
 نارهت فلگ ینیم گیل تاقباسم نیناوق

 :هقباسم يرازگرب هوحن

 تکرش لاح هافر تهج.دش دهاوخ رازگرب یمیت یلپ چم تروص هب نارهت ناتسا فلگ تئیه فلگ ینیم هتیمک طسوت تاقباسم زا هرود نیا
 هب یلیطعت ( صاخ طیارش رد تسا رکذ هب مزال .ددرگ رازگرب هعمج و هبنش جنپ ياه زور رد اه يزاب یمامت هدش نآ رب یعس زیزع ناگدننک
 یمیت تروص هب هرود نیا ياه يزاب .دش دهاوخ مالعا ًابقاعتم هدش وغل هقباسم يرازگرب خیرات ) ... و دعاسم ان يوج طیارش ، انورک عویش لیلد
 طسوت رظان کی ، دیدحالص تروص رد .ددرگ یم رازگرب زایتما تبث و نیناوق يارجا هب اه نکیزاب دوخ تراظن اب و روتاینیم هاگشاب نیناوق قبط
 .تفای دهاوخ روضح هقباسم طیحم رد يرازگرب نیح رد و صخشم هدننک رازگرب

 یمامت .دشاب تسرپرس کی و نکیزاب 4 زا لکشتم تسیاب یم میت ره .دشاب یم یلپ چم نیناوق اب و یمیت تروص هب هرود نیا يرازگرب هوحن
 نکیزاب 3 دنار ره رد .تسا عنامالب نکیزاب ناونع هب تسرپرس ندرک يزاب نینچمه .دشاب یم میت نآ تسرپرس هدهع هب میت ره ياه تیلوئسم
 هریخذ نکیزاب و یلصا نکیزاب 3 بیکرت هک تسا رکذ هب مزال .تشاد دهاوخ روضح هریخذ ناونع هب نکیزاب کی و هدرک يزاب دوخ میت يارب
 ( صاخ طیارش رد طقف هقباسم نایرج رد ضیوعت و هدش صخشم میت ره تسرپرس طسوت تاقباسم يرازگرب زا لبق اه يزاب یمامت يارب
 زا لبق تعاس 24 ات رثکادح ،نکیزاب ضیوعت ای ییاجباج هب زاین تروص رد .تسا ریذپ ناکما تاقباسم رظان دییات اب و )... و نانکیزاب تیمودصم
 یم لامعا رظن دروم ضیوعت دییات تروص رد و ددرگ مالعا يرازگرب لوئسم هب میت تسرپرس طسوت یبتک همان کی یط دیاب بتارم هقباسم زور
 .ددرگ

 :match play نیناوق

 تروص رد و زایتما 1 يواسم تباب و دنک یم بسک زایتما 2 نکیزاب ره درب تباب میت ره و دننک یم تباقر مه اب میت ود هقباسم عون نیا رد
 .دروآ یمن تسد هب يزایتما تخاب

 لبق ار تاقباسم ینایاپ هتفه رخآ دنار ات لوا دنار زا نانکیزاب یماسا میت ره تسرپرس تسا لکش نیا هب یمیت یلپ چم تاقباسم يرازگرب هوحن
 رفن ، لوا رفن اب اه نیمز یمامت رد هدش صخشم لوا رفن ،دنک یم صخشم ار نانکیزاب بیترت يزاب ره يارب و دنک یم مالعا تاقباسم عورش زا
 هدنرب دشاب هدرک بسک ار يرتشیب درب دادعت هک یمیت نیمز ره رد .دنزادرپ یم تباقر هب بیقر میت تسیل موس رفن اب موس رفن و مود رفن اب مود
  .هدرک بسک يرتهب زایتما لبق نیمز رد هک تسا ینکیزاب يدعب نیمز هدننک عورش .دوب دهاوخ نیمز نآ

