
یچات يراوید ژ افوش جیکپ يامنهار



Models:
Smart

Eco
Star

: هاگتسد بصن لحم زاین دروم طیارش
: هاگتسد بصن لحم یاضف مجح

. دشاب اراد ار شکدود زاین دروم طیارش هیلک دیاب هاگتسد بصن لحم
. تسا زاین اضف بعکم رتم ۱ هب هاگتسد ناوت تاو ولیک ره ءازا هب

هاگتسد بصن لحم مجح هک یتروص رد . دراد زاین اضف بعکم رتم ۴۲ هب دراد ناوت تاو ولیک ۴۲ هک یهاگتسد لا ثم روط هب
رواجم قاتا هب ار هاگتسد بصن لحم یاضف دیاب ، دشاب هاگتسد زاین دروم دح زا رتمک

یاه شکاوه ندادرارق ای و رتمیتناس ۵ هزادنا هب قاتا برد نییاپ و لا اب ندیرب هلیسوب ناوت یم هک داد طابترا دازآ یاضف ای
. داد طابترا زاب ًامئاد تروص هب رواجم قاتا هب ار هاگتسد بصن لحم یاضف برد نییاپ و لا اب رد کبشم

: مهم هتکن
هب هاگتسد بصن لحم یاضف هک دوب زاین و دشاب هاگتسد زاین دروم دح زا رتمک هاگتسد بصن لحم یاضف هک یتروص رد
لباق یاه هرجنپ زا ناوت یمن لا ثم روط هب . دشاب زاب ًامئاد طابترا عون دیاب ًامتح دوش هداد طابترا دازآ یاوه ای و رواجم قاتا
قاتا ژن یسکا و دوش بارخ نف ای و دوش هتسب یلیلدب هرجنپ هک تسا نکمم اریز ، دومن هدافتسا نف ای و ندش هتسب و زاب

. دوشب دنتسه قاتا نآ رد هک یدارفا یگفخ ثعاب و دوش فرصم هاگتسد طسوت
: هاگتسد زاین دروم ژن یسکا

هب دیاب زین هاگتسد بصن لحم قاتا یاضف ، تسا زاین اضف بعکم رتم ۱ هب هاگتسد ناوت تاو ولیک ره ءازا هب هکنیا رب هولا ع
زاین دروم ژن یسکا ات دشاب هتشاد طابترا زاب ًامئاد هرجنپ ای هچیرد کی هاگتسد بصن لحم قاتا زا نوریب دازآ یاوه طیحم
عمج قاتا طیحم رد زاگ ، یلا متحا یتشن تروص رد مه و ددرگ نیمات هاگتسد بصن لحم قاتا زا نوریب طیحم زا هاگتسد

. دوشن
: دومن بصن اجنآ رد ار هاگتسد ناوت یمن هک ییاه لحم

. دومن بصن کچوک رایسب یاهاضف ای بعکم رتم ۸ ریز ییاه ناکم رد ار راد شکدود هاگتسد دیابن زگره
. دومن بصن نآ لا ثما و نیمزریز ، نکتخر ، مامح ، تلا وت ، ییوشتسد رد ار اه هاگتسد دیابن زگره

نآ لا ثما و گنر ، رنیت ، ذغاک رابنا : دننام دنراد یزوس شتآ رطخ لا متحا هک ییاه ناکم رد ار اه هاگتسد دیابن زگره
. دومن بصن

ییوشسابل نیشام یلا اب دننام ) دشاب یم دوجوم یدیسا یاه زاگ نآ رد هک ییاه لحم رد ار اه هاگتسد دیابن زگره
. دومن بصن دوش هاگتسد یلخاد ءازجا یگدروخ ثعاب هک …… و.(

: نتراک لخاد تایوتحم



هاگتسد
نک رپ ریش هتسد – بصن نولباش – امنهار هچرتفد نولیان

سیورس کلا پ
زیوآ بلا ق

کلا پلور و اه چیپ
( راد نف هاگتسد ) شکدود یاه هقلح

ینامز زین تامدخ هدنیامن و درادن ار نتراک ندرکزاب قح تامدخ زاجم هدنیامن زا ریغ یسک و هدوب پملپ هاگتسد نتراک
) ناگدنیامن فیاظو همانشخب رد هدش هداد حیضوت لحارم هیلک هاگتسد ندرکزاب زا شیپ هک دشاب یم نتراک ندرکزاب هب زاجم

. دشاب هدرک کچ ار … و( اه روتایدار ندوب بصن زا نانیمطا

: بصن تلا اصتا هیهت
بصن تهج هک اه یفاص و ریگ یتخس ، قرب ظفاحم ،… و.( اهرشاو ، اه هکلف ریش ، اه گنلیش ) تلا اصتا هیلک

. دشاب لا اب تیفیک یاراد و درادناتسا عون زا دیاب دور یم راکب باصن طسوت هاگتسد
هدهع هب یفاص و ریگ یتخس ، قرب ظفاحم ، نولفت راون ، طبار گنلیش ، هکلف ریش زا معا بصن تلا اصتا هیلک یبارخ

. دشاب یم یرتشم
. ددرگ هدافتسا بسانم زاگ و بآ یفاص زا دیاب

: هجوت
. ددرگ هدافتسا جیکپ یارب بسانم قرب ظفاحم کی زا ًامتح

. دشاب یم ناگیار راوید هب هاگتسد بصن طقف و دشاب یمن تامدخ هدنیامن هدهع رب یشک هلول هنوگچیه
تست یتشن ظاحل زا ار شکدود و قرب ، زاگ ، بآ تلا اصتا هیلک هاگتسد بصن زا دعب ات تسا فظوم تامدخ هدنیامن

. دیامن یشک راچآ ار هاگتسد نوریب و لخاد یزاگ یاه هرهم و دیامن
: دومن کچ ار اه نآ هاگتسد نتراک ندرکزاب زا لبق دیاب هک یتاکن

نئمطم و دیامن کچ ار یلبق لحارم رد هدش رکذ تاکن دنک زاب ار هاگتسد نتراک هکنیا زا لبق تسا فظوم باصن
عقاوم رد و بصن زا دعب و دشاب یم بسانم یرتشم لزنم رد بصن یارب یرتشم هب هدش هتخورف هاگتسد هک ددرگ
یفرصم مرگ بآ و نامتخاس ندومن مرگ ییاناوت و بآ راشف و شکدود زا معا یرتشم یارب یلکشم چیه هدافتسا

