
 دیرخ :ینز هناچ ات یسانشراک زا
نیالنآ یاضف رد وردوخ شورف و
یوردوخ تالماعم  رازاب راهچ یریذپدربراک هعلاطم
کیناکم هارمه و اماب ،روپیش ،راوید :ناریا

 اهنت ،یداتست میت یاه هتفای ساسا رب
نیالنآ یریذپدربراک تست مرفتلپ



۲شرازگ نیا ی هرابرد

۳

۵

۸

۹

۱۰

۱۳

۱۸

۲۳

۲۷

۳۲

۳۵

همدقم

اه نشیکیلپا ی هرابرد

؟تسیچ یریذپدربراک تست

؟ربراک ۵ طقف ارچ

فیاظو و اهویرانس

تسرهف

یلک ی هبرجت

راوید تست جیاتن

روپیش تست جیاتن

اماب تست جیاتن

کیناکم هارمه تست جیاتن

یداتست ی هرابرد



 بخ ،هرتمولیک رازه شدحاو ناهآ
یگب دیاب ونیا شاداد

 هک ور تاملک همه هگید
مینک عارتخا میایب دیابن

 ییوردوخ هک تسه ییاج
؟منیبب ور مدرک هریخذ هک

 ینعم هب یقفاوت تمیق
.هگرزب ماهبا هی

 گنر .هرادن گنر هک هبیجع
درک باختنا هشب دیاب ور نیشام

نایرتشم دروخزاب هنومن



اه یگژیو

تاعالطا شیامن تعرس

وجتسج

مالقا یدنب هقبط

اهرتلیف عونت و درکلمع

اه سکع عونت

وجتسج اب طبترم جیاتن

یداهنشیپ تارابع شیامن

هقالع دروم تسیل هب وردوخ ندوزفا

 هقالع دروم تسیل زا ودروخ فذح

یراذگ  کارتشا

یسانشراک ناکما تیفافش

امابراوید کیناکم هارمهروپیش

توافتم راتخاسدندش وربور ماهبا ای لکشم اب ناربراکلوبق لباق

—

—

—

—

 ،یداـع نارـبراک طـسوـت ناسکی یویرانـس کی ماجـنا اـب ،شرازـگ نیا رد

 ،راوید  یاـه نشیکیلپا دیوردـنا هخسـن یریذـپدرـبراک نازیم یداتـست میت

.تسا  هدیجنس ار  کیناکم هارمه و اماب ،روپیش

 یور رـب )Remote( رود هار زا و نیالـنآ الـماک تروـص هـب هک اـه تـست نیا

 نیصصختم طــسوــت ،دــنا هدــش ماجــنا فلتخــم یاــه یگژیو اــب ینارــبراک

 هدـش رـشتنم شرازـگ نیا بـلاـق رد و هدـش یبایزرا و یسررـب یداتـست

.تسا

شرازگ نیا ی هرابرد

۲ هحفص

—

https://bit.ly/340PzFb


 اـــب هک تـــسا یلاـــسدنـــچ ،وردوـــخ یاـــه یدنـــمزاین رازاـــب
 هدـش هـجاوـم نیالـنآ یاـهراک و بسک و نارـبراک لابقتـسا
 نآ یور و هدــش رازاــب نیا بذــج یگرزــب نارگیزاــب .تــسا
 نیا رثکا .دـــنا هدرک یریگ مشـــچ یاـــه  یراذـــگ هیاـــمرـــس
 هـب هیبـش رایسب ییاـهدنیآرـف و تاـناکما گرزـب نارگیزاـب
 یارــب شالــت لاــح رد العـف دــسر یم رظــن هــب و دــنراد مــه
 یور رـب زونـه و دنتـسه رازاـب زا یرـت گرزـب مهـس نتـفرـگ
 نآ زا رـــت مهـــم و نارـــبراک یاـــهزاین عـــفر و ییاـــسانـــش
  .دنا هتشادن یا هژیو زکرمت نانآ یدونشخ

 یدونشـــخ و تیاـــضر ،یحارـــط کی شخـــب نیرـــت مهـــم
.تسا ناربراک
 هتـــشاد  عیرـــس رایسب نشیکیلپا ای تیاـــس کی دیاـــش
 نیرـــخآ زا و هداتسیا یژوـــلونکت ی هبـــل رـــب هک میشاـــب
 ای ،تـسا هدـش هدافتـسا نآ رد یحارـط زور هـب یاـه شور
 هتــشذــگ نارود روآدای نآ زیچ همــه هک دنک تیاــس کی
 ار اــم لوصحــم تیقفوــم تیاهــن رد هــچ نآ اــما ؛تــسا
 هدافتـسا ماگنـه نارـبراک یدونشـخ اهنـت ،دـهد یم ناشـن
.تسا نآ زا

همدقم

۳ هحفص



 زا ،دنـشاـب هتـشادـن تیاـضر لوصحـم زا اعـقاو نارـبراک رـگا
 یرتـــهب باختـــنا غارـــس و درک دنـــهاوخـــن هدافتـــسا نآ
 یدایز یاـه مدآ ؛میشاـب قداـص ناـمدوـخ اـب .تـفر دنـهاوـخ
 نارـبراک و دنتـسه اـم هـباشـم یتالوصحـم تـخاـس لاـح رد
!دننک یم ادیپ ار اه نآ هرخالاب

 رـثا رـب ،هتـشذـگ یاـه هاـم یط اـهراک و بسک نیا هـچرـگ
 هــب تمیق شیامــن فذــح هــب روبجــم ،ینوریب یاــهراشــف
 باختـــنا یارـــب یریگ میمصت لـــماـــع نیرـــت یلصا ناونـــع
 لــماوــع ریاــس میناوــت یم نانچمــه اــما ؛دــنا هدــش وردوــخ
:میجنسب ار ناربراک ی هبرجت یور رب راذگریثات

 نتــفای یارــب ردقــچ اــه تیاــس بو و اــه نشیکیلپا نیا -
؟دنتسه زاسراک و یدربراک ،ناربراک رظن دروم یوردوخ

؟دنراد یتوق و  فعض  طاقن هطقن هچ -
 هــچ و دــنوــش یم لکشم راــچد دنیآرــف یاجک رد نارــبراک -
؟دنراد یتالکشم و تاماهبا

