
	'' نآ ياهدربراک و رون باتزاب '' ياهشیامزآ هتسب
 
 زا هیواز نامه اب هدیباتزاب وترپ ،دوــشیم هدیبات هنیآ کی حطــس هب صخــشم هیواز کی اب يرون وترپ هک یتقو

 هک رزیل وترپ کمک هب دوـــشیم هتخانـــش باتزاب نوناق مان اب هک صاخ یگژیو نیا .دوـــشیم باتزاب حطـــس

 هب رون هک یتقو .دراد یفلتخم عاونا رون باتزاب	.تـسا یـسررب و هدهاـشم لباق یبوخ هب ،دراد ییالاب يدنمتهج
 حطـس رگا .دوـش یم شخپ یترابع هب ای باتزاب ایاوز مامت رد رون دوـش یم هدیبات ذغاک هکت کی ای راوید حطـس

 يرتــشیب ياهنیآ تهج رد باتزاب و رتمک شخپ دهاــش ،دــشاب یلقیــص یمک راوید ای ذغاک لثم ياهدنباتزاب

 ام هک نیمه .دراد دوجو هدیـشخپ باتزاب يرادقم نانچمه دـشاب یلقیـص هنیآ لثم حطـس رگا یتح .میتـسه

 زیمت هنیآ دروم رد هتبلا .تـسا فلتخم تاهج رد رون شخپ يانعم هب مینیبیم هدنباتزاب حطـس يور ار رون هکل

 رون دــشاب هتــشاد رابغ ودرگ یمک هنیآ رگا یلو .مینیبیم رزیل ندنابات اب طقف و یتخــس هب یهاگ ار هکل نیا

 نـشور ار یقاتا ،غارچ زا هدافتـسا اب هک یتقو .مینیبب نآ يور ياهکل تروـص هب تـسا نکمم زین ار هوق غارچ

 نیا عون .تـسا رون شخپ نیمه زا یـشان قاتا ییانـشور و دنکیم باتزاب دوجوم حوطـس مامت زا رون ،مینکیم

 هدناــشوپ چگ اب هزات هک یچگ دیفــس راوید کی زا باتزاب ًالثم .دراد یگتــسب حطــس تیفیک و سنج هب باتزاب

 باتزاب چیه ،دروخب یحطـس نینچ هب لیام روط هب رون رگا .دوـش یم هدیمان لماک ابیرقت هدیـشخپ باتزاب ،هدـش

 .ددرگیم هدنکارپ تاهج مامت رد هدیباتزاب رون و ددرگیمن هدهاـشم دـشاب باتزاب نوناق اب قباطت رد هک یحجرا

 تدـش تاهج مامت رد هک رون زا یتخاونکی عیزوت تلاح نیا رد .تـسا قداـص مه رزیل رون دروم رد یتح رما نیا

 دیاب هتبلا .ددرگیم نایامن راوید يور رب يرون هکل تروص هب و هتفرگرب رد ار راوید فارطا ياضف ،دراد یناسکی

 تروص هب هک مه لآهدیا هدننک باتزاب حطس تسین دوجوم ،لآهدیا هدنشخپ حطس هک روط نامه تشاد هجوت

 .دشابیمن دوجوم ،دنک راتفر لماک هنیآ کی

 ار يرزیل وترپ رگا لاثم يارب .دنتـسه هدننک باتزاب حوطـس و هدنـشخپ حوطـس زا یبیکرت ،لومعم حوطـس ابلاغ

 مغریلع ،باتزاب زا سپ ،میناباتب دـشاب هدـش يزیمآ گنر نغور گنر ای و کیتـسالپ گنر اب هک يراوید حطـس هب

 ار رون دوجو زین ایاوز ریاـس رد ،درک میهاوخ هدهاـشم ياهنیآ باتزاب هیواز رد ار یهجوت لباق رون تدـش هک نآ

 تـیؤر لـباـق 	_ باـتزاـب هـیواز زا اـهنت هـن و _ اـیاوز ماـمت زا رون هـکل 	هـکنآ هـب هـجوت اـب رما نیا .مییاـمنیم سح

 ار رون رگا .تـسا قبطنم باتزاب هیواز اب رظانتم ياتـسار رب ،رون تدـش هنیـشیب دنچ ره .ددرگیم دییأت ،دـشابیم

 نازیم و هدوب تاهج ریاـس زا رتـشیب رایـسب )باتزاب هیواز تحت( ياهنیآ تهج رد رون تدـش ،میناباتب هنیآ کی هب

 نانچمه و تسین رفـص لاح ره هب دنچ ره ،دـشابیم لبق لاثم رد هباـشم رادقم زا رتمک بتارم هب هدیـشخپ رون

 ،هـنیآ حطـــس يور رب شخ اـی و راـبغ و درگ هـنوگ ره .مینیبیم هـنیآ يور ار ،کـچوک دـنچ ره ،ینارون ياهـکل

 هدـش یناـشن هیال موینیمولآ اب هک الاب تیفیک اب یلقیـص حوطـس رگید يوـس زا و دنکیم داجیا هدیـشخپ باتزاب

