
 شبًِ ثِ چِ ػَاهلی ٍاثستِ است ؟  777هتزی  21قیوت فزش 

 اهزٍسُ اس خولِ فزش ّبی هبشیٌی کِ ثسیبر هَرز تَخِ ذبًن ّبی ایزاًی قزار هی گیزز 

 ٍ هی تَاى گفت کِ زر هیبى توبهی فزش ّبی زیگز فزٍش ثسیبر سیبزی را ًیش ثِ زًجبل زارز 

 شبًِ است  777ّویي فزش ّبی هبشیٌی 

 شبًِ زارای هشیت ّب ٍ هؼبیجی ًسجت ثِ ثقیِ فزش ّبی هبشیٌی ّستٌس  777فزش ّبی 

 اهب اس اًدب کِ ثِ اٍلیي فزش ّبی زستجبفت گَى هؼزٍفٌس فزٍش ثسیبر سیبزی را ثِ ّوزاُ زارًس .

 هتزی آى هحبسجِ هی شَز ٍ اػالم هی شَز  21شبًِ ثز حست ّز ترتِ  777قیوت فزش ّبی 

 شبًِ هشرظبت ٍ قیوت آى ّب ارائِ هی زّین  777طالػبت کبهلی را زر هَرز اًَاع فزش ّبی هبشیٌی زر ایي ًَشتِ ا

 

 

 شبًِ چیست ؟ 777فزش 

 شبًِ حزف هی سًین هٌظَر هب فزش ّبیی است  777سهبًی کِ زر هَرز فزش ّبی هبشیٌی 

 گزُ زارًس .  777کِ زر ّز هتز ػزع ذَز تؼساز 

 است  777ًِ ّبی ػزضی زر ّز هتز اس فزش ثزاثز  زر ٍاقغ تؼساز گزُ ّب ٍ شب

 شبًِ اٍلیي ًسل اس فزش ّب زستجبفت گَى ّستٌس  777فزش ّبی هبشیٌی 

 فزش زستجبفت گَى ثِ فزشی گفتِ هی شَز کِ اس ًظز تؼساز گزُ ّبی طَلی ٍ ػزضی کِ ّوبى شبًِ ٍ تزاکن است 

 ثِ فزش ّبی زستجبفت ایزاًی ًشزیک است 

 شبًِ اهزٍسُ ثِ طَرت اًجَُ طَرت هی گیزز  777 تَلیس فزش ّبی

 



 ؟  2777ثب  777تفبٍت فزش 

 شبًِ زر شبًِ ٍ تزاکن آى ّبست  2777شبًِ ثب فزش ّبی  777هْن تزیي تفبٍت فزش ّبی هبشیٌی 

 ز ّز چِ شبًِ ٍ تزاکن فزش ّب ثبالتز رٍز فزش ریشثبفت تز شسُ ٍ سیجبیی طزح ّبی ثبفتِ شسُ ثب اى ثیشتز هی شَ

زلیل ریشثبفتی آى ّب هشرض تز  شبًِ ًوزُ ًد ثبالتزی زارًس ثِ ّویي 2777اس طزف زیگز اس ًظز ًوزُ ًد فزش ّبی 

 است 

 ٍ ّشار شبًِ سَال کٌین  777اگز اس ذبًن ّبی ذبًِ زار زر هَرز سیجبیی فزش ّبی 

 ربطز ریشثبفتی است شبًِ سیجبتزًس ٍ ایي سیجبیی ثیشتز ث 2777هسلوب خَاة هی گیزین کِ فزش ّبی 

 کِ هی تَاى ثب اى گل ّبٍ الگَّبی ثیشتزی را زر فزش ثکبر ثزز ٍ فزش شلَؽ تز هی شَز 

 

 

 آیب فزش ثزخستِ ثرزین ؟ 

 قجل تز ّب سهبًی فزش ّبی ثزخستِ زر ثبسار فزش هبشیٌی رٍاج پیسا کززُ ثَزًس 

 اهب فزٍ رفتگی آى فزش ّب ثِ زلیل ٍخَز ثزسًت فزش ثَز 

 اهب اهزٍسُ فزش ّبیی کِ ثزخستِ هی شًَس ّوبى الیبف ًد فزش ثزخستِ هی شًَس 

 زر ٍاقغ یک یب زٍ ًد فزش هبشیٌی ذَز ذبطیت ثزخستگی زارًس ٍ سهبًی کِ فزش اّبر هی گززز

 فزٍرفتگی فزش ایدبز هی شَز ّویي ذبطیت هَخت هی شَز کثیفی ٍ آلَزگی زرٍى فزش ثبقی ًوبًس 

م اس ًرزیسى فزش ّبی ثزخستِ ثِ ایي زلیل است کِ فکز هی کٌٌس تویش کززى ٍ خبرٍة کززى اى ثیشتز ًگزاًی هزز

