
 یاههاگشورف یاههسفق تشپ
؟تسا ربخ هچ نیالنآ
 :ناریا گرزب هاگشورف راهچ یریذپدربراک هعلاطم
الاکُا و هسیدم ،تکرامپنسا ،الاکیجید

 یاههاگشورف یاههسفق تشپ
؟تسا ربخ هچ نیالنآ
:ناریا گرزب هاگشورف راهچ یریذپدربراک هعلاطم
الاکُا و هسیدم ،تکرامپنسا ،الاکیجید

 اهنت ،یداتست میت یاههتفای ساسا رب
نیالنآ یریذپدربراک تست مرفتلپ

https://testady.com?utm_source=ShaerdReport&utm_medium=PDF&utm_campaign=FMCGREPORT


۳همدقم

۵

۶

۱۲

۱۳

۱۴

۱۷

۲۲

۲۷

۳۱

۳۶

۴۱

انورک نارحب

نیالنآ یاهتکرامرپوس

تسیچ یریذپدربراک تست

؟ربراک ۵ طقف ارچ

فیاظو و اهویرانس

تسرهف

یلک یاههتفای

الاکیجید تست هجیتن

تکرامپنسا تست هجیتن

هسیدم تست هجیتن

الاکُا تست هجیتن

یداتست هرابرد



 راذب هدموا مشوخ شناکما نیا زا
 هدموین ام هب ،داد اطخ هن ؟هیچ منیبب

.مینک قوذ یزیچ هساو

 هجوگبر متشاد عقوت
!هشاب ینشاچ وت

 هب یک تسین مولعم
؟هسریم متسد

 ؟تساجک شدیرخ دبس
؟هرادن دیرخ دبس

 نم تنرتنیا تعرس ،هدنک یلیخ
؟هدنک ردقنیا اعقاو نیا ای همک

نایرتشم دروخزاب هنومن



اهیگژیو

تعرس

دیرخ دبس

باسحتروص هحفص

مالقا یدنبهقبط

الاک گنیرتلیف

یداهنشیپ تارابع یدنبهتسد

وجتسج اب طبترم جیاتن

یداهنشیپ تارابع شیامن

دیرخ دبس هب الاک ندرک هفاضا

هدننکجیگ تایئزج دوجو مدع

لاسرا رد تیمها زئاح تایئزج شیامن

الاکُاهسیدمتکرامپنساالاکیجید

توافتم راتخاسدندرکن هدافتسا ناربراکدندش وربور ماهبا ای لکشم اب ناربراکلوبق لباق

—

—

:شرازگ نیا هرابرد
 ،یداـع نارـبراک طـسوـت ناسکی یویرانـس کی ماجـنا اـب ،شرازـگ نیا رد
 ،پنــسا ،الاکیجید یاــههاگــشورــف یریذــپدرــبراک نازیم یداتــست میت
.تساهدیجنس ار الاکُا و هسیدم
 یور رـب )Remote( رود هار زا و نیالـنآ الـماک تروـصهـب هک اـهتـست نیا
 نیصصختم طــسوــت ،دــناهدــش ماجــنا فلتخــم یاــهیگژیو اــب ینارــبراک
 هدـش رـشتنم شرازـگ نیا بـلاـق رد و هدـش یبایزرا و یسررـب یداتـست
.تسا
 دـنور و تـسا هدـهاشـم لـباـق ریز لودـج رد قیقحت نیا یلک یاـههتـفای
 یفنم و تبثـم تاکن و هدننک تکرـش نارـبراک تاصخشـم ،تـست ماجـنا
.تسا هدمآ همادا رد تاییزج اب هاگشورف ره



 یزاـسهدایپ و یحارـط یور رـب یدایز یراذـگهیاـمرـس هـنالاـس
 اــب یدایز دارــفا و دوــشیم اــهنشیکیلپا و اــهتیاــسبو
 یزاـسهدایپ و یحارـط ،فورعـم یاـه هـنومـن نداد رارـق وگـلا
 و ناــحارــط زا اــهراــب .دنــهدیم ماجــنا ار دوــخ راک و بسک
 نومضـم نیا اـب ییاـهمایپ هک میاهدینش ناسیوـنهـماـنرـب
 هـی اـی الاـکیجـید نـیع تـیاـــــس هـی« :دـــــناهدرـک تـــــفاـیرد
 رکف یدایز دارــــفا و »نزــــب مارــــب پنــــسا نیع نشیکیلپا
 یپک نشیکیلپا ای تیاــس کی نتــشاد اــب طقــف دننکیم
 نیمضت اــهنآ تیقفوــم ،روهشــم یهــنومــن کی زا هدــش
.تسا هدش
 ؛تــــسا تــــسرد دــــح هــــچ اــــت رکف نیا هکنیا زا غراــــف
 زا اــــم هک تــــسا نیا رکف زرــــط نیا لکشم نیرــــتگرزــــب
 تـــسا نایرـــج رد اـــهراک و بسک نیا رد هک یتاـــقافـــتا
 اــهراک و بسک نیا نایرتــشم ایآ مینادیمن و ،میربــخیب
 ؟دننکیم هبرجت ار یتحار دیرخ اعقاو
 زا دــصرد دنــچ و دــنراد شرافــس تبــث یارــب یعناوــم هــچ
 دـنوـشیم دراو اـهنآ نشیکیلپا ای تیاـس هـب هک ینارـبراک
؟دنوشیم جراخ رپ تسد اب

همدقم

۳ هحفص



 و اــهتیاســبو یزاــسهدایپ و یحارــط یاــهتــفرشیپ هــب هــجوــت اــب
 نیالـنآ یاـههاگـشورـف قـفوـم یاـههـنومـن هـب یهاگـن و اـهنشیکیلپا
 راک یتنرتنیا دیرـخ یارـب درادـناتـسا یریسم یحارـط ،ایند رـسارـس رد
 یاــههاگــشورــف زا یخرــب نانچمــه اــما ؛تسین یاهدیچیپ نادنــچ
 دــصرد ای و دــنرادــن شورــف دــناهدرک دروآرــب هک یاهزادــنا هــب نیالــنآ
 نایرتـشم یتح ای و ؛تـسا مک اـهنآ هـب نایرتـشم ددـجم هعـجارـم
 حیجرـت ،دیدـج نیالـنآ هاگـشورـف کی نتـفای ضحـم هـب ناـشراداـفو
.دننک هدافتسا نآ زا دنهدیم

 ،ناسکی یاـهدنیآرـف و اـهریسم دوـجو اـب ،مـه یعقاو یایند رد یتح
 نیا .میهدیم حیجرــت دیرــخ یارــب ار صاــخ ییاــههاگــشورــف اــم
 رد و دننکیم داجیا نامیارــب یرتمک رــسدرد الومعــم اــههاگــشورــف
 ادیپ الثـم .میتـسه نآ رارکت هـب لیاـم هک دـنراد یاهـبرـجت تیاهـن
 اــجکی ار نامیاــهدیرــخ همــه ،تــسا تــحار نامیارــب سانــجا ندرک
 هک دراد دوـجو یصخش میراد لاوـس یتقو ،میهد ماجـنا میناوـتیم
 حـضاو اـهتمیق ،تـسا زیمت و بـترـم اضـف ،دـهد خـساـپ اـم هـب عیرـس
 و ؛...و میراد ار لزنـم رد هـب سانـجا لمـح تـساوـخرد ناکما ،تـسا
 ناـگدنـشورـف نوـچ مینکیم دیرـخ هاگـشورـف نیا زا اـفرـص دیاـش ای
 و زیر تاکن و اـــهنیا همـــه .دراد یاهلـــصوـــح اـــب و قالـــخا شوـــخ
 ثــعاــب و دراذــگیم ریثاــت اــم یلک هــبرــجت یور رــب ،رگید تــشرد
 میمصت هاگـــشورـــف کی ندـــش یگشیمه یرتـــشم یارـــب دوـــشیم
 یرتـشم ،درادـن دوـجو یرتـهب یهـنومـن یتقو اـت مکتـسد ای میریگب
.مینامب هاگشورف نیمه

 اـب هک یتاکن ،دنتـسه قداـص زین نیالـنآ شورـف رد دراوـم نیا مامـت
 یهاگـشورـف تـباـث یرتـشم هـب ار رـبراک کی ناوـتیم اـهنآ تیاـعر
 ار هاگــشورــف نیا زا دیرــخ یتح هک یایرتــشم ؛درک لیدبــت نیالــنآ
.دنکیم مه غیلبت

