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 هایؼات حدن گیشی اًذاصُ تشای کِ ٍػایلی )الف

  پیپت:

 یا هحلَل یک حدن اص هؼیٌی هقذاس تشداؿتي تشای ٍػیلِ ایي اص . ؿَد هی دیذُ داس حثاب پیپت ٍ ػادُ پیپت ؿکل دٍ دس ٍػیلِ ایي

 حدن هقذاس تَخِ تا آى حذاکثش ٍ تاال ٍػیلِ كفش . اػت ؿذُ تٌذی دسخِ تاال تِ پاییي اص ٍػیلِ ایي . ؿَد هی اػتفادُ ؿیویایی هایغ

 ؿذُ ًَؿتِ ٍ حک ٍػیلِ سٍی کِ اػت هؼیٌی گیشی اًذاصُ دقت داسای پیپت ّش . داسد قشاس آى دسپاییي )کوتش ٍاحذ )یکپیپت

 پیپت ٍاسد فـاس اختالف خاعش تِ هایغ تا دادُ قشاس هایغ داخل سا آى اتتذا پیپت اص اػتفادُ تشای . اػت

 کشدى خذا تا ٍ دادُ قشاس ًظش هَسد دس ظشف ٍ کٌین هی خاسج ظشف اص سا پیپت ٍ دادُ قشاس پیپت سٍی سا ًـاًِ اًگـت ػپغ ؿَد

 . سیضین هی ظشف داخل آى اص داسین ًیاص کِ ای هایغ هقذاس تِ تا تَخِ پیپت ّای دسخِ خَاًذى ٍ پیپت اص ًـاًِ اًگـت

 

   
 

 

 داس حثاب پیپت



 داسد. سا هؼوَلی پیپت کاستشد ٍّواى اػت ؿذُ هـخق ًـاًِ یک تا کِ اػت هؼیٌی حدن یک داسای پیپت ًَع ایي

 

 
 : پَآس

 ٍ ،A ، S ػِ دگوِ ؿاهل ٍ ؿَد هی هتلل پیپت اًتْای تِ کِ اػت هایؼات سیختي ٍ تشداؿتي دس دقت افضایؾ تشای کوکی ٍػیلِ

E ؿَد هی کاس آى تا صیش سٍؽ تِ کِ تاؿذ هی : 

 ػپغ هی ؿَد خاسج آى داخل َّای کاس ایي تا دّین هی فـاس سا پَآس حثاب ّوضهاى ٍ دادُ فـاس سا) َّا دگوِ( A دگوِ اتتذا

 هایغ ، دّین هی فـاس سا یا اػتاست S دگوِ هحلَل داخل پیپت دادى قشاس تا . کٌین هی سّا سا پَآس حثاب تؼذ ٍ کشدُ سّا سا دگوِ

 سیضد الثتِ هی ظشف داخل هایغ خشٍج یا E دگوِ تا ٍ دادُ قشاس دیگش ظشف داخل سا پیپت ػش. ؿَد هی کـیذُ پیپت دسٍى تِ

 هی تلَیش دس کِ ؿَد هی ػوپلشاػتفادُ ًام تِ الکتشیکی پیپت ًَػی اص صیاد دقت عشفی اص ٍ ػول ػشػت افضایؾ تشای اهشٍصُ

  .کٌذ هی اًذاصُ گیشی سا لیتش هیلی كذم یک دقت تا ٍػیلِ ایي. کٌیذ هـاّذُ تَاًیذ

 

 
 :تَست

 تشای ٍػیلِ ایي اص . تاؿذ هی هایغ خشٍج هحل کِ داسد ٍخَد ؿیش یک آى پائیي دس کِ اػت دساصی ٍ تلٌذ ای ؿیـِ لَلِ تَست

 كفش ٍ تاؿذ هی پیپت هاًٌذ تَست تٌذی خِ دس . ؿَد هی اػتفادُ دیگش ظشف دسٍى هایغ اص یک هؼیٌی حدن سیختي

 اص دیگشی ظشف تا ػپغ ، ثاتت کشد ٍ هتلل پایِ ػِ یک تِ سا آى تایذ تَست اص اػتفادُ تشای . ؿَد هی ؿشٍع لَلِ تاالی اص آى

