
	'')لخادت ،یجنسفیط ،یگدنشاپ ،شارپ( یجوم کیتپا '' ياهشیامزآ هتسب
 

 لباق رون یجوم تیــصاخ نتفرگ رظن رد تروــص رد اهنت هک تــسا رون ياهیگژیو هتــسد نآ زا شارپ :شارپ

 دنچ ره ،دــش دیهاوخ و هدــش وربور هدیدپ نیا اب هرمزور یگدنز رد اهراب و اهراب ًانئمطم .دنــشابیم هیجوت

 ؛دینکیم هاگن کچوک ياهنزور زا ار يرون عبنم هک یتقو .دیـــشاب هدرکن تقد نآ هب لاح هب ات تـــسا نکمم

 ؛دییامن یم اـــشامت ار يرون عبانم ریاـــس و دیـــشروخ رون ،هرجنپ يروت ای و ناتخرد گرب نایم زا هک ینامز

 ؛دینکیم هاگن نآ هب و هداد رارق يرون عبنم کی زا هدش عطاـس ياهوترپ ریـسم رد ار يزیت غیت هبل هک یماگنه

 يور يابیز ياهگنر هب هک ینامز یتح و دیوـشیم هریخ رون عبنم هب مـشچ هـشوگ ندرک کیراب اب هک یتقو

 هب هدیدپ نیا هتـشذگ رد .دیتـسه شارپ هدیدپ هبرجت لاح رد عقاو رد … و دیوـشیم هریخ	CD	کی حطـس

 و دندرک هدیدپ نیا يرظن هیجوت فرص ار دوخ تقو يرایسب نادنمشناد و دوب ندرک یمک و تبث لباق یتخس

 اـب .دـندـمآ لـئاـن شارپ هدـیدـپ يارب یمک یتاـهیجوت و یفیک ییاـهفیـــصوت هـب ،اـهشالت نیا لالخ رد ماـجنارـــس

 ياهيروت هب ناوتیم هلمج نآ زا هک دندش هتخاس اههیرظن نیمه ساـسا رب زین یفلتخم تاعطق نامز تـشذگ

 .درک هراشا یکیتسالپ لنرف ياهیسدع و اهمارگولوه ،شارپ

 

 راکورـس نآ اب هرمزور یگدنز رد روـشنم زا هک یگژیو نیرتمهم .میتـسه انـشآ روـشنم اب ام همه :یگدنـشاپ

 .دنیوگ یم یگدنـشاپ ،دوـشیم لیدبت نآ يازجا هب دیفـس رون هک هدیدپ نیا هب .تـسا یگنر فیط داجیا میراد

 زیر ياهراتخاـس هب رون ندیبات لثم رگید طیارـش یـضعب و تاعطق یخرب رد روـشنم رب هوالع ار رون ،یگدنـشاپ

 روـشنم هدنزاـس هدام تـسکـش بیرـض رد توافت دوجو زا یـشان روـشنم رد یگدنـشاپ	.میتـسه دهاـش	CD	لثم

 ياهگنر زا کی ره فارحنا نازیم ،نآ هجیتن رد هک تسا )توافتم ياه جوم لوط( رون فلتخم ياهگنر يارب

 هـشیـش هعطق کی زا زمرق رون وترپ تـسکـش .دـشابیم اهگنر ریاـس اب توافتم روـشنم زا رذگ اب دیفـس رون هدنزاـس

 لوط اب ياهوترپ يارب هشیش تسکش بیرض ،تقیقح رد .دراد توافت ،هعطق نامه زا گنر یبآ وترپ تسکش اب

 لوط يارب هدام نیمه تـسکـش بیرـض زا رتمک )نامک نیگنر فیط رد زمرق جوم لوط تمـس هب( رتدنلب جوم

 اب ات دوــشیم ثعاب رما نیا .دــشابیم )نامک نیگنر فیط رد شفنب جوم لوط تمــس هب( رتهاتوک ياهجوم

 هبرجت گنر یبآ رون اب سایق رد ار يرتـشیب تـسکـش ،هـشیـش زا روبع رد گنر زمرق رون ،لنـسا نوناق هب هجوت

 .دیامن

 

 زین یئرم رون .میتــسه انــشآ ،مینکیم هدهاــشم نامکنیگنر رد هک یئرم رون فیط اب ام همه  :یجنـسفیط

