
       
                       

                    
                      

                      
               

  
    

     
 

      
       

       
       
      
     

  
 

         
  

         
 

   
 

 
  

        
 

         
   

       
      

  
  

        
  

   
 
        

   
         
          

  
     

    
           

      
   

      
  

       
  

  
        

        

    
         

     
         

  
   

 
   

   
      

  
 

  
 
         

        
   

     
     

        
         

     
          
          

        
        

           
         

        

FARSI یھاستانردبی نازومآشاندیمنای ھمنا تقفاوم FCPS مولع سرد یا ب  ر
 داوم زا هدافتسا لماش ھک داد دیھاوخ ام جنا ری ایسب لی مع تاقیقحت امش د. وش می لی مع تاقیقحت لماش ھک دشابیم ھی اگشیامزآ سالک کی وم لع

 ن دی لاو و ن لمی مع ،نازوآم شاند یارب ھک تسا یزیچ نیلوا وم لع سرد ای ھسالک رد نی میا تیاعر ت. سا زاسرطخ وادم و ،ھیل او مزا لو ،ی ای شیمی
 نیا ت. سا هدیدرگ ھئارا ھمانتقافوم نیا رد تاررقم زا تی سرھف ، وملع سرد سالک رد نی میا و تظافح زا نانیمطا ای رب د. شاب یم تھمیا ز ائ ح
 ای نیدلاو و امش طسوت تسیابیم پی ک کی ت. سا هدیدرگ ھم ارھ فمان تقافوم نیا زا ھخسن ود د. وش تیاعر تاوقا ام مت رد تسیابیم تاررقم
 .د شو می ریاد ھگن امش وم لع ھچباتک رد ینمیا تاررقم یروادای ناوبعن ی کپ ن ومید .ددرگ ءاض ام هاگشایزم ا رد ترک ش زا ل قب تسر رپ س

 یھاگشای زم آ ای ھتیلاعر فد تکرش ای رب بسانم سابل . 18
 . )د کنی ھظحالما ررزی ردوام( داردتورضر

 و ددرگ می عزی وت هاگشای زم آ وص صخم ای ھدنبشیپ . 19
 ،یای شیمی دا ومل امشھکیات قیقحتماجان یا ربتسای میب
 هدافتسا دروم دنتسھ ترارح و ژی ولویب ، افیکش دبلاک

 .دیرگب ارقر

 تااح جر وتافادصت
 رب داوم نتخیر و ،تاحارج ،قفاتا وزبر تورص در . 20

 د. یھد شرازگ دوخ لم عم ھب ھلصافبال نیمز وی ر

 ییایمیش ارد وم یار د ھگن
 ھتسب بقع ھب تس ای میب تا رھا وج و ،داشگ یا سھا لب ،دنلب ای ھوم . 21

 . دشا میب ی امزلا ھتسب ول ج یاشھفک ند شیوپ . د ونش
 زا هدافتسا دراوم رد تسیابیم راخب و زاگ وص صخم شکاوھ . 22

 .دوشھترفگراکبدرن ا دش اکوھھبزانی ھکیائ شیمی دا وم
 : شای زم آما اتم زا د بع ندرکز تمی . 23

a. د کنی ز تمی ا ردوخشای زم آزمی . 
b. ابقابطما ریای شیمی دا ومفالات وتا ایع ض 

 . د کنی یروآ عجم ل لعم ا روستد
c. د.ییوشب نوباص و بآ اب ار اھتسد 

 تروصرد. دشیچنایود زنی نتسدیای شیمی دا ومھب . 24
 زا لصاحهد اکن رپراخب،یائ می شی دا ومما شمستا ھزب انی
 ما شمستا فرظزا ا یمقستما ریائ می شی دا وم. د کنی وبا رآن
 . د کنی ن

 ھلول ندرک رپ ای رب وص صخم یکیتسالپ پمپ زا اھتن . 25
 د. ینکن هدافتسا دوخ ناھد زا هاگچیھ د. ینک هدافتسا