 اص هؼیٌی حدن تا کشدُ تاص آساهی تِ زپ دػت تا سا آى ؿیش ػپغ .ؿَد کاهل آى ظشفیت تا سیخت آى داخل سا ًظش هَسد هایغ تاال

 یک یا قلیایی اػیذی دسكذ هقذاس ػٌدؾ ٍ تیتشاػیَى ػول اًدام دس تَست اص. تٌذین هی سا ٍؿیش سیختِ ؿذُ ظشف دسٍى هایغ

 . ؿَد هی اػتفادُ هحلَل



  
 ) طٍطُ تالي( حدوی تالي

 آى سٍی کِ ػذدی تا حدوی تالي گٌدایؾ. داسد ٍخَد خظ ًـاًِ یک آى سٍی کِ تاسیک ٍ دساص گشدًی تا تالي ؿثیِ اػت ظشفی

 هی اػتفادُ ای ؿیـِ قیف اص حدوی یالي کشدى پش تشای . اػت ًـاًِ خظ ّواى تا آى حذ کِ ؿَد هی هـخق اػت ًَؿتِ ؿذُ

 .ؿَد هی اػتفادُ اػتاًذاسد هحلَلْای تْیِ ٍ هؼیي غلظت تا ّا هحلَل کشدى سقیق تشای حدوی اص تالي . ؿَد

 
 )هضٍس( هذسج اػتَاًِ

 داخل سا هایغ هیض سٍی یک آى دادى قشاس تا . تاؿذ هی پایِ یک داسای کِ اػت هذسج ای اػتَاًِ پالػتیکی یا ای ؿیـِ لَلِ یک

 یک هؼیٌی اص حدن تشداؿتي تشای تشای هذسج اػتَاًِ اص. اػت لَلِ پائیي ٍػیلِ كفش پیپت، ػکغ تش آى تٌذی سیضًذ دسخِ هی آى

 ،آب سٍغي هاًٌذ هایغ ّای زگالی گیشی اًذاصُ تشای. ؿَد هی اػتفادُ ) ًذاسد هؼیٌی ؿکل( ؿکل تی هَاد حدن تؼییي . هایغ

 .ؿَد هی ًیضاػتفادُ ..... ٍ ،خیَُ



 
 هذسج گیالع

 ّواى تا ای گـاد دّاًِ تا تاؿذ هی ٍاسًٍِ هخشٍط یک ؿثیِ هذسج گیالع کِ تفاٍت ایي تا تاؿذ هی هذسج اػتَاًِ ؿثیِ ٍػیلِ ایي

 .اػت هذسج اػتَاًِ کاسایی ٍ ٍیظگی

 
 ّا، هخلَط ٍ هَاد کشدى رٍب یا کشدى گشم تشای ٍػایلی-2

 : آصهایؾ لَلِ

 هی ػاختِ )گشها تشاتش دس هقاٍم( ًـکي ٍ پیشکغ ؿیـِ اص کِ تاؿذ هی آصهایؾ ٍػایل هتذاٍلتشیي ٍ تشیي سایح اص یکی ٍػیلِ ایي

 . ؿَد هی اػتفادُ هَاد تدشیِ ٍ تشکیة یا کن خیلی حدن دس هَاد دادى حشاست تشای آصهایؾ لَلِ ؿَد اص

 كَست گاصی تِ زشاؽ یا الکلی زشاؽ سٍی دادى حشاست تشای ٍ ؿَد هی گشفتِ خَدؽ هخلَف گیشُ کوک تِ سا اصهایؾ لَلِ

 هی سیختِ لَلِ ػَم یک، حذاکثش یا کن هقذاس تِ هَاد آصهایؾ لَلِ دس ّویـِ . گیشد قشاسهی کح ٍ هَسب

 داخل هَاد تا ؿؼت ای فشزِ ؿَس لَلِ ٍػیلِ تِ سا آصهایؾ لَلِ تایذ آصهایؾ اص پغ .ًشیضد تیشٍى تِ هَاد کشدى گشم تاٌّگام. ؿَد

 ؿَد. خـک تا دادُ قشاس ٍاسًٍِ كَست تِ خَد خایگاُ هخلَف دس ػپغ ًواًذٍ آى

 
 

 تـش



 هی ػاختِ ؿیـِ یا پالػتیک اص خٌغ هختلف ّای اًذاصُ دس هذسج ٍ ؿکل ای اػتَاًِ اػت ای ٍػیلِ آصهایـگاّی لیَاى یا تـش

