نابهگن نابهگن ناهج یاسیلک  1نامیا  1ادخ 1

یداصتقا CG
میهافم
.تسا  WMWرد غلاب درف ره .تسا  CRONیناگرزاب ره

هیامرس( هاوخدوخ لگنا ارگ هبخن هدولآ زا ار مدرم دوخ هبون هب شالت ،یداصتقا میهافم  CGیو
،رگید دارفا یارب یدیدهت )اه تسینومک( تیافک یب هدولآ تارکونکت ای )ناراد
یارب ! NERSیعامتجا تلادع  practitioو  1GODقلخ زا نابهگن" کی هب .نیمز هرایس
.رشب عون زا بوخ و  1GODلالج

 1موهفم
یراد هیامرس نیشناج )هن و دوس یارب هب قلعتم ارجا هعماج ( CRON

مسینومک ) ،یصوصخ کلام لگنا ،راکتحا ،صیرح ،دساف(
داهن ) .تیافک یب همین لگنا همین ،دساف( یدیربیه و )دساف  incometentتارکونکت (
'  CRONلمع« کی ناونع هب لیدبت و هرداصم تمارغ تخادرپ نودب یصوصخ تیکلام
یزاب ' کی اب '  CRONلمع" ناونع هب تسا هدش لیدبت تلود دوخ داهن  DmC .یزاب ' کی اب
DmC .
و' ریاش  DmC . ،یزاب ' کی اب '  ' CRONلمع دننام یتلود یاه نامزاس
، CRON.یزادنا هار تاعمجت
میمصت هتیمک (  DmC ،یزاب ' طسوت هدش ارجا  '' R ،هیحان تسا هعماج ، C ،
) 7زا یریگ
دوس یارب هن ، N ،هدشن تخادرپ نابلطواد  WMW +تخادرپ ار دوخ نارگراک هب قلعتم ، O ،

.تسا دادبتسا اهنت یربهر .تسا تیریدم نامزاس CRON
زا ) (D MCهرادا هتیمک طسوت . CRONتسا هنالداع هتیمک طسوت یربهر
7.
گنهامه :وضع ، 7لماش )دنوش یم باختنا لاس  1یارب یریگ میمصت هتیمک ( ، D-MC،
.ورب ءانما ، 4یارب ،راد هنازخ ،هدننک
) ،راک و بسک درکلمع یاه صخاش (  ، BPIزا هدافتسا هب زاین  DmCیزاب CRON

) .سایقم داصتقا ( ) ، ESدروم رد طقف ( JIC
هدنراد ،نارادماهس مامت زا  .feedbackو درکلمع یاه صخاش راک و بسک زا هدافتسا  DmCیزاب CRON
)دینیبب ار . (cronیریگ میمصت یارب
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O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪
یصوصخ کلام لگنا هب رفص لمحت
تیافک یب تارکونکت و
 2موهفم
تخادرپ نودب تسا یعطق تیکلام اب نیمز .هب قلعتم )ریاش( دنتسه یلحم هعماج و نیمز هناخ همه
هب دنهاوخ یم اهنآ هک ینامز ات هناخ رد دیناوت یم رگلاغشا .تسا هدش لقتنم ریاش هب تمارغ
کالما چیه( تمارغ تخادرپ نودب لرتنک دشک یم لوط ریاش سپس .دنامب یقاب دنریم یم ای و تکرح
ریاش .تسا رجاتسم کی سک ره .ریاش زا هراجا هداوناخ و ، CRONتلود یتیالو ) .دراد دوجو کالما یارب و
یصوصخ تیکلام نیمز نیمز یثوروم کلم !  CRBCو راک هناخزامن ،هشوخ نکسم دنک یم مهارف
زا هدافتسا دنک یم راکنا )زواجت نودب( یثوروم کلم .همه عفن  landforزا هعماج هدافتسا مورحم .تسا
 ..تسا فلگ نیمز رد کین کیپ طاسب دنک یم راکنا  frontages،هناخدور و هچایرد ،لحاوس مامت

یعطق تیکلام .درب یم تذل مدرم همه هزادنا نامه هب ،دریگ رارق هدافتسا دروم نیمز هرایس داجیا 1GOD
 1GOD.هب نیهوت یصوصخ شخب هب قلعتم هناخ و نیمز
)رامق( نامگ و سدح هب رارق هدافتسا دروم ناراذگ هیامرس طسوت نیمز یثوروم کلم

