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 ٍدٍستیي ّا  وِ ایي ٍجَد تا .هیطَد گفسِ وادستٌذی ٬ًماضی زاتلَی یا ػىس یه دس ٬صحٌِ یه دس هَجَد ػٌاصش لشاسگیشی چگًَگی ٍ هحل تِ

. داسد ٍجَد ای حشفِ ػىاس یه ٍ آهازَس ػىاس یه های ػىس تیي تسیاسی  زفاٍذ ّای هنوز هیطًَذ، دلیمسش ٍ خَدواسزش سٍصتشٍص ػىاسی زجْیضاذ

 .اسر ػىس صحیح تٌذی زشویة ٍ وادستٌذی هیىٌذ، هسوایض آهازَسی ٍ ضؼیف ػىس یه اص سا اسصش تا ٍ ای حشفِ ػىس یه وِهْوی  ًىاذ اص یىی

 

 تیاى دس ًیض وادس ضىل اها وٌذ هی خیذا زواس آى تا تیٌٌذُ وِ اسر ػاهلی اٍلیي وادس. اسر زصَیش دٌّذُ زطىیل ػٌاصش وٌٌذُ هحذٍد ػاهل وادس،

 .ضَد هی اسسفادُ هشتغ ٍ افمی ػوَدی، هسسغیل وادسّا اص ػىاسی دس اهشٍصُ. اسر هؤثش زصَیش

 :کادرَا اوًاع

 زَاًذ هی وِ سسذ هی ًظش تِ وٌین زصَس آى تشای حشوسی ٍ تگیشین ًظش دس افمی هسسغیل وادس داخل دس سا ای ًمغِ اگش: افمی هسسغیل وادسّای – 1

 .اسر هسٌاسة اًذ، ضذُ گسسشدُ افك خظ اهسذاد دس وِ ػٌاصشی حالر تا وادس ایي. وٌذ حشور ساسر یا چح سور تِ

 

 افمی هسسغیل اص خَیازش ػوَدی، هسسغیل وادس. وٌذ حشور ػوَدی صَسذ تِ زَاًذ هی فمظ واسد، ایي دس ًظش هَسد ًمغِ: ػوَدی هسسغیل وادس – 2

 تیطسشی ّوخَاًی ػوَدیر آًْا ولی ضىل وِ هَضَػْایی حالر تا وادس ایي. سسذ هی ًظش تِ زش جَش جٌة خش خَیازشٍ آى دس هَضَػْا تٌاتشایي.  اسر

 .داسد

 

 .ضَد هی جلة آى صاٍیِ ٍ ضلغ چْاس تِ زساٍی تِ تیٌٌذُ وادس، ایي اضالع تیي زساٍی دلیل تِ:  هشتغ وادس – 3

 

 کادر تعییه عًامل

 هَضَع – 1

 چطن وٌٌذُ ّذایر ػَاهل – 2
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 هَسد تشاحسی ًْایر دس وِ هَضَع عثیؼی ضذُ خزیشفسِ ٍ جاافسادُ حالر تا تایذ وادس اًسخاب. اسر هؤثش وادس اًسخاب دس هَضَع ولی حالر :مًضًع

 افمی هسسغیل وادس یاتٌذ هی گسسشش افك سغح دس ٍ ضًَذ هی هسؼذد ػوَدی ػَاهل وِ ٌّگاهی. تاضذ هسٌاسة. گیشد هی لشاس تیٌٌذُ چطن خزیشش

 .اسر هٌاسثسش

  : چشم کىىدٌ َدایت عًامل

 اضاسُ ّا سٍضٌایی ٍ ّا زاسیىی ٍ سغحْا ، خغْا ، هَضَع حشور سور یا ٍ دیذ جْر تِ زَاى هی ًوًَِ ایي اص ضَد هی وادس زؼییي هَجة ػَاهل، ایي

 .وشد

 :کىىد می تقسیم دستٍ سٍ تٍ را دید زايیٍ

 اغشاق یا زحشیف دیذ، صاٍیِ ایي دس ضَد هی ًاهیذُ سٍتشٍ دیذ صاٍیِ تاضذ افك خظ تش ػوَد ٍ ػىاس چطن هحَس اهسذاد دس دٍستیي اگش: سٍتشٍ اص دیذ صاٍیِ

 .سٍد هی واس تِ چْشُ، ػىاسی دس تیطسش. وٌذ هی حفؼ سا خَد عثیؼی حالر هَضَع ٍ آیذ ًوی ٍجَد تِ زصَیش دس

