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 » ور شیپ یاهتصرف طیارش «

 جرد تکرش یمسر تیاس رد هک هدش مالعا یاهخیرات قبط دنناوتیم نارادماهس :نویساورزر طیارش و لته زا یدنمهرهب .١

 ماهس دادعت( هدش یرادیرخ ماهس نازیم هب تبسن نارادماهس .دنیامن هژیو یاهفیفخت اب قاتا ورزر هب مادقا ددرگیم

 لته تاناکما زا لیذ لودج رد جردنم تافیفخت زا راب کی لاس ره دنناوتیم لته حاتتفا و تخاس مامتإ زا سپ و )دوخ

 .دندرگ دنمهرهب

 .دشابیم اهنآ کی هجرد هداوناخ و نارادماهس هب صتخم طقف لته یایازم زا یدنمهرهب یارب تافیفخت نیا .١٫١

 دصرد ۱۵ ،مهس ۵ یلا کی نابحاص .١٫٢

 دصرد ۲۰ ،مهس ۱۵ یلا ۶ نابحاص

 دصرد ۲۵ ،مهس ۲۵ یلا ۱۶ نابحاص

 .درک دنهاوخ تفایرد لته ورزر رد فیفخت دصرد ۳۰ ،الاب هب مهس ۲۶ نابحاص و

 .دش دهاوخ صخشم رظن دروم خیرات هب تبسن و نویساورزر ماگنه رد اهقاتا ورزر تمیق .١٫٣

 اهلاطبا و )تیزوپد( شیپ لوپ ،ماگنه دوز جورخ یارب .دشابیمن ناسکی اهتمیق یمامت یارب تافیفخت نیا .١٫٤

  .دیدرگ دهاوخ ماجنا تارyغت اب و اههنیزه رسک زا سپ

 لته و ددرگ نویساورزر هب مادقا دیاب رتدوز زور ۹۰ لقادح لته رد تافیفخت زا هدافتسا و نویساورزر ماجنا تهج .١٫٥

 .دومن دهاوخ مالعا ار شریذپ تهج یگدامآ مدع ای یگدامآ ،رادماهس هب اهقاتا ندوبرپ دصرد هب تبسن

 هب دهاوخب رادماهس رگا .درادن یرگید صخش هب کی هجرد هداوناخ زج هب ار دوخ تافیفخت لاقتنا هزاجا رادماهس .١٫٦

 تروص هب ار نآ تسا فظوم دنک هدافتسا یرگید صخش یارب ار زایتما نیا دوخ کی هجرد هداوناخ ای و دوخ زج

 هدافتسا یاضاقت هک یلصف هب تبسن و مزال یاهیسررب زا سپ تکرش ،دهد عالطا تکرش هب لیمیا قیرط زا یبتک

 .درک دهاوخ مالعا رادماهس هب ار بتارم هدومن ار لته زا

 هنیزه کمک ناونع هب وروی ۳۰۰ غلبم تکرش ،دنک یرادیرخ دوخ یارب رتشیب ای و مهس ۳ دحاو نآ رد رادماهس رگا .١٫٧

 .دومن دهاوخ تخادرپ یتبث و یرادا رومأ ماجنا تهج تکرش هب هعجارم یارب امیپاوه طیلب

 ۱۱ هدام رد هدش نایب دراوم ای و تیوضع دادرارق نیناوق ضقن تروص رد :)اهژاتناوآ( اهتصرف زا یدنمهرهب نیناوق .٢

 اطعا )یاهژاتناوآ( یاهتصرف یمامت و خسف ار دادرارق درفنم و هبناج کی تروص هب دناوتیم تکرش تیوضع دادرارق

 .دنک بلط یطاخ رادماهس زا ار اهنآ و لطاب ار هدش

 .دشابیم هدننک نyعت درفنم و هبناج کی تروص هب )دادرارق رد هدش رکذ( طیارش نیا رyغت رد تکرش
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