
ریخ

یلت

یلت

ِساک زا ایآ
 ُذّاشه  یسیر يغٍر  لیسًارفید ذوً

 یٍر يغٍر یتشً راثآ ای ٍ ددرگ یه
 ؟ دراد دَجٍ ذوً ِساک

 ِت لیسًارفید یاّ گٌیرثلٍر یقل تیعضٍ
 ار سکتریگ لخاد سَلپ ِلک ِک ترَص يیا
 ار یقل تیعضٍ ٍ ُدرک يییاپ ٍ الات تسد ات

 یسررت ٍ لرتٌک )2( ُراوش لکش قتاطه
. ذییاوً

ریخ

یاّ گٌیرثلٍر ایآ
 ِک یداع ریغ یقل یاراد لیسًارفید 

، دَش یه یسیر يغٍر ثعات
؟ذشات یه

ریخ

ریخ

یلت

یلت

ایآ
 یاراد ُذًد ضیَعت لیه ذوً ِساک

؟ ذشات یه یسیر يغٍر

ایآ
 ضیَعت لیه ذوً ِساک ضیَعت زا ذعت

یسیر يغٍر سکتریگ ، ُذًد
؟ دراد

ریخ

ریخ

یلت

یلت

ایآ
 یلصا تفش ذوً ِساک زا یسیر يغٍر

؟ ذشات یه

 یاوٌّار قتاطه ار یلصا تفش ذوً ِساک
PDX100RM1B/1/2 ذکات تاریوعت

. ذییاوً ضیَعت )107-39( ِحفص 

 لیسوارفید یاَ دمو ٍساک یسررب 
)1(

ٌدود ضیًعت لیم دمو ٍساک یسررب
)2(

یلصا تفش دمو ٍساک یسررب
)3(

بقع ٌدود یگىشف یسررب
)4(

.دراد یسیر هغير سکبریگ

 سکب ریگ متسیس

 لیه ذوً ِساک لرتٌک ٍ یسررت ِت
 ِعجاره )2( توسق رد  ُذًد ضیَعت

. ذییاوً

تعرس رًسىس یسررب
)5(

 ٍ چالک تاریوعت یاوٌّار قتاطه ار سکتریگ
 PDX100RM1B/1/2 ذک ات سکتریگ
 ذوً ِساک ٍ ُدرک شاتًَهد )107-39( ِحفص

.ذییاوً ضیَعت ار ُذًد ضیَعت لیه

؟ دىک یم مک هغير سکبریگ ایآ؟ ددرگ یم ٌدَاشم یسیر هغير سکبریگ ریز ٬ يردًخ فقًت نامز رد ایآ

زا ذعت ایآ
 یلصا تفش ذوً ِساک ضیَعت

یسیر يغٍر سکتریگ
؟ دراد

سکبریگ ٍتسًپ ي چالک ٍتسًپ لاصتا لحم زا یسیر هغير یسررب
)6(

یلت

یٍر ایآ
 ای کرت سکتریگ ای چالک ِتسَپ

ُذّاشه یگتسکش
؟ دَش یه

 یگتسکش ای کرت ًَِگرّ ُذّاشه ترَص رد
 قتاطه ار سکتریگیتسیات اّ ِتسَپ یٍر
 ذک ات سکتریگ ٍ چالک تاریوعت یاوٌّار

