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 990130 شیاریو

 تسا هدش داجیا یشزومآ و يراک تاسلج رد روضح و لیکشت فده اب دنمشوه هاگشناد نیالنآ تاسلج سیورس
 .دییامن رازگرب ار تاسلج يزاجم تروص هب یناسآ هب کیلک دنچ اب و یگداس هب ناوتب ات

 :دینک تیاعر ار ریز تاکن ًافطل سیورس نیا زا رتهب هدافتسا يارب :1 هتکن

 .دینک هدافتسا مورک رگرورم زا امتح

 .تسا ریذپناکما هنایار قیرط زا مه و هارمه نفلت هاگتسد قیرط زا مه سالک هب یسرتسد

 :دیهد ماجنا ماگ هب ماگ ار ریز لحارم تسا مزال سیورس نیا هب دورو يارب

o هحفص هب دورو -لوا ماگ  

 :دیوش ریز کنیل دراو دنمشوه هاگشناد نیالنآ تاسلج رد تکرش يارب

http://daanaan.daan.ir 

 
 

  :درک دیهاوخ هدهاشم هنیزگ ود روکذم یناشن رد

 مان تبث .1
 دورو .2
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o مان تبث -مود ماگ:  

 :دیهد ماجنا ار مان تبث دنیارف ادتبا ،دینکیم هدافتسا متسیس نیا زا هک تسا راب نیلوا رگا

 .دینک کیلک مان تبث همکد يور -فلا

 .دینک دراو مان تبث مرف رد ار تاعالطا -ب

 
 )يدمحا اضریلع :لاثم( .دینک دراو ار )سیورس زا هدننک هدافتسا( دوخ یگداوناخ مان و مان لماش :یگداوناخ مان و مان

 )09123456789 :لاثم( .دینک دراو ار دوخ هارمه نفلت هرامش ،مان تبث دییأت دک لاسرا يارب :لیابوم هرامش

 )0362197679 :دننام( .دینک دراو ار دوخ یلم دک :یلم دک

 .ددرگ لیمکت امش مان تبث ات دینک باختنا ار مان تبث دیلک ،دروم هس ره لیمکت زا دعب -ج

o هناماس هب دورو -موس ماگ:  

 .دینک کیلک »دورو« همکد يور یلصا هحفص رد -فلا

 .دینک دراو ار دیاهدرک مان تبث نآ اب هک یلیابوم هرامش -ب

 .دینک باختنا ار »فرصم رابکی زمر تفایرد« همکد -ج
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 باختنا ار »متسیس هب دورو« همکد و دراو ار تسا هدش لاسرا امش هارمه هرامش هب هک هیدییأت دک -د
 :دییامن

 

o هسلج داجیا -مراهچ ماگ 

  .دییامن هدهاشم ار ریز هحفص دیناوتیم ،دورو زا سپ

 .دینک باختنا ار هسلج داجیا هنیزگ -فلا
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 :دینک لیمکت ار هسلج تاصخشم مرف -ب

 

 .دینک هدافتسا یسیلگنا دادعا و فورح زا ،هژاورذگ فیرعت يارب :2 هتکن

 تلاح ؛دشاب لاعف ریغ تلاح رد ناگدننکتکرش نوفورکیم و مکبو ،هسلج رتهب تیریدم تهج :3 هتکن
 .تسا ساسا نیمه رب زین هتفرشیپ تامیظنت ضرفشیپ

 تسا رتهب نیاربانب .دوش هسلج طیحم دراو دناوتیم هدش نییعت تعاس زا دعب و لبق هقیقد 15 هدنهدهئارا :4 هتکن
  .دینک فیرعت دوخ رظن دروم نامز زا شیب ار هسلج تدم

 "لیابوم هرامش ندوزفا " ي همکد ادتبا ،سالک رد روضح هب زاجم دارفا هرامش ندرک هفاضا يارب :5 هتکن
 ياضف رد ار ناترظن دروم هرامش .)لوا هلحرم( دوش داجیا امش يارب يدیدج و یلاخ دروکر ات دینزب ار
  .)مود هلحرم( دینک پیات هدش داجیا
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  .دش دهاوخ داجیا نفلت هرامش جرد يارب یلاخ دروکر ،لیابوم هرامش ندوزفا ي همکد ندرشف زا دعب

