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 گنیکراپ کج برد دروم رد زیچ همه
 گنیکراپ برد عاونا

 برد
 ییو&اب

 :هگنل ود ییو&اب برد رد تمس کی یاضف لاغشا :هگنل کت ییو&اب برد رد ندش هتسب و &اب یارب بسانم ییاضف نتشاد تروص رد باختنا
 رد فرط ود یاضف لاغشا

 ییوشک تروص هب برد ندش هتسب و &اب یارب بسانم یضرع یاضف نتشاد تروص رد باختنا یلIJ برد

 برد کج عاونا

 داJ& دمآ و تفر اب ییاه ناکم و نیگنس یاهرد یارب بسانم یکیلوIدیه کج

 یکینوVتکلا زا یکیناکم شخب ندوب ادج و یکیلوIدیه زا رت ریذپ بیسآ یسکVWیگ کج

 درادن دوجو یشک میس ناکما هک ییاه ناکم یارب بسانم -ادص و Vس نودب و مارآ و ی^Vنا فرصم ندوب مک کیتاموتنپ کج

 گنیکراپ برد کج دروم رد یتاحیضوت
 یاهلدم و دشاب یم نامتخاس یارب هدش هیبعت یدو/و برد عون زا رثأتم گنیکراپ برد کج فلتخم عاونا

 هویش هب هتسب گنیکراپ برد کج. دراد یگتسب lو/ /د ددرت دادعت و برد ضرع، برد نlو :هب نآ فلتخم

 برد کج یلصا عون ود لماش ،دشاب یم گنB+بلب لB/ و ییالول زا معا هک یدو/و برد ندش هتسب و lاب

 .دنشاب یم یلB/ و ییوlاب گنیکراپ

 گنیکراپ کج برد عاونا
 ی+ت لوادتم هدافتسا هک ییوlاب لدم .دشاب یم یلB/ و ییوlاب برد عون ود لماش گنیکراپ برد کج
 رد بسانم یضرع یاضف ندوب اراد تروص رد اذل .دشاب یم یداlB وشزاب یلاغشا یاضف یاراد ،دراد
 گنیکراپ برد کج باختنا رد .دوش یم داهنشیپ یلB/ گنیکراپ برد کج زا هدافتسا ،ی/انک راوید
/Bین یلw و ،اضاقت دروم وشزاب هزادنا ،برد ضرع نوچمه یدراوم هب دیابlهنابش رد ددرت دادعت ،برد ن 
 برد کج یارب .دومن هجوت برد نییاپ ای الاب /د روتوم ی+یگرارق نییعت یارب یناکم تیعقوم و lو/
 BFT ,NICE هب ناوتیم یتادراو عاونا زا .دنراد دوجو لخاد دیلوت و یتادراو دنرب نیدنچ یلB/ گنیکراپ

,LIFE ,TOUSEK ,FAAK ,… نوچ ییاه دنرب لماش زین لخاد دیلوت .دومن هراشا BETA , 
BARZANTE ,ROGER ,…  یم هگنل کت و یگنل ود یاهرد رد هدافتسا لباق کج نیا  .دنشاب یم 

 هدافتسا دروم هگنل ود یاه رد رد مه و هگنل کی یاه رد رد مه اه کج نیا هکنیا هب هجوت اب . دنشاب
 اه کج . میهد رارق یسر+ب دروم اه کج عاونا زا شیپ ار کی +ه یاه یگژیو تسا رتهب دنریگ یم رارق
 هکلب لخاد تمس هب اهنت هن ندش زاب نیا و هتشاد یا هجرد 90 ندش زاب تیلباق برد یو/ بصن زا سپ