دیاب دشابن بسانم یرتشم لزنم رد بصن تهج یرتشم هب هدش هتخورف هاگتسد هکیتروص رد و دمآ دهاوخن شیپ
. ددرگ هیهت یرتشم لزنم بسانم هاگتسد و دوش هداد تدوع هاگشورف هب هاگتسد

بآ راشف ای و تسا هدش هتخورف راد شکدود هاگتسد یلو ، دراد راد نف هاگتسد هب زاین نامتخاس لا ثم روط هب
. تسا مک نامتخاس

مرگبآ یاه ریش و اه روتایدار ، شکدود ، زاگ ، قرب ، بآ لماش نامتخاس تاسیسات هیلک دیاب هاگتسد بصن زا لبق
. دیامن بصن ار هاگتسد دیابن باصن دشابن هدامآ اه نآ زا یکی هکیتروص رد و دنشب لصو یفرصم

ار یفرصم مرگ بآ یاه هلول و اه روتایدار تشگرب و تفر یاه هلول هاگتسد بصن زا لبق تسا فظوم باصن
. دوش نئمطم اه روتایدار تشگرب و تفر ریسم ندوبزاب زا و دنوش زیمت ًلا ماک ات دهد وشتسش

سپس و ددرگ نئمطم دود بسانم ششک و شکدود ریسم ندوب زاب زا دود یرادقم داجیا اب تسا فظوم باصن
. دیامنب هاگتسد بصن هب مادقا

هیهت بسانم قرب ظفاحم کی ًامتح تسا فظوم یرتشم یکیرتکلا یاه کوش ربارب رد هاگتسد زا تظفاحم تهج
تسا فظوم باصن و دیامن یزادنا هار و بصن ار هاگتسد دیابن باصن ظفاحم ندوبن دوجوم تروص رد و دیامن

. دیامن هدافتسا رازاب رد درادناتسا یاه یفاص زا بآ و زاگ یاه هلول لخاد یفیثک ربارب رد هاگتسد زا تظافح تهج
: هاگتسد بصن

ریسم ات دنک زاب ار یریگ اوه ریش یور گنر یکشم یکیتسلا پ چیپ هاگتسد بصن زا لبق ات تسا فظوم باصن
و دوش یمن هیلخت متسیس یاوه یریگاوه چیپ ندشن زاب تروص رد هک تسا حیضوت هب مزلا . دوش زاب اوه جورخ

. دوش یم لدبم و پمپ ندید همدص ثعاب متسیس رد اوه دوجو
۰۴ ًادودح راوید یور بسانم یاج رد دیاب و هدروآ نوریب هاگتسد یامنهار هچرتفد نولیان لخاد زا ار بصن نولباش
ع راوید یور ار دوش خاروس دیاب هک ییاه لحم دادم اب سپس و ددرگ بصن راوید شکدود خاروس ریز رتم یتناس
و اه چیپ و هدومن خاروس ار راوید ، بسانم هتم اب و هدومن ادج راوید یور زا ار نولباش دیاب سپس و هدز تملا



دومن بصن دوخ یاج رد و راوید یور ار هاگتسد و دومن بصن ار سیورس کلا پ و راوید یور زیوآ بلا ق و کلا پلور
یور هاگتسد بصن زا دعب . دوش یریگبآ هدامآ هاگتسد ات هدومن بصن ار زاین دروم یاه هکلف ریش و اه گنلیش و

دومن لصو ار شکدود طابترا دیاب راوید

.

زا و دسرب هاگتسد هب یفاک هزادنا هب اوه ات دوش هدیرب تنیباک فقس و فک زا دیاب دشاب تنیباک لخاد هاگتسد رگا
هب یسرتسد ناکما یدعب تاریمعت یارب ات دشاب هتشاد هلصاف یرانک تنیباک هراوید اب رتمیتناس ۰۱ یلا ۵ فارطا
دشاب هتشادن ار تاریمعت تهج بسانم یسرتسد ناکما هک ییاه لحم رد هاگتسد و دشاب هتشاد دوجو هاگتسد

. دشاب هارمه ( ءاضما ) رادیرخ تیاضر اب دیاب … و.. تنیباک فقس و فک ندش هدیرب تسا یهیدب . ددرگ بصن دیابن
شکدود لا صتا لحم و دوش هدافتسا دیاب بسانم مجح هدننک مک یاه هقلح زا زاین تروص رد راد نف هاگتسد رد

. دوش یدنببآ دیاب تسا هاگتسد هچرتفد نولیان لخاد هک یگنر درز یدنب بآ یبسچ رشاو طسوت هاگتسد هب
: هاگتسد یزادنا هار و تست

دومن یریگبآ ار اه روتایدار و طبار یاه هلول و هاگتسد یلخاد متسیس نکرپ ریش طسوت دیاب هاگتسد بصن زا دعب
یریگاوه ار نک کشخ هلوح و اه روتایدار تسا فظوم باصن سپس . دسرب ۵�۱ Bar هب ژ افوش متسیس راشف ات

. دییامن
. دیامن لصاح نانیمطا یریگاوه ریش چیپ ندوب زاب زا ات تسا فظوم باصن

یاوه و دیامن لصاح نانیمطا پمپ ندوبن چاپیرگ زا و هدرک زاب ار پمپ یور یریگاوه چیپ تسا فظوم باصن
زا دعب و دیامن لصاح نانیمطا نآ ندرکن هکچ زا و دیامن تفس ار چیپ سپس و دیامن هیلخت زین ار پمپ لخاد

. دشاب ۵�۱ Bar یور ات دیامن کچ ار متسیس بآ راشف هرابود یریگاوه
ریز زاگ ریش سپس و دیامن لصاح نانیمطا یبآ تلا اصتا ندوب یدنببآ زا متسیس یریگبآ زا دعب تسا فظوم باصن
هرهم هیلک ًامتح و دنک لصاح نانیمطا زین زاگ تلا اصتا ندوب یدنببآ زا نوباص فک هلیسوب و هدومن زاب ار هاگتسد

