
 بقع رنف کمک بصن نیئاپ هرهم و ولج ریگلگ یور لول رنف هاگ هیکت یاه چیپ و بقع و ولج رنف کمک کهالک یور یاه چیپ
: دییامن یشک راچآ ریز یاهرواتشگ قباطم ار

 kg 3/7 – 3 :رنف کمک یالاب کهالک یاه چیپ رواتشگ         --  kg 6/9 – 5/5   :رنف کمک کهالک یور چیپ رواتشگ
kg 6/9 – 5/5  : بقع رنف کمک بصن نیئاپ هرهم    --       kg 2/4 – 1/6 : بقع رنف کمک بصن یالاب هرهم

ریخ ریخ

هلب

هلب

هلب

هلب

 رارق اهرنف کمک هک وردوخ زا هیحان 4 رد
 یورین اب ار وردوخ ریگلگ یور زا ، دنراد
 یداع ریغ یادص هب و هداد ناکت تسد
. دییامن هجوت وردوخ

ایآ
 یادص ، تسد اب لیبموتا نداد ناکت ماگنه

هدینش نآ زا یداع ریغ
؟ دوش یم 

 ای و یگتسکش، یگدروخ کرت رظن زا ار لول رنف
. دییامن دیدزاب رگید یگدید بیسآ عون ره

ایآ
 روکذم تاداریا یاراد لول رنف

؟ دشاب یم
 دش بیع عفر

ایآ
 دیدش یادص زادنا تسد رد

؟ دراد دوجو

ایآ
؟ تسا هدش رنف کمک هندب هیحان رد یگدز نغور راچد رنف کمک

ریخ

هلب

هلب

هلب

  هدنرادهگن تسب لیبق زا یتاعطق و هدومن زاب ار روتوم برد
 شکاوه هعومجم ، روتوم هظفحم برد هدنرادهگن مرها ، یرتاب

 ، یگتسکش ظاحل زا یمشچ تروص هب ار   ... و روسرپمک ،
.دییامن لرتنکو یسررب یگمرفد و دح زا شیب یقلدوجو

ایآ
 راچد روتوم هظفحم زا یتاعطق ای هعطق

؟  دنشاب یم قوف بویع

 لخاد مزاول و هدومن زاب ار بقع قودنص
 یسررب بسانم رارقتسا رظن زا ار قودنص
. دییامن

ایآ
 و مکحم وردوخ ساپاز و رازبا و هفاضا مزاول

 دوخ یاج رد تسرد
؟ دنراد رارق

ریخ

ایآ
 دیدش یادص اهزادنا تسد رد

؟ دراد دوجو

 ریات و گنیر زا هدافتسا و وردوخ درادناتسا عافترا زا ادتبا رد
 نیح رد هک هدومن لصاح نانیمطا لیذ دراوم قباطم درادناتسا
 هتشادن دروخرب ریات اب وردوخ باکر ای ریگلگ ، وردوخ تاناساون
: دییامن یبای بیع هب مادقا سپس ، دشاب

65R 13*165 ریات اب j 4.5*13 گنیر – 1

( R13 65*165) و 60R 13*175 ریات اب 5j*13 گنیر – 2

ریخ هلب

هلب

هلب

 ار وردوخ روتوم ، هدز الاب ار روتوم برد
 رد و هداد رارق 1 هدند رد و هدومن نشور
 هب مادقا دشاب یم الاب یتسد زمرت هکیتلاح
 هجوت روتوم یاهناکت هب و هدومن چالک مین
.  دینک

ایآ
 یاهناکت یاراد روتوم ، چالک مین ماگنه رد

؟ دشاب یم یداعریغ

ایآ
 تاداریا یاراد روتوم هتسد یاه شوب

؟ دشاب یم روکذم

. دش بیع عفر

 یسررب نیئاپ و الاب تمس زا ار اهروتوم هتسد
 هچنآ قباطم بسانم رواتشگ اب ادتبا رد و هدومن
 :دییامن یشکراچآ هدمآ لیذ رد
: سکبریگ هب 1 هرامش روتوم هتسد هرهم و چیپ