هاگهانپ کی راکنا )هیامرس شیازفا ،راکتحا( کلم تمیق ات یگدننار هب دیما
زا بانتجا یارب یثوروم نیمز نینچمه ناراذگ هیامرس .تسا هعماج هفرص هب نورقم
هدافتسا ییانج تایلام

زا یلصا لماع یصوصخ یاه هناخبحاص ) .یفنم هدند(
.تسا هعماج زا نامناخ یب یاضعا
قح هعماج نیا .تسا تسکش کی نامناخ یب هک تسا هعماج ره
) .دراد دوجو( تسا ندنام هدنز یارب درادن
اب هراجا زا شیب هنیزه و لو و لش نامتخاس تسار ناراذگ هیامرس زا یخرب
هیامرس .دنوش یم نامناخ یب تخادرپ دنناوت یمن هک یدارفا .بسانم تمیق
ناونع هب هکلب تسین یرادیرخ هراجا دمآرد یارب اعقاو هک تسا کالما یراذگ
روهظ .یگدیسوپ نامتخاس هجیتن .دوش یم هدافتسا تایلام تخادرپ زا رارف
هگن ) .هغاز قشع ناگدنوج و تارشح( ناسنا تنوکس یارب بسانمان هغاز
 /مناخ  +یئاراد راون ،وگخساپ ،نازاب سروب یعطق تیکلام و هناخبحاص یصخش
R6

 FREEHOLD.هب رفص لمحت
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 3موهفم
دزمتسد نتفرگ مزلتسم شاداپ راک .شاداپ راک هب )هفیظو( دراد قح غلاب درف ره
.تسا روآ نان یداصتقا تیریدم همه نیرتهب یارب .طیارش و

طیارش و دزمتسد ،یداصتقا تیریدم یارب
. WMWتسا هدش میظنت یناتسا تلود طسوت )(WMW
الاب ای و ،دنامب یقاب نامه تسا نکمم . WMWتسا هدش میظنت هنالاس
.دراد زاین یداصتقا طیارش ناونع هب نییاپ ای و ،دورب

تلود تیکلام ،یصوصخ تیکلام !دیشاب هتشاد هجوت
هعومجم تلود .وغل اه هیداحتا .تسا  cronیاج هب و وغل دنتسه
 ..طیارش ،دزمتسد
دنچ ) & Aدزمتسد لقادح هتفه (  WMW ،ساسا رب کی یور رب تخادرپ .دراد دوجو تخادرپ تارمن 7
.ربارب
)نیرتشیب (  X7 WMWهب )نیرتمک (  X1 WMWدوش یم عورش اب تخادرپ سایقم

 :شاداپ یعیسو

~ ربهر X5 WMW
~ ریدم X6 WMW

~ ناشورف هدمع و راجت  ،رهام X2 WMW

)نیرتشیب ( X7 WMW

~ دشرا ناشورف هدمع و راجت X3 WMW

~ درگاش  ،صصختم ریغ X1 WMW

ریدم

~ تسرپرس X4 WMW

:تخادرپ تارمن  7همه یارب طیارش
سپس  X1 WMWرد یصخرم هتفه  7تفایرد وا راظتنا
~ دوش یم لامعا نیناوق SMEC

~  X1 WMWرد نامیاز یصخرم هتفه  1تفایرد وا
~  X1 WMWتسا تخادرپ عطاقم مامت یارب رامیب تخادرپ

~  X1 WMWدراد دوجو رد تیاکش یصخرم زور 3
~  X1 WMWتسا هدش تخادرپ هنالاس یصخرم هجرد )زور  (2X 7دراد دوجو هتفه 2

.تسا هدش هئارا تشادهب و یندیشون ،اذغ ،راک هدند
یصخرم یراذگراب نودب ، ..تخادرپ ،شزادرپ تردق ،رگید یایازم نودب .دراد دوجو شاداپ چیه
~ .دراد دوجو ینالوط یصخرم هن و ،هنالاس

