
دراو واب هعجارم ریز https://main.nkhceo.ir کنیل 33هب هدام هناماس هب دورو تهج نامزاس مرتحم اضعا

سامت کیتامروفنا دحاو اب روبع هملک و یربراک مان تفایرد تهج ) دوخ روبع زمر و یربراک مان ندرک

. دیهد رییغت ار دوخ روبع زمر هناماس هب دورو نیلوا زا دعب افطل ( دیریگب

دازآ ) تیفرظ یرامآ تاع یا،طاال هناورپ تاع طاال هیلک دروبشاد تمسق 33رد هدام هناماس هب دورو اب

هدش ماجنا یاه ورپژه رادومن نینچمه و سدنهم یاه تیح )صال تیفرظ هدنامیقاب ، هدش فرصم هدش

. دوش یم هداد شیامن
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هداد شیامن اضعا یارب ریز دراوم اضعا لباتراک تمسق رد

: دوشیم

یقیقح صاخشا تاصخشم -

تیفرظ تیعضو -

ورپژهاه تاع طاال -

اه مایپ -

یحارط یاه هشقن تیریدم -

یقیقح صاخشا تاصخشم

دنهد رییغت ار دوخ نفلت هرامش و سردآ دنناوتیم نیسدنهم تمسق نیا یا:رد همانسانش تاع ال طا بت

و راک عاجرا یاه کمایپ یمامت اریز دشاب یم سرتسد رد هشیمه هک دینک دراو ار یلیابوم هرامش افطل )
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( ددرگیم لا سرا امش لیابوم هرامش هب هناماس نیا ورپژهاهرد لیمکت

هئارا تهج . دوشیم هداد شیامن سدنهم یا هناورپ تاع طاال تمسق نیارد یا: هناورپ تاع ال طا بت

، نامزاس یوس زا هدش صخشم ینامز هزاب رد دنناوتیم نیسدنهم تمسق نیا رد نامزاس هب یراهظادوخ

و یحارط تیح صال ود یاراد هک ینیسدنهم ) یحارط و تراظن یاهراک دصرد ندرک دراو هب تبسن

نییعت و تیلا عف لحم ناتسرهش ( دهدیم شیامن ار تراظن و یحارط دصرد نییعت همکد دنشاب یم تراظن

یارب ارتمژ نیا زا رتمک یاهراک اریز دیروآ لمعب ار المز تقد ارتمژ ندرک دراو رد افطل ارتمژراک( لقادح

.( دشاب یمن مه رییغت لباق و دوشیمن هداد عاجرا امش

و یحارط راکدصرد نییعت همکد یور رب دوخ هناورپ باختنا :اب تراظن و یحارط راک دصرد نییعت

راک دصرد دیناوتیم تمسق نیا رد هک دوشیم هداد شیامن ریز هحفص هباشم هحفص دیئامن کیلک تراظن

. دیئامن دراو ار یراج ردسلا تیح صال ره یارب لک تیفرظ هدش ماجنا
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تیح صال باختنا .اب دوش یم هداد شیامن ریز ی هحفص تیح صال باختنا ژراک:اب ارتم لقادح نییعت

زا رتشیب ارتمژ اب ییاه ورپژه ارتمژ لقادح ندرک دراو ،اب درک دراو ار راک ارتمژ لقادح ناوتیم رظن دروم

یاهراک ماجنا هب سدنهم لیامت تروص دش.رد دهاوخ هداد عاجرا تیح صال نآ رد امش ارتمژهب نآ

. دینک عفلا ار دیهد یم ماجنا رد فیفخت یاهراکآ کیت راد فیفخت

: ینامتخاس یاه تیلا عف هورگ بت

هک ینامتخاس تیلا عف هورگ باختنا اب دیناوتیم ددرگیم نییعت نامزاس طسوت هک ینامز هزاب رد

دینک صخشم ار دوش عاجرا امش یارب هشقن هورگ نآ اب نامزاس یوس زا هدش عاجرا یاهراک دیهاوخیم

. دشاب یمن رییغت لباق و دینک هدهاشم ار تمسق نیا دیناوتیم طقف ینامز هزاب مامتا زا دعب
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لماش هک هدش دازآ و هدش هداد صیصخت تیفرظ تایئزج یمامت تمسق نیا رد : تیفرظ تیعضو