 ،ویوورکیام ،خرــسورف جاوما ؛رتدنلب ياهجوم لوط هیحان رد عقاو رد .تــسا سیطانغمورتکلا فیط زا یــشخب

 هـب اـما دـنراد دوجو	اـماـگ هـعـــشا و سکیا وترپ ،شفنبارف جاوما زین رتهاـتوک ياـهجوم لوط هـیحاـن رد و ییویدار
 نیا میناوتیمن ام ،تـسا ناوتان یـسیطانغمورتکلا فیط ياهجوم لوط ریاـس صیخـشت رد ام مـشچ هکنیا لیلد

 ،یفیط فلتخم یحاون ياهجوم لوط یـسررب و کیکفت يارب مهم ياهکینکت زا یکی .مینک هدهاـشم ار جاوما

 ینارون عبانم ای فارطا ایــشا زا هک یگنر عقاو رد .دــشابیم )یپوکــسورتکپــسا( ییامنبانیب ای یجنــس فیط



 مــشچ اب ار اهنآ میناوتیمن ام هک تــسا هدــش لیکــشت یفلتخم ياهجوم لوط و اهگنر زا ،مینیبیم فلتخم

 ار مادـک ره هرتـــسگ و هدرک ادـج مه زا ار اـهجوم لوط نیا دـناوتیم جنـــسفیط اـی اـمنفیط اـما مینک کـیکفت

 .دنک صخشم

 

 رد هک دوـشیم داجیا بآ حطـس يور يوریاد جوم ،میزادنایب ضوح کی دکار بآ نورد ار یگنـس رگا	 :لخادت

 زکرم ،بآ رد گنـس دورف لحم هک دنتـسه ییاههریاد تروـصب	جوم ههبج	اجنیا رد .دوریم شیپ تاهج مامت

 بآ نیا رد مه زا ياهلــصاف رد نامزمه گنــس ود هکیتروــصرد .دنوــشیم رــشتنم بآ حطــس رد و تــساهنآ

 میهاوخ لخادت هجیتن رد و جاوما یهن مهرب دهاــش ،هدــش داجیا جوم ههبج ود یقالت لحم رد دنوــش هتخادنا

 یناـشوپمه لحم رد ،دنـسرب اـضف زا هیحان کی هب نامزمه ،سودمه رون هکیراب ود یتقو بیترت نیمه هب .دوب

 یلخادت کیرات و نـشور ياهراون ،رون هکیراب ود یناـشوپمه لحم رد هجیتن رد .دننکیم لخادت جوم ود ،اهنآ

 اب .دـــشابیم رون ندوب یجوم هجیتن رون لخادت هدیدپ .تـــسا فورعم یلخادت حرط هب هک دـــش دهاوخ داجیا

 یجوم تروـص هب رون هک دـش هتـسناد ملـسم رما نیا ،گنای یفاکـشود شیامزآ رد رون ياهوترپ لخادت هدهاـشم

 .دباییم راشتنا

 ،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

  



	'')لخادت ،یجنسفیط ،یگدنشاپ ،شارپ( یجوم کیتپا '' ياهشیامزآ هتسب تاعطق
 

 هبعج يور رب هدش بصن راک زیم •

 هدنرادهگن هیاپ و زمرق رزیل •

 هدنرادهگن هیاپ و زبس رزیل •

  رون عبنم هیاپ •

 زمرق و یبآ ،زبس ،دیفس يد يا لا ددع 4 •

 هنیآ مین •

 هدنرادهگن هیاپ و یسدع •

 روشنم •

 روشنم هدنرادهگن هیاپ •

 يروبع شارپ يروت •

 یباتزاب شارپ يروت •

 رگشبطق ددع 2 •

 رایش •

 یبآ و زبس ،زمرق یگنر ياهرتلیف •

 ياهریاد تاعطق هدنرادهگن ددع 2 •

 هدرپ هدنرادهگن هیاپ ددع 2 •

 مویراوکآ •

 يرتاب ياج •

 طبار میس •

 ناخرچ زیم •

 هریوم يروت •

 تخت هشیش •

 لیوف •

 یجنرطش ذغاک •

  



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

 )شارپ يروت زا شارپ یسررب و ییامن فیط( !دزاسب نامک نیگنر دناوت یم مه توبکنع •

 )شارپ يروت هلیسو هب رزیل رون یمافکت یسررب رزیل رون گنر •

 اب تـسکـش بیرـض يریگهزادنا( رون تـسکـش و شارپ ؟دراد يروت کی شارپ حرط رب يریثات هچ بآ •