 جلَُ تیطسشی خایذاسی ٍ ػظور تا ٍ ضذُ اغشاق هَضَع اتؼاد دس لشاسگیشد هَضَع چطن خظ اص زش خاییي ػىاسی ٌّگام دٍستیي اگش: خاییي اص دیذ صاٍیِ

 .گیشد هی خَد تِ خیىش غَل ٍ هضحه حالر هَضَع تاضذ خاییي تسیاس دیذ صاٍیِ اگش اها وٌذ هی

 .سسذ هی ًظش تِ حمیشزش ٍ وَچىسش هَضَع زصَیش گیشد لشاس هَضَع دیذ سغح اص تاالزش ػىاسی ٌّگام تِ دٍستیي اگش: تاال اص دیذ صاٍیِ

 کادرَا درين تقسیمات 

 .ضَد هی هحسَب عالیی وادسّای جضٍ اسر هسش هیلی 24×36 آى اتؼاد وِ 135 دٍستیي وادس

 سا وادس ایي ػشض ٍ عَل اگش خزیشد هی دیگشی زٌاسثاذ اص خَضایٌذزش سا آًْا تیٌٌذُ چطن وِ ّسسٌذ هَصٍى ٌّذسی زٌاسثاذ داسای عالیی وادسّای

 ًماط» سا ّا خظ ایي تشخَسد اص ًاضی ًماط ٍ «عالیی هماعغ» سا ضذُ زشسین خغَط وٌین زمسین هساٍی لسور سِ تِ فشضی خغَط ٍسیلِ تِ

 ًماط ٍ هماعغ تِ عالیی وادسّای تا تشخَسد اٍلیي دس اًساى چطن وِ اًذ ضذُ هسَجِ هسؼذد آهاصهایطْای اص خس ضٌاساى صیثایی. ًاهٌذ هی «عالیی

 تٌذی زشویة الفثای دس. ّسسٌذ عالیی ّای هحل ٍ ّا ًمغِ ّواى ًماط ٍ هٌاعك ایي. خشداصد هی وادس فضای تمیِ تِ سدس. وٌذ هی زَجِ خاصی

 .دٌّذ لشاس عالیی ّای ًمغِ ٍ ّا خظ سٍی تش سا صحٌِ هْن ػَاهل اسر تْسش وِ ضَد هی گفسِ( وودَصیسیَى)

 

 سا وادس ایي ػشض ٍ عَل اگش خزیشد هی دیگشی زٌاسثاذ اص خَضایٌذزش سا آًْا تیٌٌذُ چطن وِ ّسسٌذ هَصٍى ٌّذسی زٌاسثاذ داسای عالیی وادسّای

 هی عالیی ًماط سا ّا خظ ایي تشخَسد اص ًاضی ًماط ٍ عالیی هماعغ سا ضذُ زشسین خغَط وٌین زمسین هساٍی لسور سِ تِ فشضی خغَط ٍسیلِ تِ

 هی زَجِ خاصی ًماط ٍ هماعغ تِ عالیی وادسّای تا تشخَسد اٍلیي دس اًساى چطن وِ اًذ ضذُ هسَجِ هسؼذد آهاصهایطْای اص خس ضٌاساى صیثایی. ًاهٌذ

 گفسِ( وودَصیسیَى) تٌذی زشویة الفثای دس. ّسسٌذ عالیی ّای هحل ٍ ّا ًمغِ ّواى ًماط ٍ هٌاعك ایي. خشداصد هی وادس فضای تمیِ تِ سدس. وٌذ

 .دٌّذ لشاس عالیی ّای ًمغِ ٍ ّا خظ سٍی تش سا صحٌِ هْن ػَاهل اسر تْسش وِ ضَد هی

 تصًیر تر حاکم فضای
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 چِ ّش ٍ اسر صاف آسواى وِ دضر یه اص ای صحٌِ دس هثالٌ. ووسش تؼضی ٍ داسد تیطسشی اّویر ػٌاصش ٍ ػَاهل تشخی ًاخَاُ خَاُ صحٌِ ّش دس

 تمیِ ٍ آسواى اص ووی همذاس اسر تْسش تلىِ ًیسر هٌغك آسواى تِ زصَیش وادس اص ًیوی دادى اخسصاظ وٌذ هی جلة سا زَجِ دضر سغح دس ّسر

