
 ادخ مانب

 1908 شورف ياه هویش و تاررقم                     

 : یمومع طباوض )فلا

 لماک عالطا اب ارنآ و هدرک هعلاطم لماک روطب ار رضاح نیناوق و طیارش هک دنریذپیم ،تیاس بو تامدخ زا هدافتسا راب ره اب نینچمه و مان تبث اب SINA MDF تالوصحم دیرخ نایضاقتم -

 .دنا هتفریذپ شا یناعم و طیارش زا

 تیلوئسم .دییامرف هعجارم مان تبث تمسق هب دیاب تیاس رد تیوضع يارب .دنشاب یم روبع زمر و يربراک مان تفایرد هب مزلم یقوقح و یقیقح صاخشا ،تیاس تامدخ زا هدافتسا روظنمب -

 ذخا هب تبسن ،يربراک مان هدنراد صخش لیابوم هرامش ای و لیمیا سردآ قیرط زا دیناوتیم ،ندش دوقفم ای و یشومارف تروصرد .دشاب یم ربراک هدهعب يربراک باسح تاعالطا تینما ظفح

  .دنیامرف مادقا نآ ددجم

 .دنرادن ار هریغ و تاداهنشیپ لاسرا ،تاعالطا لیمکت ،تیوه زارحا زا معا تیاس تامدخ را هدافتسا يارب ار طساو ای و طبترم ياهرازفا مرن و تابر زا هدافتسا قح ناربراک زا مادک چیه -

 .دییامرف هظحالم ارنآ تیاس طیحم رد دوخ ياهتیلاعف ماجنا لحارم اب ییانشآ روظنمب .تسا هدش هئارا تیاس رد تمیق داهنشیپ هئارا و تیاس تاعالطا هدهاشم دنیارف -

 ریغ تیوه اب ربراک هچنانچ .تسا تاعالطا ندوبن زورب و تحص مدع لوئسم ربراک صخش و دنیامن دراو حیحص روطب و تیعقاو اب قباطم ار یتساوخرد تاعالطا هیلک دنریذپیم ناربراک -

 .دراد ار یضاقتم يارب شرافس تبث لاطبا قح SINA MDF ،دیامن داهنشیپ هئارا و مان تبث هب مادقا هریغ و یگداوناخ مان ،مان زا معا یعقاو

 زا ریغ يدارفا ای ثلاث صاخشا تیلوئسم مامت نیاربانب .تسا ناربراک هدهعب دوشیم ماجنا تیاس رد یقوقح ای و یقیقح صاخشا يربراک باسح قیرط زا هک ییاهتیلاعف همه تیلوئسم -

 .دوب دهاوخ باسح بحاص ربراک هجوتمً امامت دنیامنیم هدافتسا تیاس تامدخ زا هک باسح نآ ربراک

 ربراک دروم رد .دننک لقتنم يرگید یقوقح ای یقیقح صخش هب ار دوخ باسح ای دنهدب ار دوخ يربراک باسح زا هدافتسا هزاجا یقوقح و یقیقح صاخشا ریاس هب دنرادن قح ناربراک -

 .دوب دهاوخ یقوقح صاخشا ناریدم هجوتم تیاس تامدخ زا يرادربهرهب ینوناق ياهتیلوئسم ،زین یقوقح صخش

 ربراک ،تروص نیا رد .دننک دوجوم تاعالطا حالصا ای و كرادم هئارا ،تاعالطا لیمکت هب مادقا هک دوش تساوخرد ناربراک زا ،SINA MDF دیدحالص بسح و دروم هب انب تسا نکمم -

 ار يو يربراک باسح دناوتیم SINA MDF تروص نیا ریغ رد .دوب دهاوخ SINA MDF يوس زا هدش تساوخرد و مالعا تدم رد یتساوخرد تاعالطا حالصا ای و تاعالطا هئارا هب دهعتم

 .دنک يراددوخ روکذم ربراک هب تامدخ ۀئارا زا و هدرک دودسم

 .دهد رارق نارگید سرتسد رد و دنک رشتنم ار شورف هجیتن هب طوبرم تاعالطا دنرادن قح ناربراک زا کی چیه -

 يارب تیاس نیا رد هدش هئارا تاعالطا لک ای و شخب زا هدافتسا ای يرادرب یپک هنوگره و هدوب ظوفحم SINA MDF يارب تیاس نیا رد هدش هئارا ياهالاک و تادنتسم هیلک زایتما قح -