 )شارپ زا هدافتسا

 )شارپ يروت ماگ يریگهزادنا( ؟تفرگ هزادنا ار شارپ يروت ياهرایش هلصاف ناوتیم هنوگچ •

 )هبل زا رون شارپ(  ؟دراد یقیقد زرم ،مسج کی زا رون هیاس ایآ •

 )روشنم رد رون فارحنا ناوت هبساحم( ؟دنک فرحنم ار رون دناوتیم ردقچ روشنم کی •

 )نتوین ياههقلح هبرجت( ؟دهدیم خر ياهدیدپ هچ ،مه يور رب هشیش هکت ود ندرشف اب •

 لـخادـت اـب نآ طاـبترا و )هراـم( هریوم ياـهراون( .دـننکیم داـجیا مه يور هدرپ ود هـک یبلاـج ياـهشقن •

 )رون

 )يرزیل ياههسیپ( رزیل نز وسوس ياههکل •

 )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 *



 هدنرادھگن و زبس رزیل
 

 

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

 زا رتنیوپ رزیل .دوـشیم هـضرع یمومع رازاب رد و تـسا هتفرگ رارق مه مومع رایتخا رد اهنآ زا یخرب و دناهدـش

 .تسا هلمج نآ

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

 هدافتسا رد تقد هب زاین و دوشیم بوسحم كانرطخ الاب ناوت رد صوصخ هب زبس رزیل یلو دشاب رزیل

 .دراد

 ياهشور اب نآ جوم لوط و دوشیم پمپ يدوید رزیل اب هک تسا دماج تلاح رزیل عون زا دوجوم رزیل •

 .تسا رتمونان 532 و تسا هدش فصن یطخ ریغ

 .تسین رییغت لباق نآ یسدع و تسا يرتاب اب رتنیوپ تروص هب رزیل نیا •

 بـصن بـسانم هیاپ يور دیاب دوـش لیدبت یهاگـشیامزآ هلیـسو هب يزاب هلیـسو کی زا هکنآ يارب رزیل •

 .دناباتیم تباث عافترا رد ار رزیل و تسا هتفرگ رارق ياهیاپ يور دوجوم رزیل .دوش

 زبـس رزیل زا .دوـشیم هدافتـسا نآ هکیراب يدنمتهج رطاخ هب رزیل زا یکیتپا ياهشیامزآ يرایـسب رد •

 .دوشیم هدافتسا سناسرولف کیرحت يارب صوصخ هب
 

 هدافتسا تاظحالم
 

 رزیل نیا يریگراکب رد ،دناـسرب بیـسآ مـشچ هب دناوتیم رزیل عون نیا شبات هب ندرک هاگن هک اجنآ زا •

 .دیتسه انشآ	رزیل ینمیا لوصا اب هک دیشاب نئمطم و دینک تقد

 :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 *

 هب رون ندیـسر يارب نامز هب زاین دـشاب نییاپ رابنا يامد رگا اـصوـصخ و دـشاب هدـش رابنا یتدم رزیل رگا •
 .دراد لداعت



 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 •

  



 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 •



 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 •



 روشنم
 
 

 
 

 هوجو ار عطاقتم حطـس ود .تـسا هدـش روـصحم عطاقتم تخت حطـس ود نیب هک تـسا یفافـش طیحم ،روـشنم

 لیلد هب ،درذگیم روـشنم هـشیـش زا هک يدیفـس رون .دنمانیم سار هیواز ار حوطـس نیا نیب هیواز و روـشنم

 .دوشیم هیزجت نآ هدنهدلیکشت ياهگنر هب ،داوم یگدنشاپ ای و جوم لوط هب تسکش بیرض یگتسب

 ياههدافتسا اهنآ زا اما دشابیم اهجنس فیط و اهامن فیط رد فیط داجیا ،اهروشنم دربراک نیرتشیب دنچ ره

 یخرب .دنوــشیم یحارط هنیآ ياج هب دربراک و یلک باتزاب يارب اهروــشنم زا یــضعب .دوــشیم زین يرگید

 زا نینچمه .دنوــشیم هتخاــس هدیبطق رون دیلوت يارب ،دنتــسه یتــسکــشود ياهرولب سنج زا هک زین 	رگید

