطذَضزاض اؾز، ظيطا ضهعٖجَض ًبهُوئي هياظ اّويز ٍيػُ

ثيٌي ٍ سٗجيِ قسُ اؾز )نطفب ثِ هٌَٓض ؾبزگي کبض( ، ثب ايٌحبل اؾشفبزُ اظ ايي هَاضز هَاضزي اظ قجيل کسهلي ثِ ٌَٖاى ضهعٖجَض هٗلن ديف
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ثْشط اؾز ثِ کبضثطاى اذُبض زازُ قَز کِ زض اٍليي ٍضٍز، ضهعٖجَض ذَز ضا سغييط قَز ٍ زض نَضر اؾشفبزُ،  خع زض ٌّگبم يطٍضر سَنيِ ًوي

 زازُ ٍ ضهعٖجَض ايوٌي ثطاي ذَز اًشربة کٌٌس.

ثْشطيي گعيٌِ ثطاي ضهعٖجَض ضهعّبي سهبزفي قبهل حطٍف ٍ اٖساز ّؿشٌس کِ ثِ ضاحشي قبثل حسؼ ظزى ًجبقٌس. هكکل يبززاقز کطزى ٍ 

ظيطا ايي ؾبهبًِ  اهکبى چبح اَالٖبر ٍضٍز کبضثطاى ضا زض ثرف گعاضقبر ثطاي  ٍخَز ًساضز ثجز اَالٖبر کبضثطي يب  ثطٍظ اقشجبُ زض حيي

 هسيط فطاّن کطزُ اؾز.

 

 ٍيزايص يا حذف هؼلن 00000020

ي ( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعي4ٌِ-1ثطاي ٍيطايف يب حصف يک هٗلن ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز هٗلويي )قکل 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"

ثبقس. سٌْب سفبٍر خعئي آى زض ثرف اَالٖبر کبضثطي اؾز. زض ايي ثرف قوب هوکي اؾز فطم ٍيطايف هٗلن زقيقب هكبثِ فطم افعٍزى هي

زازُ قسُ )هُبثق قکل  ّبي ًوبيفثرَاّيس ضهعٖجَض فٗلي هٗلن ضا سغييط زّيس. زض ايٌهَضر ثبيؿز ثب ٖالهز ظزى گعيٌِ هطثََِ، زض فيلس

ضا کليک کٌيس. سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ سب ديف اظ کليک ايي  "ٍيطايف هٗلن"( ضهعٖجَض خسيس ٍ سکطاض آى ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ ؾذؽ زکوِ 6-4

 يک اظ سغييطار اٖوبل قسُ زض فطم ٍيطايف هٗلن شذيطُ ًرَاّس قس.زکوِ ٍ زضيبفز ديبم هجٌي ثط هَفقيز، ّيچ

 ٍي زض نَضسيکِ ضهع ٖجَض هٗلن سغييط زازُ قَز، زيگط ثب ضهعٖجَض قجلي قبزض ثِ ٍضٍز ثِ ؾيؿشن ًجَزُ ٍ ثبيؿز ضهع خسيس زض اذشيبض تذکز5

 قطاض زازُ قَز.

 

 ٍيطايف اَالٖبر کبضثطي هٗلن – 4-6قکل 

قَز، ثب ثطاي حصف يک هٗلن ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا اظ آًدبيي کِ اَالٖبر هٗلويي خعٍ اَالٖبر دبيِ ؾبهبًِ هحؿَة هي تذکز5 

 حصف يک هٗلن سوبهي اَالٖبر هطسجٍ ثب ٍي اظ قجيل اَالٖبر اهشحبًبر، ًوطار ٍ ... حصف قسُ ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّس ثَز.

 تزًاهِ کالسي 00000000

ضا اًشربة  "ثطًبهِ کالؾي"ي هِ کالؾي يک هٗلن ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز هٗلويي ضاؾز کليک کٌيس ٍ گعيٌِخْز هكبّسُ ثطًب

 ضا اًشربة کٌيس. "ثطًبهِ کالؾي"ي سَاًيس اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًًِوبييس ٍ يب هي
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 ثطًبهِ کالؾي هٗلن – 4-7قکل 

قسُ اؾز )کِ زض ثرف هطثٌَ ثِ  ًوبيف زازُ ( اَالٖبر هطثٌَ ثِ ثطًبهِ زضٍؼ هٗلن ثِ سفکيک ًيوؿبل سحهيلي4-7)قکل  زض ايي فطم

 ثبقس.ثَزُ ٍ قبثل سغييط ًوي آگبّيّب )فهل قجل( سَؾٍ هسيط ٍاضز قسُ اؾز(. اَالٖبر ايي فطم نطفب خْز هكبّسُ ٍ هسيطيز کالؼ

سَاًيس اظ ليؿز ثبظقًَسُ ثبالي فطم،  ًيوؿبل زضٍؼ اضائِ قسُ سَؾٍ هٗلن زض ّط ًيوؿبل سحهيلي، هيّب ٍ ثطاي هكبّسُ کالؼ تذکز5

فطو ًيوؿبل سحهيلي هَضزًٓط ضا اًشربة ًوَزُ ٍ ثط ضٍي زکوِ کٌبض آى کليک کٌيس سب ليؿز هطثََِ ًوبيف زازُ قَز )ثِ نَضر ديف

 سحهيلي خبضي زض ايي ليؿز اًشربة قسُ اؾز(.
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 هِ اهتحاًيتزًا 00000000

ثطًبهِ "ي ( ضاؾز کليک کٌيس ٍ گعي4ٌِ-1ثطاي هكبّسُ ثطًبهِ اهشحبًي يک هٗلن ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز هٗلويي )قکل 

 ضا اًشربة کٌيس. "ثطًبهِ اهشحبًي"ي سَاًيس اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِضا اًشربة ًوبييس ٍ يب هي "اهشحبًي

 

 نليؿز اهشحبًبر هٗل – 4-8قکل 

)يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط اهشحبى اؾز اهشحبى کٌيس، قبهل قوبضُ هكبّسُ هي 4-8ليؿز ثطًبهِ اهشحبًي هبًٌس آًچِ زض قکل 

-ّب، سبضيد اهشحبى، ؾبٖز ثطگعاضي، سبضيد اٖالم ًشبيح ٍ سَييحبر هيقَز(، زضؼ، ًَٔ اهشحبى، کالؼکِ سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 ثبقس. 

قَز. ثطاي هكبّسُ ثطًبهِ سحهيلي ًوبيف زازُ هيثِ هٌَٓض اخشٌبة اظ قلَغي زض ليؿز اهشحبًبر، ايي ليؿز ثِ سفکيک سطم تذکز5

گعيٌِ هَضز ًٓط ضا اًشربة کطزُ ٍ ثب کليک ثط ضٍي  "سطم سحهيلي"ّبي سحهيلي هرشلف کبفيؿز اظ ليؿز ثبظ قًَسُ اهشحبًي هٗلن زض سطم

 زض ًيوؿبل )سطم سحهيلي( اًشربثي هكبّسُ ًوبييس. ضا ى هٗلنآًبر زکوِ کٌبض آى ليؿز اهشحب

 

 کادر اداري 0020

 زّس.، حؿبثساضاى ٍ ...( ضا ًيع زض اذشيبض قطاض هيکبزض ازاضي هسضؾِ )قبهل هٗبًٍيياهکبى هسيطيز ؾبيط ٖالٍُ ثط هٗلويي،  ؾبهبًِ ّوکالؾي

ٍيٗيز اقشغبل، سحهيالر ٍ سبضيد سَلس کٌيس، قبهل ًبم، ًبم ذبًَازگي، ًبم دسض ، هكبّسُ هي 4-9ليؿز کبزض ازاضي هبًٌس آًچِ زض قکل 

 ثبقس.ًقف هي
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ليؿز کبزض ازاضي – 4-9قکل   

 افشٍدى کادر اداري 002000

ظيبزي ضا ّبي ي افعٍزى ضا اًشربة ًوبييس. فطم افعزٍى کبزض ازاضي فيلسثطاي افعٍزى يک کبزض ازاضي خسيس، اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِ

 ّبي هرشلف آى ذَاّين دطزاذز.قَز کِ زض ازاهِ ثِ سَييح ثرفقبهل هي

ثبظ  اؾز کِ قبهل چْبض فيلس هيعاى سحهيالر، ٍيٗيز اقشغبل، ًقف کبضثط زض ؾيؿشن ٍ يک هٌَي "اَالٖبر کبزض ازاضي"اٍليي ثرف 

 (.4-10ثبقس )قکل قًَسُ هي

 

 اَالٖبر کبزض ازاضي – 4-10قکل 

فطو سَاًيس يکي اظ ًقف ّبي ديفهي "ًقف کبضثط زض ؾيؿشن"زض فيلس ثبقٌس. هيعاى سحهيالر ٍ ٍيٗيز اقشغبل اذشيبضي هيفيلسّبي 

سٗطيف قسُ ثطاي ؾبهبًِ ضا ثِ کبضز ازاضي خسيس اذشهبل زّيس.  زض حبل حبيط ؾِ ًقف هٗبٍى، دعقک/هطثي ثْساقز ٍ حؿبثساض اظ َطيق 

 س.ٌثبقايي ليؿز قبثل اًشربة هي

-اؾز کِ گعيٌِ اٍل ثِ نَضر ديف "اًشربة اظ ثيي اقربل"ٍ  "ايدبز قرم خسيس"ثبظقًَسُ زض قؿوز آذط فطم قبهل زٍ گعيٌِ  ليؿز

ضا فطو اًشربة قسُ اؾز. زض نَضر اًشربة ايي گعيٌِ ثبيؿز زض قؿوز ثٗسي فطم اَالٖبر قرهي، اَالٖبر سوبؼ ٍ اَالٖبر کبضثطي 

ل اًشربة اظ ثيي اقرب"، اهب چٌبًچِ گعيٌِ زٍم يٌٗي ًوبيسضا ثب سَخِ ثِ هكرهبر ٍاضز قسُ ثجز  رم خسيسؾبهبًِ ق سب ٍاضز ًوبييس

، زض ليؿز ثبظقًَسُ زيگطي ًوبيف زازُ اًسؾوز ّبي هرشلف زض ؾبهبًِ ثجز قسُافطازي کِ سبکٌَى ثِ  اًشربة قَز، اؾبهي سوبم "هَخَز

 َالٖبر کبضثطي ٍي ضا ٍاضز ًوبييس.ا سٌْب ط کبفيؿزًٓ ذَاّس قس ٍ قوب دؽ اظ اًشربة فطز هَضز



 
 61 ٍيػُ هسيطاى  _  ضاٌّوبي ؾبهبًِ يکذبضچِ هسيطيز هساضؼ ّوکالؾي

 

 

 

زض هَاقٗي اؾز کِ يک فطز ثرَاّس چٌسيي ًقف هشفبٍر ) يبهشًبز( زض ؾبهبًِ زاقشِ ثبقس ٍ ًيبظ ثبقس کِ ثِ اظاي ّط  گعيٌِ زٍمکبضثطز 

ٍ زضيبفز اَالٖبر سکطاضي، ايي اهکبى  ًقف يک ًبم کبضثطي هدعا ثِ ٍي اذشهبل يبثس. زض ايي حبلز خْز خلَگيطي اظ افعًٍگي اَالٖبسي

 ٍخَز زاضز کِ اظ اَالٖبر فطز هَضزًٓط کِ قجال زض ؾبهبًِ ثجز قسُ اؾز، اؾشفبزُ ًوبييس ٍ ّوبًَُض کِ گفشِ قس زض ايي حبلز سٌْب ثبيؿز

 اَالٖبر کبضثطي خسيس ضا ثِ فطز هَضزًٓط اذشهبل زّيس.

 (4-11ة کطزُ ثبقيس، ثبيؿز ثرف اَالٖبر قرهي فطم ضا سکويل ًوبييس )قکل ضا اًشرب "ايدبز قرم خسيس"زض حبلشي کِ گعيٌِ 

 

 اَالٖبر قرهي کبزض ازاضي – 4-11قکل 

زض نَضر ٍاضز ًوَزى کسهلي، ايي کس ثبيؿز ثطاي ّط يک اظ کبضثطاى ؾبهبًِ هٌحهط ثِ فطز ثبقس، زض غيطايٌهَضر ثب ذُب هَاخِ  تذکز5

 ذَاّيس قس.

 

ديکؿل ٍ حدن  300*200قَز کِ اثٗبز آى اظ زض نَضسي کِ قهس ثجز ٖکؽ ثطاي کبزض ازاضي ضا زاقشِ ثبقيس، اکيسا سَنيِ هي تذکز5

ٖکؽ زض  ٍلي ايي ًوبيسًجبقس، ّطچٌس ؾبهبًِ ثِ ٌّگبم ًوبيف ٖکؽ، حدن ٍ اثٗبز آى ضا ثْيٌِ ؾبظي هي ثيكشطکيلَثبيز  100فبيلف اظ 

سَاًس ثبٖ  ايدبز ز قسُ هَضز اؾشفبزُ قطاض ذَاّس گطفز ٍ لصا زض نَضر حدين ثَزى يب اثٗبز ًبهٌبؾت، هيگعاضقبر ثِ ّوبى حبلز ٍاض

 هكکل قَز.

ثِ دبيبى ضؾيسُ ثبقس کِ هسر ظهبى آى ثؿشگي ثِ حدن  آىٖکؽ ثطاي کبزض ازاضي، ديف اظ ثجز اَالٖبر ثبيس آدلَز  زضجزض نَضر  تذکز5

 ، ٖکؽ آدلَز قسُ زض ّويي فطم ًوبيف زازُ ذَاّس قس.اسوبمايٌشطًز زاضز.  دؽ اظ فبيل ٖکؽ ٍ ؾطٖز اسهبل قوب ثِ 

ّبي ايي ثرف يک اظ فيلسکٌيس، سکويل ّيچهالحِٓ هي 4-12. ّوبًَُض کِ زض قکل اؾزثرف ثٗسي فطم اَالٖبر سوبؼ کبزض ازاضي 

کبزض ازاضي ضا ثب زقز ٍاضز ًوبييس. زض نَضر ٍضٍز قوبضُ سلفي  سلفي هٌعل قوبضُ قَز آزضؼ ٍثبقس؛ ثب ايٌحبل اکيسا سَنيِ هييطٍضي ًوي

 سَاًيس اظ آى قوبضُ خْز اضؾبل ديبهک زض ؾبهبًِ ديبم کَسبُ اؾشفبزُ ًوبييس.ّوطاُ کبزض ازاضي، هي
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 اَالٖبر سوبؼ کبزض ازاضي – 4-12قکل 

 

 اَالٖبر کبزض ازاضي ضا اًشربة کٌيس، فطم "ثيي اقربل هَخَز اًشربة اظ"چٌبًچِ اظ ليؿز ثبظقًَسُ زض ثرف اَالٖبر کبزض ازاضي گعيٌِ 

ًبم "بظقًَسُ ثب ٌَٖاى ّبي اَالٖبر قرهي ٍ اَالٖبر سوبؼ حصف قسُ ٍ سٌْب يک ليؿز ثسغييط يبفشِ ٍ ثرف 4-13ثِ نَضر قکل 

ّب يک هَضز اًشربة ثبيؿز اظ هيبى آى  ٍثبقس قَز کِ قبهل ًبم سوبم افطاز  ثجز قسُ زض ؾبهبًِ هيهي ثِ فيلسّبي هَخَز ايبفِ "قرم

 ز.قَ

 

 

 اًشربة کبزض ازاضي اظ ثيي اقربل هَخَز – 4-13قکل 

 

(. زض ؾبهبًِ ّوکالؾي ّط کبزض ازاضي ثب سَخِ ثِ 4-14قَز )قکل اَالٖبر کبضثطي کبزض ازاضي ضا قبهل هي ،سطيي ثرف فطمآذطيي ٍ هْن

کبضثطي ٍ ضهعٖجَض ثِ ذَز ثَزُ کِ ثطاي ٍضٍز ثِ آى ٍ اؾشفبزُ اظ اهکبًبر ؾبهبًِ، ًيبظ ثِ ًبمًقكي کِ زض ؾيؿشن زاضز، زاضاي دٌل هرهَل 

 کبضثطي ّط کبضثط زض ؾبهبًِ ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس.ذَاٌّس زاقز. هؿلوب ًبم

زاض اؾز ٍ ًكبًگط آى اؾز کِ فطو ٖالهزثبقس. ايي گعيٌِ ثِ نَضر ديفهي "ؾبظي زؾشطؾي کبضثطفٗبل"اٍليي گعيٌِ ايي ثرف اظ فطم 

سَاًس ثِ دٌل کبضثطي ذَز ٍاضز قسُ ٍ اظ اهکبًبر ؾبهبًِ اؾشفبزُ ًوبيس. کبضثطي ٍ ضهعٖجَض هرهَل ذَز هيکبضثط ثب زض اذشيبض زاقشي ًبم

س ٍ ٍي ثِ ٌّگبم ٍضٍز چٌبًچِ ٖالهز ايي گعيٌِ ضا ثطزاقشِ ٍ اَالٖبر ضا شذيطُ ًوبيين، اظ زؾشطؾي کبضثط ثِ ؾبهبًِ خلَگيطي ذَاّس ق

سَاًس خْز خلَگيطي اظ ديغبم ذُبيي هجٌي ثط غيطفٗبل ثَزى زؾشطؾي ثِ ؾبهبًِ زضيبفز ذَاّس کطز. کبضثطز ايي گعيٌِ ثِ ََض هثبل هي

 زؾشطؾي هَقشي ثطذي کبضثطاى ثِ زاليل ذبل ثبقس.
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 اَالٖبر کبضثطي کبزض ازاضي – 4-14قکل 

 

 فشِ قس ثطاي ّط کبضثط ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس.کبضثطي ّوبًَُض کِ گفيلس ًبم

کبضاکشط  16ٍ حساکثط  6( ثَزُ ٍ ثبيؿز قبهل حساقل _)سَاًس قبهل حطٍف اًگليؿي، اٖساز ٍ کبضاکشط ظيطذٍ ًبم کبضثطي سٌْب هي ًکتِ 5

 ثبقس.

