
سکینورآ جیکپ گولا تاک

اتیرب لدم

اطخ دک E0

شیامرگ متسیس ندوب یعیبط ریغ اطخ: حرش

شیامرگ ریسم – دنکیمن لمع شیامرگ روسنس – پمپ ندش لفق هتسباو لماوع

دشاب یم هتسب تشگرب و تفر یاهریش . تسا بویعم بآ راشف چیئوس – تسا دودسم .

ژ اپریگ جیکپ پمپ ، دنشاب یم هتسب اهروتایدار یاهریش ، هتفرگ لا غشآ تشگرب یفاص یروت



تسا هتخوس وای هدش .

اطخ دک E1

قارتحا لکشم اطخ: حرش

نیمز لا صتا ای هدوب بویعم دورتکلا – دنک یمن لمع زاگ ریش ای زاگ هتسباو لماوع

هلعش رگسح – تسا مک یلیخ قارتحا تهج زاگ راشف – تسا بویعم زاگ ریش – دراد

نانیمطا زاگ یدورو ریش ندوب زاب زا ادتبا . تسا بویعم لر تنک درب – تسا بویعم

دینک میظنت ار رنرب و نوی نیب هلصاف سپس ، دینک لصاح

اطخ دک E2

زا شیب زاجم دح زا شیب یامد اطخ: حرش 95 هجرد

دیلک ندومن لمع – دراد لکشم دح دیلک لباک – دح دیلک ندوب بویعم هتسباو لماوع

یاهریش .وای دشاب هتسب تشگرب و تفر یاهریش هنکمم دح. زا شیب یامد رثا رد دح

ژ اپریگ نینچمه . دشاب هتفرگ لا غشآ تشگرب یفاص یروت نینچمه . دنشاب هتسب اهروتایدار

نویس ال وکریس پمپ نتخوس وای ندوب

اطخ دک E3

اوه راشف یاطخ اطخ: حرش

هدش دودسم دود هلول – تسا بویعم اوه رشرپ – تسا بویعم نف هتسباو لماوع .



ریسم . دیهد وشتسش ار نف . دینک کچ ار یروپیش . دینک هگنلیشود ار اوه چیئوس رشرپ

دینک کچ ار شکدود

اطخ دک E4

بآ راشف یاطخ اطخ: حرش

میس – تسا بویعم بآ چیئوس رشرپ – شیامرگ رادم رد بآ دوبمک هتسباو لماوع

تسا هتفرگ رارق جیکپ ریز رد هک نکرپ ریش طسوت . تسین لصتم بآ چیئوس رشرپ

دییامن جیکپ راب راشف میظنت هب مادقا

اطخ دک E5

اتلوژ ندمآ نییاپ اطخ: حرش

رتمک یدورو قرب اتلوژ . تسا یعیبط ریغ درب زا یجورخ اتلوژ هتسباو لماوع 180 تلو

تسا

اطخ دک E6

تسا بویعم یفرصم مرگبآ ترارح هجرد روسنس اطخ: حرش

یفرصم مرگبآ روسنس لا صتا – تسا بویعم یفرصم مرگ بآ روسنس ، هتسباو لماوع

دییامن یترارح روسنس ضیوعت هب مادقا اتیاهن . تسا بویعم



اطخ دک E7

ار شیامرگ رادم روسنس . تسا بویعم یشیامرگ رادم ترارح هجرد روسنس اطخ: حرش

دینک ضیوعت

تسا بویعم شیامرگ االت صتا ای روسنس ، هتسباو لماوع .

اطخ دک E8

زا شیب تسا دایز یلیخ شیامرگ رادم یامد اطخ: حرش 90 هجرد

هتسباو لماوع

یروت نتفرگ لا غشآ باال. یامد رد متسیس زا تظفاحم – تسا بویعم شیامرگ روسنس

تشگرب یفاص

اطخ دک E9

خی دض متسیس اطخ: حرش

هتسباو لماوع

االت صتا یور شوج بآ نتخیر اب ادتبا . دشاب هدش دمجنم تسا نکمم یشیامرگ رادم

نشور هب مادقا اتیاهن و دینک مرگ االتار صتا و جیکپ راوشس طسوت نینچمه و هاگتسد

کدییامن جیکپ ندرک




