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 0   ندترم کييدً نػرف

   اید پیُشتٌ EIGىهُدً اید ه ةٌ خاىُادً ةزرگ  گرهً غيػتی اشکيدری را اىتخاب  ندػُالت از یکی کٌ ایواز 

  .شپاشگزاریم

  کیفیت ةا ندػُالت ارائٌ ةا شاةلٌ در تُلید دشتگاٍَای جُجٌ کظی ه شال  52از ةیض ةا گرهً غيػتی اشکيدری

 اهلیٌ نُاد از اشتفادً ندػُل، ایو پیظرفتٌ طراخی. ةردارد کظُر طیُر غيػت ارتلاء جَت نُجر در گانیتُاىصتٌ اشت 

 ٍا آن از دفترچٌ ایو نطالػٌ ةا کٌ آهردً ارنغان ةٌ دشتگاً ایو ةرای زیادی ٍای نزیت ىُیو تُلید ٍای رهش ه نرغُب

 جَت را دفترچٌ ایو طدً، ذکر ىکات رغایت ه دفترچٌ ایو دكیق نطالػٌ ضهو اشت خُاٍظهيد لذا. گردید نی نيد ةَرً

 طایاىی کهک دفترچٌ ایو در نيدرج نُارد رغایت ةاطید نطهئو. دارید ىگٌ دشترس در ةػدی ه راٍيهایی ٍای  نراجػات

 ةاغث اشت نهکو دفترچٌ ایو در نيدرج نُارد رغایت غدم ه ىهاید نی دشتگاً غهر طُل افزایض ه ةَیيٌ اشتفادً ةٌ

طهارً  ختها گاراىتی، ه خدنات ٍرگُىٌ از نيدی ةَرً جَت اشت خُاٍظهيد.  طُد دشتگاً یا کارةر ةٌ جدی ٍای آشیب

 جتت ىهائید.  /hovabator.com-http://www.irگرهً غيػتی اشکيدری ةٌ ىظاىی    شایت هب در را دشتگاًةارکد 

 

 

 

 :تزای ثثت ضوارُ تارکذ دستگاُ حذاکثز  سِ رٍس هْلت فعالساسی تزای هطتزیاى عشیش ٍجَد داردتَجِ داضتِ تاضیذ کِ 

  . ًحَُ ثثت دستگاُ در ٍب سایت گزٍُ صٌعتی اسکٌذری

 نراجػٌ فرنائید. /hovabator.com-http://www.irةٌ هب شایت  .1

 

 

گصهً صيؿتی  رظهی ظایت هب در دظتگاًػهارً ةارکس  جتت ، رسنات ٍصگُىٌ از نيسی ةَصً جَت
 .ةاػس نی الضانی دظتگاً  ػهارً ةارکس ارائٌ ه  اظکيسری

http://www.ir-hovabator.com/
http://www.ir-hovabator.com/
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خُد را در ندل نظخع طدً ةا ىام شریال هارد ىهائید.# لطفا خط تیرً را ىیز هارد  "* - #********کاراکتری 9طهارً ةارکد  .5

 ىهائید"

 ركهی ىهایض دادً طدً درهن کادر را در ندل نظخع طدً ، هارد ىهائید. 2کد انيیتی  .3

ةرایتان ىهایض  طهارً ةارکد اطتتاً اشت ه یاپیام     ٍرگُىٌ خطا در ارشال ةارکدةرهی آیکُن ارشال یکتار کلیک ىهائید.#چياىچٌ ةا   .4

 دادً طُد ةا ةخض خدنات پس از فرهش گرهً غيػتی اشکيدری تهاس خاغل ىهائید."

ةا دكت کانل ىهائید.#دكت فرنائید کٌ پر کردن  فیلد ٍای شتارً دار الزانی نی ةاطد" فرم رادر غفدٌ جدید ةاز طدً  .2
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 ةرهی آیکُن فػالصازی یکتار کلیک ىهائید. پس از پر کردن تهانی نظخػات .6

 

پس از فػالصازی گاراىتی ، دریافت یک پیانک فػالصازی # از خرید طها نتظکریم"  از طرف گرهً غيػتی اشکيدری ةٌ نيزلٌ ی  .7

 #تُجٌ داطتٌ ةاطید نهکو اشت دریافت پیانک اىدکی تاخیر داطتٌ ةاطد"اتهام فرایيد جتت گاراىتی دشتگاً نی ةاطد.