۴ هحفص



 عویش لیلد هـــب هدـــش داجیا تیعضو هـــب هـــجوـــت اـــب
 رــساــترــس رد الاک نیالــنآ یاــههاگــشورــف ،اــنورک سوریو
 ار اــهشرافــس هدنیازــف دــشر و هقــباــسیب یلابــقا ایند
 دوبمک راـچد اـههاگـشورـف نیا زا یرایسب .دـندرک هـبرـجت
 ینایرتـشم یاـهتـساوـخرد هـب ییوـگخـساـپ یارـب عـبانـم
 یاــهدیرــخ یارــب یدایز یاــهباختــنا الاــح هک دنتــسه
 هــب نیا زا شیپ هک یناسک یتح .دــنرادــن دوــخ هرــمزور
 ؛دنتــشادــن نیالــنآ دیرــخ هــب ینادنــچ لیامــت لیلد رــه
 داوـم اـصوصخـم و دوـخ هرـمزور یاـهزاین دنـهدیم حیجرـت
 .دننک هدروآرب نیالنآ تروص هب ،ار یکاروخ و ییاذغ

 فالــخرــب و تسین انثتــسم تیعضو نیا زا مــه ناریا
 یتح و دوکر اـب اـهزور نیا هک اـهراک و بسک زا یرایسب
 الاک نیالنآ یـاههاگشوـرف ،ـدناهـدش ـهجاـوم یگتسکشرو
.دنتسه یاهقباسیب دشر دهاش ،ییاذغ داوم و
 ،تکراــــمپنــــسا ،الاکیجید رازاــــب نیا یلصا نارگیزاــــب
 تدـش هـب ،فلتخـم یاـههار زا هک دنتـسه الاکُا و هسیدـم
 نیا زا یرتشیب مهـــس نتـــفرـــگ یارـــب تـــباـــقر لاـــح رد
.دنرازاب
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 یاهتکرامرپوس

نیالنآ



۷ هحفص

الاکیجید

 تکرــــش نیرــــتهدــــش هتــــخانــــش کشیب الاکیجید

 هک تـسا روشک نیالـنآ هاگـشورـف نیرتـگرزـب و ناریا یتنرتنیا
 نایرتــشم هــب تــمدــخ هــئارا لاــح رد تــسا یدایز نایلاــس
 ،دوـــخ تالوصحـــم ریگمشـــچ عونـــت اـــب تکرـــش نیا .تـــسا
.دراد ار نیالنآ شورف و دیرخ رازابمهس نیرتگرزب
 .هزاـت تـشوـگ و غرـم اـت ،هتـفرـگ لزنـم و کینورتکلا مزاوـل زا
 مزاوـل شورـف هـب رتشیب الاکیجید ،دارـفا نـهذ رد دیاـش اـما
 هتــخانــش تــسد نیا زا یمالــقا و لزنــم مزاوــل ،یکینورتکلا
 و یکاروــخ مالــقا نیالــنآ شورــف یهنیمز رد و دــشاــب هدــش
 یلاـح رد نیا .دـشابـن رازاـب یلصا یاـههرـهم زا یتکراـمرـپوـس
  المع ،دـنلوکور پـاتراـتسا دیـرخ زا ـسپ الاکیجید هک ـتسا
 و یکاروـخ مالـقا شورـف و دیرـخ رازاـب رد روضـح هـصرـع هـب اـپ
 رد ار هزاـت تالوصحـم هـئارا یژـتارتـسا و تـشاذـگ یفرصـم داوـم
 یهوحــن ،الاکیجید گرزــب یاــهشــلاــچ زا یکی .تــفرــگ شیپ
 تـسا نشیکیلپا و تیاـسبو یور رـب تالوصحـم نیا هـئارا
 و هتـشاذـگ نارـبراک هـبرـجت یور رـب ار یفنم ریثاـت نیرتمک اـت
 شورـف نیالـنآ رازاـب رد گـنر رـپ یروضـح دـناوتـب لاـح نیع رد
 تیقفوـم نازیم اـما .دـشاـب هتـشاد یفرصـم و یکاروـخ مالـقا
 نیا ایآ دید دیاـب و دراد یسررـب یاـج اتـسار نیا رد الاکیجید
 تکراـمرـپوـس کی ناونـع هـب ار دوـخ تـسا هتـسناوـت تکرـش
 مالـقا دیرـخ هـبرـجت ایآ ؟هـن ای دنک یفرعـم نارـبراک هـب نیالـنآ
 یاــهالاک ریاــس دیرــخ هــبرــجت هــباشــم الاکیجید رد یکاروــخ
 ایآ ؟تـــسا نشیکیلپا و تیاـــسبو نیا یور رـــب دوـــجوـــم
 شـخـــــب رد تـکرـــــش نـیا تاـــــمدـــــخ زا الاـکیجـید نارـــــبراـک
 ؟دنتسه یضار تکرامرپوس



تکرامپنسا

 و لمـح تاـمدـخ اـب رتشیب هک )پنـسا( IIG هورـگ

 لابـند هـب تـسا یلاـس دنـچ ،دوـشیم هتـخانـش یتنرتنیا لقـن
 نیا رد و تــسا یتکراــمرــپوــس مالــقا شورــف شخــب هــب دورو
 داجیا اـب تـسخن .تـسا هتـشاد یفلتخم یاـهتیلاعـف هزوـح
 زا ار یفرـصـــــم و ییاذـــــغ مالـــــقا لـیوـحـــــت ،تـکوز دـــــنرـــــب
  اـب ار دـنرـب نیا سپـس و درک عورـش لـحم یاـهتکراـمرـپوـس
 تیلاعـف نیرـتریگمشـچ اـما .درک ماـغدا دوـفپنـسا هـناـماـس
 زا ســـپ ،نیالـــنآ یاـــهتکراـــمرـــپوـــس هنیمز رد هورـــگ نیا
 یاهریجنز یاـههاگـشورـف کلاـم( MAF هورـگ یراذـگهیاـمرـس
 و تکراـمپنـسا دـنرـب داجیا :داتـفا قافـتا IIG رد )راتـسارپیاـه
 تروـص هـب راتـسارپیاـه یاـههاگـشورـف رد دوـجوـم مالـقا شورـف
 رــسارــس رد راتــسارپیاــه تیبوبحــم زا هدافتــسا اــب .نیالــنآ
 و یتنرتنیا نارـــبراک هـــب پنـــسا  هورـــگ یسرتـــسد و روشک
 زا یکی ،تکراـــمپنـــسا ،یتایلمع و ینف یاـــهتـــخاـــسریز
 تکرـش نیا ،دوـجو نیا اـب .تـسا هزوـح نیا یلصا نارگیزاـب
 تــسا نکمم هک تــسا هــجاوــم یناوارــف یاــهشــلاــچ اــب زین
 .دوــش نایرتــشم یارــب یبولطــماــن یرــبراک هــبرــجت هــب رــجنم
 لیوحــت رــس رــب هدــمآشیپ تالکشم و رــب هنیزــه تایلمع
 یاـــههـــغدـــغد زا یکی هشیمه ،الاک  عـــقوـــم هـــب و حیحص
 مرفتلـپ هنیمز رد اـما .تـسا هدوـب نیالـنآ یاـهتکراـمرـپوـس
 هـنوگـچ تکراـم پنـسا ،)نشیکیلپا و تیاـسبو( هاگـشورـف
 هـــــچ و دنک زیامتـــــم ابـــــقر ریاـــــس زا ار دوـــــخ هتـــــسناوـــــت
 هتــشاد بــسانــم یرــبراک هــبرــجت داجیا رد ییاــهتیقفوــم
 ؟تسا