 لآهدیا ياهنیآ حوطـس زا یبـسانم بیرقت ،زین دـشاب هتـشذگن اهنآ یناـشن هیال زا مه يدایز نامز تدم و دنـشاب

 .دنهدیم تسد هب

 ،ياهنیآ تهج رد رون تدش و دشاب هدیشخپ ًالماک لآهدیا دح رد تسا نکمم باتزاب تفگ ناوتیم عومجم رد

 ياهنیآ ًالماک یباتزاب لآهدیا دح رد هکنیا ای و دـشاب هدیـشخپ و يا هنیآ ياه باتزاب زا یبیکرت ای و دـشابن دایز

 .دشاب



 ،نایوجـشناد ،نازومآ شناد اب طابترا یتالوـصحم نینچ تخاـس زا فده .درادن ینـس تیدودحم لوـصحم نیا

 فده نینچمه .دـشابیم ،دنتـسه رون ملع اب طبترم يوحن هب هک یلغاـشم رد نیلغاـش و اهنیـسنکت ،ناملعم

 نمـض هک دنتـسه لیام و دنراد ار هنیمز نیا رد دوخ شناد شرتـسگ هب لیامت هک تـسا یناـسک هیلک اب طابترا

 انـشآ ملع نیا ياهدربراک و تاراکتبا و اه هدیا اب ،یملع لوـصا تخانـش و هطوبرم میهافم اب رتـشیب ییانـشآ

 .دننزب کحم ار هصرع نیا رد تباقر هب دورو يارب ار دوخ تردق هلیسونیدب و دنوش

 ماجنا رب هوالع بطاخم ات تــسا دیما .دناهدــش یحارط يدربراک رایــسب یگداــس نیع رد هعومجم نیا تاعطق

 نینچ تخاـــس رکف هب و هدـــش کیرحت وا تیقالخ سح ،تاعطق یگداـــس ندید اب ،يریگهجیتن و شیامزآ

 .دشاب دوخ ياههدیا ماجنا يارب یتاعطق

 

	'' نآ ياهدربراک و رون باتزاب '' ياهشیامزآ هتسب تاعطق
 

 هبعج يور رب هدش بصن راک زیم •

 هدنرادهگن هیاپ و زمرق رزیل •

 زاسراکشآ •

 رزاب رادم •

 تباث هنیآ ددع 4 •

 هنیآ مین •

 هدرپ هدنرادهگن هیاپ •

 مویراوکآ •

 يرتاب ياج •

  روتپادآ •

 طبار میس ددع ود •

 رتمیتلوم  هب لاصتا میس •

 دکراب حرط •

 یجنرطش ذغاک •
 

  



	دیهد ماجنا دیناوتیم یشزومآ هتسب نیا رد دوجوم تاعطق اب هک ییاهشیامزآ هنومن
 

 

 )رزیل هکیراب هلیسو هب یتینما راوید تخاس( !دیوشن قاتا نیا دراو افطل •

 تاودا هلیـسو هب رنکـسا کی تخاـس و ردیر دکراب هداـس شیامن( ؟دنوـشیم هدناوخ اهدکراب هنوگچ   •

  )یکیتپا

  )یسدنه شور هب رزیل زا هدافتسا اب هلصاف يریگهزادنا( !دیزاسب يرزیل رتم کی  •

  )یسدنه کیتپا و رزیل زا هدافتسا اب کچوک يایاوز يریگهزادنا( ؟تسا هدیخرچ ردقچ هنیآ نیا •

 )يرزیل لوقاش(  ؟تخاس لوقاش ،رزیل اب ناوتیم روطچ •

 هدهاـشم اب طیحم شاعترا يریگهزادنا و یـسررب( ؟دینیبب ار ناتفارطا طیحم شاعترا دیناوتیم روطچ •

 )عیام حطس زا رزیل باتزاب

 

 

  .دیبایب زین ار داد ماجنا ناوتیم تاعطق نیا اب هک يرگید ياهشیامزآ دیناوتیم ناتسرزیل تیاس رد وجتسج اب

 هیهت اب دیناوتیم هک دـش دهاوخ هفاـضا يدیدج ياهشیامزآ هام ره و دـشابیم ایوپ یتیاـس ،ناتـسرزیل تیاـس

 ناتـسرزیل تیاـس ياهشیامزآ زآ يرتـشیب دادعت ،ارـسرزیل تیاـس زا دوخ یـشیامزآ پاتـس لیمکت و رگید تاعطق

 .دیهد ماجنا ار

 
  



 تاعطق هدنرادهگن ياههیاپ
 

 
 

 ،هـعومجم نیا راـکزیم يور رب ار اـهنآ ناوتیم یتحار هـب و دـنـــشاـبیم اـبرنهآ ياراد ،تاـعطق یماـمت ياـههـیاـپ

 تیاعر ،تالوــصحم یتناراگ زا هدافتــسا يارب .درک تباث درب تیاو لثم يدومع یتح ای و یقفا يزلف حوطــس