 : نیناوق و طیارش

 .دشاب یم دشاب یم میت ره يارب ناموت 800،000 غلبم هرود نیا يدورو .1
 .دییامن لصاح نانیمطا هقباسم رد تکرش يارب دوخ تین زا مان تبث زا لبق اذل درادن دوجو هجو تخادرپزاب ناکما فارصنا تروص رد .2
 هب تبسن یضارتعا هنوگچیه اذل ددرگ یم ماجنا یشک هعرق اب و هدننک رازگرب طسوت اه يدنب هورگ یمامت يدنب هورگ تروص رد .3

 .تسین هتفریذپ هدش ماجنا يدنب هورگ
 ياه هلغشم نکمم دح ات و ددرگ نییعت يراک تاعاس زا دعب ای و هتفه رخآ ياه نامز رد ار يرازگرب ياه خیرات دوش یم یعس .4

 طسوت هدش یعطق خیرات رد و هدروآ لمع هب ار يراکمه تیاهن دور یم راظتنا نازیزع یمامت زا اذل ، دوش هتفرگ رظن رد نانکیزاب
 دروخرب یطاخ نکیزاب اب تاقباسم نیناوق قبط ریخات ای تبیغ تروص رد تسا یهیدب .دنوش رضاح هقباسم لحم رد هدننک رازگرب
 .دوش

 .دنشاب یمن 1401 لاس نایاپ ات دوخ میت ضیوعت هب رداق هرود نیا ناگدننک تکرش .5
 .دنک همیرج تاقباسم زا فذح ای زایتما رسک اب ار یطاخ نکیزاب ، فلخت هدهاشم تروص رد هک دراد ار قح نیا هدننک رازگرب .6

                                                             

 :یمومع نیناوق

              یمازلا اه هدننک تکرش یمامت يارب )یعامتجا يراذگ هلصاف ظفح( یتشادهب ياه لکتورپ تیاعر و کسام زا هدافتسا .1
 .ددرگ یم فذح تاقباسم رود زا و هدش تیحالص در یطاخ نکیزاب ، فلخت هدهاشم تروص رد و دشاب یم

 و ددرگ یم رازگرب هاگشاب لحم رد رضاح نانکیزاب اب يزاب  ، هدش مالعا عورش نامز زا هقیقد 5 زا شیب ینکیزاب ریخات تروص رد .2
 و ددرگ یم هبساحم ناشیا يارب )7( زایتما رثکادح تسا هتشاد تبیغ هک ینیمز ره دوش رضاح يزاب عورش زا دعب هک ینکیزاب
 نیمز نآ رد نیرضاح همه يزاب مامتا زایتما رثکادح نتفرگ رظن رد و نیمز مامتا يارب كالم .دنک يزاب دناوت یم ار اه نیمز یقبام
 .تسه

 .دشاب یم یمازلا نانکیزاب رگید ندز هبرض ماگنه رد طیحم شمارآ و توکس نینچمه و قالخا تیاعر .3
 زا و هدش تیحالص در یطاخ نکیزاب ، هقباسم يرازگرب نیلوئسم ای ینف هتیمک ياضعا زا کی ره هب نکیزاب یمارتحا یب تروص رد .4

 .ددرگ یم جارخا هقباسم لحم
                  هلصافالب نکیزاب )...و اپ اب پوت ندرک توش ، شاخرپ ، نیمز هب رتاپ ندرک ترپ دننام( یقالخا ریغ راتفر زورب تروص رد .5

 .ددرگ یم جارخا هقباسم لحم زا و هدش تیحالص در
 رگ هراظن )بانط تشپ( يزاب هطوحم زا جراخ ، تسیاب یم )...و ناتسود ، هداوناخ ، تسرپرس ، یبرم( نانکیزاب ناهارمه یمامت .6

 تروص رد .دشاب یم عونمم ددرگ نانکیزاب رگید زکرمت نتخیر مهرب ثعاب هک ییادص داجیا ، هارمه نکیزاب قیوشت .دنشاب هقباسم
 هدش تبث یطاخ نکیزاب يارب راطخا کی لوا هلحرم رد هقباسم دنور رد لالخا ای و نانکیزاب ناهارمه يوس زا فلخت هنوگ ره زورب
 .دیامن كرت ار هقباسم لحم دیاب و هدش تیحالص در نکیزاب ددجم رارکت تروص رد.دوش یم همیرج نکیزاب رارکت تروص رد و