۸ هحفص



هسیدم

 شورـف یهدـش هتـخانـش یاـههاگـشورـف زا یکی هسیدـم

 تــسا یتدــم الاکیجید دنــنامــه هک تــسا کاــشوــپ نیالــنآ
 هداد شرتـسگ یریگمشچ تروـص هـب ار دوـخ تالوصحـم عونـت
 زا یکی ،ناتـــسلگ هورـــگ یهـــناوتـــشپ اـــب هسیدـــم .تـــسا
 تیلاعــف هــب لوغشــم ،روشک یراجــت یاــههورــگ نیرــتربتعــم
 مالـقا شورـف هزوـح رد  ار دوـخ روضـح تـسا شالـت رد و تـسا
 نیا هکنیا هـب هـجوـت اـب .دـهد شیازـفا نیالـنآ یتکراـمرـپوـس
 و تسین هدـش هتـخانـش ،دوـخ گرزـب یابـقر هـب تبـسن تکرـش
 مالــــقا شورــــف هنیمز رد یصصخت تروــــص هــــب نینچمــــه
 بذـــج یارـــب دیاـــش ،دنکیمن تیلاعـــف یفرصـــم و یکاروـــخ
 رد ابـقر ریاـس هـب تبـسن ار یرـتتخـس هار هزوـح نیا نایرتـشم
 یاـهتـخاـسریز هـب اکتا اـب هسیدـم اـما .دـشاـب هتـشاد شیپ
 رد دـــــناوـــــتیم ،شاهـتـــــفاـی هـعـــــسوـــــت و یوـــــق راـیسـب
 رد هک روطـنامـه .دـشاـب قـفوـم مـه نیالـنآ یاـهتکراـمرـپوـس
 رد هـسـیدـــــم ،هدـــــش هراـــــشا هاـگـــــشورـــــف نـیا تـیاـــــسبو
 یشخب تذـل یاضـف تـسا هدرک شالـت دیوـگیم شتیاـسبو
 نیا رد دیرــخ زا نایرتــشم اــت دنک داجیا دوــخ نارــبراک یارــب
 نیا دینکیم رکف .دننک تیاــضر ساســحا نیالــنآ هاگــشورــف
؟تسا هدوب قفوم هنیمز نیا رد هزادنا هچ ات تکرش
 اـب ایآ ؟تـسا شخـب تذـل هسیدـم رد دیرـخ هـبرـجت اعـقاو ایآ
 مالـقا دنـناوـتیم نارـبراک ،تالوصحـم دایز ینوـگاـنوـگ هـب هـجوـت
؟دننک ادیپ یتحار هب ار دوخ زاین دروم

۹ هحفص



الاکُا

 ار شروک قـفا یاهـهاگـشورـف رد دوـجوـم تالوصحـم الاکُا

 طقــف هک تــسا تسیل نیا هاگــشورــف اهنــت و دــشورــفیم
 ،الاکُا دــنرــب کلاــم .دنکیم هــضرــع یتکراــمرــپوــس یاــهالاک
 یاهکبــش هک تــسا شوروک قــفا یاهریجنز یاــهاگــشورــف
 .دراد یتکراـمرـپوـس یاـهالاک شورـف یارـب یصصخت و هدرتـسگ
 قــفا یاــهتیزــم زا یکی هراومــه ،یتباــقر یاــهتمیق هــئارا
 رازاــب رد هورــگ نیا یاهریجنز یاــههاگــشورــف و هدوــب شوروک
.دناهتشاد ییالاب دشر ،دادعت رظن زا مه نیالفآ

 تــسا هتــسناوــت و هدــش یزادــناهار تــسا یلاــس دنــچ الاکُا
 و دنک دوــخ نآ زا ار رازاــب نیا مهــس زا یلوبــق لــباــق شخــب
 زا یرتشیب مهـس نتـفرـگ و تیلاعـف شرتـسگ هـب دنـمهـقالـع
 دیرـخ هـبرـجت زا نایرتـشم و نارـبراک ایآ .تـسا نیالـنآ رازاـب
 نایرتــشم ایآ ؟دنتــسه یضار هاگــشورــف نیا یور رــب نیالــنآ
 ،نشیکیلپا و تیاــسبو یلعف یحارــط اــب دنــناوــتیم دیدــج
 نیا قیرــط زا ار دوــخ دیرــخ و دــنوــش هاگــشورــف نیا بذــج
 هـچ ساـسا رـب هـعومـجم نیا ناریدـم ؟دنـهد ماجـنا هـناـماـس
 یحارـــط ار دوـــخ نیالـــنآ شورـــف یاـــههـــناـــماـــس ییاـــههداد
؟دننکیم

۱۰ هحفص



۱۱ هحفص

 لیوحــت و نیماــت تیوقــت و لیهست ،تاغیلبت رــب هوالــع
 زا یشخب ؛شورـف زا سـپ و نیح ینابیتـشپ دوبـهب و الاک
 یرتـشم هـبرـجت دوبـهب یور رـب اـهراک و بسک نیا زکرمـت
 هک تـــسا نشیکیلپا و تیاـــسبو زا هدافتـــسا ماگنـــه
 شیازـفا تیاهـن رد و ینابیتـشپ هـب زاین شـهاک هـب رـجنم
 ،نایرتـشم هـبرـجت دوبـهب رـب زکرمـت نیا .دـش دـهاوـخ شورـف
 تایبرـجت دیاـش هک ینارـبراک موجـه هـب هـجوـت اـب اـصوصخـم
 ،دنـشاـب هتـشادـن اـهالاک نیا نیالـنآ دیرـخ یارـب یدایز یلبق
 ینارـبراک اـهنیا .تـسا هدرک ادیپ تیمها شیپ زا شیب
 زا سـپ ،دیرـخ دنیآرـف ندوـب تـحار تروـص رد هک دنتـسه
 نیا زا دیرــــخ هــــمادا هــــب لیامــــت مــــه نارــــحب زا روبــــع
.تشاد دنهاوخ ار نیالنآ یاههاگشورف

 نارـبراک طـسوـت ناسکی یویرانـس کی ماجـنا اـب ،شرازـگ نیا رد
 .میاهدیجنس ار اـهراک و بسک نیا یریذـپدرـبراک نازیم ،یداـع
 نیالــنآ الــماک مرفتلــپ ؛یداتــست زا هدافتــسا اــب اــهتــست نیا
 یاـهیگژیو اـب ینارـبراک یور رـب ،یریذـپدرـبراک یاـهتـست ماجـنا
 یداتـست میت طـسوـت ،اـهتـست جیاتـن .دـناهدـش ماجـنا فلتخـم
 هدــش رــشتنم شرازــگ نیا بــلاــق رد و هدــش یبایزرا و یسررــب
.تسا
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۱۲ هحفص

؟تسیچ یریذپدربراک تست

 ماجـنا یعقاو نارـبراک طـسوـت یریذـپدرـبراک یاـهتـست
 دننک صخشـم ار یتالکشم دنـناوـتیم اـهنآ ،دـنوـشیم
 راک و بسک نابـحاـص ،ناـحارـط ،اـهسیوـنهـماـنرـب یارـب هک
 ،دنتـسه انـشآ نشیکیلپا و تیاـسبو اـب هک یناسک و
 نتـشاد الومعـم .دنتسین روصـت لـباـق و سوملـم نادنـچ
 تیساســـح دـــناوـــتیم ،لوصحـــم کی اـــب دایز ییانـــشآ
 رد ار لوصحـم ناریدـم و گنیتکراـم ناـسانـشراک ،ناـحارـط
 اـهنآ هـجوـت عـناـم و دنک مک یریذـپدرـبراک تالکشم رـبارـب
.دوش تالکشم نیا هب

 و تیاــسبو زا هدافتــسا لاــح رد نارــبراک یهدــهاشــم
 اـت تـسا یرـثوـم هار ،اـهنآ درکلمع یسررـب و نشیکیلپا
:امش ناربراک ایآ دینک کرد

 دنکیم راک روطـچ امـش تیاـسبو هک دـنوـشیم هـجوتـم
؟دنوشیمن جیگ و
 رد ار دنتــــشاد رظــــن رد هک یلصا یاــــهراک دنــــناوــــتیم
؟دنهد ماجنا تیاسبو
؟دنوشیمن هجاوم یریذپدربراک یاهگاب و تالکشم اب
 هــجاوــم دیاهدیدــن لاــح هــب اــت هک یرگید تالکشم اــب
؟دنوشیم
…و



۱۳ هحفص

؟ربراک ۵ طقف ارچ

 و هنیزـهرـپ یریذـپدرـبراک تـست ،یمومـع رواـب فالـخرـب
 و درادـن دایز یزیرهـماـنرـب فرـص هـب زاین ،تسین هدیچیپ
.تسین گرزب و هژیو یاههژورپ هب صتخم
 یور رـب یریذـپدرـبراک تـست ماجـنا و دایز یهنیزـه فرـص
 تــفر ردــه هــب رــجنم الومعــم ،دایز سایقم رد نارــبراک
 جیاتـن اهنـت ،رتشیب نارـبراک دادعـت اریز دوـشیم عـبانـم
 یدیدــج یهتــفای و دنکیم رتشیب ار هــباشــم و یرارکت
.درک دهاوخن داجیا
 جنـپ اـب ،لوصحـم کی یریذـپدرـبراک تـست جیاتـن نیرتـهب
 تـسد هـب کچوک و بوانتـم یاـهتـست ماجـنا و رـبراک
:دیآیم