ورپژ تایئزج ورپژه، تیعضو اب هارمه هدش فرصم تیفرظ تایئزج ، هدش دازآ تیفرظ رادقم و خیرات

تیفرظ رد هک یاه ورپژه یمامت لماش هک یراج تیعضو نینچمه و سدنهم طسوت هدش در یاه ه

. دهد یم ناشن ار دشاب یم دوجوم سدنهم

ورپژهاه تاع طاال

. دشاب یم بت جنپ یاراد هناماس زا تمسق نیا

رظن دروم ماگ و تسا هدش هداد عاجرا نیسدنهم هب هک یاه ورپژه ، دیئات رظتنم یاه ورپژه بت

، رظان سدنهم دیئات ماگ : دننام ) دهد یم ناشن ار دشاب یم وضع سدنهم طسوت دنیآرف لیمکت دنمزاین

و...)اب کینکتوئ ژ تاشرازگ یراذگراب ، رادرب هشقن حارط سدنهم طسوت یرادرب هشقن لیاف یراذگراب
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همکد تیاهن ورد لیمکت ار هحفص نآ رد یتساوخرد یاهرتماراپ ناوت یم دنیآرف لیمکت دیلک باختنا

. دومن ار دیئات و هریخذ

ورپژهار هشقن روتسد مرف ناوت یم ورپژه تیعضو لر تنک یوررب کیلک و رظن دروم ورپژه باختنا اب

دومن هدهاشم

سدنهم . دشاب یم ورپژه کی ناسدنهم یناسر طاالع دروب کی دننام تمسق نیا : ناسدنهم طابترا

رگید ناسدنهم اب هناماس قیرط زا دنناوت یم رظن دروم ورپژهی باختنا و دوخ لباتراک رد ندش دراو اب

یارب قیرط نیا ارزا یاه لیاف دنناوت یم نینچمه و دنیامن رارق رب طابترا هطوبرم هشقن روتسد

.( دشاب یم دوجوم اه بت هیلک رد دیلک نیا ) دنیامن لا سرا ناسدنهم
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یم رظان سدنهم طسوت ورپژه تاشرازگ لا سرا یارب دیلک نیا (16 هدام ) رظن و شرازگ تبث دیلک

دیلک نیا باختنا .اب دنیامن لا سرا قیرط نیا ورپژهارزا ییا هلحرم تاشرازگدنناوت یم نیرظان . دشاب

عون دیئامن دراو ار دوخ تارظن دیئامن باختنا ار رظن دروم هلحرم . دوش یم هداد شیامن ریز هحفص

دوجوم اه بت هیلک رد دیلک نیا ) . دیئامن دولپآ ار رظن دروم لیاف و باختنا ار هدش لا سرا کردم هتسد

.( دشاب یم

یاهدنیآرف هک دومن هدهاشم تمسق نیا رد ناوت یم ار یاه ورپژه ، ارجا حلا رد رظتنم یاه ورپژه بت

. تسا هتفرگن تروص یرادرهش هب عاجرا و هدیسرن مامتا هب نامزاس نورد نآ یاهماگ

اه مایپ

ار تسا هدش لا سرا سدنهم یارب نامزاس فرط زا هک ار یاهمایپ ناوت یم هناماس زا تمسق نیام

. دومن هدهاشم
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: یحارط یاه هشقن تیریدم

.اب تسا هدهاشم لباق دنشاب یم یحارط تیح صال یاراد هک ینیسدنهم یارب هناماس تمسق نیا

ورپژ باختنا اب دوشیم هداد شیامن هداد ماجنا ورپژهار نآ یحارط هک یاه ورپژه هیلک هنیزگ نیا باختنا

dwg لیاف هشقن تیعضو باختنا اب ناوتیم دراد ار نآ هدش یحارط هشقن لا سرا دصق سدنهم هک هیا

طسوت نامزاس رد هدش فیرعت دنیآرف اترد دنیامن لا سرا ار تسا هدش لیدبت zip لیاف هک pdfو

. دسرب یرادرهش هدنیامن دیئات اهو هدننک لر تنک