 .دشاب یم عونمم هقباسم طیحم رد تایناخد لامعتسا .7
 كرت ار هقباسم لحم دیاب و هدش تیحالص در یطاخ نکیزاب ، نیناوق يارجا ای و زایتما تبث رد يدمع فلخت هدهاشم تروص رد .8

 .دیامن
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 تروص رد دیامن پوت ریسم ندرک كاپ هب مادقا تسد اب طقف تسا فظوم نکیزاب پوت ریسم رد كاشاخ و گرب دوجو تروص رد  .9
 .دوش یم همیرج ینف هتیمک طسوت نکیزاب رارکت تروص رد و راطخا لوا راب يارب اپ ای رتاپ اب راکنیا ماجنا

 کی تابرض ندز نایرج رد پوت و رتاپ ضیوعت و دننک مامت دنا هدرک عورش نآ اب ار نیمز هک يرتاپ و پوت نامه اب دیاب نانکیزاب .10
 .دشاب یم عونمم نیمز

 رارق هبرض يارب رظن دروم لحم رد تسد اب ار پوت تسیاب یم نانکیزاب و دشاب یم عونمم اپ و رتاپ اب پوت نتشادرب ای يراذگیاج .11
 .دننک جراخ نیمز زا تسد اب ار پوت نیمز ره مامتا زا دعب و دنهد

 نودب ندوب شودخم و یگدروخ طخ دوجو تروص رد و دنوش تبث یسیلگنا دادعا  و راکدوخ اب تسیاب یم تازایتما یمامت .12
 .دوش یم هبساحم شودخم دروم يارب هبرض رثکادح ینف هتیمک ياضعا ياضما

 .دشاب یم هیناث 10 پوت يراذگیاج نامز زا هبرض ره ندز يارب هدش نییعت نامز .13
   .ددرگ یمن هبساحم نکیزاب يارب يا هبرض و دوش یمن همیرج لومشم لوا هبرض ندز زا لبق رتاپ طسوت )ندش چات( پوت سمل .14

 هبرض کی ، يدعب تابرض رد رود مین و کی هزادنا هب پوت شخرچ ای و لوا هبرض رد عورش طخ زا روبع و پوت تکرح تروص رد
 .ددرگ یم هبساحم

 هبرض 7 ، هدشن هرفح لخاد پوت نتخادنا هب قفوم مشش هبرض اب هک ینکیزاب .دشاب یم هبرض 7 نیمز ره رد تابرض دادعت رثکادح  .15
 .ددرگ جراخ نیمز زا ًاعیرس دیاب و هدش هبساحم يو يارب

 رد.دهد همادا يزاب هب هبرض نیرخآ ات تسیاب یم ، دشاب هتشادن یلپ چم يزاب رد نیمز درب يارب یسناش ینکیزاب هک یتروص رد یتح .16
 .ددرگ یم هبساحم يو يارب )7( تابرض دادعت رثکادح تروص نیا ریغ

 هب ، هدش صخشم نیمز ره يادتبا رد دیفس گنر اب هک عورش طخ يور ای و تشپ رد نیمز نیزاغآ هبرض يارب پوت يراذگیاج .17
 .تسا زاجم دنکن روبع طخ زا پوت زا یمین زا شیب هک يروط

 يزاب هب يداع لاور قبط دیاب نکیزاب ، هبرض تدش رثا رب هرفح زا نوریب هب پوت تشگرب و هرفح لخاد پوت نداتفا تروص رد .18
 يریگرارق نامز ات نکیزاب تابرض دادعت هک تسا یهیدب .دریگب رارق هرفح نورد تکرح یب ًالماک پوت هک ینامز ات دهد همادا دوخ
 .دش دهاوخن روظنم نکیزاب يارب يا همیرج طیارش نیا رد و دوش یم هبساحم لماک روط هب هرفح لخاد پوت