 . االبزا ھندنیکهاگننآ ھبشای زم آیھا ھلول نارک از . 26
 روطان ھم ا ر ی ائ شیمی دا وم ندرک طول خم یک کنی ت شرو
 . د کنی لا دنب دھدمی ماجان ناتمل مع ھک

 ز تمی ی ستردب تسای میب نیمز وی ر هدش ھتخیر داوم . 27
 ھصاالفب ،نیمز وی ر رب داوم نتخیر تروص رد د. درگ
 د.یھد عالطا دوخ لم عم ھب

 د. نوش ھترفگ راکب ت دق اب تسیابیم ھیلوا داوم و اھ دیسا . 28
 د.ینک ھفاضا بآ ھب ارنآ ھشیمھ ،دیسا ندرک قیرق یابر

 د.یھد عالطا دوخ لم عم ھب ،تحارج تروص رد . 29
 ،تخری ا شم تسوپ یور رب ی ای شیمی دا وم ھک رتی وص رد . 30

 . د وییشببآ ابا رآن
 رد ار ناتمشچ ،دش هدیشاپ امش شم چ ھب یی ایمیش داوم رگا . 31

 زنل زا رگا د. ییوشب ھقیدق 20 تدمب شم چ وی شتسش لحم
 د.ینک جراخ شم چ زا ھلصاالفب ارنآ دینک یم هدافستا

 یومعم ارد وم
 د.یھد امجناتدق ابار ھا یای ھنما روالھ لعم ا روستدھلیک .1

 هدافستا دروملایسویا لھ لعم ا روستدواھبسچربھلیک
 . دنیا وخبهاگشای زم آردشای زم آرھعورشزالبا قر

 و خی وشهاگشیامزآلخا درد. دیکن ل عم ھ والن سئمهاگشای زم آ در .2
 . د کنی ن حا زم

 .د ری ا دن ند امی شآ و ندرخو زهاجا اهگشیامزآ لخاد رد .3
 . د کنی ن راک هاگشای مزآ لخاد رد ظرنا نودب هاگچھی .4
 د زنی ن تسد هاگشای زمآ زم اول و لیاسو زا کیچیھ ھب .5

 د. شاب هدش ھتساوخ امش زا ھکنیا رگم
 تاشای زم آ . دشا میب زاجم هزاجا نودب تاشای زم آ ماجان .6

 . د ھیدن ر تغیی مل مع تقفا وم نودب ا ر دوخ
 و اتشای زمآ ل طو ردو دعب،لبا قردوخفارطاشاپو تخیر .7

 .یدرھداگنز تمی تاققیحت
 تاقیقحت ام جنا ام گنھ رد دوخ ناھد و ، نییب ،اھمشچ ھب .8

 . د زنی نتسدهاگشای زم آ در
 لیاسو زا هدافتسا ھب طوبرم ای ھشور و اھ ناکم ھیلک .9

 . دسی اشنبا رهاگشای زم آردی ایمن
 هاگآاردوخ لمعمنماانیدورمهدھشامتورص در . 10

 . د کنی
 ھکروطان ھم ا ریھاگشای زم آفالات وتا ایع ضھلیک . 11

 . د کنی فعدهدشیای ھنمار
 و بآ اب ار اھتسد دیوشیم جراخ هاگشیامزآ زا ھک انی زم . 12

 د.ئیوشبالامکنوابص
 زا لبت قاکرادت و ھیھت قاتا ھب دوخ لم عم هزاجا نودب . 13

 . د ویشن درا و راک وعرش
 ردھفوق ایو شتآ وزبر تورص در مالز تماادقا . 14

 تارحر ای ھھاگتسد : دیزوما بی و د سی ا شنب ا ر هاگشای زم آ
 و،د انیشوبپ ا رفورظی ام تم ،د کنی شوامخا رهدھند
 . د دی ببن ا ر زاگ ھلول

 ت دق هاگشیامزآ رد زیت لیاسو زا هدافتسا ام گنھ . 15
 دری یگبھستدفرطزاا رزتی لایسوھشھمی . د کنی
 نارگیدایو نادتوخفرطبا انھ زتی کونھکری وط
 . دشا نب

