
خب هعومجمريز ياهداهن
 ش

)هتيمك ياضعا طبر يذ(
هتيمك هناخريبد

يلصا هتيمك
يصصخت هورگراك/هتيمك

 هژورپ فيرعت
 يحارط و يباي هضراع

هژورپ ينف دانسا

 هيهت و هژورپ ماجنا
 يرامآ تالكشم نزخم

شخب

 هناخريبد هب جياتن هئارا

 هئارا تهج يزاس هدامآ
تالكشم شيالاپيلصا هتيمك رد

 لامعا و يرگنزاب
تاحالصا

X

 عفر شور يحارط
تالكشم

 يدنب تيولوا و يسررب
 تالكشم

ريخ

 يسررب تهج يتيلاعف اي هژورپ
 هتيمك ياه همانرب هب تالكشم

؟دوش يم هفاضا

 و راك روتسد رد هيبعت
دراوم يريگ يپ

هلب

هنالاس

هنالاس  تبث« مرف لاسرا
 يرامآ تالكشم

 ياهداهن يارب »دوجوم
شخب هعومجم ريز

تالكشم يروآ عمج X

 دوجو يلكشم
؟دراد

هلب  لاسرا و اه مرف ليمكت
هناخريبد يارب

ريخ

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

1:دنيآرف دك
0.3:شياريواه نآ عفر شور نييعت و شخب يرامآ تالكشم و اهانگنت يياسانش :دنيآرف مان

1387/11/07 :خيرات

ريخ

هلب
 هژورپ يسررب

 دانسا و هدش فيرعت
نآ ينف

 دييات دروم نآ دانسا و هژورپ
؟تسا

 هناخريبد هب جياتن هئارا

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

 يارجا تهج يتيلاعف اي هژورپ
 هفاضا هتيمك ياه همانرب هب اهراكهار

؟دوش يم
 باختنا و يسررب

اهراكهار ريخ

هلب



يلصا هتيمك
هوژپ هورگ

 يرامآ ياه ش
هسسوم

هتيمك هناخريبد
خب هعومجمريز ياهداهن

 ش
)هتيمك ياضعا طبر يذ(

ريخ

هنالاس

X

 لاسرا و اه مرف ليمكت
هناخريبد يارب

 تبث« مرف لاسرا
 يرامآ تاناكما

 ياهداهن يارب »دوجوم
شخب هعومجم ريز

 و تاعالطا يسررب
اه نآ شيالاپ

 تبث مرف يحارط
شخب يرامآ تاناكما

راب كي
 تهج مرف يناگياب
يراودا هدافتسا

 لامعا و يرگنزاب
تاحالصا

تاعالطا يروآ عمج

 راهظا و مرف يسررب
رظن ؟تسا دييات دروم

هلب

شخب هعسوت و همانرب زاين دروم ياهرامآ و شخب يرامآ تاناكما يياسانش :دنيآرف مان
2/3:دنيآرف دك