:طیارش لقادح تخادرپ تارمن
 ) ،یاه تراهم چیه ( X1 WMW

تراجت« ای و رهام ) ،هریخذ( ' 'CEلیمکت ( X2 WMW
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 ) ،یهاوگ
 CE ) ،هریخذ  ،داتسا یراجت یاه همان یهاوگ ( X3 WMW

 CE ) ،هریخذ ،امنهار داتسا یهاوگ X4 WMW ( ،
 CE ) ،هریخذ ،ربهر ملپید X5 WMW ( ،
 CE ) ،هریخذ ،دیهدب ملپید X6 WMW ( ،
 CE ) .هریخذ  '،ریدم هجرد X7 WMW ( ،
دوجو زاب کی هک یماگنه ) .وا وا ( یتامدقم زا سپ رتشیب هعلاطم !یلغش ریسم
.دشرا طسوت هدش جیورت ،دراد

نیا دیفم ریاش .دینک ادیپ تقو هراپ راک ای و لماک دیناوت یم هک ینارگراک
!راکیب فذح  X1 WMW .رد مادختسا دارفا

!!!  WMWندرک تیامح
 4موهفم
ریاش هب قلعتم ) ..تبث قح( یونعم تیکلام مامت
قیرط زا ) (IPیونعم تیکلام .مامت طسوت هدافتسا یارب ناگیار ) .هعماج(
مرج ،راکتحا ،هدنرد ،یلگنا یاه  IPزا راکتحا .تسا هدش ظفح شناد موادت«
 / R6مناخ تسا ترابع
.ندنازوس ات هراوهگ زا ،ناگیار شزومآ' هئارا ناتسا و ریاش
تیکلام لاقتنا .هعماج یاضعا همه هب قلعتم یونعم تیکلام مامت ضوع رد
 / R7مناخ :تسا تنایخ ) ..سوساج ،عابتا دنچ( ناگناگیب هب یونعم

 (PHeC، PDEcناتسا و ) (SMECهئارا ریاش طسوت هک تسا ناگیار شرورپ و شزومآ

دارفا .تسا ینالوط یگدنز همه شزومآ و یریگدای رد دراد قح سک ره ، CE) .
.تسا هعماج و راک ،هداوناخ هب شناد موادت' هئارا
زا ار ناگیار یکشزپ ریاش .شرورپ و شزومآ و یکشزپ عمتجم ریاش SMEC ،
نیا .دنک یم مهارف نادنملاس و ناکدوک هب ناگیار شزومآ و گرم هب موهفم
ریسم کی نینچمه  'SMEC. SMECقیرط زا یعامتجا تامدخ دنک یم مهارف
!تسا وا اهنت یارب یلغش

ناگیار ناتسرامیب ناتسا عبنم کی  ".تسا شزومآ عمتجم و یتیالو ناتسرامیب PHeC ،
کی نینچمه . PHeCوا و وا نالاسگرزب و وا ناوج هب ناگیار شزومآ و گرم هب موهفم زا
!تسا وا اهنت یارب یلغش ریسم
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طیارش رد هب تظافح و تیاده' کمک . PDEcسناژروا زکرم و یتیالو عافد PDEc ،
ارتکد همانایاپ نآ و ناتسا هب یرارطضا
ریسم .یربهر هاگودرا" قیرط زا راطق ناریدم ،دادرارق  ،سدقم جاودزا :زاغآ ) . PDEcعماوج(
.وا و وا یارب یلغش
، CE،یرابجا لاس  1رد روضح هب ار وا هلاس  18و وا هلاس  17ره .سناژروا تامدخ نمجنا CE ،
و ریاش یارب اهنآ ندوب دیفم یارب )لولعم لماش( یبایزرا ناناوج ره'  CEیو .تامدخ
فذح . CEتسا هتفای شیازفا تسا نکمم اهنآ یدنمدوس هچ دریگ یم میمصت .ناتسا
دریگ یم میمصت . CEقوقح و فیاظو تاعامتجا« اب ار نآ نیزگیاج و ردام و ردپ ذوفن
.تسا هعماج یاهزاین و دوخ یاه ییاناوت ره رد ناونع هب وا و  SHEزا کی ره یلغش ریسم

