
 

 

  تیاسبو یحارط دادرارق

 ناولد لاتیجید هدکهد تکرش

 دادرارق نیفرط )1هدام
 ، 572181 تبث هرامش ،14009762291 یلم هسانش اب ناولد لاتیجید هدکهد يرازفا مرن تکرش نیبام یف دادرارق نیا )1-1 دنب

 يرجم دادرارق نیا رد هک ،3 دحاو 108 كالپ ،ناتسرال شبن ،يرهطم نابایخ :سردآ و 88405008 – 88405003 سامت هرامش
 :سردآ .......................................  : یلم دک اب ...........................................  مناخ/ ياقآ و دوش یم هدیمان حرط
 دوش یم هدیمان امرفراک سپ نیا زا هک   .................................................. : سامت هرامش و ..................................................................................................
 .ددرگ یم دقعنم لیذ طیارش اب رگید فرط زا ،

 دادرارق عوضوم )2هدام
 ....................... یباختنا جیکپ و ....................................................... ناونع اب امرفراک زاین هب هجوت اب تیاسبو یحارط دادرارق تسا ترابع دادرارق عوضوم )1-2 دنب

 دادرارق تدم )3هدام
 تیاضر اب ار دادرارق تدم دناوت یم نیفرط اذل ،دش دهاوخ هبساحم تخادرپ شیپ نیلوا تخادرپ خیرات زا  زور 40 یلا 20 دادرارق تدم )1-3 دنب
 .دنیامن دیدمت رگید فرط

  تخادرپ هوحن و غلبم )4هدام
 دشاب یم )ددع و فورح هب( ناموت .................................................. لداعم ، ناموت ............................................... لداعم دادرارق لک غلبم )1-4 دنب

 :ددرگ یم دییات لیذ حرش هب هک
 هب ناماس کناب دزن 6219861053810759 تراک هرامش هب تخادرپ شیپ ناونع هب ناموت ............................................... غلبم )2-4 دنب
 .ددرگیم تفایرد دادرارق ياضما اب نامزمه يریما اضر مان
 ار دادرارق خسف قح يرجم ،دیامنن تخادرپ ار دادرارق تخادرپ شیپ ،امرفراک دادرارق ياضما زا سپ يراک زور 3 هک یتروص رد )3-4 دنب
 .دوب دهاوخن روصتم دادرارق عوضوم صوصخ رد امرفراک يارب یقح هنوگچیه تروص نیا رد ،تشاد دهاوخ

 يونعم و يدام تیکلام )5هدام
 .ددرگ عفتنم نآ یلام عفانم یمامت زا دناوتیمو تسا امرفراک هب قلعتم رثا يونعم و يدام قوقح یمامت )1-5 دنب
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 تادهعت )6هدام
 .دیامن لیوحت امرفراک هب ار هیلوا حرط تخادرپ شیپ تفایرد زا سپ زور 3 ات تسا دهعتم يرجم )1-6 دنب

 نودب نآ ياشفا زا و یقلت هنامرحم ار دادرارق نیا اب طبترم هدش عیمجت و هدش دیلوت ،هدش تفایرد تاعالطا تسا دهعتم يرجم )2-6 دنب
 .دیامن يراددوخ لباقم فرط تیاضر
 يو رایتخا رد يرجم تساوخرد و دوخ صیخشت هب انب ار رثا یحارط صوصخ رد مزال یتاعالطا عبانم یمامت تسا دهعتم امرفراک )3-6 دنب

 .دهد رارق
 و لوصحم مان لماش هک ار یباختنا جیکپ رد هدش جرد تالوصحم دادعت تسا فظوم يرجم یهاگشورف حرط باختنا تروص رد )4-6 دنب