 .تسا یمازلا تاعطق نیا زا هدافتسا تاظحالم

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دییامن طایتحا تیروذعم هنوگره نتشاد تروص رد .دنتسه ابرنهآ ياراد تاعطق ياههیاپ •

 هاگتــسد ترواجم رد هجو چیه هب ،اهابرنهآ عون نیا دیدــش یــسیطانغم نادیم و الاب تردق تلع هب •

 .دش دهاوخ اههاگتسد هنوگنیا هب يدج همدص ثعاب اریز دیهدن رارق لیابوم دننام یکینورتکلا ياه

 تحارج ثعاب ات دریگن رارق ناـشنیب تـسد تـشگنا دوـش تقد ،مه هب ابرنهآ ددع ود ندینابـسچ ماگنه •

 .دوشن یتسوپ بیسآ و

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار تاعطق •

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

  



 راک زیم
 

 
 

 لکــش و دور رتالاب ناتراک تقد و دیوــش رتکیدزن ياهفرح راک هب ،رزیل و یکیتپا تاعطق اب راک رد هکنآ يارب

 .دنوش بصن نآ يور تاعطق هک دیشاب هتشاد یکیتپا هچزیم کی دیاب دینک ادیپ ار ققحم کی هب رتیعقاو

 ابرنهآ ياراد هک هعومجم نیا تاعطق ات دـــشابیم ریگابرنهآ تیـــصاخ ياراد دوجوم یکیتپا هچزیم •
 .دنریگ رارق شاعترا نودب نآ حطس يور دنتسه

 دیامن مـسر ار دراد مزال يریگهزادنا يارب هک یطوطخ راکزیم يور ،درب تیاو کیژام اب دناوتیم ربراک •

 .دنک كاپ یتحار هب و

 .تسا هدش بصن هبعج برد يور رب راک زیم •

 .دوشیم شیامزآ تیفیک دوبهب ثعاب و دنربیم هرهب هچزیم نیا زا اهشیامزآ یمامت ابیرقت •

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دسرن بیسآ زیم هب ،هعطق ندش ادج ماگنه ات دیرادرب یکیتپا هچزیم يور زا ار تاعطق یمارآ هب •
  



 هدنرادگن هیاپ و زمرق رزیل
 

 
 

 دیلوت یعونتم ياهرزیل .دریگیم رارق هدافتـسا دروم یکیتپا ياهشیامزآ يرایـسب رد هک تـسا يرون عبنم رزیل

 .تسا هتفرگ رارق مومع رایتخا رد هک تسا ییاهرزیل هلمج نآ زا رتنیوپ رزیل و دناهدش

 هکیراب ندید يارب یفاک رون اب و رطخ مک دیاب دوــشیم هیــصوت یمومع ياهشیامزآ يارب هک يرزیل •

 .دشابیم رتمونان 638 جوم لوط اب و يدوید عون زا دوجوم رزیل .دشاب رزیل

 .دوش داجیا هکیراب رد يرتهب لرتنک ات تسا ندرک ادج و میظنت لباق رزیل نیا یسدع •

 .ددرگ بـصن بـسانم هیاپ يور دیاب دوـش لیدبت یهاگـشیامزآ هلیـسو کی هب هکنآ يارب يدوید رزیل	  •

 زین ار عافترا میظنت تیلباق هک تسا هتفرگ رارق ،تیعقوم ندرک تباث يارب ياهیاپ يور رب دوجوم رزیل

 .دهدیم رزیل هب

 رگید هـیذـغت رادـم اـی يرتاـب هـب بـــصن يارب یگالپ هـب زهجم اـما تـــسا يرتاـب و هـیذـغت نودـب رزیل نیا •

 .دشابیم

 حوطــس ،هعومجم نیا راک زیم يور ار نآ ناوتیم هک تــسا ییابرنهآ هیاپ ياراد رزیل	هدنرادهگن هیاپ •

 .دناخرچ ار نآ ،هجرد 360 ات ،قفا تهج رد و درک تباث درب تیاو لثم يدومع یتح ای و یقفا يزلف

 .دوشیم هدافتسا	نآ هکیراب يدنمتهج رطاخ هب رزیل زا يرایسب یکیتپا ياهشیامزآ رد •

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 دییامن تقد رزیل نیا يریگراکب رد .دناـسرب بیـسآ مـشچ هب دناوتیم رزیل عون نیا شبات هب ندرک هاگن •

 .دیتسه انشآ	رزیل ینمیا لوصا اب هک دیوش نئمطم و

 :تسا یمازلا لیذ تاکن تیاعر مشچ هب وترپ دروخرب زا نتساک روظنم هب •

 ناکما دح ات رزیل وترپ ندرک دودحم *

 اهنیشام و دارفا رورم و روبع لحم نییعت *

 مشچ حطس زا رتالاب ،تیلاعف ماگنه رد رزیل وترپ ریسم تیاده *

 .دننکیم محازم ياهباتزاب داجیا هک یقارب لیاسو فذح *



 زاسراکشآ
 

 
 

 ای فلتخم ياهطیحم زا روبع زا سپ رون اهدربراک بلغا رد .دـشابیم یکینوتوف مهم تاعطق زا یکی زاـسراکـشآ

