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يكناب تاليهست ذخا روظنم هب لماع ياه كناب هب همان يفرعم رودص دنيآرف

ناتسا يارب داجيا زوجم رودص

يكناب تاليهست ياضاقت

يكناب تاليهست ياضاقت يسررب

يضاقتم هب مالعا

يدنب تيولوا و رابتعا عيزوت لدم ساسا رب كناب هب يفرعم

تنواعم طسوت كناب رد حرط يريگيپ

 حرط يسررب
كناب طسوت

يدنب نامز همانرب ساسا رب حرط ليمكت و ارجا

يرادرب هرهب هناورپ ذخا

 هتيمك رد يسررب
ناتسا تاليهست

يسررب
 تاليهست هتيمك رد
 و يزير همانرب تنواعم

يراذگ هيامرس

عورش

حرط يفرعم طيارش
مزال ياهزوجم ذخا-1

%20لقادح يكيزيف تفرشيپ-2
يداصتقا و يلام هيجوت-3

قياثو نيمات يياناوت-4
يراج ريغ تابلاطم نتشادن-5

رب حرط يارجا رب تراظن
  يدنب نامز همانرب ساسا

       هدش دييات هشقن و

 درايليم10
لاير

 درايليم10
رتالاب و لاير

دييات مدع



 راكوزاس داجيا ،يتاعالطا كناب ليكشت
...و روشورب هيهت ،دزمتسد تخادرپ

لاغتشا سانشراك

نامزاس هب هعجارم
يزروراك ياضاقت ليمكت و

يضاقتم

 تهج فلتخم ياه هناسر قيرط زا )ناوخارف( يناسر عالطا
نامزاس هب نازروراك و هدنريذپ ياهدحاو يگدامآ مالعا

لاغتشا سانشراك

زروراك بذجيارب نامزاس تيفرظ ينيب شيپ

لاغتشا سانشراك

 شيپ تيفرظ بسح رب هيمهس صاصتخا تساوخرد لاسرا
 روشك يراذگ هيامرس تنواعم و راك هرادا هب هدش ينيب

لاغتشا سانشراك

 هيمهس مالعا و صاصتخا
زروراك بذج صوصخرد نامزاس

ياروش هناخريبد
ناتسا لاغتشا

 يصوصخ شخب لماش هدنريذپ دحاو
 بذج تساوخرد هك نامزاس هعومجمريز
 رتافد ، اهلته هباشم.دوش يم دنراد زروراك

... و يترفاسم تامدخ

A

لاغتشا سانشراك

 همانماظن رد تادنتسم اب بقابطنا روظنم هب هلصاو ياضاقت يسررب
طيارش نيدجاو باختنا و يزروراك

لاغتشا سانشراك

 يگدامآ مالعا
زروراك بذج تهج

هدنريذپ دحاو



هدنريذپ ياهدحاو هب ناگدش هتفريذپ يفرعم

لاغتشا سانشراك

 يزروراك نايضاقتم هيلوا يبايزرا
ييارجا ياه هژورپ رد شريذپ روظنم هب

هدنريذپ دحاو

 و هدنريذپ دحاو اب حرط يرجم هدنيامن دادرارق دقع
ناشيا هب هناهام شرازگ ياهمرف ليوحت