 هی اػتفادُ هایؼات سیختي دس ػَْلت تشای کِ داسد کَزکی ؿیاس تـش یک لثِ. تاؿذ هی ای ؿیـِ آى هشغَب خٌغ الثتِ کِ ؿَد

 ، تْیِ هحلَل ، ّا هحلَل کشدى گشم تشای تـش اص . ؿَد هی اػتفادُ هحلَل یا هایغ هؼیٌی هقذاس تشای تشداؿتي هذسج تـش اص.ؿَد

 ٍ دادُ قشاس ًؼَص تَسی ّوشاُ تِ پایِ ػِ یک سٍی سا تـش هَاد، کشدى گشم تشای . ؿَد هی اػتفادُ هحلَل اًتقال ، هَاد کشدى حل

 کشدى پش تشای تـش اص . ؿَد هی اػتفادُ آى هخلَف گیشُ اص داؽ تـش تشداؿتي تشای . دٌّذ هی قشاس گاصی یا زشاؽ الکلی آى صیش

 . سٍد هی تکاس ًیض هَاد کشدى هخلَط ٍ هحلَلْا ػشیغ تثخیش تشای . ؿَد هی اػتفادُ هذسج اػتَاًِ یا تَست

 
 هایش اسلي

 تیشٍى اص تا تش اػت تاسیک اسلي تاالیی قؼوت . ؿَد هی ػاختِ هختلف ّای اًذاصُ دس کِ اػت هخشٍعی ای ؿیـِ ظشف یک اسلي

 ٍ ّا هحلَل تْیِ تشای اها تیـتش. ؿَد هی اػتفادُ هایغ یک اص هؼیٌی حدن تشداؿتي تشای هذسج اسلي اص . ؿَد خلَگیشی هایغ سیختي

 آى داخل َّای تخلیِ یا گاص آٍسی تشای خوغ آى اص کِ داسد خاًثی لَلِ یک اسلي هَاسد تؼضی دس ؿَد هی اػتفادُ آى کشدى گشم

 گاصی هَاد تا تاؿذ هی هٌاػة داس ػَساخ پٌثِ ًلة زَب ٍتشای کَزک دّاًِ داؿتي تخاعش اسلي )خالء اسلي(. ؿَد هی اػتفادُ

 . کشد ّذایت دیگش ظشف تِ سا ؿذُ تَلیذ

 
 تالي

 هی کَزک دّاًِ ای داسای اسلي ّواًٌذ تالي . هیـَد دیذُ هختلف ّای اًذاصُ دس ٍ داسد ٍخَد كاف تِ ٍ گشد تِ دٍؿکل تِ تالي

 تالي اص اػتفادُ تشای. ؿَد اػتفادُ هی ّا گاص زگالی تؼییي ٍ ، گاصّا تْیِ ، ّا هحلَل تقغیش ، هایؼات دادى حشاست تشای کِ تاؿذ

 تِ هَاد کشدى گشم ٌّگام کشد ػؼی تایذ ّویـِ . تواًذ تاقی ثاتت تا کشد هتلل پایِ ػِ یک تِ هخلَف گیشُ ٍػیلِ تِ سا اى تایذ

 ٍػایل ایي صیش ّویـِ دلیل ّویي تِ . ًـَد آًْا ؿذى تاػث ؿکؼتِ تا کشد اػتفادُ هؼتقین غیش حشاست اص تالي ٍ اسلي ، تـش کوک

 یا تقغیش ی تشا کِ تاؿذ هی خاًثی لَلِ یک داسای اها تاؿذ هی هؼوَلی تالي ؿثیِ ، خاًثی لَلِ تا تالي . دٌّذ هی قشاس ًؼَص تَسی

 . ؿَد هی اػتفادُ ... هقغشٍ آب تْیِ ، ّا گاص ٍخوغ آٍسی تْیِ



 
 

 ػاػتی ؿیـِ

 ًوایؾ ، ّا هحلَل ٍ ، هایؼات ػشیغ تثخیش تشای آى اص . تاؿذ هی گَد ٍ ای دایشُ کِ اػت ػاػت یک ؿیـِ ؿثیِ ٍػیلِ ایي