 ط زلرَاّي زض ضهعٖجَض اؾشفبزُ ًوَز.سَاى اظ ّط کبضاکشکبضاکشط ثبقس ٍ هي 32ٍ حساکثط  6ضهع ٖجَض ثبيؿز حساقل قبهل  تذکز5

اظ آًدب کِ ّط کبزض ازاضي اظ َطيق دٌل ذَز ثِ اَالٖبر ثب اّويشي زؾشطؾي زاضز )هثال حؿبثساض ثِ اؾٌبز حؿبثساضي زؾشطؾي زاضز(، 

اَالٖبر کبضثطاى ضا ثِ ذُط سَاًس اهٌيز اي ثطذَضزاض اؾز، ظيطا ضهعٖجَض ًبهُوئي هيّب اظ اّويز ٍيػُاًشربة ضهعٖجَض ايوي ثطاي آى

ثيٌي ٍ سٗجيِ قسُ اؾز )نطفب ثِ هٌَٓض ؾبزگي اًساظز. اگطچِ زض ايي فطم اهکبى اًشربة هَاضزي اظ قجيل کسهلي ثِ ٌَٖاى ضهعٖجَض ديف

اذُبض زازُ قَز کِ قَز ٍ زض نَضر اؾشفبزُ ثْشط اؾز ثِ کبضثطاى کبض( ، ثب ايٌحبل اؾشفبزُ اظ ايي هَاضز خع زض ٌّگبم يطٍضر سَنيِ ًوي

 زض اٍليي ٍضٍز، ضهعٖجَض ذَز ضا سغييط زازُ ٍ ضهعٖجَض ايوٌي ثطاي ذَز اًشربة کٌٌس.

هكکل يبززاقز کطزى ٍ ثْشطيي گعيٌِ ثطاي ضهعٖجَض، ضهعّبي سهبزفي قبهل حطٍف ٍ اٖساز ّؿشٌس کِ ثِ ضاحشي قبثل حسؼ ظزى ًجبقٌس. 

ظيطا ايي ؾبهبًِ  اهکبى چبح اَالٖبر ٍضٍز کبضثطاى ضا زض ثرف گعاضقبر ثطاي  ٍخَز ًساضز ثجز اَالٖبر کبضثطييب  ثطٍظ اقشجبُ زض حيي 

 .هسيط فطاّن کطزُ اؾز

 

 ٍيزايص يا حذف کادر اداري 002020

( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ 4-9ثطاي ٍيطايف يب حصف يک کبزض ازاضي ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز کبزض ازاضي )قکل 

 ضا اًشربة ًوبييس(. "ٍيطايف/حصف"ي گعيٌِ

ثبقس. سٌْب سفبٍر خعئي آى زض ثرف اَالٖبر کبضثطي اؾز. زض ايي ثرف قوب هوکي فطم ٍيطايف کبزض ازاضي زقيقب هكبثِ فطم افعٍزى هي

بيف زازُ قسُ )هُبثق ّبي ًواؾز ثرَاّيس ضهعٖجَض فٗلي کبضثط ضا سغييط زّيس. زض ايٌهَضر ثبيؿز ثب ٖالهز ظزى گعيٌِ هطثََِ، زض فيلس

ضا کليک کٌيس. سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ سب ديف اظ  "ٍيطايف کبضثط"( ضهعٖجَض خسيس ٍ سکطاض آى ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ ؾذؽ زکوِ 4-15قکل 

 يک اظ سغييطار اٖوبل قسُ زض فطم ٍيطايف کبزض ازاضي شذيطُ ًرَاّس قس.کليک ايي زکوِ ٍ زضيبفز ديبم هجٌي ثط هَفقيز، ّيچ

 



 
 ٍيػُ هسيطاى  _  ؾبهبًِ يکذبضچِ هسيطيز هساضؼ ّوکالؾيضاٌّوبي  64

 

سَاًٌس ثب ضهعٖجَض قجلي ثِ ؾيؿشن ٍاضز قًَس ٍ ثبيس ضهع خسيس زض اذشيبضقبى ّب زيگط ًويزض نَضر سغييط ضهع ٖجَض کبزض ازاضي آى ز5تذک

 قطاض گيطز.

 

 ٍيطايف اَالٖبر کبضثطي کبزض ازاضي – 4-15قکل 

 

ثطاي حصف يک کبزض ازاضي ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا اظ آًدبيي کِ اَالٖبر کبزض ازاضي خعٍ اَالٖبر دبيِ ؾبهبًِ هحؿَة  تذکز 5

 قَز، ثب حصف يک کبزض ازاضي سوبهي اَالٖبر هطسجٍ ثب ٍي حصف قسُ ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّس ثَز.هي
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 0 هذيزيت آسهَى0
ثبقس. ايدبز، ٍيطايف ٍ حصف کليِ اهشحبًبر ٍ ّويٌَُض زض ؾبهبًِ ّوکالؾي ثرف هسيطيز آظهَى هيّبي دطکبضثطز ٍ هْن يکي اظ ثرف

قَز. هسيط ٍ هٗلويي سٌْب افطازي ّؿشٌس کِ ّط يک ثرف اًدبم هي ايياذشهبل يب ٍيطايف ٍ حصف ًوطار ايي اهشحبًبر اظ َطيق 

ذَاٌّس زاقز )زض ايٌدب سٌْب اهکبًبر هسيط ؾبهبًِ زض زؾشطؾي ٍ ّبي ايي ثرف زؾشطؾي هشٌبؾت ثب ؾَُح زؾشطؾي ذَز ثِ قبثليز

قَز ٍ سَييحبر هطثٌَ ثِ زؾشطؾي هٗلويي زض ضاٌّوبي هٗلويي ثِ نَضر هدعا شکط ّبي ثرف هسيطيز آظهَى ثطضؾي هياؾشفبزُ اظ فطم

 ذَاّس قس(.

 اًَاع اهتحاًات 000

يس، قبهل قوبضُ )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط ًَٔ اهشحبى اؾز کِ کٌهكبّسُ هي 5-1ليؿز اًَأ اهشحبًبر هبًٌس آًچِ زض قکل 

 ثبقس. ، يطيت زض هٗسل، سطسيت ًوبيف زض کبضًبهِ ٍ سَييحبر هيًبمقَز(، سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 

ليؿز اًَأ اهشحبًبر – 5-1قکل   

قَز، ثطاي ؾبهبًِ سٗطيف ًوَزُ ٍ ٖالٍُ ثط آى زض هسضؾِ ثطگعاض هيسَاًيس ثب سَخِ ثِ ًيبظ ذَز اًَأ اهشحبًبسي ضا کِ زض ايي قؿوز قوب هي

 هيعاى سأثيط ًوطار ّط ًَٔ اهشحبى سٗطيف قسُ ضا زض هحبؾجِ هٗسل زاًف آهَظاى سٗييي کٌيس.

 افشٍدى ًَع جذيذ اهتحاى 00000

 (.5-2 ي افعٍزى ضا اًشربة کٌيس)قکلثطاي افعٍزى يک ًَٔ اهشحبى خسيس، اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِ

 

 افعٍزى ًَٔ اهشحبى – 5-2قکل 
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، زقز زاقشِ ثبقيس کِ ًبم ًَٔ اهشحبى ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ ًَٔ اهشحبى ثب يک ًبم اهشحبى ثطاي افعٍزى ًَٔ خسيس

ٍاضز هي کٌيس سٗييي کٌٌسُ هيعاى  "يطيت هٗسل"هقساضي کِ زض فيلس ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضر ٍضٍز ًبم سکطاضي ثب ذُب هَاخِ ذَاّيس قس. 

کِ اظ  ًبسيزض ايي فيلس ٍاضز قَز، اهشحب 2 ٖسزسأثيطگصاضي ًوطُ ايي ًَٔ اظ اهشحبى زض هٗسل دبيبًي ّط زاًف آهَظ اؾز. ثِ ََض هثبل اگط 

يت ًوبيف ًوطار اهشحبًبر )کالؾي, هؿشوطي ٍ ...( ٍ ًوطار س قس. سطسٌزض هحبؾجِ هٗسل اٖوبل ذَاّ 2ثب يطيت س ًايي ًَٔ ثطگعاض هي قَ

 5سب  1سَاًيس ٍاضز کٌيس ٖسزي ثيي سٗييي کٌيس. هقساضي کِ زض ايي فيلس هي "سطسيت ًوبيف زض کبضًبهِ"دبيبًي ضا زض کبضًبهِ اظ َطيق فيلس 

زض ّب  ًوبيف زازُ ذَاّس قس. هِ ؾوز ضاؾز ؾبيط ؾشَىکِ هقساض ايي فيلس ثطاي آى کَچکشط ثبقس، زض کبضًب بىآى ًَٔ اظ اهشحثبقس. هي

  .کليک کٌيس  "خسيس افعٍزى ًَٔ اهشحبى"ثط ضٍي زکوِ  دبيبى

 

 ٍيزايص يا حذف ًَع اهتحاى 00002

-( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعي5ٌِ-1ثطاي ٍيطايف يب حصف يک اهشحبى ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز اهشحبًبر )قکل 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي 

 

 ٍيطايف/حصف ًَٔ اهشحبى – 5-3قکل 

زض ٍيطايف ًيع ًبم ًَٔ اهشحبى ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ ًَٔ اهشحبى ثب يک ًبم ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضر ٍضٍز ًبم 

 ثبقس.هي خسيس شحبى هكبثِ افعٍزى ًَٔ اهشحبىسکطاضي ثب ذُب هَاخِ ذَاّيس قس. ؾبيط ًکبر هطثٌَ ثِ ٍيطايف ًَٔ اه

سوبهي اَالٖبر هطسجٍ ثب آى اظ قجيل اهشحبًبر ثجز قسُ اظ آى ًَٔ ٍ اهشحبى ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس ظيطا ثطاي حصف يک ًَٔ  تذکز 5

 س ثَز.ٌحصف قسُ ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّّب ًيع آىًوطار 

 

 هذيزيت اهتحاًات 002

کٌيس، قبهل قوبضُ اهشحبى )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط اهشحبى اؾز کِ هكبّسُ هي 5-4آًچِ زض قکل ليؿز اهشحبًبر هبًٌس 

 ثبقس.، ًَٔ اهشحبى، سبضيد اهشحبى، ؾبٖز قطٍٔ، ؾبٖز دبيبى، هکبى اهشحبى ٍ سَييحبر هيًبم زضؼقَز(، سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

ثط  ٍگعيٌِ هَضزًٓط ضا اًشربة کطزُ  "ًيوؿبل سحهيلي"يلي ذبل، اظ ليؿز ثبظ قًَسُ ثطاي هكبّسُ ليؿز اهشحبًبر زض يک ًيوؿبل سحه

سحهيلي خبضي اًشربة قسُ ٍ ليؿز اهشحبًبر هطسجٍ ثب آى ًوبيف زازُ ضٍي زکوِ کٌبض آى کليک کٌيس. )ثِ نَضر ديف فطو ًيوؿبل

 قَز(.هي
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ليؿز اهشحبًبر – 5-4قکل   

 افشٍدى اهتحاى 00200

 (.5-5ي افعٍزى ضا اًشربة کٌيس )قکل اهشحبى خسيس، اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِثطاي افعٍزى 

 

 افعٍزى اهشحبى – 5-5قکل 

سَاًيس گعيٌِ زلرَاُ ضا ثب کٌيس کِ هيهكبّسُ هي ايسطزُکزض هٌَي ثبظقًَسُ ًَٔ اهشحبى سوبهي اًَأ اهشحبًبسي ضا کِ ثطاي ؾبهبًِ سٗطيف 

 ضحبل ايدبز آى ّؿشيس، اًشربة ًوبييس. اًشربة سبضيد ثطگعاضي اهشحبى ًيع العاهي اؾز.سَخِ ثِ ًَٔ اهشحبًي کِ ز
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زّيس؛ کِ زض فطم ثِ اي اؾز کِ ثِ ايي اهشحبى اذشهبل هيکٌيس سٗييي کٌٌسُ ثيكشطيي ًوطٍُاضز هي "ثيكيٌِ ًوطُ"هقساضي کِ زض فيلس 

ًوطُ ثطگعاض کٌيس، ثبيؿز ثيكيٌِ ًوطُ ضا  10هثبل ثرَاّيس اهشحبًي ضا اظ ٍاضز قسُ اؾز، ٍلي چٌبًچِ ثِ ََض  20ََض ديف فطو هقساض 

 قطاض زّيس. 10ثطاي آى اهشحبى هقساض 

ضا ٖالهز ثعًيس،  "اؾشفبزُ اظ ًوطار سَنيفي ثطاي ايي اهشحبى"اگط گعيٌِ کٌس. َظقي سَنيفي ًيع دكشيجبًي هيؾبهبًِ ّوکالؾي اظ ًٓبم آه

قسُ ٍ اهشحبى ثِ نَضر سَنيفي زضًٓط گطفشِ ذَاّس قس )ًشيدِ اهشحبًبر سَنيفي ثِ خبي ًوطُ ، ثِ قکل فيلس ثيكيٌِ ًوطُ غيط فٗبل 

 قَز(.سَنيفي ٍ ثب اؾشفبزُ اظ ٖجبضار ٖبلي، ذَة، هشَؾٍ ٍ يٗيف سٗييي هي

ر زض ؾبهبًِ ّوکالؾي زض قبلت ثبقس. اظ آًدب کِ سوبم ًوطاهي "اهشحبى حقيقي"گعيٌِ ثٗسي زض فطم افعٍزى اهشحبى گعيٌِ اي ثب ٌَٖاى 

قًَس، لصا ديف اظ ثجز ّط ًوطُ حشوب ثبيؿز اهشحبى هطثٌَ ثِ آى زض ؾبهبًِ سٗطيف قسُ ثبقس ٍ زضغيط ايٌهَضر ًوطار اهشحبى ثجز هي

رَاٌّس اهکبى ثجز ًوطُ ٍخَز ًرَاّس زاقز )ّط ًوطُ حشوب هشٗلق ثِ يک اهشحبى اؾز(. اهب زض ثؿيبضي هَاضز هوکي اؾز هٗلويي ث

آهَظاى يب ّط ًوطُ زيگطي کِ ّبي کالؾي زاًفآهَظاى سٗييي کٌٌس )ثِ ََض هثبل ًوطار فٗبليزًوطاسي ضا ثسٍى ثطگعاضي اهشحبى ثطاي زاًف

ًيبظ ثِ ثطگعاضي اهشحبى ًساقشِ ثبقس(، زض ايٌهَضر ثبيؿز زض ٍّلِ اٍل اظ َطيق فطم افعٍزى اهشحبى خسيس، يک اهشحبى غيطحقيقي يب 

ّب فبقس هكرهبر ثبقس، ثب ايي سفبٍر کِ آىزض ؾبهبًِ سٗطيف قَز. ضٍـ افعٍزى اهشحبًبر هدبظي کبهال هكبثِ اهشحبًبر حقيقي هي ظيهدب

. ثِ ًجبيس ٖالهشساض ثبقسّب ثِ ٌّگبم ثجز آى "اهشحبى حقيقي"گعيٌِ  5-5ظهبى ٍ هکبى ثطگعاضي ٍ ظهبى اٖالم ًشبيح ثَزُ ٍ زض فطم قکل 

ضٍـ ثجز ًوطار ثطاي اهشحبًبر هدبظي ًيع کبهال   قَز.گفشِ هي ًوطُ هدبظيًبر هدبظي زض ؾبهبًِ ّوکالؾي انُالحب ًوطار اهشحب

  ثبقس.هكبثِ اهشحبًبر حقيقي هي

 اي ثب ٌَٖاىزض اهشحبى حقيقي هي سَاى  اَالٖبر ظهبى ٍ هکبى ثطگعاضي ٍ ّويٌَُض ظهبى اٖالم ًشبيح ضا هكرم ًوَز. ثِ ٖالٍُ گعيٌِ

آهَظاى ايي اخبظُ زازُ ذَاّس قس کِ سب سبضيد ٍخَز زاضز کِ چٌبًچِ ٖالهز ظزُ قَز، ثِ زاًف "فٗبلؿبظي زضج اٖشطاو ثطاي ايي اهشحبى"

 آى اهشحبى ضا ثيبى ًوبيٌس. کؿت قسُ اظ قَز، اٖشطاو احشوبلي ذَز ًؿجز ثِ ًوطُهكرم هي "هْلز زضج اٖشطاو"هٗيٌي کِ زض فيلس 

سَاًيس هي 5-6ّبي هطثٌَ ثِ اهشحبى هكرم قَز. زض ليؿز هُبثق قکل اظ فطم افعٍزى اهشحبى، ثبيؿز زضؼ ٍ کالؼزض آذطيي قؿوز 

 ّبي هَضزًٓط ذَز ضا اًشربة کٌيس. گعيٌِ

  

 ّب زض افعٍزى اهشحبىاًشربة زضؼ ٍ کالؼ – 5-6قکل 

سَاًس ثِ ََض ّوعهبى ثطاي چٌسيي اًشربة قَز اهب ايي اهشحبى هي  سٌْب يک زضؼسَخِ ثِ ايي ًکشِ يطٍضي اؾز کِ ثطاي ّط اهشحبى ثبيس 

ّب ضا ثِ نَضر کالؼ هرشلف سٗطيف قَز )هثال چٌبًچِ هٗلوي زضؾي ضا زض چٌسيي کالؼ اضائِ زّس ٍ ثرَاّس اهشحبى ّوِ کالؼ

 (.کٌٌسعهبى ثطگعاضذَز ضا ثِ نَضر ّو يک زضؼ هكشطکّوبٌّگ ثطگعاض ًوبيس يب حشي چٌسيي هٗلن ثرَاٌّس اهشحبى 
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 ٍيزايص يا حذف اهتحاى 00202

-( زٍثبض کليک کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعي5ٌِ-4ثطاي ٍيطايف يب حصف يک اهشحبى ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز اهشحبًبر )قکل 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي 

کليک کٌيس.  "ٍيطايف اهشحبى"ضٍي زکوِ ثط ثبقس. دؽ اظ اٖوبل سغييطار هَضز ًٓط ذَز فطم ٍيطايف اهشحبى زقيقب هكبثِ فطم افعٍزى هي

يک اظ سغييطار اٖوبل قسُ زض فطم ٍيطايف اهشحبى سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ سب ديف اظ کليک ايي زکوِ ٍ زضيبفز ديبم هجٌي ثط هَفقيز، ّيچ