۴ هحفص

 نارـبراک طـسوـت ناسکی یویرانـس کی ماجـنا اـب ،شرازـگ نیا رد
 .میا هدیجنس ار اـهراک و بسک نیا یریذـپدرـبراک نازیم ،یداـع
 نیالــنآ الــماک مرفتلــپ ؛یداتــست زا هدافتــسا اــب اــه تــست نیا
 یاـه یگژیو اـب ینارـبراک یور رـب ،یریذـپدرـبراک یاـه تـست ماجـنا
 یداتـست میت طـسوـت ،اـه تـست جیاتـن .دـنا هدـش ماجـنا فلتخـم
 هدــش رــشتنم شرازــگ نیا بــلاــق رد و هدــش یبایزرا و یسررــب
.تسا

https://bit.ly/340PzFb


ی هرابرد
اه نشیکیلپا



۶ هحفص

راوید

 ناریا رد اــه یدنــمزاین قــفوــم سیورــس نیرــت گرزــب راوید
 تداــع و راتــفر هتــسناوــت و هدــش یزادــنا هار ۹۲ لاــس هک تــسا
 و دیرــــخ یارــــب وجتــــسج و قیقحت ماگنــــه ار یناریا نارــــبراک
.دهد رییغت مود تسد و ون یاهالاک شورف
 رـــضاـــح لاـــح رد و تـــسا »رازاـــب هـــفاک« ی  هـــعومـــجم ریز راوید
 مالعتـسا و شورـف ،دیرـخ یارـب ناریا رـسارـس زا رفـن اـه نویلیم
 .دننک یم هدافتسا راوید زا ،تمیق
 و تـسا راوید درـبراکرـپ یاـه شخـب زا یکی وردوـخ یاـه یدنـمزاین
 هـفاـضا نآ هـب وردوـخ یسانـشراک ناکما ،شیپ لاـس کی دودـح
 و  هـعـــــسوـــــت یارـــــب راوـید تـبـثـــــم درـکیور هـک تـــــسا هدـــــش
.دهد یم ناشن ار وردوخ شخب رد یراذگ هیامرس

روپیش

 یرتـسب و اـه یدنـمزاین سیورـس ،راوید دنـنامـه زین روپیش
 رد تاـمدـخ هـئارا و مود تـسد و وـن یاـهالاک شورـف و دیرـخ یارـب
 ،تـسا هدـش یزادـنا هار راوید زا شیپ روپیش هـچرـگ .تـسا ناریا
 رازاــب رد ار مود ماقــم ،نارــبراک نازیم رظــن زا رــضاــح لاــح رد اــما
.دراد نیالنآ یاه یدنمزاین
 ،هــباشــم یاــهراک و بسک ریاــس اــب روپیش یاــه توافــت زا یکی
 و هدرک لمـع هطـساو ناونـع هـب روپیش ینعی .تـسا نـما دیرـخ
 ،دنکن دییاـت ار هدـش یرادیرـخ یالاک تحـص رادیرـخ هک یناـمز اـت
 اریخا زین روپیش .دنک یمن زیراو هدنـشورـف باسـح هـب یا هنیزـه
 یدایز یراذـگ هیاـمرـس و هدرک لاعـف ار وردوـخ یسانـشراک شخـب
.تسا هدرک وردوخ یاه یدنمزاین یربراک هبرجت دوبهب یور رب



۷ هحفص

اماب

 تروــص هــب هک تــسا ینیالــنآ راک و بسک نیتــسخن اــماــب
 دنـناوـت یم نارـبراک .دنک یم راک وردوـخ رازاـب یور رـب یصاصتـخا
 نارادیرـخ و دننک  تبـث اـماـب رد شورـف یارـب ار دوـخ یاـهوردوـخ
 هـب دیرـخ یارـب مـه و وردوـخ تمیق مالعتـسا یارـب مـه ،وردوـخ
.دننک یم هعجارم نآ
 ربتعـم عـجرـم ناونـع هـب ار دوـخ ریخا یاـه لاـس رد هتـسناوـت اـماـب
 رازاـب رد و هدرک یفرعـم وردوـخ شورـف و دیرـخ و تمیق مالعتـسا
.دنک ادیپ تسد یدایز تیبوبحم هب

کیناکم هارمه

 یصاصتـخا تروـص هـب اـماـب دنـنامـه مـه کیناکم هارمـه
 دــشر ریخا یاــه لاــس رد و تــسا لاعــف وردوــخ نیالــنآ رازاــب رد
 هـچرـگ .تـسا هتـفرـگ رارـق نارـبراک هـجوـت دروـم و هتـشاد یدایز
 لیلد هــب کیناکم هارمــه تیبوبحــم و ترــهش زا یدایز شخــب
 و نشیکیلپا اــما ،تــسا نآ نیالــفآ و ینفلت عیرــس تاــمدــخ
 و بسک نیا هـب نارـبراک دورو هطقـن ،کیناکم هارمـه تیاـس بو
 ی هدافتــسا تــلوهــس لیلد نیمه هــب .دــنوــش یم بوسحــم راک
.دراد یدایز تیمها ،راک و بسک نیا نیالنآ یاه شخب



۸ هحفص

؟تسیچ یریذپدربراک تست

 ماجـنا یعقاو نارـبراک طـسوـت یریذـپدرـبراک یاـه  تـست
 هک دننک راکشآ ار یتالکشم دنـناوـت یم اـه نآ ،دـنوـش یم
 و راک و بسک نابـحاـص ،ناـحارـط ،اـه سیوـن هـم اـنرـب یارـب
 ،دنتــسه انــشآ نشیکیلپا و تیاــس بو اــب هک یناسک
 نتـشاد الومعـم .دنتسین روصـت لـباـق و سوملـم نادنـچ
 تیساســـح دـــناوـــت یم ،لوصحـــم کی اـــب دایز ییانـــشآ
 رد ار لوصحـم ناریدـم و گنیتکراـم ناـسانـشراک ،ناـحارـط
 اـه نآ هـجوـت عـناـم و دنک مک یریذـپدرـبراک تالکشم رـبارـب
.دوش تالکشم نیا هب
 و  تیاــس بو زا هدافتــسا لاــح رد نارــبراک ی هدــهاشــم
 اـت تـسا یرـثوـم  هار ،اـه نآ درکلمع یسررـب و نشیکیلپا
:امش ناربراک ایآ دینک کرد

 امــش نشیکیلپا ای تیاــس بو هک دــنوــش یم هــجوتــم -
؟دنوش یمن جیگ و دنک یم راک روطچ

 ار دنتـــشاد رظـــن رد هک یا یلصا یاـــهراک دنـــناوـــت یم -
؟دنهد ماجنا
؟دنوش یم هجاوم یریذپدربراک یاه گاب و تالکشم اب -