 ٍ تشکیة یا ػَختي آصهایؾ اًدام شایت هَاسد تؼضی دس. تثخیش یا تلؼیذ ٌّگام هَاد حالت تغییش تَدى گشهاگیش یا تَدى صا گشها

 هقغغ كَست تِ کِ گیاّی ٍ خاًَسی ّای تافت آهیضی سًگ تشای ػاػتی ؿیـِ اص ؿَد هی اػتفادُ ؿیویایی هَاد ؿذى تدضیِ

 شٍدهی تکاس ًیض خاهذ هَاد تؼض کشدى خالق تشای . ؿَد هی اػتفادُ اػت ؿذُ تْیِ ًاصکی

  
 ؿیویایی هَاد اًتقال ٍ ًگْذاسی ٍػایل-3

 ) کـت ظشف( پتشی ظشف

 ٍػیلِ ایي اص. ؿَد هی دسب دیذُ یک ّوشاُ تِ ٍکَتاُ ای اػتَاًِ ؿکل تِ ٍ ؿَد هی ػاختِ پالػتیک یا ؿیـِ خٌغ اص ٍػیلِ ایي

 ػپغ سیختِ آگاس ًام تِ هغضی ای هادُ اص سا ظشف دسٍىکاس  ایي تشای. ؿَد هی اػتفادُ ّا قاسذ ٍ ّا تاکتشی ٍ ػلَل کـت تشای

 .یاتٌذ تکثیش ّا ػلَل تا گزاؿتِ هٌاػة هحل دس آى دسب دادى قشاس تا . دادُ قشاس سا هَسد ًظش ٍػلَل قاسذ یا تاکتشی آى سٍی تش

 
 زکاى قغشُ



 ٍ هحلَل هَاد اص قغشُ زٌذ حذ دس کن تؼیاس هقذاس تشداؿتي یا سیختي تشای کِ تاؿذ هی ای ؿیـِ یا پالػتیکی خٌغ اص زکاى قغشُ

 . ؿَد هی اػتفادُ ؿیویایی ّای

 
 

 پیؼت یا آتفـاى

 ؿذُ آى تـکیل تِ هتلل تلٌذ لَلِ یک ٍ دسب تا ّوشاُ ای اػتَاًِ ظشف ؿکل تِ کِ تاؿذ هی پالػتیک خٌغ اص ٍػیلِ پیؼت

 ، آصهایؾ لَلِ هاًٌذ ظشٍف دیگشی ٍاسد تاسیک لَلِ عشیق اص آب ظشف تذًِ تِ فـاس کشدى ٍاسد تا ٍ سیختِ آب آى داخل . اػت

 هی هتلل تاسیک لَلِ دٍ آى دس سٍی کِ تفاٍت ایي تا سٍد هی تکاس ًیض ای ؿیـِ آتفـاى هَاسد تؼضی دس . ؿَد هی تالي یا اسلي

 داؿت. تیشٍى تِ سا آب ّذایت ٍظیفِ دیگشی ٍ کشدى فَت تشای کِ یکی تاؿذ

 
 ای ؿیـِ قیف

 لَلِ هاًٌذ تاسیک دّاًِ ظشٍف تا دسٍى هایؼات سیختي ٍ ّذایت تشای ٍ . ؿًَذ هی ػاختِ پالػتیک یا ؿیـِ خٌغ اص ّا قیف

 ّا هخلَط تؼضی خذاکشدى ٍ كاف تشای كافی کاغز ّوشاُ تِ ای ؿیـِ قیف اص . سٍد هی تکاس .. ٍ اسلي ، آصهایؾ

 . ؿَد هی اػتفادُ )ػَػپاًؼیَى(

 



 ) کٌٌذُ خذا قیف یا داس ؿیش قیف( دکاًتَس قیف

 ؿیش یک تِ ٍ ؿذُ آى تاسیک پائیي قؼوت دس کِ تَد ؿکل دٍکی ٍ هخشٍط یک ؿکل تِ ٍ تاؿذ هی ؿیـِ خٌغ اص ٍػیلِ ایي

 ّا آى خذا ؿذى اص پغ ٍ سیختِ آى داخل هؼوَلی قیف تا سا )ّا اهَلؼیَى( آب ٍ سٍغي هخلَط هاًٌذ هخلَط ؿَد هَاد هی هٌتْی