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

0.3:شياريو
1387/11/07 :خيرات

 ياهرامآ تبث« مرف لاسرا
 هعسوت و همانرب زاين دروم
 ريز ياهداهن يارب »شخب

شخب هعومجم

AND

X

رظنراهظا و يسررب  دييات دروم جياتن
؟تسا

 رد تاعالطا تبث
هداد هاگياپ

هلب

 لامعا و يرگنزاب
تاحالصا

 هب يناسر عالطا
 هعومجمريز ياهداهن

 و يرگنزاب تهج
حالصا

ريخ

X



يصصخت هورگراك/هتيمك
يلصا هتيمك

هتيمك هناخريبد
خب هعومجمريز ياهداهن

 ش
)هتيمك ياضعا طبر يذ(

ريخ ريخ

هلب

هلب

ريخ

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

 راك روتسد رد هيبعت
يصصخت هتيمك

 هداد خر ناگژاو رد يرييغت
؟تسا

 تبث« مرف لاسرا
 ناگژاو رد تارييغت
 ياهداهن يارب »يرامآ

شخب هعومجم ريز

 و  تارييغت يسررب
يصصخت رظنراهظا  هناخريبد هب جياتن هئارا

 يسررب هب زاين
؟دراد يصصخت

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد جياتن

4:دنيآرف دك

 يسررب و يروآ عمج
تارييغت

 رامآ زكرم هب لاسرا
 و يسررب تهج ناريا

دييات

هنالاس

1387/11/07 :خيرات

 و مرف رد تارييغت تبث
هناخريبد يارب لاسرا

0.3:شياريو

 هداد خر يرييغت
؟تسا

تارييغت يسررب

شخب يرامآ ياه تيلاعف رد يدربراك ميهافم و فيراعت بيوصت و يسررب :دنيآرف مان

 اي هفاضا ،فذح
هژاو رييغت

X

هلب

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

 فيلكت نييعت و يسررب
Xتارييغت

 رامآ زكرم دييات دروم تارييغت
؟تسا ناريا

ريخ

هلب
 تهج يناسر عالطا
 ياه تيلاعف رد هدافتسا

شخب يرامآ



يلصا هتيمك
يصصخت هورگراك/هتيمك

هتيمك هناخريبد
خب هعومجمريز ياهداهن

 ش
)هتيمك ياضعا طبر يذ(

ريخ ريخ

هلب

هلب

ريخ

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

هلب

 راك روتسد رد هيبعت
يصصخت هتيمك

 و مرف رد تارييغت تبث
هناخريبد يارب لاسرا

شخب يرامآ مالقا يياسانش :دنيآرف مان

X

 و تارييغت يسررب
يصصخت رظن راهظا

1387/11/07 :خيرات 5:دنيآرف دك

هنالاس

 هورگ هب يناسر عالطا
 تهج يرامآ ياه شهوژپ

 ياه مرف رد لامعا
تاعالطا يروآ عمج

 يسررب هب زاين
؟دراد يصصخت

0.3:شياريو

 خر يرامآ مالقا رد يرييغت
؟تسا هداد

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

 تبث« مرف لاسرا
 مالقا رد تارييغت
 ياهداهن يارب »يرامآ

شخب هعومجم ريز

 هداد خر يرييغت
؟تسا

 اي هفاضا ،فذح
يرامآ ملق رييغت

 فيلكت نييعت و يسررب
  تارييغت

 يسررب و يروآ عمج
تارييغت

تارييغت يسررب



يلصا هتيمك
يصصخت هورگراك/هتيمك

هتيمك هناخريبد
يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

تاعالطا ندرك هزيناكم يارب مزال تاليهست هئارا و بيوصت ،يسررب :دنيآرف مان
1387/11/07 :خيرات