لاغتشا سانشراك

زروراك راك هب عورش مالعا

هدنريذپ دحاو

 هناهام ياه شرازگ لاسرا
 هدش ينيب شيپ ياه مرف بلاق رد

هدنريذپ دحاو

هدنريذپ دحاو تيعضو و هقباس يسررب

لاغتشا سانشراك

A

B

 يزروراك حرط يارجا دنور يريگيپ
هام هدزاي تدم رد

لاغتشا سانشراك

 ياهدحاو تاياكش هب يگديسر ـ1
نازروراك و هدنريذپ

نازروراك قوقح زيراو يريگيپ ـ2

B

نومزآ يرازگرب رب تراظن

لاغتشا سانشراك

يزروراك هرود همانيهاوگ رودص و هيدييات

لاغتشا سانشراك

دنيارف مامتا

 ناياپ مالعا
يزروراك هرود

هدنريذپ دحاو

 تهج يا هفرح و ينف هرادا اب يگنهامه
نازروراك تراهم شجنس نومزآ يرازگرب

لاغتشا سانشراك



يراذگ هيامرس ياه هتسب ،تاعلاطم

 اهحرط و يراذگ هيامرس تنواعم

تاعلاطم سانشراك

 نيرواشم زا تاعلاطم ليوحت

تاعلاطم سانشراك

 و هتفرگ ماجنا تاعلاطم هعلاطم
 عالطا تهج رواشم هب هئارا

تاعلاطم سانشراك

 و هيحالصا ياه هخسن ليوحت
 تاسلج يرازگرب يارب يگدامآ

تاعلاطم سانشراك

 تهج نواعم اب يگنهامه
 تاسلج يرازگرب

تاعلاطم سانشراك

 اب طبترم دارفا زا توعد
تاعلاطم زا مادك ره عوضوم

تاعلاطم سانشراك

هسلج يريبد

تاعلاطم سانشراك

A

دنيارف مامتا

هسلجتروص و تابوصم ميظنت

تاعلاطم سانشراك

 و تاعلاطم رد تابوصم تياعر
تاعلاطم ددجم هئارا

تاعلاطم سانشراك

 و نيرواشم هب تابوصم غالبا
هسلج رد رضاح ياضعا

تاعلاطم سانشراك

 هئارا و تاعلاطم يياهن يسررب
تيعضو تروص

تاعلاطم سانشراك

تخادرپ روتسد

تاعلاطم سانشراك

A



و كرادم ليمكت
 ب و فلا ياه تكاپ لاسرا

هصقانم رد تكرش تهج

نيرواشم

 يرازگرب نوناق29 هدام
يلوا تاصقانم

نيرواشم دنب تسيل هيهت

تاعلاطم سانشراك

 نيرواشم باختنا
نيرواشم هاتوك تسيل هيهت

تاعلاطم سانشراك

 بسح رب يهدزايتما طباوض نيودت
تاصقانم نوناق

تاعلاطم سانشراك

 توعد تهج هاتوك تسيل نارواشم اب هبتاكم
طباوض لاسرا و هصقانم رد تكرش هب

تاعلاطم سانشراك

عاجرا و اهتكاپ لوصو
اهدادرارق روما هب

هناخريبد

 تنواعم هب اهتكاپ ليوحت
يفيك و ينف هتيمك يرازگرب تهج

اهدادرارق روما

A

تاعلاطم ماجنا دنيارف

 باختنا و اضعا روضح اب يفيك يبايزرا هسلج يرازگرب
تيحالص بحاص رواشم5اي3

تاعلاطم سانشراك

دنيارف مامتا

 و ينف يبايزرا هسلج يرازگرب
يياهن رواشم باختنا

تاعلاطم سانشراك

 ب دنب تكاپ يياشگزاب يياهن هسلج يرازگرب
بختنم رواشم روضح اب

تاعلاطم سانشراك

A



كرادم لرتنك و يضاقتم زا تساوخرد ذخا

اهحرط سانشراك

ثاريم تنواعم زا مالعتسا

اهحرط سانشراك
يقوقح رتفد زا مالعتسا

اهحرط سانشراك

مالعتسا هب خساپ مالعتسا هب خساپ

ثاريم تنواعم

 خساپ ايآ
؟تسا تبثم

خساپ ايآ
؟تسا تبثم

هدنورپ نتسب و يضاقتم هب مالعا

اهحرط سانشراك

 نتسب و يضاقتم هب مالعا
هدنورپ

اهحرط سانشراك

)تيكلام دنس ياراد(يضاقتم يداهنشيپ لحم زا ديدزاب

اهحرط سانشراك

 و تساوخرد ياهمرف هئارا و ييامنهار
 يضاقتم هب هطوبرم جيكپ

اهحرط سانشراك

كرادم ليمكت

يضاقتم

 تياس هشقن و يتامدقم يهيجوت حرط يسررب
 كرادم ليمكت و لرتنك ، يدنب عمج نالپ
 يسررب ينف هتيمك رد حرط يارب يضاقتم