 س قس.ٌشذيطُ ًرَاّ

 س ثَز.ٌسوبهي ًوطار ثجز قسُ ثطاي آى حصف قسُ ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّاهشحبى ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس ظيطا ثطاي حصف يک  تذکز 5

 ًوزات 00200

ضا اًشربة ًوبييس  "ًوطار"ي ثطاي هكبّسُ ليؿز ًوطار يک اهشحبى ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز اهشحبًبر ضاؾز کليک کٌيس ٍ گعيٌِ

 ضا اًشربة کٌيس. ًوطاري فطم، ظثبًِ سَاًيس اظ هٌَي ؾوز ضاؾزٍ يب هي

 

 ليؿز ًوطار زاًف آهَظاى اظ يک اهشحبى – 5-7قکل 

کٌيس، قبهل قوبضُ زاًف آهَظ، ًبم زاًف آهَظ، کالؼ، دبيِ/هقُٕ، ضقشِ، هٗلن، ًوطُ، هكبّسُ هي 5-7ليؿز ًوطار هبًٌس آًچِ زض قکل 

 ثبقس. اٖشطاو ٍ سَييحبر هي

سَاًيس هقبزيط اذشهبل زازُ قسُ ثِ فيلس ّبي ًوطُ ٍ سَييحبر ضا زٍثبض کليک کٌيس، هي 5-7ليؿز زض قکل  چٌبًچِ ثط ضٍي ّط ضزيف اظ

 هكبّسُ ذَاّيس کطز.  5-8سغييط زّيس. ّوچٌيي ثب ضاؾز کليک ثط ضٍي ّط ضزيف هٌَيي هبًٌس قکل 

 

  ّبي ليؿز ًوطارهٌَي ضاؾز کليک ثط ضٍي ضزيف – 5-8قکل 
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 ثِ ّوطاُ سَييحبر حصف ذَاّس قس. آى زض نَضسي کِ زض ضزيف اًشربثي ًوطُ اي ٍاضز قسُ ثبقس، ًوطُ "حصف ًوطُ"ثب اًشربة گعيٌِ 

سَاًيس کليِ خعئيبر هطثٌَ ثِ ايي اهشحبى ٍ ثبظ هي قَز کِ هي 5-9گط گعيٌِ هكبّسُ خعئيبر ضا اًشربة کٌيس، دٌدطُ اي ثِ قکل ا

 ثجز قسُ ثبقس( هكبّسُ ًوبييس.ّويٌَُض ًوطُ آى ضا )زض نَضسي کِ ًوطُ 

 

 خعئيبر ًوطُ – 5-9قکل 

ٍالسيي ، ظهبًي )سبضيد ٍ ؾبٖز( ضا کِ زاًف آهَظ ٍ "ظهبى هكبّسُ سَؾٍ ٍلي"ٍ  "ظهبى هكبّسُ سَؾٍ زاًف آهَظ"ّبي فيلس 5-9زض قکل 

 کٌس.اًس، هكرم هيهكبّسُ کطزُاهشحبى ضا اظ َطيق دٌل اذشهبني ذَز ًوطُ 

ايس )اٖن ( سب سغييطاسي کِ اًدبم زاز5ُ-7کليک کٌيس )قکل  "شذيطُ سغييطار"زض دبيبى ٍيطايف ًوطار حشوب ثبيؿز ثط ضٍي زکوِ  تذکز 5

 اظ افعٍزى، ٍيطايف يب حصف ًوطُ يب سَييحبر(، شذيطُ قَز.
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 ًوزات رٍساًِ 000

سَاى ًوطار اؾز کِ ثسٍى سٗطيف آظهَى هي آىهعيز  ثبقس ٍٍؼ هرشلف ثِ نَضر ضٍظاًِ هيايي قؿوز اظ ؾبهبًِ خْز ثجز ًوطار زض

 يب اهشحبًبر کالؾي زاضز.ٍ ًوطار دطؾف کالؾي ثجز  زض. ايي ثرف کبضثطز ظيبزي ًوَزشذيطُ هَضز ًٓط ذَز ضا 

 

 ًوطار ضٍظاًِ – 5-10قکل 

ٍضٍز ضا خْز  سبضيد هَضز ًٓط "سبضيد"زض فيلس اٍل ايي فطم يٌٗي فيلس  ًوبييس.هكبّسُ هي 5-10زض قکل  ضا ًوطار ضٍظاًِ سهَيط فطم

 ًوطار هكرم ًوبييس.
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اًشربة ًوبييس. ثب اًشربة کالؼ هَضز ًٓط اظ ايي ليؿز،  ضا قَز ثجزًبم کالؾي کِ قطاض اؾز ًوطار آى  "کالؼ"اظ ليؿز ثبظ قًَسُ 

ٍ ؾذؽ  زضؼ هَضز ًٓط ضا اًشربة ًوبييس ،قَز. اظ ايي ليؿزًوبيف زازُ هيکالؼ آى هطثٌَ ثِ  فٗبل ٍ زضٍؼ "زضؼ"قًَسُ  ليؿز ثبظ

 .کٌيسيک ًَٔ اهشحبى ضا اًشربة  "ًَٔ اهشحبى"ليؿز ثبظ قًَسُ  اظ 

کٌس )اهکبى ٍضٍز ًوطار ثِ قکل سَنيفي ٍ ايدبز کبضًبهِ سَنيفي کِ زض ازاهِ ؾبهبًِ ّوکالؾي اظ ًٓبم آهَظقي سَنيفي ًيع دكشيجبًي هي

ضا ٖالهز ثعًيس، فيلس ثيكيٌِ ًوطُ غيط فٗبل قسُ ٍ  "اؾشفبزُ اظ ًوطار سَنيفي ثطاي ايي اهشحبى"اقبضُ ذَاّس قس(. اگط گعيٌِ  ىآ ثِ

اهشحبى ثِ نَضر سَنيفي زضًٓط گطفشِ ذَاّس قس )ًشيدِ اهشحبًبر سَنيفي ثِ خبي ًوطُ ، ثِ قکل سَنيفي ٍ ثب اؾشفبزُ اظ ٖجبضار ٖبلي، 

 قَز(.ٍ يٗيف سٗييي هيذَة، هشَؾٍ 

زّيس؛ کِ زض فطم ثِ ل هياي اؾز کِ ثِ ايي اهشحبى اذشهبکٌيس سٗييي کٌٌسُ ثيكشطيي ًوطٍُاضز هي "ثيكيٌِ ًوطُ"هقساضي کِ زض فيلس 

ثيكيٌِ ًوطُ ضا ًوطُ ثطگعاض کٌيس، ثبيؿز  10ٍاضز قسُ اؾز، ٍلي چٌبًچِ ثِ ََض هثبل ثرَاّيس اهشحبًي ضا اظ  20فطو هقساض ََض ديف

 قطاض زّيس. 10ثطاي آى اهشحبى هقساض 

ٍ  "دبيِ/هقُٕ"، "ًبم هٗلن"ّبي ضٍي ايي زکوِ هقبزيط گعيٌِثط کليک ًوبييس. ثب کليک  "ثبضگصاضي ليؿز"ضٍي زکوِ ثط زض ايي هطحلِ 

 قَز.ط هيقَز ٍ ًيع ليؿز دبييي نفحِ ثب اؾبهي زاًف آهَظاى دثِ نَضر ذَزکبض هكرم هي "ضقشِ سحهيلي"

ثبقس. ثطاي کٌيس، قبهل قوبضُ زاًف آهَظ، ًبم زاًف آهَظ، کالؼ، ًوطُ ٍ سَييحبر هيهكبّسُ هي 5-10ايي ليؿز هبًٌس آًچِ زض قکل 

زض ّط ضزيف زٍثبض کليک ًوَزُ ٍ ًوطُ هَضز ًٓط ضا ٍاضز ًوبييس.  "ًوطُ"ٍاضز کطزى ًوطار ّط يک اظ زاًف آهَظاى کبفيؿز زض ظيط ؾشَى 

 سَاًيس هشي هَضز ًٓط ذَز ضا ٍاضز ًوبييس.ٌيي زض قؿوز سَييحبر ًيع هيّوچ

 کليک ًوبييس. "شذيطُ سغييطار"زض دبيبى خْز شذيطُ ًوطار ضٍي زکوِ 

ٍاضز قؿوز  "هسيطيز آظهَى". اظ ثرف 1سَاًيس ٖول ًوبييس: خْز سغييط يب ٍيطايف اهشحبى يب ًوطار ٍاضز قسُ اظ زٍ ضٍـ هيتذکز 5 

ٍاضز قؿوز  "هسيطيز آظهَى". اظ ثرف 2قسُ ٍ ضٍي آظهَى هَضز ًٓط کليک ضاؾز کطزُ ٍ گعيٌِ ًوطار ضا اًشربة ًوبييس.  "براهشحبً"

ؾذؽ ضٍي زکوِ زاضيس،  دط کٌيس ًوطار آى ضا  قهس سغييطکِ  اَالٖبر آظهًَي َجق ضا زقيقب ّب ٍ اَالٖبر فيلس "ضٍظاًِ قسُ ًوطار"

س. ضٍي ّط ًوطُ ًقَآهَظاى ثب ّوبى ًوطاسي کِ قجال ٍاضز کطزُ ثَزيس ًوبيف زازُ هيثب ايي کبض اؾبهي زاًف کليک کٌيس "ثبضگصاضي ليؿز"

 کليک کٌيس. "شذيطُ سغييطار"زٍثبض کليک کطزُ ٍ سغييط هَضز ًٓط ضا اٖوبل ًوبييس ٍ زض دبيبى ضٍي زکوِ 

قسُ ٍ  "اهشحبًبر"ٍاضز قؿوز  "هسيطيز آظهَى"ضا زاضيس اظ ثرف  ايسٍاضز کطزُ "ًوطار ضٍظاًِ"اگط قهس حصف ًوطاسي کِ ثطاي تذکز 5 

 گعيٌِ ٍيطايف ٍ حصف ضا اًشربة ًوبييس. ضٍي آظهَى هَضز ًٓط کليک ضاؾز کطزُ
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 ّا0 هذيزيت تواس1
اضسجبٌ ثْيٌِ هيبى کليِ  ثطايّبي زضٍى ؾيؿشوي ضا ثِ ٌَٖاى يک ضاّکبض ؾطيٕ ٍ ثسٍى ّعيٌِ ؾبهبًِ ّوکالؾي اهکبى ثطقطاضي سوبؼ

 .ّساضائِ هيّب آى ح زؾشطؾي ٍ ثب سَخِ ثِ ًيبظثب ّط ؾُکبضثطاى، 

 ّاي کارتزاىّوِ تواس 1000

کٌيس، قبهل قوبضُ )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط سوبؼ اؾز هكبّسُ هي 8-1ّبي کبضثطاى هبًٌس آًچِ زض قکل ليؿز ّوِ سوبؼ

 ثبقس.، هَئَ، الگَي سوبؼ، ؾبٖز ظهبى ايدبز ٍ ٍيٗيز هيايدبز کٌٌسُقَز(، کِ سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 

ّبليؿز سوبؼ – 8-1قکل   

 ضا نَضر گطفشِ اؾز ّبي اذشهبنيّبيي کِ ثيي کبضثطاى اظ َطيق دٌلثِ آى زؾشطؾي زاضز( کليِ سوبؼايي ليؿز )کِ فقٍ هسيط ؾبهبًِ 

 کٌس.ؾبهبًِ ضا فطاّن هي ٍ اهکبى ًٓبضر ثط اضسجبَبر کبضثطاىزّس هيًوبيف 

ّبيي اؾز کِ اظ َطيق  ايي ديغبم ثب ّن ًبم ًقف "الگَي سوبؼ" اضؾبل کطزُ ًٍبم فطزي اؾز کِ ديغبم ضا  ، "ايدبز کٌٌسُ"هحشَاي ؾشَى 

 اًس.زض اضسجبٌ ثَزُ

سَاًيس بييي ليؿز فٗبل هي قَز ٍ هيدزض  "حصف اًشربة قسُ ّب"چٌبًچِ ّط يک اظ هطثٕ ّبي کٌبض ّط سوبؼ ضا ٖالهز ثعًيس زکوِ تذکز5

 هَاضز اًشربثي ضا حصف کٌيس.

هطثٕ هَخَز زض  سٌْبّب ٖالهز ثعًيس ٍ يب ّبي کٌبض ديغبمّب ضا اًشربة کٌيس هي سَاًيس ضٍي سک سک هطثٕاگط ثرَاّيس ّوِ ديغبم تذکز5

 . اضي ًوبييسگصثبالي ليؿز )کٌبض قوبضُ( ضا ٖالهش

ّب ظيبز ثبقس( زکوِ ّبي کٌبض نفحِ )زض دبييي ليؿز( فٗبل نفحبر ليؿز ثيف اظ يکي ثبقس )سٗساز سوبؼ سٗساززض نَضسي کِ  تذکز5

 سَاًيس ثيي نفحبر خبثِ خب قَيس.قَز ٍ هيهي
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( زٍثبض 8-1ّبي کبضثطاى )قکل ثطاي هكبّسُ هشي ٍ خعئيبر يک سوبؼ هَخَز زض ليؿز ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز ّوِ سوبؼ

-ًوبيف زازُ هي 8-2ضا اًشربة ًوبييس(. ثب ايي کبض دٌدطُ اي ثِ فطم قکل  "هكبّسُ سوبؼ"ي کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ کليک

 قَز.

 

هكبّسُ سوبؼ – 8-2قکل   

 

هشي ديبم اضؾبلي قطاض زاضز. چٌبًچِ ثط ضٍي  ،ًبم فطؾشٌسُ ٍ زض قؿوز قطح سوبؼ کٌٌسُ، ايدبز( زض قؿوز 8-2زض ايي دٌدطُ )قکل 

 قَز.سجسيل هي 8-3خعئيبر سوبؼ زض قؿوز دبييي دٌدطُ کليک کٌيس فطم دٌدطُ ثِ قکل 
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ثب خعئيبر هكبّسُ سوبؼ – 8-3قکل   

 

اضؾبل دبؾد، اضخبٔ سوبؼ ثِ قطاض زاضز کِ اظ آى ّب هي سَاى ثطاي  "حصف"ٍ  "اضؾبل ثِ ؾبيطيي"،  "دبؾد"زض قؿوز دبييي فطم ؾِ زکوِ 

هكبّسُ ذَاّيس کطز)ضٍـ زيگط ثطاي  8-4ضا کليک کٌيس، فطهي هكبثِ قکل  "دبؾد"ؾبيطيي يب حصف سوبؼ اؾشفبزُ کطز. چٌبًچِ زکوِ 

ل اضؾب"( ثط ضٍي ديبم هَضز ًٓط ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ 8-1ّبي کبضثطاى )قکل ي سوبؼدبؾد ثِ سوبؼ ايي اؾز کِ زض ليؿز ّوِ

 ضا اًشربة کٌيس(. "دبؾد
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دبؾد سوبؼاضؾبل  – 8-4قکل   

ثبقس ٍلي فطو هكرم ثَزُ ٍ قبثل سغييط ًويقَز. گيطًسُ دبؾد سوبؼ ثِ نَضر ديفاظ ايي فطم خْز دبؾد ثِ يک سوبؼ اؾشفبزُ هي

قؿوز قطح سوبؼ هشي دبؾد ضا ايبفِ کٌيس. ثِ ز. زض سَاى سغييط زازض فيلس ٌَٖاى سوبؼ ضا زض نَضر ًيبظ هي فطو ٍاضز قسُٖجبضر ديف

شکط قسُ فطو هشي سوبؼ قجلي )سوبؾي کِ زض حبل دبؾد زازى ثِ آى ّؿشين( خْز يبزآٍضي ثِ گيطًسُ سوبؼ زض ايي ثرف نَضر ديف

 کليک کٌيس. "اضؾبل". ثطاي اضؾبل دبؾد سوبؼ ثط ضٍي زکوِ ًوَزآى ضا حصف  سَاىکِ زض نَضر لعٍم هي

 سط( ثبظگطزيس )ضٍـ ؾبز8ُ-2کل ثِ فطم قجل )ق "اًهطاف"سَاًيس ثب کليک ثط ضٍي زکوِ ِ اظ اضؾبل دبؾد هٌهطف قَيس، هيزض نَضسي ک

 دٌدطُ ضا ثجٌسيس!(.ايي  آى اؾز کِ 

ثطاي اضؾبل ( کليک کٌيس. )ضٍـ زيگط 8-2)قکل  "اضؾبل ثِ ؾبيطيي"ضا زاضيس ثبيس ثط ضٍي زکوِ  ؾبيط افطاز ثِاگط قهس اضؾبل يک سوبؼ 

( ثط ضٍي ديبم هَضز ًٓط ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ 8-1)قکل  "ّبي کبضثطاىي سوبؼّوِ"سوبؼ ثِ ؾبيطيي ايي اؾز کِ زض ليؿز 

 ضا اًشربة کٌيس(. "اضؾبل ثِ ؾبيطيي"
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اضؾبل سوبؼ ثِ ؾبيطيي – 8-5قکل   

ثِ نَضر کبهل قطح زازُ ذَاّس قس.  8.2ّبي زضًٍي ؾبهبًِ اؾز کِ ًحَُ کبض ثب آى زض ثرف ايي فطم زض ٍاقٕ فطم اؾشبًساضز اضؾبل سوبؼ

 کليک کٌيس. "اضؾبل"ثطاي اضؾبل سوبؼ ثِ ؾبيطيي ثبيس ثط ضٍي زکوِ  هشي هَضز ًٓطدؽ اظ ٍضٍز 

آى  سط( ثبظگطزيس )ضٍـ ؾبز8ُ-2کل قثِ فطم قجل ) "اًهطاف"سَاًيس ثب کليک ثط ضٍي زکوِ چٌبًچِ اظ اضخبٔ ايي سوبؼ هٌهطف قَيس، هي

 دٌدطُ ضا ثجٌسيس!(.ايي  اؾز کِ 

( اؾشفبزُ کٌيس )ضٍـ زيگط ثطاي حصف سوبؼ 8-2سَاًيس اظ زکوِ حصف )قکل زض نَضسي کِ قهس حصف يک سوبؼ ضا زاقشِ ثبقيس، هي

ضا  "حصف سوبؼ"( ثط ضٍي ديبم هَضز ًٓط ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ 8-1)قکل  "ّبي کبضثطاىي سوبؼّوِ"ايي اؾز کِ زض ليؿز 

 اًشربة کٌيس(.

