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 فیراعت

 یماهـس تکرش اب صخـشم یدادرارق بلاق رد هک )یهاگـشیا. یاههژورپ تیریدم تکرش( هاگـشیا. هدننکرازگرب یرجم زا تـسا ترابع :یرازگرب داتـس

  .دیا.یم هاگشیا. یرازگرب هب مادقا ناریا یمالسا یروهمج یللملانیب یاههاگشیا.

 تراظن اب ناتـسا یاههاگـشیا. لحم زا ریغ یلحم ره رد ای ناتـسا یاههاگـشیا. لحم رد هک ییاهدادیور و اههراونـشج ،اههاگـشیا. هیلک :هاگـشیا3

 .ددرگیم رازگرب ،هاگشیا. هدننکرازگرب نایرجم ای ناریا یمالسا یروهمج یللملانیب یاههاگشیا. یماهس تکرش

 .دیا.یم "هاگشیا." رد روضح تهج تساوخرد هب مادقا تاررقم نیا بوچراچ رد هک یجراخ ای یلخاد یقوقح ای یقیقح صخش ره :یضاقتم

 بــسک ار یرازگرب داتــس هیدیٔیات و هدنارذگ ار مانتبث لحارم و ،بــسک ار هاگــشیا. رد روــضح تهج مزال تیلها هک یــضاقتم ره :هدننکتکراــشم

 .تسا هدو.

 .دنیا.یم دیدزاب هاگشیا. زا لیلد ره هب هک یدارفا هیلک :هدننکدیدزاب

 تیلاعف هب لوغــشم هفرغ رد )هدننکتکراــشم اب یمادختــسا هطبار عون زا غراف( وحن ره هب هک یدارفا ای ناگدننکتکراــشم نانکراک زا معا :رادهفرغ

 .دنتسه

 یمومع تاررقم

�ب بـصن ،تاغیلبت ای و یجراخ یالاک شیا. هب زاجم دنیا.یم مان تبث بلایر تروـص هب و یلخاد شخب رد هک ییاهتکرش دوـشیم رکذتم ادیکا ۱، 

 .دوب دنهاوخن،دشاب یجراخ تکرش مسا ای غیلبت لکش ره هب اهنآ رد هک ... و تیزیو تراک هئارا ،گولاتاک شخپ

 هناورپ لماـش الاک یلخاد دیلوت رگناـشن کرادم زا یکی ریوـصت ،نیالنآ مان تبث هب مادقا یادتبا زا تـسیابیم یلخاد شخب رد مان تبث نایـضاقتم ۲

 هـماـندـهعت مرف و یلم تراـک اـی یتاـیلاـم هـماـنیهاوگ هارمه هـب ار ... و یهاـگراـک ربتعم یفنـــص هـناورپ ،یلوـــصا تـقفاوم ،یرادربهرهب هـناورپ اـی و دـیلوت

 .دنیا. هئارا نارادهفرغ

 جرد زین هاگشیا. تیاسبو رد اههفرعت نیا و دشابیم توافنم اهنلاس رد فرغ هراجا هفرعت یللملانیب یاههاگشیا. یماهس تکرش غالبا ساسارب ۳

 و هبـساحم هفرغ هراجا تمیق توافتلاهبام،یعطق ییا.اج زا سپ و ذخا نایـضاقتم زا باـسحلایلع ناونع هب یغلابم لوا روتکاف شیپ رد .تـسا هدـش

 رد ییا.اج رظن زا یقح هنوگچیه یـضاقتم یارب لوا روتکاف شیپ رد هدـش مالعا باـسحلایلع غلبم رب دازام هوجو زیراو .ددرگیم مالعا یـضاقتم هب

 .دیدرگ دهاوخ نییعت یرجم یاهتیولا ساسارب ییا.اج و درک دهاوخن داجیا A دیرگ یاهنلاس

 دحاو یـسانـشراک رظن و داعبا و مجح،نزو رظن زا یـشیا. یالاک عون ،هدننکتکراـشم هورگریز ،اهنلاـس ینف تاناکما ساـسا رب اههفرغ ییا.اج ۴

 .تفرگ دهاوخن رارق لمع کالم لبق تاونس یاههفرغ و نلاس رد روضح هقباس و تفریذپ دهاوخ ماجنا تکرش نیا ینف

 .دش دهاوخن هداد رثا بیترت ،دنشاب قوف طیارش دقاف هک ییاهتساوخرد هب و تفرگ دهاوخ رارق یسررب دروم تقد هب قوف دراوم تسا یهیدب ۵

 طــسوت هک دــشابیم ناریا یمالــسا یروهمج یللملانیب یاههاگــشیا. یماهــس تکرش تاررقم و نیناوق تیاعر مزلتــسم هاگــشیا. رد تکراــشم ۶

 .دیسر دهاوخ ناگدننک تکراشم عالطا هب هدننکرازگرب
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 .دیئامرف تقد مرف نیا لیمکت رد افطل ،دوشیم هیهت مان تبث مرف رد هدش هئارا تاعالطا ساسا رب هاگشیا. یمسر باتک هکنیا هب رظن ۷