تاليهست و اهحرط

اهحرط سانشراك

ريخ

يلب يلب

ريخ

تساوخرد مرف ـ1
يجنس ناوت مرف ـ2
تيكلام دانسا ـ3
يياسانش كرادم ـ4
يلام و ينف ،يهيجوت حرط شيپ ـ5
تكرش همانساسا ـ6

تنواعم هب هعجارم

يضاقتم

 تاليهست و اهحرط يسررب ينف هتيمك
 هيامرس هعماج هدنيامن : زا دوش يم لكشتم
 تنواعم سانشراك،يرگشدرگ تنواعم،ناراذگ

 يگنهرف ثاريم تنواعم،يراذگ هيامرس
 يريبد هب ،داصتقا سانشراك رفن كي،تسارح،

يراذگ هيامرس تنواعم

A

يرگشدرگ تاسيسات يارب زوجم رودص راگشدرگ
)تيكلام دنس ياراد نايضاقتم(

يياراد مالعتسا
)يت ايلام(

 نيمات مالعتسا
كناب مالعتسايعامتجا



 حرط يسررب

 يسررب ينف هتيمك
تاليهست و اهحرط

 خساپ ايآ
؟تسا تبثم

 نتسب و يضاقتم هب مالعا
 هدنورپ

اهحرط سانشراك
ريخ

هيلوا يلوصا تقفاوم رودص

اهحرط سانشراك

هلب

 داهج نامزاس يضارا روما اي يرادرهش زا مالعتسا
يربراك رييغت ناكما يسررب يارب يزرواشك

اهحرط سانشراك

 يربراك رييغت اب ايآ
؟دوش يم تقفاوم

 نتسب و يضاقتم هب مالعا
هدنورپ

اهحرط سانشراك
ريخ

هلب

يضاقتم هب طباوض بسحرب يرامعم ياه هشقن هيهت ترورض مالعا

اهحرط سانشراك

يرامعم ياه هشقن هئارا و هيهت

يضاقتم

 يزاسرهش و نكسم هورگراك رد عوضوم حرط
5 هدام نويسيمك اي

 روما اي يزاسرهش و نكسم نامزاس
يزرواشك داهج يضارا

 رد حرط زا عافد تاسلج رد روضح
5 هدام نويسيمك اي نكسم هورگراك

يراذگ هيامرس نواعم

A

B

بآ هرادايعيبط عبانم 5 هقطنم زاگ هرادا يضارا روماقرب هرادازاگ هرادا هقطنم قرب تسيز طيحم