  تَجِ هْن:

   .ةگیرد كرار ای کييدً نػرف ٍر اختیار در ةاید کٌ نیتاطد دشتگاً از ةخظی دفترچٌ ایو 

ه یا کاٍض طدید راىدنان  دشتگاً ه کارةر ةٌ جدی غدنات نهکو اشت نُجب دشتُرالػهل ایو ةٌ تُجٌ غدم ه غدیح  خُاىدن غدم

 .گردد جُجٌ کظی 

 .   ىهایید رغایت را دفترچٌ ایو در ایهيی نُارد  

 .ىهائید نطالػٌ کانل طُر ةٌ را دفترچٌ ایو دشتگاً اىدازی راً از كتل

 تعْذات   

 راً ىػب، جَت الزم اكدانات طانل ه ةاطد نی دشتگاً ایو ةاةت رشاىی اطالع نيظُر ةٌ تيَا راٍيها دفترچٌ ایو  ندترم کييدً نػرف

 خُد ندػُالت ةَتُد جَت زنان ٍر در اشت نهکوگرهً غيػتی اشکيدری  کٌ اشت ةدیَی. ةاطد نی دشتگاً غدیح هغهلکرد اىدازی

 .ىهاید ایجاد دشتگاً در تغییراتی

 دشتگاً کارکرد طُل در کارةر ه دشتگاً ةٌ آشیب غدم نَم جَت ىیازی پیض دفترچٌ، ایو در طدً ذکر ٍای دشتُرالػهل کردن رغایت  

.   پذیرد را ىهی دفترچٌ ایو در نيدرج نُارد رغایت غدم از ىاطی نظکالت نُرد در نصئُلیتی ٍیچ گرهً غيػتی اشکيدری لذا ،دةاط نی

طریق تهاس ةا هاخد خدنات ه پظتیتاىی گرهً غيػتی اشکيدری ه ةا طهارً  از را خُد شُاالت تُاىید نی ةیظتر اطالغات ةٌ ىیاز در غُرت

 غػر ، ةٌ جز ایام تػطیلی" 17 غتح الی 0#از شاغت در نیان ةگذارید 84433744900تهاس 

 .  ةاطد نی ندترم کييدً نػرف طها شُی از پیظيَاد ه اىتلاد گُىٌ ٍر پذیرش آنادً گرهً غيػتی اشکيدری

 :ّطذارّا

هلت ةٌ غُرت نصتلیم هجُد  15ه انکان کار کردن دشتگاً ةا ةرق  ةُدً ضْزی ٍلت 222ةرق نػرفی دشتگاً تُجٌ فرنائید  !!!! *. 

ایٌَرتَر یا طُید ختها ةایصتی از  ٍلت 22ىدارد #چياىچٌ در غُرت كطػی ةرق یا ٍر غلت دیگری نجتُر ةٌ راً اىدازی دشتگاً ةا ةرق 

 ةرق  اشتفادً ىهائید." هثذل ٍلتاص

 يا كرار دٍید.*. دشتگاً را دهر از دشترس اطفال ه افراد ىاآط

 .آن اطهیيان خاغل فرنائید خانُش ةُدن*. كتل از ةر داطتو درب دشتگاً از 

از جهل0ٌ تاکی هاکی ، ةی شیم ، تلفو ٍهراً ، ناکرهفر ، تلفو *. دشتگاً را دهر از نياةع انُاج الکترهنغياطیصی ه فرشتيدً ٍا ه گیرىدً ٍا 

 .كرار دٍیدةی شیم ه ... 
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 اًذاسی ٍ ًحَُ چیذهاى قطعات هختلف دستگاُ :طزیقِ ی راُ 

ه درب آن را ةا رغایت اختیاط از کفٌ جدا  تز رٍی یک هیش قزار دادُدشتگاً را  ، پس از ةاز کردن ةصتٌ ةيدی دشتگاً ه فػالصازی گاراىتی 

 . کيید

 ةگذارید ه شپس َا ةرداطتٌ ه ةیرهن از دشتگاًکفٌ دشتگاً ندل كرار گیری طاىٌ تخم ٍا ، جداکييدً ٍا ه شتد ٍچ زیریو نی ةاطد کٌ  آى

 ، دیدً نی طُد. ةرای ریختو آب تػتیٌ طدً اشت را کٌ در کف دشتگاً طیارٍا ه ندل ٍایی

   

 تَجِ داضتِ تاضیذ : 

 

در چٌیي حالتی اهکاى تستِ  دستگاُ تزٍی فزش ٍ یا هَکت خَدداری فزهائیذ.تا تَجِ تِ ٍجَد سَراخ ّای هکص َّا در سیز کفِ پاییٌی اس گذاضتي )

 (ضذى هسیز ٍرٍدی َّا تِ داخل دستگاُ ٍجَد دارد

را پر از آب کردً ه اجازً دٍید دشتگاً در ٍهیو خالت تصت اهلیٌ  5ه  1ٍيگام ریختو آب در طیارٍا ، اةتدا خاىٌ ٍای تُجٌ داطتٌ ةاطید #0 

 "طُد

، رطُةت نُرد ىیاز دشتگاً تانیو ىظُد نیتُان  آةگیر دهه  یکن خاىٌ ٍای ةا پر کردچياىچٌ در نياطق خظک ه کم رطُةت ،  :تَجِ هْن

 ىصتت ةٌ ةاال ةردن رطُةت دشتگاً اكدام کرد. ه شپس چَار فزهدن آب در خاىٌ طهارً شٌاةا 

 چٌذ ًکتِ تسیار هْن ٍ کلیذی:

پس ریخته آب در شیارَای تعبیٍ شذٌ ، آمادٌ ساسی ي ريشه کزدن دستگاٌ حتما تًجٍ داشتٍ باشیذ کٍ بزای مشخص شذن يضعیت  .1

 5الی4 دستگاٌحتما بایستی ، ي ضزيرت یا عذم ضزيرت پز کزدن شیارَای بعذی  تامین رطوبت مورد نیاز بٍ وسبترطًبتی دستگاٌ 

ي چىاوچٍ اگز بعذ اس گذشت مذت یاد شذٌ رطًبت دستگاٌ بٍ حذ قابل  درب آن تست شذٌ باشذ ساعت بذين خامًشی ي یا حتی باس شذن

 قبًلی وزسذ میتًان وسبت بٍ افشایش حجم آب اقذام کزد.