 باصن صیخشت هب ار /اک نیا تسا رتهب هتبلا .دنا ندش زاب لباق زین ج/اخ تمس هب یتح موwل تروص رد
 کج نیا هکنیا هب هجوت اب .دشاب دوخ تلاح نB+تهب /د نآ تمس مه و /د ندش زاب نازیم مه ات دB/اپسب
 یگژیو تسا رتهب دنریگ یم رارق هدافتسا دروم هگنل ود یاه رد رد مه و هگنل کی یاه رد رد مه اه
 زاب تیلباق برد یو/ بصن زا سپ اه کج . میهد رارق یسر+ب دروم اه کج عاونا زا شیپ ار کی +ه یاه
 ج/اخ تمس هب یتح موwل تروص رد هکلب لخاد تمس هب اهنت هن ندش زاب نیا و هتشاد یا هجرد 90 ندش
 و /د ندش زاب نازیم مه ات دB/اپسب باصن صیخشت هب ار /اک نیا تسا رتهب هتبلا .دنا ندش زاب لباق زین
 دوخ تلاح نB+تهب /د نآ تمس مه
.دشاب

 
 tousek لدم

 همانرب تیلباق اب سکاب ل+تنک . تسا رتم 3.5 نآ ضرع و دشابیم مرگولیک 350 ات هگنل ره ییاجباج ناوت
 . تسا شB+تا نآ یهدنزاس روشک . تسا یتادراو یالاک کی و دراد ار وlاب +ه یارب دنمشوه ی+یذپ

 Kiia U400 لدم



 رتم 3.5 ضرع و دسریم مرگولیک 350 ات نآ یهگنل ره ییاجباج ناوت 
.دشابیم

 
 یئو(اب برد

 هگنل کت ای هگنل ود نامتخاس یاضف هب هتسب دناوتیم ،دراد ی+تشیب تیمومع هک یدو/و برد زا لدم نیا
 رد ل+تنک تومl /Bا هدافتسا تلع هب الیو ای و طایح ،گنیکراپ برد یارب ییوlاب برد زا هدافتسا .دشاب
 .دوش یم دارفا یتحار و هافر ثعاب ،ندرک هتسب و lاب ماگنه

 یل.- برد

 ندش هتسب و lاب یارب ییاضف هک دوش یم هدافتسا ییاه گنیکراپ یارب الومعم یدو/و برد زا لدم نیا
اقیقد ییاضف ای دنشاب هتشادن ییالول برد

ً
 برد هک دنراد ی/انک راوید یو+ب برد ضرع هزادنا زا رتشیب ای 

 نیا حB+شت اب لاح .دنک تکرح راوید تازاوم هب ندش زاب ماگنه و هدش اجباج ییوشک تروص هب دناوتب
 برد کج لدم زا عالطا یارب .مینک یسر+ب ار بسانم گنیکراپ برد کج میناوتیم گنیکراپ برد لدم ود
 نیا .مینادب ار lو/ هنابش رد ددرت دادعت و هگنل ره ضرع ،هگنل ره نlو دیاب برد بسانم ییوlاب گنیکراپ
 راذگ ریثات زین گنیکراپ کج تمیق یو/ دراوم



.دنتسه

 
 یکیلو-دیه کج

 اه کج نیا .دوش یم هدافتسا تسا داlB دمآ و تفر هک ییاه ناکم یارب یکیلو/دیه گنیکراپ کج زا
 ساسحا نودب برد تکرح و دنروآ یم رد تکرح هب یتحار هب ار نیگنس یاه برد و دنراد ییالاب تردق
 یارب .دننک یم هدافتسا تالایس راشف تحت یو+ین زا کیلو/دیه یاه برد .تسا مارآ تروص هب و شز+ل
 اه کج نیا زا .دوش هیهت هناگادج دیاب هک تسه زین یقرب لفق هب lاین کیلو/دیه برد کج زا هدافتسا
 .دننکیم هدافتسا ،دنوشیم هداد رارق ددرت رپ یاهناکم رد و دنتسه نیگنس هک ییاه برد یارب

 کیناکمو7تکلا ای یسک78یگ کج

 هب کج زا و+ین ،اه برد ندمآ رد تکرح هب یارب .دننک یم راک ق+ب یو+ین زا هدافتسا اب اه کج عون نیا
 زا یکیناکم شخب ندوب ادج ،اه برد نیا بوخ یاه یگژیو lا یکی .دوش یم لقتنم سک,+یگ
 هجیتن رد و تسا رتشیب یکیلو/دیه متسیس هب تبسن متسیس نیا کالهتسا .تسا نآ یکینو+تکلا
 .دشاب یم رتریذپ بیسآ