 یکشزپ تیدودحم و طیارش ھنوگ رھ دوجو تروص رد . 16
 ر اثی تهاگشای زم آ در شما درکلمع وی ر رب تسا نکمم ھک
 تدی ودحم ر اگ د. یھد عالطا دوخ لم عم ھب دشاب ھتشاد
 در کار هباردر دوخ کشپز با ھشیمھ دیراد یکشزپ ای ھ
 .د نی ک تروشم هاگشای زم آ

 یصشخ ندهنک تظفاحم ایلسو و سالب
 دیکنمی راکھششی وترارح،یائمیشی داومابھکیانمز . 17

 د.شاب مشچ یور رب تسیابیم تاقوا مامت رد ینمیا یاھ کنیع
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 یا ھششی دامو از ده افتسا طرز
 دینک ناحتما هدافتسا زا لبا قر ای ھشیش فورظ ھشیمھ . 32

 ای ھشیش فورظ زا هاگچیھ د. شاب ھتشادن طخ و کرت ات
 د. نیکن هدافتسا ھتسکش ای و هدید بیسآ

 لم عم ھب ار هدید کرت و ھتسکش ای ھشیش فرظ ھنوگ رھ . 33
 ربطو تسیابیم ھتسکش ای ھ ھشیش د. یھد عالطا دوخ

 . دونشھختری رود ودهش ری وآ عجم ححیص

 شتھ آ لعز شا هدافتاس و نداد ترارح
 زا لبت قسیابیم تارھاوج و ،داشگ ای ھسابل ،دنلب ای ھوم . 34

 ھ ستب ندب و رس بقع ھب شتآ ھلعش و ترارح زا هدافتسا
 . د ونش

 نودب دنا هدید ترارح ھک ار ئی ایشا و شتآ ھلعش هاگچیھ . 35
 . دنیکن ھار بقامر

 وزرک متم تدمماتم د کنی می هدافستا شآت زا ھکیانزم . 36
 خم نتخوس لاح رد ھلعش الی اب هاگچیھ د. یشاب ب اقرم
 . دویشن

 هرگی زا ،دھیدمی ترا رحا رشایزمآھلول کیھک انیزم . 37
 زتی کونهگا چھیود کنی هدافستا شیامزآھلول وص صخم
 د.یرادن ھگن نارگید ای و دوخ فرطب ار شیامزآ ھللو

 تخوسلحا در شتآ با نمامزھازشتاتعایمااز . 38
 شآت ھبکدیزنارازشتآتا ایع مهاگچھی . د کنی نهدافستا
 د. یزیرن رود ترارح ای و تخوس لاح رد

 نازم دت م ندید ترارح زا دعب زی لو ف ای ھشیش داوم . 39
 لبد. قنیآ می رظنبدرسرھاظردو د اننیمم اغدیرشتبی
 د.یھد رارق قیاع حطس کی رد ار اھنآ ،هدافتسا زا

 حطس ،دینک می هدافتسا رقی ب غارچ کی زا ھکینامز . 40
 .یدنکنسمل رانآهندھدترراح

 قربزاارنآددیرکماتما ریقرب اغرچابراکھکانیزم . 41
 . دریا ذگبراکن وهدکر جخار

 دوخ لم عم ھب ،ترارح زا ھمدص و تحارج تروص رد . 42
 . دھید العطا

a. ات دیریگب درس بآ ریز ار یگتخوس تمسق 
 د.وش کنخ

 ارآن زتی کونایود کنی نهاگنرزلی ھبا یمقست مهاگچھی.49
 .دری گی نھانشنیسکتسمب

 یژولبیو مزالو از ده افتسا طرز
 تسایمیب هاگشایزم آ وص صخم ایھرفظزاهدافتسا ایرب.50

 هدافستا هاگشایزم آ وص صخم کنیع زا امازلا
 زا تقوم روطب ناومیت ار هاگشایزم آ ی ایمن کعین د. رک
 ھنومن هدھاشم لاح رد تی وق درک جراخ شم چ
 ام مت رد لی و ،ید تسھ بوکسورکیم ر زی یھاگشایزم آ
 یھاگشای زمآ ءایشا و زماول اب راک لاحرد تی وق تاوقا
 د.یشاب ھتشاد شم چب هراوھم تسای یب م د ستیھ