 
 هدش دراو ياتید تحص زا ات دییامن یسررب ار هدش جرد تاعالطا رگید رابکی ،رظن دروم تاعالطا یمامت دورو زا دعب
  .دینک ادیپ نانیمطا

 .دینک باختنا ار هسلج تبث دیلک اهشخب همه لیمکت زا سپ -ج
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 طـسوت هدـش فیرعت ي هـسلج هب دورو يارب ناگدننک تکرـش .تـسا سرتـسد رد نآ تاعالطا ،هـسلج تبث زا سپ -د
 لقتـسم شزرا ياراد سالک زا هـسلج ره .دنراد نآ تعاـس و خیرات ، سالک هـسانـش ،سالک مان تاعالطا هب زاین ،داتـسا
 اب .دریکب رارق ربراک رایتخا رد هدـش ررقم خیرات رد تـسیابیم ، فلتخم تاـسلج هب یـسرتـسد تاعالطا و دـشاب یم دوخ
 يارب کمایپ نتم تروـص هب )هـسلج هب ناگدـش توعد( نایوجـشناد زاین دروم تاعالطا ،سالک تبث ي همکد ندرـشف
 .دوـش یم هداد شیامن داتـسا هب یپک لباق بلاق رد هدـش دیلوت نتم رنـشیب لیهـست تهج هوالعب .دـش دهاوخ لاـسرا اهنآ
 هدافتـسا زین دیتـسه سامت رد نایوجـشناد اب نا هطـساوب هک یعامتجا ياه هکبـش قیرط زا و هدرک یپک ار نتم نیا
  .دییامن

 
 زاین تروصرد و هدهاشم  ار هژاورذگ و هسانش دیناوتیم ،تاحفص یمامت ندش هتسب تروصرد نامز ره رد هوالعب
 سرتسد لباق نایوجشناد و دیتاسا یسرتسد لیهسن يارب تاعالطا نیا .دیهد رارق ناگدننکتکرش رایتخا رد هرابود
  .دوب دهاوخ
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o هسلج هب دورو و دوجوم تاسلج هدهاشم -مجنپ ماگ 

 .دیوش هسلج دراو رظن دروم نامز رد دیناوتیم ،رظن دروم هسلج ،ریدم/سردم دیلک زا -فلا

 اضعا و ناربراک هب افطل .دنوش دراو دنناوتیمن ناگدننکتکرش ،دوشن هسلج دراو هدنهدهئارا هکینامز ات :5 هتکن
 .دنشاب هتشادن ار هسلج نداد تسد زا روصتً اهابتشا ات دیهد عالطا هسلج

 دوخ يداتسا لیابوم هرامش تسیاب یم ،تیاس ندرک زاب زا دعب ،سالک هب دورو يارب )هدنهد هئارا( داتسا :6 هتکن
 ياه یسرتسد مامت ،دک نیا ندرک دراو اب .دش دهاوخ کمایپ وا يارب یمقر 4 دک تیوه زارحا تهج .دنک دراو ار
  .دش دهاوخ لاعف وا يارب يداتسا

 زمر و سالک هسانش هب يزاین رگید ،هدش فیرعت ياه سالک هسلج هب یسرتسد يارب دیتاسا ،يدراوم نینچ رد
 تسیابیم هک یتاسلج یمامت تسرهف ات دنیامن باختنا ار نم تاسلج ي همکد تسا یفاک .تشاد دنهاوخن روبع
 ادیپ ار ناترظن دروم سالک تسا یفاک ،هدش هداد شیامن تسرهف زا .دوش هداد شیامن ،دنشاب هتشاد سیردت نآ رد
  .دینک کیلک ریدم/سردم دورو دیلک يور و هدرک
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 ناگدننکتکرش صوصخم هژاورذگ و هسانش .دوش دراو دیاب هسلج ریدم/سردم دیلک قیرط زا دناوت یم هدنهدهئارا
 .تسا
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 .دیهد ماجنا ار ادص تست و باختنا ار »نوفورکیم« هنیزگ ،هدش زاب هرجنپ زا -ب
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  .دییامن هدهاشم ار ریز طیحم دیناوتیم هسلج هب دورو اب