 .دوشیم هدافتسا زین اهنیبرود رد ریوصت تهج رییغت ای رون ریسم رییغت يارب اهروشنم

 يارب هک تـسا هدـش هتخاـس هجرد 45 هیواز اب و یـسکلپ سنج زا ،تـسامـش تـسد رد هک يروـشنم •

 .تسا بسانم اهشیامزآ یخرب ماجنا و روشنم صاوخ اب ییانشآ

 هنیآ ياج هب باتزاب رد روطنیمه و رون راــشتنا ریــسم فارحنا و یگدنــشاپ ياهشیامزآ رد روــشنم •

 .دراد دربراک

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دینک كاپ ار نآ مرن لامتسد اب و دینک سمل ار نآ لامتسد اب تسا رتهب روشنم میظنت ماگنه •

 .دینک تقد نآ ندرک زیمت و سمل رد ،تسا ریذپشخ یسکلپ	حطس •

 .دینک هدافتسا هطوبرم هدنرادهگن زا دیناوتیم ،هعطق نیا 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 •



 روشنم هدنرادهگن هیاپ
 

 
 
 

 هگن شاعترا نودب و تباث ار هعطق ات دنریگ رارق یبــسانم هدنرادهگن يور تاعطق دیاب قیقد شیامزآ کی يارب

 .دنهدیم یهاگشیامزا تیوه یکیتپا هعطق کی هب اههدنرادهگن و دراد

 رارق شیامزآ يارب رگید رون ای رزیل رون ریــسم رد ات دراد هگن ار روــشنم دناوتیم ،هدنرادهگن هیاپ نیا •

 .دریگ

 

 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 .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 •

  



 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 •

  



 هریوم - یکنار يروت
 

 
 

 دنک داجیا شارپ دناوتب هک تسین ياهزادنا هب نآ نشور و کیرات طخ دادعت هک تسا يروت یعون ،یکنار يروت

 دودح زا اهيروت نیا الومعم .تـسین کیکفت لباق یگداـس هب مـشچ اب نآ طوطخ هلـصاف هک تـسا يردقب یلو

 اهيروت نیا تخاـــس .دناهداد ياج دوخ رد ار رتمیلیم رد طخ دـــص دنچ دودح ات رتمیلیم رد طخ ود یکی

 ماجنا هــشیــش يور ،رتهب هجیتن یبایتــسد يارب ای صوــصخم ياهملیف يور یفارگوتیل ياهشور اب الومعم

 يروت عون نیا .درک پاچ فافش قلط يور و مسر رتویپماک طـسوت ار نآ ناوتیم مک طخ دادعت يارب .دریگیم

 یهنمهرب اب یلو دنوـشیم عمج زکرم رد هدرـشف یلیخ روطب شارپ ياههبتر و دنکیمن داجیا شارپ رد یـشقن

 .میشاب )هرام( هریوم ياهراون داجیا دهاش میناوتیم ،مک هیواز اب يروت ود

 اـی و اـههدرن اـی دـنتفایم مه يور هـک ییاـههدرپ لـثم ییاـهتـلاـح رد هرمزور یگدـنز رد ار )هراـم( هریوم ياـهشقن

 ياهطخ هلـصاف هب ،هدـش داجیا )هرام( هریوم ياهراون هلـصاف .میتـسه دهاـش اهسکع و اهملیف یخرب رد یتح

 .تسا هتسباو يروت ود هیواز و يروت

 .دتفایم قافتا رون لخادت هباـشم ياهدیدپ ، هدرـشف هار هار و یبوانت ياهراتخاـس نیا رد دینادب هک تـسا بلاج

 هیواز کی رد ار جوم ههبج ود رگا هک تـسا نیا رد رون لخادت اب شیامزآ نیا رد هدـش داجیا ياهراون تهابـش

 ود هیواز و رون جوم لوط هب هک دننکیم ادیپ ياهلـصاف یلخادت ياهراون مه اجنآ رد ،میهد لخادت مه اب صاخ

 لمع رون جوم لوط هیبـش اجنیا هک( يروت طوطخ 	هلـصاف هب اهراون هلـصاف مه اجنیا رد .دراد یگتـسب هکیراب
 .دراد یگتسب يروت ود یقالت هیواز و )دنکیم