-ّبي کليِ کبضثطاى ؾبهبًِ ضا زاضز، ّوچٌيي هسيط هيّوبًگًَِ کِ ديكشط شکط قس، هسيط اهکبى ًٓبضر کبهل ٍ کٌشطل ٍ حصف سوبؼ تذکز5

آًکِ زض نَضر اضؾبل دبؾد يب اضخبٔ يک سوبؼ ثِ افطاز  ي قبثل شکطبل کٌس. ًکشِطاي ؾبيطيي اضؾسَاًس ثِ سوبؼ ذبني دبؾد زازُ ٍ آى ضا ث

زيگط اظ ؾَي هسيط، کليِ زضيبفز کٌٌسگبى، ًبم هسيط ضا ثِ ٌَٖاى قرم اضؾبل کٌٌسُ سوبؼ هكبّسُ ذَاٌّس کطز ٍ ًِ قرم ايدبز کٌٌسُ 

ديبهي ضا ثِ ّط ًحَ  افطازقبزض ًرَاّس ثَز ثِ اؾن  اهب طاى ضا ذَاّس زاقزًٓبضر ثط ٖولکطز ؾبيط کبضث سَاًبييسوبؼ ضا. ثِ ٖجبضر زيگط هسيط 

 اضؾبل ًوبيس.
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 تواس جذيذ 1020

ّب )چٌبًچِ زض ثرف قجل شکط قس( سحز ثطاي سوبهي کبضثطاى ؾبهبًِ ّوکالؾي اهکبى اضؾبل سوبؼ فطاّن قسُ اؾز. الجشِ ايي سوبؼ

ذَز ، سٌْب اهکبى ثطقطاضي اضسجبٌ ثب افطاز هكرهي ضا ذَاّس زاقز. فطم سوبؼ ٍ ًيبظ ًٓبضر کبهل هسيط ثَزُ ٍ ّط کبضثط ثؿشِ ثِ ًقف 

 ثبقس. کٌيس، قبهل گيطًسُ، ٌَٖاى سوبؼ، ًَٔ سحَيل ٍ هشي سوبؼ هيهكبّسُ هي 8-6خسيس هبًٌس آًچِ زض قکل 

 

 

سوبؼ خسيس – 8-6قکل   

ثؿشِ ثِ ًقف کبضثط زض ؾبهبًِ هشفبٍر اؾز.  فيلسًوبيف زازُ قسُ زض ايي  ازافطثبقس. هي "گيطًسُ"ليؿز ثبظ قًَسُ  ،اٍليي فيلس ايي فطم

ٍي اهکبى سوبؼ ثب سوبهي افطاز ضا ذَاّس زاقز. دؽ اظ اًشربة گيطًسُ، ليؿشي هشٌبؾت ثب گعيٌِ اًشربة قسُ ًوبيف  ،زض هَضز هسيط ؾبهبًِ

-کِ هي قَزهيآهَظاى ًوبيف زازُ گيطًسُ، ليؿز اؾبهي سوبهي زاًف آهَظ ثِ ٌَٖاىثب اًشربة زاًف 8-7قَز )هثال زض فطم قکل زازُ هي

 (.کٌيساًشربة ّب اظ هيبى آىخْز اضؾبل سوبؼ  ضا آهَظاى هَضزًٓطثبيؿز زاًف
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آهَظ ثِ ٌَٖاى گيطًسُ سوبؼ خسيساًشربة زاًف – 8-7قکل   

سوبؼ ًيع ٍيٗيز ثِ نَضر هكبثِ اؾز. اهب زض نَضر اًشربة ّبي ٍلي زاًف آهَظ ٍ هٗلن ثِ ٌَٖاى گيطًسُ زض هَضز اًشربة گعيٌِ

ّبي هَخَز ضا هكبّسُ ّب يب ّط زٍ(، ثِ خبي ليؿز اؾبهي افطاز، ليؿشي اظ کالؼآهَظاى کالؼ يب ٍالسيي آىگيطًسگبى کالؾي )هثال زاًف

ّب يب آهَظاى آى کالؼّب )هثال زاًفؼي اًٖبي آى کالّبي هَضزًٓط، سوبؼ اضؾبلي ثطاي ّوِذَاّيس کطز کِ دؽ اظ اًشربة کالؼ

ثِ ٌَٖاى گيطًسُ  "آهَظاى کالؼزاًف"زّس کِ زض آى گعيٌِ حبلشي ضا ًكبى هي 8-8ّب يب ّط زٍ( اضؾبل ذَاّس قس. قکل ٍالسيي آى

 اًشربة قسُ اؾز.

 

 

آهَظاى کالؼ ثِ ٌَٖاى گيطًسُ سوبؼ خسيساًشربة زاًف – 8-8قکل   
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ثبقس )هثال آهَظاى يب ّوِ ٍالسيي يب ّوِ هٗلويي( ًيبظي ثِ ًوبيف ليؿز اًشربة ًويي زاًفّبي گيطًسُ )هثل ّوِگطٍُزض هَضز ثطذي اظ 

 ثِ ٌَٖاى گيطًسُ اًشربة قسُ اؾز(. "آهَظاىّوِ زاًف"گعيٌِ  8-9زض قکل 

 

آهَظاى ثِ ٌَٖاى گيطًسُ سوبؼ خسيساًشربة ّوِ زاًف – 8-9قکل   

 

 ٍاضز قَز ٍ ثْشط اؾز ٖجبضسي هرشهط ٍ ثيبًگط هحشَاي سوبؼ قوب ثبقس. ثبيسفيلس ٌَٖاى سوبؼ يک فيلس يطٍضيؿز کِ حشوب 

دؿز "ٍ  "ديبم کَسبُ"، "هؿشقين"اؾز کِ قبهل ؾِ گعيٌِ  "ًَٔ سحَيل"فطم اضؾبل سوبؼ ثطاي هسيط ؾبهبًِ زاضاي فيلسي ثب ًبم 

 (.8-10ثبقس )قکل هي "الکشطًٍيکي

 

سوبؼ خسيس ًَٔ سحَيل – 8-10قکل   

قَز ٍ گيطًسُ ثطاي هكبّسُ ديبم الظم اؾز ثب دٌل ضا اًشربة کٌيس، ديغبم ثِ نَضر زاذلي ٍ زضٍى ؾبهبًِ اضؾبل هي "هؿشقين"اگط گعيٌِ 

ديبم کَسبُ ثِ سلفي ّوطاُ  ثِ نَضر ديغبماًشربة قَز  "ديبم کَسبُ"اگط گعيٌِ  .ًوبيسٍاضز ؾبهبًِ قسُ ٍ ديبم ضا هكبّسُ اذشهبني  ذَز 

ثِ زضؾشي  "قوبضُ ّوطاُ"فيلس  ، کبضثطقَز کِ زض ظهبى ٍضٍز اَالٖبر ظهبًي ثِ زضؾشي اًدبم هي قَز. الجشِ ايي اهطگيطًسُ فطؾشبزُ هي

اَالٖبر "زض قؿوز  "قوبضُ ّوطاُ"فيلس زض ٍ ا قوبضُ ّوطاُ ،زض ظهبى ثجز ًبم کِ اؾز يٍاضز قسُ ثبقس )ثِ ََض هثبل گيطًسُ زاًف آهَظ

بم ثِ نَضر دؿز غاًشربة قَز دي "دؿز الکشطًٍيکي"ٍ چٌبًچِ گعيٌِ  ثِ ثجز ضؾيسُ ثبقس.( "ثرف هسيطيز زاًف آهَظاى"زض  "سوبؼ

 قَز کِ زض ظهبى ٍضٍزظهبًي ثِ زضؾشي اًدبم هي قَز. الجشِ ايي اهط( ثِ آزضؼ دؿز الکشطًٍيکي گيطًسُ فطؾشبزُ هيe-mailالکشطًٍيکي )



 
 81 ٍيػُ هسيطاى  _  ضاٌّوبي ؾبهبًِ يکذبضچِ هسيطيز هساضؼ ّوکالؾي

 

 

 

آزضؼ  ،زض ظهبى ثجز ًبم کِ اؾز يثِ زضؾشي ٍاضز قسُ ثبقس )ثِ ََض هثبل گيطًسُ زاًف آهَظ "دؿز الکشطًٍيکي"فيلس  کبضثطاَالٖبر 

 ثِ ثجز ضؾيسُ ثبقس.(. "ثرف هسيطيز زاًف آهَظاى"زض  "اَالٖبر سوبؼ"زض قؿوز  " ايويل زاًف آهَظ "فيلس زض ٍ ا دؿز الکشطًٍيکي 

سَاًيس فطهز هشي هي کبزض زکوِ ّبي سٗجيِ قسُ زض ثبالي ثَؾيلِ . هَضز ًٓط ضا ٍاضز کٌيس ( هشي ديغبم8-6)قکل  "هشي سوبؼ"وز زض قؿ

 کليک کٌيس. "اضؾبل"هشي ذَز ضا سغييط زّيس. ًْبيشب خْز اضؾبل هشي ثط ضٍي زکوِ 

اؾشفبزُ کٌيس، سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ زض  "ک کطزىدب"سَاًيس اظ زکوِ اَالٖبر ٍاضز قسُ زض فطم دبک قَز، هيس ذَاّيزض نَضسي کِ هي

 (.8-6)هُبثق قکل  ثَزاَالٖبر ذَاّس  هدسز ٍ فطم آهبزُ ٍضٍز قسُ دبک ٍ ... هشي سوبؼ ،گيطًسگبى قبهلايي نَضر سوبهي اَالٖبر 

 تواس ّاي دريافتي 1000

 ثبقس. ٍ ظهبى اضخبٔ هي هَئَطؾشٌسُ، کٌيس، قبهل فهكبّسُ هي 8-11ّبي زضيبفشي هبًٌس آًچِ زض قکل ليؿز سوبؼ

 

ي زضيبفشيّبليؿز سوبؼ – 8-11قکل   

 ثبقس.ّبي زضيبفشي کبضثط زض ايي ليؿز قبثل هكبّسُ هيسوبم سوبؼ

 اًس.ّبي زضيبفشي ثب ضًگ هشفبٍر هكرم قسُّبي ثبظًكسُ زض ليؿز سوبؼّبي هطثٌَ ثِ سوبؼضزيف تذکز5

( يب "حصف سوبؼ"سَاًيس ثِ نَضر سکي )ثب ضاؾز کليک ثط ضٍي ضزيف هطثََِ ٍ اًشربة گعيٌِ ثطاي حصف سوبؼ اظ ايي ليؿز هي تذکز5

 "حصف اًشربة قسُ ّب"ثبکؽ هَخَز زض ؾوز ضاؾز ّط ضزيف ٍ کليک ثط ضٍي زکوِ هَضزًٓط سَؾٍ چک ْبيگطٍّي )ثب اًشربة سوبؾ

 ّبي حصف قسُ اظ ايي ليؿزسوبؼ هحشبَبًِ ٖول کٌيس چطا کِّب م حصف سوبؼزض قؿوز دبييي ؾوز چخ فطم( اقسام ًوبييس ثِ ٌّگب

 قبثل ثبظيبثي ًرَاٌّس ثَز.

ّب( ىَقَز، سهبٍيط )آيکّبي زضيبفشي ٍ ّوچٌيي هٌَيي کِ ثِ ٌّگبم ضاؾز کليک ثط ضٍي ايي ليؿز ًوبيف زازُ هيزض ليؿز سوبؼ

 دب ثِ آًْب اقبضُ ذَاّس قس:زض ايٌ کِکٌيس کِ ّط کسام هٌٗبي ذبني زاضًس هكبّسُ هي ضا کَچکي

 :  ًكبى زٌّسُ آى اؾز کِ ايي سوبؼ سبظُ زضيبفز قسُ ٍ ٌَّظ ثبظ ًكسُ اؾز. 

 : ًكبى زٌّسُ آى اؾز کِ ايي سوبؼ قجال ثبظ قسُ اؾز.        
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 (.forwardثطاي افطاز زيگط اضؾبل قسُ اؾز ) هدسزا ٍ هكبّسُ: ًكبى زٌّسُ آى اؾز کِ ايي سوبؼ        

 .(replyاؾز ) سوبؼ ثطاي فطؾشٌسُ اضؾبل قسُ دبؾد ايي : ًكبى زٌّسُ آى اؾز کِ       

 سُ حصف يک سوبؼ اؾز.ٌ: ًكبى زّ      

کٌيس )يب  ( زٍثبض کليک8-11ّبي زضيبفشي )قکل سوبؼ ليؿز ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض زضيبفشيثطاي هكبّسُ هشي ٍ خعئيبر يک سوبؼ 

 قَز.ًوبيف زازُ هي  8-12ضا اًشربة ًوبييس(. ثب اًدبم ايي کبض دٌدطُ اي ثِ فطم قکل  "هكبّسُ سوبؼ"ي ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ

 

هكبّسُ سوبؼ زضيبفشي – 8-12قکل   

ّبي ( زض قؿوز اضخبٔ زٌّسُ ًبم فطؾشٌسُ ٍ زض قؿوز قطح سوبؼ هشي ديبم اضؾبلي قطاض زاضز. ًحَُ کبض گعي8ٌِ-12زض ايي دٌدطُ )قکل 

 ثبقس.ّوِ کبضثطاى( قطح زازُ قس هي ّبي)سوبؼ 8.1کِ زض ثرف  آًچِزقيقب هكبثِ  ايي فطمض هَخَز ز

سَاًيس ثط ضٍي ضزيف هطثََِ ( هي8-12زض دٌدطُ خعئيبر سوبؼ )قکل  "حصف"ثطاي حصف يک سوبؼ زضيبفشي ٖالٍُ ثط اؾشفبزُ اظ زکوِ 

 چٌسسَاًيس ثب اًشربة يک يب ضا اًشربة کٌيس )يب هي "حصف سوبؼ"گعيٌِ ( ضاؾز کليک کطزُ ٍ 8-11ّبي زضيبفشي )قکل زض ليؿز سوبؼ

ّب ضا ثِ نَضر گطٍّي حصف کٌيس(؛ سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ ثب حصف يک سوبؼ، کليِ هكرهبر آى اظ ؾبهبًِ حصف قسُ ٍ قبثل سوبؼ آى

 ثبقس.ثبظيبثي ًوي

 تواس ّاي ارسالي 1000

 ثبقس. ٍ ظهبى اضخبٔ هي ، هَئَکٌيس، قبهل گيطًسُهكبّسُ هي 8-13ّبي اضؾبلي هبًٌس آًچِ زض قکل ليؿز سوبؼ
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ي اضؾبليّبليؿز سوبؼ – 8-13قکل   

ّبي ثبظًكسُ )سَؾٍ گيطًسُ سوبؼ( زض ليؿز ّبي هطثٌَ ثِ سوبؼضزيفثبقس ٍ زض ايي ليؿز قبثل هكبّسُ هيّبي اضؾبلي سوبم سوبؼ

 اًس.ّبي اضؾبلي ثب ضًگ هشفبٍر هكرم قسُسوبؼ

کٌيس )يب  ( زٍثبض کليک8-13ّبي اضؾبلي )قکل سوبؼليؿز ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض اضؾبلي  ثطاي هكبّسُ هشي ٍ خعئيبر يک سوبؼ

 قَز.ًوبيف زازُ هي  8-14ضا اًشربة ًوبييس(. ثب اًدبم ايي کبض دٌدطُ اي ثِ فطم قکل  "هكبّسُ سوبؼ"ي ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ

 

 

وبؼ اضؾبليهكبّسُ س – 8-14قکل   
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ّبي ( زض قؿوز اضخبٔ زٌّسُ ًبم فطؾشٌسُ ٍ زض قؿوز قطح سوبؼ هشي ديبم اضؾبلي قطاض زاضز. ًحَُ کبض گعي8ٌِ-14زض ايي دٌدطُ )قکل 

 ثبقس.ّوِ کبضثطاى( قطح زازُ قس،هي ّبي)سوبؼ 8.1کِ زض ثرف  آًچِ زقيقب هكبثِ ايي فطمهَخَز زض 

سَاًيس ثط ضٍي ضزيف هطثََِ ( هي8-14زض دٌدطُ خعئيبر سوبؼ )قکل  "حصف"اؾشفبزُ اظ زکوِ  ثطاي حصف يک سوبؼ اضؾبلي ٖالٍُ ثط

 چٌسسَاًيس ثب اًشربة يک يب ضا اًشربة کٌيس )يب هي "حصف سوبؼ"( ضاؾز کليک کطزُ ٍ گعيٌِ 8-13ّبي اضؾبلي )قکل زض ليؿز سوبؼ

س کِ ثب حصف يک سوبؼ، کليِ هكرهبر آى اظ ؾبهبًِ حصف قسُ ٍ قبثل ّب ضا ثِ نَضر گطٍّي حصف کٌيس(؛ سَخِ زاقشِ ثبقيسوبؼ آى

 ثبقس.ثبظيبثي ًوي
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 ّاي آهاريّا ٍ ًوَدار0 گشارش2
 زض اذشيبضضا  زض ؾبهبًِ قسُ اًدبمّبي فٗبليزّبي هْن ّط ؾبهبًِ هطثٌَ ثِ گعاضقبر ٍ ًوَزاضّبيي اؾز کِ هبحهل سوبم يکي اظ ثرف

ي ّوکالؾي ثرف ؾبهبًِثِ زليل ّويي اّويز، زض اي ثطذَضزاض اؾز. اظ ايي ضٍ ثرف گعاضقبر اظ اّويز ٍيػُ س.زّهيکبضثطاى ذَز قطاض 

 زّس. ثٌسي زض اذشيبض قطاض هيّبي هرشلف ؾبهبًِ ضا ثِ نَضر هٌؿدن ٍ زؾشِاذشهبل يبفشِ کِ گعاضقبر ثرف هَئَثِ ايي  ايخساگبًِ

