
	''رون شبطق '' ياهشیامزآ هتسب
 

 یعون رون ،دینادیم هک روطنامه .میوـش انـشآ رون ندوب یجوم تیـصاخ اب دیاب ادتبا ،شبطق موهفم نایب يارب

 عقاو رد رون ،رگید ترابع هب .دننکیم ناــسون یــسیطانغم و یکیرتکلا ياهنادیم ،جوم نیا رد هک تــسا جوم

 رد هک تـسا بوانتم یتکرح يانعم هب زین ناـسون .تـسا یـسیطانغم و یکیرتکلا نادیم هدنور شیپ ناـسون

 زین و يوـضیب ای ياهریاد ریـسم کی يور ندرک تکرح ،فیرعت نیاربانب .دوـش رارکت مادم ،تکرح ریـسم		لوط

 یکیرتکلا نادیم ناـسون لکـش عقاو رد زین شبطق	.تـسا ناـسون یعون ،طخ کی يور یتـشگرب و تفر تکرح

 نادیم ناـسون لکـش طقف ،دراد تیمها ام يارب هک يزیچ ،رون وترپ کی شبطق نییعت يارب و تـسا وترپ کی

 دومع هحفـص رد یکیرتکلا نادیم		هک تـسا يریـسم ،یکیرتکلا نادیم ناـسون لکـش زا روظنم .تـسا یکیرتکلا

 لاثم ناونع هب .دنکیم نییعت ار شبطق	 عون		،ریـسم نیا لکـش .دنکیم تکرح نآ يور ،راـشتنا ياتـسار رب

 هک یماگنه و میراد ياهریاد شبطق مییوگیم ،دنکیم ناـسون ياهریاد ریـسم کی يور یکیرتکلا نادیم یتقو

 ،یطخ شبطق :دنراد دوجو شبطق عون هـس یلک تلاح رد	.تـسا یطخ شبطق ،تـسا طخ کی ،تکرح ریـسم

 يوضیب شبطق زا یصاخ ياهتلاح مه ياهریاد و یطخ شبطق هک دینیبیم ،تقد یمک اب .يوضیب و ياهریاد

 تایصوصخ وزج شبطق و دنک ناسون یهاوخلد لکش کی هب دناوتیم رون وترپ ره رد یکیرتکلا نادیم .دنتسه

 .تسا وترپ کی

 ،دوـشیم هدیباتزاب حطـس زا رتـسورب هیواز تحت رون هک یتقو .تـسا نآ بلاج ياهیگژیو زا یکی ،رون شبطق

 هک یماگنه نیا رب هوالع .ددرگیم هدیبطق ،دوــشیم هدنکارپ طیحم رد رون یتقو نینچمه .ددرگیم هدیبطق

 زا هدیبطق رون هک یتقو .دوــشیم هدیبطق دنکیم روبع اهرولب یخرب ای و اهرگــشبطق لثم داوم یــضعب زا رون

 رییغت نآ شبطق ،دنکیم روبع اهرولب یــضعب ای و رگید یکیتــسالپ ياهقلط ای نوفیلــس لثم داوم یــضعب

 یبلاـج	تاـعالطا ،رون شبطق لاـح ره هـب .دـتفاـیب قاـفتا مه باـتزاـب رد تـــسا نکمم شبطق رییغت نیا .دـنکیم
 شبطق .درب یپ ،تـــسا هدرک داـجیا ار شبطق رییغت هـک ياهداـم تـیهاـم هـب ناوتیم نآ قیرط زا هـک دراد ربرد

 هب یلو تـسا هدیچیپ و قیقد کینکت نیا .دزادرپب شبطق یبایزرا هب دناوتیم هک تـسا یبلاج کینکت ،یجنـس

 لباقم رد رگــشبطق ندناخرچ اب رگا .درک یبایزرا یلومعم رگــشبطق کی اب ار هدیبطق رون ناوتیم ،هداــس روط