مهارف جیورت ناونع هب ،یزومآراک هرود اب عورش اب یلغش ریسم کی ناگیار شزومآ
شرورپ و شزومآ هدیاف یب ارگ هبخن .تسا سرتسد رد رتشیب هعلاطم ،دنک یم
 X1رهام نارگراک چیه ناونع هب نالیصحتلا غراف .هلابز )اه هاگشناد( هاتوک شرب
اه هاگشناد .یزومآراک زا عورش هب روبجم ار اهنآ یا هفرح کی لابند هب اهنآ رگا WMW
ریغ شرورپ و شزومآ هب ار لوپ هک یتلود !هفخ" تسا یتلود ریغ شزومآ !هفخ"
 / R6 .مناخ ،وگخساپ ،نیزگیاج تلود تقرس .تقرس هعماج زا یتلود

درکیور .دوش هنادواج و ظفح )یونعم تیکلام( درف کی یگدنز هبرجت شناد
نآ زا هدافتسا و لاقتنا ،تبث یارب شور و ییاسانش یداقتنا شناد موادت-شناد
.تسا هدش ادج یصخش و راک نیب تسا یگدنز هبرجت شناد .دنک یم مهارف شناد

.دنتسه رطخ ضرعم رد  IPزا یدایز ریداقم گرب دنمراک هک ینامز
ظفح نانکراک یونعم تیکلام هک تسا مهم رایسب اهزغم نیا اب هلباقم یارب
نتفرگ .تسا یرورض دنمراک گرب زا لبق شناد نیا ظفح و فرصت هب ار نآ .دوش
) .رانک رد راک( هیاس ) ،شیامن( وئدیو ) ،ناتساد نتفگ( یتوص ینعم

هب .هتشاذگ کارتشا هب هداوناخ و هعماج اب تسا ) (IPار درف کی یگدنز هبرجت شناد
کارتشا هب .ناگیار شرورپ و شزومآ متسیس قیرط زا دیآ یم یعامتجا یراذگ کارتشا
یتوص ،ناهد ینعم هب یراذگ
) .رد تسد( هیاس ) ،شیامن( یریوصت )ناتساد نتفگ(

یت یآ .هون و ناکدوک قیرط زا دیآ یم هداوناخ یراذگ کارتشا هب
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زا درف ره ) .رد تسد( هیاس ) ،شیامن( وئدیو ) ،ناتساد نتفگ( یتوص ،ناهد ینعم
نارگن و تبثم ود ره( ار دوخ یگدنز تایبرجت طبض یارب هک تسا یگلاس  14نس
) .هدننک

:هب رفص لمحت
.یونعم تیکلام دوس
شزومآ و نامرد تشادهب ناگیار
) تسار دنورهش (

 5موهفم

ای و یراجت دب تسا روآ دایتعا رامق
.موهفم یصخش داصتقا
قاروا( تاقتشم ) ،هیامرس شیازفا( نامگ و سدح تالغتسم و کالما و نیمز ،لماش یراجت رامق
تیکلام .یلام عبانم .) ،مکح ،ماهس ،ماهس ،مرها ،هضواعم ،هنیزگ ،سجده ،فلس ،ولج هب ،هضرق
هعرق ، tabarets ..) ،تنرتنیا ،اه هزاغم یدنب طرش( رامق رامق یاه نلاس .دسر یم نایاپ هب یعطق
،دیهدب قودنص ،لاثما( دوس ،رامق جورم .تسا هدش هتسب )ماهس ،هدنیآ( تالدابم ،یشک
) ..ماهس رازاب نارازگراک ،نارگ هلماعم فلس تالماعم
لومشم ،تسا بجوم هتساوخان تفایرد  recenueره .تسا دایتعا رامق  / R7مناخ ،نتفرگ
 (100٪) .تایلام

و بسا ،اوعد گس و سورخ( یدنب طرش :یصخش رامق
،ات ، 2نیمز اوعد تحت ،یشزرو یدنب طرش ،یزات هقباسم
ندرک یزاب  ..) ،جیاتن رگید
 ..) .رکوپ ،تنرتنیا ،یشک هعرق ،یزاب ،وتول هیبش یزاب عونکی(