. دیامن یشک راچآ ار هاگتسد جراخ و لخاد یزاگ یاه
فظوم باصن و دومن یزادنا هار ار هاگتسد و دومن لصتم قرب هب ار هاگتسد ناوت یم لا اب لحارم ماجنا زا دعب

زا ات دیامن کچ ار یقرب و یزاگ تلا اصتا هرابود ، هاگتسد درکراک نیح رد و هاگتسد یزادنا هار زا دعب ات تسا
دهد شزومآ یرتشم هب ار هاگتسد زا یرادهگن و هدافتسا هقیرط و ددرگ نئمطم اه نآ رد یتشن نتشادن

.
: یشیامرگ یاه جیکپ بصن یاه نیسینکت فیاظو



: هجوت
هنوگره ناربج و تیلوئسم و هدوب تامدخ زاجم هدنیامن هدهع هب هاگتسد بصن زا لبق اه نآ لر تنک و لیذ تاکن تیاعر

بصن نیسینکت هدهع هب ، ددرگ دراو اه نآ تیاعر مدع رثا رد هک هاگتسد و هدننک فرصم هب یونعم و یدام هدراو تراسخ
بصن زا لبق . دنکن بصن ار هاگتسد تسا رتهب بصن نیسینکت لیذ دراوم زا یکی یتح ندوبن هدامآ تروص رد . دوب دهاوخ

. دشاب یم تامدخ زاجم هدنیامن هدهع هب اهنآ لر تنک و دشاب هدامآ نامتخاس تاسیسات هیلک دیاب هاگتسد
: لماش نامتخاس تاسیسات

یفرصم مرگ و درس بآ یاه ریش و یفرصم مرگ و درس بآ یشک هلول
اه روتایدار تشگرب و تفر یشک هلول

زاگ یشک هلول
هاگتسد یارب و راد شکدود یاه هاگتسد یارب رتم ۴ عافترا لقادح ندوباراد و ۵۱ زیاس اب لقتسم شکدود نتشاد

. دازآ یاوه هب یجراخ راوید ای هرجنپ قیرط زا کیدزن یسرتسد راد نف یاه
نامتخاس یاه روتایدار مامت حیحص بصن

هب ( هاگتسد بصن لحم رد یفاک ژن یسکا نیمات ) هاگتسد رد نتخوس یارب مزلا یاوه ندش نیمات زا نانیمطا
. رگید یا هلیسو ای و نف زا هدافتسا نودب و اوه یعیبط شدرگ تروص

یارب بسانم قرب ظفاحم کی زا ندومن هدافتسا و ترا متسیس دوجو و هاگتسد هب یناسر قرب متسیس تحص
هاگتسد

نامتخاس بآ راشف ندوب بسانم و نامتخاس یناسر بآ متسیس رد لکشم ندوبن و نامتخاس رهش بآ ندوب لصو
بسانم یفاص و ریگ بوسر زا هدافتسا

: دشاب لیذ طیارش یاراد دیاب نامتخاس شکدود
. دشاب هاگتسد نامه صوصخم طقف و لقتسم دیاب نامتخاس شکدود

. دشاب رتم یتناس ۵۱ دیاب راوید لخاد شکدود هلول رطق
رظن رد دیاب . دشاب ماب تشپ یور لیدعت کهلا ک ات هاگتسد یور زا عافترا رتم ۴ لقادح یاراد دیاب نامتخاس شکدود

( درادناتسا قباطم ) دوش یم هتفرگ رظن رد رتم ۴ جیکپ ره یارب نامتخاس شکدود رثوم عافترا لقادح هک تشاد
. ددرگ بصن رت نییاپ رتم یتناس ۰۴ راوید یور شکدود خاروس هب تبسن دیاب هاگتسد

. دشاب لا اب تمس هب تبثم بیش یاراد دیاب و دشاب رتمیتناس ۰۲ زا رتشیب دیابن هاگتسد شکدود یقفا هلول لوط
یاراد دیابن ) دشاب هتشادن یتشن نامتخاس لخاد هب ناونع چیه هب هک دشاب یروط دیاب هاگتسد شکدود تلا اصتا

. ددرگ لصتم بسانم ششک اب نامتخاس شکدود لخاد هب دیابًامازلا و ( دشاب خاروس ای ذفنم
، دیامن یم لمع طیحم هب دود تشگرب عقاوم رد هک دشاب یم ینمیا هدننک نیمات و تیزم کی دوجوم دود روسنس

یدام هدراو تراسخ هنوگ ره ناربج و دوش داجیا نآ رد یرییغت ای و عطق دود روسنس دیابن هجو چیه هب نیاربانب
هدنیامن تیاهن رد و بصن نیسینکت هدهع هب دود روسنس رد یراکتسد رثا رب هاگتسد و هدننک فرصم هب یونعم و

. دشاب یم تامدخ زاجم

رادروخرب یبسانم ششک زا نامتخاس رد دوجوم شکدود ای و هتشادن دوجو بسانم شکدود هک ییاه لحم رد
. دوش هدافتسا راد نف جیکپ زا ًامتح دیاب ، دشاب یمن

هزات یاوه نیمات و نوریب طیحم هب هاگتسد دود هیلخت هفیظو راد نف یاه جیکپ هرادجود صوصخم شکدود
لخاد هب دیابن زگره و دوش دازآ طیحم دراو دیاب و دراد هدهع رب نوریب طیحم زا ار هاگتسد رد نتخوس زاین دروم

. دوش لصتم نامتخاس شکدود
: بصن نیسینکت طسوت هاگتسد بصن زا لبق لحارم

رگا . دنک لر تنک ار نامتخاس شکدود شکم ، دود یرادقم ندومن داجیا اب هاگتسد بصن زا لبق تسا فظوم باصن
رد یعنام ات دیامن زاب ار شکدود ریسم و هدومن مادقا نآ ندومن فرطرب هب تبسن دراد دوجو نآ ریسم رد یگتفرگ

. دشابن دود جورخ ریسم
متسیس لخاد یاوه هیلخت راک هک تسا هدش هدافتسا کیتاموتا یریگاوه ریش کی زا طاسبنا عبنم یلا اب تمسق رد