 یبطق هدنهدناشن ،ددرگ نـشور ای کیرات ای و هدـش دایز ای مک ،رون تدـش ،دریگیم رارق یبایزرا دروم هک يرون

 هب ،دوـش نـشور ای و کیرات الماک رون تدـش	،یجورخ رون لباقم رد رگـشبطق ندناخرچ اب رگا .تـسا رون ندوب

 نیا هدنهدناـشن ،دوـش دایز و مک یجورخ رون تدـش رگا .تـسا یطخ يدورف رون شبطق هک تـسا انعم نیا

 داجیا رون تدــش رد يرییغت چیه هچنانچ و دراد يوــضیب شبطق ای و تــسا هدیبطقهمین ای رون نیا هک تــسا

 دوجو زین يرگید تاناکما ،اهتلاح نیا زا کی ره يارب	.دشاب يوریاد هدیبطق ای هدیبطقریغ تسا نکمم ،دوشن

 .درک هدافتسا شبطق قیقد صیخشت يارب اهنآ زا ناوتیم هک دراد

 ،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

 

  



	''رون شبطق '' ياهشیامزآ هتسب
 

 هبعج يور رب هدش بصن راک زیم •

 هدنرادهگن هیاپ و زمرق رزیل •

  رون عبنم هیاپ •

 زمرق و یبآ،زبس،دیفس يد يا لا ددع 4 •

 زاسراکشآ •

 هدنرادهگن هیاپ و یسدع •

 یبآ و زبس ،زمرق یگنر ياهرتلیف •

 رگشبطق ددع 2 •

 جوم هغیت •

 ياهریاد تاعطق هدنرادهگن ددع 3 •

 هدرپ هدنرادهگن هیاپ •

 مویراوکآ •

 يرتاب ياج •

 طبار میس ددع 2 •

 رتمیتلوم هب لاصتا میس •

  يزلف ریغ  هغیت •

 هشیش •

 ناخرچ هچزیم •

 یجنرطش ذغاک •
 

  



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

 ياتــسار رییغت يریگهزادنا اب تاعیام تظلغ یــسررب( ؟دهد رییغت ار رون شبطق دناوتیم مه رکــش •

 )يروبع رون شبطق

  )رگشبطق زا هدافتسا اب فافش ماسجا رد شنت رثا هدهاشم( ؟دوش یم هدید یگنر ،شک طخ	نیا ارچ •

  )یجنس شبطق( رگشبطق هلیسو هب رون شبطق عون نییعت و یسررب ؟تسا هدیبطق رون نیا ایآ •

 )رگشبطق ود زا یجورخ رون تدش هدهاشم( ؟دنوشیم هدید کیرات مه يور ،فافش هرجنپ ود ارچ •

 )یطخ هدیبطق رون يور رب جوم مین هغیت رثا( !دنهد روبع ار رون دنناوتیم زین مهرب دومع رگشبطق ود •

 رد رزیل رون راــشتنا ریــسم هدهاــشم و یگدنکارپ یــسررب( ؟دنتــسه دیفــس اهربا و یبآ نامــسآ ارچ •
 )مویراوکآ

  ) رتسورب هیواز هدافتسا اب طیحم تسکش بیرض ندروآ تسدب( ؟تسا صلاخ بآ نیا ایآ •

 )رتسورب هیواز نتفای و حطسزا هدیباتزاب رون شبطق یسررب( ؟دنکیم راک روطچ دیورالپ کنیع •

 )يدوید رزیل اب ییانشآ( ؟دراد ییاهیگژیو هچ رتنیوپ رزیل •

 

 

  .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 *



 رون عبنم
 

 
 

 یکیتپا دربراک زین يرگید يرون عبانم رزیل زا ریغ .تـسا یکیتپا شیامزآ ره يازجا نیرتمهم زا یکی رون عبنم

 يژولونکت رد لیـسگرون ياهوید .تـسا فلتخم ياهگنر رد (LED) لیـسگرون دوید لماـش هعومجم نیا .دراد