نیا ،تنرتنیا یاه تیاس بو ،اه هناخ رامق ،اه هزاغم یدنب طرش ،قاتا سامت لاثما( رامق یاه نلاس
طرش ،یشک هعرق ،لاثما ،وتول هیبش یزاب عونکی( دوس و جورم رامق .نتسب ) ..یشک هعرق اه هناسر
 R7مناخ ،نتفرگ ) ...رامق ای و یدنب طرش رگید ،صلاخ رامق یاه تیاس بو ،یشزرو یاه یدنب

هگن و دوخ زا ندرب تذل اهنآ ناونع هب داتعم ینالوط ناونع هب اهنآ منک یمن رواب ناداتعم
دنتسه نادان ناداتعم .مه اب ار دوخ یگدنز نتشاد
کی هب اهنآ ندش لیدبت داتعم هک یماگنه ! )زیگنا تقر  -رابفسأت( فیعض و حول هداس ) ،قمحا(
،یقالخا ریغ ،راکم ،بلقتم ،یعامتجا دض ،مهوت ردخم داوم هب ناداتعم .تسا هعماج و دوخ یارب دیدهت
یاهورین نیا .دوش ، uncaringهاوخدوخ
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.قوقح و یاه یدازآ ندرک دودحم .ار دوخ یگدنز کبس لرتنک یارب هعماج

!رامق هب ار رفص لمحت
 6موهفم
هب نآ ) ،هسوک  Loan-تایلمع( تسا هدنرد ماو یصخش و یراجت رابتعا
ماو .یهدب عمج رثا و تلع هک تسا راکهدب یم یگدرب یرابتعا .دسر یم نایاپ
 / R6مناخ ،دنتسه مرجم یهدب عمج و یشحو ناگدنهد

دوخ هجدوب یلام نیمات یارب دینک هدافتسا رابتعا دیناوت یم )ریاش ،یتیالو( تلود
دمآرد ) .ات دور یم  (WMWشیازفا یتلود تامدخ ات دور یم )همیرج و تایلام( تلود دمآرد .ار
هدافتسا یرابتعا تلود ) .دور یم نییاپ  (WMWعطق ار دوخ تامدخ دبای یم شهاک تلود
نیزگیاج یهدب هب دور یم هک تلود .یصخش و یراجت رابتعا دوش یم فقوتم و دینک
.دشاب یم دهد یم خر هک یهدب هنوگ ره لابق رد یصخش تلود یاضعا .تسا هدش

تاعمجت  CGو ارتکد همانایاپ اب ات دنتسه . CRONیراد هیامرس دسر یم نایاپ هب یرامخ یراجت رابتعا
هب نانچمه اهنآ رگا .دنک دیلوت ار اهنآ دمآرد رد ندنام هدنز یارب دیاب . CRONتسا هدش میظنت
.دنک لیطعت ار اهنآ یتح تسین نتسکش

نیب ماو تخادرپزاب .دوش یم فقوتم یصخش یرابتعا ،یراجت
.دوب دهاوخن ارجا لباق ،اه هداوناخ ،ناتسود
،دنتسه مرجم یهدب عمج .دسر یم نایاپ هب یهدب یروآ عمج

 / R6مناخ

ماو ،یرابتعا هب "هن" نتفگ
یهدب عمج تازاجم
 7موهفم
هب .دنناسرب ماجنا هب نآ مدرم هب ار دوخ یسایس تاراظتنا و دهعت تسا نکمم تلود ات دنتسه زاین دروم تایلام
تیفاعم  R6مناخ :زا دنترابع مرج بانتجا تایلام اهنآ .یتایلام تیفاعم نایاپ رب تایلام و یتایلام ندناسر لقادح
.تسا هدش هتسب یتایلام

،ندنل رهش ،نمیک ریازج ،ادومرب ،زیلب ،اماهاب ،ارودنآ ،اکسالآ :هاگهانپ-تایلام
،یسرجوین ،ادیرولف ،یبد ،روالد ،سربق ،ویدیو
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،وکانوم ،نیاتشا نتخیل ،نم هریزج ،دنلریا ،گنک گنه ،یمشپ هتفاب سابل
،سیئوس ،یبونج یاتوکاد ،لشیس ،روپاگنس ،ونیرام ناس ،اماناپ ،اداون ،گروبمازکول
.تسا گنیمویاو ،نیجریو ریازج ،ناکیتاو ،وتاوناو ،وکیک و کرت ،سازگت

