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 دیدرگ سیسات یرازفا مرن تکرش کی تیرومام اب ۱۳۸۸ لاس رخاوا  زا ایوپ هشیمه ناینب شناد تکرش
 ار دوخ هعسوت و دشر لحارم و هتفای روضح سراف یروانف و ملع کراپ متسیسوکا رد سیسات ودب زا و
 فلتخم عیانص یزاس دنمناوت تهجرد )۱۳۹۴ ات ۱۳۸۸ زا( هیلوا یاه لاس رد تکرش نیا .تسا هدومن یط
 یروانف ینامزاس هرواشم یاه هژورپ ماحنا و  نویساموتا هعسوت قیرط زا دالوف و کیمارس ،تفن  زا معا
  .تسا هتشاد یرثوم ینیرفآ شقن و هدرامگ تمه ,تاعالطا
 متسیسوکا دشر عورش اب نامزمه و هدش لصاح ینف شناد و هدنزرا براجت ساسا رب ۱۳۹۵ لاس زا
 هدومن تسا سایقم گرزب ربا و گرزب یتنرتنیا یاه سیورس هعسوت هب مادقا , IT رب ینتبم یاه پاتراتسا
  .تسا هدوب تسُپای و لگیچ ,ناتیچ سیورس هلمج زا هک تسا

 , رگید لوصحم هس و 1ISPL  یراجت مان اب تکرش نیا سایقم گرزب یرازفا مرن یاه هناماس دیلوت طخ
 ۲۰۱۶ لاس رد تکرش نیا .تسا یروهمج تسایر یروانف و یملع تنواعم زا ناینب شناد زوجم یاراد
 هزیاج بسک هب قفوم ,ایسآ یروانف و ملع یاه کراپ رد روانف رترب تکرش راهچ زا یکی ناونع هب یدالیم
 .دشاب یم ASPA یراختفا وضع  و دیدرگ ) 1ASPA Award( ایسآ یروانف و ملع یاه کراپ نمحنا هژیو
 رد هک نپاژ روشک JICA هسسوم هب هتسباو NINJA یهد باتش همانرب رد تکرش نیا یدالیم ۲۰۲۰ لاس رد
 رترب پاتراتسا ۱۵ نایم رد ,ناهج رسارس زا پاتراتسا ۱۰۰ نیب زا ,دیدرگ رازگرب هام هس یط مانتیو روشک
 .تفرگ رارق مراهچ هاگیاج رد تیاهن رد و
 دیدرگ ناینب شناد زوجم ذخا هب قفوم ,ناینب شناد نوناق بیوصت اب نامزمه و ۱۳۹۴ لاس زا تکرش نیا
 ساسا رب دوخ یناینب شناد زوجم دیدمت هب قفوم یا هرود یاه یبایزرا زا سپ ًابترم ,تدم نیا یط و
  .تسا هدیدرگ دیدج یاه یروانف هعسوت و یدمآزور

 
  رب غلاب ماحنا و )تسُپای ,ناتیچ ,لگیچ( ناینب شناد و سایقم گرزب یپاتراتسا لوصحم هس هعسوت

 ینامزاس یرامعم هرواشم و یجراخ و یلخاد یرازفا مرن سایقم گرزب و طسوتم قفوم هژورپ ۲۵
 .دشاب یم تکرش نیا تاراختفا زا یرگید شخب ,هتشذگ لاس هد رب غلاب یط تاعالطا یروانف
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 و یروآ زرا و  تارداص ناسآ و الاب تیلباق
 رب ینتبم راک و بسک هعسوت و یروانف راشتنا

!ناهج یاجک ره رد مرن یاه یروانف

  ,هعسوت لاح رد و هتفای هعسوت یاهروشک مامت
 و داصتق زا تورث و هدوزفا شزرا داجیا لاح رد
!دنتسه شناد رب ینتبم یاهراک و بسک

 ماخ و یتفن داصتقا رییغت لاح رد ناریا داصتقا
 شناد هب هدوزفا شزرا نودب تارداص و یشورف
!تسا ناینب

 راک و بسک  کرحت تردق یاراد•
ناهج لک رد  مرن یروانف -یتنرتنیا
یروآ یزرا و تارداص تیلباق•
 رد یجراخ هیامرس بذج تیلباق•