 هــجاوــم دیا هدیدــن لاــح هــب اــت هک یرگید تالکشم اــب -
؟دنوش یم

…و



۹ هحفص

؟ربراک ۵ طقف ارچ

 و هنیزـهرـپ یریذـپدرـبراک تـست ،یمومـع رواـب فالـخرـب
 و درادـن دایز یزیر هـماـنرـب فرـص هـب زاین ،تسین هدیچیپ
.تسین گرزب و هژیو یاه هژورپ هب صتخم
 یور رـب یریذـپدرـبراک تـست ماجـنا و دایز ی هنیزـه فرـص
 تــفر ردــه هــب رــجنم الومعــم ،دایز سایقم رد نارــبراک
 جیاتـن اهنـت ،رتشیب نارـبراک دادعـت اریز دوـش یم عـبانـم
 یدیدــج ی هتــفای و دنک یم رتشیب ار هــباشــم و یرارکت
.درک دهاوخن داجیا
 جیاتــن نیرتــهب ،مینیب یم ریز لودــج رد هک روــط نامــه
 ماجـنا و رـبراک جنـپ اـب ،لوصحـم کی یریذـپدرـبراک تـست
:دیآ یم تسد هب کچوک و بوانتم یاه تست

تست رد ناگدننک تکرش دادعت

پورگ نمرون نوسلن عبنم ،یریذپدربراک ناربراک دادعت یناهج درادناتسا
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۱۰ هحفص

 هک میتــشاد جایتحا ییویرانــس هــب ،هسیاقــم نیا ماجــنا یارــب
.دشاب تباث نشیکیلپا راهچ ره یارب

:ناربراک یلصا فیاظو
نارهت رد صاخ تاصخشم اب وردوخ کی یوجتسج -
 و ددــجم یسررــب یارــب هــقالــع دروــم یاــهوردوــخ ندرک هریخذ -
یریگ میمصت
هقالع دروم تسیل زا اهوردوخ زا یکی فذح -
وردوخ یسانشراک ناکما یسررب -
هدش باختنا یوردوخ یراذگ کارتشا هب -

 وردوـخ یاـه یدنـمزاین تیاهـن رد اـه نشیکیلپا نیا مامـت هـچرـگ
 طاقـن .دراد مـه اـب ییاـه توافـت اـه نآ یاـهدنیآرـف اـما ،دنتـسه
 وردوـخ باختـنا ،وجتـسج ناکما اـه نشکیلپا نیا مامـت کرتـشم
 ناکما کیناکم هارمـــــه ؛تـــــسا یسانـــــشراک تـــــساوـــــخرد و
 رد مهـم تیلاعف کی هک ار وردوـخ یراذـگ کارتـشا و یزاـس هریخذ
 .درادـــن نشیکیلپا دوـــخ نورد ،تـــسا وردوـــخ باختـــنا دنیآرـــف
 و گرزـــب یاـــه تیباذـــج زا یکی ناونـــع هـــب ،یسانـــشراک ناکما
 کرتـشم اـه نشیکیلپا مامـت رد هـچرـگ ،اـهراک و بسک نیا دیدـج
.تسا توافتم نآ دنیآرف تاییزج اما تسا

 رد نآ عبـت هـب و رازاـب رد نآ یناوارـف هـب هـجوـت اـب هک ییوردوـخ
 تـسا دیفس ۲۰۶ ،هدـش باختـنا تـست یارـب اـه نشیکیلپا نیا
 نارـبراک زا ،نارـهت رـهش رد اـه یهگآ رتشیب مـجح هـب هـجوـت اـب و
 ار دنتـسه وردوـخ لابـند هـب نآ رد هک یرـهش اـت هدـش هتـساوـخ
.دننک باختنا نارهت

فیاظو و اه ویرانس



۱۱ هحفص

:تست عورش زا شیپ تالاوس

 رازـــه ۵ درکراک اـــب ۵ پیت ۲۰۶ کی دیرـــخ لابـــند هـــب دینک ضرـــف -
.دیتسه نارهت رهش رد و رتمولیک
.دینک ادیپ نشیکیلپا نیا رد ار تاصخشم نیا اب ینیشام

 گـنر هـب و ۱۳۹۸ اـت ۱۳۹۴ لدـم ،امـش بولطـم نیشاـم دینک روصـت -
 .دینک ادیپ ار اهوردوخ نیا ،تسا دیفس

 هک هتـساوـخ ار ییاـه یگژیو و تـسا حـضاو یفاک دـح هـب ویرانـس نیا
 یوــس زا وردوــخ دیرــخ یارــب زین یداــع تــلاــح رد دایز لامتــحا هــب
 ثـعاـب  اـه یگژیو عونـت ،لاـح نیع رد .دوـش یم هتـفرـگ رظـن رد نارـبراک
 و هدرک وجتـسج راـب نیدنـچ ،هجیتن هـب ندیسر یارـب نارـبراک دوـش یم
.دننک رتلیف ار جیاتن

:دش هتساوخ ناربراک زا فیاظو نیا سپس

 یسررـب یارـب ار اـه نآ دیناوـت یم هـنوگـچ ،دیا هدیدنسـپ ار وردوـخ هـس -
 ؟دینک هریخذ رتشیب
 زا ریغ( .دینک فذــــح ار دیا هدرک هریخذ هک ییاــــهوردوــــخ زا یکی -
)درادن ار ناکما نیا هک کیناکم هارمه
 دیناوـت یم هـنوگـچ ،دیراد وردوـخ صصختـم تـسود کی دینک ضرـف-
؟دیراذگب کارتشا هب وا اب ار ناتدنسپ دروم یاهوردوخ زا یکی

:تفرگ رارق ناربراک رایتخا رد هک یلک  یویرانس

؟دیا هدرک هدافتسا نآ هباشم ای نشیکیلپا نیا زا لاح هب ات ایآ
؟یتامدخ هچ یارب هلب رگا