 .تگٌجٌذ زصَیش دس آسواى اص صیادی فضای هثالً ًذاسد لضٍهی ٍ اسر هشدم صحٌِ هْن ػاهل خیوایی ساُ هشاسن دس. تدَضاًذ دضر سغح سا زصَیش فضای

 تصًیر در افق خظ 

 حاون فضای وِ ٌّگاهی. افضٍد خَاّذ ًیض صحٌِ جزاتیر تش دیگش عشف اص ضَد هی آى دس تؼذ ٍ ػوك ایجاد تاػث هٌظشَُ، اص زصَیشی دس افك خظ ٍجَد

 زَجِ تیٌٌذُ ًگاُ ٍ ضَد هی الما زصَیش دس ساحسی ٍ سثىی تاضذ وادس خاییي دس افك خظ اگش. گیشد هی لشاس وادس تاالی دس عثؼاً افمث خظ اسر صهیي

 ٍ تاضٌذ داضسِ ضذى هغشح اسصش ًسثر یه تِ صهیي ٍ آسواى وِ اسر صَسزی دس وادس ٍسظ دس افك خظ ضذى ٍالغ. وٌذ هی وادس خاییي تِ ووسشی

 .ًگیشد لشاس ػىس دس خشزحشن ٍ ضلَؽ ػَاهل آًىِ ضشط تِ وٌذ هی زذاػی سا صیاد آساهص ٍ سىَى ػوَهاً

 وامىاسة ترشُای 

 ون زمَیر تاػث وِ چشا ًیسر ّن اضىال اص خالی اها ًذاسد اضىالی واس ایي وِ چٌذ ّش هاًذ ًوی تالی چاج ٌّگام تِ واس اصالح جض ساّی ضشایظ ایي دس

 ساصهاًذّی لذسذ لحاػ اص حذالل وٌذ هی وادستٌذی سا زصَیش اجضای واهل دلر تِ زَجِ تا ػىاس ٍلسی اها ضَد هی ػىاس دس دلسی تی ٍ زَجْی

 لغوِ وِ گیشد هی اًجام زصَیش اص هحلْایی اص دادى تشش. واّذ هی زصَیش اصویفیر ًاخَاُ خَاُ ًگازیَ، اص تخطی چاج دیگش عشف اص اسر هَفمسش زصَیش،

 .ًگیشد اًجام هفاصل هماعغ دس تشش اسر تْسش حیَاى ٍ اًساى اص ػسىثشداسی تشای. ًضًذ زصَیش صیثایی ٍ تیاى تِ ای

 تصًیر در تعد ي عمق 

 هی دیگش ػَاهل ، سٍضي زاسیه تش ػالٍُ ضَد صالما ًی صحٌِ تؼذ ٍ حجن دسآى وِ اسر الصم آى تیطسش جزاتیر تشای ٍلی اسر تؼذی دٍ سغحی زصَیش

 .تاضٌذ زصَیش دس تؼذ ٍ حجن وٌٌذُ زذاػی زَاًٌذ

 هی حس زصَیش دس ووسشی ػوك ضَد زْیِ آى اص ػىسی جادُ، یه هَاصاذ تِ اگش اسر هٌحٌی خغَط زصَیش، دس تؼذ المای ػَاهل اص یىی:  خطًط

 ۰0 صاٍیِ تا ٍ هسسمین واهالً سا وادس وِ خغَعی. افضایذ هی زصَیش تؼذ ٍ حجن تش ضَد دیذُ هایل زصَیش دس جادُ وِ تاضذ عَسی دیذ صاٍیِ اگش اها ضَد

 هی الما سا فاصلِ ٍ تؼذ تیطسشیي. وٌٌذ هی لغغ سا ّوذیگش زصَیش اص ای ًمغِ دس وِ خشاوٌذُ خغَط. داسًذ ووسشی تسیاس تؼذ المای وٌٌذ هی لغغ دسجِ

 .آّي ساُ سیلْای هثل وٌذ

 ایجاد زصَیش دس سا فاصلِ ٍ تؼذ زَاى هی ًیض، خاصیر ایي اص اسسفادُ تا ضَد، هی دیذُ وَچىسش دٍسزش، ػٌاصش ٍ تضسگسش ، ًضدیىسش ػٌاصش: اجسام اودازٌ

