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 :همذهِ

هبتٌی بش ًیبصّبی ولیِ هجوَػِ ّبی آبی اص جولِ اػتخشّب ٍ هجوَػِ ّبی پبسن  افضاسی ػبدُ ٍ وبسبشدی ، ًشم ًشم افضاس پبسػِ

دس اداهِ اهىبًبت ٍ ٍیظگی .ػبدُ ٍ وبسبش پؼٌذ هیببؿذ ًشم افضاس داسای اهىبًبت فشاٍاى ٍ سابظ وبسبشی بؼیبسایي . هیببؿذآبی 

 .ّبی ًشم افضاس سا بشسػی هیٌوبیین

 

 

: هیببؿذ صیش هَاسد ؿبهل افضاس ًشم ایي اهىبًبت جولِ اص

  صیبب ٍ ػبدُ وبسبشی سابظ •

  ؿبــىــِ تحت •

  وبسوٌبى هـخلبت تؼشیف اهىبى •

  وبسوٌبى ًوَدى فؼبل غیش یب فؼبل اهىبى •

  وبسبشی گشٍّْبی هذیشیت اهىبى •

  وبسبشاى دػتشػی ػغَح هذیشیت اهىبى •

  ػیؼتن دس دػتبٌذ ؿبسط اهىبى •

  هـتشی بِ دػتبٌذ هبلغ هبًذُ تؼَیِ اهىبى •

  ؿْشیِ دسیبفت ٍ اػضبء ثبت اهىبى •

  آهَصؿی والع ّبی ًبهی ثبت ؿْشیِ ٍ هـخلبت ثبت اهىبى •



 D'v,Iffff ddddkvl [Year] 
نرم افزار مدیریت استخر و پارک آبی 

 
گروه نرم افزاری پارسه  

 

65508015-021 

0912 

 

 

3646898-0912 

0912 

 

 

  اعالػبت ببصیببی ٍ گیشی پـتیببى اهىبى •

  ػیؼتوی تٌظیوبت تغییش اهىبى •

،   فَد فشٍؿگبُ ، فؼت ، پزیشؽ ،هبًٌذ فبوتَس ٍ بلیت كذٍس جْت هختلف بخؾ ًْبیت بی تؼشیف اهىبى •

ٍ ... 

 اهىبى كذٍس بلیظ تَػظ اپلیىیـي اًذسٍیذ ٍ تَػظ تبلت دس فضبّبی هشعَة             •

  اًببس هَجَدی هذیشیت اهىبى •

  دلخَاُ ّبی لیوت بب بلیت گًَِ ّش تؼشیف اهىبى •

  ّوضهبى كَست بِ ٍ هختلف ّبی بخؾ دس بلیت كذٍس اهىبى •

  ػیؼتن هذیش تَػظ كبدسُ ّبی بلیت هذیشیت ٍ هـبّذُ اهىبى •

  ػیؼتن هذیش تَػظ كبدسُ ّبی فبوتَس هذیشیت ٍ هـبّذُ اهىبى •

  ػیؼتن هذیش تَػظ ببعلِ ّبی فبوتَس ٍ بلیت حزف اهىبى •

  هختلف ّبی بخؾ بِ وبسبشاى تخلیق اهىبى •

  فبوتَس ٍ بلیت سٍی بش دلخَاُ پیبم ثبت اهىبى •

  فبوتَس ٍ بلیت كذٍس ٌّگبم دس افضٍدُ اسصؽ بش هبلیبت ٍ تخفیف ًوَدى لحبػ اهىبى •

  وبسوٌبى دیگش ٍ هذیشیت هببیي پیبم دسیبفت ٍ اسػبل اهىبى •

  آًالیي وبسوٌبى هـبّذُ اهىبى •

  ّب حؼبة ؿوبسُ تؼشیف اهىبى •

  ّب بخؾ ولیِ یب ٍ خبف بخؾ یه سٍصاًِ فشٍؽ گضاسؽ •

  خبف وبسبش یه فشٍؽ گضاسؽ •

  هـخق صهبًی ببصُ یه دس هجوَػِ ول یب ٍ خبف بخؾ یه فشٍؽ گضاسؽ •

  خبف حؼبة یه بِ ٍاسیضی هببلغ گضاسؽ •

  وبسبشاى لیؼت هـبّذُ •
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 (لببل هـبّذُ دس اپلیىیـي اًذسٍیذ اص عشیك هَببیل ٍ بِ كَست آًالیي) سٍصاًِ فشٍؽ خالكِ هـبّذُ •