ار نآ هاگتسد بصن زا لبق تسا فظوم باصن هک دراد رارق یگنر هایس یکیتسلا پ چیپ نآ یور و دهد یم ماجنا ار
رکذ هب مزلا . دوش یمن هیلخت جراخ هب متسیس یاوه ، نآ ندوب هتسب تروص رد و دشاب زاب دیاب هراومه و دیامن زاب
بصن نیسینکت طسوت یریگاوه چیپ هچنانچ و دوش یم پمپ ندید همدص ثعاب متسیس رد اوه دوجو هک تسا
نیسینکت هدهع هب هاگتسد و هدننک فرصم هب یونعم و یدام هدراو تراسخ ناربج و پمپ ضیوعت هنیزه ، دوشن زاب

. دشاب یم بصن
. هاگتسد لخاد هب هریغ و تابوسر دورو زا یریگولج روظنم هب نامتخاس یاه هلول لخاد یوش وتسش

. هاگتسد زا تظفاحم تهج ریگ بوسر و قرب ظفاحم کی زا هدافتسا و کی هجرد تلا اصتا و اه گنلیش زا هدافتسا
تسا لا اب نآ بآ یتخس هجرد هک ییاه رهش یارب صوصخ هب ) هاگتسد لدبم نتفرگ بوسر زا یریگولج یارب



هب درس بآ یدورو ریسم رد بسانم یسیطانغم یادز بوسر کی زا هدافتسا … و( ناتسزوخ ، مق ، دهشم : دننام
نتفرگ بوسر لباقم رد یتیلوئسم هنوگ چیه هدنشورف یاه تکرش و دومن هیصوت هدننک فرصم هب دیاب ار هاگتسد
هنیزه و ضیوعت یتناراگ ریغ تروص هب بصن نیسینکت طسوت هاگتسد هدش هتفرگ بوسر تاعطق . درادن هاگتسد

. ددرگ تفایرد ًادقن نآ
شکدود هلول حصحص بصن و راوید شکدود هب هاگتسد زا شکدود طبار هلول نئمطم و بسانم و حیحص بصن

. راد نف جیکپ هرادجود
تست لحم یاه چیپ نینچمه و هاگتسد جراخ و لخاد یزاگ تلا اصتا یمامت زا زاگ یتشن تست تسا فظوم باصن

زا جراخ و لخاد یزاگ تلا اصتا هیلک رد یتشن مدع زا و دهد ماجنا ار هاگتسد لخاد زاگ رلر تنک یور رب زاگ راشف
. ددرگ نئمطم هاگتسد

رد ات دشاب هتشاد هلصاف رتمیتناس ۵۱ یلا ۰۱ لقادح فارطا زا دیاب امتح ، ددرگ بصن تنیباک رد جیکپ هچنانچ
دروم یاوه ات دشاب زاب ًلا ماک هاگتسد نییاپ و لا اب و داد ماجنا هاگتسد یور رب ار مزلا تاریمعت ناوتب زاین تروص
تسین لحم نآ هب هزات یاوه دورو ناکما هک هتسب یطیحم رد ار هاگتسد دیابن زگره و ددرگ نیمات هاگتسد زاین

. دومن بصن
. دشاب یم ۰۳ Mbar - ۷۲ یلوسپک زاگ ( راب یلیم ۰۲ ) Mbar - ۷۱ یرهش زاگ اب جیکپ رد هاگتسد هب یدورو زاگ راشف

یقطانم رد هک دیشاب هتشاد هجوت و تشاد دهاوخن ار بسانم ییآراک دراد یدایز راشف تفا هک یقطانم رد هاگتسد
. دومن بصن دیابن ار هاگتسد دنراد زاگ راشف لکشم هک

نک رپ ریش قیرط زا ار ( هاگتسد و اه روتایدار ) ژ افوش متسیس ، هاگتسد بصن زا سپ تسا فظوم بصن نیسینکت
قیرط زا ار هاگتسد و اه نآ یور یریگاوه چیپ قیرط زا ار اه روتایدار نآ زا سپ و دیامن بآ زا رپ ۵�۱ Bar دح ات
دیامن یریگاوه پمپ یور یریگاوه چیپ قیرط زا ار پمپ و هاگتسد طاسبنا عبنم یور یریگاوه ریش چیپ ندومنزاب

. ددرگ هیلخت متسیس رد دوجوم یاوه هیلک ات
ندش مک تروص رد ) هاگتسد بآ ندرکرپ زرط و قوف تاکن رکذت و هاگتسد زا یرادهگن و هدافتسا شور شزومآ

. دشاب یم بصن نیسینکت هدهع هب ، یرتشم هب (
بصن نیسینکت و ددرگ تیاعر ینمیا تاروتسد و تاررقم یمامت تسا مزلا اه هاگتسد زا یریگراکب و بصن تهج

. دیامن تیاعر ار اه نآ یمامت هاگتسد یزادنا هار و بصن رد و هدومن هعلا طم ار اه نآ تسا فظوم
: دشاب لیذ طیارش یاراد دیاب دوشیم باختنا یراوید جیکپ بصن یارب هک یلحم

دشابن ازامرگ لیاسو ریاس و زاگ قاجا یلا اب
دشاب رتم کی لباقم راوید زا هاگتسد ی هلصاف لقادح

دشاب رتم یتاس ۵۱ نیفرط زا رواجم تنیباک ای راوید زا هلصاف لقادح
دشاب رتم یتناس ۰۲۱ جیکپ ریز ات فک زا هلصاف لقادح

o لقادح هلصاف ی یدومع زا کهلا ک لیدعت جیکپ ات هچیرد شکدود دیاب ۰۳ رتمیتناس . دشاب
زا رت نییاپ رتمیتناس ۰۳ لقادح و دومن بصن راوید لخاد شکدود هچیرد هب ار جیکپ لیدعت کهلا ک دیابن زگره

یرد هب تبسن ار هاگتسد ناوتب هچ ره و ددرگ بصن شکدود هچیرد
تسا رتهب ددرگ بصن رت نییاپ شکدود هچ

.