 هک يرون تارباخم لثم ییاهدربراک رد .درک یبایزرا ار تارییغت ناوتب ات دوـش يزاـسراکـشآ دیاب تارییغت زا سپ

 ار تاعالطا و دنک ییاسانـش ار هلـصاو رون دیاب زاـسراکـشآ ،دنـسریم دـصقم هب و دنوـشیم راوـس رون يور تاعالطا

 يور دیاب زاـسراکـشآ .تـسا زاـسراکـشآ هب زاین يرون ياهرلرتنک ای اهرگـسح بلغا رد روطنیمه .دنک یناوخزاب

 يولج دیاب تـسا ساـسح رون هب زاـسراکـشآ نوچ .دوـش نانیمطا لباق هدـش تبث تاعالطا ات دوـش رقتـسم ياهیاپ

 .دوش يزاسراکشآ یبوخ هب رظن دروم لانگیس ات تفرگ ار محازم ياهرون دورو

  .تسا هدش رقتسم ياهیاپ يور هک تسا لسوتوف هنومن کی دوجوم زاسراکشآ •

 .تسا هدش هیبعت رزاب رادم ای رتمتلو هب لاصتا يارب گالپ کی لسوتوف نیا هب •

 و ردیر دکراب ،يرون تارباخم ،ریگدزد ،دیلوت طخ ،هدنرامــش ،يرون ياهرگــسح لیبق زا ییاهشیامزآ •

 .دراد زاسراکشآ هب زاین رگید عونتم ياهشیامزآ

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .تفرگ ار نآ هب دیدش رون دورو يولج دیاب و تسا رون هب ساسح زاس راکشآ •

 .دیشاب یکیرتکلا ياهلاصتا بقارم •

 .دییامن طایتحا تیروذعم هنوگره نتشاد تروص رد تسا ابرنهآ ياراد هعطق نیا نوچ •

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار هعطق •

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

 

  



 رزاب رادم
 

 
 

 کی زا اجنیا رد .دنک لاعف لرتنک يارب ار یفلتخم ياهرادم تـسا نکمم دوـشیم يزاـسراکـشآ رون هک یتقو

 هب یکینورتکلا رادم نیا .تـــسا هدـــش هدافتـــسا کچوک يوگدنلب ای رزاب کی کیرحت يارب یکینورتکلا رادم

 عطق زاــسراکــشآ زا رون هک یماگنه ای دباتیم زاــسراکــشآ هب رون هک یماگنه هک تــسا هدــش یحارط ياهنوگ

 .دناسرب عالطا هب ار تیعضو رییغت نیا و دنزب یقوب ات دناسریم رزاب هب یلانگیس ،دوشیم

 اب رزاب ندرک لاعف ای و زاــسراکــشآ يور رون ندنابات اب رزاب ندرک لاعف تلاح ود رد دوجوم رزاب رادم •
 .دنکیم لمع زاسراکشآ يور زا رون عطق

 هدافتـسا رادم نیا زا میوـشب نآ هجوتم ای مینک تبث میهاوخیم ار رون لـصو و عطق هک ییاهشیامزآ •

 .درک هدافتسا ناوتیم رادم نیا زا يرون هرا ای دیلوت طخ ای ریگدزد کی رادم رد الثم .دنکیم

 
 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دنک راک یکیرتکلا بسانم هیذغت اب دیاب رگید یکینورتکلا رادم ره لثم رادم نیا •

 .دسرن بیسآ رادم و میس و گالپ هب دینک تقد اهگالپ ندرک هتسب و زاب ماگنه •

 .دوب رادم هب یجورخ و يدورو بقارم دیاب رگید یکینورتکلا رادم ره لثم •

 .دییامن طایتحا تیروذعم هنوگره نتشاد تروص رد تسا ابرنهآ ياراد رادم نیا هیاپ •

  



 تباث هنیآ
 

 
 

 قباطم ،تخت هنیآ رب رون		شبات رد		.میراد راکورـس نآ اب همه هک تـسا یکیتپا تاعطق نیرتهداـس زا یکی هنیآ
 اذل .دنزاـسیم هنیآ حطـس رب دومع یـضرف طخ اب ار یناـسکی يایاوز شباتزاب و شبات ياهوترپ ،باتزاب نوناق اب

 هیواز نامه اب و هدـش فرحنم دوخ ریـسم زا ،دوـش هدیبات تخت هنیآ رب لیام تروـص هب يوترپ هک یتروـص رد

 اب هک تـسا رون راـشتنا ریـسم ندرک فرحنم ،اهشیامزآ رد هنیآ یلـصا هفیظو	ساـسا نیا رب .دوـش یم هدیباتزاب

 رد شخرچ ره يازا هب هک دیـشاب هتـشاد تقد .دوب دهاوخ امـش لرتنک رد ،ریـسم رییغت نیا ،هنیآ هیواز رییغت

 هب هدیبات رون ،میناخرچب هجرد 45 ار هنیآ رگا الثم .دوــشیم فرحنم هیواز نآ ربارب ود هزادنا هب رون ،هنیآ هیواز