تست رد ناگدننکتکرش دادعت

پورگنمروننوسلن عبنم ،یریذپدربراک ناربراک دادعت یناهج درادناتسا
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۱۴ هحفص

 میتـشاد جایتحا ییویرانـس هـب ،هاگـشورـف راهـچ نیا تـست یارـب
.دشاب تباث هاگشورف راهچ ره یارب هک
 تیاهــن رد هاگــشورــف راهــچ رــه هــچرــگ :نارــبراک یلصا فیاــظو
 توافتـم دیرـخ دنیآرـف اـما ،دنـشورـفیم یتکراـمرـپوـس یاـهالاک
 باختـنا و هدـهاشـم یارـب یرتـشم ،الاکیجید و هسیدـم رد .تـسا
 نیا و درادـــن نشیکیلپا هـــب دورو ای ماـــنتبـــث هـــب یزاین الاک
 هتــساوــخ رــبراک زا دیرــخ دبــس هــب دورو هلــحرــم رد تاــعالــطا
 ادتـبا دیاـب هدافتـسا یارـب رـبراک الاکُا و تکراـمپنـسا رد .دوـشیم
 الاکُا و تکرـــامپنسا هک لیلد نیا ـــهب .دـــوش نشیکیلپا دراو
 لــصو شاهلــحم هــب کیدزــن یاــهتکراــمرــپوــس هــب ار یرتــشم
 باختـنا و رـبراک نشیکوـل هـب یسرتـسد رگید توافـت ،دننکیم
 ود نیا هــب دورو زا ســپ و تــساــهالاک شیامــن زا شیپ هلــحم
 رد .دـنـنـک باـخـتـــــنا ار دوـــــخ سردآ دـیاـــــب نارـــــبراـک نـشـیکیلـپا
 دیرـخ دبـس ندرک ییاهـن زا سـپ هلـحرـم نیا هسیدـم و الاکیجید
.دتفایم قافتا
 هـب هـجوـت اـب :دـنوـش هـفاـضا دیرـخ دبـس هـب دیاـب هک ییاـهالاک
 هتـسب ،الاکُا و تکراـمپنـسا رد الاک هنیزـه و یدوـجوـم هکنیا
 شـشوـپ نینچمه و تـسا توافتـم نایرتـشم یگدـنز هلـحم هـب
 یدایز یناـشوـپمـه تیاهـن رد هاگـشورـف راهـچ نیا رد الاک عونـت و
 تـعاـس مامـت رد اـهنشیکیلپا نیا مامـت رد هک الاک هـس ،درادـن
 هــجوــگ بر ،هــلژ ردوــپ :میدرک باختــنا دوــب دوــجوــم زورهــنابــش
 یاــهیدنــبهتــسد رد اــهالاک نیا .یاهتــشر یاتــساــپ و یگنرــف
 ادیپ یارـب تسیاـبیم نارـبراک نیارـبانـب ،دـنریگیم رارـق یتوافتـم
 یاــهیدنــبهتــسد هــب ای و دننک وجتــسج راــب دنــچ اــهنآ ندرک
.دننک هعجارم فلتخم
 اـــهنشیکیلپا نیا رثکا هکنیا هـــب هـــجوـــت اـــب :یگدـــنز لـــحم
 هــئارا نارــهت ناتــسا رد ار یتکراــمرــپوــس یالاک لاــسرا سیورــس
 ماجـنا نارـهت نکاـس نارـبراک یور رـب طقـف تـست نیا ،دنـهدیم
.تسا هدش

فیاظو و اهویرانس



۱۵ هحفص

:تست عورش زا شیپ تالاوس

 ار دوــخ هرــمزور یاــهدیرــخ دیراد میمصت ،اــنورک عویش هــب هــجوــت اــب
.دیهد ماجنا نیالنآ
 ناـتدیرـخ تسیل هـب ار دوـخ زاین دروـم مالـقا و دیدرگـب هاگـشورـف رد
 مـــه و دیرـــخب تیفیک اـــب سانـــجا مـــه دینک یعس .دینک هـــفاـــضا
:دینک ییوجهفرص

هلژ ردوپ ددع کی -
کچوک یگنرفهجوگبر ددع ود -
یاهتشر ینوراکام هتسب راهچ -

 اـت دـهدیم رارـق رـبراک رایتخا رد تاـعالـطا یفاک دـح هـب ویرانـس نیا
 یاهویش یارـب ار وا اـما ،دربـب شیپ ار هدـش هتـساوـخ هفیظو دـناوتـب
 ماجـنا دیرـخ دبـس هـب الاک ندرک ندرک هـفاـضا و باختـنا یارـب دیاـب هک
 دیرـخ تاداـع هـب هـجوـت اـب نارـبراک نیارـبانـب ؛دنکیمن ییامنـهار دـهد
 غارـس هـب ای دننک هدافتـسا وجتـسج زا ایآ هک دننکیم باختـنا دوـخ
 رظــن رد الاک باختــنا رد ار ییاــهیگژیو هــچ و دــنورــب اــهیدنــبهتــسد
.دنریگب

:تفرگ رارق ناربراک رایتخا رد هک یلکیویرانس

؟دیاهدرک دیرخ هاگشورف نیا زا لاح هب ات ایآ
 ییاـهزیچ هـچ ؟دینکیم دیرـخ رابکی تـقو دنـچ رـه الومعـم هلـب رـگا
؟دیرخیم
؟تسا هدوب هچ ناتدیرخ نیرخآ دیرخیم یدایز یاهزیچ رگا



 زا تروــص هــب ،یداتــست مرفتلــپ زا هدافتــسا اــب ،اــهتــست مامــت
 .تسا هدش ماجنا یداتست ناربراک یور رب و )Remote( رودهار

۱۶ هحفص

:دش هتساوخ ناربراک زا فیاظو نیا سپس

؟تسا ردقچ ناتشرافس لک غلبم
؟تسا ردقچ نآ لاسرا هنیزه
؟دیسر دهاوخ امش تسد هب یزور هچ امش یالاک

 ار نآ ،هدش دوخ دیرخ دبس دراو دیاب ناربراک ،لحارم نیا ماجنا یارب
.دنتفریم دیرخ یدعب لحارم هب و دندرکیم یسررب

:تست ماجنا زا سپ تالاوس
؟دوب هنوگچ تست نیا رد هاگشورف اب راک یلک هبرجت
 هب ار هاگشورف نیا زا یتکرامرپوس دیرخ ایآ تست نیا هب هجوت اب
 ؟دیهدیم داهنشیپ دوخ نایانشآ و ناتسود

:دشاب راذگریثات یریذپدربراک یاهتست جیاتن یور رب دناوتیم لماع دنچ

 زا هک یدارـفا مامـت یهدنیامـن تـسا نکمم ،هدـش باختـنا یاـهرتـست هورـگ -
 رــتقیقد جیاتــن هــب ندیسر یارــب و دنــشابــن ،دننکیم هدافتــسا لوصحــم نآ
.داد ماجنا فلتخم یاههورگ اب ار ویرانس کی تسا مزال یهاگ
 تیفیک یور رــب تــسا نکمم هابتــشا یاــهتــشادرــب و یناســنا یاطــخ -
.دشاب هتشاذگ یزیچان یریثات تست یلک یهجیتن و اهدروخزاب
 نارـبراک دادعـت یارـب هک هدـش هراـشا یتالکشم و اـهگاـب هـب شرازـگ نیا رد -
 رـبراک کی یارـب اهنـت هک یدراوـم هـب نکمم یاـج اـت و هدـش داجیا یرتشیب
.تسا هدشن هراشا هدمآ شیپ