. دوش یم هاگتسد شکم ندش دایز ثعاب هچیرد هب جیکپ هلصاف ندش دایز
امتح ، دینک بصن تنیباک لخاد رد ار جیکپ دیهاوخ یم و دیراد راد شکدود یراوید جیکپ دیرخ دصق هکیتروص رد

ژن یسکا ، جیکپ ات دشاب یا هرکرک تنیباک برد دیاب امتح و دراد ژن یسکا هب زاین قارتحا یارب جیکپ هک دینک هجوت
. دنک تفایرد طیحم زا ار دوخ زاین دروم

یراوید ژ افوش جیکپ ینمیا تاکن
.1 یاضف دراو و هدش جراخ درادناتسا شکدود قیرط زا دیاب زاگ نیا ، دننکیم دیلوت CO زاگ ، درکراک نیح زوسزاگ لیاسو

. ددرگن لز ـ نم لخاد
.2 . دنشاب یم ص ــــــ یخشت لباق ریغ و وب نودب ، گنر نودب ، زوسزاگ لیاسو درکراک زا یشان یمس یاههدنیلا آ



.3 لیاسو هیلک اروف دیاب ، مئلا ع نیا زورب تروص رد ؛ تسا عوهت تلا ح و هجیگرس ، دردرس ، یگتفرگزاگ مئلا ع نیلوا زا
. دنوش زاب اه هرجنپ و شوماخ زوسزاگ

.4 . دنوش یم میسقت دلیس مور و رادنف ، یلو ــ معم هتسد هس هب ا ــ ههدنیلا آ جورخ ظاحل زا زو ــــــ سزاگ لیاسو
.5 . دننک یم هدافتسا لزنم لخاد ژن یسکا زا ، قارتحا یارب یلومعم زوسزاگ لیاسو

.6 . دوشیم هدافتسا نامتخاس شکدود زا ، زاگ قاجا زا ریغ یلومعم زوسزاگ لیاسو یاههدنیلا آ جورخ یارب
.7 . دننک یم هدافتسا لزنم لخاد ژن یسکا زا ، قارتحا یارب راد نف زوسزاگ لیاسو

.8 . دوش یم هدافتسا زاب یاضف هب میقتسم طابترا اب ژه یو شکدود زا ، رادنف زوسزاگ لیاسو یاههدنیلا آ جورخ یارب
.9 . تسا یمازلا راد نف و یلومعم زوسزاگ لیاسو بصن لحم رد بسانم هیوهت دوجو
. دننک یمن هدافتسا لزنم لخاد ژن یسکا زا ، قارتحا یارب دلیس مور زوسزاگ لیاسو .10

. دوش یم هدافتسا زاب یاضف هب میقتسم طابترا اب ژه یو شکدود زا ، دلیسمور زوسزاگ لیاسو یاههدنیلا آ جورخ یارب .11
هدنزاس تکرش طسوت زین هاگتسد ژه یو شکدود دوش تقد تسا مزلا ، دلیسمور و رادنف زوسزاگ لیاسو دیرخ ماگنه .12

. دشاب هدش هئارا
. تسا لز ــ نم جراخ و لخاد نیب بسانم یاوه شدرگ مزلتسم ، یلومعم زوسزاگ لیا ــ سو حیحص درکراک .13

یرورض ، تعاس رب یرلا ک ولیک ۰۰۵۸ زا رتلا اب یترارح تیفرظ اب زوسزاگ لیاسو هیلک یارب بسانم شکدود زا هدافتسا .14
. تسا

. تسا یرورض یراوید ژ افوش جیکپ عاونا یارب درادناتسا شکدود بصن .15
. تسا یمازلا زوسزاگ هلیسو ره شکدود و هیوهت طیارش ندوب بسانم زا نانیمطا تهج یا هرود لر تنک .16

. تسا توافتم مه اب ، زوسزاگ لیاسو فلتخم یاهلدم زاین دروم شکدود هزادنا و عون ، بصن طیارش .17
. دراد هارمه هب یناج تارطخ ، بسانمان شکدود زا هدافتسا ای شکدود زا هدافتسا مدع .18

. دنشاب یم هدافتسا لباق بسانم هیوهت یاراد یاه طیحم رد طقف ، شکدود نودب یاهیراخب .19
بسانم هیوهت نتشاد ( شکدود نودب یراخب و زاگ قاجا ریظن ) شکدود هب زاین نودب زوسزاگ لیاسو بصن لحم رد .20

. تسا یمازلا
اهتنا ات دود جورخ ریسم ندوب زاب زا و لر تنک شکدود ریسم لک ، امرس لصف زاغآ رد راب کی یلا س دیاب لقادح .21

. دوش لصاح نانیمطا
لصاح نانیمطا اوه بسانم هیوهت و شدرگ زا دیاب ، تسا نشور لزنم رد نامزمه روط هب زوسزاگ هلیسو دنچ رگا .22

. دوش
زاجم راکسیورس دییات اب و قیقد تابساحم ژه، یو طیارش تحت اهنت ، زوسزاگ لیاسو یارب کرتشم شکدود زا هدافتسا .23

. تسا ریذپ ناکما
نانیمطا لوصحم یللملا نیب و یلم ربتعم یاههمانیهاوگ و اهدرادناتسا نتشاد زا دیاب ، زوسزاگ لیاسو دیرخ زا لبق .24

. دوش لصاح
بسانم هیوهت دقاف هتسب یاهاضف و باوخ قاتا ، یتشادهب یاهسیورس ، مامح رد رادنف و یلومعم زوسزاگ لیاسو بصن .25

. تسا عونمم
. دراد هارمه هب یناج رطخ لزنم شیامرگ نیمات یارب ، زوسزاگ یزپ کاروخ لیاسو زا هدافتسا .26

. تسین زاجم راد نف و یلومعم زوسزاگ لیاسو بصن لحم یاضف رد اه هرجنپ و اهرد زرد نتسب .27
. تسا عونمم کچوک ینوکسم یاهدحاو رد یزاگ ییانشور غارچ کی زا شیب بصن .28

. تسین زاجم باوخ قاتا رد هنیموش زا هدافتسا .29
. تسا عونمم ( لپوکومرت ) هلعش ظفاحم متسیس نودب هنیموش بصن .30

. دنشاب هتشاد رارق داب نایرج و اوه ناروک ریسم رد دیابن زوسزاگ لیاسو .31
. تسا یمازلا شکدود عافترا رتم ۳ لقادح نتشاد ، یلومعم زوسزاگ لیاسو شکدود رد .32

. تسا یمازلا H کهلا ک زا هدافتسا ، یلومعم زوسزاگ لیاسو شکدود رد .33
. دنرادن یدومع لوط هب یزاین دلیس مور و راد نف زوسزاگ لیاسو شکدود .34