 دنچره .تــسا هدــش داجیا فافــش قلط يور پاچ اب رتویپماک رد اهطخ مــسر زا سپ دوجوم يروت •

 اب یبلاج ياههدیدپ یلو دراد يرتهدرـشف طوطخ هلـصاف هب زاین رازبا نیا یعقاو ياهدربراک زا يرایـسب

 .تسا هدهاشم لباق اهيروت نیمه

 .دنیبن همدص رگید يروت ای تسد اب سامت رثا رد ات تسا هدش هدیشک یبسچ هدش پاچ حطس يور  •

 .دشابیم رتمیلیم 1 يانهپ اب طوطخ ياراد دوجوم يروت •

 نیا هتبلا .دنکیم داجیا لخادت موهفم زا ینشور دید و بلاج ياههدیا )هرام( هریوم ياهشقن یـسررب •

 يراـیـــسب يارب .دـــش اـنـــشآ یخرب اـب ناوتیم اـهنآ اـب راـک رد هـک دـنراد یناوارف ياـهدربراـک اـهشقن

 .تسا رتهدرشف و رتقیقد یکنار يروت هب زاین رتقیقد ياهدربراک

  



 هدافتسا تاظحالم
 

 دوخ تکاپ رد ار نآ هدافتـــسا زا سپ ،هریوم ياهقلط ندید بیـــسآ و ندـــش ات زا يریگولج يارب •

 .دییامرف يرادهگن

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

 .دینک زیمت مرن لامتسد اب دیناوتیم ار يروت نیا •

  



 يروبع شارپ يروت
 

 
 

 هک روطنامه .دراد تیمها نآ هعلاطم و دراد یفلتخم ياهدربراک هک تــسا یکیتپا تاعطق زا یکی شارپ يروت

 اهرایــش نیا دادعت .دراد هدهع هب ار رون شارپ هفیظو هک تــسا ییاهرایــش ياراد يروت تــسادیپ نآ مــسا زا

 هلـصاف یترابع هب ای و دـشاب رتدایز طوطخ دادعت هچره .تـسا رتمیلیم رد طخ رازه دودح و دایز رایـسب الومعم

 ياهجوم لوط و دراد یگتــسب مه جوم لوط هب شارپ هیواز .دوــشیم رتــشیب شارپ هیواز دــشاب رتمک طوطخ

 زمرق رزیل رگا الثم ینعی .دوـشیم هدافتـسا یگژیو نیا زا اهجنـس فیط رد هک دنراد يرتـشیب شارپ هیواز رتدنلب

 يروت زا .دوشیم فرحنم زمرق رزیل رون هب تبسن يرتمک هیواز رد زبس رزیل رون میناباتب يروت هب ار زبس رزیل و

 .دوشیم هدافتسا زین رون فارحنا يارب یجنس فیط رب هوالع شارپ

 طخ ندرک کح اب تـسا نکمم ار رتمک طخ دادعت یلو دنوـشیم هیهت کیفارگولوه شور هب ابلاغ شارپ يروت

 طوطخ لکـش هب یفارگولوه ای یـساکع تروـص هب تـسا نکمم يروبع يروت .دوـش داجیا زین قارب لیتـسا يور

 .دوش داجیا بوانتم تسکش بیرض اب نشور طوطخ ای و نشور و کیرات

 .تسا رتمیلیم رد طخ 1200 دودح دادعت اب کیفارگولوه و اکیلپر عون زا دوجوم شارپ يروت •

 فیط ندرک ادـج و رون فارحنا و یجنـــسفیط لـیبق زا یهاـگـــشیاـمزآ فلتخم دراوم يارب يروت نیا •
 .دراد دربراک

 ياهدربراک و هدــش کح طوطخ دادعت نیمخت ،شارپ یــسررب ،یجنــسفیط لیبق زا ییاهشیامزآ •

 .دننکیم هدافتسا هعطق نیا زا رزیل رون فارحنا
 

 هدافتسا تاظحالم
 

 .دینکن كاپ لامتسد اب یتح و دینزن تسد شارپ يروت يور هجوچیه هب •

 دـشن فرطرب یفیثک هکیتروـص رد و دینک هدافتـسا کتوف زا تـسا رتهب رابغ و درگ ندرک فرطرب يارب •

 .دینک هدافتسا نآ ملاس تمسق زا

 و ساـسح نآ ندرک زیمت اریز	تـسا يروت ندـش فیثک زا يریگولج راک نیرتهب شارپ يروت اب راک	رد •