 هتيمك هب اه هشقن عاجرا
هشقن يسررب ينف

اهحرط سانشراك

ينف هتيمك رد اه هشقن يسررب

يضاقتم هب صقاون مالعا

تاعلاطم سانشراك

 صقاون عفر

يضاقتم

 ينف تنواعم و تشادهب ، يناشن شتآ زا مالعتسا
 يسدنهم ماظن و )زاريش رد( يرادرهش

)زاريش رهش زا جراخ رد(

تاعلاطم سانشراك

يياهن بيوصت و ددجم يسررب

اه هشقن يسررب ينف هتيمك

 هب بوصم ياه هشقن ليوحت
اهحرط سانشراك

تاعلاطم سانشراك

 دييات هب ايآ
ريخ؟تسا هديسر

يلب

 هب بوصم ياه هشقن و زوجم لاسرا
تخاس هناورپ رودص تهج يرادرهش

اهحرط سانشراك

 و حالصا،داجيا زوجم رودص
يرگشدرگ تاسيسات ليمكت

اهحرط سانشراك

 و  يكيزيف تفرشيپ مرف غالبا
يضاقتم يارب حرط يارجا يدنبنامز

اهحرط سانشراك
دنيارف مامتا

 عفر يارب يضاقتم هب مالعا
اه هيدييات ذخا و صقاون

تاعلاطم سانشراك

B



تنواعم هب هعجارم

يضاقتم

 تساوخرد ياهمرف هئارا و ييامنهار
يضاقتم هب هطوبرم جيكپ و

تساوخرد مرف ـ1
يجنس ناوت مرف ـ2
تيكلام دانسا ـ3
يياسانش كرادم ـ4
يلام و ينف ،يهيجوت حرط شيپ ـ5
تكرش همانساسا ـ6

كرادم ليمكت

يضاقتم

 يضاقتم زا تساوخرد ذخا
كرادم لرتنك و

 يداهنشيپ لحم زا ديدزاب
)تيكلام دنس ياراد(يضاقتم

 ،يدنب عمج نالپ تياسو يتامدقم يهيجوت حرط يسررب
 هتيمك رد حرط يارب يضاقتم كرادم ليمكت و لرتنك0

تاليهست و اهحرط يسررب ينف

 حرط يسررب

تاليهست و اهحرط يسررب ينف هتيمك

 لكشتم تاليهست و اهحرط يسررب ينف هتيمك
 هيامرس هعماج هدنيامن : زا دوش يم
 سانشراك،يرگشدرگ تنواعم،ناراذگ

 تنواعم،يراذگ هيامرس تنواعم هدننكديدزاب
 سانشراك رفن كي،تسارح، يگنهرف ثاريم
يراذگ هيامرس تنواعم يريبد هب ،داصتقا

