
هلب
ایآ

 هتخوس یرپمآ 15  زویف
؟ تسا

 ، کدنف قرب هب طوبرم یرپمآ 15 زویف
 ظاحل زا ار توص شخپ متسیس و تعاس
 یسررب و لرتنک یمشچ تروص هب یگتخوس
. دییامن

ریخ

؟ دوش یمن هدز تراتسا ایآ ؟ دوش یم هدینش یداع ریغ یادص ندز تراتسا ماگنه ایآ

(A4)  تالاصتا لرتنک و یسررب(A3)چیئوس لرتنک و یسررب(A2) یرتاب لرتنک و یسررب(A1) اهزویف لرتنک و یسررب

. دنز یمن تراتسا وردوخ

؟ دوش یمن ریگرد لیویالف هدند اب تراتسا ایآ؟ دنک یم لمع فیعض تراتسا ایآ

(A5)  تراتسا لرتنک و یسررب

. دییامن یسررب و لرتنک (A2) و (A1) لحارم

ریخریخریخ

هلبهلبهلب

. دییامن یسررب و لرتنک (A5) لحارم. دییامن یسررب و لرتنک (B1) و (A5)  لحارم

)B( روتوم یکیناکم متسیس(A)  یکیرتکلا متسیس

.دییامن ضیوعت ار زویف
 روتوم هظفحم لخاد گنر یکشم یمیس زویف
 ندش هتخوس ای و ندش تافلوس ظاحل زا ار
. دییامن لرتنک و یسررب یمشچ تروص هب

ایآ
 یمیس زویف رد هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم هدهاشم

 بسانم لولحم اب ار طوبرم زویف هبعج و زویف
 هتخوس تروص رد و هدومن ییادز هتافلوس
 نآ ضیوعت هب مادقا ، یمیس زویف ندوب

. دینزب تراتسا سپس دییامن

 ( A2 ) تمسق رد یرتاب یسررب هب
.دییامن هعجارم

ریخ هلب

هلب
ایآ

هدهاشم یرتاب رد هدش رکذ دراوم
؟ دوش یم

 ظاحل زا یمشچ تروص هب ار یرتاب
 رثا رب یگمرفد ، یگدید هبرض ،  یگتسکش
 و یگدیکرت ، یگدش بوذ ، یجراخ لماوع

 لرتنک و یسررب اه بطق قیمع یگدنک
. دییامن

ریخ
 ار نآ یتسیاب و دشاب یم بویعم یرتاب

 ندز تراتسا هب مادقا سپس ، هدومن ضیوعت
. دییامن

 ار یرتاب لولس 6 هیلک تیلورتکلا حطس
. دییامن لرتنک

حطس ایآ
 و ممینیم دح نیب تیلورتکلا

؟ دشاب یم ممیزکام

 هک ییاه لولس بسانم یرازبا زا هدافتسا اب
 رپ رطقم بآ اب ار دنتسه ینیئاپ حطس یاراد

. دییامن
ریخ

هلب

ایآ
؟ دنزیم تراتسا وردوخ

ریخ

هلب

  تمسق رد چیئوس  لرـتـنکو یسررب هب
( A3 ) دییامن هعجارم .

. دیدرگ بیع عفر
 و هتافلوس ظاحل زا ار یرتاب لباک یاه پملک

. دییامن لرتنک و یسررب لاصتا ماکحتسا

 ایآ
 هدهاشم یرتاب رد هدش رکذ دراوم

؟ دوش یمن

ایآ
 رپمآ یلیم 100MA نایرج نازیم

؟ دشاب یم

 لوا شور
 و عطق ار یکیرتکلا یاه هدننک فرصم هیلک
 رتمرپمآ ندرک یرس اب و هدومن Off ار چیئوس
 لباک ) تسب ( پملک و یرتاب یفنم بطق نیب

 نازیم )1( هرامش لکش قباطم یرتاب یفنم
. دییامن یسررب و لرتنک ار یرتاب نایرج یتشن

هلب ریخ
 بسانم راچآ اب ار یرتاب لباک یاه پملک
. دییامن ییادز هتافلوس سپس و هدومن تفس