 زا تروــص هــب ،یداتــست مرفتلــپ زا هدافتــسا اــب ،اــه تــست مامــت

 .تسا هدش ماجنا یداتست ناربراک یور رب و )Remote( رود هار

۱۲ هحفص

؟تسیچ نشیکیلپا نیا رد »یسانشراک« موهفم امش رظن هب -

 هجاوم یسانشراک ناکما اب ،وردوخ نتفای ریسم رد الامتحا ناربراک

 دیاب ناربراک لاوس نیا اب .دندوب هدینش نآ دروم رد البق ای و هدش

 هب سپس و هدرک نایب یسانشراک موهفم زا ار دوخ تشادرب ادتبا

.دنتخادرپ یم نشیکیلپا رد ناکما نیا یسررب

:تست ماجنا زا سپ تالاوس

؟دنک کمک امش هب تسناوت یم وردوخ دیرخ یارب یتاناکما هچ

 ،دشاب هتشاد وردوخ دیرخ دصق امش ی هداوناخ یاضعا زا یکی رگا

؟ارچ ؟دینک یم داهنشیپ وا هب ار نشیکیلپا نیا

:دشاب راذگریثات یریذپدربراک یاه تست جیاتن یور رب دناوت یم لماع دنچ

 زا هک یدارـفا مامـت ی هدنیامـن تـسا نکمم ،هدـش باختـنا یاـهرتـست هورـگ -

 رــت قیقد جیاتــن هــب ندیسر یارــب و دنــشابــن ،دننک یم هدافتــسا لوصحــم نآ

.داد ماجنا فلتخم یاه هورگ اب ار ویرانس کی تسا مزال یهاگ

 تیفیک یور رــب تــسا نکمم هابتــشا یاــه تــشادرــب و یناســنا یاطــخ -

.دشاب هتشاذگ زیچان یریثات تست یلک ی هجیتن و اهدروخزاب

 نارـبراک دادعـت یارـب هک هدـش هراـشا یتالکشم و اـه گاـب هـب شرازـگ نیا رد -

 رـبراک کی یارـب اهنـت هک یدراوـم هـب نکمم یاـج اـت و هدـش داجیا یرتشیب

.تسا هدشن هراشا ،هدمآ شیپ

هجوت

https://bit.ly/340PzFb


یلک ی هبرجت



 ناـشرظـن دروـم ی هجیتن هـب وجتـسج ناکما زا دـنداد یم حیجرـت نارـبراک

 هدـش یدنـب هتـسد هـنوگـچ رظـن دروـم یوردوـخ دنتـسناد یمن نوـچ ،دنـسرـب

.تسا

 ی همــــه یراذــــگ کارتــــشا و یزاــــس هریخذ یاــــه شخــــب رد نارــــبراک

.دندش لکشم راچد ،هدش تست یاه نشیکیلپا

 یاــه شخــب یراذــگ ماــن یارــب اــه نشیکیلپا هک یا یصاصتــخا تاملک

 و تسین حـضاو نارـبراک یارـب ،دـنا هدرک هدافتـسا نشیکیلپا زا یصاـخ

.دنتسه اطخ و نومزآ دنمزاین ،نآ درکراک ندیمهف یارب

 مامـت ؛»یسانـشراک« ناکما هـب رازاـب زاین هـب هـجوـت اـب دـسر یم رظـن هـب

 ،یفرعــم هــب طوــبرــم یاــه دنیآرــف ینیبزاــب دنــمزاین اــهراک و بسک نیا

 دوــخ یاــه نشیکیلپا رد ،سیورــس نیا درکراک و تــساوــخرد ،شیامــن

.دنتسه

 هـب دـناوـت یم ،اـهوردوـخ نیب هسیاقـم ناکما ندوزـفا دـسر یم رظـن هـب

.دنک کمک وردوخ باختنا و یریگ میمصت ی هلحرم رد ناربراک

۱۴ هحفص

یلک یاه هتفای



هرظتنمریغ تالکشم اب ههجاوم

راوید

روپیش

۸۰٪

۸۰٪

اماب

۶۰٪

هدش هتساوخ فیاظو مامت ماجنا

راوید

روپیش

۸۰٪

اماب

*هارمه

۱۰۰٪ هارمه

۸۰٪

۸۰٪

۱۰۰٪

۱۵ هحفص

کیناکم هارمه*



۱۶ هحفص

نشیکیلپا اب راک هوحن کرد

وردوخ باختنا دنیآرف یناسآ

راوید

راوید

روپیش

روپیش

اماب

اماب

۱۰۰٪

۱۰۰٪

هارمه

۶۰٪

۱۰۰٪

۱۰۰٪

۶۰٪

۶۰٪ هارمه

۴۰٪



 جیاتن
اه تست



راوید تست جیاتن



۱۹ هحفص

۱

۲

۳

۴

۵

————

لزنم مزاول دیرخ
لزنم هراجا

 یلغش یهگآ جرد
یرنه مزاول شورف 

تمیق مالعتسا

فلتخم  تامدخ و الاک

مود تسد مزاول شورف

 و تیسنج
ینس هزاب

 هرامش
ربراک

۲۳

۲۷

۳۰

زا هدافتسا حطس
تنرتنیا

یا هفرح

یا هفرح

یا هفرح

طسوتم

لماک

زا فذح
تسیل

دشن ماجنا

لماک

هدرک یا هدافتسا هچراوید  ربراک
؟تسا

 زا هدافتسا
یاه نشکیلپا

 

هباشم

 هب داهنشیپ
نارگید

 فیاظو
هدش ماجنا

۴۰

لماکیدتبم

۲۳ 
لماکیا هفرح

موه یآ ، روپیش

روپیش

اماب ، روپیش

موه یآ ، روپیش

ادمک ، روپیش

۱۰۰٪

۱۰۰٪

۸۰٪

ناگدننک تکرش

 راچد نشیکیلپا اب راک ماگنه ناربراک
دندش هرظتنمریغ تالکشم

 ار وردوخ باختنا دنیآرف ناربراک
دنتفای ناسآ

 فیاظو مامت دنتسناوت ناربراک
دنهد ماجنا ار هدش هتساوخ

 نشیکیلپا راک هوحن هجوتم ناربراک
دندش

۱۰۰٪

.تسا هدش ماجنا یلپ لگوگ 11.1.19 ی هخسن یور رب راوید تست



۲۰ هحفص

 هدموا الاب اه هتسد و اهرتلیف اج نیا بخ
 .هبوخ نوشابیترت و هبوخ یلیخ هک
 الدم همه و منز یم وردوخ دنرب نییعت
 .تسا هدش کیکفت

تبثم

.دندشن لکشم راچد وجتسج دنیآرف رد ناربراک زا مادک چیه -
 رظــن زا ،نآ ی هلــحرــم هــب هلــحرــم شیامــن و اــهرتلیف درکراک -
.دوب یقطنم ناربراک
 و وــن یالاک نتــفای یارــب ینئمطم عبنــم ار راوید نارــبراک رثکا -
.دننک یم هیصوت ار نآ زا هدافتسا و دنسانش یم مود تسد