یاهراوید زا و هدوب رتلا اب ماب تشپ حطس زا رتم کی لقادح دیاب یلومعم زوسزاگ لیاسو شکدود یجورخ یاهتنا .35
. دشاب هتشاد هلصاف رتم کی زین یبناج

. تسا یمازلا زوسزاگ هلیسو یترارح تیفرظ اب شکدود رطق بسانت ، یلومعم زوسزاگ لیاسو شکدود رد .36
. دوش هتفرگ رظن رد رتم ۳ دیاب نامتخاس یاوه نیمات هچیرد زا شکدود کهلا ک هلصاف لقادح .37

. دنوش مکحم راوید هب بسانم تسب طسوت دیاب ینلا وط یاهشکدود .38



. دنوش دنبزرد و سکیف لا ماک دیاب شکدود تاعطق لا صتا لحم .39
روط هب شکدود و دسرب لقادح هب شکدود لخاد دود نایرج رب داب یفنم تاریثات دوشیم بجوم H کهلا ک بصن .40

. دنک راک حیحص
تکرش طسوت هدش ملا عا درادناتسا هب هجوت اب ، دلیس مور و راد نف زوسزاگ مزاول شکدود زاجم یقفا لوط نازیم .41

دوش یم صخشم هدنزاس

.
. تسا عونمم بآ لطس رد شکدود یجورخ نداد رارق .42

. تسا عونمم ، ینوفیآ تروص هب شکدود یجورخ هیبعت .43
. تسا عونمم ددعتم یاهیئوناز یریگراکب ، یلومعم زوسزاگ لیاسو شکدود رد .44

. تسا عونمم شکدود ینلا وط یقفا دادتما ، یلومعم زوسزاگ لیاسو شکدود رد .45
. دشاب نییاپ هب ور دیابن شکدود دادتما و تهج .46

. تسا عونمم زوسزاگ لیاسو ریاس و هناخزپشآ دوه اب زوسزاگ لیاسو شکدود کرتشم لا صتا .47
عونمم یراخب شکدود ناونع هب نآ شکدود زا هدافتسا و زوسزاگ یراخب رارقتسا لحم ناونع هب هنیموش زا هدافتسا .48

. تسا
. تسا عونمم هرجنپ ای رلوک رانک شکدود یجورخ نداد رارق .49

. تسین زاجم یلا خ یاهاضف ریاس و بصن لحم رواجم یاهقاطا ، بذاک فقس زا شکدود روبع .50
. تسا عونمم زاجم راکسیورس دییات نودب ، زوسزاگ مزاول یور شکدود رطق رییغت .51

. تسا عونمم زوسزاگ هلیسو یور رب میقتسم روط هب ، رطق شهاک لیدبت زا هدافتسا .52
. تسا یمس زاگ دح زا شیب دیلوت و زاگ صقان نتخوس هناشن ، گنردرز و هاتوک یاه هلعش .53

. تسا ینوکسم یاضف لخاد هب اههدنیلا آ ذوفن و حیحص درکراک مدع هناشن شکدود هندب ندوب درس .54
. دوش هدافتسا نوباص و بآ فک زا ، زاگ تلا اصتا یسرزاب و شیامزآ یارب .55

. دوشن هدافتسا تیربک هلعش زا زگره ، زاگ تشن شیامزآ یارب .56
. دنشاب هتشاد CO زاگ زاسراکشآ هاگتسد ، هدافتسا لحم رد ، زوسزاگ لیاسو ناگدننکهدافتسا دوشیم هیصوت .57
. دریگ تروص یعرف باعشنا داجیا نودب و زاگ یصاصتخا باعشنا کی قیرط زا دیاب زوسزاگ لیاسو بصن .58

. تسا توافتم یرهش و عیام زاگ یارب هدافتسا دروم زاگ گنلیش .59
. تسا یمازلا عیام زاگ زا هدافتسا یارب ، زاگ درادناتسا روتلا وگر یریگراکب .60

. تسا رتمیتناس ۰۵۱ عیام زاگ یارب و رتمیتناس ۰۲۱ یرهش زاگ یارب زاگ گنلیش لوط رثکادح .61
. دوش هدافتسا صوصخم یاهتسب زا زاگ گنلیش لا صتا یارب تسا مزلا .62

. دشاب خاروس و یگدروخ کرت دقاف دیاب زاگ گنلیش .63
. دوش ضیوعت زاگ گنلیش راب کی لا س ود ره رثکادح دوش یم هیصوت .64

. دوش هتفرگ سامت هدنزاس تکرش زاجم ناراکسیورس اب تسا مزلا زوسزاگ لیاسو ییاجباج و ریمعت ، بصن یارب .65
. تسام یلم هفیظو ، تسیز طیحم و یعیبط عبانم ظفح ژی، رنا فرصم رد ییوج هفرص .66

. دوش یم نینکاس یرایشوه شهاک و تلا سک ، یگدولآ باوخ بجوم ، نامتخاس لخاد ترارح هزادنا زا شیب شیازفا .67
هداوناخ یاضعا یباداش و طاشن ظفح هب ، زاگ هنیزه شهاک رب هولا ع ، ندب ششوپ شیازفا و طیحم یامد شهاک اب .68

. دوش یم کمک زین
. تسا ینوکسم دحاو ره یازا هب هناخروتوم زا رتمک رایسب ، یراوید ژ افوش جیکپ زاگ فرصم .69

یم شیازفا تدش هب ار زاگ فرصم ، طیحم رد یمس یاهزاگ راشتنا نمض ، لزنم شیامرگ یارب هنیموش زا هدافتسا .70
. دهد

. دوشیم زو ــ سزاگ لیاسو رد زاگ فرصم شهاک بجوم ، زوسزاگ لیاسو عقوم هب سیورس و یراد ـ هگن .71
. دنوش نیزگیاج ون هاگتسد کی اب تسا مزلا و هتفای شیازفا ، درکراک لا س ۰۱ ات ۷ زا دعب زوسزاگ لیاسو زاگ فرصم .72

. دوش یم یفرصم زاگ هنیزه و ژی رنا فلا تا شهاک بجوم میخض یاه هدرپ زا هدافتسا .73
یم شیازفا هاگتسد ماود و رمع ، یفرصم زاگ هنیزه شهاک نمض ، مک تیعضو رد زوسزاگ لیاسو هلعش نداد رارق اب .74