هجوت
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یلک هبرجت



 یاهــناریگتخــس رایسب دید ،یفیک تالاوــس هــب خــساــپ ماگنــه نارــبراک

 هــچرــه دــسریم رظــن هــب .دنتــشاد تکراــمپنــسا و الاکیجید هــب تبــسن

 لــباقــم رد و تــسا رتشیب نارــبراک عــقوــت ،دــشاــب رــتفورعــم نشیکیلپا

 .دنهدیم جرخ هب یرتمک هلصوح و ربص ،نآ تالکشم

 حیجرــت ،دــندوــب هدرک دیرــخ اــههاگــشورــف نیا زا البــق هک ینارــبراک هدمــع

 هدافتــسا دوــخ رظــن دروــم یالاک ندرک ادیپ یارــب وجتــسج زا دــندادیم

 .دننک

 هحفـص هـب یدایز هـجوـت ،دـندوـب اـههاگـشورـف یلبق یرتـشم هک ینارـبراک

.دندرکیمن اهنشیکیلپا نیا لوا

 و ،وجتـــسج زا دنـــهدیم ماجـــنا یرتشیب نیالـــنآ دیرـــخ هک ینارـــبراک

 یدنـبهتـسد زا رتشیب دنـهدیم ماجـنا یرتمک نیالـنآ دیرـخ هک ینارـبراک

.دندرکیم هدافتسا دوخ رظن دروم یالاک نتفای یارب

 ندرک ادیپ یارــب یدنــبهتــسد زا اــهنشیکیلپا نیا رد هک ینارــبراک مامــت

 غارـس بلـغا و دـندـش لکشم راـچد ،دـندرک هدافتـسا دوـخ رظـن دروـم یالاک

.دنتفر وجتسج

 مالــقا نیالــنآ دیرــخ هــب میمصت یارــب یلصا یگژیو هــس هــب نارــبراک رثکا

 ناکما ،هنیزــهمک و عیرــس لاــسرا ،فیفخت :دــندرک هراــشا یتکراــمرــپوــس

.لحم رد تخادرپ

۱۸ هحفص

یلک یاههتفای



۱۹ هحفص

هرظتنمریغ تالکشم اب ههجاوم

الاکیجید

تکرامپنسا

۸۰٪

۸۰٪

هسیدم

۶۰٪

۶۰٪

هدش هتساوخ فیاظو مامت ماجنا

الاکیجید

٪۴۰تکرامپنسا

۸۰٪ هسیدم

۱۰۰٪

الاکُا

۱۰۰٪ الاکُا



۲۰ هحفص

نشیکیلپا اب راک هوحن کرد

شرافس دنیآرف یناسآ

الاکیجید

الاکیجید

تکرامپنسا

٪۸۰تکرامپنسا

هسیدم

هسیدم

۱۰۰٪

۱۰۰٪

۱۰۰٪

الاکُا

الاکُا

۶۰٪

۶۰٪

۶۰٪

۶۰٪



 جیاتن
اهتست



الاکیجید تست جیاتن



۲۳ هحفص

۶ ۱

۲

۳

۴

۵

۶

۶

۷

۳

۸

۸

۹

رابکی هام شش

راب کی هتفه ود

لاس رد راب هس ود

لاس رد راب هس ود

————

تکرامرپوس/ کینورتکلا یالاک

یتکرامرپوس یالاک

لاتیجید و کینورتکلا یالاک

لاتیجید و کینورتکلا یالاک

 و تیسنج
ینس هزاب

 هرامش
ربراک

۳۰

۲۰

۲۰

-

-

-

۴۰

۳۰

۳۰

زا هدافتسا حطس
 

تنرتنیا

یاهفرح

طسوتم

طسوتم

لماک

لماک

لماک

 ربراک
الاکیجید

 زا رابکی تقو دنچ ره
؟دنکیم دیرخ الاکیجید

یلک هبرجت
 

هدافتسا
 داهنشیپ لامتحا

نارگید هب
 فیاظو
هدش ماجنا

۳۰ - ۴۰
لماکیاهفرح

۵۵
۴۰ <

لماکیاهفرح

۸۰٪

۶۰٪

۱۰۰٪

۱۰۰٪

ناگدننکتکرش

 راچد نشیکیلپا اب راک ماگنه ناربراک
دندش هرظتنمریغ تالکشم

 ناسآ ار شرافس دنیآرف ناربراک
دنتفای

 فیاظو مامت دنتسناوت ناربراک 
دنهد ماجنا ار هدش هتساوخ

 نشیکیلپا راک هوحن هجوتم ناربراک
دندش



۲۴ هحفص

 هب منک هفاضا تسیل زا منوتیم هکنیا
 ییامناج ،هبوخ دیرخ دبس
 هبوخ لوا هحفص رد نوشتکرامرپوس
.درک شادیپ هشیم تحار

تبثم
.دندرک ادیپ لوا هاگن رد ار تکرامرپوس دیرخ شخب ،ناربراک یهمه
.دنتشادن نشیکیلپا تعرس اب یلکشم چیه ناربراک

)۲ ربراک(

)۵ ربراک(

 هدرک دیرخ رابکی هک یربراک یارب دیاش
 راب نیلوا یارب اما ،هشاب هداس هشاب
.دوب هدننکجیگ ییاهاجکی

یفنم
 لکشم یداهنشیپ تارابـــع یدنـــبهتـــسد یدنـــبهتـــسد اـــب رـــبراک ود
.دنتشاد
 یالاک و دـندـش لکشم راـچد یدنـبهتـسد زا هدافتـسا ماگنـه رـبراک ود
 .دندرکن ادیپ یتحار هب ار رظن دروم



۲۵ هحفص

 ییاهـن هلـحرـم رد و هدـشن پا دراو هک یرـبراک یارـب دیرـخ دبـس ندـش یلاـخ  .۱
 یتقو رـبراک هـس .رـبراک ۵ زا ۴ .دوـشیم دیرـخ دبـس دراو ،تـخادرـپ و ندرک
.داد دنهاوخن همادا ار دیرخ رگید دتفایم قافتا نیا
 شخــــب ،هدرکن دیرــــخ الاکیجید زا لاــــح هــــب اــــت هک یرــــبراک رظــــن زا .۲
 و هدننک جیگ ییاهــــن عمــــج و لاــــسرا هنیزــــه ،فیفخت( باسحــــتروــــص
.)دوب ناوخمهان
 یجیاتـن ،وجتـسج زا هدافتـسا زا سـپ رـبراک هـب هدـش هداد شیامـن تسیل .۳
.تشاد ربراک عقوت اب ناوخمهان
.دنتشاد لکشم )suggestions( یداهنشیپ یاهترابع یاهیدنبهتسد .۴
 :دـندوـب یرـتطبـترـم یاـهرتلیف لابـند هـب یتکراـمرـپوـس دیرـخ یارـب نارـبراک .۵
…و هلژ ردوپ بسانم تارفن دادعت ،ینوراکام رطق

تالکشم و اهگاب

 یاـهترابـع ،هدـمآ تکراـمرـپوـس دیرـخ ریسم زا هک یرـبراک یارـب تـسا رتـهب.۱
 شیامــن رــتصخشــم ،تکراــمرــپوــس هــب طوــبرــم )suggestions( یداهنشیپ
.رگید زیامت هنوگره ای دنشاب هتشاد یگنر فالتخا الثم .دنوش هداد
 دیرـخ دبـس هـب ندـش هـفاـضا ناکما ،الاک تسیل هحفـص کی یاـهالاک مامـت .۲
 اـهالاک یخرـب رـضاـح لاـح رد .دنـشاـب هتـشاد ار لوصحـم هحفـص هـب نتـفر نودـب
.هن یخرب و دنراد ار لوصحم هحفص هب نتفر نودب ندش هفاضا تیلباق
 ینارـبراک اـت تـسا دوبـهب دنـمزاین یندیماـشآ و یندروـخ یاـهیدنـبهتـسد .۳
.دننک ادیپ رتعیرس ار رظن دروم یالاک دننکیمن هدافتسا وجتسج زا هک
 ناکما ای و دوــــش هــــفاــــضا فیفخت نودــــب و رادفیفخت ،اــــهرتلیف رد .۴
.دوش هفاضا تسیل هحفص هب یدرکراک نینچ اب یزاسبترم
 هتـشادـن یریثاـت وجتـسج هجیتن رد هدـش وجتـسج تاملک زا یشخب رـگا .۵
 .دـنوـش هداد شیامـن رـبراک هـب یرگید لکش هـب دنـناوـتیم تاملک نیا تـسا
 بر« ترابــع رــبراک :دــشاــب هتــشاد یتوافتــم تــنوــف ریثاــتیب یهملک الثــم
 هک تـــشاد ار ضرـــفشیپ نیا و هدرک وجتـــسج ار »کچوک یگنرـــفهـــجوـــگ
.دنتسه کچوک ،هدش هداد شیامن یاهبر

اهداهنشیپ



۲۶ هحفص

 هتکن نیا هـب دنتـشاد ار الاکیجید زا یلبق دیرـخ هـبرـجت هک ینارـبراک
 یضار سانـــجا ندیسر تـــعرـــس و ینابیتـــشپ زا هک دـــندرک هراـــشا
.دنتسین

 هرمزور یاهدیرخ یارب ار الاکیجید زا هدافتسا ایآ
؟دیهدیم داهنشیپ دوخ نایانشآ و ناتسود هب

 روطچ تست نیا رد الاکیجید اب راک یلک هبرجت
؟دوب

۶ ۴.