 کیتاموتنپ کج

 عقاو /د .تسا مک اه نآ ی�+نا فرصم هجیتن رد سپ دننک یم راک داب یو+ین زا هدافتسا اب اه کج نیا
 ییاه ناکم یارب اه رد نیا زا هدافتسا .تسا داب اه برد نیا ندرک هتسب و lاب یارب ی�+نا ی هدننک نیمات
 رد اه کج نیا زا .تسا ادص نودب و مارآ اه کج نیا تکرح  و بسانم درادن دوجو یشک میس ناکما هک
 .دنرادن یدر,/اک هزو+ما اما دش یم هدافتسا یا هدرتسگ روط هب هتشذگ



 ؟ تسیچ گنیکراپ برد کج روتوم
 عون رد .دوش یم میسقت لاکیناکمو+تکلا و کیلو/دیه  عون ود هب گنیکراپ برد کج روتوم
 نوچمه( نغو/ /اشف هلیسو هب /وتوم .دوش یم هدافتسا الاب ضرع و نlو اب یاه,/د یارب هک کیلو/دیه
 هب اهنت یکB+تکلا روتوم هب تبسن ی+تشیب /ایسب تردق اب ار وlاب )رگید کیلو/دیه یاهروتوم عاونا
  .دزادنا یم تکرح
 ییاضف درمش رب ناوت یم هک یبیاعم هلمج زا .دشاب یم ادص مک برد لدم نیا ندش هتسب و lاب الومعم
 .دشاب یم زاین برد تسار ای پچ تمس رد برد دوخ هزادنا هب
 مرگولیک 400 هگنل ره نlو و +تم 4 هگنل ره ضرع ات یاه,/د یارب الومعم هک لاکیناکمو+تکلا عون رد
 هدافتسا توافت .دشاب یم دوجوم )تلو DC (24 و )تلو  AC (220  عون ود رد روتوم ،دنوش یم هدافتسا
 .دنشاب یم زاین دروم تردق رد برد یارب تلو 24 و تلو 220 زا
 نییاپ تروص رد هکارچ .دشاب یم رت جیار تلو 220 زا هدافتسا رت نیگنس یاه برد یارب لاثم ناونع هب
 نیا و میهد شیازفا ار تمواقم دیاب میهاوخ یم ی+تشیب ناB+ج تدش رگا مها نوناق قبط ژاتلو ندوب
 رتگرwب ینعم هب هدننک دیلوت یارب +ما نیا .مینک رتگرwب ار /وتوم نو/د چیپ میس دیاب هک تسا ینعم نیدب
 یاهروتوم هزو+ما و/ نیمه زا .درب یم لاؤس رlB ار لوصحم ندوب یداصتقا و هدوب /وتوم یاضف ندرک

DC دندرگ یم هضرع ی+تدودحم تروصب. 

 هدافتسا تروص رد ،یکB+تکلا راب ندیسر +تمک نامز و میقتسم ناB+ج لیلد هب (DC)روتوم نیا اما
 24 یاهروتوم تفگ ناوت یم سپ .دنک یمن غاد فو+عم لوق هب و دوش یم داlB +تمک شیامد موادم
 ی+طاب ندومن هفاضا اب نینچمه .دنتسه رت بسانم الاب ددرت و داlB نادنچ هن نlو اب یاه,/د یارب تلو
 ای lاب ار برد یتحارب اهوlاب ندرک صالخ هب lاین نودب wین ق+ب عطق نامز /د میناوت یم DC لدم هب پاکب
 ییالاب تمواقم ینو+یب یو+ین و /اشف لباقم رد لاکیناکمو+تکلا یگنیکراپ یاه کج .مییامن هتسب
 .دشاب یم رادروخرب



 
 گنیکراپ برد کج روتوم یاه یگژیو
 کمک ای و +ت یوق یاهروتوم زا تردق شیازفا یارب و هدوب لاکیناکمو+تکلا تروصب یلB/ برد کج روتوم
 روتوم نB+تیوق یلB/ یاهکج روتوم هک مییوگب میناوت یم تارج هب .دنربیم هرهب یوق سک,+یگ
 .دنشابیم کیتاموتا یاه,/د یاهروتوم یمامت نیب لاکیناکمو+تکلا