 .دخرچیم هجرد 90 نآ

 هدافتـسا یمومع فراـصم يارب هناخ رد هک ییاههنیآ .دـشاب هنیآ تـشپ ای ور تـسا نکمم هنیآ هدنباتزاب حطـس

 تظفاحم نآ زا شکور کی اب هک دراد رارق هنیآ تــشپ رد و هویج سنج زا الومعم هدنباتزاب حطــس دوــشیم

 نیا .تـسا يراکزیمت لباق هدنباتزاب هیال هب همدـص نودب هک تـسا فافـش هـشیـش نامه زا ییور حطـس و دوـشیم

 يارب .دراد دوجو زین ییور حطـس زا یمحازم باتزاب اریز تـسین بـسانم قیقد یکیتپا فراـصم يارب هنیآ عون

 قارب زلف لثم( دشاب هدش یلقیص ور حطس ای و دشاب ور زا هدنباتزاب یناشن هیال دیاب قیقد یهاگشیامزآ ياهراک

 .دوش تظفاحم نآ زا دیاب و دنک یم ساسح تدش هب ار هدنباتزاب حطس راک نیا هک )رگید یلقیص حوطس ای

 .دنوـشیم بـصن ،درک میظنت تاهج مامت رد ار هنیآ دناوتب هک ییاههدنرادهگن يور ابلاغ یهاگـشیامزآ ياههنیآ

 رد ولج تمـس هب هدنیآ ندیـشک اب و چیپ هـس اب و دنراد یم هگن هدرـشف هیاپ يور رنف اب ار هنیآ اههدنرادهگن نیا

 .درک میظنت ار باتزاب هیواز ناوت یم ،یقفا و يدومع تهج ود

 .تـسا رتمیلیم 1 تماخـض و		رتمیلیم 20 رطق هب یلومعم تخت هنیآ تـسامـش سرتـسد رد هک ياهنیآ •

 یهاگــشیامزآ ياهدربراک يارب یلیخ حطــس زا یفاــضا باتزاب هک دنکیم کمک هنیآ مک تماخــض

  .دنکن داجیا تمحازم یمومع

 يدومع یتح ای و یقفا يزلف حوطـس يور ار نآ ناوتیم هک تـسا ییابرنهآ هیاپ ياراد نآ	هدنرادهگن •

 .دناخرچ ار نآ ،هجرد 360 ات ،قفا تهج رد و درک تباث درب تیاو لثم

 اتبـسن میظنت يارب اذل		تـسا فاطعنا لباق هک هدـش لـصتم یتـشپ هحفـص هب ریمخ عون کی اب هنیآ نیا •
 .دینک هدافتسا نآ زا دیناوتیم هنیآ هیواز قیقد

 

 



 هدافتسا تاظحالم
 

 .دینک سمل لامتسد اب ار نآ تسا رتهب هنیآ میظنت ماگنه •

 .دشابن امش مشچ هجوتم رزیل باتزاب دیشاب بقارم هنیآ يور رزیل شبات ماگنه •

 		.دینک زیمت مرن لامتسد اب ار هنیآ •

 .دییامن طایتحا تیروذعم هنوگره نتشاد تروص رد تسا ابرنهآ ياراد هعطق نیا نوچ •

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار هعطق •

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

  



 هنیآ مین
 

 
 

 هک تـسا یکیتپا ياهعطق رون هدننک میـسقت .تـسا (beam splitter)	رون هدننک میـسقت هداـس عون هنیآ مین	

 .دراد دربراـک اـهشیاـمزآ و اـهدربراـک يراـیـــسب رد هـعطق نیا .دـنک میـــسقت تـمـــسق ود هـب ار رون دـناوتیم

 .دـشاب اهنآ نیرتهداـس دیاـش هنیآ مین هک دنوـشیم یحارط یفلتخم ياهیگژیو و اهلکـش هب اههدننکمیـسقت

 نینچمه .دنک ادج ار شبطق ای و دنک باختنا زین ار گنر رون میــسقت نمــض تــسا نکمم اههدننکمیــسقت

 هدننکمیـسقت .دنک روبع ای و باتزاب هدیبات رون زا یـصاخ نازیم هب ای یـصاخ رون بذج ای لخادت اب تـسا نکمم

 دنک بیکرت ار ادج هکیراب ود ،هکیراب ود هب هکیراب کی ندرک میــسقت ياج هب و دور راکب سکعرب دناوتیم رون

 رد یگتــسباو نیا هک دراد شبات هیواز هب یگتــسب روبع ای و باتزاب رادقم الومعم .دنک لیدبت هکیراب کی هب و

 بلغا نوچ تروـــص ره رد .تـــسا رتـــشیب ،دننکیم راک لخادت ساـــسا رب هک اههدننکمیـــسقت زا یـــضعب

 هتـشاد هیواز نآ رد ار رظن دروم باتزاب و روبع هعطق دیاب ،دنوـشیم هدافتـسا هجرد 45 هیواز رد اههدننکمیـسقت

 رد هکنیا مود و دنکیم فرحنم هجرد 90 ار رون هکنیا لوا :دراد تیمها رظن ود زا شبات هجرد 45 هیواز .دشاب