4.4 – 5.5 kg/m
: مار هب 2 هرامش روتوم هتسد هیاپ یاه هرهم

4.4 – 5.3 kg/m
: روتوم هب 3 هرامش روتوم هتسد یاه هرهم

6.1 - 8.7kg/m

ایآ
 تلاح رد وردوخ روتوم یشکراچآ زا دعب

 یداعریغ ناکت چالک مین
؟ دراد

هلب

هلب

 بصن لحم یاه چیپ و هدومن زاب ار روتوم برد
 یسررب یگدش لش ظاحل زا ار هندب یورب ریگلگ
 .دییامن لرتنک و

ایآ
یگدش لش راچد روکذم یاه چیپ

؟ دنشاب یم 

 بسانم رواتشگ اب ار ریگلگ یور یاه چیپ
. دییامن تفس

؟ دشاب یم لامرن تیعضو رد وردوخ یریذپ نامرف تیعضو ایآ؟ دوش یم هدینش وردوخ یولج هیحان زا ادص ایآ ؟ دوش یم هدینش دیدش یادص هشیمه ایآ

. دییامن یسررب C شخب قباطم درادناتسا کیتسال و گنیر و عافترا رظن زا ار وردوخ ، یا هداج تست ماجنا زا لبق
هدومن هجوت هداج یاهیراومهان و اهزادنا تسد رد وردوخ نتفرگ رارق زا یشان یادص هب و هداد رارق یبایزرا دروم هداج تست رد ار وردوخ

 . دییامن مادقا دوجوم داریا عفر هب تبسن وردوخ زا یداع ریغ یادص ندینش هب هجوت اب سپس

) اه روتوم هتسد ( یکیناکم متسیس یسرربیدنب ولج و نامرف متسیس یسرربیدنب رنف و قیلعت متسیس یسررببقع قودنص هظفحم و روتوم هظفحم یسررب

. دش بیع عفر

وردوخ هندب و یساش یسررب

 .دیدرگ بیع عفر

ریخ

 و قیلعت متسیس لرتنک و یسررب هب
.  دییامن هعجارم B  هلحرم رد یدنبرنف

 هندب و یساش لرتنک و یسررب هب
.  دییامن هعجارم F  هلحرم رد وردوخ

ABCEF

. دراد  دیدش یادص زادنا تسد رد وردوخ 

؟ دراد ار تکرح رد مزال لداعت وردوخ ایآ

. دییامن ضیوعت ای و بیع عفر ار تاعطق

. دش بیع عفر
 ساپاز چیپ و جراخ قودنص زا ار هفاضا مزاول

. دینک مکحم دوخ بصن لحم رد ار وردوخ
ریخ

ایآ
دیدش یادص اهزادنا تسد رد

؟ دراد دوجو 
هلب ریخ

دییامن ضیوعت ار لول رنفریخ

ایآ
 یادص زادنا تسد رد یشک راچآ زا دعب

؟ دراد دوجو دیدش

 هداد رارق یمشچ یسررب دروم ار رنف کمک
 هب هجوت اب ار رنف کمک یگدز نغور و
 هرامش هب رنف کمک ضیوعت لمعلاروتسد

X100TI1D/5/1 و X100TI1D/6/1  
. دییامن یسررب و لرتنک

هلب

ریخ

: ددرگ ژاتنومد دیاب رتشیب یسررب یارب و هدوب بویعم رنف کمک
 دیهد ماجنا لیذ حرش هب ار ولج رنف کمک رد لودم تاعطق یسررب

 دییامن یسررب یگدروخ کرت و یگراپ هنوگره رظن زا ار رنف کمک یالاب کهالک -1
.دییامن یسررب یگدروخ کرت و یگراپ رظن زا ار لول رنف یالاب هاگنمیشن کیتسال – 2
. دییامن یسررب یبارخ ای یگتسکش رظن زا ار کهالک ریز ناقاتای – 3
. دییامن لرتنک ار لول رنف یالاب هاگنمیشن کیتسال حیحص یریگرارق – 4
تمس هب دیاب نآ یور یگتفرورف هک طوبرم هاگنمیشن رد لول رنف حیحص یریگرارق – 5
. دییامن یسررب ار دشاب وردوخ نوریب 

ریخ

 روکذم تاداریا زا کی ره دوجو تروص رد
 تروص رد و هدومن ضیوعت ار لودم هعطق
 ضیوعت ارنآ رنف کمک رد یگدز نغور دوجو
. دییامن

ایآ
؟ دراد دوجو دیدش یادص زادنا تسد رد

هلب

ریخ

 دش بیع عفر

 یساش و هدرب الاب  کج طسوت ار وردوخ
 یگتسکش و کرت هنوگره رظن زا ار وردوخ
. دییامن یسررب