ةرای افزایض  ه در غُرتی کٌ رطُةت دشتگاً ةٌ خد كاةل كتُلی ىهیرشد نیتُان ختها تُجٌ داطتٌ ةاطید کٌ در دهران ٍچر .5

پر کرد.ٍهچيیو ةرای افزایض خجم آب در داخل دشتگاً ختها ةایصتی از شُراخ ٍایی کف دشتگاً را  طیار  چَارنیو، رطُةت 
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در طُل دهران جُجٌ کظی ةرای اضافٌ کردن آب ةٌ طیارٍا ، ىیازی ةٌ ةاز کٌ ةرهی کفٌ دشتگاً هجُد دارد اشتفادً ىهُد ه 

 ةاطد.کردن درب دشتگاً ه جاةجایی تخم ٍای داخل دشتگاً ىهی 

 

 

. ةرای پر کردن طیار چَارم ، ةرای ریختو آب ةایصتی از شُراخ نرةُط ةٌ طیار شُم اشتفادً طُد.ةدیو ترتیب کٌ تزریق آب از 5

 نجرای هرهدی طیار شُم ةٌ خدی افزایض نی یاةد کٌ آب شرازیر طدً ه هارد طیار چَارم طُد.

 دادً  پس از آن ةٌ ترتیب شتد ٍچ زیریو را ةرهی آةگیر كرار
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 شپس طاىٌ ه ندل كرارگیری تخم ٍا را ةرهی آن كرار دٍید

 

 

ختها ةاید تُجٌ داطتٌ ةاطید کٌ ليگی آهیزان طدً از درب دشتگاً دكیلا درهن طیار ىُةت ةٌ گذاطتو درب دشتگاً نی رشد ه در گام ةػدی 

 تػتیٌ طدً ةرهی ندل كرارگیری تخم ٍا ةیافتد.

 

 " تسیار هْن "                                                                                         

   

 ٍصل کزدُ ٍ دستگاُ را رٍضي ًوایذکاتل تزق را تِ پزیش تزق هستقین  رعایت احتیاط السمپس اس  آهادُ ساسی دستگاُ تا 
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  تَجِ داضتِ تاضیذ:

.#چياىچٌ ةر اجر تغییرات دنا ه رطُةت ندیط تاضذ تاس کاهالختها دریچٌ خرهجی ٍُای رهی درب دشتگاً کٌ كاةل تيظیم ىیز نی ةاطد ،  . 2

جاةت ىگٌ داطتو دنای داخل دشتگاً اختالل ایجاد ىهاید ةایصتی ىصتت ةٌ دریچٌ در کانل ه یا تغییرات جُی در فػُل نختلف ةاز ةُدن 

 ناىدن خرهجی ه ایجاد تػادل ،  اكدام کرد" تيظیم نیزان ةاز

التتٌ ةاید در ىظر داطتٌ ةاطید کٌ ٍر چٌ ةٌ زنان ٍچ ىزدیک تر نی طُیم تخم ٍا ىیاز ةٌ اکصیژن ةیظتری خُاٍد داطت پس در غُرتی کٌ ةا 

ٍهیظٌ ةاز ةاطد در غیر ایو غُرت اشت اجازً دٍید کٌ دریچٌ  تُجٌ ةٌ طرایط ندیطی دشتگاً ةا دریچٌ ةاز كادر ةٌ تيظیم دنا ه رطُةت

 ٍركدر ةٌ زنان ٍچ ىزدیک نی طُیم نیزان ةاز ةُدن دریچٌ را ةیظتر ه ةیظتر کيید ةٌ ىُغی کٌ در زنان ٍچ کانال ةاز ةاطد.

 تْتزیي گشیٌِ تاس ًگِ داضتي کاهل دریچِ َّا هی تاضذ.

 ٍ تثعات آى تِ عْذُ خَد خزیذار خَاّذ تَد. آهذپاییي خَاّذ  در صَرت تستِ هاًذى ایي دریچِ راًذهاى دستگاُ ضذیذا

 

ةا چظم طاٍد چرخض ه ىهی تُان  اشتةصیار کيد ه آٍصتٌ  آنشرغت  چرخض  نُتُر دشتگاً دائها در خال چرخض ه خرکت نی ةاطد انا 3

 طُل خُاٍد کظید. شاغت 5نُتُر خدهد #تُجٌ داطتٌ ةاطید یک دهر چرخض کانل ةُد. آن

  ةاطید کٌ تخم ٍای ىطفٌ دار ةٌ غُرت خُاةیدً ةٌ پَلُ درهن دشتگاً كرار دادً طُد.#نطاةق تػُیر"تُجٌ داطتٌ  .4

 (ًحَُ چیذهاى صحیح تخن ّا)

