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تزای افشایص آهادگی ػوَهی هؼزفی ضذ.اٍلیي عزح توزیي  یذس تِ ػٌَاى رٍضیدایزُ ای ًخستیي تار تَسظ هَرگاى ٍ آداهسَى اس داًطگاُ ل

ایستگاُ تِ ایستگاُ تؼذی تِ غَرت  ایستگاُ تَد وِ تِ غَرت دایزُ ای چیذُ ضذُ تَد ٍ گزٍُ ّای ػضالًی اس یه آى ّا ضاهل چٌذیي

ّا،ّالتزّا ٍ دستگاُ  دُ ای اس حزوات ٍ ٍسایل سثه،دهثلتوزیي دایزُ ای هؼوَلی اًَاع گستز هتٌاٍب فؼال هی ضذًذ.در تزًاهِ ریشی یه

 .ّای توزیي لذرتی هی تَاًٌذ تِ وار گزفتِ ضًَذ

ایستگاُ( تاضذ ٍ تا تَجِ تِ تؼذاد  ۲۱تا ۲۱تلٌذ هذت) یا ٍ ایستگاُ(  ۲۱تا  ۵ایستگاُ(، هیاى هذت) ۵تا  ۲هوىي است وَتاُ هذت ) دایزُ

ّز ایستگاُ ٍ همذار تار تایذ سغح  ر ضَد.تزای تػوین گیزی در هَرد تؼذاد دایزُ ّا ٍ تىزارّا درچٌذیي تار تىزا ایستگاُ ّا هوىي است

اجزا وٌیذ پیطزفت در توزیٌات دایزُ ای سؼی وٌیذ توزیٌات لذرتی خاظ رضتِ ٍرسضی خَد را آهادگی ضخع را در ًظز تگیزین.ّوشهاى تا  

هطاتِ تِ عَر هتٌاٍب تِ وار گزفتِ ضًَذ تا تاسیافت تْتز  شی ضًَذ وِ گزٍُ ّای ػضالًیتوزیي دایزُ ای تایذ تِ گًَِ ای تزًاهِ ری حزوات

 تسیار تاثیز تَاًذ هی.(…ثاتت .پارٍسًی ٍ دایزُ ای وِ تزویثی اس ٍرسش ّای استماهتی ٍ دستگا ّْای ایزٍتیه )دٍچزخِ اًجام ضَد. توزیٌات

تاضذ داضتِ ػزٍق ٍ للة تز هفیذی . 

افزاد سیادی تزد.در توزیٌات دایزُ ای تٌَع عزاحی توزیٌات تسیار  زیٌات دایزُ ای هی تَاى اس فضای ون تْتزیي تْزُ را تزایاستفادُ اس تو تا

خاظ استفادُ وزد.سهاى استزاحت تیي ّز  توزیٌات دایزُ ای هی تَاى تزای تمَیت توام لاتلیت ّای جسواًی ٍ هْارت ّای سیاد است.اس

ًیاسّای آى هی تَاًذ اًجام هی ضَد توزیي ٍ ایستگاُ هغاتك تا اّذاف . 

 .ًىت۶ِ تِ ػلت تفاٍت ّای آًتزٍپَهتزیىی تیي ٍرسضىاراى ًثایذ اس توزیي دایزُ ای تِ ػٌَاى اتشاری تزای آسهَدًی ّا همایسِ استفادُ وزد



 

 

ساختاری است.لثل اس توزیٌات دایزُ ای تْتز است تا آسهَى  سهاًی وِ هی تَاى اس توزیٌات دایزُ ای استفادُ وزد در هزحلِ ساسگاری تْتزیي

پیطیٌِ توزیي لذرتی ًذارًذ ٍ یا پیطیٌِ  همذار تار حزوت دٌّذُ ّای اغلی را تؼییي وٌین.تزای ٍرسضىاراى جَاى تز وِ یه تىزار تیطیٌِ

وِ تا استفادُ اس ٍسى تذًطاى اًجام هی ضَد آى ّا ون است تا حزواتی ضزٍع وٌیذ . 

تجزتِ تا  ضاخع ّای ولی توزیي دایزُ ای تزای افزاد هثتذی ٍ  

 ٍرسضىاراى تا تجزتِ افزاد هثتذی هتغیزّای توزیي

 درغذ ۲۳-۰۳ درغذ ۰۳-۰۳ تار )اگز ٍسًِ استفادُ هی ضَد(

 ۵-۲ (۲۱) ۲۱-۵ تؼذاد ایستگاُ در دایزُ

 ۱-۰ ۰-۱ تؼذاد دایزُ در ّز جلسِ

 دلیمِ ۰۳-۰۳ دلیمِ ۱۱-۱۳ هجوَع سهاى جلسِ توزیي

 ثاًیِ ۲۳ ثاًی۵۳ِ فاغلِ استزاحتی تیي ایستگاُ ّا

 دلیمِ ۱-۲ دلیمِ ۰-۱ فا غلِ استزاحتی تیي دایزُ ّا

 ۰-۰ ۰-۱ تؼذاد جلسِ در ّفتِ

  