ایآ
 و کرت راچد یساش هیحان رد وردوخ

؟ دنشاب یم یگتسکش

 وحن هب ار هدروخ کرت ای هتسکش تمسق
. دییامن بیع عفر  یضتقم ریخ

ایآ
 دوجو زادنا تسد ماگنه رد دیدش یادص

؟ دراد

هلب

 ، بقع لسکا ، اهریگلگ هب طوبرم تالاصتا
 شوب ( یشچیپ لسکا یاه هرهم و چیپ
 اهبرد لاصتا یقل نازیم و ) یشچیپ لسکا
. دییامن یسررب و لرتنک ار

ایآ
 یاه تمسق رد یگتسکش ای و یقل

؟ دراد دوجو روکذم

 و  یشک راچآ لماش ، داریا عفر هب تبسن
. دییامن مادقار مزال یراکشوج

ایآ
 اهزادنا تسد رد دیدش یادص

؟ دراد دوجو

هلب

ریخ

هلب  لحارم و هدرک هعجارمA   شخب هب
. دییامن لابند تقد هب ار یبای بیع

. دیدرگ بیع عفر

ریخ

 یسررب دروم یرهاظ رظن زا ار روتوم هتسد
 رظن زا ارنآ یکیتسال یاه شوب و هداد رارق

 یسررب لکش رییغت و یگدیهل ، یگمرفد
. دییامن

. دییامن ضیوعت ار بویعم روتوم هتسد

ایآ
 زادنا تسد رد روتوم هتسد ضیوعت زا دعب

؟ دراد دوجو دیدش یادص

هلب

ریخ

هلب

هلب

 تروصب و هدرب الاب کج طسوت ار وردوخ
 کرت ، یگدیبات ظاحل زا ار اهسولپ یمشچ

 . دییامن یسررب یگمرفدو

ایآ
 قوف بویع یاراد سولپ

؟ دشاب یم
. دییامن ضیوعت ار سولپ

ایآ
 هدینش دیدش یادص ، سولپ ضیوعت زا دعب

؟ دوش یم

ریخ

هلب

هلب

 )1( هرامش لکش قباطم ار ولج یاه خرچ نیفرط
 هکیلاح رد و هتفرگ تسار و پچ هنیرق تروصب

 هب ار خرچ ، دشاب یم ادج نیمز زا ولج یاهخرچ
 تالاصتا یقل نازیم و هداد ناکت تسار و پچ
. دییامن یسررب ار یدنبولج

ایآ
 یداع ریغ یادص  ای و یصالخ ای یقل

؟ دراد دوجو
ریخ

 یاهشوب و قبط شوب ، نامرف کبیس ایآ
 ملاس لداعت لیم

؟دنشاب یم

هلب

هلب

 ار نامرف کبیس و هدرب الاب کج طسوت ار وردوخ
 مامت رد ار کبیس یقل نازیم و هتفرگ تسد رد

. دییامن یسررب و لرتنک نآ تاهج

ایآ
نامرف کبیس رد نیپ لاب یقل

؟ دراد دوجو

 قباطم ار رظن دروم نامرف کبیس
 هب نامرف کبیس ضیوعت   لمعلاروتسد
 ضیوعت  PDX100TI1E/2/2  دک هرامش
.  دییامن

ریخ

هلب

هلب

 ینیس هب نامرف هبعج لاصتا یلصا چیپ 4
 هک هداد رارق یسررب و لرتنک  دروم ار ولج

.  دشاب هدشن یگدش لش ای یقل راچد

ایآ
 لش لاصتا یاه چیپ

؟ دنشاب یم

ایآ
 دح زا شیب یقل یاراد ینایم کبیس

؟ دشاب یم نامرف هبعج لخاد رد

 یامنهار قباطم درادناتسا رواتشگاب
 هرامش هب نامرف تاریمعت

 PDX100RM1E دک
 N-M 46 -31 نازیم هب

 ار ولج ینیس هب نامرف هبعج یاه چیپ
. دییامن تفس

 خاش راهچ یاه چیپ ندوب تفس و میظنت تیعضو
 اب  قباطم ار نامرف خاش راهچ هطساو و

 دک هرامش اب نامرف هبعج ضیوعت لمعلاروتسد
PDX100TI1E/1/2 و هدومن یسررب و لرتنک 

 چیپ یارب  ار لیذ هحورشم یاهرواتشگ تیاهن رد
: دییامن لامعا هطساو و هخاش راهچ لاصتا
Sheet Metal : 1.8 - 2.7 kg.m یارب