 خساپ ايآ
؟تسا تبثم ريخ

هلب

 نتسب و يضاقتم هب مالعا
هدنورپ

A

يرگشدرگ تاسيسات يارب زوجم رودص راگشدرگ
)نيمز يراذگاو نايضاقتم(



هيلوا يلوصا تقفاوم رودص

 و نكسم زا يراذگاو تساوخرد
 نامزاس يضارا روما اي يزاسرهش

يزرواشك داهج

 يزاسرهش و نكسم هورگراك رد عوضوم حرط
5 هدام نويسيمك اي

 روما اي يزاسرهش و نكسم نامزاس
يزرواشك داهج يضارا

 رد حرط زا عافد تاسلج رد روضح
5 هدام نويسيمك اي نكسم هورگراك

يراذگ هيامرس نواعم

 تقفاوم يراذگاو اب ايآ
؟تسا هدش

هلب

ريخ  نتسب و يضاقتم هب مالعا
هدنورپ

 ياه هشقن هيهت ترورض مالعا
يضاقتم هب طباوض بسحرب يرامعم

يرامعم ياه هشقن هئارا و هيهت

يضاقتم

 هتيمك هب اه هشقن عاجرا
هشقن يسررب ينف

 رد اه هشقن يسررب
ينف هتيمك

A

B



يضاقتم هب صقاون مالعا

 صقاون عفر

يضاقتم

 ينف تنواعم و تشادهب ، يناشن شتآ زا مالعتسا
 يسدنهم ماظن و )زاريش رد( يرادرهش

)زاريش رهش زا جراخ رد(

 دييات هب ايآ
ريخ؟تسا هديسر

يلب

يياهن بيوصت و ددجم يسررب

اه هشقن يسررب ينف هتيمك

 بوصم ياه هشقن ليوحت

 هب بوصم ياه هشقن و زوجم لاسرا
تخاس هناورپ رودص تهج يرادرهش

 ليمكت و حالصا،داجيا زوجم رودص
يرگشدرگ تاسيسات

 و  يكيزيف تفرشيپ مرف غالبا
يضاقتم يارب حرط يارجا يدنبنامز

 عفر يارب يضاقتم هب مالعا
اه هيدييات ذخا و صقاون

دنيارف مامتا

B



 ليوحتو ييامنهار و تساوخرد يسررب
يضاقتم هب طوبرم ياه مرف

يضاقتم تساوخرد ـ1
يلوصا تقفاوم ـ2
تيكلام دانسا ـ3
يلام و ينف ،يهيجوت حرط ـ4
مزال ياهروتكاف شيپ ـ5
هدش دييأت يرامعم ياه هشقن ـ6
زاگ و قرب و بآ ياهزوجم ـ7
نارواشم ناراكناميپ اب هدش هتسب ياهدادرارق ـ8

تنواعم هب هئارا و اهمرف ليمكت

يضاقتم

تهج كرادم دييأت و يسررب
تاليهست و اهحرط هتيمك هب هئارا

حرط يسررب

تاليهست هتيمك

دروم حرط ايآ
؟تسا دييات ريخ

يلب

راك هرادا هب حرط يفرعم
 هتيمك رد يسررب تهج
راك هرادا يسانشراك

 تهج يضاقتم هب مالعا
 حرط رد رظن ديدجت

تاليهست تساوخرد هئارا

يضاقتم

حرط يسررب

 اب راك هرادا يسانشراك هتيمك
 نامزاس ناگدنيامن تيوضع
 راك هرادا ،لماع كناب ،ثاريم

يرادناتسا و

 زا دنترابع تاليهست و اهحرط هتيمك ياضعا
 يتسد عيانص تنواعم ،يرگشدرگ تنواعم ناگدنيامن
 هدنيامن ،يقوقح هدنيامن ،تسارح ،ثاريم تنواعم ،
 سانشراك ،هدننك ديدزاب سانشراك ،يفنص لكشت
 يراذگ هيامرس تنواعم يريبد هب ،تاليهست لوئسم

A

راگشدرگتاليهست نايضاقتم يفرعم



هتيمك خساپ
يسانشراك ريخ يضاقتم هب مالعا

يلب

 اههاگنب تياس رد دك فيرعت
راك هرادا اب ددجم هبتاكم و

 هورگراك هب حرط عاجرا
 يراذگ هيامرس و لاغتشا
يياهن بيوصت تهج ناتسا

راك هرادا

 هدنورپ يسررب

لماع كناب

 مالعتسا خساپ
كناب ريخ  لك هرادا هب مالعا

يگنهرف ثاريم

يلب

 ،يضاقتم اب دادرارق دقع
 ماو تخادرپ و كرادم ليمكت

 يضاقتم هب

لماع كناب

 كناب هب يضاقتم يفرعم
هدنورپ ليكشت تهج

راك هرادا

 ليكشت و كناب هب هعجارم
كرادم ليمكت و هدنورپ

يضاقتم

A

B

تخاس نيح رد هژورپ رب تراظن

 يتخادرپ ماو طيسقت
 يضاقتم هب

لماع كناب

 سپ ماو تهج هناراي تساوخرد
ينامتخاس تايلمع مامتا زا

دنيارف مامتا

B



 هتيمك رد بيوصت و هيلوا حرط ذخا
اهحرط يسررب

هنومن قطانم سانشراك

 يمسر ناوخارف

هنومن قطانم سانشراك

راذگ هيامرس دييأت

يراذگ هيامرس كراپ

تساوخرد

راذگ هيامرس اي يضاقتم

 هئارا تهج راذگ هيامرس اب هبتاكم
مزال كرادم و دانسا

هنومن قطانم سانشراك

كرادم و دانسا يسررب و تفايرد

هنومن قطانم سانشراك

 راذگ هيامرس كرادم لاسرا و هبتاكم
يراذگ هيامرس كراپ هب

هنومن قطانم سانشراك

 رتفد هب راذگ هيامرس كرادم لاسرا
يرگشدرگ هنومن قطانم

هنومن قطانم سانشراك

ناتسا زا يلاسرا كرادم يسررب

روشك يرگشدرگ هنومن قطانم رتفد

يرادنامرف همان يفرعم-1
يلام يجنس ناوت مرف-2
هيلوا حرط-3
ناوخارف يهگآ-4
 و لك هرادا ،راذگ هيامرس دادرارق-5
اهحرط و يراذگ هيامرس تنواعم