 مود شور
 پمـلک و یفنـم بطـق نیب ار تـست پـمال
 یرس تروص هب یرتاب یفنم لباک ) تسب (
 دوجو و هدومن لصو )2( هرامش لکش قباطم

.دییامن یسررب و لرتنک ار نایرج یتشن

هلب. دییامن ضیوعت ار یرتاب ریخ

ایآ
 رون مک رایسب ای شوماخ تست پمال

؟ دشاب یم

 و تبثم یاه بطق هب ار رتم تلو رس ود
 ار ژاتلو نازیم و هدومن لصو یرتاب یفنم

. دییامن لرتنک و یسررب
هلب ریخ

ایآ
 تلو 13/6 ات 12/2 نیب یرتاب ژاتلو

؟ دشاب یم

 تراتسا هب مادقا سپس هدومن ژراش ار یرتاب
. دییامن ندز

هلب ریخ
  تمسق رد  چیئوس لرـتـنکو یسررب هب

( A3 ) دییامن هعجارم .

ایآ
 هدهاشم چیئوس رد هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم

 سپس هدومن زاب ار امنهار هتسد باق ادتبا
 لش و  حیحص لاصتا ظاحل زا ار چیئوس

 ریگ ، چیئوس یاه هیاپ هب اه میس ندوبن
 ندناخرچ نیح رد چیئوس یزغم نتشادن

. دییامن یسررب و لرتنک

 یبارخ و ندش لش هدهاشم تروص رد
 یزغم نتشاد ریگ و اهمیس میحل تالاصتا

 هعومجم دیاب و هدوب بویعم هعطق چیئوس
. دییامن ضیوعت مه اب ار اهبرد لفق و چیئوس

 و هداد رارق چیئوس یزغم لخاد ار دیلک
 رارق START تلاح رد یزغم ات دیناخرچب

.دییامن ندز تراتسا هب مادقا سپس ، دریگ
هلب ریخ

ندناخرچ اب ایآ
 تراتسا روتوم START تلاح رد چیئوس
 ON تلاح هب چیئوس ندرک اهر اب و هدروخ

؟ددرگ یم رب

هلب

 تمسق یگتسکش ظاحل زا ار چیئوس یزغم
 رد ، دییامن یسررب یلصا هندب و یکیرتکلا
 لفق و چیئوس هعومجم بیع عفر مدع تروص
 هب مادقا سپس هدومن ضیوعت مه اب ار اهبرد

. دییامن ندز تراتسا

ریخ
 تمسق رد تالاصتا لرـتـنکو یسررب هب

( A4 ) دییامن هعجارم .

ایآ
 هدهاشم  هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم

 هب یرتاب تبثم زا هک ار تراتسا لباک
 هدش لصو تراتسا کیتاموتا تبثم لانیمرت

 لش و یعطق ظاحل زا یمشچ تروص هب ار
. دییامن یسررب و لرتنک ندوب

 و یرتاب تبثم پملک یور زا ار تراتسا لباک
 مکحم تراتسا کیتاموتا تبثم لانیمرت
 ار لباک یعطق نتشاد تروص رد و هدومن

. دییامن ضیوعت

   هرامش لکش قباطم تراتسا یور ST میس
 و لرتنک یعطق و ندوب لش ظاحل زا ار )3(

. دییامن یسررب
هلب ریخ

ایآ
 هدهاشم  هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم
هلب

 ار نآ ST میس رس ندوب لش تروص رد
 ، درکلمع مدع تروص رد و هدومن مکحم
 تراتسا هعومجم ، یگدش ادج و یگتخوس

. دییامن ضیوعت ار

ریخ
 تمسـق رد تراتسا لرـتـنکو یسررب هب

( A5 ) دییامن هعجارم .