 تؼذ ٍ فاصلِ ضًَذ دیذُ وَچىسش صهیٌِ خس دس دیگش ػٌاصش ٍ ضذًذ دیذُ ٍاضح صَسذ تِ ٍ صهیٌِ خیص دس تضسگسشًذ حجن لحاػ اص وِ ػٌاصشی اگش. وشد

 هی ًظش تِ وٌیذ ًگاُ دٍسدسسْا تِ اگش. وٌذ الما سا فاصلِ ٍ تؼذ تیٌٌذُ رّي دس زَاًذ هی ًیض صهیٌِ تَدى ًاٍاضح حذٍدی زا ّوچٌیي. ضَد هی الما تْسش

 وادس ایي ػشض ٍ عَل اگش.ّسسٌذ جضییاذ ّوچٌیي ٍ ّا سٍضٌایی ٍ زیشگی داسای ًضدیىسش، اجسام ٍ زش خاوسسشی دٍسزش، ّای فاصلِ دس اجسام وِ سسذ

 عالیی لاط سا ّا خظ ایي تشخَسد اص ًاضی ًماط ٍ عالیی هماعغ سا ضذُ زشسین خغَط وٌین زمسین هساٍی لسور سِ تِ فشضی خغَط ٍسیلِ تِ سا

 .تَد خَاّیذ آهادُ ػىاسی جزاب هَضَػاذ ٍ فشصسْا صٍایا، یافسي تشای خیص اص تیص آهَخسیذ سا ػىاسی زشفٌذّای ٍ لَاًیي ضوا وِ ٌّگاهی .ًاهٌذ هی

 

 ػىسْای گشفسي تشای ػىاسی دس. اسر ول یه ایجاد ٍ جذاگاًِ ػٌاصش یا تخطْا آهیخسي ّن دس ،(Composition) وودَصیسیَى یا تٌذی زشویة

 آًْا زوام واستشدى تِ اها ضَد، زَجِ آًْا تِ تایذ ػىاسی ٌّگام وِ ّسسٌذ ًىازی جولِ اص صیش سٌّوَدّای.اسر ضشٍسی ٍ الصم زفىشی چٌیي ٍجَد خَب،

 سا زشفٌذّا ٍ لَاًیي ایي ضوا وِ ٌّگاهی. ضذ خَاّذ حس واهال ضوا ػىاسی آثاس دس خاللیر جای صَسذ ایي دس صیشا ًذاسد لضٍهی ػىس، ّش دس
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 وِ تذاًیذ تایذ تگیشیذ، ػىس ٍ تیافسیذ ساُ ایٌىِ اص لثل.تَد خَاّیذ آهادُ ػىاسی جزاب هَضَػاذ ٍ فشصسْا صٍایا، یافسي تشای خیص اص تیص آهَخسیذ

 تا تایذ ای صاٍیِ چِ اص ًَس چیسر؟ اصلی سَطُ وِ تدشسیذ خَد اص تایذ. دّیذ ًطاى هخاعثیي تِ خَد ػىس جزاب تخطْای دس سا خَد ّای ایذُ چگًَِ

 زوام تگیشد؟ لشاس وادس وجای دس تایذ سَطُ ایي دّذ؟ افضایص سا اصلی هَضَع زاثیش تِ تسَاًذ وِ داسد ٍجَد خاصی زصَیشی ػاهل آیا وٌذ؟ تشخَسد سَطُ

 .وٌیذ اجشا -هَ تِ هَ-سا آًْا زوام ضوا وِ ًذاسد لضٍهی تاصّن اها ضًَذ گشفسِ ًظش دس تایذ وِ ّسسٌذ هْوی ًىاذ ایٌْا

 ( 3/1) سَم یه لاًَى

 ضىل ایي تِ سَم یه لاًَى. تاضذ تٌذی زشویة سٍش ٍ لاًَى هْوسشیي ضایذ ٍ هیگیشد لشاس اسسفادُ هَسد تٌذی زشویة دس سَم یه لاًَى وِ لشًْاسر

 ضواس تِ زصَیش هْن تخطْای گشفسي لشاس تشای جا تْسشیي افمی، ٍ ػوَدی خغَط زاللی ًماط. هیطَد زمسین 3X3 جذٍل یه تِ وادس، وِ هیطَد اجشا

 دس دسسر آًشا وِ صهاًی اص جزاتسش تسیاس هَلؼیسی دس سا خَد ػىس هَضَع زاللی، ًمغِ 4 ایي اص یىی دس خَد زصَیش هْن تخص دادى لشاس تا. آیٌذ هی