 سرت است 

 االى ثسیبری اس هززم ثزای ذزیس فزش ّبی هبشیٌی ثِ سوت ٍ سَی فزش ّبی ثزخستِ رٍی آٍرزُ اًس 

 شبًِ ًیش ثبفتِ هی شًَس  777فزش ّبی ثزخستِ رٍی ثبفت 



 ًِ ثزخستِ گبّب هقساری اس فزش سبزُ زر ّوبى هشرظبت ٍ سبیش ثیشتز است . شب 777هتزی  21قیوت فزش 

 

 

 شبًِ :  777زستگبُ ثبفت فزش ّبی 

 شبًِ است  777شبًِ اثز گذار است زستگبُ ثبفت فزش ّبی  777ًکتِ ی هْوی کِ رٍی قیوت فزش ّبی هبشیٌی 

 کِ زر ایٌدب ثِ شزح ّز کسام هی پززاسین شبًِ هی تَاًٌس ثب چٌسیي ًَع زستگبُ ثبفتِ شًَس  777فزش ّبی 

شبًِ را شزح زّین تَضیح کَتبّی زر هَرز تزاکن آى هی زّین  777اهب قجل اس آى کِ زستگبُ ّبی ثبفت فزش ّبی 

. 

 

 شبًِ :  777تزاکن فزش هبشیٌی 

 شبًِ ٍخَز زارز تزاکن فزش ّب است  777ػبهل هْن زیگزی کِ زر قیوت فزش ّبی هبشیٌی 

 است  1557شبًِ  777اقؼی ٍ استبًسارز فزش ّبی تزاکن ٍ

 است ثبفتِ هی شَز  1557شبًِ کوتز ثب تزاکن ٍاقؼی ذَز کِ  777اهزٍسُ فزش ّبی  اهب 

 ثبفتِ هی شًَس  1157شبًِ ثب تزاکن  777ثیشتز زستگبُ ّبی 

 شبًِ ًیش ثیشتز است  777هتزی  21شبًِ ثیشتز ثبشس قیوت فزش  777ّز چِ تزاکن فزش ّبی هبشیٌی 

 اس طزف زیگز ریشثبفتی ٍ ذبص ثَزى فزش ّبی آى ًیش ثیشتز است 

 شبًِ ثب تزاکن ٍاقؼی ذَز ثبفتِ شًَس  777ّز چِ فزش ّبی 

 شبًِ کوتز هی شَز .  777هیشاى راًسهبى تَلیس فزش ّبی 

 

 



 

 شبًِ تجسیلی :  777ستگبُ ز (2

 شبًِ تجسیلی است .  777شبًِ ثبفتِ هی شًَس زستگبُ  777یکی اس زستگبُ ّبیی کِ ثب آى فزش ّبی 

تجسیل  777شبًِ ثَزُ اًس ٍ ثب تغییزات رٍی قطؼبت هکبًیکی زستگبُ ثِ شبًِ پَز  577زستگبُ ّبی تجسیلی زر ٍاقغ 

 هی شًَس 

 ٍاقؼی ًوی رسس  777گبُ ّب ایي است کِ شبًِ آى ّب ّیچَقت ثِ اهب ًکتِ خبلت زر هَرز ایي زست

هتزی رٍثزٍ هی شَین کِ قیوت آى ّب کوتز اس زیگز  21شبًِ ثب فزش ّبی  777گبّی زر ٌّگبم ذزیس فزش ّبی 

 فزش ّب است 

 شبًِ هی تَاًس کن ثبشس  777هتزی  21زر ایي حبلت هطوئي ثبشیس یکی اس زالیلی کِ قیوت فزش 

 است.  687تب  617ّویي شبًِ فزش است کِ اس 

 

 شبًِ تکسیوب :  777زستگبُ  (1

 شبًِ تکسیوب است .  777شبًِ زستگبُ  777یکی زیگز اس زستگبُ ّبی ثبفت فزش هبشیٌی 

 شبًِ تجسیلی شبًِ ٍاقؼی زارًس  777زستگبُ ّبی تکسیوب زر ثزاثز فزش ّبی 

 شبًِ است .  777ًسارز فزش ّبی اهب تزاکن آى ّب هؼوَال کوتز اس تزاکن استب

 هتزی هٌحظز هی شَز  21ترتِ  077شبًِ تکسیوب ًیش هؼوَال کن ثَزُ ٍ ثِ هبّبًِ  777هیشاى تَلیس زستگبُ ّبی 

 شبًِ است.  777ثِ ّویي زلیل قیوت ایي فزش ّب کوی پبییي تز اس زیگز فزش ّبی 

 شبًِ ٍاقؼی را ًسارًس.  777شبًِ تکسیوب سیجبیی ٍ ذبص ثَزى فزش ّبی  777هؼوَال فزش ّبی 