روشک زا جراخ

 هزوح رد هیامرس بذج لحم نیرتشیب•
 یعونصم شوه و رازفا مرن

 اه سیلپ تکرام زین و یعونصم شوه•
 رد هیامرس بذج گرزب هزوح ود

تسا ناهج

 زیرگ رییغت و هدش ماحنا یراذگ لیر•
تسا ریذپان

 رد ینوناق هزوح نیرت تیامح رپ•
 شناد عیانص رضاح لاح رد روشک
دنتسه ناینب
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 هب دنم هقالع مرتحم )یاهرکورب( نارگ هطساو و ناراذگ هیامرس هجوت لباق

  ناینب شناد و هتفرشیپ یاه یروانف هزوح رد یراذگ هیامرس
 

  مالس اب
  ”ایوپ هشیمه“ یراجت مان اب نایوپ هنازرف کیپ ناینب شناد تکرش ,دناسر یم راضحتسا هب ,ًامارتحا 
)IsDynamic(,  روشک رد قفوم و رترب ناینب شناد یاه تکرش زا و سراف یروانف و ملع کراپ رد رقتسم, 

 .دراد یم مالعا ار دوخ یریذپ هیامرس و تکراشم هوحن ,لیذ یراذگ هیامرس هتسب بلاق رد و ناوخارف یط
 و لاعف مرتحم یاهرگ هطساو زین و یراذگ هیامرس هی دنم هقالع و مرتحم یقوقح و یقیقح دارفا هیلک زا

 .ددرگ یم توعد,ناوخارف نیا رد تکرش تهج ,هتفرشیپ یاه یروانف هزوح هب دنم هقالع
 

 یزورهب و یزوریپ دیما هب
 ایوپ هشیمه تکرش
 راک و بسک هعسوت تنواعم

 ۱۴۰۱ دادرخ
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 )) کاپ نادزی مانب (( 
 لماع ریدم و راذگناینب مایپ 
  یزیچ ره زا شیب ,زورما بوشآرپ و هدیچیپ و هدینت مه هب ناهج رد هک تسا ییابیز موهفم یلم تیوه 
 تروص رد یتح هک یوحن هب یلم تیوه یلدنص رب ندز هیکت راوتسا و مکحم .میتسه نآ هب هجوت دنمزاین

 اما تخس رایسب رما ,دشاب صخشم نام یتیوه هصخاش ,ناهج لک رد یلدنص نیا شخرچ و کرحت
 ,قیقد یهاگآ ,نام یاه هشیر و اه یدنمناوت هب رواب ,میراد زاین هک یزیچ نیرت مهم ,نآ یارب .تسا یندش
 و رمتسم یزرو شناد و یدمآزور و نامیاه توق و اه فعض زا روک بصعت نودب و هنانیب عقاو ,قیمع
 .تسا نام نوماریپ ناهج تارییغت هب قیمع شنیب و کرد
 داصتقا رد دوخ هدنزرا هاگیاج و شقن هب ,میسانش یم یبوخ هب ار نام یلم تیوه ,ایوپ هشیمه رد ام
 یاه تخاسریز یمامت و میتسه فقاو ًالماک ,تسا نامزیزع ناریا تفرشیپ و هعسوت هار اهنت هک ناینب شناد
 هدومن مهارف ار یللملا نیب و یلخاد هعسوت و دشر یارب مزال یملع و یروانف ,یگنهرف ,یونعم ,یرکف
 ار رادیاپ هعسوت و تفرشیپ و دشر همانرب ,قوف یاه تخاسریز داجیا و تیوقت نودب ناوت یم رگم .میا
  !؟دش روصتم راک و بسک کی یارب
 ام هیامرس .میدرک یراذگ هیامرس قوف یاه تخاسریز یور, لاس هد یط ام ,ایوپ هشیمه تکرش رد
 تامیالمان همه دوجو اب نام فادها یاپ یزور هنابش یگداتسیا و یلام هیامرس ,یناوج هیامرس رب لمتشم
 .تسا هدوب
 