. در ٍيگام اىتخاب تخم نياشب ةرای جُجٌ کظی شػی طُد از تخم ٍای دارای شایز نتُشط ه خُش فرم اىتخاب طُد زیرا کٌ تخم ٍای 1

 نی ةاطد تری يیو تخم ٍای ةدفرم ىصتت ةٌ تخم ٍای نتُشط دارای راىدنان پاییوةصیار ةزرگ ه کُچک ه ٍهچ
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                                              . ٍيگام چیدن تخم ٍا ، آىَارا ةٌ غُرت افلی در داخل دشتگاً ه راک كرار دٍید ه تیغٌ ٍای جداکييدً را ةٌ نُازات تخم ةگذارید        5

ادً ه از چرخض تهانی تخم ٍا اطهیيان چپ ه راشت خرکت دشهت ةٌ  طاىٌ را یکتار ه جداکييدً ٍاٍا تُجٌ 0 ختها ةػد از گذاطتو تخم 

 خاغل طُد 

 تَجِ تسیار هْن :

در زنان ٍچ ، تظکیل طدً ی كطػا جُجٌ  چرخض ىداطتٌ ةاطد ، تخمچياىچٌ ةراجر ىزدیک ةُدن جداکييدً ةٌ تخم ه یا ٍر غلت دیگری ، 

 ."ىاكع ةُدً ه یا ةیرهن ىخُاٍد آند

 

 

 

 

 آموزش داده می شود(    و نحوه کار با بردجه داشته باشید که در صفحات بعدی نحوه انجام تنظیمات )تو هعزفی دکوِ ّا ٍ ًوایطگزّای دستگاُ

 را دارد .دنا ه ٍهچيیو رطُةت  کٌ هظیفٌ ىهایض ىهایظگر یک  ه هجُد دارد set ; up ; down ;   دکهٌ  شٌ دشتگاً ةرهی درب 
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.  

دنای داخل دشتگاً ةٌ ىهایض گذاطتٌ نی طُد. تُجٌ داطتٌ ةاطید چياىچٌ دنای داخل لدظٌ ای در ایو ىهایظگر تغییرات  ًوایطگز دها :

دشتگاً ةٌ ةیض از خد تيظیم طدً ةرشد ایو ىهایظگر دنا را ةٌ غُرت چظهک زن ىهایض نی دٍد ه ةرد ٍُطهيد دشتگاً طرهع ةٌ آالرم زدن 

  خُاٍد کرد.

تجای دها ،  دستگاُ  (  در ًوایطگزupدستگاُ ٍ تا فطزدى ٍ ًگْذاضتي دکوِ تاال )تَجِ داضتِ تاضیذ : در ٌّگام استفادُ اس 

 رطَتت داخل دستگاُ تِ ًوایص گذاضتِ خَاّذ ضذ.

  دشتگاً کارةرد دارد.دنای  ایو دکهٌ ةرای اىجام تيظیم  : SETدکوِ 

دنا ٌ نيُی تيظیهات ، ة SETدشتگاً ه در ٍر نرخلٌ از آن نی تُان ةا فظردن ه ىگٌ داطتو شٌ الی پيج جاىیٌ ای دکهٌ از در زنان اشتفادً 

 .تيظیم کردنياشب ةا دهران شتر یا ٍچر را دنای ه نیتُان رفتٌ 

 کرددنا اكدام   تاییس ه ذریصً  صتت  ةٌنی تُان ى،   SETةا فظردن یکتار دکهٌ  پس از اىجام تيظیم

 کارةرد دارد. ،ایو دکهٌ در زنان اىجام تيظیهات ةرای افزایض دادن غدد   دکوِ تاال :  

  داد.افزایض  غدد را  یک هاخدنیتُان ه ةا ٍر ةار زدن ایو دکهٌ  ٍيگام تيظیم دنادر 

لدؼٌ ای دارل دظتگاً ةٌ ( در ىهایؼگص دظتگاً ةجای دنا ،  رظُةت upةا فؼصدن ه ىگَساػتو دکهٌ ةاال )  تَجِ تسیار هْن :
 ىهایغ گشاػتٌ نی ػُد.
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 0  ایو دکهٌ در زنان اىجام تيظیهات ةرای کاٍض دادن غدد ، کارةرد دارد.دکوِ کاّص 

  نیتُان یک هاخد غدد را کاٍض داده ةا ٍرةار زدن ایو دکهٌ  ٍيگام تيظیم دنادر 

ىهایؼگص دظتگاً ةجای دنای دارل دظتگاً ، دنای تيؼیم ( در Downةا فؼصدن ه ىگَساػتو دکهٌ پاییو )  تُجٌ ةعیار نَم:
 ػسً ةٌ ىهایغ گشاػتٌ نی ػُد.

