راکشآ هدنشخب-نوناق QA = QA

راکشآ هدنشخب ،نوناق طسوت هدش هداد خساپ لاوس = هدیسرپ لاوس

!زیمآ تنوشخ ریغ و ریغ دوس ،اه لح هار همه
.تسا ناسنا یریگ میمصت زا یشخب نتفرگ خساپ و شسرپ
) .ناگدننک دیدزاب( یسرتسد خساپ و رتلیف ،خساپ تفایرد ،لاوس .دیما ای ضرف ،دز سدح ایآ

.شزومآ و یریگدای  CGزا خساپ و شسرپ = یشخب هدیسرپ لاوس
تسا دیفم خساپ نداد .تسا یریگدای زا یشخب نتفرگ خساپ و شسرپ
.شزومآ
) ،لابند هب( لاوس .شناد زا هدافتسا و ندروآ تسد هب ،لابند هب' تسا  CGزا یشخب تفایرد خساپ و شسرپ
) .نداد تساوخرد( خساپ ) ،ندرک بسک( خساپ تفایرد

.تسا شناد موادت  CG،خساپ ظفح

؟لاوس هب هنوگچ
)دیفم خساپ تفایرد هب هک ات مهم( تسا هدش هلومرف لاوس 1 ST
زا شیب هب زاین تسا نکمم( بسانم طیارش اب یسک " لابند هب ،دیسرپب یسک هچ زا مود 2
)دراد دوجو دیسرپب رفن 1

)بوخ یعامتجا یاه تراهم( خساپ هک یسک زا رکشت اب 3 RD
)دراد دوجو یلوبق لباق خساپ چیه تاقوا یهاگ( یلوبق لباق خساپ 'ندرک بسک متفه 4

)ناگدننک دیدزاب( یریوصت دروکر خساپ ،یتوص ای و لاسرا متفه 5
)خساپ ( 'نتفرگ ارف امش هچنآ 'نداد تساوخرد متفه 6

)بوخ یعامتجا یاه تراهم( نارگید ،شزومآ " هب ار دوخ دیدج شناد زا هدافتسا متفه 7
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راکشآ هدنشخب-نوناق QA = QA

؟لاوس هب هچ
)بوخ یعامتجا تراهم ،دنمشوه( زیچ همه

؟لاوس هب ارچ
دیسرپب لاوس هب دوش یم حرطم )وگتفگ نتخاس ،دننادب دیاب ،یواکجنک( زاین کی

؟لاوس هب هک یماگنه
)بوخ یعامتجا تراهم ،دنمشوه( نونکا

YYY

YY

!امش زا اجنیا رد ات تسا نیا رظتنم 1GOD

 -Prayerلاوس
تسا زیچ همه لاوس هب شالت نم ناهج نیرت ابیز قلاخ  ،ادخ  1زیزع
ندرک ادیپ داشرا و کمک هب زاین تسا نکمم نم شسرپ هب زاین هک
لابند هب و دیسرپب لاوس هب قیوشت ار نارگید دیاب نم باوج
نابهگن نیرت نتورف خساپ و شسرپ یارب امش زا رکشت خساپ
رشب عون بوخ و ادخ  1لالج یارب )مان  (1 STامش رادافو نابهگن

!طوبرم لاوس کی هب خساپ لابند هب امش هک راب ره دوش یم هدافتسا زامن

نایاپ
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