 تبث و تـسا یمازلا یلم تراک ریوـصت یقیقح صاخـشا یارب و یتایلام نایدوم همانیهاوگ ریوـصت یقوقح صاخـشا یارب هاگـشیا. رد روـضح تهج ۸

 .دوب دهاوخ مان تبث مرف رد جردنم کرادم لاسرا و یتخادرپ شیف لصا هئارا ،هجو زیراو هب طونم هدننک تکراشم یعطق مان

 رد هجو زیراو تروـص رد یتح نایـضاقتم ریاـس تـساوخرد دروم رد هدننکرازگرب ،هاگـشیا. شـشوپ تحت یاهنلاـس لماک ورزر و لیمکت تروـص رد ۹

 .تشاد دهاوخن یتیلووسم هنوگچیه ررقم نامز

 دحاو یـسانـشراک رظن و داعبا و مجح،نزو رظن زا یـشیا. یالاک عون ،هدننکتکراـشم هورگریز ،اهنلاـس ینف تاناکما ساـسا رب اههفرغ ییا.اج ۱۰

 .تفریذپ دهاوخ ماجنا تکرش نیا ینف

 یرجم دزن یزاـسهفرغ یل�تحا تراـسخ نیمـضت یتـسیاب دنـشابیم زاـسدوخ یاههفرغ و دنیا.یم تـساوخرد تازیهجت نودب یاـضف هک ینایـضاقتم ۱۱

 .ددرگیم درتسم اهنآ هب نیمضت ،دشن مالعا هاگشیا. ینف دحاو یوس زا یتراسخ هک یتروص رد هاگشیا. یرازگرب زا سپ و دنیا. هئارا

 ار تازیهجت نودب یـشیا. یاـضف تـساوخرد ادعب یلیالد هب یلو دـشاب تازیهجت اب یهاگـشیا. یاـضف ،یـضاقتم هیلوا تـساوخرد هک یتروـصرد ۱۲

 روما هب ابتک بتارم هاگـــشیا. عورش زا لبق هامکی لقادح هکنآ رگم .دـــش دهاوخ هبـــساحم تازیهجت اب هفرغ ساـــسأ رب تکراـــشم هنیزه ،دیا.

 هب یلدنـص ددع ود و زیم کی و ییانـشور ،هفرغ هبیتک،یدنب لنپ ،تکوم زا دنترابع هفرغ تازیهجت( .دوـش هداد عالطا هدننکرازگرب تکرش یهاگـشیا.

 )یرتم ۱۸ هفذغ ره یازا

 زا لبق زور ۳۰ ¡کادح تـسیابیم ،دو. دنهاوخ هفرغ زاـس و تخاـس هب مادقا اـسار دوخ و هدو. مان تبث تازیهجت نودب یاـضف هک ینایـضاقتم ۱۳

 رد دنیا. تفایرد هیدییات و هئارا هدننکرازگرب هب )۱۰۰/۱ سایقم( نالپ و )۱۰۰/۱ سایقم( ا. ،ویتکپـسرپ تروـص هـس ره هب ار یزاـسهفرغ هـشقن ،هیحاتتفا

 .دش دهاوخن رداص هجو چیه هب زاس و تخاس زوجم ،ررقم خیرات زا سپ و تروصنیا ریغ

 هیلک دنیا. فاـرصنا مالعا ابتک هاگـشیا. یرازگرب زا لبق زور ۴۵ ات هچنانچ دناهدو. زیراو ار هفرغ هنیزه و لیمکت ار دوخ کرادم هک ینایـضاقتم ۱۴

 تروـص رد و درتـسم یقابلا و ـرسک یزیراو هجو ٪۵۰ یرازگرب زا لبق زور ۲۵ ات زور ۴۵ زا فاـرصنا تروـص رد .دـش دهاوخ درتـسم اهنآ یزیراو هوجو

 هنوگچیه ،هاگـشیا. یرازگرب لوط رد و دعب هب خیرات نآ زا و درتـسم یقابلا و ـرسک یزیراو هجو ٪۸۰ یرازگرب زا لبق هتفه کی ات زور ۲۵ زا فاـرصنا

 .دش دهاوخن درتسم هاگشیا. رد روضح مدع ای و فارصنا تباب یهجو

 )هدش هئارا نالپ ساسارب( تسا یهاگشیا. یاههنیزه تخادرپ لومشم اههفرغ یشیا. یاضف مود هقبط رد زاس و تخاس ژارتم ۵۰٪ ۱۵

 هفرغ رد تکرش کی زا شیب روـــضح .تـــسا زاجم یـــصاـــصتخا هفرغ رد هدیدرگ جرد مان تبث مرف رد هک یتامدخ و الاک شیا. و هـــضرع افرص ۱۶

 زا عوـضوم تیاعر مدع تروـص رد .دـشاب یم عونمم تـسا هدیدرگن جرد مان تبث مرف رد هک یتامدخ و اهلاک ریاـس هـضرع و شیا. و هدوب زاجمریغ