 رًاهِکاهذيزيت  2000

سَاى گفز ؾبهبًِ ّوکالؾي ثب ر هيّبي هسيطيز هساضؼ اؾز. ثِ خطازض ؾيؿشن هبر اؾبؾي ٍ دطکبضثطزسطيي ثرفاظ هلعٍ يکبضًبهِ يک

دؽ اظ قطح  ز. زض ازاهِ،ؾزض ايي ظهيٌِ ا ّبي ضٍقي ثؿيبض هٌُٗف ٍ ذالقبًِ زض ثرف ايدبز ٍ نسٍض کبضًبهِ، اظ ديكطٍسطيي ؾبهبًِاضائِ

 .کطزايي ازٖب ضا ثبثز ذَاّينهسيطيز کبضًبهِ، نحز ثرف 

-قَز. اٍليي هطحلِ )کِ سٌْب يک ثبض ًيبظ ثِ اًدبم آى ذَاّيس زاقز( ايدبز قبلتايدبز کبضًبهِ زض ؾبهبًِ ّوکالؾي زض زٍ هطحلِ اًدبم هي

هشفبٍسي زض ّبؾز. ّط هسضؾِ ثب سَخِ ثِ ًَٔ، هقُٕ، ًٓبم آهَظقي ٍ هَاضزي اظ ايي زؾز هوکي اؾز ًحَُ ّبي هَضزًيبظ ثطاي کبضًبهِ

 .ؾبهبًِ ّوکالؾي زض ايي ظهيٌِ ايي هكکل قبثل حل اؾزدصيطي اًُٗبف کِ ثبزاقشِ ثبقس اضائِ ٍ نسٍض کبضًبهِ

ثبقس. زض ازاهِ هطحلِ ايدبز قبلت کبضًبهِ ثِ ّبي سٗطيف قسُ هيقبلت ثِ ثبقس(، نسٍض کبضًبهِ ثب سَخِسط هيهطحلِ زٍم )کِ ثؿيبض ؾبزُ

 ثطضؾي ضًٍس نسٍض کبضًبهِ ذَاّين دطزاذز.ثِ ًيع  10.1.2سفهيل ثيبى ذَاّس قس ٍ زض ثرف 

 قالة ّاي کارًاهِ 200000

زاض، ًحَُ ًوبيف ًوطار ثِ نَضر يطيت، ، سَنيفي ثَزى کبضًبهِ  ّبي اظ قجيل سٗساز ٍ سطسيت ؾشَىهَاضزبض کلي کبضًبهِ ٍ قکل ٍ ؾبذش

ي سحهيلي ذبني ايدبز قسُ ثِ ََض ٍيػُ ثطاي هقُٕ ٍ دبيِّط قبلت ٍاظ آًدب کِ  قَز.هحبؾجِ هٗسل، ٍ ... اظ َطيق قبلت کبضًبهِ سٗييي هي

 آهَظاى زض ّط دبيِ ٍ کالؼ ًيع ثبقس.ًٓيط ضسجِ زاًف سَاًس قبهل اَالٖبسيهي

قوبضُ )يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز ثطاي ّط قبلت اؾز کِ  کٌيس، قبهلهكبّسُ هي 10-1هبًٌس آًچِ زض قکل  ّبي کبضًبهِليؿز قبلت

ٍ  ، ًوبيف ضسجِ، ًوبيف هيبًگيي، سَنيفي، سٗساز ؾشَى ٍ ؾبٖز نسٍضّبقَز(، ًبم قبلت، ًوبيف ٍاحسسَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 ثبقس. سَييحبر هي

 

ضًبهِّبي کبليؿز قبلت – 10-1قکل   
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 افشٍدى قالة کارًاهِ 20000000

کبضًبهِ زاضاي زٍ ثرف قبلت ي افعٍزى ضا اًشربة ًوبييس. فطم افعٍزى اظ هٌَي ؾوز ضاؾز فطم، ظثبًِثطاي افعٍزى يک قبلت کبضًبهِ خسيس، 

 .کٌيسثرف اَالٖبر قبلت کبضًبهِ ضا هكبّسُ هي 10-2ّبؾز. زض قکل اَالٖبر کلي قبلت ٍ اَالٖبر ؾشَى

 

کبضًبهِ اَالٖبر قبلت – 10-2قکل   

 ًبهي هٌحهط ثِ فطزاؾز کِ سکويل آى يطٍضي اؾز. ّط قبلت کبضًبهِ زض ؾبهبًِ ّوکالؾي ثبيؿز زاضاي  "ًبم قبلت"اٍليي فيلس ثب ٌَٖاى 

طز آى ثبقس)ثِ ََض زٌّسُ ٖولکقَز ًبهي ثطاي قبلت اًشربة کٌيس کِ ثِ ذَثي ًكبىقَز. سَنيِ هيثبقس کِ ثِ ٍؾيلِ آى قٌبذشِ هي

ًبم  ًبم هٌبؾجي اؾز(. "هبّيبًِ هْط"قَز، آهَظاى زض هْطهبُ ايدبز هياي کِ خْز ًوبيف ًوطار کالؾي زاًفهثبل ثطاي قبلت کبضًبهِ

 َاّيس قس.قبلت  ثبيؿز هٌحهط ثِ فطز ثبقس، لصا اهکبى ايدبز زٍ قبلت ثب يک ًبم ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضر ٍضٍز ًبم سکطاضي ثب ذُب هَاخِ ذ

ّوبًگًَِ کِ ديكشط شکط قس، ثطاي ّط قبلت ثبيؿز هقُٕ ٍ دبيِ سحهيلي هطثٌَ ثِ آى هكرم قَز )ثِ ايي زليل کِ ثِ ََض هثبل 

-ّبي هقُٕ اثشسائي ٍ ضاٌّوبيي زاضاي ؾبذشبضّبي هشفبٍسي ّؿشٌس(. سَخِ زاقشِ ثبقيس کِ ثِ ٌّگبم نسٍض، کبضًبهِ سٌْب ثطاي زاًفکبضًبهِ

ّب قبزض هقبَٕ ٍ دبيِ آهَظاى آىنبزض قسُ ٍ سٌْب زاًف "ّبي هدبظهقبَٕ ٍ دبيِ"ّبي هدبظ اًشربة قسُ اظ َطيق فيلس هقبَٕ ٍ دبيِآهَظاى 

 ثبقٌس.ثِ هكبّسُ کبضًبهِ هطثََِ هي

 

کبضًبهِ اًشربة هقُٕ ٍ دبيِ ثطاي قبلت – 10-3قکل   
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ثب سَخِ ثِ هقبَٕ سٗطيف قسُ ثطاي ؾبهبًِ )زض ثرف  "هقبَٕ ٍ دبيِ ّبي هدبظ"هَاضز ًوبيف زازُ قسُ زض ليؿز ثبظ قًَسُ  تذکز5

 اًس.ّبي سحهيلي ّط هقُٕ، هكرم قسُهسيطيز هقبَٕ سحهيلي( ٍ سٗساز ؾبل

ٍاحسّبي ّط زضؼ )کِ ثِ ٌّگبم افعٍزى زضؼ ثبقس کِ زض نَضر ٖالهز ظزى ايي گعيٌِ، سٗساز هي "ّبي زضؾيًوبيف ٍاحس"فيلس ثٗسي 

فطو آى سٗساز ٍاحس يک زضؼ، ثِ نَضر ديف زضج قَز. زض نَضر ٖسم زض ثرف هسيطيز زضٍؼ سٗييي قسُ( زض کبضًبهِ هكبّسُ هي

 قَز.زضؼ يک ٍاحسي زض ًٓط گطفشِ قسُ ٍ زض کبضًبهِ ًيع ٖسز يک ثِ ٌَٖاى سٗساز ٍاحسّبي ايي زضؼ ًوبيف زازُ هي

ثطاي ايدبز کبضًبهِ زض ًٓبم اضظيبثي سَنيفي کبضثطز زاضز ٍ زض نَضسي کِ آى ضا ٖالهز ثعًيس، زض کبضًبهِ ثِ خبي  "کبضًبهِ سَنيفي"فيلس 

اؾشفبزُ ذَاّس قس. زض ايي حبلز هٗسل ًيع ثِ نَضر سَنيفي  "يٗيف"ٍ  "هشَؾٍ"، "ذَة"، "ذيلي ذَة"ًوطُ، اظ ٖجبضار سَنيفي 

-ًوبيف ضسجِ زاًف ٍ ثٌسياهکبى ضسجِ ٍ ّن چٌييزاض سيْي اؾز کِ زض کبضًبهِ سَنيفي اهکبى ًوبيف ًوطار يطيتثيبى ذَاّس قس. ث

 .کالؼ ٍخَز ًرَاّس زاقزآهَظاى زض دبيِ ٍ 

َظاى، آهضا ٖالهز ثعًيس، دؽ اظ هحبؾجِ هٗسل زاًف "ًوبيف ضسجِ زاًف آهَظ زض کالؼ ٍ دبيِ سحهيلي"، اگط گعيٌِ غيطسَنيفيزض حبلز 

آهَظي زض دبيِ قَز )ثطاي هثبل اگط زاًفًوبيف زازُ هي ٍي ّبي دبيِ سحهيلييع زض کل کالؼي ّط زاًف آهَظ زض کالؼ ذَز ٍ ًضسجِ

کالؼ دبيِ زٍم  3زض ثيي ، ضسجِ ٍي زض کالؼ ذَزـ ٍ زاضزکالؼ زٍم ضاٌّوبيي ٍخَز  3کٌس ٍ زض هسضؾِ زٍم ضاٌّوبيي سحهيل هي

قَز. (. ّوبًَُض کِ گفشِ قس ايي ضسجِ ثٌسي ثط اؾبؼ هٗسل ثَزُ ٍ زض قؿوز دبييي کبضًبهِ ًوبيف زازُ هيقَززازُ هيضاٌّوبيي ًوبيف 

َضر هدعا زض زٍ ؾشَى زض کٌبض ؾشَى ًوطار زضٍؼ قبثل هكبّسُ ذَاّس ٖالٍُ ثط آى ضسجِ زاًف آهَظ زض کالؼ ٍ دبيِ ثطاي ّط زضؼ ثِ ن

 .ثَز

 زاضز )زض حبلز سَنيفي هيبًگيي ّن ثطاي حبلز سَنيفي ٍ ّن غيط آى کبضثطز "طار زض کالؼ ٍ دبيِ سحهيليًوبيف هيبًگيي ًو"گعيٌِ 

ٍ هيبًگيي ًوطار ّط زضؼ زض زٍ ؾشَى زض  زض دبييي فطمثطاي کالؼ ٍ  دبيِ هيبًگيي هٗسل (. قًَسثيبى هيًيع ثِ نَضر سَنيفي  ًوطار

 .سًقًَوبيف زازُ هيکٌبض ؾشَى ًوطُ 

 ايٌکِؾشَى هشغيط اؾز. ثب سَخِ ثِ  5سب  1کٌس کِ ثيي ّبي قبلت کبضًبهِ ضا هكرم هي، سٗساز ؾشَى"ّبسٗساز ؾشَى"ثبظ قًَسُ  ليؿز

 10-4. زض قکل هشغيط اؾزّبي زضيبفز اَالٖبر زض فطم افعٍزى قبلت کبضًبهِ سٗساز ثرفقَز، سٌٓيوبسي هكرم  ثبيس ثطاي ّط ؾشَى

 ُ اؾز.قبلت زٍ ؾشًَِ سٗييي قس

 

ّبي قبلت کبضًبهِ زٍ ؾشًَِاَالٖبر ؾشَى – 10-4قکل   
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 ثبيؿز هكرم قًَس.هي "هشسهحبؾجبسي"ٍ  "ًَٔ اهشحبى"ّبي ّب هكبثِ اؾز ٍ زض ّط هَضز حساقل فيلساَالٖبر هَضزًيبظ سوبهي ؾشَى

کبضًبهِ اذشهبل زّيس. ٌَٖاًي کِ ثطاي ؾشَى اًشربة هي کٌيس ثبيؿز ثِ ضٍقٌي  ّبيسَاًيس ًبهي  ثِ ؾشَىهي "ٌَٖاى ؾشَى"س زض فيل

، ؾبهبًِ ثِ ََض ديف فطو ًَٔ اهشحبى اًشربثي ضا ضا سکويل ًٌوبييس "ٌَٖاى ؾشَى"اگط فيلس  ثيبًگط ًوطار قطاض گطفشِ زض آى ؾشَى ثبقس.

 .کٌسثجز هي "ٌَٖاى ؾشَى" ثطاي ثِ ٌَٖاى ًبم،کٌيس( اًشربة هي "ًَٔ اهشحبى")کِ اظ َطيق فيلس 

ّبي ًوبيف زازُ آى ضا زض ؾشَى هَضزًٓط زاضيس، سٗييي کٌيس. گعيٌِ ًَٔ اهشحبًي کِ قهس ًوبيف ًوطار "ًَٔ اهشحبى"اظ ليؿز ثبظ قًَسُ 

 اًس.قسُ زض ايي ليؿز قجال اظ َطيق فطم اًَأ اهشحبًبر زض ثرف هسيطيز آظهَى سٗطيف قسُ

ضا ٖالهز ثعًيس، چٌبًچِ ًَٔ اهشحبى اًشربثي ايي ؾشَى زاضاي يطيت ثبقس، ًوطار ؾشَى هطثٌَ زض آى  "وطار ثب يطيتًوبيف ً"اگط گعيٌِ 

يطيت، يطة ذَاٌّس قس ٍ ثِ نَضر يطيجساض ًوبيف زازُ ذَاٌّس قس )هثال اگط ًَٔ اهشحبى ضا دبيبًي اٍل سٗييي کطزُ ٍ ثِ ايي ًَٔ 

قَز(. زض نَضسي کِ ًَٔ اهشحبى فبقس يطيت ًوبيف زازُ هي 2ثب يطيت  هطثًََِوطار ؾشَى اذشهبل زازُ ثبقيس،  2اهشحبى يطيت 

 ّب زض ًٓط گطفشِ ذَاّس قس(.ثطاي آى 1ثبقس، ٖالهز ظزى ايي گعيٌِ سأثيطي زض ًوطار ًوبيف زازُ قسُ ًرَاّس زاقز )يطيت 

ضا زض يک ؾشَى اظ کبضًبهِ زاضيس، ثيف اظ يک ًوطُ ثجز قسُ  اهشحبًي کِ قهس ًوبيف ًوطار آى ًَٔزض ثطذي هَاضز هوکي اؾز ثطاي 

آهَظاى ثيف اظ يک ًوطُ اهشحبى کالؾي ايس، ٍلي ثطاي زاًفثبقس )هثال ًَٔ اهشحبى کالؾي ضا ثِ ٌَٖاى ًَٔ اهشحبى ؾشَى هكرم ًوَزُ

ًوبيف زازُ قَز؟ زض ؾبهبًِ  ؾشَىآى  زض ،ثجز قسُ اؾز(؛ لصا ثبيؿز ثِ ًحَي هكرم ًوَز کِ کساهيک اظ ايي ًوطار ثجز قسُ

هكرم اؾز قبهل چْبض گعيٌِ  10-5قَز. ايي فيلس ّوبًَُض کِ زض قکل اؾشفبزُ هي "هشسهحبؾجبسي"ّوکالؾي ثسيي هٌَٓض اظ فيلس 

ضا  "رهيبًگيي ًوطا"ثبقس. چٌبًچِ )هيٌيون( هي "کويٌِ ًوطار")هبکعيون( ٍ  "ثيكيٌِ ًوطار"، "هدؤَ ًوطار"، "هيبًگيي ًوطار"

ٍ ثِ ٌَٖاى ًوطُ ؾشَى هَضزًٓط هٌَٓض ذَاّس  قسُ ًوطار هحبؾجِ قَز(، هيبًگيي سوبمى اؾشفبزُ هياًشربة ًوبييس)حبلشي کِ هٗوَال اظ آ

هدؤَ "قَز(. زض نَضر اًشربة ثِ ٌَٖاى هيبًگيي زض آى ؾشَى ًوبيف زازُ هي 19ثجز قسُ ثبقس، ًوطُ  20ٍ 18قس )هثال اگط زٍ ًوطُ 

قَز )هثال فطو کٌيس خوٕ سوبم ًوطار ثِ ٌَٖاى ًوطُ ًْبيي ؾشَى هطثََِ زض ًٓط گطفشِ هيثِ ٌَٖاى هشس هحبؾجبسي، حبنل "ًوطار

ًوطُ  ،اي ثِ نَضر خساگبًِ ثجز قسُ کِ هدؤَ آى زٍٍ ٖولي ثطگعاض ٍ ثطاي ّطيک ًوطُ اهشحبى کالؾي يک زضؼ ثِ زٍ نَضر سئَضي

کِ ثرَاّين اظ ثيي چٌس ًوطُ هَخَز  اؾز ّبييًيع زض حبلز "کويٌِ ًوطار"ٍ  "ثيكيٌِ ًوطار"گعيٌِ  ًْبيي ضا سكکيل ذَاّس زاز(. زٍ

 يي ًوطُ ضا اًشربة ٍ ًوبيف زّين.سٌْب ثيكشطيي يب کوشط

 

کبضًبهِ ّبي قبلتاًشربة هشس هحبؾجبسي ثطاي ؾشَى – 10-5قکل   
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زض  چٌبًچِ ثرَاّيساهب ًوبيس. اؾشفبزُ هي آهَظاى زض يک ؾبل سحهيلياظ کليِ ًوطار ثجز قسُ ثطاي زاًف فطو،ثِ نَضر ديف ؾبهبًِ

ليؿز ثبظ قًَسُ اظ اؾشفبزُ کٌيس،  ّبي هبّيبًِ(رهَنب زض هَضز کبضًبهِه)سٌْب اظ ًوطار يک يب چٌس هبُ هكرم اظ ؾبل سحهيلي  کبضًبهِ

 ضا اًشربة ًوبييس.ّبي هَضزًٓط هبُ يب هبُ "ّبهحبؾجِ فقٍ ثطاي ًوطار ايي هبُ"

ّب ثجز اظ ؾبل، زقز کٌيس کِ ديف اظ نسٍض کبضًبهِ حشوب ًوطاسي زض آى هبُ يب هبُ يذبنّبي ٌّگبم هحسٍز ًوَزى ًوطار ثِ هبُ ثِ تذکز5

 .هٗيبض سبضيد ثطاي ًوطُ سبضيد اهشحبى آى اؾز، ًِ سبضيد ٍضٍز ًوطُ ثِ ؾبهبًِقسُ ثبقس. 