PDX100RM1B/1/2 107-39( ِحفص( 
. ذییاوً ضیَعت بَیعه ِتسَپ ُدرک شاتًَهد

ایآ
 بَیعه ی ِتسَپ ضیَعت زا ذعت

 یسیر يغٍر سکتریگ
؟ دراد

ریخ

سکبریگ ٍتسًپ ي چالک ٍتسًپ یير یگدرًخ کرت ي یگتسکش ٍوًگرَ دًجي یسررب
)7(

 لیه ذوً ِساک لرتٌک ٍ یسررت ِت
 ِعجاره )2( توسق رد  ُذًد ضیَعت

. ذییاوً

 تفش ذوً ِساک لرتٌک ٍ یسررت ِت
. ذییاوً ِعجاره )3( توسق رد یلصا

 تفش ذوً ِساک لرتٌک ٍ یسررت ِت
. ذییاوً ِعجاره )3( توسق رد یلصا

  ةقع ُذًد یگٌشف لرتٌک ٍ یسررت ِت
. ذییاوً ِعجاره )4( توسق رد

  ةقع ُذًد یگٌشف لرتٌک ٍ یسررت ِت
. ذییاوً ِعجاره )4( توسق رد

ریخ

ریخ

یلت

یلت

ایآ
یسیر يغٍر ةقع ُذًد یگٌشف

؟ دراد

 ُذًد یگٌشف  ٍ ُدرک زات ار یگٌشف تکَس
 .ذییاوً ضیَعت ار ةقع

ایآ
 يغٍر یگٌشف ضیَعت زا ذعت

 یسیر يغٍر سکتریگ
؟ دراد

 رد تعرس رَسٌس لرتٌک ٍ یسررت ِت
. ذییاوً ِعجاره )5( توسق

 رد تعرس رَسٌس لرتٌک ٍ یسررت ِت
. ذییاوً ِعجاره )5( توسق

ریخ

ریخ

یلت

یلت

ایآ
یسیر يغٍر یاراد تعرس رَسٌس

؟ ذشات یه

 تاریوعت یاوٌّار قتاطه ار تعرس رَسٌس 
PDX100RM1B/1/2 ذکات

. ذییاوً ضیَعت 34 ِحفص 

ایآ
 ، تعرس رَسٌس ضیَعت زا ذعت

یسیر يغٍر سکتریگ
؟ دراد

 لحه زا یسیر يغٍر  لرتٌک ٍ یسررت ِت
 رد سکتریگ ِتسَپ ٍ چالک ِتسَپ

. ذییاوً ِعجاره )6( توسق

 لحه زا یسیر يغٍر  لرتٌک ٍ یسررت ِت
 رد سکتریگ ِتسَپ ٍ چالک ِتسَپ

. ذییاوً ِعجاره )6( توسق

ریخ

ریخ

یلت

یلت

ایآ
 ِتسَپ ٍ چالک ِتسَپ ةصً لحه زا

ُذّاشه یسیر يغٍر سکتریگ
؟ ددرگ یه

 ٍ چالک تاریوعت یاوٌّار قتاطه ار سکتریگ
-39( ِحفص PDX100RM1B/1/2 ذک ات سکتریگ

 ِثل . ُدرک زات ار سکتریگ ِتسَپ ٬ ُدرک شاتًَهد )48
 ٍ ُدرک سیوت الهاک ار سکتریگ ٍ چالک ِتسَپ یاّ
 سپس ذییاوً سیوت اًْآ یٍر زا ار یگدَلآ ًَِگرّ
 نّ یٍر ُراتٍد ٍ ُدز )ةسچ(رلیس ار اّ ِثل یٍر

 یاوٌّار قتاطه ارًآ یاّ چیپ ٍ ذییاوً ةصً
. ذییاوً تفس kg.m 6-2-1/9 رٍاتشگ ات یتاریوعت

ایآ
 اّ ِتسَپ ىدرک یذٌت بآ زا ذعت

 یسیر يغٍر سکتریگ
؟ دراد

 کرت ٍ یگتسکش  لرتٌک ٍ یسررت ِت
 سکتریگ ِتسَپ ٍ چالک ِتسَپ یگدرَخ

. ذییاوً ِعجاره )7( توسق رد

 کرت ٍ یگتسکش  لرتٌک ٍ یسررت ِت
 سکتریگ ِتسَپ ٍ چالک ِتسَپ یگدرَخ

. ذییاوً ِعجاره )7( توسق رد

 ذیدرگ ةیع عفر

. ذیدرگ ةیع عفر

. ذیدرگ ةیع عفر

. ذیدرگ ةیع عفر. ذیدرگ ةیع عفر. ذیدرگ ةیع عفر

. ذیدرگ ةیع عفر

 ًَِگرّ راثآ ٍ  ُدرت الات کج طسَت ار ٍردَخ
 ِت لیسًارفید ذوً ِساک یٍر ار يغٍر یتشً

 )1( ُراوش لکش قتاطه یوشچ ترَص
. ذییاوً یسررت ٍ لرتٌک

 یاوٌّار قتاطه ار لیسًارفید ذوً ِساک
ذک ات  سکتریگ  ٍ  چالک  تاریوعت

  PDX100RM1B/1 /2  38-35( ِحفص( 
 راستا طسَت ار ذیذج ذوً ِساک ٍ ُدرک شاتًَهد

 یٌف ُراوش ِت صَصخه
 OK130 170 015  ًذییاوً ةص . 