 تیص وِ حالسی دس حسی ًماط ایي. اسر هفیذ تسیاس ًیض داسد هْن سَطُ یه اص تیص ضوا ػىس وِ صهاًی دس سٍش ایي.هیذّیذ لشاس تگزاسیذ، وادس ٍسظ

 وٌیذ، زٌظین سا زصَیش ول تخَاّیذ وِ اسر صهاًی دس فشضی، خغَط ایي اص دیگش اسسفادُ. داسًذ واسایی ّن، تگیشد لشاس اسسفادُ هَسد آًْا اص یىی اص

 زوام دس وِ اسر عالیی زمسیواذ لاًَى سادُ ضىل ٍالغ دس لاًَى، ایي. دّیذ لشاس تشسسی هَسد سا…ٍ سَطُ ًگاُ جْر یا وشدُ اًسخاب سا افك خظ هحل

 .اسر ضذُ سػایر ًحَی، تِ ٌّش، تضسگاى ًاضی آثاس ٍ ػىسْا

 

 سادگی

 ٍ وادس جلَی تخص دس ضوا ػىس اصلی هَضَع اگش. ًگْذاسین سادُ اهىاى حذ زا سا ػىس یه دس هَجَد زصَیشی اعالػاذ وِ هؼٌاسر ایي تِ سادگی،

. ًطَد وطیذُ ًاخَاسسِ جضئیاذ سور تِ تیَْدُ چطن زا تگیشیذ سادُ ٍ خلَذ سا سَطُ ایي صهیٌِ خس اهىاى حذ زا تایذ ، داسد لشاس دٍستیي تِ ًضدیه

 یا صهیٌِ خس اص تایذ خصَظ تِ. وٌذ جلة سا تیٌٌذُ زَجِ واهال اسر، اّویر حائض آًچِ زا دّیذ ًوایص جزاتیر فالذ سا اّویر تی تخطْای تایذ ضوا

 ًَس تا ًَسسٌجی .هیىٌٌذ دٍس هَضَع اص ٍ وطاًذُ خَد دًثال تِ سا چطن سادگی تِ خغَط صیشا. وٌیذ اجسٌاب اسر آى دس هسؼذدی خغَط وِ فضایی

 .اسر وشدُ صذچٌذاى سا ػىس زاثیش ٍ زاسیه سا داخلی فضای خاسج،

 

 تىدی قاب

 ایي. هیثخطذ خَد سَطُ تِ تیطسشی هؼٌای صحٌِ، دس هَجَد ػَاهل اص اضسفادُ تا ػىاس آى عی دس وِ اسر زذتیشی( frame فشین یا وادس) لاب زؼییي

 تِ سا تیٌٌذُ زَجِ ٍ وشدُ ایجاد ػىس اصلی لاب دس دیگش لاتی هیسَاًٌذ ّوِ دسب، یه یا خٌجشُ یه دسخساى، تَزِ، چٌذ تاضذ، چیضی ّش هیسَاًذ لاب

 ضوا تلىِ ًىٌیذ، زٌظین لاب اسي سٍی تش سا دٍستیي ًَس ٍ فاصلِ وِ تاضیذ هشالة تسیاس تایذ واس ایي دادى اًجام تشای ضوا. ًوایٌذ هؼغَف اصلی هَضَع

 تسش تسیاس وٌیذ اسسفادُ تسسِ دیافشاگن اص تسَاًیذ وِ وٌیذ فشاّن عَسی سا ًَس ضشایظ اگش. دّیذ اًجام لاب دسٍى سَطُ تشای سا ًَسسٌجی ٍ فاصلِ تاضذ
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 وِ تاضذ، ػىس تمیِ اص زاسیىسش لاب، ایي اص تخطی ضَد هَجة صحیح سٌجی ًَس وِ اسر هوىي. داضر خَاّیذ تیطسشی ٍضَح هیذاى ػوك صیشا اسر،

 .وٌذ ووه ػىس دساهازیه حس تِ هیسَاًذ ّن حالر ایي

 تافت

 ٍ اًذاخسِ واس تِ خیص اص تیص سا خَد زخیل تثیٌذ، ػىس دس سا جسن یه تافر تیٌٌذُ وِ ٌّگاهی. تیافضایذ ػىس جزاتیر تش صیادی حذ زا هیسَاًذ تافر

 صخشُ اص ػىاسی ٌّگام خصَظ تِ تافر،. هیىٌذ ػىس دًیای ٍاسد خیص اص تیص سا هخاعة ایٌىاس. هیىٌذ ایجاد خَد هغض دس سا جسن ایي لوس زصَس

