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دسصذ 90اص دسدبیبى ثبصدشٍسی ثشَاًذ ثیص

اضشجبّبر ػوذی هشي ّب ٍسفبٍر ّبی 

سصبٍیش سا ثِ عَس صحیح سطخیص 

دّذٍهیضاى غلظ ّبی هشثَط ثِ دقز دس 

دیکشِ ٍی ثِ عَس چطوگیشی کبّص 

 .یبثذ

 .سطخیص سفبٍر ثیي سصبٍیش-

 سطخیص قسوز حزف ضذُ سصبٍیش -

ساص سفبٍر   سطخیص کبسسْبی هطبثِ دسثبصی ّبی -

 ٍّب،گًَبیِ ٍلَسَلَر

 .سطخیص سصبٍیشدٌْبى ٍاضکبل هخفی -

 چیذى اًَاع دبصل،دٍهیٌَ،هکؼت ّبی چٌذٍخْی-

سطخیص اضکبل ٍسصبٍیشحشٍف ٍکلوبر هطبثِ  -

 اص غیشهطبثِ

 سصحیح هشي ّبی غلظ داس فبسسی-

 دیذى سصبٍیش ضلَؽ ٍثیبى خضییبر آًْب-

 دیذا کشدى اخضای سصَیشدسصهیٌِ ضلَؽ-

 کشبة ّوِ هی سًَي صسًگ ثبضي

 دفششچِ سکویل سصبٍیش ًبقص

 خضٍُ دقز

 دفششچِ سکویل سصبٍیش دٌْبى

 هشي ّبی غلظ داس

 هکؼت ّبی چٌذٍخْی

 1ساًی دبسک

 ساصسفبٍر ّب

 گًَبیِ

 اًَاع دٍهیٌَ، اًَاع لَسَ

 اًَاع دبصل

 کشبة ّبی صًگ خالقیز
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 دسدبیبى ثبصدشٍسی داًص آهَصثشَاًذ

کِ خَاًذُ یب ضٌیذُ سادسک ًوبیذثِ  هشٌی

گًَِ ای کِ ثشَاًذ دیبم اصلی آى ساثیبى ٍ 

دسصذ سَاالر هشثَط ثِ  90ثِ ثیص اص 

 .آى      دبسخ صحیح دّذ

 دبسخ ثِ سَاالر  هشي  خَاًذُ یب ضٌیذُ ضذُ -

 .ثیبى خالصِ ٍدیبم اصلی  داسشبى-

 .اًشخبة ػٌَاى ثشای هشٌْبی ثذٍى اسن-

 .خیص قسوز هْن هشي اصدیگش قسوشْبسص   -

سشکیت حشٍف دسّن سیخشِ ٍکلوبر دسّن -

 هؼٌی داسسیخشِ خْز سبخشي کلوبر ٍخوالر 

 .سکویل خوالر ًبقص ثبکلوبر هٌبست -

 .سکویل داسشبى ًیوِ سوبم ضفبّی ٍکشجی -

 .سطخیص اضشجبّبر دس داسشبى ّبی هشفبٍر-

 هشست کشدى کبسر ّبدس داسشبى صًدیشُ ای-

 .ٍضشي داسشبى آًْب ثبسػبیز سَالی هٌغقیٍى

دشسص چیسشبى ، حل خذاٍل،ثیبى هؼٌی ضؼش -

ٍچیسشبى ٍضشة الوثل ّب،حل هسبئل سیبضی 

دسسغح دبیِ سحصیلی خَد،اًَاع ثبصیْبی فکشی 

 .سیبضی

 2ٍ 1کشبة قصِ ّبی سصَیشی 

اًَاع کشبة داسشبى، کبسر ّبی داسشبى ّبی صًدیشُ 

ادساک دیذاسی  ای،حشٍف هغٌبعیسی،دفششچِ

چیسشبى ّبی سصَیشی، داسشبى ًیوِ  کلوبر، کشبة

سوبم ، کشبة ّبی صًگ خالقیز،دبصل ّبی 

هکؼجی،عشح ٍسًگ،کشبة ضؼش،چیسشبى ،ضشة 

 الوثل ّبٍلغیفِ، هؼوبّبی

 سیبضی ،کیف ثبصیْبی سیبضی،

 .کشبثْبی سیبضی ،ثخَاًین ٍثٌَیسین اثشذایی
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آهَص  دسدبیبى ثبصدشٍسی داًص