  هـخق صهبًی ببصُ یه دس هجوَػِ ول ٍیب بخؾ یه فشٍؽ خالكِ هـبّذُ •

  پزیشد هی كَست پشیٌت فیؾ دػتگبُ تَػظ بلیت كذٍس •

 گشاهی هـتشیبى دسخَاػت كَست دس افضاس ًشم گؼتشؽ لببلیت •

 

 :بخؾ ّبی هختلف ًشم افضاس 

 

 تلَیش كفحِ اكلی ًشم افضاس پبسػِ: 1 ؿىل
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 :هٌَی تؼبسیف اٍلیِ

 

 تؼبسیف اٍلیِتلَیش هٌَی : 2 ؿىل

 

هٌَی اص جولِ هْوتشیي اهىبًبت .ػبسیف اٍلیِ ؿبهل هَاسد فَق هیببؿذ تّوبًغَس وِ دس تلَیش فَق هـبّذُ هیٌوبییذ ، هٌَی 

ابتذا گشٍّْبی اكلی ٍ فشػی وبال ّب تؼشیف هیـَد ٍ .فَق اهىبى تؼشیف وبال بب هـخق ًوَدى گشٍّْبی اكلی ٍ فشػی هیببؿذ 

اص .ایي وبال ّب بؼذا هیتَاًذ دس فشٍؿگبّْبی هختلف هجوَػِ بِ فشٍؽ بشػذ. ػپغ هـخلبت وبهل وبالّب تؼشیف هیگشدد 

تلَیش فشم تؼشیف وبال ّب بِ .ببؿذ ... اد غزایی هَسد هلشف دس سػتَساى ٍ یب لَاصم ٍسصؿی ٍجولِ ایي وبال ّب هیتَاًذ اًَاع هَ

 .ؿىل صیش هیببؿذ
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 فشم تؼشیف وبال:3 ؿىل

هثال هَاد غزایی ببیذ .فشٍؽ بشػذُ هیتَاى هـخق ًوَد چِ وبالیی دس چِ فشٍؿگبّی ة "اًتؼبة وبال بِ بخؾ فشٍؽ"اص هٌَی 

  .تلَیش ایي فشم بِ كَست صیش هیببؿذ.فشٍؿگبُ  دس سػتَساى بِ فشٍؽ بشػذ ٍ لَاصم ٍسصؿی دس

 

 اًتؼبة وبال بِ بخؾ فشٍؽ:4 ؿىل
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 :هٌَی هؼشفی بخؾ ّبی هجوَػِ 

اص جولِ ایي بخؾ ّب هیتَاى بِ بخؾ پزیشؽ ، بَفِ ، .دس ایي لؼوت هیتَاى بخؾ ّبی گًَبگَى هجوَػِ سا تؼشیف ًوَد

 .صیش هیببؿذ تلَیش ایي فشم هغببك ؿىل. اؿبسُ وشد... سػتَساى ، فشٍؿگبُ ، پبسویٌگ ، هبػبطٍ

 

 هذیشیت بخؾ ّبی هجوَػِ تفشیحی:5 ؿىل

 :فشم تؼشیف اًَاع بلیظ

بب تَجِ بِ ایٌىِ دس ّش هجوَػِ ای اًَاع هختلف بلیظ یبفت هیـَد ، لزا دس ایي ًشم افضاس اهىبًی سا فشاّن ًوَدُ این تب بتَاى ّش 

 ...، بلیظ عالیی ٍ% 10هبًٌذ بلیظ سایگبى ، بلیظ بب تخفیف . ًَع بلیظ دلخَاّی سا تؼشیف ًوَد 