 هایغ تا کٌین هی تاص سا ؿیش دٍتاس ٍ قشاس دادُ آى صیش سا دیگشی ظشف ػپغ ؿذُ خاسج )تش ػٌگیي( صیشی هایغ تا کشدُ تاص سا ؿیش

 تا کٌین هتلل پایِ ػِ یک تِ هخلَف گیشُ کوک تِ سا آى حتوا تایذ دکاًتَس اص اػتفادُ تشای. ؿَد خاسج آى اص )ػثکتش( دٍم

 .تواًذ تاقی ثاتت

 
 )زیٌی قیف یا خالء قیف( تَخٌش قیف

كفحِ  یک قیف داخل ٍ تاؿذ هی ای اػتَاًِ ای دّاًِ قیف داسای ایي. ؿَد هی ػاختِ ای ؿیـِ یا زیٌی خٌغ اص ٍػیلِ ایي

کوک  تِ هخلَط هَاد ػشیغ خذاکشدى ٍ تلفیِ تشای قیف اص. هی سٍد تکاس كافی کاغز دادى قشاس تشای کِ داسد ٍخَد داس ػَساخ

 تا ػپغ قشاس دادُ تخلیِ اسلي سٍی هخلَف پَؽ دس یک کوک تِ سا قیف . ؿَد هی اػتفادُ )خالء ایداد( َّا فـاس کاّؾ

 َّای . فـاسآب کوک تِ یا هخلَف تلوثِ یا دػتگاُ کوک تِ ایداد هکؾ ٍ اسلي خاًثی لَلِ تِ پالػتیکی لَلِ یک اتلال

 ؿَد. هی خذا خاهذ هَاد ٍ ؿَد هی اسلي کـیذُ داخل تِ ػشػت تِ قیف دسٍى هایغ ًتیدِ دس ، کشدُ خاسج سا آى داخل

 
 

 

 

 

 

 



 )زیٌی کشٍصُ( زیٌی تَتِ

 ٍ تاؿذ هی هخشٍعی یا ای اػتَاًِ آى ؿکل. ؿَد هی ػاختِ ) ػشاهیک( زیٌی ٍ گشافیت ، ػفال ، )ًیکل( فلض خٌغ اص ٍػیلِ ایي

 رٍب ، هَاد دادى حشاست تشای تَتِ اص. سٍد هی تکاس آى داخل اص هَاد خشٍج اص خلَگیشی تشای کِ تَدُ ًیض دسب یک داسای

 قشاس اتَکالٍ یا الکتشیکی کَسُ ًام تِ دػتگاّی داخل سا آى هٌظَس تذیي . ؿَد هی اػتفادُ هَاد تدضیِ ٍ کشدى خـک ، کشدى

ٌّگام . ؿَد هی اػتفادُ ؽ خَد هخلَف گیشُ اص زیٌی تَتِ کشدى خاتدا تشای.ؿَد دادُ دسخ1111ِتاالی دهای آى تِ تا دادُ

 هی سٍؿي گاصی سا زشاؽ آى صیش ٍ دادُ قشاس ًؼَص هثلث ّوشاُ تِ پایِ ػِ سٍی تش سا ،آى کَسُ اص خاسج زیٌی تَتِ کشدى گشم

 . کٌٌذ

 
 

 زیٌی کپؼَل

 کِ تاؿذ هی ؿیاس یک داسای تـش هاًٌذ ٍ گـاد ای دّاًِ تا ، گشد تِ ظشف ایي کِ تفاٍت ایي تا تاؿذ هی زیٌی تَتِ ؿثیِ ٍػیلِ ایي

 ًقغِ تا هَاد کشدى رٍب تشای ، ) هتثلَسکشدى(ّا هحلَل ػشیغ تثخیش تشای زیٌی کپؼَل اص .سٍد هی تکاس هایغ سیختي آػاًتش ی تشا

 . ؿَد هی اػتفادُ هَاد ؿذى حل قاتلیت کشدى هؼیي تشای ٍ پائیي رٍب

 
 زیٌی ّاٍى

 کَتاُ تفاٍت کِ یاى تا تَدُ هؼوَلی ّای ّاٍى ؿثیِ ٍػیلِ ایي . ؿَد هی ػاختِ فلضی یا ٍ زیٌی یا هشهش ػٌگ خٌغ اص ٍػیلِ ایي