)۲ ربراک(

)۴ ربراک(

،هرادن گنر هک هبلاج بخ ؟وک شگنر
؟منک ادیپ متسنوتن ور گنر نم ای

یفنم

 یوردوـخ هـب ندیسر یارـب یرتشیب یاـهرتلیف لابـند هـب نارـبراک -
.دندوب دوخ رظن دروم
 دنیآرــــف ماجــــنا یگنوگــــچ هــــجوتــــم ادتــــبا رد ،نارــــبراک رثکا -
.دندشن یراذگ  کارتشا و یزاس هریخذ



 هدـشن هدافتـسا یناسکی یددـع دـحاو زا ،وردوـخ درکراک شیامـن یارـب .۱
 و ۱۰ زا اـهوردوـخ یخرـب یارـب ،رتـمولیک رازـه هد شیامـن ماگنـه الثـم .تـسا
.تسا هدش هدافتسا ۱۰.۰۰۰ زا ،رگید یخرب یارب
؛دــنراد سکع یکدــنا دادعــت ای و دــنرادــن سکع ای اــهوردوــخ بلــغا .۲
  باختـــنا دنیآرـــف رد یریگ میمصت یارـــب مهـــم یلماـــع ار سکع نارـــبراک
.دنناد یم وردوخ
.دوش یمن هدید یزاس هریخذ نوکیآ گنر .۳
 مهبــم و هدیچیپ نارــبراک یارــب ،هدــش ناشــن یوردوــخ فذــح ریسم .۴
.تسا
.تسین ایوگ الماک ناربراک یارب ،یسانشراک دنیآرف و موهفم .۵

۲۱ هحفص

تالکشم و اه گاب

 رتلیف ود ناونــع هــب وردوــخ تــمالــس و گــنر یاــهرتلیف ندــش هــفاــضا .۱
 .وردوخ باختنا یارب یریگ میمصت تهج مهم
 زا دنـــهد یم حیجرـــت و تسین ایوـــگ نارـــبراک یارـــب »ناشـــن« ی هملک .۲
.دوش هدافتسا  »هریخذ« لثم یرتانشآ تاملک
 .وردوخ درکراک شیامن هویش ندرک  تسدکی .۳
 مـهـــــم روـتـکاـــــف کی ناوـنـــــع هـــــب درـکراـک نازـیم شـیاـمـــــن ندوزـــــفا .۴
.وجتسج هحفص رد وردوخ یاه تراک رد یریگ میمصت
 یسانـشراک یاـهوردوـخ دـنراد عـقوـت نارـبراک ،وجتـسج جیاتـن هحفـص رد .۵
 .دننیبب رتالاب ار هدش
 راوید رد هدــش ماجــنا یوجتــسج هــب ددــجم ی هعــجارــم ناکما هــچرــگ .۶
.دندرک یمن ادیپ ار نآ ناربراک اما ،دراد دوجو
 دروــم رد یرــت حــضاو و رتشیب حیضوــت تــسا مزال دــسر یم رظــن هــب .۷
 .دوش هداد وردوخ یسانشراک دنیآرف
 اـما ؛دـنا هدرک تداـع راوید یاـه یهگآ نتـشادـن سکع هـب نارـبراک هـچرـگ .۸
 دوبـهب یارـب یگرزـب مدـق دـناوـت یم سکع دوـجو ،ابـقر تاـناکما هـب هـجوـت اـب
.دشاب راوید یربراک هبرجت

اهداهنشیپ



۲۲ هحفص

 وردوخ دیرخ دصق امش ی هداوناخ یاضعا زا یکی رگا
٪۱۰۰؟دینک یم داهنشیپ وا هب ار نشیکیلپا نیا ،دشاب هتشاد

 هدـش ناشـن یاـهوردوـخ نایم هسیاقـم ناکما ندـش هدوزـفا یسررـب .۹
.ناربراک طسوت
 نتـفای یارـب یبـسانـم عبنـم ار راوید نارـبراک هک نیا هـب هـجوـت اـب .۱۰
 باختـنا یارـب یریگ میمصت دنیآرـف و دنـناد یم تاـمدـخ و الاک  عاوـنا
 هــب یدنــب هتــسد ناکما تــسا رتــهب ،تــسا ینالوــط اــه نآ زا یخرــب
.دوش هفاضا یراذگ کارتشا و اه هدش ناشن شخب
.دشاب هتشاد یرتشیب حوضو تسا رتهب یراذگ کارتشا ناکما .۱۱
 مـئالـع و اـه همکد یانعـم ندیمهف یارـب ییامنـهار لابـند هـب نارـبراک
.دنتسه



روپیش تست جیاتن



۲۴ هحفص

۸۰٪ ۸۰٪

۱۰۰٪۱۰۰٪

ناگدننک تکرش

 راچد نشیکیلپا اب راک ماگنه ناربراک
دندش هرظتنمریغ تالکشم

 ار وردوخ باختنا دنیآرف ناربراک
دنتفای ناسآ

 فیاظو مامت دنتسناوت ناربراک
دنهد ماجنا ار هدش هتساوخ

 نشیکیلپا راک هوحن هجوتم ناربراک
دندش

۱

۲

۳

۴

۵

تمیق مالعتسا

فلتخم  تامدخ و الاک

 و الاک شورف
فلتخم  تامدخ

لزنم مزاول و وردوخ دیرخ

تمیق دروآرب و شورف 

 و تیسنج
ینس هزاب

 هرامش
ربراک

۲۹

۳۵

۲۴

زا هدافتسا حطس
تنرتنیا

یا هفرح یا هفرح

طسوتم

طسوتم

لماک

لماک

لماک

روپیش  ربراک
هدرک یا هدافتسا هچ

؟تسا

 زا هدافتسا
یاه نشکیلپا

 

هباشم

 هب داهنشیپ
نارگید

 فیاظو
هدش ماجنا

۳۲

یراذگ کارتشا
دشن ماجنا

۳۵

لماکیا هفرح

کیناکم هارمه ، راوید

راوید

راوید

——

راوید

.تسا هدش ماجنا یلپ لگوگ 5.4.0 ی هخسن یور رب روپیش تست

تمیق مالعتسایا هفرح

فلتخم  تامدخ و الاک



 هجوت اب و هراد دوجو شوت هنیزگ یدایز مجح
 اب ،هدش هفاضا یسانشراک ی هنیزگ هک نیا هب
 اهرتلیف و هش یم ماجنا دیرخ یرتشیب دامتعا
 ؛نتشاد دایز تایئزج و ندوب دمآراک یلیخ مه
 راوید مسا هب یدج بیقر هی مه زونه یلو
.هراد

