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   یرگشدرگ تاسیسات یرادرب هرهب هناورپ رودص دنیارف

عورش

1 زا 1 : هحفص

01 : شیاریو

QO975415 يرگشدرگ تامدخ يبایزرا و تراظن لک هرادا :دنیارف کلام :دنیارف دک

نایاپ

-----

----- يرگشدرگ تنواعم

یرگشدرگ دحاو زا دیدزاب ماجنا

ناتسا لک هرادا

 ناتسا يرگشدرگ تنواعم

رادرب هرهب هب مالعا

يضاقتم

يرگشدرگ تنواعم :هدننك دييات

:يگداوناخ مان و مان
: خيرات
ءاضما

 تاعالطا يروانف زكرم سيئر :هدننك لرتنك
يرادا لوحت و تاطابترا
:يگداوناخ مان و مان
: خيرات
ءاضما

نامزاس تساير : هدننك بيوصت

:يگداوناخ مان و مان
: خيرات
ءاضما

 تيريدم هعسوت تنواعم : هدننك دييات
)تيفيك رد نامزاس سيير هدنيامن(
:يگداوناخ مان و مان
: خيرات
ءاضما

 و تراظن لك هرادا هدنيامن :هدننك هيهت
 يرگشدرگ تامدخ يبايزرا
:يگداوناخ مان و مان
: خيرات
ءاضما

 يبايزرا و تراظن لك ريدم :هدننك دييات
يرگشدرگ تامدخ
:يگداوناخ مان و مان
: خيرات
ءاضما

داتس

داتس ينف هتیمک

 دحاو سیسات راک
 مامتا یرگشدرگ

تسا هتفای

 دحاو سیسات راک
 هتفاین مامتا یرگشدرگ

تسا

XOR

کرادم در کرادم دییات
XOR

 مرف یط ریدم یفرعم
 هطوبرم

 هناورپ زوجم رودص
ههام 6 تقوم

ریدم کرادم یسررب

 تهج رادرب هرهب هب مالعا
دیدج درف یفرعم

 دنیارف قباطم راک نایاپ شرازگ تفایرد
 زوجم و یلوصا تقفاوم رودص و تساوخرد

  یرگشدرگ تاسیسات لیمكت  ای و حالصا ،داجیا

 يروانف زكرم سانشراك :هدننك هيهت
يرادا لوحت و تاطابترا تاعالطا
:يگداوناخ مان و مان
: خيرات
ءاضما

 قباطم مزال مادقا
 رودص  دنیارف

 و یلوصا تقفاوم
 حالصا ،داجیا زوجم

 لیمكت  ای و
یرگشدرگ تاسیسات

 ریدم کرادم نكسا
هدش یفرعم

 هب کرادم لاسرا
ناتسا لباتراک

 صقان کرادم
تسا

 هب صقاون مالعا
 رادرب هرهب

 هب لاسرا و صقاون عفر
ناتسا لباتراک

 قباطم ریدم تراک رودص
 تیریدم تراک رودص دنیارف

یرگشدرگ تاسیسات

 یارب لاسرا و تراک دییات
رادرب هرهب

 حرط لومشم زکرم
تسا یزاس درادناتسا

XOR

 حرط لومشم زکرم
تسین یزاس درادناتسا

حرط یرجم تکرش اب دادرارق تبث
 مزال مادقا ماجنا
 و دادرارق قباطم

 یدنب هجرد دنیآرف
 تاسیسات

 طسوت یرگشدرگ
 لماع یاه تکرش

قیبطت

هلاس کی هناورپ رودص

 دحاو رادرب هرهب هب مالعا
یرگشدرگ  نایاپ ات) ههام کی( هدنام یقاب ینامز هزاب مالعا

 یضاقتم هب یرادرب هدرهب هناورپ هلاس کی هرود
 یدنب هجرد ماجنا تهج مزال یگنهامه ماجنایزاس درادناتسا ییاهن شرازگ هئارا تهج

 تاسیسات یدنب هجرد دنیآرف قباطم سیسات
قیبطت لماع یاه تکرش طسوت یرگشدرگ

یدنب هجرد نویسیمک هب شرازگ لاسرا

 هب تبسن یضاقتم
 نویسیمک رظن
درادن ضارتعا

XOR

 ضارتعا تبث

 هب تبسن یضاقتم
 نویسیمک رظن
دراد ضارتعا  یرادرب هرهب هناورپ رودص

یرگشدرگ دحاو

 شرازگ هئارا
 هب یزاس درادناتسا

 ناتسا

 هب زکرم هجرد مالعا
 رادرب هرهب

 زکرم هجرد صیصخت
یتمدخ

 تاعالطا هب زاین
 زا دیدج

 تسا تکرش

XOR

 هب مالعا
تکرش

 رظن دییات
نویسیمک

ناتسا هب مالعا

یلاسرا یاه شرازگ یسررب

 رد کرادم و تادنتسم یسررب
داتس ینف هتیمک

 مزال مادقا ماجنا
شرازگ هئارا و

 لیكشت هب زاین
 نویسیمک
تسا دیدج

دیدج اضعا اب هسلج لیكشت

 حرط يرجم تکرش
يزاس درادناتسا

ناتسا لک هرادا

 ناتسا يرگشدرگ تنواعم

يدنب هجرد نویسیمک

 لیوحت و یضاقتم هب مالعا
 هناورپ

ناتسا لک ریدم دییات

 یاه مالعتسا هیدییات تفایرد
مزال

A

A

هلاس کی هناورپ رودص

یرگشدرگ دحاو رادرب هرهب هب مالعا

F

 یاراد شرازگ
تسا صقاون

XOR

 رادرب هرهب هب مالعا
صقاون عفر تهج

 دییات
شرازگ

 لاسرا هب زاین
 هب شرازگ
 ینف هتیمک
تسا داتس

F

 هجرد نویسیمک هب عاجرا
هجرد نییعت تهج یدنب

B

 هجرد نییعت و هتیمک لیكشت
هطباض نودب زکرم

E

C

C

 رادرب هرهب نامه کلام
تسا

XOR

 هرهب نامه کلام
تسین رادرب

کرادم دییات

XOR

 صقان کرادم
تسا

 یضاقتم هب صقاون مالعا

مزال یاه مالعتسا هیباوج تفایرد

 مرف یط رادرب هرهب یفرعم
 هطوبرم

 رادرب هرهب کرادم نكسا
ناتسا هب لاسرا و هدش یفرعم

رادرب هرهب کرادم یسررب

 و صقاون عفر
 لباتراک هب لاسرا

ناتسا

کرادم دییات

XOR

 کرادم
تسا صقان

 هب صقاون مالعا
 یضاقتم

هدش مالعا صقاون عفر

 و کرادم یسررب
تادنتسم

 و یرادرب هرهب زوجم رودص تساوخرد
 رد( تادنتسم و کرادم هیلک هئارا

 هناماس رد یضاقتم تاعالطا هک یطیارش
)دشاب هدشن تبث یلوصا تقفاوم تراظن

 یراذگراب و تفایرد
 تامدخ تیفیک همان یهاوگ

یرگشدرگ

 در مالعتسا
 تسا

XOR

 دییات  مالعتسا
 تسا

 تهج کلام هب مالعا
دیدج درف یفرعم

D

D

B

E
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