
اگز ُربهٌغ ثَ فزاهْػی طپززٍ ػْز ، گٌبٍ هبطت کَ ثَ *

  *فزسًساًوبى ًیبهْذتیوغ 

   

هگز ُشارُب چیش زیگزکَ ثَ فزسًساًوبى هی آهْسین ، زر *

  * کتبة ُبی زرطی آهسٍ اًس؟؟؟

   

  * پض گٌبٍ ذْزهبى را گززى زیگزی هیبًساسین*

   

پیؼیٌَ ّ تبریروبى ذْز هب چمسر آگبُی زارین؟ چمسر اس *

  *اطالع زارین 

   

  *اگز آگبُی زاػتین اًمسر تکزارع ًوی کززین  *

   

حذف ثرغ ُربهٌغ اس کتبة زرطی تبرید ثَ : آیب هیساًیس 

  تصْیت رطیس؟

   

فزسًساى هب زیگز حتی اطن کْرّع کجیز را : آیب هیساًیس 

  ًویؼٌبطٌس؟

   

کجیز اطت ّ  اکتجز رّس خِبًی کْرّع ۲9: آیب هیساًیس 

  ایي رّس فمط زر تمْین ایزاى ًیظت؟

   

چٌس طبل زیگز ، ثب ًبثْزی کبهل ترت خوؼیس  : آیب هیساًیس 

ثبیس طپبطگذار کؼْرُبیی چْى فزاًظَ ثبػین کَ چٌسی اس 

  ترت خوؼیس را زر هْسٍ ُبی ذْز حفظ کززًس



   

  * آیب هیساًیس ؟*

اطترسام زّلتی ثَ صْرت اّلیي طیظتن  **: ـ آیب هیساًیس*

طبل ذسهت ّ طپض ۴۰لؼگزی ّ کؼْری ثَ هست 

ثبسًؼظتگی ّ گزفتي هظتوزی زائن را کْرع کجیز زر 

  .ایزاى پبیَ گذاری کزز

   

 ۱۲کوجْخیَ فزسًس کْرع ثسلیل کؼتَ ػسى : ـ آیب هیساًیس 

ایزاًی زر هصز ّ ایٌکَ فزػْى هصز ثَ خبی ػذر ذْاُی 

 ۲۵۰ازى ّ توظرز پززاذتَ ثْز ، ثب اس ایزاًیبى ثَ زػٌبم ز

لجل اس  ۵۲۵اس آغبس ثِبر  ۴۲ُشار طزثبس ایزاًی زر رّس 

هیالز ثَ هصز حولَ کزز ّ کل هصز را تصزف کزز ّ ثسلیل 

آهسى لحطی زر هصز همساری ثظیبر سیبزی غلَ ّارز هصز 

اکٌْى زر هصز یک ًمبػی زیْاری ّخْز زارز کَ . کزز 

اّ  .م ثَ ذسایبى هصز ًؼبى هیسُسکوجْخیَ را زر حبل احتزا

ثَ ُیچ ّخَ زیي ایزاى را ثَ آًبى تحویل ًکزز ّ ثی 

  .احتزاهی ثَ آًبى ًٌوْز

   

زاریْع کجیز ثب ػْر ّ هؼْرت توبم :** ـ آیب هیساًیس **

ثشرگبى ایبلتِبی ایزاى کَ زر پبطبرگبز خوغ ػسٍ ثْزًس ثَ 

ز تبج لجل اس هیال ۵۲۰پبزػبُی ثزگشیسٍ ػس ّ زر ثِبر 

 ۲ػبٌُؼبُی ایزاى راثز طز ًِبز ّ ثزای ُویي هٌبطجت 

( ًمزٍ) ّ طیکْ ( طال ) ًْع طکَ طزذ زار ثب ًبم زاریک 

را زر اذتیبر هززم لزار زاز کَ ثؼسُب رایح تزیي پْلِبی 

  خِبى ػس



   

زاریْع کجیز طزذ تؼلیوبت ػوْهی ّ :** ـ آیب هیساًیس **

هال رایگبى ثٌیبى طْازآهْسی را اخجبری ّ ثَ صْرت کب

گذاػت کَ ثَ هْخت آى ُوَ هززم هی ثبیظت ذْاًسى ّ 

ًْػتي ثساًٌس کَ ثَ ُویي هٌبطجت ذط آراهی یب فٌیمی را 

  * . خبیگشیي ذط هیری کزز کَ ثؼسُب ذط پِلْی ًبم گزفت

   

  -۵۱۸زاریْع زر پبیئش ّ سهظتبى :** ـ آیب هیساًیس **

ص را طزاحی کزز لجل اس هیالز ًمؼَ طبذت پزطپْلی ۵۱9

ّ ثب الِبم گزفتي اس اُزام هصز ًمؼَ آى را ثب کوک چٌسیي 

  تي اس هؼوبراى هصزی ثزّی کبغذ آّرز

   

 ۲۵زاریْع ثؼس اس تصزف ثبثل :** **ـ آیب هیساًیس **

ُشار یِْزی ثززٍ را کَ زر آى ػِز ثز سیز یْق ثززگی 

  ** ػبٍ ثبثل ثْزًس آساز کزز

   