 متسیسوکا تارییغت هب هاگآ و دنم هقالع نارگ هطساو و  ناراذگ هیامرس یمامت زا راختفا اب , بناجنیا
 ناینب شناد داصتقا یلاعتم و نشور ریسم و هتفرشیپ یاه یروانف هب هدرتسگ درکیور و ناهج رد یداصتقا
 یهارمه ار ام ,تکرش نیا نشور و مود هلاس هد دشر ریسم ندرک یط رد هک میامن یم توعد , روشک رد
  .دییامرف
 !میا هدامآ یناهج یاهرازاب اب هدرتسگ دورو یارب ام

 

 زا یکی ,روشک رد ناینب شناد یاه تکرش رگید زا یرایسب دننام ایوپ هشیمه تکرش ,کش یب
 دنتسین نآ نیسسوم هب قلعتم اهنت ناینب شناد یاه تکرش .تسا نیمزرس نیا یاه ییاراد نیرتدنمشزرا
 هب ار یلم تاهابم دنناوت یم هک دنتسه یروشک ره ییاراد نیرت مهم و دنتسه ناشروشک هب قلعتم هکلب
 یم تاهابم و رابتعا ,روشک نآ نامدرم یارب ,ایند گرزب روانف یاه تکرش هک روطنامه دنروآ ناغمرا
  .دننیرفآ
 
 یزورهب و یزوریپ دیما هب
 دنمشناد هنازرف
  لماع ریدم و راذگناینب

 ۱۴۰۱ دادرخ
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 ؟! ناینب شناد هزوح رد یراذگ هیامرس ارچ :همدقم .1

 رگیدکی اب هک یکچوک یاه تکرش یریگ لکش و شناد رب ینتبم داصتقا .میشاب نیب عقاو هک تسا بوخ
 تسا اه ههد هک تسا نالک یتسایس ,دنهد یم لیکشت روشک فلتخم عیانص رد ار یگرزب یاه نیمات هریحنز
 ام زیزع روشک یداصتقا هعسوت رتسب .تسا هدیدرگ ییارجا و ذاختا یزورما هتفرشیپ و یتعنص یاهروشک رد
 رد و تسا هدش یراذگ لیر و یزیر هیاپ انبم نیا رب ,لبق ههد کی زا ًابیرقت و یتآ یاه لاس یارب ,زین ناریا

 باتش ,هنایارگدرخ نایرج نیا ,تالکشم و اه یتساک همه دوجو اب ,یراج لاسً اصوصخ و ریخا یاه لاس
 زا ییاهر  و یشورف ماخ رب ینتبم یتفن داصتقا زا ییاهر ,روشک یداصتقا هعسوت هار اهنت ًاقطنم .تسا هتفرگ

 یقیقح صاخشا .تسا ماخ تروص هب تالوصحم و داوم تارداص و هدوزفا شزرا داجیا نودب تارداص
 شزرا قلخ داجیا نودب و رادیاپان یاه هزوح رد یراذگ هیامرس دب معط ,ریخا یاه لاس یط یقوقح و
 نیا زا یخرب رد یراذگ هیامرس هچ رگا .دنا هدیشچ یبوخ هب ار هریغ  و وردوخ و هکس و زرا دننام هدوزفا

 صخاش رد اریز تسا هتشادن یلصحام ینارگ و مروت داجیا زج هب ًاعون اما تسا هدوب روآ دوس رایسب اه هزوح
 ییاهن لوصحم ینارگ و هیلوا داوم ینارگ هب رجنم ًالمع هکلب هدوبن رثوم اهنت هن )GDP( یلم صلاخان دیلوت
 ناشن داجیا هب رجنم اه یراذگ هیامرس نیا ,انمض .تسا هدوب برخم رایسب تیاهن رد  و هدیدرگ یدیلوت

 ًابلاغ عقاو رد و دندرگ یمن  یلملا نیب و یلم یزاس تیوه ,رادیاپ راک و بسک و لاغتشا ,دنمشزرا یراجت
 ینیرفآ شزرا هن !.دنتسه دوس یرگادوس ًافرص

 