تساوخرد يسررب

0.3:شياريو
6:دنيآرف دك

 زا تاليهست تساوخرد
شخبريز ياهداهن يوس

ريخ

ريخ

هلب

هلب

 راك روتسد رد هيبعت
دراوم يريگ يپ و هتيمك

 راك روتسد رد هيبعت
يصصخت هتيمك

 و تساوخرد يسررب
يصصخت رظن راهظا

؟دراد مادقا هب زاين

 يسررب هب زاين
؟دراد يصصخت X تساوخرد يسررب  يريگ ميمصت و يسررب

 رد حرط هب زاين
؟دراد يلصا هتيمك

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

هلب

 رد حرط هب زاين
 يصصخت هتيمك

؟دراد
ريخ

هلب

X

ريخ

هلب

؟دراد مادقا هب زاين ريخ



يصصخت هورگراك/هتيمك
يلصا هتيمك

هتيمك هناخريبد

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

1387/11/07 :خيرات
0.3:شياريو

7:دنيآرف دك
رامآ يلاع ياروش تابوصم يارجا يريگ يپ :دنيآرف مان

 مامضنا هب هدراو همان
رامآ يلاع ياروش تابوصم

ريخ

ريخ

هلب

هلب

هلب

ريخ

هلب

ريخ

هلب

ريخ
 رد حرط هب زاين
 يصصخت هتيمك

؟دراد
هبوصم يسررب

هبوصم يسررب  يسررب هب زاين
؟دراد يصصخت

؟دراد مادقا هب زاين

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

  يريگ ميمصت و يسررب

 راك روتسد رد هيبعت
Xيصصخت هتيمك

 راهظا و هبوصم يسررب
يصصخت رظن

؟دراد مادقا هب زاين

 راك روتسد رد هيبعت
دراوم يريگ يپ و هتيمك

 رد حرط هب زاين
؟دراد يلصا هتيمك

X



يلصا هتيمك
يصصخت هورگراك/هتيمك

هتيمك هناخريبد

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

0.3:شياريو يروانف و تاقيقحت ،مولع ريزو قيرط زا يعاجرا دراوم يسررب :دنيآرف مان
1387/11/07 :خيرات

هناخ ترازو زا هدراو همان

8:دنيآرف دك

ريخ

ريخ

هلب

هلب

هلب

ريخ

هلب

ريخ

هلب

همان يسرربريخ

  يريگ ميمصت و يسررب

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

همان يسررب

؟دراد مادقا هب زاين

 رد حرط هب زاين
؟دراد يلصا هتيمك ؟دراد مادقا هب زاين

X  راك روتسد رد هيبعت
يصصخت هتيمك

 رد حرط هب زاين
 يصصخت هتيمك

؟دراد

 راهظا و همان يسررب
يصصخت رظن

 يسررب هب زاين
؟دراد يصصخت

 راك روتسد رد هيبعت
دراوم يريگ يپ و هتيمك

X



يلصا هتيمك
يصصخت هتيمك/هورگراك

هتيمك هناخريبد
خب هعومجمريز ياهداهن

 ش
)هتيمك ياضعا طبر يذ(

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

0.1:شياريو
1387/10/23 :خيرات:دنيآرف دك
هنالاس هجدوب قيرط زا نآ يريگيپ و هتيمك يناسر عالطا و تاعالطا هاگياپ هنالاس تارابتعا بيوصت و يسررب :دنيآرف مان



يلصا هتيمك
يصصخت هورگراك/هتيمك

هتيمك هناخريبد
خب هعومجمريز ياهداهن

 ش
)هتيمك ياضعا طبر يذ(

هلب

ريخ

ريخ

هلب

هلب

ريخ

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

؟دراد يرگنزاب هب زاين

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

 يليمكت داهنشيپ
؟درادن دوجو

10/17:دنيآرف دك

X  و راك روتسد رد هيبعت
دراوم يريگ يپ

 هاتوك ياه همانرب هيهت
تدم دنلب و تدم

 ياهداهنشيپ تبث
 و اه مرف رد يليمكت
هناخريبد يارب لاسرا

 لامعا و يرگنزاب
تاحالصا

 لوبق دروم ،جياتن
جياتن يسررب؟تسا

 شيالاپ و يروآ عمج
اهداهنشيپ

 هژورپ ماجنا
 يزير همانرب«
»كيژتارتسا

 و اه همانرب يسررب
 هرابرد يريگ ميمصت

اه نآ بيوصت

هنالاس

رامآ يلاع ياروش هب شرازگ و شخب يرامآ ياه تيلاعف تدم دنلب و تدم هاتوك ياه همانرب بيوصت و يسررب :دنيآرف مان