 هختلف هَاد کشدى ًشم ٍ ػائیذى ، کشدى خَسد تشای ّاٍى اص . گشد ای لثِ تا کَزک ّاٍى دػتِ داسای ٍ تش

 اص تشگ کلشفیل کشدى خذا خْت الکل ّوشاُ تِ دسخت تشگ ػائیذى تشای زیٌی ّاٍى اص هَاسد تؼض دس . ؿَد هی اػتفادُ

 . ؿَد هی اػتفادُ



 
 ) خـکاًِ( دػیکاتَس

 تشای ٍػیلِ ایي اص. آى تِ ؿکل تَخِ تا تاؿذ هی داس دسب ٍ عثقِ دٍ قاتلوِ ؿکل تِ ٍ . ؿَد هی ػاختِ ؿیـِ یا فلض اص ٍػیلِ ایي

 خارب هادُ اص سا صیشی ظشف هٌظَس تذیي . ؿَد هی خاًَسی اػتفادُ ، گیاّی ّای تافت ٍ هَاد کشدى خـک یا هَاد اص گیشی آب

 قشاس آى سٍی سا ًذاسد تِ ساکِ دٍم ظشف آى سٍی تَسی یک قشاسدادى تا ػپغ )اػیذ ػَلفَسیک( کٌٌذ هی پش سعَتت یا آب

 تشای ٍ تاؿذ هی یک ظشف دػیکاتَسّا اص تؼضی الثتِ. دٌّذ هی قشاس ؿًَذ آتگیشی ٍ خـک اػت قشاس کِ هَادی آى ٍ دسٍى دادُ

 دس ٍ فلض اص تیـتش ٍػیلِ ایي )آصهایـگاّی قاؿق( اػپاتَل . کٌٌذ هی اػتفادُ کٌٌذُ خذا تَسی یا پایِ یک اص هحیظ دٍ کشدى خذا

 . ؿَد هی ػاختِ زیٌی ٍ ای ؿیـِ یا پالػتیکی هَاسد تؼضی

 
 

 )آصهایـگاّی قاؿق( اػپاتَل

 تشای پْي دٍلثِ یا ٍیک دػتِ یک داسای . ؿَد هی ػاختِ زیٌی ٍ ای ؿیـِ یا پالػتیکی هَاسد تؼضی دس ٍ فلض اص تیـتش ٍػیلِ ایي

 . ؿَد هی اػتفادُ خاهذ ؿیویایی تشداؿتي هَاد تشای ٍػیلِ ایي اص تاؿذ هی هَاد تشداؿتي

 
 آى تِ هشتَط اتلاالت ٍ ٍگیشُ پایِ-4

 آصهایؾ لَلِ گیشُ

 حشاست ٌّگام : ؿَد تَخِ هی اػتفادُ آصهایؾ گشفتي لَلِ تشای ٍػیلِ ایي اص. ؿَد هی ػاختِ زَب یا فلض خٌغ اص ٍػیلِ ایي

 ًگیشیذ. خَد خَاس ّن دٍػتاى خَد ٍ سٍتِ سا آى دّاًِ گاُ ّیر آصهایؾ لَلِ دادى



 
 تالي گیشُ

 تِ عشف یک اص ٍػیلِ ایي . ؿَد هی هتلل تالي گشدى تِ کِ زْاس اًگـت یا ػِ تا اها تاؿذ هی اًؼاى دػت ؿثیِ فلضی ٍػیلِ ایي

  .ؿَد هی هتلل پایِ ػِ ٍ گیشُ

 
 دکاًتَس قیف گیشُ

 تِ ٍػیلِ ایي گیشد هی قشاس آى داخل خذاکٌٌذُ قیف داسد کِ قشاس حلقِ یک آى اًتْای دس ٍ تاؿذ هی فلض خٌغ اص ٍػیلِ ایي

 . ؿَد هی ٍكل پایِ ػِ تِ گیشُ ساتظ کوک

 
 تَست گیشُ

 ؿکل تِ گیشُ ایي. تاؿذ هی ساتظ گیشُ عشف داسای یک اص کِ . کَزکتش ای اًذاصُ اها تا تاؿذ هی تالي گیشُ ؿثیِ فلضی ٍػیلِ ایي