 یم تومB/ و )لسوتف(نیبام مشچ ،رشالف ،نامرف رادم ،روتوم لماش ییوlاب گنیکراپ برد کج تازیهجت
 هب lاین ،تومB/ و نیبام مشچ ،رشالف ،نامرف رادم ،روتوم رب هوالع یلB/ گنیکراپ برد کج اما .دنشاب
 جاتحم زین دراد مان هناش هدند و دوش یم لصتم نداد شوج ای و چیپ ی هلیسو هب برد یو/ هک یا هلیسو
 روطب یدعب تالاقم رد هک دنشاب یم عنام اب دروخرب lا هدنرادزاب و ینمیا رازبا جنسراشف و یمشچ .تسا
 .درک میهاوخ حB+شت لماک
 کج عاونا یمامت یارب .تسا گنیکراپ برد کج تیلاعف مدع ای و تیلاعف زا عالطا یارب ی/ازبا زین رشالف
 و نامرف یاهمیس یمامت .میدنمزاین )تلو 220 ی+هش یدو/و ق+ب( تردق هب نامرف رادم رانک رد گنیکراپ
 نوچمه قیقد یBw/ همانرب طسوت و هدش هداد لاقتنا نامرف رادم هب اه یمشچ و +شالف و اهروتوم تردق
 .مینک یم ل+تنک ار نآ تکرح هدش همیمض ملیف

 گنیکراپ برد عاونا
 نویساموتا یارب .دنشابیم دوجوم یلB/ و ییالول تروص ود هب یگنیکراپ یاه برد دینادیم هک هنوگنامه

 برد یارب.درک باختنا ار برد صاخ تازیهجت اب برد دوخ هب صوصخم کج دیاب لدم ود نیا زا مادک ره

 .مینکیم هدافتسا ییوlاب کج زا ییالول



 و عون اما .دنشاب یم کیلو/دیه و لاکیناکمو+تکلا عون ود یاراد برد نlو هب هتسب اه کج زا لدم نیا

 برد کج یدنب هتسب هارمه مالقا .دنکیمن داجیا نآ ی+هاظ تازیهجت رد ی+ییغت روتوم درکراک هویش

 و /وتوم هدنرادهگن هیاپ ،تومB/ ود ،اه یمشچ ،رشالف ،تاقلعتم و  نامرف رادم ،روتوم لماش ییوlاب

 .دنتسه روتوم هب هیاپ تالاصتا

 
 هگنل ود و هگنل کت گنیکراپ برد کج
 ،عقاو /د .هگنل ود یاه کج و هگنل کت یاه کج .دنوش یم هضرع رازاب /د عون ود رد ییالول یاه کج

 هجوت نآ نlو و برد زا هگنل ره ضرع و هاگتسد عون هب بصن ماگنه رد یگنیکراپ کج بصن ناسانشراک

 هاگشو+ف برد رگا .تسا مهم زین زو/ لوط رد کج ندش هتسب و lاب تاعفد دادعت ،نینچمه .دننک یم

 یکیلو/دیه یاه کج زا تسا رتهب ،دوش یم ماجنا یداlB دمآ و تفر و تسا نیگنس نات هناخ ای

 .دینک هدافتسا

 گنیکراپ برد کج دA@خ رد مهم دراوم
 کج رگا نوچ .دشاب یم گنیکراپ برد نlو، گنیکراپ برد کج عاونا دB+خ رد هتکن نیلوا .1

 .دش دهاوخ ییوج هفرص یداlB نازیم هب ناتیاه هنwBه رد دشاب امش برد نlو اب بسانتم

 .دوش یم مک مه کج هنwBه ،دشاب +تمک کیتاموتا برد نlو هچره .2

 یتلو 24 یاه کج دیاب ،دشاب یم هقطنم ق+ب یعطق نازیم ،کج دB+خ رد یدعب هلئسم .3

 .دنتسه نابیتشپ ی+تاب یاراد نوچ دینک هدافتسا



 که ار متسیس دنناوتن یتحار هب ناقراس ات دوش یم ثعاب ،دشاب یم گنیپیاه رویسB/ دوجو .4