 هدافتـسا نآ زا ییانـشور ناونع هب نانچمه و اهرگـشیامن و فلتخم ياههاگتـسد رد و دنراد يدایز شقن زورما

 .درک هدافتسا ناوتیم فلتخم ياهشیامزآ يارب يرون عبانم نیا زا زین اجنیا رد .دوش یم

 تـسا هدـش بـصن هدنرادهگن يور هک یگالپ يور میقتـسم روطب هعومجم نیا رد لیـسگرون ياهدوید •

 .داد ماجنا ار	شیامزآ و درک بصن ار دوید ياهگنر زا یکی تبون ره رد ناوتیم .دنریگ یم رارق

 .درک هدافتسا ناوتیم دوید ندرک نشور يارب رگید هیذغت ای يرتاب زا •

 .دشابیم زبس و یبآ ،زمرق ،دیفس ياهگنر هب يد يا لا 4 لماش يرون عبنم نیا •

 .درک لصو رون ندرک شوماخ و نشور يارب هیذغت ناونع هب ار روتالیسا رادم ناوتیم اهدوید نیا هب •

 ،اـهگـنر بـیکرت رد الثم .دـیربب راـکب دـیناوتیم یفلتخم ياـهشیاـمزآ رد ار يدوید يرون عباـنم •

 .دینک هدافتسا اهدوید نیا زا دیناوتیم اهشیامزآ رگید و روتالیسا ،يزاسریوصت ،یجنسفیط

 
 هدافتسا تاظحالم

 

 يریگولج دوید نتخوـس زا ات دوـش لامعا اهنآ هب دوید اب بـسانتم نایرج و ژاتلو ات دوب بقارم دیاب •
 .دوش

 .تسا دوید تهج ندرک سکعرب مادقا نیلوا دشن نشور رگا و دنکیم راک ،تسرد تهج اب طقف دوید •

  



 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 •

 

  



 هدنرادهگن هیاپ و یسدع
 

 
 

 ياهتمـسق ،یـسدع عون نیا رد .دوـشیم هتخاـس 	واک-ژوک و ژوک ود ،ژوک-تخت تروـص هـس هب ارگمه یـسدع
 لیکــشت ار یــسدع یلــصا روحم درذگیم هرک نیا زکرم زا هک یطخ و دنتــسه هرک کی زا یــشخب راد انحنا

 یــسدع هب يزاوم وترپ هتــسد کی رگا ینعی دنکیم ارگمه ار دوخ هب هدیبات ياهوترپ یــسدع نیا .دهدیم

 .دننکیم عطق ار رگیدکی یـسدع نوناک مان هب ياهطقن رد و هدـش هتـسکـش نآ زا روبع ماگنه اهوترپ ،میناباتب

 نآ ینوناک هلـصاف و نوناک اریز دنیوگیم مه تبثم یـسدع ،یـسدع نیا هب .تـسا یقیقح ارگمه یـسدع نوناک

 یـسدع زا یفرط رد و دراد رارق یـسدع زا دعب نوناک هک تـسا انعم نیا هب یقیقح نوناک .تـسا یقیقح و تبثم

 .درادن دوجو رون همشچ نآ رد هک تسا

 ياهیــسدع نیا رب هوالع .میراد راکورــس نآ اب همه هک تــسا لوادتم يارگمه ياهیــسدع هلمج زا نیب هرذ

 ياهیـسدع .دنوریم راکب یـساکع نیبرود لثم زاـسریوـصت ياهمتـسیـس رد هعومجم ای کت تروـص هب ارگمه

 باتزاب زا يریگولج يارب ابلاغ هک دنور راکب یـسدع هعومجم ای کت تروـص هب تـسا نکمم مه یهاگـشیامزآ

 نیا هکنیا اب ،تلع نیمه هب .دوـشیم هدیـشک اهنآ يور )میالم یناوغرا گنر هب الومعم( یـشـشوپ ،هتـساوخان