۶ ۲.



تکرامپنسا تست جیاتن

.دش ماجنا پنسا پارپوس یور رب تکرامپنسا تست



۲۸ هحفص

۱

۲

۳

۴

۵

۶ ۷

۷

۱۱

۴۲

۱۰ ۸

۸

هتفه رد راب ۳-۴

دشاب هتشاد هلجع رگا

————

————

————

 و تیسنج
ینس هزاب

 هرامش
ربراک

۲۰

۲۰

۲۰

-

-

-

۳۰

۳۰

۳۰

زا هدافتسا حطس
 

تنرتنیا

یاهفرح

طسوتم

طسوتم

۶ زا ۵

لماک

۶ زا ۵

 ربراک
تکرامپنسا

 زا رابکی تقو دنچ ره
؟دنکیم دیرخ تکرامپنسا

یلک هبرجت
 

هدافتسا
 داهنشیپ لامتحا

نارگید هب
 فیاظو
هدش ماجنا

۲۰

۳۰

-

-

۳۰

۴۰

لماکیاهفرح

۶ زا ۵یاهفرح

۶۰٪

۶۰٪
۴۰٪

۸۰٪

ناگدننکتکرش

 راچد نشیکیلپا اب راک ماگنه ناربراک
دندش هرظتنمریغ تالکشم

 ناسآ ار شرافس دنیآرف ناربراک
دنتفای

 فیاظو مامت دنتسناوت ناربراک 
دنهد ماجنا ار هدش هتساوخ

 نشیکیلپا راک هوحن هجوتم ناربراک
دندش



۲۹ هحفص

 کمک و دوب بوخ سانجا یدنبهتسد سکع
 ماوخیم هک یلوصحم ندرک ادیپ یارب یگرزب
.دوب
 یاهلوصحم و لوصحم کی یور منزیم هکنیا
 .منکیم لاح یلیخ ور هرایم مارب ور هباشم
 فیفخت دک الومعم و هیقطنم شلاسرا هنیزه
نتسرفیم

تبثم
 هنیزه ،دیرخ دبس همکد یور رب هک یگژیو نیا هب یبوخ سح ناربراک
.دنتشاد دنوشیم هداد شیامن هدش باختنا سانجا دادعت و

)۲ ربراک(

یفنم
 نشیکیلپا تـعرـس اـب ،دـنداد ماجـنا ار تکراـم پنـسا تـست هک ینارـبراک مامـت
.دنتشاد لکشم
 زا هدافتـسا اـب دنتـسناوتـن و دوـب موهفـماـن اـهالاک یدنـبهتـسد ،رـبراکهـس یارـب
.دننک ادیپ ار ناشرظن دروم یالاک ،یدنبهتسد

)۳ ربراک(

 نوچ پا نیا اب راک دوب دب و تخس تدش هب
 بت هلحرم هی یور .درکیم گنه شمه
 یدزیم ور هگید اجکی و تفریمن یدرکیم
 یدب هبرجت یلیخ یلیخ .یلبق هحفص تفریم
 ور پا نیا اب راک الصا تارج هب نم .دوب
 ،ناگیار هدز ور لاسرا هنیزه .منکیمن داهنشیپ
 نودب درک هفاضا نموت ۱۱ دیرخ روتکاف یور اما
.هگب ور شلیلد هکنیا



 ریغ نارـبراک یارـب ،پنـسا تالوصحـم ریاـس هـب تبـسن اـصوصخـم نشیکیلپا یدنک .۱
.دوب هرظتنم
 دنکیم وجتــسج هک یاهملک رد ییالــما یاطــخ راــچد وجتــسج ماگنــه رــبراک رــگا .۲
.دوشیمن هداد شیامن وا هب یاهجیتن ،دوش
 یجیاتـــن ،وجتـــسج زا هدافتـــسا زا ســـپ رـــبراک هـــب هدـــش هداد شیامـــن تسیل .۳
.تشاد ربراک عقوت اب ناوخمهان
 هنیزــه ندــشن هداد شیامــن و دوبــن صخشــم نارــبراک یارــب الاک لاــسرا هنیزــه .۴
.دوب هرظتنم ریغ ربراک یارب ،تخادرپ و ندرک ییاهن هلحرم رد لاسرا
.دننیبب مه ار اهیتگاپسا ،ینوراکام یوجتسج اب دنراد عقوت ناربراک .۵
 هــب هدــش جراــخ دوــخ شرافــس شخــب زا رــبراک ،دیدــج سردآ باختــنا زا ســپ .۶
.دوشیم لقتنم تکرامرپوس ییادتبا یهحفص

تالکشم و اهگاب

 فارــطا یاــهتکراــمرــپوــس هــب نارــبراک هک هتکن نیا تــسا مزال دــسریم رظــن هــب .۱
 هـب ،دـشاـب توافتـم اـهالاک یاـهیدوـجوـم تـسا نکمم و دـنوـشیم لـصو ناـشدوـخ
.دوش هتفگ ناربراک هب یرتنشور لکش
 ار طبـترـم یجیاتـن زین دـناهدرک هابتـشا نآ پیاـت رد نارـبراک هک یتاملک تـسا رتـهب .۲
 رد ای و ،)…و هـلژ ردوـپ یاـج هـب یلژ ردوـپ ،ینوراکاـم یاـج هـب یناراکاـم( دنـهدـب ناشـن
 ار تـسا هتـشوـن هک یاهملک دوـش هتـساوـخ رـبراک زا الاک ندوبـن دوـجوـم یاطـخ مایپ
.دنک رورم
 یارـب تکراـمرـپوـس و ناروتـسر تـخادرـپ و باسحـتروـص هحفـص هکنیا هـب هـجوـت اـب .۳
 شخــب تــسا رتــهب ؛تــسا ناسکی ،دــنوــشیم تیادــه دوــفپنــسا هــب هک ینارــبراک
 ای و دوشـن هداد شیامـن یتکراـمرـپوـس یاـهدیرـخ رد ،ناروتـسر یارـب تـشاددای نتـشوـن
.دوش هفاضا نآ هب تکرامرپوس هملک
 رکذ هدـش داهنشیپ یالاک یدنـبهتـسد ،)suggestions( یداهنشیپ یاـهترابـع رد .۴
.دوش
 و دــندرکیمن تــقد لبــق تاحفــص رد لاــسرا ناــمز و هنیزــه هــب نارــبراک بلــغا .۵
 راظتـنا فالـخ تـخادرـپ و باسحـتروـص هلـحرـم رد تاـعالـطا نیا ندـشن هداد شیامـن
 اـت دـنوـش هداد شیامـن زین اـههحفـص نیا رد اـههنیزـه نیا تـسا رتـهب .دوـب اـهنآ
.دنشاب ناربراک راظتنا قباطم

اهداهنشیپ

 هب هرمزور یاهدیرخ یارب ار تکرامپنسا زا هدافتسا ایآ
؟دیهدیم داهنشیپ دوخ نایانشآ و ناتسود

؟دوب روطچ تست نیا رد تکرامپنسا اب راک یلک هبرجت

۵ ۴.

۵ ۴.