تبثم

 ریاس هب تبسن ،روپیش یوردوخ شخب دنتشاد هدیقع ناربراک رثکا -
.تسا رت یدربراک نآ یاه شخب
.دندوب یضار نآ شیامن هوحن و اهرتلیف تاناکما زا ناربراک رثکا -
.دنتشادن اهرتلیف زا هدافتسا و وجتسج ماگنه یلکشم ناربراک -

)۱ ربراک(

یفنم

 روپیش رد یسانــــشراک ناکما کرد و ندرک ادیپ یارــــب نارــــبراک رثکا -
.دنتشاد لکشم
 نارـبراک رثکا یارـب ،هدـش هریخذ دراوـم هـب ندیسر و ندرک هریخذ ریسم -
.تسا موهفمان

)۴ ربراک(

تسه هدننک تیذا مک هی هحفص ندش دول رید

.یرب یش لایخیب شطسو هنکمم و

۲۵ هحفص



.وردوخ باختنا و وجتسج لحارم یخرب رد نشیکیلپا نییاپ تعرس .۱
 هدیچیپ نارـبراک رثکا یارـب ندـش هریخذ یاـهوردوـخ هـب ندیسر ریسم .۲
.تسا مهبم و
 هداد شیامــن یا هجیتن ،دنــشاــب دایز اــهرتلیف دادعــت هک یتروــص رد .۳
 رد ،دنـشاـب ناوـخ مـه اـهرتلیف نیا اـب هک یدراوـم هک یلاـح رد ،دوـش یمن
.دنراد دوجو جیاتن

تالکشم و اه گاب

 ندرک حــضاو و وردوــخ یسانــشراک شخــب ددــجم یزاــس هدایپ و یحارــط .۱
.ناربراک یارب نآ دنیآرف
 اـما ،دـندـش وردوـخ یزاـس هریخذ ی هویش هـجوتـم تیاهـن رد نارـبراک هـچرـگ .۲
 لیلد هــب ادتــبا رد و دــندوــب بلــق لثــم رــتایوــگ یتمالــع لابــند هــب ارثکا
 ماجـنا تـست دروـم نیا رد تـسا رتـهب .دـندید یمن ار هراتـس ،مک تـسارتنک
.دوش
 تـخاـس لاـس لثـم( یددـع ریداقـم دنـناوتـب دنـهد یم حیجرـت نارـبراک یخرـب .۳
 تــــست دروــــم نیا رد تــــسا رتــــهب .دننک پیاــــت اــــهرتلیف رد ار )درکراک و
 .دوش ماجنا یرت قیقد
.اهرتلیف یدرکلمع یاه گاب عفر .۴
 یاــه همکد موهفــم و اــهرتلیف ندرک ادیپ یارــب رــت یا هــفرــحریغ نارــبراک .۵
 دنیآرـف نیا تـسا رتـهب .دـنوـش یم لکشم راـچد وجتـسج دنیآرـف هـب طوـبرـم
.دبای دوبهب ناربراک هنوگ نیا یارب
 یمایپ رـبراک هـب ،دوـش یم هـفاـضا اـه یدنـم هـقالـع تسیل هـب یدروـم یتقو .۶
.دوش هداد شیامن »دش هفاضا تسیل هب«   دننام

اهداهنشیپ

 ،دشاب هتشاد وردوخ دیرخ دصق هداوناخ یاضعا زا یکی رگا
؟دینک یم داهنشیپ وا هب ار نشیکیلپا نیا

۸۰٪

۲۶ هحفص



اماب تست جیاتن



۲۸ هحفص

۶۰٪

۸۰٪ ۶۰٪

۶۰٪

ناگدننک تکرش

 راچد نشیکیلپا اب راک ماگنه ناربراک
دندش هرظتنمریغ تالکشم

 ار وردوخ باختنا دنیآرف ناربراک
دنتفای ناسآ

 فیاظو مامت دنتسناوت ناربراک
دنهد ماجنا ار هدش هتساوخ

 نشیکیلپا راک هوحن هجوتم ناربراک
دندش

۱

۲

۳

۴

۵

————

————

————

————

————

وردوخ تمیق مالعتسا

وردوخ دیرخ

 و تیسنج
ینس هزاب

 هرامش
ربراک

۲۷

۲۷

۳۵

۳۲

زا هدافتسا حطس
تنرتنیا

یا هفرح

یا هفرح

طسوتم

لماک

فذح و هریخذ
دشن ماجنا

فذح و هریخذ
دشن ماجنا

هدرک یا هدافتسا هچاماب  ربراک
؟تسا

 زا هدافتسا
یاه نشکیلپا

 

هباشم

 هب داهنشیپ
نارگید

 فیاظو
هدش ماجنا

لماک

۲۳

یا هفرح

لماک

راوید

روپیش ،راوید

.تسا هدش ماجنا یلپ لگوگ 4.0 ی هخسن یور رب اماب تست

طسوتم

راوید



۲۹ هحفص

 اب نتفرگ سامت یارب هک نیا و هلماک شتاعالطا
 ،هبوخ مرظن هب هراد دوجو هنیزگ هی طقف هدنشورف
 یارب شمودک ره ینودن هک یش یمن جیگ نوچ
.هیچ
)۲ ربراک(

تبثم

 یارب لوا هاگن رد ،اماب یاهرتلیف و اه یدنب هتسد دادعت و عونت -
.تسا دنیاشوخ ناربراک
.دنتشادن یلکشم نشیکیلپا تعرس اب ناربراک زا مادک چیه -
.دوب تحار و حضاو ناربراک رثکا رظن زا یراذگ کارتشا هب شخب -

)۵ ربراک(

 هگید گنر ،شارتلیف هدش غولش یدایز هگید مک هی
 لوا نومه دیاب و ننود یم همه هک هیداع زیچ هی
 یلو نییاپ مر یم مراد زونه نم .هشاب تسد مد
.مدیسرن شهب زونه

یفنم

 نشیکیلپا لوا هحفـص رد دوـجوـم یاـه یدنـب هتـسد و اـهرتلیف شیامـن -
.تسا هدننک جیگ ناربراک یارب
 هـــقالـــع دروـــم یوردوـــخ ی هریخذ یارـــب هتـــفر راک هـــب ی هملک موهفـــم -
.تسا مهبم ناربراک یارب ،)گنیکراپ(
 رایسب نارــبراک رظــن زا هدــش هریخذ یاــهوردوــخ هــب یسرتــسد دنیآرــف -
.تسا ینالوط و مهبم