 رد هتفرشیپ یاه یروانف هزوح رد یراذگ هیامرس .تسه یدج رییغت لاح رد ,روشک یداصتقا هعسوت ریسم
 ,عیانص نیا نیرت مهم زا یکی .تسا ناوارف هدوزفا شزرا داجیا اب یراذگ هیامرس یاه هزوح نیرترب ناهج
 تورث دیلوت و فراعتم ریغ یاهدشر تیفرظ هک یتعنص اهنت .تسا رازفا مرن -تاعالطا یروانف تعنص
 یمیهافم .تسا رازفا مرن -تاعالطا یروانف تعنص ,دراد ار هیلوا یراذگ هیامرس اب هسیاقم لباق ریغ یاه
 بیترت هب اهنآ شزرا هک دنتسه ییاه پاتراتسا هک نروک اتکه و نروک اکد ,نروکینوی یاه پاتراتسا دننام
 مرن تعنص رد ,ناهج لک رد ًابلاغ ,تسا رالد درایلیم دصکی و رالد درایلیم هد ,رالد درایلیم کی رب غلاب
 .دندرگ یم و هدیدرگ داجیا رازفا

 لک رد تارداص و ییاجباج و کرحت تردق نیرتشیب ,نآ ناراد ماهس و ناراذگناینب یارب رازفا مرن تعنص
 و راشتنا تیلباق ,شا ییاهن لوصحم هکنیا لیلد هب تعنص نیا ,زین ام روشک رد .تسا هدروآ مهارف ناهج
 و یمیرحت طیارش رد هچ ,دراد ار قالخ یاه یژتارتسا رب ینتبم فلتخم یاهروشک رد یرادرب هرهب و هعسوت

 نآ یاه لاثم نیرتدیدج .دیامن هبرجت ار رکذلا قوف یاه دشر یتح و ییامن دشر دناوت یم ,یمیرحت ریغ هچ
 هتشاد یناوارف دشر روشک رد ریخا یاه لاس یط هک تسا یزاب تعنص رد یرازفا مرن تالوصحم تارداص

  .تسا
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 :ایوپ هشیمه تکرش یدیلک و هدش ققحم یاه شزرا .2

  :تسا هدوب ریز یدیلک لصا شش رب ینتبم ایوپ هشیمه تکرش رد نایرتشم یارب شزرا قلخ
 رمتسم ینابیتشپ و تنامض تامدخ هیارا قیرط زا یرتشم اب تدم دنلب هطبار داجیا •
  لماک لوصحم لیوحت و هژورپ ماحنا نامز هب دوب دهعتم •
 یرتشم اب هدش قفاوت ییاهن تمیق هب ندوب دهعتم •
  یرتشم راظتنا زا رتارف یتیفیک هیارا هب ندوب دهعتم •
  هژورپ هجدوب عقوم هب نیمات و یلام طابضنا هب یرتشم ندومن دهعتم •
  هزوح نیا رد طلست و اه)Best Practice( ناهج براجت نیرتهب زا هنارهام هدافتسا •

 

  یونعم و یدام دص رد دص تیکلام  قوقح اب  هتفای هعسوت یاه پاتراتسا و یرازفا مرن تالوصحم .3
 

