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 6م5 یا4 کسام یارب لمعلاروتسد هگرب
 
 

 ؟منک ەدافتسا کسام زا د'ا% ارچ
 دارفا ریاس ندرک التبم رطخ دناوتF اما !دنکCن تظفاحم انورک سور;و ه9 التبا ربارب رد ار امش  کسام نیا زا ەدافتسا :هجوت
 سمل تروص رد ،ZSیب و ناهد هXحان رد Vاخم  تنوفع  ربارب رد امش زا دناوتF کسام QRSنچمه .دهد شهاL ار امش طسوت
 .دنک یdRگولج تروص àافتا ندرک
 
 ؟درک هجوت د'ا% یرگ'د یا6789چ هچ ه%

 و جنرآ رد هسطع و هفn ،هلصاف تmاعر لثم Zaشادهب تاiن هک دXنکن شومارف ،دXنکF ەدافتسا کسام زا هک Zaقو Zaح
 .دXنک تmاعر ار اه تسد بترم QaSسش
 

 ؟منک ەدافتسا ABسرد ه% کسام زا روطچ
 انورک سور;و QRSنچمه .دنوش }اz اه سور;و daشyب زا اه تسد ات ،دx;Xشv هXناث 30 ات 20 لقادح تدم هst 9وخ ه9 ار اه تسد
mرچ ششوپ کst وخ ه9 �ومعم یاه نوباص ا9 هک درادst ب زاQRS Fدور. 
 ه9( دنوش ەدناشوج اm و ەدش هتسش ەرا�ود ەدافتسا QRSلوا زا ل�ق ات تسا مزال اما ،دنا ەدش هتسش نیا زا شyپ اه کسام
 )دXنک هعجارم ر;ز تاعالطا
 .دنشا9 هتشادن خاروس هک دXنک �ررب ەدافتسا QRSلوا زا شyپ لاح نیا ا9 ،دنا ەدش �ررب ام طسوت اه کسام
  .دXنک مXظنت ZSیب یور رب ار یزلف ی هعطق ،دوجو تروص رد ،دXناشوپب مiحم ار ZSیب و ناهد
 .کسام رانک زا طقف هن ،دنک روبع کسام زا stوخ ه9 دmا9 اوه
 .دXنزب ەرگ n تش� ار یا هچراz یاهدنب اm و دXهد رارق اه شوگ تش� ار شک
 ؟دXنکXم سفنت ار اوه بوخ اmآ ؟تسا مiحم کسام اmآ :دXنک �ررب
 ).دdRگ9 رارق رت لش هناچ یور رب و دوش مXظنت ZSیب یور رب daهب کسام دmا9 ،دنکF راخ9 امش کنیع هک saروص رد(
 

 ؟منک ەدافتسا کسام زا مناوتیم تدم هچ
 .دنوش هتسش ندش بوطرم تروص رد اm و ەدافتسا زور کm زا س� ��dادح دmا9 کسام
 

 ؟مرادرب تروص زا ABسرد ه% ار کسام روطچ
 .دXنکن ەدولآ ار �طس چیه ات دXشا9 بقارم دmا9
 ار نآ برد و ەداد رارق بآ دض ی هسyک کm نورد مXقتسم ار نآ و ەدرک سمل ار نآ یاهدنب ،تروص زا کسام QaSشادرب یارب
 .دx;Xشv ار کسام هلصافال9 اm و دmدن�ب

 !دXنک sSوفعدص اm و هتسش ار دوخ یاهتسد امتح س�س
 

 ؟منک 678مت ار کسام روطچ
 .دx;Xشv دارگ�Xناس ی هجرد 60 یامد ا9 اm و دXناشوج9 هقXقد 5 ار اهنآ اه کسام ندرک dRSمت یارب
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