 .دوش لماک »دیاهدش دراو یتوص هسلج هب امش« هرجنپ ،قیرط زا هسلج هب امش دورو دنیارف دیهد هزاجا :7 هتکن
 .دش دهاوخ هتسب راکدوخ تروص هب هرجنپ ،دنیارف لیمکت زا سپ

 

o هسلج يرازگرب تاناکما -مشش ماگ 

 هسلج هئارا رازبا -6-1

 :بیترت هب ،رازبا هبعج رد .دینیبیم ار هئارا رازبا هبعج و لیاف شیامن تاناکما ،هسلج هحفص یلصا شخب رد
 هربراکدنچ تلاح ندرک لاعف و اههیشاح همه ندرک كاپ ،یسیون هیشاح وغل ،اهگنر ،هتشون تماخض ،اهرازبا
 .دراد دوجو هایس هتخت

 شیامن و تامیظنت  -6-2

 اب ؛مینکیم هراشا اهنآ نیرتمهم زا یخرب هب همادا رد هک تشاد دهاوخ هسلج رد یفلتخم تاناکما هدنهدهئارا
  .دوشیم زاب امش يارب ونم ،هحفص پچ تمس هطقن هس رب کیلک

 هدنهدهئارا و ناگدننکتکرش( دارفا همه يارب هسلج نتسب يانعم هب »هسلج مامتا« هنیزگ هک دینک هجوت :8 هتکن
  .درادن دوجو هسلج هب تشگزاب ناکما ،هسلج مامتا زا سپ ).تسا

 ؛دنک ادیپ همادا هسلج دهاوخب اما دشاب هتشاد ار هسلج زا جورخ دصق یلیلد ره هب هدنهدهئارا هچنانچ :9 هتکن
 تلاح نیا رد .دنک هدافتسا جورخ هنیزگ زا دناوتیم )دشاب هداد یسک هب ار هدنهد هئارا ای ریدم شقن ًالثم(
 .دنشاب رضاح هسلج رد دنناوتیم هسلج تدم نایاپ ات ،هسلج رد ناگدننکتکرش

 >دیدنبن ار هرجنپ امش
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 لیاف يراذگكارتشا و یجنسرظن يونم  -6-3

 .دینک باختنا ار ناترظن دروم هنیزگ و دینک کیلک ریز ریوصت قبط رب یبآ نکیآ يور

 
 شخب زا ار اههنیزگ و دینک حرطم هسلج رد ار لاؤس .تسا سرتسد رد ياهنیزگ دنچ ای ریخ/یلب تروصب یجنسرظن
  .دینک رشتن .دیهد ناشن ناگدننکتکرش هب ار یجنسرظن جیاتن دیناوتیم امش .دینک فیرعت یجنسرظن
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:دید دیهاوخ ار هحفص نیا .دینک کیلک )یجنسرظن هنیزگ ریز( هطوبرم شخب رب ،هئارا لیاف يراذگراب يارب  

 

 .دینک هدافتسا pdf لیاف زا تسا رتهب .دینک يراذگراب هدش هداد ناشن 1 هرامش اب هک یشخب رد ار دوخ ياهلیاف
 دیلک سپس )2 هرامش( دینزب کیت ار ناترظن دروم لیاف .دید دیهاوخ ار ناتیاهلیاف تسرهف ،يراذگراب زا سپ
 )3 هرامش( .دینک باختنا ار يراذگراب

  .دینیبیم ار دوخ هئارا سپس .دوش ماجنا يراذگراب ات دینک ربص یمک
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 تمس رازبا هبعج .دینک هدافتسا دعب و لبق ياهدیالسا ای تاحفص هب نتفر يارب دیناوتیم هئارا لیاف ریز راون زا
.تسا هدننک کمک اهدیکأت و يراذگهناشن يارب زین پچ  