kg.m 3.2 - 2.5 : جروف یارب

هلب

ایآ
 رد ، روکذم یشکراچآ و میظنت زا دعب

 دیدش یادص زادنا تسد
؟ دراد دوجو

نآ تالاصتا و نامرف هبعج یسرربنامرف کبیس یسررباه سولپ یسرربوردوخ یدنبولج یسررب

. دش بیع عفر

نآ طساو و نامرف خاش راهچ یسررب

. دیدرگ بیع عفر

ریخ

  هلحرم رد اه سولپ لرتنک و یسررب هب
C2 دییامن هعجارم  .

 و نامرف خاشراهچ لرتنک و یسررب هب
 هعجارم C5  هلحرم رد نآ طساو

.  دییامن

C2C3

 لمعلاروتسد قباطم نامرف کبیس یگدیهل ای یگدیئاس
PDX100TI1E/2/2 قباطم قبط شوب و

 لداعت لیم شوب و PDX100TI1D/4/1 لمعلاروتسد 
 و کرت مدع ظاحل زا )3( و )2( هرامش یاهلکش قباطم ار

. دییامن یسررب و لرتنک یگراپ ای یگدیهل

 و ولج خرچ یپوت هرهم یشک راچآ هب تبسن
. دییامن مادقا لداعت لیم چیپ
kg 24-16 : ولج خرچ یپوت هرهم رواتشگ

kg 5/3-4/4 : لداعت لیم چیپ رواتشگ

ایآ
دیدش یادص زادنا تسد رد

؟ دراد دوجو 
هلب

ریخ

ریخ

 رد نامرف کبیس لرتنک و یسررب هب
.  دییامن هعجارم C3  هلحرم

. دش بیع عفر

 یامنهار قباطم ار خاشراهچ هطساو و خاشراهچ
: نامرف متسیس تاریمعت
 PDX100TI1E/1/2  ار اهنآ و هدرک ژاتنومد 
 کرت ، یگدز گنز زا معا یرهاظ ظاحل زا

 و ینزوس یاهناقاتای یگدز نوریب ، یگدروخ
. دییامن یسررب اه هگنل تکرح یتخاونکی ریغ

 یشچیپ و یروحم ، یعاعش یقل تیعضو
 اب  قباطم ار خاشراهچ هطساو و خاشراهچ
 هرامش اب نامرف هبعج ضیوعت لمعلاروتسد
 یسررب و لرتنک PDX100TI1E/1/2 دک
. دییامن

ریخ

ایآ
 خاشراهچ هطساو و نامرف خاش راهچ

 روکذم تاداریا یاراد
؟ دشاب یم

هلب
  ضیوعت ار هطساو و نامرف خاشراهچ

.دییامن

ایآ
 دوجو دیدش یادص زادنا تسد رد

؟دراد

هلب

ریخ

هلب

 و لرتنک لیذ حرش هب ار ینایم کبیس یقل
: دییامن یسررب

 ادج تسد گس زا ار ینوریب کبیس ادتبا
 ، ینایم کبیس روحم یاتسار رد و هدومن

. دییامن دراو ورین ، تسد طسوت

ریخ

 یامنهار قباطم ار بویعم ینایم کبیس
 هرامش هب نامرف تاریمعت

. دییامن ضیوعت  PDX100RM1E دک

ایآ
؟ دراد دوجو دیدش یادص

ریخهلب

C1C4C5

  هلحرم رد اه سولپ لرتنک و یسررب هب
C2 دییامن هعجارم  .