۳۰ هحفص

 یضار اـماـب یاـه یدنـب هتـسد و اـهرتلیف دادعـت و عونـت زا نارـبراک هـچرـگ .۱
 نارــبراک یارــب اــه نآ ندوــب یصصخت و شیامــن ی هوحــن اــما ،دنتــسه
.دنک یم یگتسخ راچد ار اه نآ و تسا مهبم و هدننک جیگ یا هفرحریغ
 ی هحفــص یور رــب اــه تلکیسروــتوــم شخــب یتاغیلبت رنــب ندــناــم زاــب .۲
.تسا هدنهدرازآ وجتسج
 نارــبراک یارــب )گنیکراــپ( یزاــس هریخذ یارــب هدــش هدافتــسا ی هملک .۳
.تسین حضاو
 تــشگزاــب ی همکد زا اــهرتلیف نتــسب یاــج هــب رــبراک هک یتروــص رد .۴
 لوا هحفــص هــب ،لبــق ی هحفــص یاــج هــب ،دنک هدافتــسا دوــخ یشوــگ
.ددرگ یم زاب نشیکیلپا
.دنتشاد لکشم رتمولیک شیامن دحاو صیخشت یارب ناربراک رثکا .۵
 راهـچ دک شخــب رد دادــعا ندرک دراو ندوــب پــچ هــب تــسار لیلد هــب .۶
 لکشم راـچد دادـعا ندرک پیاـت یارـب نارـبراک ،نشیکیلپا هـب دورو یمقر
 .دندش یم
 یونــــم رد نانچمــــه ،دوــــش نشیکیلپا دراو رــــبراک هک یتروــــص رد .۶
.دوش یم هداد شیامن مان تبث و دورو ی هنیزگ وا هب نشیکیلپا
 و دـندرک ادیپ یتخس هـب ار دوـخ ی هدـش هریخذ یاـهوردوـخ نارـبراک رثکا .۷
.دندرکن ادیپ ار نآ ربراک ود
 هدــش هریخذ یاــهوردوــخ مامــت ،اــه تــلاــح یخرــب رد دــسر یم رظــن هــب .۸
.دنوش یمن هداد شیامن

تالکشم و اه گاب



۳۱ هحفص

 یتاملک و دـشاـب هلـحرـم هـب هلـحرـم ،یدنـب هتـسد و اـهرتلیف شیامـن تـسا رتـهب .۱

.دنشاب هتشاد حیضوت ،دنرادن ینشور موهفم صصختم ریغ ِناربراک یارب هک

 ییویرانـس رد اـصوصخـم .تـسا ینیبزاـب دنـمزاین نشیکیلپا هـب دورو مرـف .۲

 ناکما زا نارـبراک نینچمه .تـسا هدرک دراو هابتـشا ار دوـخ دورو زـمر رـبراک هک

Auto fill دننک هدافتسا دنناوت یمن تمسق نیا رد دوخ یشوگ.

 یارـب تمسـق نیا و هدـش ماجـنا تـست اـهرـب نایم تمسـق یور تـسا رتـهب .۳

.دوش یقطنم ناربراک

 تسین یقطنم نارـبراک یارـب هدـش هریخذ یاـهوردوـخ هـب یسرتـسد دنیآرـف .۴

.دراد دوبهب و تست هب زاین و

 هک ینارـبراک یارـب ،کنیل قیرـط زا یراذـگ کارتـشا هـب ناکما ندـش هـفاـضا .۵

 پاســتاو و مارگلــت یاــه ناــسر مایپ زــج هــب ییاــج رد کنیل لاــسرا هــب لیاــم

.دنتسه

اه داهنشیپ

۸۰٪  وردوخ دیرخ دصق امش ی هداوناخ یاضعا زا یکی رگا

؟دینک یم داهنشیپ وا هب ار نشیکیلپا نیا ،دشاب هتشاد



کیناکم هارمه تست جیاتن



۳۳ هحفص

۶۰٪

۸۰٪

۴۰٪

۱۰۰٪

ناگدننک تکرش

 راچد نشیکیلپا اب راک ماگنه ناربراک
دندش هرظتنمریغ تالکشم

 ار وردوخ باختنا دنیآرف ناربراک
دنتفای ناسآ

 فیاظو مامت دنتسناوت ناربراک
دنهد ماجنا ار هدش هتساوخ

 نشیکیلپا راک هوحن هجوتم ناربراک
دندش

۱

۲

۳

۴

۵

————

————

————————

————

————

 و تیسنج
ینس هزاب

 هرامش
ربراک

۲۷

۳۱

۲۲

زا هدافتسا حطس
تنرتنیا

یا هفرح

یا هفرح

یا هفرح

طسوتم

طسوتم

لماک

لماک

 وردوخ یوجتسج
دشن ماجنا

هدرک یا هدافتسا هچهارمه  ربراک
؟تسا

 زا هدافتسا
یاه نشکیلپا

 

هباشم

 هب داهنشیپ
نارگید

 فیاظو
هدش ماجنا

۳۵
لماک

۲۸

یا هفرح

لماک

روپیش ،راوید

روپیش ،راوید

راوید

راوید

.تسا هدش ماجنا یلپ لگوگ 3.0.0 ی هخسن یور رب کیناکم هارمه تست



۳۴ هحفص

.هدایز نوشدادعت هبوخ ریواصت

تبثم
.دندوب یضار وردوخ یاه سکع دادعت زا ناربراک رثکا -
.دنتشادن نشیکیلپا تعرس اب یلکشم ناربراک -
.دوب باذج ناربراک یارب »مرخب یچ منوت یم ملوپ اب« شخب -

)۵ ربراک(

)۱ ربراک(

 هنود هنود ور همه و ونیا ینک زاب دیاب ینعی
 دیاب نومدوخ عقاو رد ینعی .ینک کچ
 یسانشراک دیاب ور یسانشراک .مینک یسانشراک
.تسین لاحاب مرظن هب .مینک

یفنم
.دندشن وجتسج ناکما هجوتم ادتبا رد ناربراک رثکا -
 لکشم راچد دوخ رظن دروم یوردوخ رتلیف و وجتسج یارب ناربراک مامت -
.دندش
 ی هنیزگ هب ندیسر یارب یرتشیب یاهرتلیف لابند هب ناربراک ی همه -
.دندوب دوخ رظن دروم