 .تسا راوشد

 .دیهد رارق دوخ هسیک رد ار هعطق هدافتسا زا سپ دینک یعس •

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



 یباتزاب شارپ يروت
 

 
 

 دروخرب زا سپ رون ،یباتزاب ياهيروت رد .دنوـشیم هتخاـس يروبع و یباتزاب عون ود رد اهيروت ،یلک تلاح رد

 لالخ رد رون ،يروبع ياههنومن رد و دوــشیم هدیــشارپ ،نآ زا شباتزاب و رایــش ياراد هدننکباتزاب حطــس هب

 داجیا نآ تـشپ رد ياهنیآ حطـس کی یناـشن هیال ابً ابلاغ یباتزاب ياهيروت .دـش دهاوخ هدیـشارپ يروت زا روبع

 ،تـسا زاین رگیدکی زا اهجوم لوط کیکفت و یگدنـشاپ رد ییالاب تقد هب یجنـس فیط رد هک اجنآ زا .دنوـشیم

 لکـش رییغت و فاطعنا زا يریگولج يارب یفاک تماخـض هک تـسا ياهـشیـش یباتزاب ياهيروت هیال ریزً الومعم

 ،قوف شور اما ،دنـشابیم دوجوم یفلتخم ياهشور یباتزاب ياهيروت تخاـس يارب دنچ ره .دـشاب هتـشاد اهنآ

 ،دنور یم راک هب یجنس فیط رد و هدش داجیا یکیتپا هعطق کی تروص هب هک ییاهيروت تخاس يارب هژیو هب

 یطرـش هب هتبلا دنکیم ار یباتزاب شارپ يروت یعون یعادت اهرایـش هب هجوت اب رتویپماک يدیـس .تـسا بـسانم

 .مینک رظنفرص طوطخ يانحنا زا و مینک باختنا ار نآ زا یکچوک شخب هک

 .دشابیم		DVD زا یتمسق دوجوم هعطق •

 زا یتمـسق زا دیناوتیم ،مه ناتـسرزیل تیاـس ياهشیامزآ رد نینچمه ، هرمزور ياهشیامزآ بلغا رد •

 هدیمخ اهرایـش ،تاعطق نیا رد هتبلا .دینک هدافتـسا یباتزاب شارپ يروت ناونع هب	DVD	ای	CD	کی

 لباق دوجوم يانحنا ،دوــش باختنا	CD	ینوریب تمــسق زا یکچوک هعطق هکیتروــص رد یلو دنتــسه

 .دوش هدافتسا یباتزاب يروت ناونع هب دناوتیم هعطق نیا و تسا رظنفرص

 یجنـس فیط رد .درب هرهب یباتزاب يروت زا دناوتیم ،دوـشیم هبرجت نآ رد رون شارپ هک ییاهشیامزآ •

 .دوشیم هدافتسا يروت نیا زا يروت يور هدش کح طخ دادعت یسررب روطنیمه و ییامن فیط و

 

 هدافتسا تاظحالم
 

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

 .دینک طایتحا ،تیروذعم هنوگره تروص رد ،تسا ابرنهآ ياراد هیاپ 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 •



 .دنیب یم همدص یگداس هب اریز دینزن تسد يروت هب هجوچیه هب •

 .دناسرب بیسآ نآ هب دناوتیم زین مرن لامتسد یتح .دینکن زیمت ار يروت •

 دـشن فرطرب یفیثک هکیتروـص رد و دینک هدافتـسا کتوف زا تـسا رتهب رابغ و درگ ندرک فرطرب يارب •

 .دینک هدافتسا نآ ملاس تمسق زا

 و ساـسح نآ ندرک زیمت اریز	تـسا يروت ندـش فیثک زا يریگولج راک نیرتهب شارپ يروت اب راک	رد •

 .تسا راوشد

 هکیروطب ،دنکیم رتمواقم ار نآ هک تـسا هدـش هدیـشک اهرایـش يور یفافـش شکور اه	CD	رد هتبلا •

 رد هبرجت نیرتهب هک دیشاب هتشاد هجوت .درک زیمت ار نآ زین وـشتـسـش انایحا و مرن لامتـسد اب ناوتیم

 روـضح زا يریگولج ادتبا ،شکور نتـشاد تروـص رد شارپ يروت اـصوـصخ و یکیتپا تاعطق يراکزیمت