 : 5 ًحَُ اًجام تٌظیوات ٍ ًحَُ کار تا تزد 

 نطاةق الگُی زیر اكدام ىهایید.ةرای تيظیم دنا 

 جاىیٌ ىگٌ ةدارید. پس از طيیدن غدای ةُق اىگظت خُد را از رهی دکهٌ ةردارید.  2الی3را فظاردادً ه ةٌ ندت  setدکهٌ تيظیم/

 پاییویا  ةاال#غدد تيظیم طدً در کارخاىٌ" ىهایض دادً نی طُد کٌ نی تُان ةا فظاردادن دکهٌ ٍای  37.0ةرهی ىهایظگر دنا غدد  .1

 تغییر داد. ةا تُجٌ ةٌ ىُع پرىدً ی اىتخاةیغدد را 
 .گردددنای تيظیم طدً ، ذخیرً نلدار را یکتار فظار دٍید تا  /تيظیم setدکهٌ ، دنا نلدار پس از تيظیم  .5

 هَارد ٍ اصَل کلی السم تزای جَجِ کطی :

 

ةصای داػتو جُجٌ کؼی نُفق ؾُانل نزتلفی  هجُد دارد اگص ةزُاٍیم نَهتصیو آىَا را ىام ةتصیم ةسهن ػک ةایعتی از چَار ؾانل نَم ه 
تزم ىعفٌ دار، ندیط كصار گیصی دظتگاً جُجٌ کؼی ، کیفیت دظتگاً جُجٌ کؼی ه اپصاتُر جُجٌ خیاتی در جُجٌ کؼی یؿيی 

کسام ارتاللی هجُد داػتٌ ةاػس آن ارتالل ةٌ کل ظیکل  آظیب زدً ه ةاؾث کاٍغ راىسنان جُجٌ کؼی ه یا  ىام ةصد،کٌ اگص در کار  ٍص کغ
 ةٌ صفص رظاىسن آن رُاٍس ػس.

 ةا ارتصار ةٌ تُضیح نُارد نَم اػارً ػسً نی پصدازیم:

 تخن ًطفِ دار: 

 هری ةُدن ایو نُارد  ةٌ ارتصار تُضیدات الزم ارائٌ نیگصدد.تُضیدات الزم ه ضصهری در کتاةچٌ کلی ارائٌ ػسً اظت انا ةٌ ؾلت نَم ه ضص

 تزم ىعفٌ دار نياظب  را در ده نصخلٌ ةایعتی کيتصل ىهُد.
تزم گشار ةُدً ه نصخلٌ دهم اىتار ه ىگٌ داری نياظب تزم تُلیس ػسً  پصىسًنصخلٌ اهل کيتصل تزم ىعفٌ دار نصةُط ةٌ كتل ازتُلیس آن تُظط 

 نی ةاػس.

تزم گشار ةایس ىعتت ةٌ کيتصل ضصیب ىص ه نادً گلٌّ نُلس)کٌ ةعتٌ ةٌ ىُع ه ىژاد  پصىسًکيتصل تزم ىعفٌ دار كتل از تُلیس آن از در نصخلٌ 
پصىسگان نتفاهت ، نتغیص اظت ه نؿهُال ىعتت یک ىص ةٌ ده یا ظٌ نادً پیؼيَاد دادً نی ػُد( ه ٍهچيیو ىعتت ةٌ دكت در تغشیٌ آن 

گیصد ةٌ ؾيُان نحال نحال در صُرت ةاال ةُدن درصس کلعیم در رژیم غشای نصغ نادر پُظتٌ تزم ضزیم ػسً ه انکان اكسانات الزم صُرت ة
 رصهج جُجٌ از ةیو نی رهد. 

در نصخلٌ دهم تزم ىعفٌ دار ةایس ةٌ خهل صدیح آن ه ةٌ تازً ةُدً آن تُجٌ کصد ه از زنان جهؽ آهری تزم ىعفٌ دار تا كصار دادن آن در 
دارل دظتگاً جُجٌ کؼی ىتایس ةیؼتص از ظٌ رهز ظُل ةکؼس.ٍهچيیو تزهی ةصای جُجٌ کؼی نياظب نی ةاػس کٌ در ػصایط اظتاىسارد ه 



  

12 
 

 15الی55ظاىتی گصادی  ندیط اىتار ،رظُةت  61تا61ه ختها كُاؾس نزصُص ةص اىتار کصدن یک تزم ىعفٌ دار اؾم از دنای نياظب اىتار ػسً 
 نياظب تزم ٍا درظُل رهز ٍيگام اىتار تزم رؾایت ػسً ةاػس. گصدش درصسی ه

یو نصاکض نؿتتص فصهش صُرت ةگیصد.رصیس ه تُجٌ نَم: ختها ةایعتی دكت ػُد کٌ در صُرت رصیس تزم ٍای ىعفٌ دار ، رصیس از ىضدیک تص
 یا تَیٌ تزم ىعفٌ دار از ظایص ػَصٍا ه فُاصل دهر كعؿا ةزاظص پارً ػسن کیعٌ جيیيی ه تغییص ػصایط اكلیهی ه تغییصات آىی دنا ه رظُةتی

 در ٍيگام اىتلال ةعیار راىسنان پاییيی رُاٍس داػت.