 . کٌیذ هی هـاّذُ هقاتل تلَیش دس کِ ؿَد هی دیذُ ًیض دیگشی ّای

 
 ساتظ گیشُ



 .ؿَد هی اػتفادُ پایِ ػِ تِ ، هختلف ٍػایل گیشُ کشدى هتلل تشای فلضی ٍػیلِ ایي

 
 تَتِ گیشُ

 کپؼَل یا زیٌی تَتِ تشای گشفتي ٍػیلِ ایي اص. تاؿذ هی خویذُ ّای لیِ داسای کِ تفاٍت ایي تا تاؿذ هی قیسی ؿثیِ ٍػیلِ ایي

 ؿَد. هی اػتفادُ زیٌی

 
 هیلِ ٍ پایِ

 ًیاص ؿکل هاًٌذ ّا پایِ اص تؼضی تاؿذ هی هٌاػة گاُ تکیِ ٍػایل یک تیـتش تشای کِ تاؿذ هی آصهایـگاُ ٍػایل هْوتشیي یکی پایِ

 .تاؿٌذ هتلل هی ّن تِ ٍهیلِ پایِ دیگش تؼضی ٍ داسد فلضی هیلِ یک اتلالتِ 

 
 پایِ ػِ

 تالي تشای گاُ هٌاػة تکیِ ػٌَاى تِ ٍػیلِ ایي اص. اػت ؿذُ هتلل فلضی هثلث یا حلقِ یک تِ کِ اػت پایِ ػِ داسای ٍػیلِ ایي

 . تاؿذ هی ...ٍ تـش

 
 ًؼَص تَسی



 ٍ ؿؼلِ کشى یکٌَاخت تشای ٍػیلِ ایي اص .اػت ؿذُ اػتفادُ ًؼَص هادُ اص آى هیاى دس ٍ تاؿذ هی تَسی ؿکل تِ کِ فلضی ٍػیلِ

 .ؿَد هی اػتفادُ ًشػذ هؼتقین حشاست ظشف تِ ایٌکِ تشای

 
 

 خاف ّای آصهایؾ اص تشخی تشای هخلَف ٍػایل -5

 تشاصٍ

 دٍ ، اّشهی تشاصٍی یک . ؿَد هی دیذُ هختلف ّای ؿکل تِ ٍػیلِ ایي . سٍد هی تکاس اخؼام خشم گیشی اًذاصُ تشای ٍػیلِ ایي

 . ؿَد هی اػتفادُ دیدیتال ّای تشاصٍ اص اهشٍصُ الثتِ .......ٍ دیدیتالی تشاصٍی1 اّشهی

 
 )تقغیش دػتگاُ (هثشد

 ّای ؿکل دس کِ ؿَد هی هختلفی دیذُ ّای ؿکل تِ ٍػیلِ ایي. ؿَد هی دیذُ ای ؿیـِ كَست تِ تیـتش آصهایـگاُ دس ٍػیلِ ایي

 دقت تایذ ٍػیلِ ایي تکاسگیشی دس . ؿَد هی اػتفادُ هختلف ٍ هایؼات ّا هحلَل تقغیش ػول تشای ٍػیلِ ایي اص ؿَد هی دیذُ صیش

 . داؿت کافی

 
 )تًَضى زشاؽ( گاصی زشاؽ

 سٍؽ. کٌذ تاهیي هی سا الصم ،گشهای گاص ػَصاًذى اص ؿْشی گاص تِ اتلال تا. آصهایـگاُ ٍػایل کاستشدتشیي پش اص یکی ٍػیلِ ایي

 تِ سٍ ؿکل هاًٌذ ؿؼلِ ًقغِ تشیي گشم ّویـِ کِ تذاتیذ سا ًکتِ ایي تایذ الثتِ .ؿَد هی دادُ آهَصؽ آصهایـگاُ دس ٍػیلِ ایي تا کاس

 .هی تاؿذ سٍ



 
 الکلی زشاؽ

 هی اػتفادُ آى دس هخضى هَخَد الکل اص کِ تاؿذ هی هختلف ّای آصهایؾ تشای اًشطی تَلیذ هٌثغ گاصی زشاؽ هاًٌذ ًیض ٍػیلِ ایي

 .کٌٌذ هی اػتفادُ ؿؼلِ سٍی زشاؽ دسب دادى قشاس اص زشاؽ کشدى خاهَؽ تشای .ؿَد

 
 

 

 

 

 

 