 هب دیاب اهنآ ندرک زیمت و درک كاپ هداـس هـشیـش کی لثم ار اهیـسدع حطـس دیابن اما دنتـسه مواقم اهشـشوپ

 .دنزن همدص اهششوپ هب هک دشاب يوحن

 ياهیگژیو اب ییانشآ و اههدیدپ يرایسب شیامن يارب هک تسا هداس نیبهرذ کی افرص دوجوم یسدع •

 نیبرود یـسدع ای کنیع یـسدع لثم رگید ياهیـسدع زا دیناوتیم امـش .تـسا بـسانم اهیـسدع

 ار یـسدع یبـسانم هدنرادهگن اهشیامزآ يارب دیاب هتبلا .دینک هدافتـسا اهشیامزآ يارب زین یـساکع

 .دنک رقتسم

 رد .درک هدافتـسا یـسدع زا ناوتیم دـشاب مزال رون ندرک زکرمتم ای يزاـسریوـصت هک ییاهشیامزآ رد •

 يرتزیر یلیخ هکل هب یـسدع طـسوت نآ ندرک ینوناک اب ناوتیم ،تـسا زکرمتم اتبـسن هک رزیل دروم

 .دراد رگید ياهدربراک و یکاکح رد یناوارف دربراک يژرنا یلاگچ دایز شیازفا تلع هب هک تفای تسد
 

 هدافتسا تاظحالم
 

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

 .دینک زیمت یمارآ هب و مرن لامتسد اب ار یسدع •

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



 یگنر ياهرتلیف
 

 
 

 ندرک ادج يارب جنــسفیط ياج هب تاقوا یهاگ .دنراد يدایز دربراک یکیتپا ياهشیامزآ رد یگنر ياهرتلیف

 یگنر رتلیف کی زا نژولاه پمال ای دیــشروخ رون هک یتقو .دوــشیم هدافتــسا اهرتلیف زا رون فلتخم ياهگنر

 رتلیف يریگراکب .دراد ار رتلیف گنر نامه يروبع رون .دنکیم روبع یــشخب و بذج رون زا یــشخب دنک روبع

 زا یـشخب بذج ساـسا رب تـسا نکمم یگنر ياهرتلیف	 .تـسا بلاج زین رزیل رون یمافکت یـسررب يارب یگنر

 ساـسا رب تـسا نکمم نینچمه .دهد هولج یگنر ار رون و دنک لمع رگید یـشخب روبع و یلـصا رون ياهگنر

 رتلیف هک یتقو هک تسا بلاج .دراد دربراک رزیل رد و ساسح یهاگشیامزآ ياهراک يارب هک دوش داجیا لخادت

 .تسا هدرک بذج ار زبس الثم نآ لمکم گنر تسا گنر زمرق الثم یگنر

 رارق هنومن ياج هیاپ رد ات تـسا هدـش هیهت )زبـس و یبآ،زمرق( یلـصا گنر دنچ رد دوجوم یگنر رتلیف •

 .دوش هدافتسا شیامزآ يارب و دریگ

 .دینک هدافتسا اهرتلیف نیا زا دیناوتیم رزیل رون یمافکت روطنیمه و گنر بیکرت شیامزآ رد •
 

 هدافتسا تاظحالم
 

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

 .دشابن امش مشچ هجوتم حطس زا رزیل ياهنیآ باتزاب دیشاب بقارم هعطق يور رزیل شبات ماگنه •

 .دینک زیمت مرن لامتسد اب ار رتلیف •

  



 رگشبطق
 

 
 

 فلتخم ياهشور زا تــسا نکمم هعطق نیا .دنکیم هدیبطق ار هدیبطقریغ رون هک تــسا ياهعطق رگــشبطق

 .دوریم راکب هداس ياهشیامزآ و اهکنیع رد الومعم هک تسا	ینامه	اهرگشبطق نیرتلوادتم یلو دوش تسرد