 .دش دهاوخ یریگولج هدننک رازگرب طسوت هاگشیا. رد هفرغ تیلاعف

 یاهتکرش مان ای و الاک اهنآ رد هک یتاغیلبت مالقا ریاـس و �ب،تیزیو تراک ،روـشورب،گولاتاک ،رتـسوپ ای و یجراخ تالوـصحم شیا. و هـضرع ۱۷

 هدهاــشم تروــص رد و بوــسحم فلخت دناهدو. مان تبث یلایر تروــص هب هک ییاهتکرش یارب تــسا هدــش غیلبت یگدنیا. ناونع تحت یجراخ

 .دوب دهاوخ هفرغ تیلاعف زا تعن�م هب زاجم هدننک رازگرب ،دراوم هنوگنیا

 خوجو و یقلت روژاـم سروف ،ددرگ هاـگـــشیاـ. یرازگرب مدـع هـب رجنم و هدوب حراـخ یرجم هدـهع زا نآ یریگولج هـک یلماـع اـی و هـثداـح هـنوگره زورب ۱۸

 .دش دهاوخ درتسم و هبساحم ،هدش ماجنا تشگرب لباقریغ و یتایلمع یاههنیزه رسک زا سپ ناگدننکتکراشم یتخادرپ
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 درکراک و یزادناهار ،بــصن یاههنیزه نینچمه و نفلت طخ و زاف هــس قرب ،بآ باعــشنا ذخا یریگیپ ،یــضاقتم تــساوخرد مرف دییات زا سپ ۱۹

 .دشابیم هدننکتکراشم هدهعرب

 نلاــس یاهولبات قرب زا میقتــسم یــشک میــس هب زاجم ناگدننکتکراــشم اذل .دــش دهاوخ هداد صیــصخت اههفرغ هب درادناتــسا و فراعتم قرب ۲۰

 دروم نآ رد و هدوب قرب زا زاجمریغ هدافتـسا زا یـشان یل�تحا تارطخ لووـسم هدننکتکراـشم ،هثداح زورب تروـص رد دراوم هنوگنیا رد و دنـشابی.

 .دوب دهاوخ وگخساپ

 رظنرد اب و یللملانیب یاههاگـشیا. یماهـس تکرش هدـش مالعا لودج قبط رب طقف،ییا.اج ییاهن هلحرم زا سپ گنیکراپ و ییاـسانـش یاهتراک ۲۱

 .دیدرگ دهاوخ رداص اههفرغ ییاهن یصیصخت ژارتم ¯فرگ

 گنیکراپ تراک

 ۱ عبرمرتم ۲۴ ات

 ۲ عبرمرتم ۵۰ ات ۲۵

 ۳ الاب هب عبرمرتم ۵۱

 

 ییاسانش تراک

 ۲ عبرمرتم ۲۴ ات

 ۴ عبرمرتم ۳۶ ات ۲۵

 ۶ عبرمرتم ۴۸ ات ۳۷

 ۸ عبرمرتم ۱۰۰ ات ۴۹

 ۱۰ عبرمرتم ۱۰۰ زا شیب

 

 دکوم روط هب هاگشیا. ییاپرب لحارم یما² رد یمالسا باجح و نوئش تیاعر ،اههاگشیا. یماهس تکرش تاررقم زین و یروشک نیناوق ساسا رب ۲۱

 .دش دهاوخ یریگولج فلختم یاههفرغ تیلاعف زا و تسا یمازلا

 .تسا یمازلا ناگدننکتکراشم طسوت ،تسا تیور لباق تکرش نیا تیاس رد هک یلیمکت تاعالطا و هگرب نیا رد جردنم طیارش تیاعر ۲۲

 یرازگرب زا لبق زور ۱۵ لقادح رظندروم حرط لاــسرا و هئارا هب تبــسن تــسا دنمــشهاوخ ،دنراد یزاــسهفرغ هب لیا² هک یناگدننکتکراــشم زا ۲۳

 سانشراک دیئات هب دیاب یداهنشیپ حرط تسا رکذ نایاش .دنیا. مادقا رالاپ تکرش دیئات دروم زاسهفرغ راکن�یپ ای تکرش یفرعم نینچمه و هاگشیا.

 دیئات دروم نازاـسهفرغ طـسوت تـسیابیم یزاـسهفرغ تایلمع نمـض رد .ددرگ رهم تکرش نیا طـسوت و هدیـسر رالاپ دادیور تامدخ تکرش یزاـسهفرغ

 روپیدهم یآقا ییآراهفرغ و یزاـسهفرغ سانـشراک اب تـسیابیم یزاـسهفرغ حرط لاـسرا و یگنه�ه تهج .ددرگ ماجنا رالاپ دادیور تامدخ تکرش

 :تسا حرش نیا هب ناشیا سا² تاعالطا .دییا. لصاح سا²

 co.com-info@palar :لیمیا                     +۹۸ ۲۱ ۸۹۷۸ ۴۱۵۹ :سکف                      +۹۸ ۲۱ ۲۶۱۲ ۴۳۷۵ :نفلت                                   

اضما و رهم  