 نورد پوت لماک فقوت زا لبق هک یتروص رد و درادرب ار نآ ، پوت لماک فقوت زا دعب دیاب نکیزاب ، هرفح نورد پوت نداتفا زا دعب .19
 .دوش یم هبساحم يو يارب تابرض رثکادح دوش هتشادرب ای اجباج نکیزاب طسوت پوت هرفح

 هبساحم يو يارب تابرض رثکادح دهد رییغت ار پوت ریسم ای و دوش پوت تکرح عنام يوهس ای يدمعت تروص هب نکیزاب هچنانچ .20
 .دش دهاوخ

 و هدش هبساحم يو يارب همیرج هبرض کی )دوش توا( دشاب هدش جراخ نیمز زا يو پوت ، نکیزاب لوا هبرض اب هک یتروص رد .21
 .دوش یم هدز عورش هطقن زا ًاددجم هبرض

 هبساحم نکیزاب يارب همیرج هبرض کی ، )دوش توا( دوش جراخ نیمز زا يو پوت ، نکیزاب دعب هب مود هبرض اب هک یتروص رد  .22
 هب و دیامن يراذگیاج راوید هب دومع رتمیتناس 20 هلصاف هب هدش جراخ نیمز زا هک یلحم نامه زا ار پوت دیاب نکیزاب و هدش
 .دهد همادا هقباسم

 ار پوت دناوت یم نکیزاب ، دشابن هبرض ندز تهج رتاپ ندرب بقع هب رداق نکیزاب هک دریگب رارق ییاج رد پوت هک یتروص رد  .23
 عناوم یکیدزن رد پوت هک یتروص رد.دنک اجباج رتمیتناس 20 هزادنا هب )عورش هطقن تمس هب( نیمز تهج فالخ تمس هب
 .دشاب یم رتمیتناس 30 زاجم ییاجباج رادقم دوش فقوتم نیمز
 یتناس 30 ار پوت دیاب نکیزاب عناوم يور ای لخاد پوت دروخرب ای فقوت و تباث ای كرحتم عناوم زا هدافتسا تروص رد : هجوت
 هبساحم 22و 21 دراوم قبط و هدش هتفرگ رظن رد توا و دنک يراذگیاج نیمز ریسم فالخ تهج هب عنام حطس نیرخآ زا رتم
 .دوش یم
 ار پوت دیاب نکیزاب دشابن ندز هبرض هب رداق نکیزاب هک دشاب یطیارش رد هرفح رود هطوحم رد پوت هک یتروص رد :2 هجوت
 .دنک اجباج نیمز هراوید زا هجرد 45 هیواز اب بیرا تروص هب رتمیتناس 20 هزادنا هب

 
 دصق هقباسم نیمز لخاد زا يوهس هک ینانکیزاب رگید ای و رواد ( نکیزاب زا ریغ یصخش هب هتساوخ ان تروص هب پوت هک یتروص رد .24

 دیاب هدش هدز هک هطقن نامه زا هبرض دنک دروخرب هقباسم نیمز زا روبع لاح رد )...و هدنرپ ، هبرگ( تاناویح هب ای و )دنراد روبع
 .ددرگ یمن هبساحم زین يو هبرض و هدشن هتفرگ رظن رد نکیزاب ارب يا همیرج طیارش نیا رد .ددرگ رارکت

 نامه رد لپ زا لبق رتم یتناس 50 دیاب پوت دشابن هبرض ندز هب رداق نکیزاب هک یطیارش رد لپ زا دعب پوت فقوت تروص رد .25
 .ددرگ يراذگیاج پوت فقوت هطقن ياتسار
 

 زاجم )عورش طخ تمس هب( هرفح تمس هب نیمز ریسم فالخ و تسار و پچ تمس هب طقف پوت ییاجباج ، طیارش یمامت رد .26
 .دشاب یم

 نامه زا دیاب نکیزاب و دش دهاوخن هبساحم نکیزاب يارب يا همیرج هبرض عورش طخ زا روبع و بقع هب پوت تشگزاب تروص رد .27
 هبساحم نکیزاب تابرض دادعت رد هتفرگ تروص هبرض تسا یهیدب .دهد همادا يزاب هب و هدرک يراذگیاج ًاددجم ار پوت عورش هطقن
 .دوش یم