۳۰ هحفص



هسیدم تست جیاتن



۳۲ هحفص

۱

۲

۳

۴

۵

۷

۷

۳

۸

۸

۹۹

————

————

————

————

————

 و تیسنج
ینس هزاب

 هرامش
ربراک

۲۰

۲۰

۳۰

۲۰

-

-

-

-

۳۰

۳۰

۴۰

۳۰

زا هدافتسا حطس
 

تنرتنیا

طسوتم

طسوتم

طسوتم

لماک

لماک

لماک

 ربراک
هسیدم

زا رابکی تقو دنچ ره
 

؟دنکیم دیرخ هسیدم
یلک هبرجت

 

هدافتسا
 داهنشیپ لامتحا

نارگید هب
 فیاظو
هدش ماجنا

۶ زا ۵یاهفرح

۵

۵

۴۰ <

۶ زا ۵طسوتم

۸۰٪ ۶۰٪

۶۰٪ ۱۰۰٪

ناگدننکتکرش

 راچد نشیکیلپا اب راک ماگنه ناربراک
دندش هرظتنمریغ تالکشم

 ناسآ ار شرافس دنیآرف ناربراک
دنتفای

 فیاظو مامت دنتسناوت ناربراک 
دنهد ماجنا ار هدش هتساوخ

 نشیکیلپا راک هوحن هجوتم ناربراک
دندش

۶



۳۳ هحفص

 فیفخت دک هکنیا و هگنشق شراظتنا نشیمینا
 دراو تساوخن شلوا هک نیا ،هبلاج دورو عقوم هدیم
 هبوخ و تسا هدننک مرگلد مشب یربراک باسح
 ،تسین طبریب شاههباشم و هدیم نوشن هباشم
.نک دییات ور تلیمیا ورب هگیمن مدش لاحشوخ

تبثم
.دوب باذج ناربراک یارب نشیکیلپا لوا هحفص

)۱ ربراک(

)۲ ربراک(

 زا لکشم .دایمن اهسکع و هدنک نشیکیلپا
 هشخب تذل الک ندرک دیرخ .تسین منم تنرتنیا
 تتسد هب یک ینودب دیاب تکرامرپوس یارب یلو
.تشادن هک مه فیفخت .هسریم

یفنم
 لکشم نشیکیلپا تـعرـس اـب دـنداد ماجـنا ار هسیدـم تـست هک ینارـبراک زا رفـن راهـچ
.دنتشاد
 یداهنشیپ یاـهترابـع شیامـن ماگنـه و دوبـن حـضاو نارـبراک یارـب اـهیدنـبهتـسد
)suggestions( هـب هجیتن رد ،دنتسین تسیل یهحفـص رد هک دـندـشیمن هـجوتـم 
.دنتشگیم دیرخ دبس هب ندوزفا یهمکد لابند

 دنتسنادیمن ،دنداد ماجنا ار هسیدم تست هک یناربراک زا مادک چیه
.دشورفیم مه یتکرامرپوس یالاک هسیدم



۳۴ هحفص

 نارـــبراک یارـــب اـــهسکع ندـــش هداد شیامـــن رید و نشیکیلپا یدنک .۱
.دوب هدنهدرازآ
 هحفـص هـب )suggestions( یداهنشیپ یاـهترابـع تـهابـش لیلد هـب .۲
 زا مادک چیه .تـسا مک تالوصحـم عونـت دـندرکیم رکف نارـبراک ،تسیل
 »همـه شیامـن« هنیزـگ هـجوتـم دـندرک هدافتـسا وجتـسج زا هک ینارـبراک
.دندشن
 دوــجوــم یدنــبهتــسد مادک رد الاک مادک دوبــن حــضاو نارــبراک یارــب .۳
.تسا
 تسیل رد یدایز طبــترــماــن جیاتــن ،دــندرکیم وجتــسج هک ینارــبراک .۴
 رد یاهشیش هکناــب و گــس هــلوــت کشخ یاذــغ دوــجو الثــم :دــندیدیم
.ینوراکام یهملک یوجتسج
 هـب ار نآ دنـناوتـب اـت دـندـشیم لوصحـم هحفـص دراو امتـح دیاـب نارـبراک .۵
.دننک هفاضا دیرخ دبس
 یارــب لوصحــم هحفــص زا رظــن دروــم لوصحــم دادعــت باختــنا یهویش .۶
.دوبن حضاو ناربراک
 طــبریب نارــبراک رظــن زا هدــش رکذ یاــهیگژیو ،لوصحــم هحفــص رد .۷
 یاـهیگژیو رد نالاسـگرزـب یارـب بـسانـم و هـنادرـم تیسنج الثـم :تـسا
.)تسا هدش عفر هسیدم رد لکشم نیا( یگنرفهجوگ بر

تالکشم و اهگاب



۳۵ هحفص

 هـــب هیبـــش نارـــبراک رظـــن زا )suggestions( یداهنشیپ یاـــهترابـــع شیامـــن .۱
 کیدزـن رگید یاـهنشیکیلپا هـب نآ یحارـط تـسا رتـهب و تـسا تسیل تاحفـص
.دوش
 رد یعوـضوـم یدنـبهتـسد ،دوـجوـم یاـهالاک هنـماد ندوـب هدرتـسگ هـب هـجوـت اـب .۲
 اـب یجیاتـن درک دـهاوـخ کمک نارـبراک هـب )suggestions( یداهنشیپ یاـهترابـع
.دننیبب دناهداد ماجنا هک ییوجتسج هب رتشیب طابترا
 انـشآ الاک اـهیگژیو اـب الومعـم نارـبراک هک یتکراـمرـپوـس یاـهالاک دیرـخ یارـب .۳
 ناوتـب لوصحـم هحفـص هـب نتـفر نودـب و تسیل هحفـص رد تـسا رتـهب ،دنتـسه
.درک صخشم ار نآ دادعت و هفاضا دیرخ دبس هب ار الاک
 تــسد هــب الاک ندیسر قیقد ناــمز هک تــسا یتایح یتکراــمرــپوــس دیرــخ رد .۴
 هزاـب ،درک صخشـم ناوـتیمن ار قیقد ناـمز هک یتروـص رد و دـشاـب صخشـم رـبراک
.دوش هداد شیامن یدودح ینامز
 رـتصخشـم هتـسد کی نورد یاـهالاک تـسا رتـهب ،یاـهیدنـبهتـسد شخـب رد .۵
 یدنـبهتـسد رـه رد دوـجوـم یاـهالاک دودـح شیامـن ای و سکع نتـشاد الثـم ؛دنـشاـب
 دروــم یالاک رــتتــحار دنک کمک درادــن چرــس هــب تداــع هک یرــبراک هــب دــناوــتیم
.دبایب ار شرظن
 ای و دنک هراـشا هحفـص نییاـپ هـب دـناوـتیم دیرـخ دبـس هـب ندـش هـفاـضا مایپ .۶
.دوش دیرخ دبس یاج هجوتم ربراک ات دوش هفاضا دیرخ دبس هب یتکرح
 هـفاـضا دیرـخ دبـس هـب الاک رگید نـموـت دنـچ رـگا هک دوـش هداد ناشـن رـبراک هـب .۷
.دش دهاوخ لاعف شیارب ناگیار لاسرا ،دنک
 نامـه هـب کیدزـن ،ندـش دوـجوـماـن مایپ ییامـناـج هدـش دوـجوـماـن یلوصحـم یتقو .۸
 دایز تالوصحــم دادعــت یتقو .دوشــن هداد شیامــن یلک تروــص هــب و دــشاــب الاک
 ،تــسا تخــس رایسب هدــش دوــجوــماــن لوصحــم مادک هکنیا صیخشت ،تــسا
.نآ مسا هن هدرپس رطاخ هب ار الاک ریوصت یور زا ربراک هک اصوصخم
 سردآ هک ینارــبراک هــب لیاــبوــم اــب دورو دک تــفایرد و ینفلت ماــنتبــث ناکما .۹
.دنکیم کمک دنرادن لیمیا

اهداهنشیپ

 ناتسود هب هرمزور یاهدیرخ یارب ار هسیدم زا هدافتسا ایآ
؟دیهدیم داهنشیپ دوخ نایانشآ و

؟دوب روطچ تست نیا رد هسیدم اب راک یلک هبرجت

۷ ۶.

۵ ۸.