.دنتسه کچوک و زیر ناربراک رظن زا نشیکیلپا یاه همکد و اه نتم .۱
.درادن یتسرد درکلمع ،نشیکیلپا هب دورو دک ندرک دراو شخب .۲
 یارـب .دـنرادـن یحیحص درکلمع و هتـشاد گاـب اـهرتلیف و اـه یدنـب هتـسد .۳
 رتلیف لامـعا زا سـپ ،دوـب دوـجوـم وجتـسج هحفـص رد هک ییوردوـخ لاثـم
.دش یمن هداد شیامن رگید ،طبترم
 تاییزـج رد اـما ،دـنا هتـفرـگ یسانـشراک زا ۱۰۰ زایتما اـهوردوـخ یخرـب .۴
 نیا هـب لـماک زایتما .دـنراد یتالکشم هک تـسا هدـش هتـشوـن  یسانـشراک
.دوبن هتفریذپ ناربراک یارب یقطنم ظاحل زا ،اهوردوخ
 وجتـسج راوـن رد ار دوـخ رظـن دروـم ی هملک یتحار هـب دنـناوـت یمن نارـبراک .۵
.دننک دراو

تالکشم و اه گاب

 ار زــمر رــبراک یتقو اــصوصخــم ،دورو دک ندرک دراو شخــب درکلمع دوبــهب .۱
.تسا هدرک دراو هابتشا
 ،یمقر شــش دک ندرک دراو یارــب .نشیکیلپا هــب دورو دک ندــش هاــتوک .۲
.دندرک یم هعجارم نآ هب راب نیدنچ دیاب ناربراک رثکا
.نشیکیلپا رد وجتسج ی هنیزگ ییامناج دوبهب و ندرک رت حضاو .۳
 هداد شیامـن جیاتـن ،وجتـسج راوـن رد یسراـف دادـعا ندرک دراو تروـص رد .۴
.دنراد هجیتن یسیلگنا دادعا طقف رضاح لاح رد .دنوش
 شخـب درکراک دوبـهب و وردوـخ لدـم ،گـنر لثـم رتشیب یاـهرتلیف ندوزـفا .۵
.رتمولیک ندرک دراو
.اهرتلیف یدرکلمع یاه گاب عفر .۶
 زا ســـپ رـــبراک اـــت ،اـــهرتلیف هـــب »نک رتلیف« دنـــناـــم یا همکد ندوزـــفا .۷
.ددنبب ار اه نآ یتحار هب دنناوتب ،شرظن دروم یاه هنیزگ باختنا
 و شراگـــن ،نحـــل رظـــن زا ،نشیکیلپا رد هتـــفر راک هـــب یاـــه نتـــم رثکا .۸
.دنتسه دوبهب و تست دنمزاین ،ناربراک یارب ندوب موهفم
 یاـهوردوـخ هـب هدـش هداد یاـهزایتما و یسانـشراک دنیآرـف ندرک فافـش .۹
.هدش یسانشراک
 وردوـخ باختـنا یریگ میمصت هلـحرـم رد هک ینارـبراک زاین هـب هـجوـت اـب .۱۰
 هـــب یراذـــگ کارتـــشا هـــب و ندرک هریخذ تاـــناکما تـــسا رتـــهب ،دنتـــسه
 تاـش نیرکسا نتـفرـگ اـب نارـبراک رـضاـح لاـح رد .دـنوـش هـفاـضا نشیکیلپا
.دنهد یم ماجنا ار راک نیا

اه داهنشیپ

۶۰٪
 وردوخ دیرخ دصق امش ی هداوناخ یاضعا زا یکی رگا
؟دینک یم داهنشیپ وا هب ار نشیکیلپا نیا ،دشاب هتشاد



 رد یریذـپدرـبراک یاـه تـست نیالـنآ الـماک مرفتلـپ نیلوا یداتـست

 نارـبراک هـب ار نیالـنآ یاـهراک و بسک نابـحاـص هک تـسا ناریا

 هلـحرـم دنـچ یط دنـناوـت یم اـهراک و بسک .دنک یم لـصو یعقاو

 دوـخ تالوصحـم و ؛دننک یحارـط یریذـپدرـبراک یاـه تـست هداـس

 و دننک تـست یعقاو نارـبراک یور رـب ار )نشیکیلپا و تیاسـبو(

 نیا .دننیبب هاـتوک یاـهوـئدیو بـلاـق رد ار اـه تـست نیا هجیتن

 نایامـن رـبراک دید زا ار لوصحـم یریذـپدرـبراک تالکشم اـهوـئدیو

 .دننک یم

 ماجـنا اـب دوـخ تـغارـف تاـقوا رد دنـناوـت یم زین یداـع نارـبراک

 دوبــهب هــب مــه ،یا هقیقد تسیب رثکادــح هاــتوک یاــه تــست

.دنشاب هتشاد دمآرد مه و دننک کمک اهراک و بسک

یداتست ی هرابرد

 دینک تست ار نات نشکیلپا ای تیاسبو

دیوش رتست

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

info@testady.com

۰۲۱۸۸۵۰۷۳۰۸ :سامت هرامش

 رد یریذـپدرـبراک یاـه تـست نیالـنآ الـماک مرفتلـپ نیلوا یداتـست

 نارـبراک هـب ار نیالـنآ یاـهراک و بسک نابـحاـص هک تـسا ناریا

 هلـحرـم دنـچ یط دنـناوـت یم اـهراک و بسک .دنک یم لـصو یعقاو

 دوـخ تالوصحـم و ؛دننک یحارـط یریذـپدرـبراک یاـه تـست هداـس

 و دننک تـست یعقاو نارـبراک یور رـب ار )نشیکیلپا و تیاسـبو(

 نیا .دننیبب هاـتوک یاـهوـئدیو بـلاـق رد ار اـه تـست نیا هجیتن

 نایامـن رـبراک دید زا ار لوصحـم یریذـپدرـبراک تالکشم اـهوـئدیو

 .دننک یم

 ماجـنا اـب دوـخ تـغارـف تاـقوا رد دنـناوـت یم زین یداـع نارـبراک

 دوبــهب هــب مــه ،یا هقیقد تسیب رثکادــح هاــتوک یاــه تــست

.دنشاب هتشاد دمآرد مه و دننک کمک اهراک و بسک

یداتست ی هرابرد

https://bit.ly/340PzFb
https://bit.ly/3iG3Rik
https://bit.ly/340PzFb
https://bit.ly/340PzFb