 فیدر
 یراجت مان

 لوصحم
 دربراک

 هدش مامت یاهب
 )لایر نویلیم(

 یراذگشزرا لقادح
 )لایر نویلیم( 

۱ Cheegel 
 یتنرتنیا شورف )هاگرازاب( سیلپ تکرام مرفتلپ

 و هدمع و درخ ,یزرا ۱۶ ,هنابز تسیب
   یشرافس

۰۰۰/۳۷ ۰۰۰/۱۵۰ 

۲ YaaPost 
 ساسا رب یبایرازاب- میقتسم تسپ تخاسریز

 داوناخ و لغاشم سردآ
۰۰۰/۸ ۰۰۰/۲۴ 

۳ Chitaan 
 اب eBay تیاس زا دیرخ یتنرتنیا هاگشورف

 باتش تراک
۰۰۰/۸ ۰۰۰/۲۴ 

۴ RAS 
 هژيو تفن یرادباسح تیریدم رازفا مرن

 تفن شیالاپ یاه تکرش
۰۰۰/۵ ۰۰۰/۳۰ 

۵ SAS 
 هژيو شورف  یرادباسح تیریدم رازفا مرن

 تفن شیالاپ یاه تکرش
۰۰۰/۵ ۰۰۰/۳۰ 

۶ NPD 
 هعسوت و قیقحت دنیآرف تیریدم رازفا مرن

 دیدج لوصحم
۰۰۰/۵ ۰۰۰/۳۰ 

۷ HR 
 و هعسوت و درکلمع یبایزرا تیریدم رازفا مرن

 یناسنا یورین یزاسدنمناوت
۰۰۰/۵ ۰۰۰/۵ 

۸ Ticketing ۰۰۰/۴ ۰۰۰/۲ تاعالطا یروانف دحاو تمدخزیم رازفا مرن 

۹ NardClub 
 یارب ماج و ود هب ود تروص هب درن هتخت یزاب

 ناهج رد راب نیلوا
۰۰۰/۵ ۰۰۰/۳۰ 

۱۰ Taakht لدم رد رتاهت نشکیلپا B2C ۰۰۰/۲ ۰۰۰/۶۰ 

۱۱ 

 ەداDپ تاقDقحت زاف
 شو& یزاس

 تا/ر -1,ونصم
  ک5مانیادزیا

 فلتخم ریواصت داجیا یتاقیقحت هنومن هعسوت •
 یاه تیاس یارب سکع کی یور زا
 یریگدای یریگراکب اب یتنرتنیا شورف
 تراحت رد یعونصم شوه  دربراک( نیشام
 )کینورتکلا
 متیروگلا اب نیمرجم صیخشت نشیکیلپا •

 یعونصم شوه  دربراک( نیشام یریگدای
 )یتینما عیانص رد

۵۰۰/۶ ۰۰۰/۳۰ 

 
1 Artificial Intelligent (AI) 
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  یونعم تیکلام قح اب  )هعسوت تسد رد/هتفای هعسوت( ریخا لاس کی  یشرافس یرازفا مرن تالوصحم .4

 

 دربراک هژورپ مان فیدر
 هژورپ غلبم

 )لایر نویلیم(

۱ WayToGo 
Ticketing 

 و یتیلم دنچ یاه تکرش یارب تمدخ زیم
 روشک نیدنچ رد تیلاعف هکبش یاراد

۲۰۰/۲ 

۲ MAAD CRM 
 هخرچ لک رد یرتشم تاعالطا تیریدم متسیس

 یربا یاضف رب لوصحم -تمدخ شورف
۵۰۰/۵ 

۳ MAAD Tahator ۰۰۰/۱۷ ناریا یرتاهت تالماعم هاگرازاب و مرفتلپ 
 
 

 )هدش داجیا یاه تخاسریز( ایوپ هشیمه تکرش هدننک زیامتم ینف شناد .5
 

 فلتخم یاه هزوح رد )AI( یعونصم شوه یاهدربراک هزوح رد قیمع ینف شناد •
 تکرش اب یراکمه قیرط زا سایقم گرزب و طسوتم یرازفا مرن یاه هژورپ رد رثوم یزاس میت شناد •
 )یمسر هدنیامن( PZ یللملا نیب
 تکرش یصاصتخا -سایقم گرزب یرازفا مرن یاه هناماس هعسوت و یحارط و لیلحت  یژولدتم •
  )متیر یژولدتم(
  فلتخم رمع یاه هخرچ رد 2یرازفا مرن تالوصحم یداصتقا هعسوت •
 روشک رد یروانف نیا دورو و ایند رد )Zero Code یروانف ربهر( NJ یللملا نیب تکرش اب یراکمه •

  
 )یراذگ هیامرس فراصم و عبانم(  ۱۴۰۵ تیاغل ۱۴۰۱ یاهلاس یط تکرش یلک  یاه همانرب .6

 

  یلخاد یاه  همانرب •
o ییالاک یدنب هتسد دنچ رد نیال نآ یشورف هدرخ شخب رد لگیچ هدرتسگ یزاس یراجت 
 )3هنامرحم یراجت تاعالطا(روشک لخاد رد زاین دروم تدش هب و هدش هعلاطم
o هنامرحم یراجت تاعالطا( روشک ود زا ینایرتشم اب  رازفا مرن یراپس نورب یاه دادرارق دقع( 
o تکرش یروانف هعسوت و رارقتسا  NJ هنامرحم یراجت تاعالطا( هدش هعلاطم تعنص دنچ  رد( 
o یللملا نیب تکرش یللملا نیب لدم زا یرادربوگلا ساسا رب فلتخم حوطس رد هعسوت میت هعسوت 