 بویعم یاه شوب ای قبط ضیوعت هب تبسن
. دییامن مادقا لداعت لیم و قبط

. دش بیع عفر

 و پچ تمس هب لماک روطب هب ار نامرف
 زا یشان یداع ریغ یادص و هدناخرچ تسار

. دییامن یسررب و لرتنک ار سولپ

ایآ
 ریغ یادص نامرف شخرچ ماگنه رد
؟دوش یم هدینش سولپ زا یداع

 نامرف شخرچ ماگنه رد هک یتمس سولپ
 ضیوعت ار دوش یم هدینش ادص نآ زا

.دییامن

هلب

هلب

ریخ

ایآ
 هدینش دیدش یادص زادنا تسد رد

؟ دوش یم

 و نامرف هبعج لرتنک و یسررب هب
 هعجارم C4  هلحرم رد نآ تالاصتا

.  دییامن

ایآ
 زادنا تسد رد ، کبیس ضیوعت زا دعب

؟ دراد دوجو دیدش یادص

زادنا تسد رد وردوخ ایآ
؟ دراد دیدش یادص

ایآ
 دیدش یادص ، وردوخ زا زادنا تسد رد

؟ دوش یم هدینش

ایآ
 خاشراهچ هطساو و خاشراهچ رد یقل

؟ دراد دوجو

 یاه گنیربلور لرتنک و یسررب هب
 هعجارم c6 هلحرم رد بقع خرچ

.  دییامن
ریخ

. دیدرگ بیع عفر
ریخ

.دییامن ضیوعت ار هطساو و نامرف خاشراهچ

هلب

 قباطم و هدرب الاب کج کمک هب ار وردوخ
 ار بقع یاهخرچ )4( و )1( هرامش یاهلکش
 الاب و تسار و پچ تمس هب تسد یورین اب
. دیروآرد شخرچ هب و هداد تکرح نیئاپ و

هلب
ای و یقل ایآ

 بقع یاه خرچ رد یداع ریغ یادص
؟ دراد دوجو

بقع خرچ یاه گنیربلور یسررب

 لیذ شور قباطم هلحرم ود رد ار یپوت رس هرهم
: دییامن تفس و میظنت
 هساک و هدرک مکحم ار هرهم رتم مرگولیک 3 یلا 2/5 کرت اب لوا هلحرم
 ات هدرک دراو هساک هب یکیتسال شکچ اب میالم هبرض دنچ و هدناخرچ ار
 مود هلحرم رد و دنریگب رارق روحم کی رد دوخ یاج رس اه گنیربلور
 یریگ کرت رتم مرگولیک 0/7 ات 0/4 رواتشگ اب و هدرک لش ار هرهم

. دییامن

C6

ای و یقل مه زاب ایآ
 بقع یاه خرچ رد یداع ریغ یادص

؟ دراد دوجو

 و یلخاد یاهگنیربلور و هدومن زاب ار خرچ هساک
 اهلور و هسفق ، اهسنک تمالس رظن زا ار خرچ یجراخ
 ضیوعت لمعلاروتسد قباطم و هدومن یسررب و لرتنک
 هساک ، X100TI1F/5/1 دک هرامش هب خرچ هساک

. دیهد رارق یسررب و لرتنک دروم زین ار خرچ

هلب

ریخ

ایآ
 زادنا تسد رد دیدش یادص

؟ دراد دوجو
هلبریخ. دیدرگ بیع عفر

 یشچیپ لسکا لرتنک و یسررب هب
.دییامن هعجارم C7  هلحرم رد وردوخ

 یشچیپ لسکا شوب لاصتا یاه هرهم و چیپ
 یسررب و لرتنک ندش هتسب تفس رظن زا ار
. دییامن