ؾبهبًِ ٍاضز قسُ ثبقٌس )هثال اگط اهشحبى هؿشوط  زضثِ زضؾشي ًوطار  ،زض حبلز کلي زقز زاقشِ ثبقيس کِ ديف اظ نسٍض کبضًبهِ تذکز5

 قسُ ثبقٌس(. آهَظاى ٍاضز ثطاي سوبم زاًف آى حشوب ًوطار  ثبيس،  قسُ ثبقسّبي قبلت کبضًبهِ سٗييي اٍل ثطاي يکي اظ ؾشَى

سطيي ؾشَى دؽ اظ ًبم زضٍؼ ؾشَى اٍل، ؾذؽ ؾشَى ثبقس )ؾوز ضاؾززض کبضًبهِ اظ ضاؾز ثِ چخ هيّب سطسيت ًوبيف ؾشَى 5تذکز

 زٍم، الي آذط(.

 ( ايبفِ قَز.1-10)قکل  ّبسب قبلت هَضزًٓط ثِ ليؿز قبلتضا کليک کٌيس  "افعٍزى قبلت خسيس"اظ ٍاضز کطزى کليِ اَالٖبر زکوِ  دؽ

 ٍيزايص يا حذف قالة کارًاهِ 20000020

کٌيس )يب ضاؾز کليک کطزُ ٍ  ( زٍثبض کليک10-1ّب )قکل ٍيطايف يب حصف يک قبلت کبضًبهِ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز قبلتثطاي 

 ضا اًشربة ًوبييس(.  "ٍيطايف/حصف"ي گعيٌِ

 ثبقس.افعٍزى هيفطم ٍيطايف قبلت، هكبثِ فطم کليِ ًکبر هطثٌَ ثِ 

. )نسٍض کبضًبهِ زض هدسزا نبزض قًَس فبقس اٖشجبض ثَزُ ٍ ثبيؿز ديف اظ ٍيطايف ُّبي نبزضزض نَضر ٍيطايف يک قبلت، کبضًبهِ تذکز5

 .ثِ ٍيطايف ًساقشِ ثبقٌس بى ًيبظاالهککِ حشي کٌيساي سٗطيف ثِ گًَِ ضا  ّبي کبضًبهِثرف ثٗسي قطح زازُ قسُ اؾز(. لصا قبلت

ّبي نبزض قسُ اظ ضٍي آى قبلت ٍ ؾبيط ثِ ٌّگبم حصف قبلت کبضًبهِ ثؿيبض هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ثب حصف يک قبلت، سوبهي کبضًبهِ تذکز 5

 اَالٖبر هطسجٍ ثب آى حصف ذَاّس قس ٍ قبثل ثبظيبثي ًرَاّس ثَز.

 صذٍر کارًاهِ 200020

کبضًبهِ اؾز. هؿلوب سب ظهبًي کِ کبضًبهِ نبزض ًكَز،  قسُ زض قبلتي هٌَٓض اظ نسٍض کبضًبهِ هحبؾجِ ًوطار، هٗسل، ضسجِ ٍ ؾبيط هَاضز سٗيي

 .ًرَاٌّس ثَزآهَظاى قبزض ثِ هكبّسُ آى زاًف

، ؾبل سحهيلي، کٌيس، قبهل ًبم قبلت، ٌَٖاىهكبّسُ هي 10-6ّبي نبزضقسُ زض يک ؾبل سحهيلي ، هبًٌس آًچِ زض قکل ليؿز کبضًبهِ

 ثبقس. ٍ سَييحبر هي سبضيد ٍ ؾبٖز نسٍض

 

ّبي نبزضقسُليؿز کبضًبهِ – 10-6قکل   
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ّبي نبزضُ زض ّط خْز هكبّسُ کبضًبهِ .اًسثٌسي قسُسحهيلي زؾشِّبي نبزضقسُ ثط حؿت ؾبلسَخِ زاقشِ ثبقيس کِ ليؿز کبضًبهِ

 ًوبييس.ى کليک ط ضٍي زکوِ کٌبض آضا اًشربة کطزُ ٍ ث هَضز ًٓط گعيٌِ "ؾبل سحهيلي"ؾبل ، اظ ليؿز ثبظ قًَسُ 

 افشدٍى )صذٍر( کارًاهِ 20002000

 زاض ضا سکويل کٌيس.( ٍ کليِ فيلسّبي ؾشبض10ُ-7ي افعٍزى ضا اًشربة کطزُ )قکل ثطاي نسٍض کبضًبهِ خسيس، اظ قؿوز دبييي فطم، ظثبًِ

 

نسٍض کبضًبهِ – 10-7قکل   

 "ؾبل سحهيلي"ايس( ضا اًشربة ًوبييس. اظ فيلس زض ثرف قبلت کبضًبهِ ايدبز کطزُ ّبي هَخَز )کِ قجاليکي اظ قبلت "قبلت کبضًبهِ"اظ فيلس 

زضنَضر  "ٌَٖاى"قَز(. ٍ زض فيلس ًيع ؾبل سحهيلي هَضز ًٓط ضا اًشربة کٌيس )ثِ نَضر ديف فطو ؾبل سحهيلي خبضي ًوبيف زازُ هي

قَز( زض نَضر ٖسم سکويل ايي کبضًبهِ ًوبيف زازُ هي يثباليقؿوز )ٌَٖاًي کِ زض  اذشهبل زّيسکبضًبهِ ذَز  ثِيک ٌَٖاى  سوبيل

 قؿوز دبييي، ثِ ٌَٖاى سَييح زض نَضر سکويلذَاّس گطفز. فيلس سَييحبر ًيع اذشيبضي ثَزُ ٍ زض  زض آى قطاضًبم قبلت کبضًبهِ فيلس، 

سب کبضًبهِ ثب سَخِ ثِ قبلت اًشربثي ٍ ثط اؾبؼ کليک کٌيس  "نسٍض کبضًبهِ خسيس"کبضًبهِ ًوبيف زازُ ذَاّس قس. ًْبيشب ثط ضٍي زکوِ 

 آهَظاى، نبزض قَز.ًوطار ٍاضز قسُ ثطاي زاًف

 اَويٌبى حبنل ًوبييس؛ زض غيطايٌهَضر کبضًبهِ نبزض قسُ ًبهٗشجط ذَاّس ثَز.ي ًوطار حيح ّوِديف اظ نسٍض کبضًبهِ اظ ٍضٍز ن تذکز5

ّب اؾشفبزُ قسُ، کبضًبهِ ثبيؿز هدسزا نبزض قَز ٍ سب ديف اظ نسٍض يدبز کبضًبهِ اظ آىزض نَضر سغييط زض ّط يک اظ ًوطاسي کِ زض ا تذکز5

 هدسز اَالٖبر هطثٌَ ثِ نسٍض قجلي زض کبضًبهِ ًوبيف زازُ ذَاّس قس.

  سَاًس نبزض قَز.زض ّط ؾبل سحهيلي اظ ّط قبلت سٌْب يک کبضًبهِ هي تذکز5

 ٍيزايص يا حذف کارًاهِ 20002020

کٌيس )يب ضاؾز  ( زٍثبض کليک10-6يک کبضًبهِ نبزض قسُ ثط ضٍي ضزيف هطثََِ زض ليؿز نسٍض کبضًبهِ )قکل ثطاي ٍيطايف يب حصف 

 ضا اًشربة ًوبييس(. "ٍيطايف/حصف"ي کليک کطزُ ٍ گعيٌِ

اَالٖبر قجلي حصف کٌيس، کليِ ثبقس. ظهبًي کِ يک کبضًبهِ نبزض قسُ ضا ٍيطايف هيهي آىًکبر هطثٌَ ثِ ٍيطايف کبضًبهِ هكبثِ نسٍض 

 قَز.قسُ ٍ کبضًبهِ هدسزا نبزض هي

سَاًس ظهبًجط ًيع ثبقس، لصا اظ آهَظاى هيؾز ٍ ثؿشِ ثِ سٗساز ًوطار ٍ زاًفحدن دطزاظـ ثبالًيبظهٌس  ٍنسٍض کبضًبهِ فطايٌس ديچيسُ  تذکز5

 .ًوبييسذَززاضي  کبضًبهِ غيطيطٍضيٍ نسٍض هدسز 
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 ُنبزض قسُ هحشبَبًِ ٖول کٌيس، ظيطا ثب حصف يک کبضًبهِ، سوبهي اَالٖبر هطسجٍ ثب آى حصف قسثِ ٌّگبم حصف يک کبضًبهِ  تذکز5

 قبثل هكبّسُ ًرَاّس ثَز. زيگط کبضًبهٍِ

 ّاگشارش کالس 2020

 اظ: ّب ٍخَز زاضز کِ ٖجبضسٌسثبقس. زض حبل حبيط اهکبى ايدبز ؾِ گعاضـ اظ کالؼّب هييکي اظ  گعاضقبر ؾبهبًِ ّوکالؾي گعاضـ کالؼ

 ليؿز حًَض ٍ غيبة 

 ثطًبهِ کالؾي 

 .ثطًبهِ اهشحبًي 

ّبي هَضز ًٓط ضا اًشربة ًوبييس. ثب کليک ثط ضٍي ّب، کالؼاظ ليؿز ّوِ کالؼ(، 10-8، دؽ اظ اًشربة ًَٔ گعاضـ )قکل زض ايي ثرف

 . گعاضـ هطثََِ زاًلَز ذَاّس قس،  "چبح گعاضـ"زکوِ 

 

گعاضـ کالؼ ّب – 10-8قکل   

ايدبز ذَاّس قس، ٍلي زض نَضر اًشربة چٌس  PDFگيطي، فبيل ذطٍخي ثب فطهز زض نَضر اًشربة سٌْب يک کالؼ ثطاي گعاضـ تذکز5

( زض اذشيبض قوب قطاض ذَاّس ZIPّب ثِ نَضر يک فبيل فكطزُ )ي ايي فبيلهدعا ايدبز قسُ ٍ ّوِ PDFکالؼ، ثطاي ّط کالؼ يک فبيل 

 ثبقس.زض ؾبهبًِ هي کالؼ ّوبى قٌبؾِ ،ّط کالؼ ًبم فبيل هطثٌَ ثِ گعاضـ. گطفز

 ًيبظ ذَاّيس زاقز. Adobe Acrobat Readerّبي گعاضقبر ثِ ثطًبهِ ثطاي هكبّسُ فبيل تذکز5

 زض ازاهِ سَييح هرشهطي زض هَضز ّط يک اظ گعاضقبر کالؾي زازُ قسُ اؾز.

 

 ليست حضَر ٍ غياب 202000

 . ذَاّس قس 10-9قکل  هبًٌس، فطم  "گعاضـ"اظ ليؿز ثبظقًَسُ  "ليؿز حًَض ٍ غيبة"ثب اًشربة 

 اًشقبل زّيس. "ّبي اًشربة قسُکالؼ"ليؿز اًشربة کطزُ ٍ ثِ  "ّبي کالؼّوِ"، اظ ليؿز ّبي هَضز ًٓط ضا کالؼ اثشسا
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گعاضـ ليؿز حًَض ٍ غيبة کالؾي – 10-9قکل   

ٍ زض  ذَاّس قس زضج ،گعاضـ ثباليقؿوز کِ زض نَضر ٍضٍز، زض اذشهبل زّيس گعاضـ ذَز  ثٌَِٖاًي سَاًيس هيزض فيلس ٌَٖاى گعاضـ  

کليک کٌيس، فبيل گعاضـ ايدبز قسُ   "چبح گعاضـ"ًْبيشب ظهبًي کِ ضٍي زکوِ  قَز.فطو اؾشفبزُ هيغيطايٌهَضر اظ يک ٌَٖاى ديف

 .ذَاّس قسزاًلَز 

 ي کالسيتزًاهِ 202020

 . قس ذَاّس 10-10قکل ، فطم  هبًٌس "گعاضـ"ظ ليؿز ثبظقًَسُ ا "ي کالؾيثطًبهِ"ثب اًشربة 

 

ي کالؾيگعاضـ ثطًبهِ – 10-10قکل   
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زض فيلس ٌَٖاى  .اًشقبل زّيس "ّبي اًشربة قسُکالؼ"ليؿز اًشربة کطزُ ٍ ثِ  "ّبي کالؼّوِ"، اظ ليؿز ّبي هَضز ًٓط ضا کالؼ

ٍ زض غيطايٌهَضر اظ  ذَاّس قس زضج ،گعاضـ ثباليقؿوز کِ زض نَضر ٍضٍز، زض اذشهبل زّيس گعاضـ ذَز  ثٌَِٖاًي سَاًيس هيگعاضـ 

  قبثل هكبّسُ ذَاّس ثَز.دبييي گعاضـ  قؿوززض سکويلفيلس سَييحبر ًيع زض نَضر قَز.فطو اؾشفبزُ هييک ٌَٖاى ديف

 .ذَاّس قسزاًلَز کليک کٌيس، فبيل گعاضـ ايدبز قسُ   "چبح گعاضـ"ٍي زکوِ ًْبيشب ظهبًي کِ ض

 تزًاهِ ي اهتحاًي 202000

 . ذَاّس قس 10-11قکل  هبًٌس، فطم "گعاضـ"اظ ليؿز ثبظقًَسُ  "ي اهشحبًيثطًبهِ"ثب اًشربة 

 

ي اهشحبًيگعاضـ ثطًبهِ – 10-11قکل   

ي هحسٍزُ "سب"ٍ  "اظ". فيلس ّبي اًشقبل زّيس "ّبي اًشربة قسُکالؼ"ليؿز ثِ  "ّبي کالؼّوِ"اظ ليؿز  ،ّبي هَضز ًٓط ضا کالؼ

ليؿز اهشحبًبر ثطگعاض قسُ اظ ثِ سطسيت ضا هكرم کٌيس زض ايٌهَضر ٍ يب سٌْب ثبظُ اًشْبيي سٌْب ثبظُ قطٍٔ اگط . کٌٌسسٗييي هي ضا ظهبًي

ًوبيف زازُ )قبهل ذَز سبضيد دبيبى(  دبيبى اهشحبًبر ثطگعاض قسُ سب ديف اظ سبضيدليؿز ٍ  ثِ ثٗس )قبهل ذَز سبضيد قطٍٔ( قطٍٔ سبضيد 

ٍ زض غيطايٌهَضر  ذَاّس قس زضج ،گعاضـ ثباليقؿوز ، زض اذشهبل زّيسگعاضـ ذَز  ثِزض فيلس ٌَٖاى گعاضـ ٌَٖاًي اگط  .ذَاٌّس قس

  قبثل هكبّسُ ذَاّس ثَز.دبييي گعاضـ  قؿوززض سکويلقَز.فيلس سَييحبر ًيع زض نَضر فطو اؾشفبزُ هياظ يک ٌَٖاى ديف

 .کليک کٌيس، فبيل گعاضـ زاًلَز ذَاّس قس  "چبح گعاضـ"ًْبيشب ظهبًي کِ ضٍي زکوِ 
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 گشارش داًص آهَساى 2000

گعاضـ ًَٔ . زض حبل حبيط اهکبى ايدبز دٌح اؾز سطيي ٍ دطکبضثطزسطيي گعاضقبر ؾبهبًِ ّوکالؾيآهَظاى يکي اظ يطٍضيگعاضـ زاًف

 آهَظاى ٍخَز زاضز کِ ٖجبضسٌس اظ:ثطاي زاًف

 آهَظضيع ًوطار زاًف 

  آهَظي زاًفاًًجبَهَاضز 

 آهَظؾَاثق دعقکي زاًف 

 کبضر ٍضٍز ثِ خلؿِ اهشحبًبر 

 .گَاّي اقشغبل ثِ سحهيل 

 

گعاضـ زاًف آهَظاى – 10-12قکل   

 ريش ًوزات داًص آهَس 200000

 . زاقز يسذَاّ 10-13قکل  هبًٌسي فطه "گعاضـ"يؿز ثبظقًَسُ اظ ل "آهَظضيع ًوطار زاًف"ثب اًشربة 

 

آهَظگعاضـ ضيعًوطار زاًف – 10-13قکل   

 

ٖول گعاضـ کٌس هي سٗيييزاضاي زٍ گعيٌِ اؾز کِ  "گعاضـ گيطي اظ"هكرم اؾز، ليؿز ثبظقًَسُ 10-13ّوبًَُض کِ زض قکل 

 ثِ نَضر فطزي اًدبم گيطز يب کالؾي.گيطي 

هَضز ًٓط ذَز  ثبيس زاًف آهَظاى . زض ايي حبلزقسذَاّس  10-14قکل  هبًٌسضا اًشربة کٌيس فطم  "زاًف آهَظاى اًشربة قسُ"اگط گعيٌِ 

 اًشقبل زّيس. "زاًف آهَظاى اًشربة قسُ"ثِ ليؿز  "ّوِ زاًف آهَظاى"اظ ليؿز ضا 
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گعاضـ زاًف آهَظاى – 10-14قکل   

زض ايي حبلز ثبيس . قسذَاّس  10-15قکل  هبًٌسضا اًشربة کٌيس فطم  "ّبي اًشربة قسُف آهَظاى کالؼّوِ زاً"اهب چٌبًچِ گعيٌِ 

آهَظاى هٌشقل کٌيس سب ٖول گعاضـ گيطي ثطاي زاًف "ّبي اًشربة قسُکالؼ"ثِ ليؿز  "ّبّوِ کالؼ"اظ ليؿز  ّبي هَضز ًٓط ضاکالؼ

 آى کالؼ اًدبم قَز.