 ًَس تایذ یاتیذ، اعویٌاى ػىس دس اجسام تافر تَدى سٍیر لاتل اص ایٌىِ تشای. تَد خَاّذ گزاس زاثیش دسخساى تشي ٍ دسسْا هخسلف، سغَح دیَاسّا، ّا،

 سور یِ ّوِ ساصّا، لَسْای ٍ هَسب خغَط .تگزاسد ًوایص تِ سا سغح تافر سایِ، ٍ ًَس ایجاد تا ٍ تساتذ سغح تش وٌاس اص وِ وٌیذ زٌظین عَسی سزا

 .هیىٌٌذ اضاسُ داسد، لشاس وادس 3/1 زمسین دس وِ فٌجاى

 

 َادی خطًط

 هَاصی هٌحٌی، هسسمین، خغَط. هیگیشًذ لشاس اسسفادُ هَسد تیٌٌذُ وشدى زصَیش ػوك ٍاسد یا اصلی هَضَع سور تِ چطن ّذایر تشای ّادی، خغَط

 خغَط تیطواس هَاسد اص ّایی ًوًَِ ّوِ ّا ًشدُ سدیف یا ّا ضاخِ خل، ًْش، سٍدخاًِ، ّا، جادُ. داسًذ ای ػوذُ ًمص زَجِ افضایص دس ّوِ اسیة یا

 گشفسِ لشاس اضاسُ هَسد ”سادگی“ تخص دس ٍ هیىٌٌذ دٍس سَطُ اص سا زَجِ وِ ّذفی تی خغَط تا ّادی، خغَط وِ وٌیذ زَجِ. ّسسٌذ زصَیش دس جزاب

 .ّسسٌذ هسفاٍذ اًذ،

 روگ

 زاثیش ّشًَع هیسَاًٌذ سًگْا. ضًَذ تیٌٌذُ حیشذ ٍ تْر هَجة هیسَاًذ خاظ سًگْایی تٌذی زشویة. هیىٌٌذ ٍاسد ػىس تِ سا ػَاعف ٍ احساساذ سًگْا،

 سا ولیذی ًىاذ ایي ػٌَاى وِ ًثاضذ تذ ضایذ.ًىٌیذ دٍس اصلی هَضَع اص سا زَجِ سًگْا، تاصی تا وِ تاضیذ هشالة تایذ اها. وٌٌذ ایجاد سا زاویذی ٍ

 اگش. اسر هَفمیر ضاهي زصَیش، هخسلف اهىاًاذ آصهَدى ٍ زوشیي دیگش، واس ّش هاًٌذ عثؼا،. تاضیذ داضسِ ّوشاُ ػىاسی زوشیي ٌّگام ٍ وشدُ یادداضر

 هزوَس ساّىاسّای اص اسسفادُ اسصش هسَجِ تْسش وٌیذ، همایسِ یىذیگش تا سا آًْا ٍ تگیشیذ هخسلف ًَسّای ٍ هسؼذد صٍایای اص ػىسْایی سَطُ ّش اص تسَاًیذ

 .ضذ خَاّیذ

 تىدی کادر تُثًد ريشُای

  تشًذ هی تْشُ صیش اصَل اص ػىاساى هؼوَال ٬زصاٍیش وادستٌذی تْثَد تشای

 سَم یه خغَط سٍی سَطُ دادى لشاس:  سَم یه لاًَى

 زصَیش عالیی ًماط سٍی – ّا چطن هاًٌذ – سَطُ ولیذی ًماط دادى لشاس:  عالیی ًماط لاًَى

 سَطُ اًحٌای:   S حالر ایجاد
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 وادس لغشّای عَل دس هحیظ ػَاهل تا سَطُ تشخَسد: X حالر ایجاد

 ػىس وادس ًَع ٍ هیذاى ػوك ٬دیافشاگن زٌظین:  زصَیش صهیٌِ خیص ٍ صهیٌِ خس تشسسی

 زصَیش دس وادس ػٌَاى تِ – خٌجشُ هاًٌذ – هَجَد ػٌاصش اص اسسفادُ:  عثیؼی وادسّای اص اسسفادُ

 فشد اػذاد ضشیة تا وادس دس سَطُ گٌجاًذى:   فشد لاػذُ اص اسسفادُ

 

 

 

 

 