 یـضیب هب لیدبت لکـش ياهریاد هکیراب ياج هب الثم و دوـشیمن داجیا هکیراب لکـش رظن زا يرییغت هدیباتزاب رون

 .دوشیم

 هب باتزاب نازیم نیا الثم هکنیا يارب و دراد باتزاب دـصرد 8 دودح هجرد 45 شبات هیواز رد یلومعم هـشیـش

 هدنباتزاب هیال رگا .دنک روبع رون زونه هک دوـش هدناـشن ینازیم هب هدنباتزاب هیال نآ يور دیاب دـسرب دـصرد 50

 رگا و دوـشیم لماک هنیآ کی هب لیدبت هعطق ،دوـش هدناـشن يدایز تماخـض اب و دـشاب موینیمولآ ای هرقن الثم

 ار روبع و باتزاب نازیم ناوتیم بـسانم تماخـض باختنا اب .دوـشیم رتمک رون باتزاب دوـش هدناـشن رتمک هیال

 هدنباتزاب هیال طـسوت رون بذج تلع هب شور نیا رد هتبلا .تـسا بـسانم اهربراک بلغا يارب هک درک يواـسم

 رون لثم الاب ياهتدـش يارب رون هدننکمیـسقت عون نیا .دوـش فـصن هدیبات رون لک تدـش تـشاد راظتنا دیابن

 .درادن دربراک يوق ياهرزیل

 و هدوب لکین و تلابک يواح نآ شکور هک	تـسا سکلفر	هـشیـش زا دیراد تـسد رد امـش هک ياهعطق •

 .دوشیم هدافتسا نامتخاس رد لومعم روطب

 هــشیــش باختنا اب و تــسا یفاک قیقد نادنچ هن ياهشیامزآ رد رون ندرک میــسقت يارب هعطق نیا  •

 .دیشاب هتشاد ار رون تدش ندرک فصن راظتنا دیناوتیم بسانم

 اب دیاب دنکیم باتزاب نیریز حطـس زا هک مود باتزاب و تـسا رظن دروم راد هیال حطـس زا یباتزاب رون  •
  .دنکن هلخادم شیامزآ رد ات دوش فذح عنام کی



 .تسا هدش بصن ییابرنهآ هدنرادهگن کی يور اهشیامزآ رد هدافتسا يارب دوجوم هنیآمین •

 زا .دراد دربراک ،دوـش میـسقت تمـسق ود هب رون دـشاب مزال هک يدربراک و شیامزآ ره رد هنیآ مین نیا •

 .درک هراشا اهيریگهزادنا و یجنس لخادت ياهشیامزآ هب ناوتیم هلمج
 

 هدافتسا تاظحالم
 

 کی نداد رارق اب ،دراد دوجو یلـصا باتزاب هارمه نیریز حطـس زا يرگید هتـساوخان باتزاب هک اجنآ زا •

 .دینک فذح ار باتزاب نیا عنام

 .دینک سمل لامتسد اب		ار نآ تسا رتهب ،هنیآ مین میظنت ماگنه •

 .دینک زیمت مرن لامتسد اب ار هنیآ مین •

 .دیشاب هشیش زیت ياههبل بظاوم •

 .دییامن طایتحا تیروذعم هنوگره نتشاد تروص رد دنتسه ابرنهآ ياراد هدنرادهگن نوچ		 •

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار هعطق •

  .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب



 هدرپ هدنرادهگن هیاپ
 

 
 

 ریوـصت يارب هدرپ هب زاین وترپ یبایدر ای شارپ ای لخادت لثم ،تـسا مهم شقن هدهاـشم هک اهشیامزآ یخرب رد

 تروـص هب و صخـشم هلـصاف رد و تباث ذغاک هکت کی ای راوید ياج هب تـسا رتهب هدرپ .دـشابیم شقن ندرک

 الک اههدنرادهگن .دوـش بـصن هدنرادهگن کی يور هدرپ تـسا رتهب روظنم نیا يارب .دریگ رارق راک زیم رب دومع

 .تسا اهشیامزآ ندرک ارجا رتیملع يارب یترابع هب و شیامزآ ماجنا رد تقد شیازفا يارب

 دوخ ياج رد ار هنومن ای هدرپ ،چیپ کی اب هک تسا یسکلپ سنج زا هعطق کی دوجوم هدرپ هدنرادهگن •

 .دنکیم مکحم

 رگید یباتزاب ای يروبع ياههنومن ای هـشیـش ،پوکـسورکیم مال لثم ياهنومن ره شیامن هدرپ رب هوالع •

 .دوش بصن ياهدنرادهگن نینچ يور دناوتیم زین

 

 هدافتسا تاظحالم •
 

 .دینک مکحم ار نآ هعطق نتشاد هگن دح ات طقف و دیچیپن دایز ار هدنرادهگن چیپ دینک یعس •

 .دییامن طایتحا تیروذعم هنوگره نتشاد تروص رد .دنتسه ابرنهآ ياراد تاعطق ياههیاپ •

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار هعطق •

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

  