الاکُا تست جیاتن



۳۷ هحفص

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۸

۸

۹۹

۹

راب کی هتفه ود

زور ره

هراد یدوجوم هب یگتسب

ینتسب

————

————

————

 و تیسنج
ینس هزاب

 هرامش
ربراک

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۳۰

-

-

-

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۴۰

زا هدافتسا حطس
 

تنرتنیا

طسوتم

طسوتم

یاهفرح

لماک

لماک

لماک

زا رابکی تقو دنچ رهالاکُا ربراک
 

؟دنکیم دیرخ الاکُا
یلک هبرجت

 

هدافتسا
 داهنشیپ لامتحا

نارگید هب
 فیاظو
هدش ماجنا

-

-

۶ زا ۴یاهفرح

لماکیاهفرح

۸۰٪

۶۰٪

۱۰۰٪

۱۰۰٪

ناگدننکتکرش

 راچد نشیکیلپا اب راک ماگنه ناربراک
دندش هرظتنمریغ تالکشم

 ناسآ ار شرافس دنیآرف ناربراک
دنتفای

 فیاظو مامت دنتسناوت ناربراک 
دنهد ماجنا ار هدش هتساوخ

 نشیکیلپا راک هوحن هجوتم ناربراک
دندش

۱۰

۳۲

۷



۳۸ هحفص

 ره نم ،هبوخ یلیخ لحم رد تخادرپ
 مرکف نیا هب منکیم دیرخ نیالنآ تقو
 هار هشب لکشم راچد مود زمر هگا هک
.مرادن هگید

تبثم
.دندوب یضار نآ یهنیزه ندوبمک و لاسرا نامز تعرس زا ناربراک زا رفن هس
 باختنا ار لحم رد تخادرپ هنیزگ دنتسناوتیم هکنیا زا ناربراک زا رفن راهچ
.دندش لاحشوخ دننک

)۱ ربراک(

)۴ ربراک(

 ای هنم هساو منودیمن و هدیم رورا یه
 یج۴ مه متنرتنیا .هراد لکشم شدوخ
 مدب ماجنا رابدنچ دیاب ور یراکره ،تسه
 هگیم یه و هشیمن مود لوا هعفد
.رورس اب طابترا رد لاکشا

یفنم
 رورس یاطخ و دنتشاد لکشم نشیکیلپا تعرس اب ناربراک زا رفن راهچ
.دنتفرگیم
.دندش لکشم راچد یدنبهتسد زا الاک باختنا یارب ناربراک زا رفن راهچ



۳۹ هحفص

.رورس اب طابترا رد لاکشا یاطخ و نشیکیلپا موادم ندش عطق .۱
.دندشیمن دیرخ دبس یاج هجوتم ناربراک .۲
.دوب تخس ناربراک یارب لایر هب اهتمیق ندناوخ .۳
.دوبن ناسآ ناربراک یارب یدنبهتسد زا الاک ندرک ادیپ .۴
 وجتــسج یهملک اــب توافتــم یاــهالاک ،وجتــسج زا هدافتــسا ماگنــه .۵
 لـماـش یجیاتـن هـلژ هملک الثـم( دـشیم هداد شیامـن رـبراک طـسوـت هدـش
.)دهدیم شیامن مه ار کیک ردوپ و یراخوس ردوپ
 یگداواـخماـن و ماـن یاـج هـب ،هدـنریگ ماـن و سردآ باختـنا شخـب رد .۶

Null Null دوشیم هداد شیامن.
 ندرک هـفاـضا اـب و دـندـشیمن »دیرـخ تسیل« درـبراک هـجوتـم نارـبراک .۷
.داتفایمن یقافتا ،دیرخ تسیل هب الاک

تالکشم و اهگاب



۴۰ هحفص

.رورس یاهاطخ دادعت ندرک مک و متسیس تالکشم عفر .۱
 رد نآ هـب تکرـح ندرک هـفاـضا ای و دیرـخ دبـس گـنر رییغت ای رتـهب ییامـناـج .۲
.الاک ندش هفاضا ماگنه
 اـب لوصحـم یحارـط میت تـسا رتـهب ،تـسا هدیچیپ رایسب پا یاـهیدنـبهتـسد .۳
 یدیدـج یاـهیدنـبهتـسد ،یرـبراک هـبرـجت یحارـط درادـناتـسا یاـهلـحهار زا هدافتـسا
.دننک یزاسهدایپ الاک شیامن یارب
 هـب دیرـخ یدعـب لـحارـم ،ییاهـن دییاـت و باسحـتروـص تاحفـص رد تـسا رتـهب .۴
.دوش هداد شیامن ربراک
 هتــسب ضرــفشیپ تــلاــح رد دنــناوــتیم دنکیم زاــب ار اــهرتلیف رــبراک یتقو .۵
 یحارــط ای و دنک رتلیف دــناوــتیم ار ییاــهزیچ هــچ دنیبب هاگــن کی رد اــت دنــشاــب
 .دشاب هحفص مامت و دنک رییغت اهرتلیف
 یرورــضریغ تسیل هحفــص رد الاک یاــهتراک رد طبــترــم تالوصحــم شیامــن .۶
.تسا
 دورو یاـــههحفـــص رد هدـــش هتـــساوـــخ تاـــعالـــطا ندوبـــن ای ندوـــب یرورـــض .۷
 وا زا یرورـض ریغ تاـعالـطا ناکمالایتح و دوـش صخشـم رـبراک یارـب تاصخشـم
 .دوشن هتفرگ
 یرتـهب ییامـناـج ،یرورـض )Action( تکرـح کی ناونـع هـب لاـسرا ناـمز باختـنا .۸
 هـجوـت نارـبراک ،تـسا زـمرـق یحارـط بـلاـغ گـنر هکنیا هـب هـجوـت اـب ،دـشاـب هتـشاد
.دندرکیمن نآ هب یدایز
 شیامـن رـبراک هـب اـهدیرـخ لک دادعـت ،باسحـتروـص رد و دیرـخدبـس نوکیآ رد .۹
.هتسد ره دادعت هن دوش هداد
 رییغت ناکما هک یتروـص رد ،نشیکوـل باختـنا هلـحرـم ندوـب دنک هـب هـجوـت اـب .۱۰
 زا سـپ هلـحرـم نیا تـسا رتـهب ،درادـن دوـجو )رادیپـس( هدـش هدافتـسا یهشقـن
 ندـش ماجـنا هـجوتـم نارـبراک اـت دـشاـب هتـشاد )Loading( راظتـنا تـلاـح باختـنا
.دنوش دنیآرف
 نییعت ناـمز رد لیوحـت« ترابـع یاـج هـب تـخادرـپ و باسحـتروـص یهلـحرـم رد .۱۱
.تسا رتیقطنم ناربراک یارب »لاسرا هنیزه« ترابع زا هدافتسا ،»هدش

اهداهنشیپ

 و ناتسود هب هرمزور یاهدیرخ یارب ار الاکُا زا هدافتسا ایآ
؟دیهدیم داهنشیپ دوخ نایانشآ

؟دوب روطچ تست نیا رد الاکُا اب راک یلک هبرجت

۷ ۰.

۷ ۲.



 رد یریذـپدرـبراک یاـهتـست نیالـنآ الـماک مرفتلـپ نیلوا یداتـست
 نارـبراک هـب ار نیالـنآ یاـهراک و بسک نابـحاـص هک تـسا ناریا
 هلـحرـم دنـچ یط دنـناوـتیم اـهراک و بسک .دنکیم لـصو یعقاو
 دوـخ تالوصحـم و ؛دننک یحارـط یریذـپدرـبراک یاـهتـست هداـس
 و دننک تـست یعقاو نارـبراک یور رـب ار )نشیکیلپا و تیاسـبو(
 نیا .دننیبب هاـتوک یاـهوـئدیو بـلاـق رد ار اـهتـست نیا هجیتن
 نایامـن رـبراک دید زا ار لوصحـم یریذـپدرـبراک تالکشم اـهوـئدیو
 .دننکیم
 ماجـنا اـب دوـخ تـغارـف تاـقوا رد دنـناوـتیم زین یداـع نارـبراک
 دوبــهب هــب مــه ،یاهقیقد تسیب رثکادــح هاــتوک یاــهتــست
.دنشاب هتشاد دمآرد مه و دننک کمک اهراک و بسک

یداتست هرابرد

 دینک تست ار ناتنشکیلپا ای تیاسبو

دیوش رتست

۲دحاو ، ۱۶ کالپ ،هزوریف هچوک ،یلامش یدرورهس ،نارهت :سردآ

info@testady.com
۰۲۱۸۸۵۰۷۱۰۶ :سامت هرامش

https://testady.com/?utm_source=ShaerdReport&utm_medium=PDF&utm_campaign=FMCGREPORT
https://testady.com/landing-tester?utm_source=ShaerdReportTester&utm_medium=PDF&utm_campaign=FMCGREPORT
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