هلب
ایآ

 لسکا شوب لاصتا یاه هرهم و چیپ
؟ دشاب یم لش یشچیپ

وردوخ یشچیپ لسکا یسررب

 بسانم رواتشگ اب ار لاصتا یاه هرهم و چیپ
. دییامن تفس

C7

 و هدرک زاب ار بقع لسکا شوب هرهم و چیپ
 ار یشچیپ لسکا شوب یبارخ ای و یگدیئاس

. دییامن یسررب و لرتنک

ایآ
 زادنا تسد ماگنه رد دیدش یادص

؟ دراد دوجو
هلب

ریخ

. دیدرگ بیع عفر

ریخ

ایآ
 یگدیئاس و یبارخ یاراد لسکا شوب

؟ دشاب یم

. دییامن ضیوعت ار یشچیپ لسکا شوب

هلب

ایآ
 دوجو زادنا تسد ماگنه رد دیدش یادص

؟ دراد

ریخ

ریخ

هلب

 رد اهروتوم هتسد لرتنک و یسررب هب
.  دییامن هعجارم E  هلحرم

ریخ
. دش بیع عفر

ریخ

هلب

دود هیلخت مزیناکم و زوزگا یسررب

D

: دیهد ماجنا لیذ حرش هب ار بقع رنف کمک رد لودم تاعطق یسررب
. دییامن یسررب یگراپ هنوگره رظن زا ار ریگ هبرض کیتسال – 1
. دییامن یسررب یگدروخ کرت و یگراپ رظن زا ار لول رنف یالاب هاگنمیشن کیتسال – 2
. دییامن یسررب نداد لکش رییغت و یگمرفد رظن زا ار بقع رنف کمک نیئاپ لاصتا یا هرقرق شوب - 3
.دییامن یسررب نداد لکش رییغت و یگمرفد رظن زا ار بقع رنف کمک راد یفان شوب - 4
. دییامن لرتنک ار لول رنف یالاب هاگنمیشن کیتسال حیحص یریگرارق – 5
. دییامن لرتنک ار طوبرم هاگنمیشن رد لول رنف حیحص یریگرارق – 6

ریخ

ریخ

ریخریخریخ

 هعجارم A,D,E,F,C5,C6,C7 شخب هب
دوش

A,B,C1,C2,C3,C4,C5,C6 شخب هب

,D,E,F دوش هعجارم
B,C1,C2,C3,C4,C5,C6, شخب هب

,C7,Eدوش هعجارم

A,B,C1,C2,C3,C4,C5,C6 شخب هب

,C7,D,E,F دوش هعجارم

هلبهلبهلبهلب

ریخ

ریخ

 ییانشور داجیا اب و هدرب الاب نوتسراهچ کج طسوت ار وردوخ
. دییامن نشور ار وردوخ ریز بولطم

 شکتسد اب ، تسد تسوپ ندید بیسآ زا یریگولج تهج
 ار اه هلول تالاصتا مامت یجورخ هرابنا ات زوزگا ییولگ زا بسانم
. دییامن یسررب یقل ای و یگتسکش رظن زا

ایآ
 یقل ای و یگتسکش یاراد زوزگا تالاصتا

؟ دشاب یم
ریخ

هلب

. دییامن مادقا بویعم تمسق یراکشوج ای و ضیوعت هب تبسن

ایآ
دیدش یادص زادنا تسد رد وردوخ

؟ دراد 
ریخ

هلب

 رد اهروتوم هتسد لرتنک و یسررب هب
.  دییامن هعجارم E  هلحرم

. دیدرگ بیع عفر

 اهروتوم هتسد لرتنک و یسررب هب
.  دییامن هعجارم E  هلحرم رد

 دش بیع عفر

 رد نامرف متسیس لرتنک و یسررب هب
.  دییامن هعجارم C  هلحرم

 دیدش یادص نآ زا هک یا هیحان ریگلگ
 دح ات نییاپ تمس هب ار دوش یم هدینش
. دییامن اهر و هدومن هدرشف ناکما
 راب کی زا شیب وردوخ دیابن تلاح نیا رد
 . دنک ناسون

ایآ
؟ دنک یم ناسون راب کی زا شیب تلاح نیا رد وردوخ هلب .ددرگ ضیوعت دیاب و هدوب بویعم رنف کمک

ایآ
؟ دراد دوجو دیدش یادص زادنا تسد رد

ریخ

ریخ  دش بیع عفرهلب
 رد نامرف متسیس لرتنک و یسررب هب

.  دییامن هعجارم C  هلحرم

)1( هرامش لکش
)3( هرامش لکش)2( هرامش لکش

ایآ
دیدش یادص زادنا تسد رد

؟ دراد دوجو 

هلب

ریخ

. دش بیع عفر

)4( هرامش لکش

 )4( و )1( هرامش یاهلکش قباطم اددجم
 تمس هب تسد یورین اب ار بقع یاهخرچ
 هب و هداد تکرح نیئاپ و الاب و تسار و پچ
. دیروآرد شخرچ

 یاه لمعلاروتسد هب هجوت اب و موزل تروص رد
 ضیوعت ار خرچ هساک ای و اهگنیربلور روکذم

 شور زا خرچ هساک نتسب یارب و هدومن
. دییامن هدافتسا روکذم

. دیدرگ بیع عفر

ریخ
 یشچیپ لسکا لرتنک و یسررب هب
.دییامن هعجارم C7  هلحرم رد وردوخ

ریخ
 هندب و یساش لرتنک و یسررب هب

 هعجارم F  هلحرم رد وردوخ
.  دییامن

ریخ
 هندب و یساش لرتنک و یسررب هب

 هعجارم F  هلحرم رد وردوخ
.  دییامن
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