 ود رد تاعطق عون نیا هک تـسا نآ يانعم هب نیا .دراد دوجو یبذج يدرگناـسمهان یعون ،رگـشبطق عون نیا رد

 رد )شبطق( یکیرتکلا نادیم اب يرون رگا ینعی دنراد یفلتخم بذج بیرـــض )مهرب دومع( فلتخم ياتـــسار

 زین کییورکید ار تاعطق نیا .درک دهاوخ روبع ،نآ رب دومع ياتـسار رد رون ،دوـش هدام نیا بذج ،اتـسار کی

 بذج ار هدیبطق ریغ رون زا یـــشخب تـــسا رارق نوچ دوب دنهاوخ هریت یمک تاعطق نیا هـجیتن رد .دـنمانیم

 رد و تسین ساسح رون شبطق هب ناسنا مشچ .دنکیم داجیا یطخ هدیبطق رون ،رگـشبطق عون نیا هتبلا .دننک

 دهاوـش هب رون ندوب هدیبطق زا نانیمطا يارب و میتـسه رون تدـش شهاک دهاـش طقف ،دوخ مـشچ اب ام هجیتن

 .میراد زاین يرگید

 هدافتــسا اهرگــشبطق تخاــس يارب اهنآ زا یخرب زا هک تــسا هدیبطق رون داجیا يارب زین يرگید ياهشور

 رد و دـناهدـیبطق ود ره هـک دـننک داـجیا وترپ ود دـنناوتیم یتـــسکـــش ود ياـهرولب لاـثم ناونع هـب .دوـــشیم

 رون ،نیا رب هوالع .دوـــشیم هداـفتـــسا هدـیبطق رون داـجیا يارب هدـیدـپ نیا زا یهاـگـــشیاـمزآ قیقد ياـهدربراـک

 هدیبطق زین تارذ طـسوت هدـش هدنکارپ رون نینچمه و رتـسورب هیواز تحت يزلف ریغ یلقیـص حطـس زا هدیباتزاب

 .دوریم اهنآ زا هعطق تخاس راظتنا رتمک		اما دنتسه

 رون داجیا يارب هداــس ياهشیامزآ و اهکنیع رد بلغا هک تــسا کییورکید عون زا دوجوم رگــشبطق •

  .دوریم راکب هدیبطق

 لوکلوم ياتـسار تهج رد اهنآ دنلب ياههتـشر هک دنتـسه يرمیلپ داوم سنج زا اهرگـشبطق عون نیا •

 .دنهدیم روبع دوخ زا ار رون ،نآ رب دومع تهج رد و بذج ار رون

 رد و هتـشاذگ هدنرادهگن يور یناـسآ هب ار نآ ناوتب ات هدـش بـصن یـسکلپ زا یـصرق يور هعطق نیا •
 .دناخرچ ،شیامزآ زاین دروم هاوخلد ياههیواز

 اجنآ زا .دهد صیخـشت ار هدیبطق رون دناوتیم ای و دنکیم هدیبطق ار رون هک تـسا ياهعطق رگـشبطق •

 .دهد صیخـشت ار نآ رگـشبطق کمک اب دناوتیم مـشچ ،تـسین ساـسح رون شبطق هب ناـسنا مـشچ هک

 .تسا هدافتسا لباق هعطق نیا میراد راکورس هدیبطق رون اب هک ییاهشیامزآ هیلک رد هجیتن رد

	



 هدافتسا تاظحالم
 

 .دینک هدافتسا هطوبرم هدنرادهگن زا دیناوتیم ،هعطق نیا زا هدافتسا يارب •

 اب ار نآ ،دیریگب ار نآ يور رابغ و درگ نتسشن يولج هکنآ نمض سپ تسا ریذپشخ رگشبطق حطس •

 .دینک زیمت هعطق هب راشف ندرک دراو نودب و مرن لامتسد اب طقف و تقد

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

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

  



 جوم ھغیت
 

 
 