 مویراوکآ
 

 
 

 رد ار رزیل هکیراب راـشتنا ریـسم میناوتب هدننکارپ داوم ندرک هفاـضا اب هک تـسا بآ فرظ کی مویراوکآ زا روظنم

 ریـسم هعلاطم و دنکیم داجیا فلتخم ياهشیامزآ رد ار رزیل هکیراب یبایدر ناکما ياهلیـسو نینچ .مینیبب نآ

 هکیراب ریـسم ندید يارب راخب ای دود اب اوه زا ابلاغ هتبلا و بآ زا زین يرزیل ياهیامن رد .دریگیم تروـص رتهب

 اب یلو دـشاب بآ زا هدافتـسا زا رتهداـس تاهج یخرب زا زین دود ای راخب زا هدافتـسا دیاـش .دوـشیم هدافتـسا رزیل

 رگید دراوم زا رتهداــس بآ رد هکیاب ریــسم ندید لرتنک دراد دوجو اهشیامزآ رد بآ نتخیر کــسیر دوجو

 .تسا

 رارق نآ رد هدننکارپ داوم و بآ هک تـسا تخت هندب اب فافـش یکیتـسالپ فرظ کی دوجوم مویراوکآ •

 .دوش هدید رون راشتنا ریسم ات دوشیم هتشاذگ هکیراب ریسم رد و دریگیم

 زا رون روبع ای روـشنم کی زا تـسکـش .دوـش یحارط دناوتیم یبلاج ياهشیامزآ بآ ریـسک هدهاـشم اب •

 يرگید هولج دوـشیم هدید رون ریـسم و درذگیم بآ زا هک یتقو هنیآ کی زا باتزاب ای و یـسدع کی

 ،رون تـسکـش ،یلک باتزاب لثم دراد رثا لولحم تـسکـش بیرـض هک ییاهشیامزآ رد نینچمه .دراد

 .دراد دربراک مویراوکآ ... و شارپ يروت زا هدافتسا ،یجنس تظلغ

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 سیخ و رگید تاعطق هب ندز همدص زا يریگولج يارب دیاب دوشیم هتخیر بآ فرظ نورد هک اجنآ زا •

 .درک تقد تاناکما و لیاسو ندش

 .دیشاب بآ و مویراوکآ حطس زا رزیل رون باتزاب بقارم •

 

  



 يرتاب ياج
 

 
 

 و دنکیم نیمــضت ار يدورو ندوب وــسکی يرتاب .تــسا يرتاب هب زاین تاعطق یخرب زاین دروم قرب نیمات يارب

 رد تــسا رتهب يرتاب .دراد ار یجیردت ژاتلو تفا لکــشم یلو دهدیم نانیمطا قرب ناــسون مدع زا روطنیمه

 و تـسرد لاـصتا ات دوـش یحارط هدننکفرـصم رادم اب بـسانتم یلاـصتا اب نآ یجورخ و دریگ رارق ياهدنرادهگن

 .دشاب لصو و عطق نودب

 .دشابیم نآ یجورخ رد ،رادم هب لاصتا گالپ کی ياراد دوجوم يرتاب ياج •

	on/off همکد ياراد و دوـــشیم يزادناهار تلو AA( 1.5( یملق يرتاب ددع ود اب يرتاب ياج نیا •
 .دشابیم

 دننام رگید حوطـس ره ای و هعومجم راک زیم يور رب یتحار هب ات دـشابیم ابرنهآ ياراد لوـصحم نیا •
 .ددرگ بصن ... و دربتیاو هتخت

 هدافتـــسا هعومجم نیا تاعطق رگید و زاـــسراکـــشآ ،روتوم ،رون عبنم ،رزیل يزادنا هار يارب يرتاب زا •
 .دراد دربراک اهشیامزآ یمامت رد ابیرقت و دوشیم

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار هعطق •

 .دریگن رارق مرگ و بوطرم ياج رد هعطق •

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

 

 
 

  



 روتپادآ
 

 
 

 عبنم و رزیل ،اهروتوم ،اهرادم لثم دنراد یکیرتکلا نایرج هب زاین هک یلیاــسو زا هدافتــسا يارب الومعم دنچره

 هب نآ لـصو و روتپادآ کی زا هدافتـسا یهاگ یلو ،تـسا رتهب ناـسون مدع تلع هب يرتاب زا هدافتـسا هریغ و رون

 ار رهـش بوانتم تلو 220 قرب هک تـسا ياهلیـسو روتپادآ .دراذگیم رایتخا رد ار يرتـشیب تاناکما يرهـش قرب

 .دنکیم لیدبت وسکی زاین دروم ژاتلو هب

 بلغا يارب نایرج و ژاتلو نیا .دنکیم لیدبت رپمآ 2 نایرج اب تلو 5 هب ار رهــش قرب دوجوم روتپادآ •

 .تسا بسانم رضاح هعومجم یکینورتکلا و یکیرتکلا ياهراک

 زا يراـیـــسب رد و تـــسا تاـعطق رگید و اـهرادـم ،اـهروتوم لـثم یتاـعطق يارب هـیذـغت عبنم روتپادآ •