 K دیلک نتسب اب ایآ
 رود اب و هدومن لمع تعرس هب تراتسا      
 و هدیشک نایرج رپمآ 60 رثکادح ، الاب ًاتبسن

 رتمک تلو 11/5 زا زین ژاتلو
؟ دوش یمن

هدند ایآ
 هب تبسن تهج ود ره رد تراتسا

 یتحارب رچیمرآ و یلصا تفاش
؟ دخرچ یم

 تهج ود رد تسد طسوت ار تراتسا هدند
. دیناخرچب هلب ریخ

 ضیوعت ارنآ یتسیاب و هدوب بویعم تراتسا
. دییامن

 یتسیاب و هدش زره تراتسا هفرطکی چالک
 هب مادقا سپس هدومن ضیوعت ار تراتسا

. دییامن ندر تراتسا
هلب ریخ

. دییامن یسررب و لرتنک B و A متسیس لحارم

هلب

ایآ
؟ دنز یم تراتسا وردوخ

ریخ هلب . دیدرگ بیع عفر

)1( هرامش لکش

ایآ
؟ دنز یم تراتسا وردوخ

ریخ هلب . دیدرگ بیع عفر

)2( هرامش لکش

ایآ
؟ دنز یم تراتسا وردوخ

. دیدرگ بیع عفرهلبریخ

)3( هرامش لکش

)5( هرامش لکش

ایآ
؟ دنز یم تراتسا وردوخ

. دیدرگ بیع عفرهلبریخ

(B1)  روتوم ندوب تمالس یسررب

 هداد رارق صالخ تیعضو رد ار سکبریگ هدند
 سروک یاهتنا ات ار چالک لادپ اپ طسوت سپس

.دییامن ندز تراتسا هب مادقا و هدرشف

هلب؟دنز یم تراتسا وردوخ ایآ ریخ

 قباطم یتسیاب و هدوب بویعم سکبریگ متسیس
 اب سکبریگ و چالک متسیس یتاریمعت یامنهار اب
 بیع عفر هب مادقا PDX100RM1B/1/2 دک

.دییامن

؟دخرچ یم روتوم گنل لیم ایآ
یسررب تقد اب هرابود ار یبای بیع لحارم

. دییامن 
هلب ریخ

 یتاریمعت یامنهار قباطم ار وردوخ روتوم
 PDX100RM1A/1/2 دک اب روتوم متسیس

 لیم ندیخرچن ثعاب هک یتمسق و هدومن زاب
 عفر زاین تروص رد و لرتنک ار دوش یم گنل
. دییامن ندز تراتسا هب مادقا سپس هدومن بیع

  سکب راچآ و هدرب کج یور ار وردوخ روتوم
 هداد رارق گنل لیم یلوپ چیپ یور ار بسانم
 تروص هب گنل لیم ندناخرچ هب مادقا سپس

. دییامن درگ تسار

ایآ
؟ دنز یم تراتسا وردوخ

ریخ هلب . دیدرگ بیع عفر

 تمسق رد روتوم ندوب تمالس یسررب هب
( B1 ) دییامن هعجارم .

ایآ
؟ دنزیم تراتسا وردوخ

ریخ هلب . دیدرگ بیع عفر

 لاصتا دوجو ظاحل زا ار یکیرتکلا متسیس
 ای و رتم مها طسوت نایرج یتشن ای یلخاد

 بیع عفر و لرتنک و یسررب تست پمال
. دییامن

 میس رس هب یرتاب زا لباک کی طسوت
 )4( هرامش لکش قباطم تراتسا کیتاموتا
 کیتاموتا درکلمع و هدومن لصو میقتسم قرب

. دییامن یسررب و لرتنک ار تراتسا

ایآ
 تراتسا وردوخ

؟ دروخ یم
هلب ریخ

 یاهلباک طسوت و هدومن زاب وردوخ یور زا ار تراتسا 
 هب )5( هرامش لکش قباطم ار یرادم ، تیفرظرپ و نئمطم
 قباطم رتمرپمآ و رتم تلو اب هارمه ژراش ًالماک یرتاب کی
 PDX100TI1G/2/1 دک اب تراتسا ضیوعت لمعلاروتسد

. دیدنبب 8 هحفص

 تمسق رد تالاصتا لرـتـنکو یسررب هب
( A4 ) دییامن هعجارم .

)4( هرامش لکش
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