 .تـسا توافتم مهرب دومع ياتـسار ود رد تـسکـش بیرـض هک تـسا یفافـش هحفـص ای هغیت ،جوم هغیت زا روظنم

 ود رد بذج اجنآ رد هک دراد يدرگناـسمهان یعون زین رگـشبطق هتبلا .دنیوگ یم درگناـسمهان ار یطیحم نینچ

 روبع ماگنه هغیت نیا تسا نکمم ،تماخض روطنیمه و توافت رادقم هب هجوت اب .تسا توافتم فلتخم ياتسار

 ار جوم ود رگا .دـنک داـجیا یهار فالتخا رون شبطق ناـمه اـی رون کـیرتکلا نادـیم زا هـفلؤم ود نیب ،نآ زا رون

 ار ود نیا نیب هدــش داجیا ار فالتخا تــسا نکمم ،دــشاب مهرب دومع اهنآ شاعترا هحفــص هک دینک مــسجت

 هغیت نآ هب دنک داجیا هار فالتخا جوم لوط مین هزادنا هب یطیحم نینچ رگا .مینک نایب جوم لوط بـــسحرب

 لـماـک جوم لوط کـی رگا و جوم عبر هـغیت نآ هـب دوـــش داـجیا فالتخا جوم لوط مراـهچ کـی رگا و جوم مین

 جوم لوط موهفم نیا رد تــسا صخــشم هک روطنامه .دنیوگ یم جوم مامت هغیت نآ هب دنک داجیا ار فالتخا

 دیفـس رون رگا هتبلا .دوـش یم صخـشم دنک یم راک نآ يارب هک یجوم لوط اب هغیت ره و دراد یـساـسا شقن

 دـشاب هتـشاد ییانعم جوم مین هغیت تـسا نکمم زین دراد دوجو یئرم ياهجوم لوط مامت نآ رد هک میربب راکب

 هک دیفــس رون یتقو هک دینادب تــسا بلاج .تــسا درز جوم لوط ینعی یئرم هیحان طــسو هب طوبرم هتبلا هک

 ،دراد دوجو اهنآ نیب زین يا هغیت نینچ هک مهرب دومع رگــشبطق ود هب تــسا شفنب ات زمرق ياهگنر لماــش

 يرایـسب ياهدربراک یگژیو نیا .میتـسه دیفـس رون لماک روبع دهاـش ،هجرد 90 ره رد نآ ندناخرچ اب ؛دباتب

 .دش دهاوخ رت نشور اهشیامزآ رد موهفم نیا .دنک یم داجیا يروبع رون تدش لرتنک رد

 مه دیفـس رون يارب دناوتیم هک تـسا درز رون يارب جوم مین هغیت ،تـسا امـش تـسد رد هک ياهغیت	 •
 ار یهار فالتخا نینچ دناوتیم هک تـسا نوفلـس یعون سنج زا ،دوجوم جوم مین هغیت .دوـش هدافتـسا

 يور قلط هیال نیا .دنک داجیا ،هیال تماخـض زین و فلتخم ياتـسار ود تـسکـش بیرـض فالتخا رطاخب

 نوفلـس دنک و دنت ياهروحم تهج نامه زین نآ شرب تهج و تـسا هدـش بـصن یـسکلپ کـسید کی

 تسا

 يروبع رون رادقم و رون شبطق لرتنک يارب ناوت یم دوشیم ماجنا هدیبطق رون اب هک ییاهشیامزآ رد •

 نیمز رد هک درک هدافتــسا اههیال تخانــش رد ناوتیم رثا نیا زا نینچمه .درک هدافتــسا اههغیت زا

 .دراد دربراک یسانش

 

 

 
 



 هدافتسا تاظحالم
 

 .دشاب هتشادن ندرک كاپ هب زاین ات دیراد هگن زیمت تسا رتهب ار هغیت •

 .دهاکب هعطق درکراک تیفیک زا دناوتیم يراکتسد و شخ هنوگره •

 .دینک هدافتسا نآ صوصخم هیاپ زا دیناوتیم ،هغیت زا هدافتسا يارب •

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

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

 