 

گعاضـ زاًف آهَظاى – 10-15قکل   
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آى هحسٍزُ ّب زض ليؿز ًوطار اهشحبًبسي کِ سبضيد ثطگعاضي آى ٍ کٌٌسسٗييي هي ضا گيطيگعاضـي ظهبًي ُهحسٍز "سب"ٍ  "اظ"ّبي فيلس

 ظهبًي 

ر ثطگعاض قسُ اظ آى سَاًيس سٌْب ثبظُ قطٍٔ ضا هكرم کٌيس کِ زض ايٌهَضر ليؿز ًوطار اهشحبًبقس. قوب هي شکطذَاٌّس، زض گعاضـ ثبقس 

ٍ يب سٌْب ثبظُ اًشْبيي ضا سٗييي کٌيس کِ ليؿز ًوطار اهشحبًبر ثطگعاض قسُ  ًوبيف زازُ ذَاّس قسسبضيد ثِ ثٗس )قبهل ذَز سبضيد قطٍٔ( 

 .ًوبيف زازُ ذَاّس قسسب ديف اظ آى سبضيد )قبهل ذَز سبضيد دبيبى( 

 .فبيل گعاضـ زاًلَز ذَاّس قس کليک کٌيس،  "چبح گعاضـ"ًْبيشب ظهبًي کِ ضٍي زکوِ 

ايدبز ذَاّس قس، ٍلي زض نَضر اًشربة چٌس  PDFگيطي، فبيل ذطٍخي ثب فطهز آهَظ ثطاي گعاضـزض نَضر اًشربة يک زاًف تذکز5

. ًبم گطفز( زض اذشيبض قطاض ذَاّس ZIPثِ نَضر يک فبيل فكطزُ ) ّب آىي ايدبز قسُ ٍ ّوِ ييهدعا PDFفبيل  يک،، ثطاي ّط آهَظزاًف

 ثبقس.آهَظي ٍي زض ؾبهبًِ هيّوبى قوبضُ زاًف ،آهَظفبيل هطثٌَ ثِ گعاضـ ّط زاًف

 يک فبيل هدعا ايدبز ذَاّس قس. ،آهَظاى کالؼگيطي ثط حؿت کالؼ، ثطاي ّط يک اظ زاًفثسيْي اؾز کِ زض حبلز گعاضـتذکز5 

 ي داًص آهَساًضثاطهَارد  200020

 . زاقزس يذَاّ 10-16قکل  هبًٌس يفطه "گعاضـ"اظ ليؿز ثبظقًَسُ  "آهَظي زاًفاًًجبَهَاضز "ثب اًشربة 

 

ي زاًف آهَظاىاًًجبَگعاضـ هَاضز  – 10-16قکل   

 ثبقس.گعاضـ ضيعًوطار هيهطاحل ايدبز  هكبثِ  ياًًجبَؾبيط هطاحل ايدبز گعاضـ هَاضز 

 سَاتق پشضکي داًص آهَس 200000

 .زاقزس يذَا10ّ-17قکل  هبًٌس يفطه "گعاضـ"ثبظقًَسُ اظ ليؿز  "آهَظزاًف ؾَاثق دعقکي"ثب اًشربة 

 

گعاضـ زاًف آهَظاى – 10-17قکل   

ثبقس، ثب ايي سفبٍر کِ ايي گعاضـ ًيبظي هي ضيع ًوطارگعاضـ هطاحل ايدبز آهَظاى هكبثِ ؾبيط هطاحل ايدبز گعاضـ ؾَاثق دعقکي زاًف

 ثِ سٗييي ثبظُ ظهبًي ًساضز.
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 اهتحاًاتکارت ٍرٍد تِ جلسِ  200000

 .زاقزس يذَاّ 10-18قکل هبًٌس  يفطه "گعاضـ"اظ ليؿز ثبظقًَسُ  "کبضر ٍضٍز ثِ خلؿِ اهشحبًبر"ثب اًشربة 

 

گعاضـ کبضر ٍضٍز ثِ خلؿِ اهشحبًبر – 10-18قکل   

ّبي هَضزًٓط ضا اظ ليؿز اًشربة آهَظاى يب کالؼزض هَضز ايي گعاضـ ًيع ثبيؿز فطزي يب کالؾي ثَزى آى ضا سٗييي ًوَزُ ٍ ؾذؽ زاًف

ذَاّس قس(، ٌَٖاى ٍ سَييحبر ضا ًيع زض نَضر لعٍم ٍاضز ًوبييس. زض  نبزضآى َي کطزُ ٍ ثبظُ ظهبًي )کِ کبضر ٍضٍز ثِ خلؿِ اهشحبًبر زض 

قؿوز زض  ر آى،اَالٖبسَييحبرفيلس  سکويلزض نَضر  قَز. ّوچٌييفطو گعاضـ اؾشفبزُ هينَضر ٖسم ٍضٍز ٌَٖاى، اظ ٌَٖاى ديف

 .کليک کٌيس، فبيل گعاضـ زاًلَز ذَاّس قس  "چبح گعاضـ"ًْبيشب ظهبًي کِ ضٍي زکوِ  ذَاّس قس. ثجزگعاضـ  دبييي

 گَاّي اضتغال تِ تحصيل 200000

 .زاقزس يذَاّ 10-19قکل  هبًٌس يفطه "گعاضـ"اظ ليؿز ثبظقًَسُ  "گَاّي اقشغبل ثِ سحهيل"ثب اًشربة 

 

گعاضـ زاًف آهَظاى – 10-19قکل   

ّبي هَضزًٓط ضا اظ ليؿز اًشربة کٌيس. آهَظاى يب کالؼزض ايي گعاضـ ًيع اثشسا فطزي يب کالؾي ثَزى آى ضا سٗييي ًوَزُ ٍ ؾذؽ زاًف

ذَاٌّس قس )کِ زض ٍاقٕ ّوبى سبضيد نسٍض ٍ ايي گعاضـ زضج زض نَضر ٍضٍز، زض قؿوز ثبال ؾوز چخ  "قوبضُ"ٍ  "سبضيد"فيلسّبي 

کٌس کِ ايي گَاّي قطاض اؾز ثِ هٌَٓض اضائِ ثِ چِ ؾبظهبًي هكرم هي "گَاّي ثطاي"وبضُ زض گَاّي اقشغبل ثِ سحهيل ّؿشٌس(، فيلس ق

گعاضـ  کِ( A5يب  A4کٌس )ًيع ؾبيع کبغص هَضزاؾشفبزُ ثطاي چبح ضا سٗييي هي  "ـاًساظُ گعاض "(.  ايدبز قَز )هربَت گَاّي کيؿز

 .کليک کٌيس، فبيل گعاضـ زاًلَز ذَاّس قس  "چبح گعاضـ"ًْبيشب ظهبًي کِ ضٍي زکوِ  ايدبز ذَاّس قس. آى اثٗبز هشٌبؾت ثب
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 اهتحاًاتگشارش  2000

 (:10-20زض حبل حبيط ؾبهبًِ ّوکالؾي اهکبى ايدبز گعاضقبر ظيط ضا ثطاي اهشحبًبر فطاّن ًوَزُ اؾز )قکل 

 ليؿز اهشحبًبر سطم خبضي 

 ليؿز ًوطار اهشحبى 

 

اهشحبًبرگعاضـ  – 10-20قکل   

 ليست اهتحاًات تزم جاري 200000

 . زاقز سيذَاّ 10-21قکل  هبًٌس يفطه "گعاضـ"اظ ليؿز  "ليؿز اهشحبًبر سطم خبضي"ثب اًشربة 

 

گعاضـ ليؿز اهشحبًبر سطم خبضي – 10-21قکل   

 ثبقس.هيزض ؾبهبًِ  سطم سحهيليقسُ ّوبى قٌبؾِ  زاًلَز. ًبم فبيل ذَاّس قسزاًلَز فبيل گعاضـ   "چبح گعاضـ"ثب کليک ثط ضٍي زکوِ 

 ليست ًوزات اهتحاى 200020

 .زاقزس يذَاّ 10-22قکل  هبًٌس يفطه "گعاضـ"اظ ليؿز  "ليؿز ًوطار اهشحبى"ثب اًشربة 

 

گعاضـ ليؿز ًوطار اهشحبى – 10-22قکل   

ًوبييس سب کليِ اهشحبًبر سٗطيف قسُ زض آى ًيوؿبل ًوبيف سَاًيس ًيوؿبل هَضز ًٓطسبى ضا اًشربة هي "سطم سحهيلي"اظ ليؿز ثبظ قًَسُ 

 اًشربة کٌيس. "ي اهشحبًبرّوِ"ّب ضا زاضيس، اظ ليؿز زازُ قَز ٍ ؾذؽ اهشحبًبسي کِ قهس سْيِ گعاضـ ليؿز ًوطار آى
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ثطحؿت ًبم "قبهل زٍ گعيٌِ کٌس ٍ ليؿز ايدبز قسُ ضا هكرم هي سطسيت اَالٖبرثبقس کِ ًحَُ هي "ؾبظيهطست"فيلس آذط ايي فطم 

آهَظاى ثِ نَضر نَٗزي )اظ الف اؾز. زض نَضسي کِ ثرَاّيس ليؿز گعاضـ ثط حؿت ًبم ذبًَازگي زاًف "ثطحؿت ًوطار"ٍ  "آهَظزاًف

طُ( ليؿز ثط حؿت ًوطار ثِ نَضر ًعٍلي )اظ ثيكشطيي ًوطُ ثِ کوشطيي ًو ايي  ي( هطست قَز، گعيٌِ اٍل ٍ زض نَضسي کِ ثرَاّيس سب

 فطو اٍليي گعيٌِ اًشربة قسُ اؾز.هطست قَز، گعيٌِ زٍم ضا اًشربة کٌيس. ثِ نَضر ديف

 اهشحبى آى قسُ ثطاي ّط اهشحبى ّوبى قٌبؾِ زاًلَز. ًبم فبيل ذَاّس قسزاًلَز فبيل گعاضـ  "چبح گعاضـ"ک ثط ضٍي زکوِ ثب کليًْبيشب 

 ثبقس.هي زض ؾبهبًِ

 تزم ّاگشارش  2000

 ثبقس.هي "ّبي سطمليؿز کالؼ"ف زض حبل حبيط گعاضـ سٌْب گعاضـ ايي ثر

 

ّبسطم گعاضـ – 10-23قکل   

 "ّبي سطمّوِ"اظ ليؿز  ضا هَضز ًٓط ّبيکٌيس. ؾذؽ سطماًشربة  "گعاضـ"قًَسُ ضا اظ ليؿز ثبظ  "ّبي سطمليؿز کالؼ"گعيٌِ اثشسا 

ذَاّس  زاًلَزفبيل گعاضـ   "چبح گعاضـ"ثب کليک ثط ضٍي زکوِ . ًْبيشب اًشقبل زّيس "ّبي اًشربة قسُسطم"اًشربة کطزُ ٍ ثِ ليؿز 

 ثبقس.هيزض ؾبهبًِ قسُ ثطاي ّط سطم ّوبى قٌبؾِ سطم سحهيلي  زاًلَز. ًبم فبيل قس

 ثثت ًامگشارش  2010

ؾبل سحهيلي ضا زض ًبهي زض يک آهَظاى ثجزثبقس کِ ليؿشي اظ زاًفهي "ًبمليؿز ثجز"سٌْب گعاضـ ايي ثرف زض حبل حبيط گعاضـ 

 زّس. اذشيبض قطاض هي

 

ثجز ًبم گعاضـ ليؿز – 10-23قکل   

 



 
 ٍيػُ هسيطاى  _  ؾبهبًِ يکذبضچِ هسيطيز هساضؼ ّوکالؾيضاٌّوبي  100

 

ثبالي قؿوز ، ايي ٌَٖاى زض "ٌَٖاى گعاضـ" زضجضا اًشربة کٌيس. زض نَضر ؾبل سحهيلي هَضز ًٓط  "سحهيلي ؾبل"اظ ليؿز ثبظ قًَسُ 

 ًيع اذشيبضي ثَزُ ٍ زض نَضر "سَييحبر"قَز. فيلس هيفطو اؾشفبزُ گعاضـ ًوبيف زازُ ذَاّس قس، زض غيطايٌهَضر اظ ٌَٖاى ديف

 .ذَاّس قسزاًلَز فبيل گعاضـ ايدبز قسُ   "چبح گعاضـ"گعاضـ ًوبيف زازُ ذَاّس قس. ثب کليک ثط ضٍي زکوِ  قؿوز دبييي، زض ٍضٍز

 ساس پَياگشارش 2020

ًكسُ(  ايدبز ًوبييس. ثسيي هٌَٓض ؾبهبًِ ّوکالؾي ثيٌي گبّي هوکي اؾز ًيبظ زاقشِ ثبقيس گعاضـ ذبني ضا )کِ قجال زض ؾبهبًِ ديف

 زّس.ؾبظ دَيب زض اذشيبضسبى قطاض هيثركي ثب ٌَٖاى گعاضـ

 کٌيس.هكبّسُ هي 10-24ؾبظ دَيب ضا زض قکل فطم هطثٌَ ثِ گعاضـ

 

ؾبظ دَيبگعاضـ – 10-24قکل   

زٍ فيلس اذشيبضي ّؿشٌس کِ زض  "قوبضُ"ٍ  "سبضيد". ذَاّس قسزضج ثبالي گعاضـ قؿوز اؾز کِ زض  "ٌَٖاى گعاضـ"ايي فطم اٍليي فيلس 

 ثبيس هشي گعاضـ زض آى قطاض گيطز. يک فيلس اخجبضي اؾز کِ  "هشي گعاضـ"گيطًس. نَضر ٍضٍز زض قؿوز ثبال ؾوز چخ گعاضـ قطاض هي

ذَاّس  زض غيطايٌهَضر فطهز گعاضـ ثِ ّنًجبيؿز اظ حس گٌدبيف فطاسط ضٍز، هشي ٍضٍزي  اي ثَزى گعاضقبر دَيب،ثب سَخِ ثِ سک نفحِ

. اظ آًدبيي کِ ؾبهبًِ ثط ايي هَضز ًٓبضسي ًساضز، ثبيؿز آى ضا هسًٓط قطاض زّيس )الجشِ زض حبلز هٗوَل هشي گعاضقبر اظ چٌس ؾُط رزضي

 فطاسط ًرَاّس ضفز ٍ لصا ًگطاًي ذبني زض ايي ظهيٌِ ٍخَز ًساضز(.

ٍاضز ًوبييس. زض  "اهًب"ٌسُ زض ظيط هشي انلي )ؾوز چخ دبييي هشي( ايبفِ قَز، آى ضا زض فيلس اگط ثرَاّيس ًبم ًَيؿٌسُ يب اهًب کٌ

ثبالي گعاضـ  قؿوز ايس(، زضکِ گعيٌِ ًوبيف لَگَ ضا ٖالهز ثعًيس، لَگَي هسضؾِ )کِ زض ثرف هكرهبر هسضؾِ سٗييي ًوَزُنَضسي

اي کِ زض حبل سْيِ آى ّؿشيس، اظ ثيي حبالر هَخَز اًشربة قَز. بظ قوب ٍ ًبهِسَاًس ثب سَخِ ثِ ًياًساظُ گعاضـ ًيع هي .قسذَاّس  زضج

 .ذَاّس قسزاًلَز ، فبيل گعاضـ "چبح گعاضـ"ثب کليک ثط ضٍي زکوِ ْبيشب ً

 چاج  اطالػات ٍرٍد کارتزاى 2030

ّب کِ ثب اؾشفبزُ اظ آى زّيسهي اذشهبلکبضثطي ٍ ضهعٖجَضي ًبم يکثطاي ّط کٌيس ٌّگبهي کِ اَالٖبر کبضثطاى ضا زض ؾبهبًِ ٍاضز هي

ٍخَز زاقشِ  افطازاؾشفبزُ ًوبيس. اهب ثبيؿز ضٍقي ثطاي اضائِ ايي اَالٖبر ثِ  ؾبهبًِثِ دٌل کبضثطي ذَز ٍاضز قسُ ٍ اظ اهکبًبر  ثشَاًٌس

 ًوَزُ اؾز. ضا ثطاي سوبم کبضثطاى )ثِ خع هسيطاى( فطاّنچبح اَالٖبر کبضثطي  ثبقس. ثسيي هٌَٓض ؾبهبًِ اهکبى
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اى سَؾٍ يک الگَضيشن ضهعًگبضي اي ثطذَضزاض اؾز، اَالٖبر کبضثطاظ آًدبيي کِ هقَلِ اهٌيز زض ؾبهبًِ ّوکالؾي اظ اّويز ٍيػُ تذکز 5

-هيثِ ٌّگبم چبح، اَالٖبر ضهعگكبيي قسُ ٍ زض اذشيبض هسيط قطاض  کِقَز بضى زض دبيگبُ زازُ ثِ نَضر کسگصاضي قسُ ًگْساضي هيهشق

 ثبقس.ز. ثسيْي اؾز هؿئَليز حفّ اهٌيز گعاضقبر ثط ْٖسُ قرم هسيط ثَزُ ٍ ٍي هلعم ثِ ضٖبيز کليِ ًکبر اهٌيشي زض ايي ثبضُ هييطگ

 (.10-25، هٗلويي ٍ کبزض ازاضي )قکل دصيط اؾز: زاًف آهَظ، اٍليب ىزض چْبض گطٍُ اهکب ٍضٍز ثط حؿت ًقف کبضثط،اَالٖبر  چبح گعاضـ

 

چبح اَالٖبر ٍضٍز کبضثطاى – 10-25قکل   

 چاج اطالػات ٍرٍد داًص آهَس 203000

 . زاقز سيذَاّ 10-26قکل  هبًٌس يفطه "گعاضـ"اظ ليؿز  "زاًف آهَظاى"ثب اًشربة 

 

چبح اَالٖبر ٍضٍز کبضثطاى – 10-26قکل   

کِ ٖول گعاضـ گيطي ضا ثِ زاضاي ؾِ گعيٌِ اؾز  "گعاضـ گيطي اظ"، ليؿز ثبظقًَسُکٌيسهكبّسُ هي 10-26ّوبًَُض کِ زض قکل 

 زّس.آهَظاى( اًدبم هيآهَظاى کالؼ( يب کلي )ثطاي ّوِ زاًفآهَظ يب ثط حؿت زاًفنَضر فطزي يب کالؾي )ثط حؿت زاًف

اظ  هَضز ًٓط ضا زاًف آهَظاى. زض ايي حبلز ذَاّس قس 10-27قکل  هبًٌسضا اًشربة کٌيس فطم  "زاًف آهَظاى اًشربة قسُ"اگط گعيٌِ 

 هٌشقل ًوبييس. "زاًف آهَظاى اًشربة قسُ"اًشربة کطزُ ٍ ثِ ليؿز  "ّوِ زاًف آهَظاى" ليؿز