 

 شبًِ شًَْز  777فزش  (0



 شبًِ ای کِ اهزٍسُ ثسیبر زر ثبسار ٍخَز زارز  777یکی زیگز اس فزش ّبی 

 ت .شبًِ شًَْز اس 777شبًِ ًیش ّست فزش  777ٍ هی تَاى گفت اس ثْتزیي کیفیت ّبی فزش هبشیٌی 

 شبًِ ٍ تزاکن ایي زستگبُ ّب ٍاقؼی ثَزُ اهب هؼوَال فزش ّبی شًَْز ثب تزاکن ٍاقؼی ذَز ثبفتِ ًوی شًَس 

 هحسٍز هی گززز  1157تزاکن زستگبُ ّبی شًَْز هؼوَال ثِ 

ًس رخ فزش ّبی هبشیٌی شًَْز ثسیبر سیجب ثَزُ ثِ ّویي زلیل هززم زر ثسیبری اس هَاقغ هتَخِ تزاکن کن آى ًوی شَ

. 

 شبًِ ًشزیک ثَزُ  777شًَْز هؼوَال ثِ قیوت ٍاقؼی فزش ّبی هبشیٌی  777هتزی  21قیوت فزش 

 ٍ یب زر ّوبى رًح قیوت هی ثبشس. 

 

 

 شبًِ ٍاًسٍیل :  777فزش  (4

 رٍثزٍ هی شَین  hcpشبًِ ٍاًسٍیل یب ّوبى  777شبًِ ثب فزش  777گبّب زر ٌّگبم ذزیس فزش ّبی هبشیٌی 

 ٍاقؼی ثبفتِ هی شًَس  1557کت ٍاًسٍیل ثلضیک است ایي فزش ّب ثب تزاکن کِ هحظَلی اس شز

 شبًِ هؼزٍف اًس  777فزش ّبی ٍاًسٍیل هؼوَال ثِ فزش ّبی زستجبفت گَى زر کیفیت 

 اگز کیفیت ًد ٍ الیبفی کِ فزش هبشیٌی ثب اى ثبفتِ هی شَز ًیش ذَة ثبشس 

 شبًِ زارًس  777زیگز فزش ّبی  شبًِ ٍاًسٍیل قیوت ثیشتزی زر هقبثل 777فزش ّبی 

 اهب ًکتِ ای کِ زر ایٌدب ثِ آى اشبرُ کززین ایي ثَز کِ الیبف فزش هبشیٌی ذَة ٍ اٍکی ثبشٌس 

 شبًِ چیست ؟ 777هٌظَر هب اس الیبف فزش هبشیٌی 

 

 



 :  777الیبف فزش هبشیٌی 

 شبًِ است . 777الیبف زر ٍاقغ ّوبى هَاز اٍلیِ ٍ ًد فزش ّبی هبشیٌی 

 شبًِ ثب الیبف اکزٍلیک ٍ پلی استز ثبفتِ هی شًَس  777اهزٍسُ فزش ّبی هبشیٌی 

شبًِ طس زر طس اکزٍلیک ّیت ست ثبفتِ  777شبًِ ّوبى فزش ّبیی ّستٌس کِ ثب کیفیت  777اهب ثْتزیي فزش ّبی 

 شسُ ثبشٌس 

 شبًِ ثیشتز است .  777 شبًِ اکزٍلیک ّیت ست شسُ اس زیگز فزش ّبی 777هتزی  21زر ٍاقغ قیوت فزش ّبی 

فزش ّبی اکزٍلیک شفبف ٍ سیجب ثَزُ ٍ ػوز سیبزی زارًس ثِ ّویي زلیل ثیشتز تَسط ّوِ هَرز تَخِ قزار هی 

 گیزًس 

 شبًِ فزش ّبی پلی استز ٍ پلی استز ٍرصى ّستٌس .  777ثزذی زیگز فزش ّبی 

 ز است. کِ ًسجت ثِ ایي فزش ّب کیفیت کوتزی زاشتِ ٍ قیوت اى ّب ًیش کوت

 

 

 شبًِ :  777تؼساز رًگ فزش ّبی 

 شبًِ ًسارًس  777شبًِ چٌساى تبثیزی رٍی قیوت فزش ّبی  777رًگ سهیٌِ فزش ّبی 

 رًگ اًس زر قیوت فزش ّب اثز گذارًس  27ٍ ثزذی  8اهب تؼساز رًگ فزش ّب کِ ثزذی 

 شبًِ زُ رًگ اس ّشت رًگ ثیشتز است  777هتزی  21هؼوَال قیوت فزش ّبی 

 

 

  

 



 

  

 

 