 .دننک ادیپ یسرتسد امش تامیظنت هب و دننک

 .دوش یم راشف رثا رب برد ندش زاب عنام هک تسه برد یو/ یقرب یاه لفق بصن .5

 یو/ ار یقرب لفق امش دیاب و دنوش یم زاب یتحار هب /اشف اب هگنل کت و داlB لوط اب یاه برد

 .دینک بصن نآ

 .دوش هیهت نامتخاس رد ددرت نازیم اب بسانتم کج دیاب ،دوب دهاوخ امش ددرت نازیم .6

 امش یاه هنwBه شیازفا ثعاب ه,+جت مک باصن کی نوچ ،رهام باصن کی lا هدافتسا .7

 .دنک یم دراو ی+تشیب تراسخ امش هب و دش دهاوخ

 دوش تیاعر دیاب گنیکراپ کج زا تظفاحم یارب هک یتاکن
 ل+تنک تومB/ ی+تاب عقوم هب ضیوعت •

 دینک هیبعت نابیاس کی یمشچ یارب ناتسبات رد •

 دینک زیمت ار یمشچ •

 دینک ی/اک نغو/ بسانم نغو/ اب )اهرنف و کج ،کتلغ ،لB/( اه تمسق یمامت ناتسمز /د •

 هتسب و lاب /د للخ و هفاضا یادص تروص رد ،دینک تقد نآ یادص و اه برد ندش زاب هوحن هب •

 دوش زارت دیاب و تسین زارت اه برد ، ندش

 دیناشوپب هشیش مشپ اب ار کیتاموتا برد روتوم یگدز خی lا ی+یگولج یارب ناتسمز /د •

 دینک کچ ار برد یلصا درب •

 !تسین کج هب طوJ@م طقف کیتاموتا برد درکراک رد لالتخا
 تسین کج هب طو,+م افرص هک دیآ یم دوجو هب گنیکراپ یاه برد رد یتالالتخا و تالکشم تاقوا یهاگ

 .دنراد ی+گید یاه تلع هکلب

 برد ل+تنک تومB/ غارچ تیعضو •

 برد یلصا درُب /وتوم و lویف و یwکرم هاگتسد یسر+ب •

 کیتاموتا برد ییوlاب کج درکلمع •

 برد یمشچ تمالس یسر+ب •



 اه برد ندوبن زارت •

 
 ؟ مA@خب یسکJ@یگ برد کج
 مادقا دیناوت یم دوخ تومl /Bا هدافتسا اب هک دنتسه کیتاموتا کج یعون یسک,+یگ برد یاه کج

 نwBگیاج اه کج نیا هزو+ما ، میتخادرپ اه نآ هب wین رت شیپ  هتبلا دینک رود هار lا برد ندرک هتسب و lاب هب

 ناش تینما تقو /د ییوج هفرص و هدافتسا رد یناسآ رب هوالع هک ارچ دنا هدش یلومعم گنیکراپ یاه رد

 نیقراس یتسد روط هب گنیکراپ برد ندرک زاب هب مادقا و نیشام زا ندش هدایپ ماگنه رد . تسا رتهب wین

 برد ندوب lاب ینامز هلصاف رد یتح ای و دندزدب ار امش نیشام و هتفر امش نیشام غارس هب تسا نکمم

 کج . تسا یدیاب و ی/و+ض هزو+ما گنیکراپ یارب کیتاموتا برد کی دB+خ کش یب . دنوش امش هناخ دراو

 اب هطبار /د ار یتاکن تسا رتهب هتبلا . دشاب امش یارب بسانم باختنا کی دناوت یم یسک,+یگ رد

 .دینک ربارب نیدنچ ار اه نآ ماود و +مع لوط ات دینک تیاعر و هتسناد ار کج نیا زا ی/اد هگن و هدافتسا

 تومB/ و  کج درکلمع دوبهب /د ییازسب +یثات راب کی هام شیش ره تومB/ ی+تاب ندرک ضوع لاثم یارب

   .دیوش یمن تومB/ ندرکن راک ای و یدنک راچد رگید و هتشاد رد
 
 