ةعیار ظادً ای دارد ه هػیفٌ آن تيؼیم دنا ، رظُةت ه گصدش تزم ٍا در دارل دظتگاً  تُجٌ داػتٌ ةاػیس کٌ دظتگاً جُجٌ کؼی نکاىیضم
ه تَُیٌ نياظب نی ةاػس کٌ در ایو دظتگاً کانال رؾایت ػسً ه ةؿس از آزنایؼات نزتلف اكسام ةٌ كالتعازی پص ٍضیيٌ ه تُلیس ػسً 

ىگٌ داری ىؼسً اظت در دارل دظتگاً كصار دادً ػُد نعلها تتسیل ةٌ  تزم ىعفٌ داری کٌ صدیح تُلیس ه یااظت.هلی اگص تزم ةسهن ىعفٌ یا
 جُجٌ ىزُاٍس ػس.

 ىفصنائیساز فصهػگاً ٍای ایيتصىتی ه یا از فُاصل دهر تزم ىعفٌ دار تَیٌ  ّزگش

 تزم ىعفٌ دار کَيٌ را در دارل دظتگاً كصار ىسٍیس ، زیصا کٌ تتسیل یٌ جُجٌ ىزُاٍس ػس. ّزگش

 را  ىتایس ةانُاد ػیهیایی ضسؾفُىی کصد ه یا ةا آب ه یا ٍص نایؽ دیگصی ػعتؼُ داد ه دظتگاً ىعفٌ دارتزم ٍای  ّزگش

 هحیط جَجِ کطی

ػصایط ندیط كصارگیصی دظتگاً جُجٌ کؼی یکی از نَهتصیو ؾُانل در داػتو یک جُجٌ کؼی نُفق نیتاػس کٌ در دفتصچٌ کلی گصهً 
 نُضُع تُضیدات الزم دادً ػسً اظت. صيؿتی اظکيسری ةعُر نفصل پیصانُن ایو

درصس ةاػس ه ةایس ختها تُجٌ ػُد 52الی22درجٌ ظاىتی گصاد ه رظُةت اتاق ناةیو  02الی02ندیط جُجٌ کؼی ةایس دارای دنای اتاق ناةیو 
تَُیٌ ٍُا ه اکعیژن کٌ ندیط جُجٌ کؼی ةایعتی دارای تَُیٌ نياظب ٍُا ىیض ةاػس ةٌ ایو صُرت کٌ خساكل ٍص ده الی ظٌ ظاؾت یکتار 

 ةسیَی اظت در صُرتی کٌ ندیط فاكس ایو ػصایط ةاػس راىسنان جُجٌ دٍی ةٌ ػست کاٍغ نی یاةس. گیصی ندیط اىجام ػُد.

 تَجِ تسیار هْن: 

ی ٍصگض دظتگاً را در نؿصض تاةغ نعتلیم ىُر آفتاب ه یا در نؿصض جَت هزش ةاد كصار ىسٍیس ایو ؾهل ػسیسا ةصهی فصایيس جُجٌ کؼ
 تاجیصگشار ةُدً ه ةا ایجاد ىُظان در کيتصل دنا ه رظُةت دارل دظتگاً نعتب راىسنان پاییو جُجٌ کؼی رُاٍس ػس.

ُی رگ ٍای جيیو تؼکیل صسنٌ ةٌ ن زیصا ةاؾثدر ظُل دهران جُجٌ کؼی از خصکت دادن ه یا جاةجا کصدن کصدن دظتگاً  اجتياب ىهائیس 
 . ةاؾث نصگ جيیو نی ػُد ػس کٌ در ىَایترُاٍس ػسً دارل تزم 

 اپزاتَر جَجِ کص:

ٍص دظتگاً جُجٌ کؼی از دظتگاٍَای ىعل كسیم کٌ کارکصد دظتی ه نکاىیکی را دارا ةُدً اىس تا دظتگاٍَای فُق ٍُػهيس ه پیؼصفتٌ 
ةایعتی ؾلم جُجٌ کؼی انصهزی ٍهُارً ىیازنيس یک اپصاتُر کيتصل کييسً دظتگاً جُجٌ کؼی نی ةاػس کٌ ایو اپصاتُر جُجٌ کغ ختها 

. ةٌ ؾيُان نحال ؾهل ىعفٌ ظيجی یا کيسلیيگ ختها  ةصهز را داىعتٌ ه نعاةق نؿیارٍای اظاظی در کيتصل  دظتگاً جُجٌ کؼی رفتار کيس
 .ةایس تُظط اپصاتُر ه ةٌ درظتی صُرت ةگیصد در غیص ایو صُرت تاجیص نيفی ةص کارکصد دظتگاً دارد
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ی ةُدً اظت ه نو ةاب ٍهیو نُضُع تُضیدات کانل ه جانؽ در کتاةچٌ کلی گصهً صيؿتی اظکيسری دادً اٍهیت ایو نُضُع ةعیار اظاظ
 ػسً اظت ه تلسیم خضُرتان گصدیسً اظت ه اىتؼار ةص ایو اظت کٌ اپصاتُر تعلط کافی در ایو نُضُع داػتٌ ةاػس.