يرادنامرف همان يفرعم-1
راذگ هيامرس تساوخرد-2

A

 هنومن قطانم تاسيسأت تقفاوم رودص دنيآرف
يرگشدرگ



عماج حرط هئارا و هيهت

راذگ هيامرس

 سيسأت همانتقفاوم رودص
نامزاس تساير ءاضما هب

روشك يرگشدرگ هنومن قطانم رتفد

 هورگراك رد عماج حرط بيوصت

يرگشدرگ هورگراك هناخريبد

 هورگراك هب عماج حرط تاعلاطم لاسرا

هنومن قطانم سانشراك

عماج حرط هيهت يارب راذگ هيامرس اب هبتاكم

هنومن قطانم سانشراك

 تاسلج رد عماج حرط يبايزرا و يسررب
ناتسا يرگشدرگ هورگراك ينف هتيمك

هنومن قطانم سانشراك

 مالعا يارب عماج حرط هيهت رواشم اب هبتاكم
اهتخاسريز نازيم

هنومن قطانم سانشراك

 ندراذگ رايتخارد يارب طبريذ تارادا اب هبتاكم
يربراك رييغت اي نيمز

هنومن قطانم سانشراك

 يط زا سپ يراذگاو اي يربراك رييغت
 ينوناق لحارم

طبريذ تارادا و اهنامزاس

 اهتخاسريز نازيم مالعا

عماج حرط هيهت رواشم

A

B



 طبريذ تارادا و اهنامزاس اب هبتاكم
تخاسريز داجيا و هنيزه مالعا يارب

هنومن قطانم سانشراك

 رد عماج حرط هئارا تهج هبتاكم
حرط بيوصت و يرگشدرگ هورگراك

هنومن قطانم سانشراك

 و يسررب ياروش رد عماج حرط بيوصت
 يراذگ هيامرس تنواعم ياهحرط بيوصت

نامزاس ياهحرط و

اهحرط و يراذگ هيامرس تنواعم

 يرگشدرگ هورگراك رد عماج حرط بيوصت
 تنواعم هب تادنتسم هيارا و ناتسا
نامزاس ياهحرط و يراذگ هيامرس

هنومن قطانم سانشراك

 حرط هيهت يارب ناتسا هب غالبا
ييارجا و يليصفت

اهحرط و يراذگ هيامرس تنواعم

 هورگراك رد عماج حرط تاعلاطم بيوصت
يزاسرهش و نكسم

هنومن قطانم سانشراك

 ياروش رد عماج حرط تاعلاطم بيوصت
ناتسا يزير همانرب

هنومن قطانم سانشراك

 يارب حرط راذگ هيامرس اب هبتاكم و غالبا
يليصفت حرط هيهت

هنومن قطانم سانشراك

B

C

دنيارف مامتا

 و اه هتيمك رد يليصفت حرط دييأت
هطوبرم ياهنويسيمك

هنومن قطانم سانشراك

 تايلمع عورش يارب راذگ هيامرس هب غالبا
ييارجا

هنومن قطانم سانشراك

 رتفد هب دراوم رياس و هنايهام شرازگ هئارا
يرگشدرگ هنومن قطانم

هنومن قطانم سانشراك

 ييارجا تايلمع زاغآ

راذگ هيامرس

ناتسا نامزاس هب هنايهام شرازگ هئارا

راذگ هيامرس

C