بشاى سفشم ػٌَاى ٍ لیوت دلخَاُ بلیظ هـخق هیـَد ٍ بب ثبت آى ، دس لؼوت پزیشؽ لببل هـبّذُ خَاّذ بَد ٍ وبدس ایي 

 .تلَیش هشبَط بِ ایي فشم دس صیش لببل هـبّذُ هیببؿذ.پزیشؽ هیتَاًٌذ ایي بلیظ ّب سا بِ فشٍؽ بشػبًٌذ 
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 فشم تؼشیف بلیظ: 6 ؿىل

 

 :فشم تؼشیف پؼت ّبی اداسی 

بِ ػٌَاى هثبل هذیش ػیؼتن ، هؼئَل فشٍؽ ، هؼئَل پزیشؽ .ف وبسبشاى سا تؼشیف ًوَد دس ایي فشم هیتَاى پؼت ّبی هخلَ

ٍ... 

 .تلَیش فشم فَق بِ ؿىل صیش هیببؿذ
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 تؼشیف پؼت ّبی اداسی فشم:7 ؿىل

 

 :تؼشیف ًبم ببًه ّب 

ًیبص اػت تب ، ... دس ٌّگبم دسیبفت هببلغ ًمذی اص وبسبشاى بِ دالیل هختلف اص جولِ پزیشؽ ، دسیبفت ؿْشیِ ، دسیبفت هبلغ وبال ٍ

لببل تفىیه ببؿذ ( اص عشیك دػتگبُ وبستخَاى)ًبم ببًه ّب ٍ اًَاع حؼبة ّب هـخق ؿَد تب هببلغ ٍاسیضی بِ ّش حؼبة 

 .تلَیش ایي فشم ؿبیِ بِ ؿىل صیش هیببؿذ.

 

 فشم تؼشیف ػٌبٍیي ببًه ّب:8 ؿىل
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 :فشم تؼشیف حؼببْب 

ٍجِ اص عشیك وبست دس ایي فشم هیتَاى اًَاع حؼببْبی هشبَط بِ دػتگبّْبی وبست خَاى سا هـخق ًوَد تب ٌّگبم دسیبفت 

 .سا دس اداهِ هـبّذُ هی ًوبییذ تؼشیف حؼببْبتلَیش فشم .خَاى هـخق گشدد وِ هببلغ بِ وذام حؼببْب ٍاسیض ؿذُ اػت

 

 حؼببْب فیتؼش فشم:9 ؿىل
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 :هٌَی هذیشیت 

 .صیش هیببؿذ آیتن ّبی حبٍیٍ  هیـَد ػولیبت خبف هذیشیتی سا ؿبهلگضیٌِ ّبی هَجَد دس ایي هٌَ 

 

 تیسیهذ یهٌَ:10 ؿىل

دػتشػی هیتَاى گشٍّْبی هختلفی سا تؼشیف وشد ٍ بشای ّش گشٍُ حك دػتشػی دس لؼوت هذیشیت گشٍّْبی وبسبشی ٍ حك 

 .تلَیش فشم فَق ّوبًٌذ ؿىل صیش هیببؿذ.لبئل ؿذ تب وبسبشاى هختلف فمظ بِ هحذٍدُ اختیبسات خَدؿبى دػتشػی داؿتِ ببؿٌذ
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 هذیشیت گشٍّْبی وبسبشی:11 ؿىل

 

 

 گشٍّْبی وبسبشی دػتشػیفشم هذیشیت حك : 12 ؿىل

 :فشم هذیشیت وبسبشاى 

دس ایي فشم هیتَاى وبسبشاًی سا وِ بب ػیؼتن وبس هیىٌٌذ تؼشیف ًوَد ٍ بشای ّش وبسبش ًبم وبسبشی ٍ ولوِ ػبَس هتوبیضی تؼشیف 