 .دراد ینوناق درگیپ و هدوب زاجم ریغ SINA MDF یمالعا فراصم زا ریغ فراصم

 تیاس زا هلصافالب ربراک يدمآ شیپ نینچ زورب تروص رد .دشاب هتشاد لابندب ار يا هنامرجم لمع ای و دشاب رگید صاخشا قوقح ضقن نیبم هک دنیامن یمادقا تیاس رد دیابن ناربراک -

 .دهدیم تسد زا ار تیاس نیا زا هدافتسا قح رگید و ددرگ یم طبض SINA MDF دزن ربراک هقیثو غلبم ،هطبار عطق

 .دنتسه تیاس زا هدافتسا ماگنه رد ناریا یمالسا يروهمج یعامتجا و یقالخا ،یعرش ،یمالسا لوصا ،نیناوق و طیارش ۀمه تیاعر هب دهعتم ناربراک -

- SINA MDF راک هب تیاس تامدخ زا هدافتسا نامز رد اهنآ یلامتحا لالتخا هنوگره عفر و ناربراک تیاضر بلج يارب ار دوخ شالت یمامت ینفلت سامت زکرم هلمج زا دوخ تاناکما مامت اب 

 	.دنریگیم

 .ییاضق حالصیذ ماقم میمصت و نوناق ربارب رگم ،هدوب عونمم ثلاث صاخشا طسوت نآ هب یسرتسد و هدش تظفاحم SINA MDF دزن هنامرحم تاعالطا ناونع هب ناربراک تاعالطا -

 نیاSINA MDF .دش دهاوـــــخ یقلت ینوناق و يدادرارق طیارش زا فلخت دوش  SINA MDF ياهییاراد و رابتعا ،ترهش هب تراسخ دورو هب رجنم هک ناربراک يوس زا یمادقا هنوگره -

 .دنک هبلاطم ار دوخ ینوناق قوقح و تراسخ و دروآ لمعهب فلختم هیلع ار مزال ینوناق تامادقا زاین تروص رد و دنک دودسم ار فلختم ربراک باسح هک دنادیم ظوفحم دوخ يارب ار قح

 .دنهد ماجنا ،تیاس زا شخب چیه هب لوادتمریغ و ینوناقریغ یسرتسد لوصح ياتسار رد یتیلاعف چیه دنرادن قح ناربراک -

 زارحا تروص رد .ددرگیم لطاب نانآ دیرخ و هتشادن تیلها ، )لاس 18 ( ینوناق نس زا رتمک نس اب دارفا .دنشاب اراد ار ندوب لقاع و غلاب لماش هلماعم تیلها طیارش	 تسیابیم نایرتشم -

 .دشاب یم رادیرخ هدهع رب نآ تیلوئسم و هدیدرگ طبض ینوناق نس هب ندیسر نامز ات يرتشم يزیراو هجو طیارش نیا

  :  0819  شورف رد تکرش یصاصتخا طباوض )ب

 مهارف تالوصحم لیوحت و دیرخ ناکما ات هدومن يراذگراب هناماس رد ار 0728 شورف خیرات زا دعب زور 3 ات رثکادح ار شورف طیارش هب هجوت اب دیرخ تادنتسم یمامت تسا مزال نایرتشم •

 .دیآ

  :صخاــش تیولوا اب 0728 شورف رد ناگدنرب باختنا هوحن •

 رهشوب ، يرایتخب لاحم راهچ ، یلامش ناسارخ ، یبونج ناسارخ ،  ناتسچولب و ناتـــسیس ، مالیا ، ناگزمره : صاخ یمالعا ياهناتسا (  مورحم ياهناتسا رد لاعف هدننک دیلوت -1

  )ناتسرل و

  ) نیوزق و نارهت ، نالیگ ، ناردنزام ياهناتسا ( یحیجرت قطانم رد لاعف ناگدننک دیلوت -2

  اهناتسا ریاس رد لاعف ناگدننک دیلوت -3

 نارگدورد ياه ینواعت بلاق رد لاعف ناگدننک عیزوت -4

  ناشورف بوچ هیداحتا وضع لاعف ناگدننک عیزوت -5

  فانصا قاتا زا هناورپ ياراد لاعف ناگدننک عیزوت -6

  مدرم مومع و ییاهن ناگدننک فرصم -7

 .دوب دهاوخ رارقرب اضاقت تبث نامز -8



 رگا هتبلا ،ددرگ یم يراذگراب دعب هتفه يارب لوصحم نودب ياضاقت دازام و دسریم شورف هب و میسقت نایرتشم نیب اه يدنب تیولوا قیرط زا دشاب هتشاد دوجو شورف رد رگا اضاقت دازام •