دبای

یچات یراوید جیکپ یاطخ یاهدک

یچات جیکپ اطخ دک
یاطخ E1 یچات جیکپ :

هلعش صیخشت ای و لیکشت مدع ) قارتحا رد صقن )

تسا هتسب زاگ یدورو ریش ) دوش یمن  دراو هاگتسد هب زاگ )

دینک دایز و مک ار هلعش زاگ لر تنک ریش میظنت چیپ قیرط زا ) تسا دایز ای مک یلیخ زاگ راشف )

دشاب یمن  رارقرب زاگریش قرب میس لا صتا

تسا عطق زاگریش ای نز هقرج دورتکلا لا صتا درب تمسق رد

دسر یمن نآ هب ترارح ای هدش هتافلوس ای بارخ نز هقرج دورتکلا

دوش یمن در نآ زا یبوخ هب زاگ و هدش فیثک ۸۴۵ تیس زاگریش



یاطخ زورب تروص رد E1 ؟ درک دیاب راک هچ یچات جیکپ

دینک لصاح نانیمطا رهش زاگ بسانم راشف و یدورو زاگ ریش ندوب زاب زا ادتبا

دوش جراخ دراد رارق زاگ ریسم رد اوه رگا ات هداد راشف راب دنچ ار تسیر همکد

دریگ یم تروص یتسرد هب اجک ات قارتحا لمع دینک تقد

تیاهن رد و هدرک زاب ار زاگ ریسم زاگ لر تنک ریش و دنک یم  هقرج هب عورش نز هقرج نف ندش نشور زا دعب یداع تلا ح رد
دنام دهاوخ رارقرب هلعش دشاب ملا س ( نوی ) هلعش رگسح رگا و هدش لیکشت هلعش

هدش عطق اجک جیکپ درکلمع دینیبب و دینک لا بند تقد اب ار قوف لحارم

یاطخ E2 یچات جیکپ :

یترارح لدبم دح زا شیب شیامرگ تلع هب صقن

تسا هتخوس ای بویعم هاگتسد پمپ

تسا هتخوس ای بارخ یقرب ههار هس ریش

تسا هتسب شیامرگ تشگرب و تفر رادم ریش

تسا بویعم دح تاتسومرت



تسا هدش فیثک ای و زاب سپ یاب رادم

تسا هتفرگ لا غشآ تشگرب یفاص

یاطخ زورب تروص رد E2 ؟ درک دیاب هچ یچات جیکپ

دینک لصاح نانيمطا پمپ یلخاد روحم ناور شدرگ زا رتمزاف کی اب و هدرک زاب ار پمپ یولج چیپ

دینیبب مرگبآ ندرک هتسب و زاب نینچمه و یتشوگ چیپ کی اب و هدروآ نوریب ار یروتوم ریش و هدیشک ار یروتوم ریش راخ
ریخ ای دور یم  نییاپ و باال یروتوم ریش تفش

دیدزاب ار یجنرب یفاص یروت تیاهن رد و دینک لصاح نانیمطا اهروتایدار یاهریش نینچمه و جیکپ ریز یاهریش ندوب زاب زا
دشاب هتسبن ار ریسم لا غشآ هک دینک

دینک تست ون هعطق اب نآ ضیوعت اب ار دح تاتسومرت

دینک زیمت و هدرک زاب ار نآ یروت دراد تشگرب یفاص هاگتسد رگا

رد رنف راخ دینک تقد و دیشکب نوریب ار رنف و دینک زاب ار نآ دراد رارق سپ یاب پاپوس رنف یروتوم ریش ریز تمسق رد
دیدنبب و هدرک یراک سیریگ ار نإ سپ الی پاپوس یاه گنیروا ضیوعت و رنف ییادز بوسر زا دعب اتیاهن و دشاب هتفرن .

یاطخ دک E3 یچات جیکپ :

رشرپ و نف ) دود هیلخت و هیوهت رد صقن )

هدش فیثک رشرپ گنلیش لخاد ای و تسا بارخ نف چییوس رشرپ

تسا فیثک نآ هناورپ ای تسا بارخ نف

تسا هتفرگ شکدود ریسم

تسا هدرک ریگ یجراخ ئایشا اب نف هناورپ

هتخوس نف هلر انایحا ای و تسا عطق رادم درب لا صتا

تسا هدش بوذ ای و هتفرگ لا غشآ نف یروپیش ای یروتنو

یاطخ زورب تروص رد E3 ؟ درک دیاب هچ یچات جیکپ

ندرک فصن قیرط زا ) دییامن رشرپ ندرک گنلیشود هب مادقا سپس و دینک توف شلخاد و هدرک ادج ار رشرپ گنلیش ادتبا
دینک نیزگیاج ون رشرپ کی اب اتیاهن و ( رشرپ گنلیش

هناورپ نف ندرک زاب زا سپ دیاب و هتفرگ کاخ نف هناورپ اال متحا دنک یم  دعاصتم یدایز یادص شخرچ ماگنه رد نف رگا
دشاب هتخوسن نف چیپ میس دینیبب دینک تقد تسه ناور هناورپ و دخرچ یمن  نف رگا یلو دوش هداد وشتسش

دینک تسیر ار هاگتسد و هدرک ادج جیکپ یور زا ار شکدود

هدرک ریگ هناورپ الی دنهد یم  رارق جیکپ یور نتخاس هن ال یارب هک ییاه بوچ اه هدنرپ اهاگ دیناخرچب تسد اب ار نف هناورپ
دخرچ یمن  نف و



رد یعطق ای و نف هلر نتخوس لا متحا دیا هدرک تست ار قوف دراوم و دنک یمن  راک هب عورش نف هلصاف بال تسیر زا سپ رگا
دراد دوجو لر تنک درب ات یشک میس رادم

ندرک زاب زا دعب . دشاب هتفرگ لا غشآ نف یروپیش هنکمم دیدرک کچ هدش هتفگ دراوم قبط زین رشرپ و دنک یم  راک نف رگا
زا عنام و هتفر یروپیش لخاد توبکنع ترفاسم عقاوم رد یهاگ ) هدرک یروپیش لخاد جیکپ باالی زا یتشوگ چیپ اب شکدود

دوش یم  نآ حيحص درکلمع )