نابهگن-نابهگن .تایلام یروآ عمج هب تلود زاین زا تیامح نابهگن نابهگن
!لیمحت یندم هفیظو کی تایلام تخادرپ .بانتجا تایلام تفلاخم

.تسا بانتجا تایلام ندناسر لقادح هب تایلام

!بانتجا یتایلام یم تسارت
!تایلام زا بانتجا دنتسه یتایلام تیفاعم زا یلام یاه کمک

!هعماج زا تقرس بانتجا تایلام
 / R6مناخ :تسا مرج بانتجا تایلام
تایلام خرن عون

تاعالطا

دمآرد

0٪

)هدوزفا شزرا رب تایلام( هدوزفا شزرا رب تایلام
لماش

21٪

 WMW 7هب appliesup

) 7یگتفه دزمتسد لقادح(

تامدخ و اهالاک همه
)ءانثتسا نودب(

 ¹راک و بسک
یعافتنا صلاخان هب رما
70٪
 WMW 7الاب لامعا toincome
دمآرد 100٪
،هرهب ،ماهس دوس همه لماش زا ریغ دمآرد 100٪

، ...ندرب ،شیازفا هیامرس ،هراجا

!یصخش لیاسو فاعم
یالاب رد لیمکت عفن ره هب رما
!دزمتسد
رابکی .فرصم رابکی ره هب رما
!جراخ هدر زا فرصم
ریغ .تفایزاب لباق ریغ ره هب رما
!جراخ هدر زا تفایزاب لباق
یعیبط و  arteficialره هب رما
هدننک نیریش

کالما 100٪
یلغش یایازم 100٪
هضرع لباق 100٪
تفایزاب لباق ریغ 100٪
و  arteficialهدش هفاضا 100٪

.یعیبط یاه هدننک نیریش

رب یگتفه دزمتسد لقادح کی رد . Payطیارش و دزمتسد نتفرگ مزلتسم شاداپ راک
تلود طسوت لاس ره ) (WMWیگتفه دزمتسد لقادح .ربارب دنچ  (WMW) & Aساسا
.تسا هدش میظنت
زا  50٪دراد یم هگن ار ریاش  .هیحان یروآ عمج طسوت ،هدوزفا شزرا رب تایلام ! ،دیشاب هتشاد هجوت
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مامت و یروآ عمج یناتسا تلود .یناتسا تلود هب دصرد  50ولج هب و هدش یروآ عمج تایلام
زا لوپ یروآ عمج ناتسا و ارتکد همانایاپ ود ره نیا رب هوالع .دراد یم هگن ار رگید یاه تایلام
.همیرج و هنیزه ،ماهتا ،قیرط

( "  " CRONزا اهنآ .دنک یمن ینابیتشپ یصوصخ یاه تکرش ماجنا نابهگن نابهگن ناهج ¹
ای و راک ،یگتسیاش اب تسین یزیچ هتساوخان ) .دوس یارب نتنآ اب هن و یارجا نمجنا
.تسا هدروآ تسد هب تامدخ

.تلود طسوت هدش ارجا .هتساوخان نایاپ تورث و تردق ،تیعقوم ،دمآرد

،اه تنس و یگنهرف ثاریم ،کالما :هعماج گرم زا سپ یگدنز تسا یفوتم درف کی
تایبرجت و شناد هتشابنا ،اه یراگدای و یگداوناخ ننس ،ثاریم و کالما .موادت شناد
.دنک یم روبع
اب دسر یم نایاپ هب( تردق ) ،گرم اب دسر یم نایاپ هب( دنک یمن روبع ناکم یور رب و کالما
.تلود دمآرد هب دور یم تورث همه )گرم

رابکی !رت هلابز نفد تسرد  ..اهایرد ،اه هاربآ هدولآ .دنتسه هدیاف یب فرصم رابکی
.تلود طسوت هدش ارجا !جراخ هدر زا فرصم

ارجا !جراخ هدر زا تفایزاب لباق ریغ .هلابز نفد ،هلابز لیدبت ریغ تفایزاب
.تلود طسوت هدش
) (100٪یفاضا تایلام لومشم .دوش درسلد هک تسا یعیبط ای  /و یعونصم  weetenersندرک هفاضا
.تلود طسوت هدش ارجا .