 .دهد رارق تیاس رد ار دشابیم لوصحم سکع

  تاریخات )7هدام
 :دش دهاوخ لمع لیذ ياهدنب اب قباطم دنیامن ریخات يدادرارق غلبم هیوست و رثا لیوحت رد هجوم رذع نودب نیفرط هک یتروص رد )1-7 دنب
 ریخات زور ره يازا هب دیامن مادقا اه تخادرپ هب تبسن ریخات اب هجوم رذع نودب دادرارق زا هلحرم ره رد امرفراک هک یتروص رد )2-7 دنب
 .دش دهاوخ هفاضا یتخادرپ غلبم شزرا هب دادرارق شزرا زا دصرد کی نازیم
 تسا دهعتم يرجم دوش يراک زور هس زا رتشیب هدش نیعم نامز تدم رد تیاس لیوحت تهج يرجم ریخات رادقم هک یتروص رد )3-7 دنب
 .دنک رسک داد رارق یلایر شزرا زا دصرد کی نازیم ریخات زور ره يازا هب

 خسف )8هدام
 .دش دهاوخن هداد سپ زاب ،يرجم هب هدش تخادرپ غلابم امرفراک فرط زا دادرارق خسف تروص رد )1-8 دنب

 امرفراک یبتک قفاوت و یبتک مالعا طورش اب ،دشابن رودقم يرجم يارب دادرارق تادهعت ماجنا ي همادا لیلدره هب هک یتروص رد )2-8 دنب
 .دوشیم هداد تدوع هدش هنیزه تیاس يارب امیقتسم هک یغلابم زجب داد رارق غلبم لک و دراد دوجو دادرارق خسف ناکما

 خسن )9هدام
 نآ دافم هیلک و هدیدرگ هلدابم ءاضما زا سپ و دیسر نیفرط ياضما هب دحاو رابتعااب نتملادحتم هخسن 2 و هدام 9 رد دادرارق نیا )1-9 دنب
 .تسارجالا مزال و ذفان نیفرط يارب
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 ناولد تیاس یحارط هفرعت و تاناکما تسیل
 

 

 

 جیکپ  
 هیاپ

 جیکپ
 یصاصتخا

 جیکپ
 هژیو

  ü  ü  ü ناربراک تیریدم ناکما 1
 50 30 20 اهراک هنومن و تالوصحم يرلاگ 2

  ü  ü  ü گالب و رابخا شخب یحارط 3
  ü  ü  ü تیاس رتشیب تعرس تهج هنیهب یسیوندک 4
  ü  ü  ü تامدخ و تالوصحم یفرعم 5
  ü  ü  ü یفرعم و ام هرابرد هحفص 6
  ü  ü  ü نشیکول هارمه هب ام اب سامت هحفص 7
  ü  ü  ü یجنسرظن داجیا ناکما 8
  ü  ü  ü ناگیار هلاسکی ir هنماد 9

  ü  ü  ü تالوصحم يدنب هتسد و تالوصحم تیریدم ناگیار شزومآ 10
  û  ü  ü تیاس ناگدننکدیدزاب يارب پاستاو نیالنآ تچ هناماس 11
  û  ü  ü لگوگ هشقن رد نشیکول ندرک هفاضا 12
  û  ü  ü ناگدننکدیدزاب رامآ 13
  û  ü  ü کینورتکلا دامتعا دامن عیرس تفایرد هرواشم 14
  û  ü  ü نیالنآ تخادرپ و شرافس تبث تیلباق 15
  Gtmetrix û  ü  ü زایتما شیازفا و هیناث 6 زا رتمک ات تیاس يراذگراب نامز شهاک 16
  û  û  ü لگوگ هب یفرعم و تیاس هشقن داجیا 17
  û  û  ü رتشیب یتینما ياه هیال 18
  û  û  ü وئس يا هفرح ياهرازبا شزومآ و بصن 19
  û  û  ü مادختسا مرف و یگدنیامن شریذپ مرف یحارط 20
  û  û  ü تیاس مود نابز ندرک هفاضا 21
  û  û  ü گنیتکرام لاتیجید هعسوت يزیر همانرب و وئس هرواشم هسلج 22
  û  û  ü دیوردنا یهاگشورف نشیکیلپا تخاس 23
 دیالسا 3 دیالسا 2 دیالسا 1 موه دیالسا یحارط 24
 تیاباگیگ 5 تیاباگیگ 3 تیاباگیگ 5/1 تیاس ياهفرح ینابزیم 25
 ناگیار لاس 1 ناگیار هام 6 ناگیار هام 3 تیاس لماک ینابیتشپ 26
 زور 20 زور 30 زور 40 لیوحت نامز 27