 .دنشاب يدعب شورف رد دیرخ يارب يراذگراب هب دنم هقالع نایرتشم

 دوخ لوصحم و دنیامن باسح هیوست ار هدش لاسرا شرافس تبث هک دنراد تصرف زور هس رثکادح دندرگ یم مالعا هدنرب شورف هناماس و SINAMDF.COM تیاسبو رد هک ینایرتشم •

 زا زور 14 تدم فرظ تسیاب یم دشاب یم يرتشم هدهع هب نآ نیمات هک شرافس تبث رد هدش مالعا هیلوا داوم ( .دنیامن تفایرد هیلوا داوم لماک لاسرا زا سپ زور 14 تدم فرظ رثکادح ار

  ) .ددرگ لاسرا  شرافس تبص رد جردنم تاجناخراک هب شرافس تبث رودص نامز

 هضرع دعب ياه هتفه رد هدشن دیرخ شرافس تبث يدوجوم و لطاب يو شرافس تبث ؛ دنا هدش مالعا هدنرب شورف رد هک ینایرتشم يوس زا ررقم دعوم رد تادهعت ماجنا مدع تروص رد •

  . تشاد دنهاوخن ار تکرش زا دیرخ ناکما و تفرگ دنهاوخ رارق تکرش نیا هایس تسیل رد دنیامنن لمع دوخ دهعت هب یلو هدش مالعا هدنرب هناماس رد راب ود هک ینایرتشم .ددرگ یم

  . دوب دنهاوخن  0728 شورف رد تکرش طیارش نیدجاو هورگ رد ، تروص نیا ریغ رد دنیامن مادقا ربتعم هدوزفا شزرا رب تایلام مان تبث یهاوگ هئارا هب تبسن دیاب یقوقح نایرتشم •

 هابتشا لیلدب تاحالصا هکیدراوم رد یلو . دشاب یمن ظوحلم يرتشم فرط زا نآ دیئات و شرافس تبث رودص زا سپ  MDF انیس هورگ شورف طیارش ای و تساوخرد رد رییغت هنوگ ره •

   . تشاذگ دهاوخ ارجا و مهافت هب هطوبرم شرافس تبث هیحالصا رودص اب ار هطوبرم تاحالصا ، كرتشم رتفد شورف زا سپ تامدخ دحاو ، دشاب هورگ درکلمع زا یشان

 هطوبرم نایرتشم هب هک دش دهاوخ هتفرگ رظن رد يزیاوج ، دننادب هعسوت تهج رد و مکحتسم ار هورگ اب يراجت تاطابترا هک ، ناگدنرب مالعا هتیمک رظن بسح ، نایرتشم زا یخرب يارب •

  .ددرگ یم میدقت

 مورحم قطانم و ناگدننک دیلوت تیولوا اب SINAMDF ماخ تالوصحم شورف هک دیدرگ ررقم روشک دیلوت زا ینابیتشپ رد نیرآ هورگ تلاسر و تمص ترازو هبتر یلاع تاماقم رظن بسح •

 یبتک روطب هطوبرم ناتسا تمص نامزاس زا ار دوخ ماخ MDF , HDF هناهام فرصم نازیم و تیلاعف مجح یبوچ هدرشف قاروا عیانص یتسدریز ناگدننک دیلوت روظنم نیا يارب .ددرگ رارقرب

 .دنیامرف يراذگراب يا هفرح دانسا – لیافورپ تمسق رد هناماس رد و لاسرا SINAMDF شورف كرتشم رتفد تهج و ذخا

 روط هب ،یبوچ ماخ ياه هدروآرف و هتخت ،بوچ ناگدنشورف فنص هیداحتا زا هطوبرم ناتسا رد تیلاعف مجح و هیدییات ذخا اب و دنراد رارق تیولوا رد زین دادرارق فرط ناگدننک عیزوت •

  . دنیامن تفایرد ار هدش شکور و ماخ MDF , HDF  هنیمز رد تیلاعف مجح  بوتکم

 دییات ار MDF , HDF یبوچ هدرشف قاروا زا هدافتسا تیفرظ اب و رارقتسا لحم رد يدیلوت یفنص تیلاعف هک ،تفایرد بوتکم هیدییات روشک فانصا قاتا زا ناگدننک فرصم و نارگدورد •

 .ددرگ لاسرا SINAMDF شورف كرتشم رتفد هب اه همان هیلک و دنیامن

 نیمات هیلوا داوم تبسن هب شرافس تبث نآ هدش زیراو هجو ، ددرگن نیمات يرتشم يوس زا ررقم دعوم رد نایرتشم زا کی ره يارب هرداص شرافس تبث رب قبطنم هیلوا داوم هکیتروص رد •

   . دوب دهاوخ دادرتسا لباق ریغ ، دیلوت مدع تراسخ ناونعب هدشن

 