لبدس خَاٌّذ بَد بب ًبم وبسبشی ٍ ولوِ  ػیؼتنى دس ایي كَست وبسبشا . ًوَد ٍ حك دػتشػی ّش وبسبش سا ًیض هـخق وشد 
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دس ضوي ولیِ الذاهبت ّش . چْبسچَة تؼشیف ؿذُ تَػظ هذیش ػیؼتن فؼبلیت ًوبیٌذ ٍ دس  ػبَس خَد ٍاسد ػیؼتن ؿًَذ 

 .وبسبش دس ػیؼتن لببل سّگیشی خَاّذ بَد 

 

 

 

 وبسبشاى تیسیهذ فشم:13 ؿىل

 

 :ّبی ؿبىِ  فشم هذیشیت سخذاد

خشٍج وبسبشاى اص ػیؼتن ٍ ػولیبتی وِ دس ػیؼتن سخ هیذّذ دس ایي  ٍاتفبلبتی وِ دس ػیؼتن سخ هیذّذ اص جولِ صهبى ٍسٍد 

 .هـبّذُ خَاّذ بَد ٍ هذیش ػیؼتن هیتَاًذ ػولیبت هختلف سا سدگیشی ًوبیذ لؼوت لببل 



 D'v,Iffff ddddkvl [Year] 
نرم افزار مدیریت استخر و پارک آبی 

 
گروه نرم افزاری پارسه  

 

65508015-021 

0912 

 

 

3646898-0912 

0912 

 

 

 

 ؿبىِ یّب سخذاد تیسیهذ فشم: 14 ؿىل

 

 :فشم هذیشیت بلیظ ّب ٍ فبوتَس ّبی كبدس ؿذُ 

اعالػبت هشبَط بِ بلیظ ّب ٍ فبوتَس ّبی كبدسُ  دس ایي لؼوت اهىبًبتی تؼبیِ ؿذُ تب هذیش ػیؼتن بتَاًذ بب سٍؿْبی گًَبگَى 

بِ ػٌَاى هثبل ابْبهی دس فبوتَسی خبف ٍجَد داسد ، دس ایي لؼوت .اص بخؾ ّبی هختلف هجوَػِ سا جؼتجَ ٍ ٍیشایؾ ًوبیذ

  .هیتَاى فبوتَس هشبَعِ سا جؼتجَ ًوَد ٍ ابْبم هَسد ًظش سا سفغ ًوَد 

 

 ؿذُ كبدس یّب فبوتَس ٍ ّب طیبل تیسیهذ فشم:15 ؿىل
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 :فشم هذیشیت اعالػبت هـتشیبى

ًوَد  ثبتدس ایي فشم هیتَاى اعالػبت هـتشیبًی وِ جْت ثبت ًبم والػْبی آهَصؿی ٍ یب ػضَیت دس هجوَػِ الذام ًوَدُ اًذ 

اعالػبت وبهل افشاد .دس هشاحل بؼذی هیتَاى بشای ایي افشاد وبست ػضَیت ٍ یب وبست ؿشوت دس دٍسُ ای خبف سا كبدس ًوَد.

هبًٌذ اسػبل پیبهه بِ افشاد )ثبت ؿذُ هیتَاى بؼذ ّب اػتفبدُ ّبی دیگشی ّن ًوَد دس ایي لؼوت ثبت هیگشدد ٍ اص اعالػبت

 .تلَیشفشم فَق بِ كَست ؿىل صیش هیببؿذ....(ػضَ ٍ

 

 اىیهـتش اعالػبت تیسیهذ فشم:16 ؿىل

 

 :هذیشیت اعالػبت هشبیبى

 هـخلبت وبهل هشبیبى دس.تؼشیف وشد ... دس ایي فشم هیتَاى اعالػبت هشبیبى هجوَػِ سا جْت بشگضاسی والػْبی هختلف ٍ 

 .ایي لؼوت ثبت ٍ ًگْذاسی خَاّذ ؿذ



 D'v,Iffff ddddkvl [Year] 
نرم افزار مدیریت استخر و پارک آبی 

 
گروه نرم افزاری پارسه  

 

65508015-021 

0912 

 

 

3646898-0912 

0912 

 

 

 

 اىیهشة اعالػبت تیسیهذ:17 ؿىل

 