PZ )یمسر هدنیامن( 
o یهاوگ ذخا و عماج تیفیک تیریدم ماظن رارقتسا  

 
 
 

 
2 Economic Software Production 

 و راذگ هیامرس اب یراذگ هیامرس دادرارق دقع تارکاذم یمسر عورش زا سپ ًافرص روکذم تاعالطا هک تسانعم نیا هب تسا هدش جرد هنامرحم یراجت تاعالطا ترابع اج ره 3
  .دوب دهاوخ تادنتسم اب هیارا لباق ,راذگ هیامرس و ایوپ هشیمه تکرش نیبام )NDA( یراجت و ینف تاعالطا یاشفا عنم همان مهافت یاضما
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 یللملا نیب یاه  همانرب •
o ًالبق اپورا رد تکرش( )هنامرحم یراجت تاعالطا( رگید روشک رد تکرش رتفد یمسر حاتتفا 
 )تسا ایند یاجک ره رد یرادرب هرهب هدامآ و تسا هدش لماک تبث یناریا ناراد ماهس اب
o هنامرحم یراجت تاعالطا( رگید روشک رد یروانف و ملع کراپ رد دورو( 
o لدم لگیچ یتنرتنیا شورف مرفتلپ راشتنا و یزاس یراجت B2B یراجت تاعالطا( رگید روشک رد 
 )هنامرحم
o رگید روشک رد لگیچ یتنرتنیا شورف مرفتلپ یارب یجراخ هیامرس بذج 
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  رازاب و یمسا شزرا و ماهس و تکرش یلام  تاعالطا .7

 

 درادن :یتاونس هشابنا نایز •
 روآدوس لاس تفه ,لاس هد یط و یروآدوس ریخا یپایپ لاس هس :یهد دوس تیعضو •
 هیامرس رایتخا رد تارکاذم عورش رد( هدش یسرباسح و هدش هیهت :تکرش نایز و دوس تروص •
 )تفرگ دهاوخ رارق ناراذگ
 دمآرد دصرد ۲۵ :۱۴۰۱ لاس دوس •
 درادن :تایلام و نانکراک تاونس و همیب و ییاراد زا معا ینوناق یاه یهدب •
 لایر ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵/۴۷ :۱۴۰۱ لاس رد تکرش یتبث هیامرس •
 مهس ۵۰۰/۷۲۷/۴ :۱۴۰۱ لاس رد تکرش ماهس دادعت •
 لایر ۰۰۰/۱۰: ۱۴۰۱ لاس رد تکرش مهس ره یمسا شزرا •
 لایر ۰۰۰/۴۰ :۱۴۰۱ لاس رد مهس ره رازاب شزرا -رازاب رد هضرع یارب مهس ره تمیق •
 ابیرقت مهس ۰۰۰/۲۵۰ دادعت : یقوقح ای یقیقح زا معا صخش ره طسوت دیرخ لباق کولب نیرتمک •
  )لایر درایلیم هد( ماهس لک دصرد ۵ لداعم
 لداعم( ماهس لک دصرد ۳۰ :یقوقح ای یقیقح زا معا صخش ره طسوت دیرخ لباق کولب نیرتشیب •

 )لایر درایلیم تصش( )ماهس لک زا مهس دادعت ۰۰۰/۵۰۰/۱
 ماهس لک دصرد ۳۰ زا شیب دیرخ هب لیامت یقوقح ای یقیقح زا معا راذگ هیامرس هک یتروص رد :مهم***