 بآ اب	CD يوشتسش تیاهن رد و		ندیـشک لامتـسد زا لبق نآ ندرک فرطرب سپـس و یفیثک و تارذ

 .تسا مرن لامتسد اب ندرک کشخ و قیقر نوباص

 

  



 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 •

  



 رایش
 

 
 

 تـسا رتمیلیم ات رتمورکیم دودح رد نآ يانهپ الومعم هک تـسا یکیراب یطخ و يدومع هنزور رایـش زا روظنم

 شارپ هجوتم یتخس هب دنک روبع گرزب هنزور کی زا رون رگا .دوـشیم هدیـشارپ ،دنکیم روبع نآ زا هک يرون و

 بـسانم طیارـش رد ،مینک هاگن اههبل هب تقد اب رگا یلو دنکیم داجیا هدرپ يور هرجنپ زا ياهیاـس و میوـشیم

 ادـیپ يوحم شقن هـیاـــس و دریگیم ار هـیاـــس يارب قیقد زرم کـی يولج رثا نیا .مینیبیم ار رون شارپ راـثآ

 رد هبل شارپ ياهشقن نیا ،دیآرد رایـش کی تروـص هب هرجنپ و دنوـش کیدزن مه هب هبل ود رگا لاح .دنکیم

 دنوــش رتکیدزن مه هب هبل ود هچره هک دوب میهاوخ رایــش زا شارپ بلاج هدیدپ دهاــش و دوــشیم ماغدا مه

 هدید نـشور و کیرات ياهراون ،نآ فرط ود رد و دوـشیم رتهدرتـسگ راظتنا فالخ رب هدرپ يور نـشور تمـسق

 لکـش رد يدایز شقن رایـش ياههبل .دهد ناـشن ار شارپ شقن ات دـشاب هتـشاد یمک يانهپ دیاب رایـش .دوـشیم

 .دنــشاب رگیدکی يزاوم و فاــص و قیقد یلیخ اههبل دیاب مظنم شقن ندروآ تــسدب يارب و دنراد شارپ شقن

 شارپ زا هدافتـسا رازبا نیرتهب هلـصاف میظنت يارب و دوـشیم هدافتـسا روظنم نیا يارب ملاـس و ون غیت ود زا ابلاغ

	.تسا رون

 .تسا هدش لیکشت ،دنراد رارق مه زا یمک هلصاف هب يزاوم روطب هک غیت ود زا دوجوم رایش •

 هب الاب زا و دـشاب هدـشن تـسرد يزاوم الماک روطب رایـش يانهپ رثا شامن يارب تـسا نکمم رایـش نیا •

 نآ هب طوبرم شارپ رثا دباتب رون هک رایـش زا تمـسق ره هب تروـص نیا رد .دـشاب توافتم انهپ نییاپ

 .دوشیم هدید انهپ

 

 هدافتسا تاظحالم
 

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

 .دینک هدافتسا هطوبرم هدنرادهگن زا دیناوتیم ،هعطق نیا 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 •

  



 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 •

  



 رایش ،رگشبطق ،یباتزاب و يروبع يروت ،اهرتلیف تاعطق 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

 شیامزآ ماجنا يارب رایش و رگـشبطق ،یباتزاب و يروبع شارپ يروت ،اهرتلیف يرادهگن بـسانم هیاپ نیا •

 .دنشابیم

 

 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

 رگید یباتزاب ای يروبع ياههنومن ای و هشیش ،پوکسورکیم 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 •

 

 
 

  



 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 •

  



 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 

 

  



 موینیمولآ لیوف کچوک هکت
 

 
 

 یموینیمولآ قرو .دــشاب هدمآرد كزان ياههگرب تروــص هب هک دوــشیم هتفگ	یموینیمولآ	هب یموینیمولآ لیوف

 .دوش هدیچیپ ماسجا فارطا رد ای مخ یناسآهب دناوتیم و تسا فاطعنا لباق

 .تسا زاین یموینیمولآ لیوف یکچوک هکت هب اهشیامزآ زا یخرب رد •

 

 هدافتسا تاظحالم
 

 امـش مـشچ هجوتم رزیل باتزاب دیـشاب بقارم لیوف يور رزیل شبات ماگنه ،لیوف قارب حطـس لیلد هب •

 .دشابن

  



 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 •