ّع زر طبل زُن پبزػبُی ذْز ػبُزاٍ زاری: ـ آیب هیساًیس 

ثشرگ کْرع را ثَ اتوبم رطبًس ّ خبزٍ طزاطزی آطیب را 

احساث کزز کَ اس ذزاطبى ثَ هغزة چیي هیزفت کَ ثؼسُب 

  خبزٍ اثزیؼن ًبم گزفت

   

اّلیي ثبر پزطپْلیض ثَ زطتْر :** ـ آیب هیساًیس **

زاریْع کجیز ثَ صْرت هبکت طبذتَ ػس تب اس ثشرگتزیي 

اخ آطیب ػجیَ طبسی ػسٍ ثبػس کَ فمط هبکت کبخ ک



طبل ثَ  ۸۰طبل طْل کؼیس ّ کل طبذت کبخ  ۳پزطپْلیض 

  * طْل اًدبهیس

*  

زاریْع ثزای طبذت کبخ پزطپْلیض :** ـ آیب هیساًیس **

 ۱۰ُشار کبرگز ثَ صْرت  ۲۵کَ ًوبیؼگبٍ ٌُز آطیب ثْزٍ 

طبػت زر سهظتبى ثَ کبر گوبػتَ  ۸تبثظتبى ّ طبػت زر 

) رّس یکجبر یک طکَ طال  ۵ثْز ّ ثَ ُز اطتبزکبر ُز 

هی زازٍ ّ ثَ ُز ذبًْازٍ اس کبرگزاى ثَ غیز اس ( زاریک 

 -کزٍ  - گزم گْػت ُوزاٍ ثب رّغي ۲۵۰هشز آًِب رّساًَ 

رّس یکجبر اطتزاحت  ۱۰ػظل ّ پٌیز هیسازٍ اطت ّ ُز 

  زاػتٌس

   

زاریْع زر ُز طبل ثزای طبذت کبخ  **: آیب هیساًیس ـ**

ثَ کبرگزاى ثیغ اس ًین هیلیْى طال هشز هی زازٍ اطت کَ 

ایي  .ثَ گفتَ هْرذبى گزاى تزیي کبخ زًیب هحظْة هیؼسٍ 

زر حبلی اطت کَ زر ُوبى سهبى زر هصز کبرگزاى ثَ 

ثیگبری هؼغْل ثْزٍ اًس ثسّى پززاذت هشز کَ ثب ػالق ًیش 

  ثْزٍ اطت ُوزاٍ

   

ثَ ( رّس  ۳۰هبٍ ) تمْین کًٌْی :** ـ آیب هیساًیس **

زطتْر زاریْع پبیَ گذاری ػس ّ اّ ُیبتی را ثزای اصالذ 

ثظیح " زًی تْى"تمْین ایزاى ثَ ریبطت زاًؼوٌس ثبثلی 

ثز طجك تمْین خسیس زاریْع رّس اّل ّ پبًشزُن . کززٍ ثْز 

 ۳۱ػیس هذُجی ّ  ۵هبٍ تؼطیل ثْزٍ ّ زر طْل طبل زارای 



رّس تؼطیلی رطوی کَ یکی اس آًِب ًْرّس ّ زیگزی طْگ 

  طیبّع ثْزٍ اطت

   

زاریْع پبزگبى ّ ًظبم ّظیفَ را زر :** ـ آیب هیساًیس **

ایزاى پبیَ گشاری کزز ّ ثَ هٌبطجت آى توبم خْاًبى چَ 

فزسًس ػبٍ ّ چَ فزسًس ّسیز ثبیس ثَ ذسهت ثزًّس ّ 

ا ثتْاًٌس اس طزسهیي پبرص زفبع تؼلیوبت ًظبهی ثجیٌٌس ت

  کٌٌس

   

زاریْع ثزای اّلیي ثبر زر ایزاى :** ـ آیب هیساًیس **

طبسهبى - طبسهبى اهالک  - ّسارت آة -ّسارت راٍ 

را ثٌیبى ( چبپبرذبًَ ) طبسهبى پظت ّ تلگزاف  -اطالػبت 

  ًِبز

   

اّلیي راٍ ػْطَ ّ سیز طبسی ػسٍ زر :** ـ آیب هیساًیس **

  ّطط زاریْع طبذتَ ػسخِبى ت

   

زاریْع ثزای خلْگیزی اس لحطی آة :** ـ آیب هیساًیس **

زر ٌُسّطتبى کَ خشّی اس اهپزاطْری ایزاى ثْزٍ طسی 

  *ػظین ثزّی رّز طٌس ثٌب ًِبز 

   

ثسالیل هذُجی اس کؼْر فیثبغْرث کَ :** ـ آیب هیساًیس **

ذْز گزیرتَ ثْز ّ ثَ ایزاى پٌبٍ آّرزٍ ثْز تْطط زاریْع 

  کجیز زارای یک سًسگی ذْة ُوزاٍ ثب هظتوزی زائن ػس
   

   



   

لطفب زر صْرت زاػتي حض ایزاى زّطتی ایي هتي را ثزای  
  ایزاى زّطتبى ثفزطتیس

   

 