 دستگاُ جَجِ کطی

و یک دظتگاً جُجٌ کؼی ةا کیفیت ةاال ه آػيایی ةا ىدًُ کيتصل آن نی چَارنیو اصل اظاظی از ؾُانل نُفلیت در جُجٌ کؼی داػت
نُارد یاد ػسً ه ىکات ىُػتٌ یک ناػیو جُجٌ کؼی ةاکیفیت در ارتیار ػهاظت پط ،  5 ةاػس کٌ ةا تُجٌ ةٌ اىتزاب دظتگاً ایضی ةاتُر

 ػسً در نضهُن ایو دفتصچٌ راٍيها را ةا دكت کانل رؾایت فصنائیس.

 ّطـــــذار:

 دیسً در کارراىٌ کٌ دارایرىصب ه راً اىسازی دظتگاً ختها ةایس تُظط اکیپ ظیار کارراىٌ ظازىسً یا ىهایيسگان رظهی ه ده ً 

نسرک فيی ه خصفٌ ای نؿتتص ىیض ةاػيس اىجام ػُد در غیص ایيصُرت کارراىٌ ظازىسً ٍیچ نعئُلیتی در  نؿصفی ىانٌ از کارراىٌ ه
 كتال رعارات جاىی ه یا نالی اختهالی ىزُاٍس داػت.       

  ًةایعتی از تاةغ نعتلیم آفتاب ةسهر ةاػس.ٍهُارً ه ةزصُص زناىی کٌ در خال جُجٌ کؼی نی ةاػس را دظتگا 

 نُاد ػیهیایی ه گازٍای نتصاؾس ػسً از نُاد ػیهیایی نزصُص ضس ؾفُىی )ناىيس فصنالیو ُر ایو دظتگاً ةٌ خعگصٍا ه ظيع
از نُاد ػیهیایی ةصای ضسؾفُىی کصدن  ةٌ ٍیچ هجٌ) ه...( ػسیسا خعاس ةُدً ه ٍص لدؼٌ انکان رصاةی ظيعُر هجُد دارد.

 اظتفادً ىؼُد(

 ةٌ راختی ُرت جساگاىٌ ه ةُظیلٌ پهپ ةاد ه یک دظتهال ىصم هرؼک ا ةٌ صةصای تهیضکصدن درب دظتگاً نی تُان  درب ر
 پاکعازی ه گصدگیصی کصد.

  ایو انکان هجُد ، كعهت ٍای دیگص دظتگاً ) ةٌ جض درب دظتگاً ( ةا تُجٌ ةٌ ىُع جيط كعؿات کصدن ه ضسؾفُىی  ىؼافتةصای
ف ػُیی ، تایس ه... ػعتؼُ دادً ه ةصای رؼک ػسن صاةُن ، نایؽ ػصدارد کٌ كعؿات را ةا آب ه اىُاع ػُیيسً ٍای نالیم ناىيس 

 )تاةغ غیص نعتلیم آفتاب(  كصار داد.ٍُای آزاد نجاهرت در چيسظاؾت 

  1تهانی كعهت ٍا ه كعؿات دارل دظتگاً را ةا نالیهت ةُظیلٌ پهپ ةاد گصدزدایی ىهُدً ه درب دظتگاً خساكل ةایعتی ةٌ نست 
ه  اً را ةا ظلفُن ةعتٌ ةيسیگا تهانی رظُةت دارل دظتگاً رؼک ػسً ه پط از اىجام ایو ؾهلیات دظتٌ ػُد تظاؾت ةاز گشاػت

 تا نیکصهب ٍا ه ظایص نیکصهارگاىیضم ٍا ةٌ دارل ىفُذ ىيهایس. کارتو كصار دادً ه در ندیط رؼک ىگٌ داری ػُد. دارل

ةؿس از ػَص از ظصیق رط  61صتح الی  1رهزٍای تؿعیل( از ظاؾت  ةزغ رسنات پط از فصهش گصهً صيؿتی اظکيسری ٍهٌ رهزً )ةٌ غیص از
 پاظزگُ ه آنادً ارائٌ رسنات گاراىتی ةٌ ػها ؾضیضان نی ةاػس. 222-88122711هیژً ةٌ ػهارً تهاس 

ه آی   _2991http://Telegram.me/EIGٍهچيیو  لیيک تلگصانی   62222666888888تُجٌ: ػها نیتُاىیس از ظصیق ظاناىٌ پیانکی ةٌ ػهارً 
 )هیژً  ىصم افضار تلگصام( ةا ةزغ رسنات پط از فصهش گصهً صيؿتی اظکيسری در ارتتاط ةاػیس. ID:@EIG_2991دی  

تهصکض ه آرانغ رُد را  لعفا در ٍيگام رصاةی اختهالی دظتگاً  ه یا ظایص نؼکالت در صُرت تهاس ةا ةزغ رسنات گصهً صيؿتی اظکيسری
خفغ کصدً ه صس در صس ةٌ نَيسظیو ةزغ رسنات اؾتهاد ىهائیس ه نعهئو ةاػیس کٌ ٍهکاران نا در ةزغ رسنات پط از فصهش ةاالتصیو دهرً 

ىتی ٍهکاری انغ ه اؾتهاد هارتتاط نحتت ةا نَيسظیو ةزغ گاراٍای آنُزػی را ةصای ارائٌ رسنات ةَتص ةٌ ػها ظی کصدً اىس پط لعفا ةا آر
 کيیس آرانغ ه لدو ةصازىسً ػها ةاؾث ارائٌ رسنات ٍصچٌ ةَتص ةٌ رُد ػها رُاٍس ػس.