 :فشم هذیشیت والػْبی آهَصؿی

دس ایي لؼوت هیتَاى والػْبی آهَصؿی هتفبٍتی سا تؼشیف ًوَد ٍ هبلغ ؿْشیِ سا ًیض بؼتِ بِ ًَع والع تؼشیف وشد ٍ دس 

 .لؼوت دسیبفت ؿْشیِ ، هبلغ ؿْشیِ سا اص وبسبش دسیبفت ًوَد 

 

 یآهَصؽ یوالػْب تیسیهذ فشم: 18 ؿىل
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: فشم دسیبفت ؿْشیِ 

البتِ اهىبى تمؼیظ ؿْشیِ ّن ٍجَد داسد ٍ هیتَاى هبلغ . تؼشیف ؿذُ سا دسیبفت ًوَد دس فشم فَق هیتَاى ؿْشیِ والػْبی 

 .دٍسُ آهَصؽ دسیبفت ًوَدعَل ؿْشیِ سا دس 

 

 ُیؿْش افتیدس فشم:19 ؿىل

 :فشم هذیشیت وبست ػضَیت

س ایي كَست فشدی وِ وبست د.اد جلؼبت هختلف تؼشیف ًوَد دس ایي فشم هیتَاى وبست ّبی ػضَیت بب هببلغ هختلف ٍ تؼذ

سُ وبست هَسد ًظش هیتَاًٌذ بشای فشد ػضَیت سا داؿتِ ببؿذ هیتَاًذ بِ پزیشؽ هشاجؼِ وشدُ ٍ وبسبشاى پزیشؽ بب تَجِ بِ ؿوب

 .هَسد ًظش بلیظ ٍسٍد بِ هجوَػِ سا كبدس ًوبیٌذ 

تؼذاد جلؼبت هبًذُ ٍ ٍضؼیت ّضیٌِ ػضَیت  الصم بِ روش اػت دس فشم كذٍس بلیظ اهىبى هـبّذُ اعالػبت افشاد ثبت ًبم ؿذُ،

 . لببل هـبّذُ خَاّذ بَد... ٍ
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 تیػضَ وبست تیسیهذ فشم:20 ؿىل

 :هٌَی اهىبًبت

 .تلَیش ایي هٌَ هغببك ؿىل صیش هیببؿذ.دس ایي هٌَ بِ اهىبًبت اكلی ًشم افضاس دػتشػی خَاّین داؿت

 

 هٌَی اهىبًبت :21 ؿىل

  :فشم كذٍس فبوتَس

ّبی كذٍس فبوتَس هـخق گشدیذُ ًوبیؾ دادُ هیـَد  پغ اص اًتخبة ایي هٌَ ابتذا لیؼت بخؾ ّبیی وِ لبال بِ ػٌَاى بخؾ

 .ػپغ وبسبش بب اًتخبة بخؾ هَسد ًظش هیتَاًذ فبوتَس هشبَعِ سا كبدس ًوبیذ 

 



 D'v,Iffff ddddkvl [Year] 
نرم افزار مدیریت استخر و پارک آبی 

 
گروه نرم افزاری پارسه  

 

65508015-021 

0912 

 

 

3646898-0912 

0912 

 

 

 

 پٌجشُ اًتخبة بخؾ هشبَعِ جْت كذٍس فبوتَس: 22 ؿىل

 

لبال ؿشح دادُ ؿذُ .بِ ػٌَاى هثبل پغ اص اًتخبة بخؾ سػتَساى ، اهىبى كذٍس فبوتَس بشای بخؾ سػتَساى فشاّن هیگشدد

ًظش بشای فشٍؽ دس ّش بخؾ سا تؼشیف ًوَد ٍ بِ بخؾ هشبَعِ اًتؼبة داد تب بتَاى دس فبوتَس اػت وِ هیتَاى وبالّبی هَسد 

 .هَسد ًظش اص آى اػتفبدُ ًوَد

 