ثبیذثِ ّوِ صذاّب حسبس ضَد 

ثِ گًَِ ای کِ صذاّب ساثِ ّوبى 

 ثطٌَد(سي دبییي)گًَِ کِ ّسشٌذ

 ...دخص صذای حیَاًبر ،صذاّبی هحیغی ٍ-

 کِ ثِ سذسیح صذای ًَاس آّسشِ ضَد

سطخیص ًز ّبی هَسیقی دسثلضآهَصضی یباسگ -

 اسجبة ثبصی

سطخیص هحشَای قَعی ّب ،هقبیسِ ٍ سطخیص  -

 دسقَعی ّبی سوییض ضٌیذاسی(ّوشب)ی هطبثِ قَعی ّب

سطخیص صذای دٍسشبى،افشادخبًَادُ ٍآضٌبیبى  -

 اصعشیق سلفي یبًَاسضجظ ضذُ ثذٍى دیذى آًْب

گَش دادى ثِ صذای سلَیضیَى ٍسادیَ ثِ عَس -

 آّسشِ

سطخیص صذای کلوبر هَسدًظشدساٍل ،ٍسظ یب  -

 آخشکلوبر ضٌیذُ ضذُ

 ایبىسطخیص کلوبر ّن آغبص ٍ ّن ح -

 ضجظ صَر

ًَاس صذای حیَاًبر ،صذاّبی 

 هحیغی ٍگًَبگَى

 ثلضآهَصضی

 قَعی ّبی سوییض ضٌیذاسی

 سلفي یبًَاسکبسز

 صذای سلَیضیَى ٍسادیَ

 ًَاسقصِ-لیسز کلوبر
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دسدبیبى ثبصدشٍسی ظشفیز  

حبفظِ ضٌیذاسی ٍی اص آیشن ثِ  

آیشن هشَالی هسشقین ٍهؼکَس 

 ثشسذ

سکشاسهشَالی صذاّب،کلوبر ،اػذادٍحشٍف ضٌیذُ -

 ضذُ اص هشثی یبًَاسثِ عَسهسشقین ٍهؼکَس

ثیبى یباًدبم چٌذ خولِ یب دسشَس هشَالی ثِ  -

 عَسهسشقین ٍهؼکَس

ثیبى هشَالی حشٍف الفجب،سٍصّبی ّفشِ،هبّْب -

ٍفصلْبی سبل ٍاػذادثبفَاصل هطخص ثِ 

 عَسهسشقین ٍهؼکَس

عَسهشقبثل ثیي هشثی ٍضبگشد سبخشي خوالر ثِ -

 ثبثیبى کلوبر هشسجظ خْز سکویل خوالر هؼٌی داس

 ًَاسصذای حیَاًبر

 صذاّبی هحیغی ٍگًَبگَى

 حشٍف الفجب ٍاػذاد

 هدوَػِ ثطٌَ ٍدیذاکي

 کبسر حبفظِ ػذد ٍکلوِ
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دسدبیبى ثبصدشٍسی ظشفیز  

حبفظِ دیذاسی ٍی اص آیشن ثِ  

آیشن هشَالی هسشقین ٍهؼکَس 

 ثشسذ

 سکشاسکلوبر ٍسصبٍیشدیذُ ضذُ-

اًدبم ثبصیْبی ثبالگٍَهشست کشدى کبسسْبدسثبصیْبی -

 (ثبؽ،سطبثِ)ثجیي ٍثچیي ٍاًَاع لَسَ

 سطخیص صحیح کبسسْبدسثبصی دَهیي-

 چیذى هکؼت ّبی سصَیشی،هَصاییک ّبی سًگی-

 هشست چیذى کبسسْبی سصبٍیشصًدیشُ ای-

 سطخیص صحیح کلوبر دیذُ ضذُ-

 دیشآهَص،-کبسسْبی سصبٍیش

 کبسسْبی ثجیي ٍثچیي

 هَصاییک ّبی سًگی

 لَسَ

 هکؼت ّبی سصَیشی

 عشح ٍسًگ

 ثبصی سطخیص دٍ ٍیژگی

ضی
سیب

 

دسدبیبى ثبصدشٍسی داًص 

ػولیبر سیبضی  آهَصثشَاًذ

سادسسغح دبیِ سحصیلی خَد ثِ 

 دسسشی اًدبم دّذ

 