. دییامو یسررب ي لرتىک ار 7 ات 1 لحارم. دییامو یسررب ي لرتىک ار 7 ات 1 لحارم

 ذوً ِساک یسیر يغٍر مذع زا ىاٌیوطا زا ذعت
 ٍ لیسًارفید گٌیرثلٍر ، رگید یاّ شخت یاّ

 یاوٌّار قتاطه ار لیسًارفید ذوً ِساک
ذک ات سکتریگ ٍ چالک یتاریوعت

 PDX100RM1B/1/2   107-39( ِحفص( 
 یسیر يغٍر ُذّاشه ترَص رد( . ذییاوً ضیَعت

 شاتٌهد ماگٌّ رگید یاّ شخت ذوً ِساک زا
)ددرگ ضیَعت بَیعه ذوً ِساک ، سکتریگ

ایآ
 ، لیسًارفید ذوً ِساک ضیَعت زا ذعت

؟  دراد یسیر يغٍر سکتریگ

ایآ
ٍ گٌیرثلٍر ضیَعت زا ذعت

 سکتریگ لیسًارفید ذوً ِساک 
؟  دراد یسیر يغٍر

یلت

ریخ

ریخ

یلت

 ًَِگرّ راثآ ٍ  ُدرت الات کج طسَت ار ٍردَخ
 ضیَعت لیه ذوً ِساک یٍر ار يغٍر یتشً

 لکش قتاطه یوشچ ترَص ِت ار ُذًد
.ذییاوً لرتٌک ٍ یسررت )3( ُراوش

 یسررت ٍ لرتٌک ًادذجه ار یتای ةیع لحاره
. ذییاوً

ریخ

یلت

 ًَِگرّ راثآ ٍ  ُدرت الات کج طسَت ار ٍردَخ
 ِت یلصا تفش ذوً ِساک یٍر ار يغٍر یتشً

 يیا ِت ذییاوً یسررت یوشچ ترَص ِت
 يیت ِلصاف زا یسیر يغٍر رگا ِک ترَص

 ِحفص()4( ُراوش لکش قتاطه یسلف ِحفص
 سکتریگ  ات )سکتریگ ٍ رَتَه لصاف ذح
 ریغ رد تفش ذوً ِساک ِت طَتره ذشات

 گٌل لیه ِت ذوً ِساک ِت طَتره ترَصٌیا
. ذشات یه

 ًَِگرّ راثآ ٍ  ُدرت الات کج طسَت ار ٍردَخ
 ةقع ُذًد یگٌشف یٍر ار يغٍر یتشً
 یسررت ٍ لرتٌک )5( ُراوش لکش قتاطه

.ذییاوً

 یٍر زا ار تعرس رَسٌس زا یسیر يغٍر
 لرتٌک ٍ یسررت یوشچ ترَص ِت سکتریگ

.ذییاوً

 ًَِگرّ راثآ ٍ  ُدرت الات کج طسَت ار ٍردَخ
 ٍ چالک ِتسَپ ةصً لحه زا ار يغٍر یتشً

.ذییاوً لرتٌک ٍ یسررت سکتریگ

یلتیلت

ریخ

 ِتسَپ ٍ  ُدرت الات کج طسَت ار ٍردَخ
 لهاک ترَص ِت ار سکتریگ ِتسَپ ٍ چالک

 یٍر ار يغٍر یتشً ًَِگرّ راثآ ٍ ُدرک سیوت
 لرتٌک ٍ یسررت یوشچ ترَص ِت اّ ِتسَپ

.ذییاوً

 لیه ذوً ِساک لرتٌک ٍ یسررت ِت
 ِعجاره )2( توسق رد  ُذًد ضیَعت

. ذییاوً
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