یاطخ دک E4 یچات جیکپ :

جیکپ راب راشف ندوب مک تلع هب صقن

تسا دودسم نآ هب لصتم یسم هلول ای تسا بویعم بآ رشرپ

تسا هدش راب مین زا رتمک جیکپ راب راشف

تسا عطق درب هب نآ لا صتا

یاطخ زورب تروص رد E4 ؟ درک دیاب هچ یچات جیکپ

ریش هلیسوب راشف ندوب مک تروص رد و دشاب راب 5/1 یور هک دینک کچ روتینام ای و راشف جیگ قیرط زا ار جیکپ راب راشف
بآ راشف رگا : هجوت )) دییامن جیکپ راشف میظنت هب مادقا ( دیوش مخ دیاب هدهاشم یارب و هتفرگ رارق جیکپ ریز رد ) نکرپ

ناحتما تسا دایز بآ راشف هک بش ینایاپ تاعاس رد و هتسب ار نکرپ ریش دور یمن  باال راشف هبرقع و تسا مک نامتخاس
دینکن کرت ار لحم نکرپ ریش نتسب زا لبق زگره : هتکن »» (( دینک »»

راشف دوبمک رورا جیکپ راشف ندوب باال دوجو اب و هتفرگ بوسر رشرپ یهاگ ) دینک هاتوک لا صتا ار بآ چیئوس رشرپ یاه میس
باال راشف نکرپ ریش ندرک زاب دوجو اب و هتفرگ بوسر نکرپ ریش هب لصتم یسم هلول هدش هدید مه یدراوم رد ( دهد یم 

دور یمن 

یاطخ دک E6 یچات جیکپ :

شیامرگ بآ یامد رگسح رد صقن (NTC R)

NTC تسا بارخ شیامرگ رادم

تسا عطق درب اب نآ میس لا صتا



دینک ضیوعت ار روسنس » ) »)

یاطخ دک E7 یچات جیکپ :

فرصم بآ یامد رگسح رد صقن

NTC تسا بارخ یفرصم رادم

تسا عطق درب اب نآ میس لا صتا

دینک ضیوعت ار روسنس » ) »)

پیت یاطخ یاهدک B داریا عفر یاه شور و :

یاطخ دک E1 پیت B یچات جیکپ :

قارتحا رد صقن

+

هدش رکذ باال رد هک یدراوم و

یاطخ E2 پیت B :

نف هیلوا تراتسا هظحل رد نف رشرپ لصو مدع ) هیوهت رد صقن )

تسا هتسب شکدود ریسم

تسا بارخ نف رشرپ

تسا بارخ نف

تسا عطق درب لا صتا

یاطخ دک E3 پیت B یچات جیکپ :

نف درکراک مامتا زا دعب نف رشرپ عطق مدع ) هیوهت روسنس رد صقن )



دشابیم بارخ نف رشرپ

تسا بارخ نف لخاد یروتنو

یاطخ دک E4 پیت B یچات جیکپ :

یترارح لدبم دح زا شیب شیامرگ تلع هب صقن

تسا هتخوس ای بویعم هاگتسد پمپ

تسا هتخوس ای بارخ یقرب ههار هس ریش

تسا هتسب شیامرگ تشگرب و تفر رادم ریش

تسا بویعم دح تاتسومرت

تسا هدش فیثک ای و زاب سپ یاب رادم

تسا هتفرگ لا غشآ تشگرب یفاص

یاطخ دک E5 پیت B یچات جیکپ :

یدورو درس بآ روسنس رد صقن

NTC (G12) هلدبم کت ) تسا بویعم )

هلدبم ود ) تسا بویعم درب یس یآ )

یاطخ E6 پیت B :

یتشادهب رگ بآ رگسح رد صقن

یاطخ E7 پیت B :

شیامرگ رادم رگسح رد صقن

یاطخ E8 پیت B :

تسا بارخ لر تنک درب



یاطخ E9 پیت B :

بآ راشف دوبمک تلع هب صقن

+

لبق رد هدش رکذ دراوم و

پیت یچات جیکپ یاطخ یاهدک C و D داریا عفر یاه شور و :

E1 :

هیوهت رد صقن

هدش فیثک رشرپ گنلیش لخاد ای و تسا بارخ نف چییوس رشرپ

تسا فیثک نآ هناورپ ای تسا بارخ نف

تسا هتفرگ شکدود ریسم

تسا هدرک ریگ یجراخ ئایشا اب نف هناورپ

هتخوس نف هلر انایحا ای و تسا عطق رادم درب لا صتا

تسا هدش بوذ ای و هتفرگ لا غشآ نف یروپیش ای یروتنو



E2 :

شیامرگ رادم یامد رگسح رد صقن

دینک ضیوعت ار روسنس

E3 :

یتشادهب مرگبآ یامد رگسح رد صقن

دینک کچ ار نآ لا صتا و ضیوعت ار روسنس

E4 :

لدبم دح زا شیب ندش مرگ

تسا هتخوس ای و هدش ژ اپریگ هاگتسد پمپ

تسا هتخوس ای بارخ یروتوم ریش



دنتسه هتسب اهروتایدار یاهریش ای و تسا هتسب شیامرگ تشگرب و تفر رادم ریش

تسا بویعم دح تاتسومرت

تسا هتفرگ بوسر و تسا هدش فیثک سپ یاب پاپوس ای و ( هتفر رد پاپوس رنف راخ ) هدنام زاب سپ یاب رادم

تسا هتفرگ لا غشآ تشگرب یفاص یروت

E5 :

زاگریش رادم رد صقن

تسا بویعم لر تنک ریش ای و تسا هتخوس زاگ لر تنک ریش 220 نیبوب

تسا هدش عطق لر تنک درب لا صتا

E6 :

قارتحا رد صقن

هلعش صیخشت ای و لیکشت مدع

دیبای نانيمطا یدورو زاگ ریش ندوب زاب زا

دینک زیمت هچرف اب ار نآ فارطا و دینک یسرزاب ار نوی

دینک میظنت لمعلا روتسد قبط ار جیکپ دنلب و هاتوک هلعش

E9 :

یگدز خی تلع هب صقن

EP :

شیامرگ بآ راشف دوبمک صقن

دینک میظنت راب 5/1 یور ار جیکپ راب راشف