 ناگدننکتکرش اب لماعت  -6-4

 تسرهف( ناگدننک تکرش زا مادک ره مان رب کیلک اب
 دیناوتیم ).تسا هحفص تسار تمس رد ناگدننک تکرش
  .دینک ادیپ تسد ریوصت رد هدش صخشم تاناکما هب

 هب دوخ زا ار هئارا ناکما »هدنهد هئارا هب شقن رییغت« اب
 .دینکیم لقتنم رظن دروم هدننکتکرش

 ریاس دناوتیم هدننک تکرش »ریدم هب شقن اقترا« اب
 رایتسد يارب بسانم( .دنک تیریدم ار ناگدننکتکرش
 )هدنهدهئارا

 زاب ار ياهدننکتکرش نیبرود ای نوفورکیم دیهاوخب رگا
 ینعی رخآ هنیزگ ،دتسرفب ریوصت ای توص دناوتب ات دینک
 .دینک باختنا ار رظن دروم صخش هب طوبرم »ندرک زاب«

 نوریب هسلج زا ار هدننک تکرش ،»ربراک فذح« هنیزگ
 .دزادنایم

 

 هسلج رد یلماعت نداد هئارا -6-5

 هزاجا دیناوتیم امش ،دیدید لبق شخب رد هک روطنامه
 يارب تروص نیا رد .دیهدب ار ناربراک زا کی ره هب هئارا
 صخش يارب هحفص پچ تمس رد يرازبا هبعج ،هئارا
 دنچ هئارا ناکما نینچمه دش دهاوخ لاعف رظن دروم
 .دراد دوجو زین )رازبا هبعج رد رخآ هنیزگ( هربراک
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 دوخ مان رب دیاب ،دیریگب سپ ار هدنهد هئارا شقن هکنیا يارب :10 هتکن
 .دینک باختنا ار »هدنهد هئارا شقن نتفرگ« هنیزگ و هدرک کیلک
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 تیعضو لامعا -6-6

  :تسا ریز ریوصت حرش هب تلاح نیا رد امش تاناکما .دینک تیعضو لامعا دیناوت یم دوخ مان رب کیلک اب
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 جیار ياهخساپ و شسرپ 

  ؟موش دراو هسلج هب مناوتیمن ارچ :1 لاؤس

 :تسا لمتحم ریز لیالد زا یکی :خساپ

 دراو ریدم/سردم دورو شخب زا دیاب امش( .دیوش دراو هژاورذگ ای هسلج هسانش شخب زا دیهاوخیم .1
 ).دیوش

 ).دیشاب سالک رد دیناوتیم هسلج زا سپ عبر کی ات هسلج زا لبق عبر کی( تسین هسلج نامز .2

  ؟دنشاب هتشاد هئارا هسلج زا یشخب رد دنناوتیم ناگدننکتکرش ایآ :2 لاؤس

 هب ار ناربراک ریاس یسرتسد تیریدم ای هئارا یسرتسد دناوتیم هسلج زا نامز ره رد دیناوتیم امش .هلب :خساپ
 .دیهدب رظن دروم هدننکتکرش

 ؟دراد دوجو بایغ و روضح ناکما هسلج نیا رد ایآ :3 لاؤس

 زا و هدرک کیلک دوخ مان رب روظنم نیا هب .دنک هریخذ ار رضاح ناگدننک تکرش همه یماسا دیناوتیم امش .هلب
 .دینک باختنا ار ناربراک مان هریخذ ،تیعضو لامعا شخب

 ؟منک راک هچ منک هدافتسا نیبرود ای نوفورکیم زا مناوت یمن :4 لاؤس

 .دیهدب ار )نیبرود و( نوفورکیم هب مورک یسرتسد هزاجا ،مورک رابسردآ رانک لفق نکیآ رب کیلک اب

 

 

 ؟منک لاعف ار نآ هرابود هنوگچ ماهدرک لاعف ریغ ار منوفورکیم :5 لاؤس

u 

v 
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 هلحرم رد هدش هداد شیامن نکیآ( .دینک باختنا ار نآ هرابود سپس و هدرک کیلک ادص كرت دیلک رب راب کی
.دییامن باختنا ار نوفورکیم هدش زاب هرجنپ زا راب نیا )مود

 

 
 