ثبسَخِ ثِ ًشبیح آصهًَْبی هشحلِ ای سیبضی هَاسد -

ضؼف ٍی ثبسوشیٌبر خجشاًی ٍثِ ضیَُ هدسن ،ًیوِ 

هدسن ٍهدشد سفغ گشدد سبثِ سغح هغلَة دبیِ 

 .سحصیلی خَد ثشسذ

 اًَاع ثبصی ّبی فکشی سیبضی-

 حل هسئلِ-

ساّکبسّبی ػولی دس سطخیص کشبة 

ٍدسهبى اخشالالر سیبضی 

 هْذٍی-دکششسجشیضی

 کیف ثبصی ّبی سیبضی

 خؼجِ کَئیضًش

 کشبة ّبی سیبضی دٍسُ اثشذایی

فی
عش

جِ 
 غل

ذم
ػ

 

 

اًشظبس      دسدبیبى دٍسُ  ثبصدشٍسی

هی سٍد چطن ٍگَش ساسز 

 ایطبى

 ثشسشی دیذا کٌذ

ّفشِ 4الی 3 دقیقِ ثِ هذر15سَصیِ هی ضَدسٍصی  -

دس حیي اًدبم فؼبلیشْبی آهَصضی  اص ػیٌکی کِ ضیطِ 

 سوز چخ آى دَضبًذُ ضذُ اسز اسشفبدُ ًوبیذ

خَاًذى داسشبى ثِ صذای آّسشِ ثِ سوز گَش -

 ساسز ٍی

ػیٌکی کِ ضیطِ سوز چخ آى 

 دَضبًذُ ضذُ یبچطن ثٌذ

 اًَاع کشبة داسشبى
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دسدبیبى دٍسُ  ثبصدشٍسی ثیي 