 فبوتَس كذٍس فشم:23 ؿىل
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لبال بشای ّش بخؾ هـخق ؿذُ اػت ٍ بخؾ ّبیی وِ بش سٍی ( ًمذی  یب تَػظ دػتبٌذ)الصم بِ روش اػت ًَع دسیبفت هبلغ 

هبلغ فبوتَس اص عشیك ؿبسط دسٍى دػتبٌذ دسیبفت خَاّذ ؿذ ٍ دس غیش ایي كَست بِ دسیبفت تَػظ دػتبٌذ تٌظین ؿذُ ببؿذ 

دس هَاسدی هثل سػتَساى ٍ بَفِ وِ اهىبى پشداخت ًمذی ٍجَد ًذاسد بخؾ هشبَعِ .كَست ًمذی اص هـتشی دسیبفت هیگشدد 

وِ هیتَاى هبلغ سا ًمذا اص هـتشی دسیبفت ببیذ بِ كَست دسیبفت اص عشیك دػتبٌذ تؼشیف ؿذُ ببؿذ ٍ دس هَاسدی هثل فشٍؿگبُ 

دس ایي ًشم افضاس اهىبى تؼشیف بی ًْبیت بخؾ هختلف بب .وشد ، بخؾ هشبَعِ ببیذ بِ كَست دسیبفت ًمذی تٌظین ؿذُ ببؿذ 

 .فشم اًتخبة وبال بِ كَست تلَیش صیش هیببؿذ .اًَاع سٍؿْبی پشداخت ٍجَد داسد

 

 تخبة وبالىپٌجشُ ا: 24 ؿىل

بِ  ٍاػغِ بخبس آة یب سعَبت صیبد ، اهىبى لشاس دادى ػیؼتن دس آًْب هَجَد ًویببؿذ  ؿبیبى روش اػت دس بخؾ ّبی خبكی وِ

 .بب اػتفبدُ اص اپلیىیـي اًذسٍیذ عشاحی ؿذُ هیتَاى ػول كذٍس فبوتَس سا اًجبم داد

 :بخؾ كذٍس بلیظ

هیضاى فشٍؽ خَد سا بِ كَست  دس ایي فشم هیتَاى اًَاع بلیظ ّبی تؼشیف ؿذُ دس ػیؼتن سا كبدس ًوَد ٍ ّش وبسبش هیتَاًذ

بب اًتخبة هٌَی كذٍس بلیظ فشهی ًوبیؾ دادُ خَاّذ ؿذ تب وبسبش هَسد ًظش بخؾ هَسد ًظش سا .تفىیه ؿذُ هـبّذُ ًوبیذ 

 .ایي فشم بِ كَست ؿىل صیش هیببؿذ .اًتخبة ًوبیذ ٍ ػپغ الذام بِ كذٍس بلیظ هشبَعِ ًوبیذ 
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 پٌجشُ اًتخبة بخؾ هشبَعِ جْت كذٍس بلیظ یب فیؾ:25 ؿىل

 :هیببؿذتلَیش فشم كذٍسبلیظ هغببك ؿىل صیش 

 

 طیكذٍسبل فشم سیتلَ:26 ؿىل

 

دُ تب ولیِ ًیبص ّبی هجوَػِ دس ایي فشم بِ ؽفشم كذٍس بلیظ بِ كَست وبهل ٍ بب ٍیظگی ّبی خبكی عشاحی گشدیذُ ٍ تالؽ 

كَست یىجب دیذُ ؿَد ٍاص جولِ ٍیظگی ّبی خبف ایي فشم هیتَاى بِ اهىبى كذٍس بلیظ ّبی هشبَط بِ اػضبء، بلیظ ّبی 

كذٍس بلیظ آًالیي ًیبصهٌذ ساُ اًذاصی ٍبؼبیت هجوَػِ هیببؿذ وِ دس آى افشاد بلیظ آًالیي . )آهَصؿی ٍ بلیظ آًالیي اؿبسُ ًوَد