بانتجا تایلام حرط اهنآ !یلعج یم یلام کمک و ششخب یتایلام تیعضو هک هیریخ
و هیریخ نتسب !تسین یلام کمک نیا هب زونه .تسا دساف تلود طسوت هدش دییات
 / R6مناخ ،تلود رارق ینوناق درگیپ تحت .ییاراد هرداصم

 R6 .مناخ تسا مرج )ناطیش زا یا هریجنز( دنمتورث ندوب

! 1GODنیهوت و یعامتجا دض ،هعماج هیلع تیانج
.دسر یم نایاپ دیاتراپآ تورث

شیازفا( رامق ،تسار یپک ،عارتخا تبث قح ،قلطم تیکلام ،یصوصخ تیکلام ،راکتحا زا یشوپ مشچ
،مکح ،هضواعم ،ماهس ،ماهس ،اه هنیزگ ،زجه ،مرها ،فلس تالماعم ،ولج هب ،هضرق قاروا ،هیامرس
رامق یاه تیاس بو ،یشزرو یاه یدنب طرش ،یشک هعرق ،وتول هیبش یزاب عونکی ،لاثما ،رامق
تایلام .) ،یهدب عمج ، ...ماو ،تراک( رابتعا  ...) ،رگید رامق ای و یدنب طرش ره ،تنرتنیا
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،دامتعا ،یتایلام تیفاعم ،یتایلام ندناسر لقادح هب ،یتایلام یاه تیفاعم( بانتجا
لسن اما یدعب لسن ،لسن نیا یارب یدیدهت اهنت هن تورث دیاتراپآ  ..) ،یلام یاه کمک
،یصوصخ تیکلام ،راکتحا یشوپ مشچ هک ردام و ردپ شرازگ هب ناکدوک .هدنیآ یاه
ندرب نیب زا ،یرابتعا ،تبث قح ،قلطم تیکلام ،تورث دیاتراپآ ،تایلام زا بانتجا ،رامق
ای هک دهد یم هزاجا نارادمتسایس  MS R 6و فذح ،وگخساپ نیدلاو .دوخ ناکدوک هدنیآ
،یرابتعا ،تیار یپک ،قلطم تیکلام ،یصوصخ تیکلام ،راکتحا :زا دنترابع لوئسم
!دیاتراپآ تورث ،تایلام بانتجا ،رامق ،عارتخا تبث

یگدنز رت هنالداع هعماج کی یارب یداصتقا CG
!دیفم شاداپ
نابهگن .تسا زاین دروم هعماج تموکح .تسا یداصتقا  CGموهفم یزاس هدایپ یارب
.تسا یسایس و یونعم ،هیال تموکح  2ینابیتشپ نابهگن
: Orackle .ناتسا  ،اکیرما ناتسوپهایس دض یرس نامزاس : ،یلحم ،هیال  2تسا یونعم

 ، .یتیالو ناملراپ  ، ،ریاش »اروش« تسا یلحم ،هیال  2یسایس
.یگدنیامن )وا وا( ربارب باختنا قیرط زا دیآ یم تموکح
صاصتخا  competanceطسوت اه تیلوئسم .دهد یم لیکشت هتیمک کی ربارب بختنم ناگدنیامن
.تسا هنالداع باختنا هتیمک طسوت تموکح !تسا دادبتسا  1طسوت یربهر .تسا هداد

.وا و وا زا ربارب یگدنیامن تایه کی
کی تسا  7SHE. Oratoriumو  7HEزا )'نالک' ( بختنم هتیمک کی تسا عامتجا
 7SHE.و  7HEزا )' ( 'Orackleبختنم هتیمک
زا لکشتم ناملراپ .باصتنا  1 SHE) + 3و وا  (1باختنا  2ات )'اروش'( ریاش
لیکشت یارب وا  7 HE 7بختنم نآ زا سپ باختنا نیا  35 SHE.و وا  35باختنا
.تلود
نیناوق .تسا نیناوق نیا ارجا و نیناوق دنک یم تموکح .ییوگخساپ دیاب تموکح
 .راکشآ هدنشخب-نوناق ' زا ساسا رب

نایاپ
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