هنالاس

 داهنشيپ هئارا« مرف لاسرا
 هاتوك ياه همانرب يارب يليمكت

 يارب »تدم دنلب و تدم
شخب هعومجم ريز ياهداهن

 ميت هب يناسر عالطا
 تهج يزير همانرب

يرگنزاب

 هناخريبد هب جياتن هئارا

 ياه همانرب لاسرا
 ميت هب يداهنشيپ

يزير همانرب

X

 ياه تيلاعف همانرب لاسرا
 ياروش هب شخب يرامآ

رامآ يلاع

AND

0.3:شياريو
1387/11/07 :خيرات



يصصخت هورگراك/هتيمك
يلصا هتيمك

هتيمك هناخريبد

ريخ

ريخ

هلب

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

هلب هلب

ريخ

 هناخريبد هب جياتن هئارا

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

 هتيمك رد حرط هب زاين
؟دراد يلصا

 راك روتسد رد هيبعت
يصصخت هتيمك

 تراظن حرط تفايرد
رامآ زكرم زا

؟دراد يرگنزاب هب زاين

1387/11/07 :خيرات 11:دنيآرف دك

 راك روتسد رد هيبعت
 يراك ياه هورگ و هتيمك

دراوم يريگ يپ و

ناريا رامآ زكرم اب يراكمه و مزال ياهيگنهامه ماجنا اب يتبث ياهرامآ ديلوت ماظن يزادناهار و يزاسهدايپ رب تراظن :دنيآرف مان

 و تراظن حرط يسررب
راك ميسقت

تراظن حرط يسررب

0.3:شياريو

 يسررب هب زاين
؟دراد يصصخت X

 و تراظن حرط يسررب
راك ميسقت

 لامعا و يرگنزاب
تاحالصا

X



يصصخت هورگراك/هتيمك
يلصا هتيمك

هتيمك هناخريبد

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

1387/11/07 :خيرات12:دنيآرف دك
0.3:شياريو

يرامآ حرط داهنشيپ

زاين دروم يرامآ ياه حرط بيوصت و يسررب :دنيآرف مان

ريخ

ريخ

هلب

هلب

هلب

ريخ

هلب

ريخ

هلب

ريخ
 رد حرط هب زاين
 يصصخت هتيمك

؟دراد
 رد حرط هب زاين
؟دراد يلصا هتيمك

 حرط يسررب
يداهنشيپ

 راهظا و حرط يسررب
يصصخت رظن

؟دراد مادقا هب زاين

حرط يسررب

؟دراد مادقا هب زاين

  يريگ ميمصت و يسررب

 راك روتسد رد هيبعت
دراوم يريگ يپ و هتيمك

X

 يسررب هب زاين
؟دراد يصصخت

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

 راك روتسد رد هيبعت
يصصخت هتيمك

X



يلصا هتيمك
يصصخت هورگراك/هتيمك

هتيمك هناخريبد

ريخ

هلب

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

X

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

13-1:دنيآرف دك

 يحارط« هژورپ ماجنا
»راتخاس

1388/1/23 :خيرات

راب كي

0.4:شياريو

 ياه شخب يارب لاسرا
 هعومجمريز

؟دراد يرگنزاب هب زاين

 لامعا و يرگنزاب
تاحالصا

 شخب يرامآ ماظن يتيريدم راتخاسداجياو نييعت :دنيآرف مان

 و راتخاس يسررب
 يريگ ميمصت

 هناخريبد هب جياتن هئارا

يياهن دييأت



يلصا هتيمك
يصصخت هورگراك/هتيمك

هتيمك هناخريبد

ريخ

هلب

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

 هناخريبد هب جياتن هئارا

0.4:شياريو

راب كي
 لامعا و يرگنزاب

تاحالصا

يياهن دييأت

 هژورپ زا هدافتسا
 يحارط«

 نييعت يارب»راتخاس
فياظو

؟دراد یرگنزاب هب زاين
 و فياظو يسررب

 يريگ ميمصت

 شخب يرامآ ماظن يتيريدم راتخاسفياظو نييعت :دنيآرف مان
1388/1/23 :خيرات

 ياه شخب يارب لاسرا
 هعومجمريز

13-2:دنيآرف دك

X





هناخريبد
يلصا هتيمك

هوژپ هورگ
هسسوم يرامآ ياه ش

يصصخت هورگراك/هتيمك
خب هعومجمريز ياهداهن

 ش
)هتيمك ياضعا طبر يذ(

ريخ هلب

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

؟تسا دييات دروم

رظن راهظا و يسررب

شخب يرامآ ياهتيلاعف دوجوم عضو زاصاخيليلحت شرازگ نيودت و يرامآ تاعالطا ليلحت و هيزجت ،شزادرپ :دنيآرف مان