http://telegram.me/EIG_1992
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لعفا ةصای کعب اظالؾات ةیؼتص ه یا نؼاهرً فيی ه یا ٍص ىُع ظُال فيی دیگص فلط ه فلط ةا ةزغ رسنات پط از فصهش ه  : تَجِ

فصهش جسا رُدداری فصنائیس چصا کٌ کارنيسان ةزغ فصهش فاكس داىغ تهاس خاصل ىهاییس ه از تهاس ةا ةزغ  22288122711ةٌ ػهارً 
 فيی الزم جَت راٍيهایی ػها نی ةاػيس ه تُظط نسیصیت ػصکت از پاظذ ةٌ ظُالت فيی نيؽ ػسً اىس.

ػب  ه  08الی  00ٍهچيیو گصهً صيؿتی اظکيسری ةصای ةَتُد ٍصچٌ ةیؼتص ارتتاط نؼتصیان ةا نَيسظیو ةزغ رسنات ٍهٌ رهزً از ظاؾت 
 پاظزگُی نؼتصیان ؾضیض نی ةاػس. 27622208225از ظصیق تلفو تهاس  ػَص  65الی  62ٍهچيیو در ایام تؿعیالت رظهی از ظاؾت 

ةا كعهت فصهش گصهً صيؿتی اظکيسری یا ىهایيسگی ٍای فصهش  صُرتی کٌ كصس رصیس ٍص کاالیی را داریسدر از ػها ؾضیضان رُاٍؼهيسیم 
آن تهاس ةگیصیس ه ةٌ ٍیچ هجٌ جَت رصیس کاال تلفو ٍای ةزغ رسنات پط از فصهش را اػغال ىفصنائیس هفلط در صُرت داػتو  ظُال 

 اس خاصل فصنائیس.فيی ،تزصصی هیا ؾلهی لعفا ةا ةزغ رسنات پط از فصهش ته

آنادً دریافت پیؼيَادات ،اىتلادات،ىؼصات ه ػکایات ػها نصصف   Reza@mehsaz.comدر آرص نسیصیت گصهً صيؿتی اظکيسری ةا ایهیل 
 ت رظیسگی ٍای ةؿسی درج ىهاییس.کييسً گصانی نی ةاػس.ختها در ایهیل ٍای رُد ػهارً تلفو  ه ػهارً ظصیال دظتگاً رُد را جَ

 جسهل زنان ةيسی جُجٌ کؼی اىُاع تزم ٍا :

دهای هٌاسة در سهاى 

 ّچزی

در ایي رٍس گزدش تخن 

 هتَقف گزدد

درصذ رطَتت ًسثی در 

 سهاى ستزی

دهای هٌاسة در سهاى 

 ستزی

 

 

 کل دٍرُ جَجِ کطی

 

 

 ًَع تخن پزًذُ

 كياری 68-62 81 55-16 66 81.0

 اىُاع نصغ 06 81.5-81.1 51-12 61 81

 کُکاتیل 61-02 81.5 51-18 65-61 81.0

 کُکاتُ 00-82 81.5 51-18 02-01 81.0

 کُىُر 01 81.5 51-18 05 81.0

 فارتٌ 62 81.5 51 60 81

 نؼتصک-اردک 01 81.5 51-18 05 81

 اردک نعکُی 85-81 81.5 51-18 86-88 81

 فيچ ه ظَصً 62 81.5 51-18 60 81.0

 غاز دارلی 82 81.5 18 01 81

 اىُاع غاز 00-82 81.5 18 02-01 81

 ةاكصكصً 02-05 81.5 50-51 00 81.0

 نصغ گیيٌ ای 01 81.5 50-51 05 81

 نصغ ؾؼق 00-05 81.5 51-18 02-00 81.0

 ناکائُ 01-01 81.5 51-18 08-05 81.0

 نیيا 62 81 55-16 60 81.0

 پاراکیت 61-01 81.5 51-18 65-08 81.0

 ظُظی 61-01 81.5 51-18 65-05 81.0

 کاظکُ 01 81.5 51-18 05 81.0

 کتک چُکار 08-02 81.1 18 02 81.0

 ظاههس 01-07 81.5 51-18 05-01 81
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 پتارنیگان 06-08 81.5 51-18 61-02 81.0

 کالغ ظیاً 02-06 81.5 51-18 61-61 81.0

 گصدنكصكاهل خلفٌ  02-05 81.1 51-10 06 81.0

 كصكاهل ظالیی 08 81.5 51-18 02 81.0

 كصكاهل نزتلف 08-01 81.1 51-10 02-05 81.0

 کتُتص 61-67 81 16 62 81.0

 ةلسرچیو 08 81.5 50-51 06 81.0

 ةلسرچیو  ژاپيی 61-61 81.1 51-10 65 81.0

 كُ 88-81 81.5 51-18 82-88 81.0

 ةُكلهُن 01 81.5 50-51 05 81

 ػتص نصغ  اظتصالیایی 27-52 81.8 02-85 21 81.8

 

 