 .دوشیم هدافتسا ،دنراد ار تاعطق نیا هک ییاهشیامزآ

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 تیاعر نآ زا هدافتــسا رد ار یمومع ینمیا تاکن دیاب دوــشیم لــصو رهــش قرب هب روتپادآ هک اجنآ زا •
 .درک

 فرـصم مزاول هیقب هب یبیـسآ هعطق رد لاکـشا دوجو تروـص رد ات دوـش کچ یجورخ ژاتلو تـسا رتهب •

 .دنزن هدننک

  



 طبار میس
 

 
 

 رد و دوـشیم هدافتـسا	هیذغت عبانم و اهرادم ،یکینورتکلا و یکیرتکلا فلتخم تاعطق طابترا يارب طبار میـس زا
 .دراد دربراک ،دنراد ار تاعطق نیا هک ییاهشیامزآ زا يرایسب

 .دشاب ناوخمه تاعطق هیقب اب هک تسا هدش یحارط ياهنوگ هب دوجوم طبار میس •

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دیاین راشف میس و هعطق هب دیشاب بقارم ،طبار میس گالپ ندرک هتسب و زاب ماگنه •

 
 

  



 رتمیتلوم هب لاصتا میس
 

 
 

 هدافتــسا رتمیتلوم و زاــسراکــشآ زا نآ ندرک یمک يارب ،تــسا مهم ام يارب رون تدــش هک ییاهشیامزآ رد

 هدافتـسا پوکـسولیـسا زا تـسا رتهب ،تـسا حرطم رون تدـش بوانتم تارییغت هک ییاهشیامزآ رد هتبلا .دوـشیم

 ریداقم ندرک یمک يارب اهيریگهزادنا بلغا رد رتمیتلوم و زاــسراکــشآ لماــش هداــس رازبا نیا یلو دوــش

 .دنکیم یمهم کمک يریگهزادنا

 و دوـشیم هدافتـسا اههداد تبث يارب رتمیتلوم هب  زاـسراکـشا دننام یتاعطق لاـصتا يارب میـس نیا  زا •
 .دراد دربراک ،دنراد ار تاعطق نیا هک ییاهشیامزآ زا يرایسب رد

 یتلوم هب لاـصتا يارب يزوم روتکناک لماـش فرط کی زا هک تـسا هدـش یحارط ياهنوگ هب میـس نیا •

 .دشابیم تاعطق هیقب اب هک تسا لاصتا گالپ ياراد فرط کی زا و رتم

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دیاین راشف میس و هعطق هب دیشاب بقارم ،طبار میس گالپ ندرک هتسب و زاب ماگنه •

 
  



 فلتخم لصاوف و انهپ اب طوطخ
 

 
 

 طخ هس ای ود ره رد .دشابیم رتمیلیم 10،8،6،4،2،1 بیترت هب و هدش عورش رتمیلیم1 هلصاف زا طوطخ نیا
 .دنربارب مه اب دیفس و یکشم طوطخ يانهپ

 يرون طیارـش و لـصاوف رد طوطخ کیکفت رد مـشچ ياهیگژیو یـسررب يارب ناوتیم طوطخ نیا زا •

 يارب دـکراـب ناونع هـب ناوتیم طوطخ نیا زا نینچمه .دوـــش هداـفتـــسا یکیتپا رازبا نودـب فلتخم

 .درک هدافتسا ردیردکراب هداس شیامن شیامزآ

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 ،ندـش ات و كورچ ای و ندـش هراپ زا يریگولج يارب .تـسا هدـش پاچ هـسالگ ذغاک يور رب طوطخ نیا •

 .دییامرف يرادهگن دوخ تکاپ رد ار نآ هدافتسا زا سپ

  



 یجنرطش ذغاک
 

 
 

 نیا .تــسا هدــش پاچ نآ يور رب مظنم هکبــش کی ،فیرظ طوطخ اب هک تــسا	ذغاک	یعون یجنرطــش ذغاک

 يدعب ود ياهرادومن مــسر و یبرجت ياههداد ای یــضایر عباوت میــسرت يارب ییامنهار ناونع هب بلغا طوطخ

 ياهتـشاددای رد و یـسدنهم و یـضایر یـشزومآ ياهمیـسرت رد ًالومعم ذغاک عون نیا زا .دوـشیم هدافتـسا

 .دوشیم هدافتسا یهاگشیامزآ

 رد هـیواز يریگهزادـنا يارب هـلاـقن حرط ياراد يرتمیلیم طوطخ رب هوالع دوجوم یجنرطـــش ذـغاـک •
 .دشابیم اهشیامزآ

 هدافتــسا رگیدکی زا تاعطق هلــصاف هبــساحم و يریگهزادنا يارب اهشیامزآ رد یجنرطــش ذغاک زا •

 .دوشیم

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 و تنیرپ A4 زیاــس رد و دولناد ار یجنرطــش ذغاک هدامآ حرط ،ریز سردآ  زا هدافتــسا اب دیناوتیم •

 .دییامن هدافتسا
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