   )هنامرحم یراجت  تاعالطا( تسا هرکاذم لباق یطیارش یط دشاب هتشاد ار تکرش
 

 یراذگ هیامرس دادرارق یمومع طیارش .8
 

 زور زا هیامرس نیمات تلهم رثکادح یدصرد ۵ کولب ره یارب :یراذگ هیامرس غلبم نیمات هوحن •
 ددرگ یم تفایرد دیسررس رد راد زمر کچ .تسا یمیوقت زور ۳۰ ,دادرارق
  یراذگ هیامرس غلبم لک تخادرپ و هیوست نایاپ رد :هدش یرادیرخ ماهس لاقتنا هوحن •
 مهس ره شزرا( لایر درایلیم تفه و یس :یتآ لاس جنپ یط راک و بسک لک یدهعت شزرا لقادح •
 )دصرد ۲۰۰-ربارب ود
 لایر ۰۰۰/۸۰ شزرا هب مهس ره ینیمضت دیرخ ,مجنپ لاس زا سپ :راذگ هیامرس جورخ طیارش •
  دصرد ۲۲ :هنالاس یهد دوس لقادح •
 یراذگ هیامرس غلبم لماک قیرزت زا سپ هام ۱۲ :یهد دوس هرود عورش •
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 یراذگ هیامرس هژیو طیارش / دادرارق یصوصخ طیارش .9

 

 معا نآ تاییزج و یراذگ هیامرس و تکراشم دادرارق هژیو طیارش هنوگ ره ای یصوصخ طیارش دروم رد
 ًافرص ,هریغ و تکرش هرادا و اه تیلاعف رد تکراشم و یریگ میمصت قح ,ءاضما قح  دننام یدراوم زا
 زین  و هدش یرادیرخ ماهس تبسن هب و نیفرط لماعت و راذگ هیامرس ره اب هیلوا تارکاذم و ییانشآ زا سپ
 و شناد ,تاناکما و اه تخاسریز ,یراجت تاطابترا ,رابتعا زا معا راذگ هیامرس یدقن ریغ یاه هدروآ

 شزرا و دنمشزرا دوهشمان یاه ییاراد و یدقن ریغ یاه هدروآ ًاحالصا هک هریغ و طبترم صاخ تراهم
 .دیدرگ دهاوخ یریگ میمصت  ,دوش یم هدیمان راک و بسک دربشیپ رد رثوم و نیرفآ
 

 )اهرکورب( اه رگ هطساو اب یراکمه طیارش .10
 

 ؟دنتسه یناسک هچ اهرکورب •
 یفرعم نایوپ هنازرف کیپ تکرش هب ار راذگ هیامرس هک دشاب یقوقح و یقیقح صخش ره دناوت یم رکورب 
 :تسا ریز حرش هب رکورب فیاظو .دیامن یم
o یارب تکرش فادها و همانرب قیقد کرد یارب نایوپ هنازرف کیپ تکرش اب یهیجوت هسلج رد تکرش 
 ناراذگ هیامرس بذج
o نایوپ هنازرف کیپ تکرش اب یراجت رارسا و تاعالطا یاشفا مدع همان مهافت و یرکورب دادرارق دقع 
o دادرارق ساسا رب هسانش دک تفایرد  
o ناراذگ هیامرس اب میقتسم تاسلج یرازگرب  
o نایوپ هنازرف کیپ تکرش هب ناراذگ هیامرس هاتوک تسیل قیقد یفرعم 
o ات )نیفرط حلاصم تیاعر( نیفرط هدنیامن ناونع هب ناراذگ هیامرس اب تاسلج رد تکرش لیامت تروص رد 
  یراذگ هیامرس ییاهن دادرارق و یراجت رارسا و تاعالطا یاشفا مدع همان مهافت دقع هلحرم

 

 ؟دوش یم ناربج هنوگچ رکورب تامدخ •
 رکورب هب مهس ۲۵۰۰ ,مهس ۰۰۰/۲۵۰ لداعم یدصرد ۵ کولب ره ییاهن شورف و هضرع رد یراکمه یازا هب
 نویلیم دصکی لداعم زور شزرا هب یدقن تفایرد اب ار نآ دناوت یم لیامت تروص رد هک تفرگ دهاوخ قلعت
 هیامرس اب یراذگ هیامرس دادرارق دقع زا سپ ًافرص رکورب تمحز ناربج هنوگره .دیامن تفایرد ًادقن لایر
 هیامرس لعف ندش یعطق( راذگ هیامرس طسوت یراذگ هیامرس هوجو لماک تخادرپ و هدش یفرعم راذگ
 .دوب دهاوخ تخادرپ لباق )یراذگ

 
 
 
 