 

آهَظاى ثِ نَضر فطزيچبح اَالٖبر ٍضٍز زاًف – 10-27قکل   
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ّبي کالؼ. زض ايي حبلز ذَاّس قس 10-28قکل  هبًٌسضا اًشربة کٌيس فطم  "ّبي اًشربة قسُّوِ زاًف آهَظاى کالؼ"چٌبًچِ گعيٌِ 

 هٌشقل ًوبييس. "ّبي اًشربة قسُکالؼ"اًشربة کطزُ ٍ ثِ ليؿز  "ّبّوِ کالؼ"اظ ليؿز  هَضز ًٓط ضا

 
آهَظاى ثِ نَضر کالؾيچبح اَالٖبر ٍضٍز زاًف – 10-28قکل   

 

ؿز ربة اظ ليذَاّس قس ٍ ًيبظي ثِ اًش گيطيگعاضـآهَظاى اَالٖبر ٍضٍز ّوِ زاًفاظ ، "آهَظاىّوِ زاًف"زض نَضر اًشربة گعيٌِ 

 .ًيؿز

 

 آهَظاىچبح اَالٖبر ٍضٍز ّوِ زاًف – 10-29قکل 

 

ثِ نَضر  کِ ثبيسآهَظاى ثبيؿز اظ َطيق آى ثِ ؾبهبًِ ٍاضز قًَس ايؿز کِ زاًف( نفحURLًِكبًي ايٌشطًشي ) "آزضؼ نفحِ ٍضٍز"فيلس 

 http://demo.hamkelasiSoftware.ir/panels  قَز. هثبل:    ٍاضز( اثشسايي //:httpسطخيحب ثب کبهل ٍ زقيق )

ضا  "چبح اَالٖبر ّط کبضثط زض يک نفحِ هدعا"آهَظ زض يک نفحِ ثِ نَضر هدعا قطاضگيطز، گعيٌِ ذَاّيس اَالٖبر ّط زاًفچٌبًچِ هي

ًْبيشب ثب کليک ثطضٍي  قس.ثبهي A4اًساظُ سوبم نفحبر ايي گعاضـ . س قسٌٖالهز ثعًيس. زض غيطايٌهَضر اَالٖبر دكز ؾط ّن چبح ذَاّ

 .ذَاّس قسزاًلَز آهَظاى فبيل اَالٖبر ٍضٍز زاًفزکوِ چبح گعاضـ، 
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 چاج اطالػات ٍرٍد اٍلياي داًص آهَس 203020

ذَاّس  گيطيگعاضـآهَظاى اٍليبي زاًف کبضثطياَالٖبر  اظ ثرف قجل اؾز ، خع آًکِ زض ايٌدبهَاضز هكبثِ زقيقب سوبم هَاضز ايي ثرف 

 قس.

 اطالػات ٍرٍد هؼلنچاج  203000

 گيطي ثِ نَضر کالؾي ٍخَز ًساضز.ثطاي هٗلويي اهکبى گعاضـ ثرف قجل اؾز کِ الجشِ هَاضز سوبم هَاضز ايي ثرف زقيقب هكبثِ 

 

چبح اَالٖبر ٍضٍز هٗلويي – 10-30قکل   

 کادر اداري 203000

 ذَاّس قس. گيطيگعاضـکبزض ازاضي  کبضثطياَالٖبر اظ ثرف قجل اؾز، خع آًکِ زض ايٌدب  هَاضز سوبم هَاضز ايي ثرف زقيقب هكبثِ

 

چبح اَالٖبر ٍضٍز کبزض ازاضي – 10-31قکل   
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 0 هطخصات هذرس3ِ
 11-1ثبقس. فطم هكرهبر هسضؾِ هبًٌس آًچِ زض قکل اَالٖبر کلي ٍ ٖوَهي ّط هسضؾِ اظ َطيق ايي ثرف قبثل هكبّسُ ٍ ٍيطايف هي

 ثبقس. ًبم کبهل هسضؾِ، ؾبل سبؾيؽ، سلفي، ًكبًي ٍ ... هيکٌيس، قبهل هكبّسُ هي

 

هكرهبر هسضؾِ – 11-1قکل   

ايي قؿوز قسُ زض زضجًبم کبهل هسضؾِ زض ايي فطم اخجبضي اؾز. زض ٍضٍز ًبم ثِ نَضر کبهل ٍ نحيح زقز ًوبييس، ظيطا ًبم  زضج تذکز5

 خع ًبم هسضؾِ ٍاضز کطزى ؾبيط هَاضز اذشيبضيؿز. ثِ .هَضز اؾشفبزُ قطاض ذَاّس گطفزسوبم گعاضقبر ؾبهبًِ  زض

ّبيي اظ ؾيؿشن)هثال دَضسبل( سوبهي اَالٖبر ٍاضز قسُ زض ايي فطم ٖوَهي ٍ خْز اَالٔ ّوگبى ثَزُ ٍ لصا هوکي اؾز زض قؿوز تذکز5

 ًوبيف زازُ قَز.

اثٗبز هٌبؾت  ايي سهَيط زاضاي س. زقز زاقشِ ثبقيسآضم يب لَگَي هسضؾِ ضا زضج ًوبييسهَيط سَاًيس هي "لَگَي هسضؾِ"زض قؿوز  تذکز5

سهَيط زض ثيكشط  اييکيلَثبيز(  زاقشِ ثبقس، ظيطا  50ٍ حدن دبييي)کوشط اظ  ثَزُ (قَزديكٌْبز هي 3ثِ  2ؿجز ٖطو ثِ اضسفبٔ )ً

 ٍ ثٌبثطايي ثبيس اظ کيفيز هٌبؾجي ثطذَضزاض ثبقس. گيطزهَضز اؾشفبزُ قطاض هي نبزضُگعاضقبر 

 قَز.يک اظ سغييطار اًدبم قسُ )حشي سَٗيى ٖکؽ( اٖوبل ًويکليک ًکٌيس ّيچ "شذيطُ سغييطار"سب ظهبًي کِ ثط ضٍي زکوِ  5تذکز

 ٍ فطم ثِ حبلز قجل اظ ٍضٍز اَالٖبر ثبظ ذَاّس گكز. ُحصف قس ٍاضزُ کليک کٌيس اَالٖبر "ضيؿز فطم"وِ اگط ثط ضٍي زک تذکز5
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 0 اهکاًات4
ثرف  ،افعاض. اظ خولِ ايي اهکبًبر زض ٍيطايف فٗلي ًطمگيطزهيزض اذشيبض قوب قطاض  ثرفثطذي اظ اهکبًبر خبًجي ؾبهبًِ ثِ ٍاؾُِ ايي 

 ثبقس.هي "هسيطيز هيبًجطّب"

 تزّاهذيزيت هياى 4000

ِ ثبقس کِ کبضثط)هسيط( ثؾبهبًِ هيّبي هَخَز زض سوبهي فطم کٌيس، قبهلهكبّسُ هي 12-1هبًٌس آًچِ زض قکل  "ؾيؿشنّبي ليؿز فطم"

کٌيس، سٗسازي اظ ّبيي کِ ثيكشط ثب آًْب کبض هيسَاًيس ثطاي زؾشطؾي ؾطيٕ سط ٍ آؾبًشط ثِ فطمّب زؾشطؾي زاضز. زض ايي ثرف قوب هيىآ

کٌيس( ز ثِ ؾبهبًِ هكبّسُ هي( ذَز )هٌَٓض اظ هيعکبض اٍليي نفحِ ايؿز کِ دؽ اظ ٍضdesktopٍّب ضا ثِ ٌَٖاى هيبًجط ثط ضٍي هيعکبض )آى

 . زّيسقطاض 

 

ّبي ؾيؿشنليؿز فطم – 12-1قکل   

نفحِ ٍضٍز زض نفحِ انلي ًوبيف زازُ ذَاٌّس ( refreshؾبظي )هيبًجطّبي اًشربة قسُ دؽ اظ ٍضٍز ثٗسي قوب ثِ ؾيؿشن يب سبظُ

 (.12-2قکل قس)

 

هيبًجطّبي هيعکبض کبضثط – 12-2قکل   

اي اٖوبل سغييطاسي کِ ثط س.ذَاّيس قهيبًجط ايدبز کٌيس ٍ زض نَضر اًشربة ثيكشط ثب ديغبم ذُب هَاخِ  فطم 10ثطاي حساکثط سَاًيس قوب هي

 کليک کطزُ ٍ ديبهي هجٌي ثط هَفقيز زضيبفز کٌيس. "شذيطُ سغييطار"ثط ضٍي زکوِ  ثبيسايس، حشوب ايدبز کطزُ
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 تٌظيوات 0.0
ّبي هٌحهط ثِ فطز ؾبهبًِ اؾز. الجشِ هسيط هسضؾِ ض کٌشطل ثطذي سٌٓيوبر ذبل ٍ ٍيػگيّبي هشٗسزي ثِ هٌَٓثرف قبهل فطمايي 

ّب ًساقشِ ٍ ثِ زليل خلَگيطي اظ ثطٍظ اقشجبّبر احشوبلي ٍ دطّيع اظ قلَغي ٍ ديچيسگي هٌَّب ٍ ًيبظي ثِ هكبّسُ ٍ کبض ثب سوبم ايي فطم

ّب زض ايي ثبقس ٍ لصا اظ سَييح آى( ؾبهبًِ قبثل هكبّسُ هيsuperAdmin) ّب سٌْب سَؾٍ فَ  هسيطؾطزضگوي هسيط، ثطذي اظ ايي فطم

 ثبقس.( ؾبهبًِ هيlogثبقس ثرف هسيطيز گعاضقبر )کٌين. اهب سٌٓيوبسي کِ سَؾٍ هسيط هسضؾِ قبثل هكبّسُ هيهؿشٌسار ذَززاضي هي

 (logهذيزيت گشارضات ) 0.000

ي زض دبيگبُ زازُگعاضقي ثِ هٌَٓض اقطاف کبهل ٍ ّوِ خبًجِ ثط ٖولکطز کبضثطاى ، اظ ّط ٖوليبسي کِ سَؾٍ ّط کبضثط زض ؾبهبًِ اًدبم قَز، 

 ثبقس.افعاض ثجز ٍ ًگْساضي ذَاّس قس ٍ ايي گعاضقبر سوبهب سَؾٍ هسيط قبثل هكبّسُ هيًطم

)يک قوبضُ هٌحهط ثِ فطز  کٌيس، قبهل قوبضُهكبّسُ هي 13-1هبًٌس آًچِ زض قکل  اًدبم قسُ سَؾٍ کبضثطاىّبي ٖوليبر ليؿز گعاضـ

 ثبقس. ٍ قطح احشوبلي هي ظيط ؾيؿشن، ؾطٍيؽ، ٖولگط، سبضيد ٍ ظهبىقَز(، ًبم ثطاي ّط گعاضـ اؾز کِ سَؾٍ ذَز ؾبهبًِ هكرم هي

 

ليؿز گعاضقبر – 13-1قکل   

 

قًَس(، ثطضؾي ثب ضًگ نَضسي هشوبيع هي 13-1ذُبّبي ضخ زازُ زض ؾيؿشن )کِ زض ليؿز قکل  هكبّسُسَاًس زض کبضثطز ايي گعاضقبر هي

سَاًس ّبي احشوبلي ٍ هَاضزي اظ ايي زؾز ثبقس. يوٌب سحليل ايي گعاضقبر هيّبي هدبظ يب غيطهدبظ کبضثطاى يب ؾَء اؾشفبزُکليِ زؾشطؾي

کٌٌس ٍ يب ؾبٖبسي اظ قجبًِ ضٍظ کِ ّبيي کِ کبضثطاى ثيكشط ثب آى کبض هيض هثبل ثرفاَالٖبر خبلت سَخْي زض اذشيبض هسيط قطاض زّس )ثِ ََ

 کٌٌس ٍ هَاضزي اظ ايي زؾز(.کبضثطاى ثيكشط ثِ ؾيؿشن هطاخِٗ هي

قَز کِ قبهل ثبظ هي 13-2( زض نَضسي کِ ثط ضٍي ّط ضزيف زٍثبض کليک کٌيس، دٌدطُ اي هبًٌس قکل 13-1زض ليؿز گعاضقبر )قکل 

 ثبقس.ِ خعئيبر هطثٌَ ٖوليبر ضزيف هَضزًٓط هيکلي

 



 
 107 ٍيػُ هسيطاى  _  ضاٌّوبي ؾبهبًِ يکذبضچِ هسيطيز هساضؼ ّوکالؾي

 

 

 

 

خعئيبر گعاضـ – 13-2قکل   

( ثيف اظ يکي ثبقس )سٗساز گعاضقبر ظيبزسط اظ يک نفحِ ثبقس( زکوِ ّبي 13-1زض نَضسي کِ نفحبر ليؿز گعاضقبر )قکل  تذکز5

 ثعًيس(.سَاًيس ثيي نفحبر خبثِ خب قَيس )ليؿز ضا ٍض  دبييي ليؿز فٗبل قسُ ٍ هي

 پاکساسي 0.00000

گعاضقبر بثس، الظم اؾز يّب ثِ ؾطٖز افعايف هياظ آًدب کِ حدن گعاضقبر ؾبهبًِ ثِ ذهَل زض نَضر سٗسز کبضثطاى ٍ فٗبليز ظيبز آى

 س )الجشِ ؾبهبًِ ثِ نَضر ذَزکبض زض هقبَٕ ظهبًي هكرمًدبکؿبظي قَاظ ليؿز گعاضقبر هطسجب  ،ًساضًساي گط هَضزاؾشفبزُقسيوي کِ زي

زّس، ٍلي زض نَضر لعٍم اهکبى دبکؿبظي ليؿز گعاضقبر ثِ نَضر زؾشي ثطاي هسيط ؾبهبًِ ٍخَز زاضز(. ثطاي ايي ٍْيفِ ضا اًدبم هي

 ي دبکؿبظي ضا اًشربة کطزُ ٍ اَالٖبر ذَاؾشِ قسُ ضا ٍاضز ًوبييس.دبکؿبظي گعاضقبر، اظ قؿوز دبييي فطم، ظثبًِ

دبک "ثبيس سبضيد قطٍٔ يب دبيبى ثبظُ )يب ّط زٍ هَضز( ضا هكرم کٌيس. ؾذؽ ثب کليک ثط ضٍي زکوِ زقز زاقشِ ثبقيس کِ ثطاي حصف حشوب 

 س قس.ٌکليِ گعاضقبر زض ثبظُ ظهبًي اًشربة قسُ حصف ذَاّ "کطزى

 
دبکؿبظي ليؿز گعاضقبر ؾبهبًِ – 13-3قکل   

 

-( ضا اًشربة ًوبييس، کليِ گعاضقبر اظ آى سبضيد ثِ ثٗس )قبهل ذَز سبضيد( حصف هي"اظ سبضيد"زضنَضسي کِ سٌْب ثبظُ قطٍٔ )فيلس  تذکز 5

( ضا اًشربة کٌيس، ّوِ گعاضقبر سب ديف اظ سبضيد اًشربة قسُ )قبهل ذَز سبضيد( "سب سبضيد"قَز. ثِ ََض هكبثِ اگط فقٍ ثبظُ دبيبًي )فيلس 

 س قس.حصف ذَاٌّ
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 تغييز رهش ػثَر 0.020

سَاًس ضهعٖجَض ذَز ٍ ؾبيط کبضثطاى ضا سَاًس ضهعٖجَض ذَز ضا سغييط زّس )ٖالٍُ ثط ايٌکِ هسيط ؾبهبًِ هيزض ؾبهبًِ ّوکالؾي ّط کبضثط هي

-سغييط ضهعٖجَض ذَز هي آهَظ، هٗلن ٍ ؾبيط کبضثطاًي کِ دٌل اذشهبني زاضًس ًيع قبزض ثِآهَظ، ٍلي زاًفسغييط زّس، ّط کبضثط اٖن اظ زاًف

کٌيس، قبهل ضهع ٖجَض فٗلي، ضهع ٖجَض خسيس ٍ سکطاض ضهع ٖجَض خسيس هكبّسُ هي 13-4فطم سغييط ضهع ٖجَض هبًٌس آًچِ زض قکل ثبقٌس(. 

 ثبقس. هي

 

 

سغييط ضهع ٖجَض – 13-4قکل   

ضهع ٖجَض خسيسي  "سکطاض ضهع ٖجَض خسيس"ٍ  "ضهع ٖجَض خسيس"ّبي ثبيس ضهع فٗلي ذَز ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ زض فيلس "فٗليضهع ٖجَض "زض فيلس 

سغييط ضهع ". ثطاي اٖوبل سغييطار حشوب ثبيس ضٍي زکوِ ثطاي ٍضٍز ثِ دٌل هَضز اؾشفبزُ قطاض زّيس، ٍاضز کٌيس دؽي ذَاّيس اظ ايضا کِ هي

نَضر سغييط ضهعٖجَض ثطاي ٍضٍزّبي ثٗسي ثبيؿز اظ آهيع ضهعٖجَض زضيبفز کٌيس. زض کليک کطزُ ٍ ديبم هجٌي ثط سغييط هَفقيز  "ٖجَض

 قَز.کٌس ٍ فطم هدسزا آهبزُ اؾشفبزُ هيهي دبکّب ضا ًيع اَالٖبر ٍاضز قسُ زض فيلس "دبک کطزى فطم"ضهعٖجَض خسيس اؾشفبزُ کٌيس. زکوِ 

 .کبضاکشط ثبقس 6ضهع ٖجَض خسيس ثبيؿز زؾز کن قبهل  تذکز5

ٗي کٌيس اظ سطکيت حطٍف ٍ اٖساز زض ضهعٖجَض ذَز اؾشفبزُ طزُ ٍ ؾؾبزُ ٍ قبثل حسؼ ظزى ذَززاضي کاظ اًشربة ضهعّبي ٖجَض   تذکز5

 .کٌيس

 .ضهع ٖجَض ًؿجز ثِ حطٍف کَچک ٍ ثعضگ حؿبؼ اؾزتذکز5 

 .ثِ ّيچ ٌَٖاى ضهعٖجَض ذَز ضا زض اذشيبض ؾبيطيي قطاض ًسّيستذکز5 
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