سا خشیذاسی هی ًوبیٌذ ٍ ػپغ كحت بلیظ كبدس ؿذُ دس ایي لؼوت اص عشیك ایٌتشًت بشسػی ؿذُ ٍ دس كَست تبییذ بلیظ 
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یت ٍ اپلیىیـي اًذسٍیذ هجوَػِ ؿوب سا هغببك بب ًشم گشٍُ ًشم افضاسی پبسػِ ٍبؼب).كبدس ؿذُ ٍ وذ بلیظ آًالیي ببعل هیگشدد 

 .(افضاس بشایتبى عشاحی خَاّذ وشد

 

 :فشم ؿبسط دػتبٌذ 

هـتشیبى هجوَػِ پغ اص پزیشؽ ؿذى هیتَاًٌذ دػتبٌذ خَد سا ؿبسط ًوبیٌذ تب بتَاًٌذ اص لؼوت ّبی هختلف هجوَػِ ّوچَى 

ٍ دس ًْبیت ٌّگبم خشٍج اص ا اص عشیك دػتبٌذ پشداخت ًوبیٌذ هشبَعِ ساػتفبدُ ًوَدُ ٍ ّضیٌِ ... سػتَساى ، اتبق هبػبط ٍ

 .هجوَػِ دػتبٌذ خَد سا تؼَیِ ًوَدُ ٍ هببمی هبلغ خَد سا دسیبفت ًوبیٌذ 

  

 

 دػتبٌذ ؿبسط فشم:27 ؿىل

ّوبًغَس وِ دس تلَیش فَق هـبّذُ هیـَد اهىبى هـبّذُ لیؼت فبوتَس ّبی كبدسُ بشای ّش دػتبٌذ ٍ ػببمِ ؿبسط آى بِ 

ی فشاّن هیببؿذ ٍ بِ ػبدگی هیتَاى دػتبٌذّبی داسای ؿبسط سا پیگیشی ًوَد ٍ هَجَدی ّشیه سا بشسػی ٍ یب كَست لحظِ ا

 .ًؼبت بِ تؼَیِ آى الذام ًوَد 
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 :اهىبى گضاسؽ گیشی 

ّذُ ًشم افضاس پبسػِ اهىبى كذٍس اًَاع گضاسؿبت وبسبشدی سا بشای هذیش ػیؼتن فشاّن ًوَدُ اػت وِ دس تلَیش صیش لببل هـب

 .هیببؿذ

 

 هٌَی گضاسؿبت: 28 ؿىل

ًوًَِ ای اص ایي .یىی اص هؼوَل تشیي گضاسؿبت ، گضاسؽ دس آهذ سٍصاًِ  هشبَط بِ ػبًغ آلبیبى ٍ ببًَاى ٍ یب ّش دٍ هیببؿذ 

ع اص دسآهذ آًی ، دس ضوي الصم بِ روش اػت وِ دس كَست توبیل هذیشیت بِ اعال. گضاسؽ سادس اداهِ هـبّذُ هی ًوبییذ 

گشدیذُ وِ دسآهذ ول هجوَػِ سا بِ كَست آًالیي ٍ اص عشیك ایٌتشًت دس ّش صهبى ٍ ّش هىبى اص عشیك عشاحی  اپلیىیـٌی

 .گَؿی ّوشاُ فشاّن آٍسدُ اػت ٍ دس كَست ًیبص گشٍُ پبسػِ هیتَاًذ آى سا بشای هذیش هجوَػِ فؼبل ًوبیذ 
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 خالكِ دسآهذ ولیِ بخؾ ّبگضاسؽ تلَیش :29 ؿىل
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 اپلیىیـي اًذسٍیذ هشبَط بِ هـبّذُ خالكِ دسآهذ فشٍؽ تَػظ هذیشیت: 30 ؿىل

 

 :ػبیش اهىبًبت ًشم افضاس پبسػِ ؿبهل هَاسد صیش هیببؿذ 

 اهىبى تغییش ولوِ ػبَس 

 تغببك صهبى ولیِ ػیؼتن ّب بب صهبى ػشٍس

 ...پـتیببى گیشی اص اعالػبت ٍ

 

 هذیشاى هَفك بِ سٍؿْبی ًَیي هی اًذیـٌذ

 