 قبط زایتما و دوش یم بوسحم )توا( هدش جراخ نیمز زا پوت ، رجآ ییالاب حطس اب پوت دروخرب تروص رد اه نیمز یمامت رد .28
 .ددرگ یم هبساحم توا نیناوق

 .دهد همادا يزاب هب شمارآ داجیا زا دعب و هدرک ربص طیارش ندش مارآ نامز ات دناوت یم نکیزاب یغولش و ادص دوجو تروص رد .29
 .دنهد لیوحت هاگشاب رتفد ای و ینف هتیمک ياضعا هب ار دوخ تراک روکسا يزاب مامتا زا دعب هلصافالب دیاب نانکیزاب  .30
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 :اه نیمز هژیو تاکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دشاب یم پچ تمس زا نیمز ریسم و دوشیم بوسحم توا ھچغاب نورد پوت نداتفا تفھ هرامش نیمز رد

 دروخرب تروص رد و ددرگ یم ھبساحم توا نیناوق قبط لپ یور حطس ھب پوت دروخرب تروص رد نینچمھ
 .تسا عنامالب یزاب ھمادا نیمز ھب تشگرب و لپ ریز پوت

 .دوش یم بوسحم توا نییاپ تمس ھب لپ یالاب زا پوت تیادھ و هدنارذگ ار نیمز ریسم دیاب پوت تشھ هرامش نیمز رد
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 لپ زا لبق رتمیتناس ۵٠ ار پوت دیاب نکیزاب لپ ریز پوت فقوت تروص رد دنشاب یم لپ یاراد ھک ییاھ نیمز رد
 .دھد ھمادا ھقباسم ھب و دنک ددجم یراذگیاج

 .دوش یم ھبساحم توا زاب ھیحان زا پوت روبع ای و رجآ حطس یور پوت دروخ رب تروص رد هدزای نیمز رد
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 رجآ ھتسب لحم یالاب زا پوت روبع ، دوش یم بوسحم توا ریوصت رد هدش صخشم زاب لحم زا پوت روبع ھن نیمز رد
 دوش یم ھبساحم توا رجآ حطس یور پوت دروخرب تروص رد ، تسا عنامالب

 ای و نیمز طسو یاھ رجآ زا پوت یدمعت نداد روبع تروص رد و دیامیپب ار نیمز ریسم دیاب پوت جنپ هرامش نیمز رد
 نودب  یوھس تروص ھب طسو رجآ یور زا پوت روبع تروص رد ، دوش یم ھبساحم توا رجآ حطس ھب پوت دروخرب

 تسا عنامالب یزاب ھمادا رجآ حطس ھب دروخرب



 نارهت فلگ ینیم گیل تاقباسم نیناوق

 

 ًافطل ، دروم نیا رد لاوس ای و نیناوق رد ماهبا هنوگره تروص رد.میرکشتم دیدومرف هعلاطم تقد اب ار نیناوق هکنیا زا
  .دییامن حرطم 09913076913 هرامش اب پا ستاو قیرط زا ار دوخ لاوس هقباسم زور زا لبق

 ياریذپ هراومه .فلگ ینیم هتشر ناراکشزرو هژیو هب زیزع نانطومه یمامت يارب یتمالس و يزورهب يوزرآ اب
 .میتسه نازیزع هدنزاس تاداقتنا و تاداهنشیپ

 روتاینیم فلگ ینیم هاگشاب                                                                                                                                  

 لخاد پوت نداتفا ای و ، ھچغاب یالاب زا پوت روبع تروص رد راھچ هرامش نیمز رد
 دوش یم ھبساحم توا ھبرض ھچغاب

 پوت ییاجباج نیمز ھنایم یاھ گنس ریز رد پوت فقوت تروص رد هد هرامش نیمز رد
 قباطم( تسا زاجم یزاب عورش طخ تمس ھب و عورش طخ ھب دومع تروص ھب طقف
 )الاب لکش