چطن ٍدسز ٍی ّوبٌّگی الصم 

ایدبد ضَدثِ گًَِ ای کِ داًص 

آهَص ثشَاًذثبسشػز ػول هؼقَل 

فؼبلیشْبی هبًٌذ ًَضشي سا اًدبم 

 دّذ

سَح سقَیز کٌٌذُ :هْبسسْبی ظشیف حشکشیسقَیز -

هچ دسز ،خذاکشدى حجَثبر سکِ ّب،ثبص ٍثسشِ کشدى 

صیخ ،دکوِ ،ثٌذکفص ،قفل ٍکلیذ،دیچ 

ٍهْشُ،خویشثبصی ٍدسسز کشدى اضکبل هخشلف ثب خویش 

 ..،ثبصی دگ ثَسد ثبهحبسجِ صهبى،هچبلِ کشدى کبغزٍ

ًخ کشدى هْشُ ّبی سج :سقَیز ّوبٌّگی چطن ٍدسز-

 ،داًِ ّبی سسجیح ضًَذُ

حلقِ دشسبة،داسر،ثَلیٌگ، :اًدبم ثبصی ّبی -

گلف،سَح چسجبًگ،هیٌی ثسکشجبل،حول لیَاى آة 

دسحیي ساُ سفشي ثذٍى سیخشي،حول صًگَلِ ثذٍى 

ایدبدصذا،کطیذى خظ ثیي خغَط هَاصی ٍهٌحٌی ،حل 

هبص،اًَاع دبصل الگَداس،هدوَػِ عشح ٍسًگ،سوشیٌبر 

 هشیٌبر سهضًَیسی،ًقغِ ثِ ًقغِ،کبدس دٍخز،ر

 سًٍَیسی هشي کشبة ثِ صَسر خولِ ثِ خولِ

ضیَُ صحیح هذادگشفشي،آهَصش یکذبسچِ -

ًَیسی،ًَضشي خولِ ثِ ثِ خولِ ثبسَخِ ثِ هیضاى ظشفیز 

حبفظِ دیذاسی خْز سفغ ًبسسبًَیسی آهَصش دادُ 

 .ضَد

سَح ٍحلقِ سقَیز کٌٌذُ هچ 

 دسز، حجَثبر، سکِ ّب،

 یشثبصیقفل ٍکلیذ،دیچ ٍهْشُ،خن

 ثبصی دگ ثَسد،هدبلِ کبغزثبعلِ

هْشُ ّبی سج ضًَذُ ،داًِ ّبی  سیض 

ٍدسضز سسجیح، حلقِ 

دشسبة،داسر،ثَلیٌگ، گلف ،سَح 

 چسجبًگ،هیٌی ثسکشجبل،

لیَاى آة، صًگَلِ، هبص، اًَاع دبصل 

الگَداس، هدوَػِ عشح 

ٍسًگ،سوشیٌبر ًقغِ ثِ ًقغِ ،کبدس 

 دٍخز،سوشیٌبر سهضًَیسی ،

ت 
کی

سش
خضا

ا
 

کَدک دسدبیبى ثبصدشٍسی 

ثشَاًذ،حشٍف الفجب سا ثبهصَر 

ّب سشکیت ًوبیذ ٍثبسشکیت 

ثخص ّب کلوبر هخشلف سا 

 .ثسبصد

 اسشفبدُ اصحشٍف هغٌبعیسی-

 اسشفبدُ اصهکؼت ّبی چٌذٍخْی -

 اسشفبدُ اصدبصل ّبی حشٍف الفجب-

 اسشفبدُ اص حشٍف الفجبی سوجبدُ ای -

 اسشفبدُ اصهیضضي-

 اصثبدثضى ّبی ًَضشبسیاسشفبدُ -

 حشٍف هغٌبعیسی

 هکؼت ّبی حشٍف الفجبی

 دبصل ّبی حشٍف الفجبی

 حشٍف سوجبدُ ای

 هیضضي

 ٍسیلِ
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سَاًبیی فضبیی  دسدبیبى ثبصدشٍسی

دیذاسی ٍی عَسی سقَیز 

ضَدکِ فؼبلیشْبیی هبًٌذ هکؼت 

ّبی سًگی کِ ًیبص ثِ سدسن 

فضبیی داسًذ،دس هذر صهبى 

هٌبست ٍثِ عَسصحیح اًدبم 

 .دّذ

 ًقغِ ثِ ًقغِ–اًدبم سوشیٌبر فشاسشیکی -

اص ّبی سبدُ ٍهدوَػِ ّبی دیچ ٍخن ّب ،ثِ دًجبل ماًدبم -

 ضوبسُ ّب

اًدبم ثبصی ّبی الگَداسهبًٌذهَصائیک ّبی سًگی ،هکؼت  -

 ّبی سًگی،عشح ٍسًگ

 اًدبم دبصل ّبی هکؼجی چٌذٍخْی هبًٌذ دبصل دلیس-

 ّفز قغؼِ خبدٍیی،سبًگَ:اًدبم ثبصیْبی -

کِ ثِ سشسیت سؼذاد قغؼبر )ًَاع دبصل ّبی هقَایی ٍچَثیا-

 (ثیطششضَد

 ثلَکْبسبخشي اضیبٍاضکبل هخشلف ثبسٍی ّن قشاسدادى -

 ثبصی سَصًی،فکشثکش-هقبیسِ حشٍف،اضکبل،اػذاد-

هقبیسِ حذس صدى ًبم هطخص،هکبى،ضی دس اص سَصیف -

 ثبصیْبی سبخشی هبًٌذّضاسسبصُ

 ی خباًذاصی قغؼبراسشفبدُ اصعشح ّب-ًَضشي دس فضب-

 سؼقیت ضی هشحشک ثبحشکبر ّوبٌّگ چطن-

 (خغَط-دایشُ)کطیذى اضکبل ٍعشح ّبی هخشلف سٍی سخشِ-

 ًخ کشدى هْشُ ّب ثِ صَسر الگَّبی هخشلف رٌّی-

 (َّادیوب-قبیق)سبکشدى کبغزٍسْیِ اضیبٍ ٍسبئل هخشلف-

کلوبر ٍحشٍف یبسبخز اضکبل هخشلف ثبحجَثبر  ًَضشي-

 هخشلفٍهٌدق سٍی عشح ّبی سٌگ سیضُ ّب،یبدٍخز دَلک 

 سوشیٌبر ًقغِ ثِ ًقغِ

 دیچ ٍخن ّب

 هبص ّبی سبدُ

 ثِ دًجبل ضوبسُ ّب

 هَصائیک ّبی سًگی

 هکؼت ّبی سًگی

 عشح ٍسًگ

اًَاع دبصل ّبی هکؼجی 

 چٌذٍخْی، هقَایی ٍچَثی

 ٍّفز قغؼِ خبدٍیی،سبًگ

 ثبصی سَصًی،فکشثکش

یي
خو

س
 

 

دُ اصسصبٍیشی کِ سؼذادصیبدی اصاضیباصیک ًَع داخل ااسشف-

 (سؼذادصیبدی ضکالر،هذاد،لَثیب،گیالس)آًْب هی ثبضذ

 اسشفبدُ اصسصبٍیشخْز سخویي عَل ٍاسسفب-

حذس ٍسخویي قیوز -حذس ًضدیک سشیي ػذد ثِ اػذاددیگش

 ثِ قسوز سًگیکسشهشثَط -سخویي فبصلِ ثیي دٍضْش-اضیب

 

 