 هورگ اب يراكمه
 يرامآ ياه شهوژپ

هسسوم

15:دنيآرف دك
0.4:شياريو

هناخريبد هب جياتن هئارا

1388/1/23 :خيرات

 و اه شزادرپ يحارط
يرامآ ياه ليلحت  لامعا و يرگنزاب

تاحالصا

 يا هرود
يزير همانرب قبط  و هيزجت ،شزادرپ

ANDيرامآ تاعالطا ليلحت

رظن راهظا و يسررب

X

 يسررب هب زاين
؟دراد يصصخت

 هئارا تهج يزاس هدامآ
ريخيلصا هتيمك رد

هلب

X

؟تسا دييات دروم

 شرازگ رد هيبعت
 ياروش هب دركلمع

رامآ يلاع

ريخ

X

هلب

AND

 هورگ هب يناسر عالطا
 يرامآ ياه شهوژپ
راشتنا هب مادقا تهج

 قبط تاشرازگ راشتنا
همانرب



يلصا هتيمك
يصصخت هورگراك/هتيمك

هتيمك هناخريبد
خب هعومجمريز ياهداهن

 ش
)هتيمك ياضعا طبر يذ(

ريخ

هلب

هلب

ريخ

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

 هب اهداهنشيپ لاسرا
يصصخت هورگراك

 و اه همانرب يسررب
 هرابرد يريگ ميمصت

اه نآ بيوصت

 جياتن يسررب
 يرامآ ياه ليلحت

 جارختسا تهج
اهداهنشيپ

 داهنشيپ هئارا« مرف لاسرا
 و ملع يزير همانرب تهج
 ريز ياهداهن يارب »يروانف

شخب هعومجم

هنالاس

1388/1/23 :خيرات18-1:دنيآرف دك
يرامآ ياههداد رب ينتبم يرواّنف و ملع يزيرهمانرب رما رد طبترم ياهداهنشيپ هئارا :دنيآرف مان

 لاسرا و اه مرف ليمكت
هناخريبد يارب

؟دراد يرگنزاب هب زاين

 يارب اهداهنشيپ لاسرا
هناخ ترازو

0.4:شياريو

 شيالاپ و يروآ عمج
اهداهنشيپ

 هناخريبد هب جياتن هئارا

 دوجو يداهنشيپ
؟درادن

 هئارا تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد

هنالاس
 لامعا و يرگنزاب

تاحالصا

X



يلصا هتيمك
يصصخت هورگراك/هتيمك

هتيمك هناخريبد
خب هعومجمريز ياهداهن

 ش
)هتيمك ياضعا طبر يذ(

ريخ

هلب

يروانف و تاقيقحت ،مولع يشخب رامآ هتيمك

1388/1/23 :خيرات

  داهنشيپ «جياتن لاسرا
 »يروانف و ملع يزير همانرب

 ياهداهن زاين بسحرب
هعومجمريز

 جياتن يسررب
 يرامآ ياه ليلحت
اهيراذگتسايس تهج

 تهج يزاس هدامآ
يلصا هتيمك رد هئارا

 لامعا و يرگنزاب
تاحالصا

هنالاس

؟دراد یرگنزاب هب زاين

 يرامآ ياههداد رب ينتبم يرواّنف و ملع يزيرهمانرب رما رد طبترم ياهداهنشيپ جياتن زا هدافتسا :دنيآرف مان

X

 یدنب عمج و ثحبجياتن زا هدافتسا
جياتن

 « جياتن يدنبعمج
 ملع يزير همانرب  داهنشيپ

 »يروانف و

0.4:شياريو
18-2:دنيآرف دك

 جياتن یسررب
 یرامآ یاه ليلحت
اهيراذگتسايس تهج

 اهداهنشيپ جياتن لاسرا
 تسايس رد هافتسا يارب

 ياه همانرب و اهيراذگ
يدربهار

هنالاس

 هب اهداهنشيپ لاسرا
يصصخت هورگراك

 هب جياتن هئارا
 هناخريبد