 تسای میب ھشھمی یعوصن میاھھوننم زا هدافستا نا زم.51
 .دیشاب ھ شتاد تسدب ی من ای شک ستد

 ایهدزن ھوننم ابھکدھیدمی ماجان یاتشای زم آھکیان زم.52
 دوخ کار یزمحطستسبایمدیارد کار وسر هدنزیترکبا
 الامکنوابصوبآ ابارنایتا ستھدودنیکز تمی ل امکار
 .د یی وشب

 عجم ل لعماروستدقطب تسای میب یژولوبی لایسوھلیک .53
 د. نوش ھتخیر رودو ده ش ری وآ

 وز:مآ شناد تقفاوم
 ھمانتقافوم نیا رد هدش جرد نی میا تاررقم ھک نم ک می تقافوم نم
 دایبنری ایسودوخی ایمن ت جھ تمسھهاگآنم نم. کتیاعرار
 ری اکمھ نم اسالکمھ و دوخ لم عم اب نم .مکن تایعرارتاقررم

 نم یم. نک راررقب هاگشیامزآ رد نما طیحم کی ات نم ک می
 می لابند ار هدش ھئارا مم لعم طسوت ھک ھی افش و بی تک لمعلاروتسد
 نتخنداا رطخب جبوم ھک فلخت ھنوگ رھ ھک تم سھ هاگآ نم نم. ک

 ای ھ تیلوسم و قوقم نیناوق قبط ،دوش یم هاگشای زم آ رد تامنی
 .تفگر دھاوخ ارقر یطباضنادورخبر دورم SR&R زوآم شاند
 طخ اب زومآ شناد ام ن

 _________________________________________:ا انوخ

 :زوآم شاندءاض ام

 لایسورایس ویکری کتلا ایلسوزاهدافستا طرز
 با زیرپ زا رقی ب لیاسو یم س ندیشک نوریب ای رب ھشھمی.43

 ابھندینکجخار یزپر از ارآن ،ھخاوشدرسنتاشدھگن
 زری پایوقربدلیکھبھک انیزم .قربمسی نشتادھگن
 کشخالامکنا ایت ھستددشی ابن طمئ م،د زنیمی تسد
 د. شاب

 ھلیسو ،قرب زیرپ ھب ھخاشود ندرک دراو زا لبق.44
 هدوسرای فھمیس زا هاگچیھ د. ینک یسبازر ار یکیترکلا

 .د نیکن هدافستا لش ای ،تخل یاسیمھ ،هدش
 شرازگ دوخ لم عم ھب ھلصاالفب ار هدید بیسآ لیاسو.45

 .د ھید
 .د کنی شوامخل لعماروستدقطب اریکریتکلا لایسو .46
 نمازودیشبا یھاگشایزمآلایسوزتی ھلب بظاوم .47

 .د کنی تقدلایسوھونگ این زا هدافستا
 د.ینکلمحتدق ابعاقوم اممتردارنیگنسءایشا .48

 __________________ ______________________:خیتار

 :انستررپس/دینلاوھماقتنفامو
 تسا هدش جرد ھمانتقافوم نیا رد ھک ار نی میا تاررقم ھیلک نم
 طحیمتامنی یاربھکیطابوضواھرامعی زا وما هدانوخ
 دنزرن فم .مستھهاآگ دشامیب نمدزن رفتیمنا اایتنھ وهاگشایزمآ

 تای حم وقویشتدادرارقنای تاررقمتایعرویورپی رداردوخ
 .دکن می

 طخ اب ناتسرپرس ن/ یدلاو ام ن
 ________________________________________:اان وخ

 __ ________________________:ناستررپس/ندیلاوءاضام

 ___________________________ ____________:خیتار
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