  



 جوم هغیت،رگشبطق ،اهرتلیف هدنرادهگن
 

 
 

 يور تاعطق دیاب قیقد شیامزآ کی يارب .تــشاد هگن تــسد اب ناوتیمن ار یکیتپا تاعطق هک تــسا یهیدب

 ياهعطق رگا صوـصخب و تـسا توافتم ،فلتخم تاعطق هدنرادهگن ،اههاگـشیامزآ رد .دنـشاب یبـسانم هدنرادهگن

 شاعترا نودب و تباث ار هعطق هدنرادهگن دیاب امتح دور راکب یلخادت شیامزآ ای جنـسلخادت کی رد تـسا رارق

 .دنهدیم یهاگشیامزآ تیوه یکیتپا هعطق کی هب اههدنرادهگن تروص ره رد .دراد هگن

 .دنشابیم شیامزآ ماجنا يارب جوم هغیت و رگشبطق ،اهرتلیف يرادهگن بسانم هیاپ نیا •

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .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 •

  



 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

 زین رگید یباـتزاـب اـی يروبع ياـههـنومن اـی پوکـــسورکیم مال لـثم ياهـنومن ره شیاـمن هدرپ رب هوالع •

 .دوش بصن ياهدنرادهگن نینچ يور دناوتیم

 

 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 •

  



 ناخرچ هچزیم
 

ریوصت  
 

 هچزیم ندناخرچ اب و دنریگ رارق نآ يور یکیتپا تاعطق ات تسا یناخرچ هچزیم هب زاین اهشیامزآ یخرب رد
 .دنناوخب ار یکیتپا هعطق شخرچ هیواز دنناوتب

 .دشابیم هجرد 360 شخرچ تیلباق ياراد دوجوم ناخرچ هچزیم •

 .تسا هدش کح هچزیم يور ایاوز •

 یتحار هب دنراد ییابرهآ هیاپ هک رگید تاعطق ات تــسا ریگابرنهآ یحطــس ياراد ناخرچ هچزیم نیا •

 .دنوش بصن نآ يور

 ره اـی و هـعومجم نیا راـک زیم يور رب اـت تـــسا ییاـبرنهآ هـیاـپ ياراد ناـخرچ هـچزیم نیا نینچمه •

 .ددرگ بصن رگید ریگابرنهآ حوطس

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دییامن طایتحا تیروذعم هنوگره نتشاد تروص رد .دشابیم ابرنهآ ياراد هدنرادهگن هیاپ •

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

 .دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب •

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

 

 
 

  



 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 •

 
  



 يزلفریغ هدنباتزاب هغیت
 

 
 

 اهشیامزآ یخرب رد دـشابیم کیرتکلايد حطـس کی ،هکنیا لیلد هب یـسکلپ .تـسا یـسکلپ سنج زا هغیت نیا

 .دراد دربراک رتسورب هیواز نییعت شیامزآ دننام

  



 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

http://lasersara.ir/wtprint 

 

  



 تخت هشیش
 

 
 اهدماج رگید فالخ رب یلو دراد دماج تلاح دوخ صاخ یلوکلم/یمتا شیارآ لیلد هب هک تـسا ياهدام هـشیـش

 هب هــشیــش هب لاقتنا هطقن هب ندیــسر زا لبق باذم هدام هک دهدیم خر یماگنه تلاح نیا .تــسین يرولب

 نودب ياهشیش	تخت هشیش .دشابیم هدش دیلوت هشیش تلاح نیرتییادتبا ،تخت هشیش .دوشیم درـس تعرـس
  .تسا فاص الماک و جوم

 .دوشیم هدافتسا تخت هشیش زا اهشیامزآ یخرب رد •

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دینک طایتحا نآ اب راک رد تسا هدننکش و كزان ياهشیش هعطق نیا •

 

 

 
 