 ًوًَِ ای اس توزیي دایزُ ای

 پزس سیٌِ-۲

 دراسًٍطست-۱

 جلَ پا-۰

 وطص جاًثی-۰

 تاس وزدى پطت-۱

 پزس پا ایستادُ-۲

 جلَ تاسٍ-۳

 تلٌذ ضذى رٍی پٌجِ پا-۴

 پطت پا-۵

 پطت تاسٍ-۲۳

 پزس پا ًطستِ-۲۲

 لایمی-۲۱

 ۶درغذ۱۳تا  ۰۳ضذت 
  ثاًیِ ۰۳تىزار۶تا حذ هوىي در 
 ۶ثاًیِ ۲۱استزاحت 
 ۶ُدلیمِ ۵سهاى ّز دایز 
 ۶ِ۰تؼذاد دایزُ در ّز جلس 
 ۶ِدلیمِ ۱۳سهاى در ّز جلس 
 ۶ِ۰تؼذاد جلسات در ّفت 



 

 

 چْار دایزُ تا استفادُ اس اًَاع ٍسایل هختلف

س ٍسى تذى)تا استفادُ ا ۲دایزُ  ) 

 جْص اسىی) پزش رٍ تِ تاال (-۲

 ضٌای رٍی دست-۱

 تاال رفتي اس پلِ-۰

 دراسٍ ًطست-۰

جْص ٍ چوپاتِ) غاف تایستیذ؛ تٌطیٌیذ؛ تا یه جْص تِ هَلؼیت ضٌا رٍی دست تزٍیذ ٍ سپس تا یه جْص پاّا را تِ عزف دست ّا -۱

 پزتاج وٌیذ ٍ غاف تایستیذ(

 تارفیىس-۲

 اسىَات-۳

 ى تاال تٌِتلٌذ وزد-۴

 ّای ًیوىت ٍ دیَاری ًزدتاى اس استفادُ تا)  ۱دایزُ 

 (سالي

 تاال رفتي اس پلِ-۲
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 ضٌای رٍی دست تِ غَرت ضیة دار-۱

 دراسٍ ًطست تا ساًَی خویذُ)پَش آج اغالح ضذُ(-۰

 تارفیىس تا استفادُ اس ًزدتاى-۰

 پزش سیىشان رٍی ًیوىت-۱

 تاال آٍردى تٌِ )راى ّا رٍی ًیوىت پاّا سیز اٍلیي ًزدُ ًزدتاى(-۲

 پزش رٍی ًیوىت ٍ سپس تِ پاییي-۳

  

)تا استفادُ اس دهثل ٍ تَج عثی ۰دایزُ  ) 

 ًین چوثا توِ-۲

 پزتاب تَب عثی اس سیٌِ-۱

 پزس ارتطی-۰

 عثیدراس ٍ ًطست تا ساًَی خویذُ تا استفادُ اس تَج -۰

 پزتاب تَج عثی تِ جلَ )اس تیي پاّا(-۱

 لَس دادى تِ ووز در حالی وِ تَج پطت گزدى است-۲

 تلٌذ ضذى رٍی پٌجِ پا-۳

 چزخص تٌِ-۴

 پزتاب تَج عثی تِ پطت اس تاالی سز-۵

 پزش چوثاتوِ ٍ پزتاب تَب عثی-۲۳

  

)تا استفادُ اس دهثل ٍ دستگاُ ّای توزیي لذرتی ۰دایزُ  ) 

 پزس پا-۲

 س سیٌِپز-۱

 دراس ٍ ًطست ضیة دار-۰

 حزوت غثح تِ خیز-۰

 حزوت پارٍیی-۱



 

 

 خن وزدى پا اس پطت-۲

 وطص جاًثی تِ پاییي-۳

 یا اًجام توزیي سیز-۴

 

 الگَی پیطٌْادی تزای افشایص تار توزیٌات دایزُ ای

 هثتذی  ٍرسضىاراى ۲ٍ۱ّفتِ  ۰ٍ۰ّفتِ  ۱ٍ۲ّفتِ 

 تار درغذ ۰۳ درغذ ۰۱ درغذ ۰۳

 الگَی پیطٌْادی تزای افشایص تار توزیٌات دایزُ ای

 ٍرسضىار تا تجزتِ ۲ّفتِ  ۱ّفتِ  ۰ّفتِ  ۰ّفتِ  ۱ّفتِ  ۲ّفتِ 

 تار درغذ ۰۳ درغذ ۱۳ درغذ ۲۳ درغذ ۱۳ درغذ ۲۳ درغذ ۳۳

  

 الگَی پیطٌْادی تزای افشایص تار توزیٌات دایزُ ای

 ٍرسضىاراى ۲ّفتِ  ۱ّفتِ  ۰ّفتِ  ۰ّفتِ  ۱ّفتِ  ۲ّفتِ 

 سهاى ثاًیِ ۰۳ ثاًیِ ۰۱ ثاًیِ ۲۳ ثاًیِ ۰۱ ثاًیِ ۲۳ ثاًیِ ۲۳

  

  تْیِ ٍ تذٍیي۶ اختػاغی
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  عزاحی تزًاهِ توزیي دایزُ ای

  توزیٌات دایزُ ای تِ هؼٌایتوزیي دایزُ ای، توزیٌی تزای افشایص لذرت پَیاست. یا 

  اًجام یه سزی اس حزوات استماهت است وِ تا فاغلِ یه استزاحت وَتاُ، پطت سز

.ّن اًجام هیطَد هجوَػِ ای اس ایستگاُ ّای حزوتی است وِ تزویثات ایي توزیي    

تزًاهِ توزیٌات دایزُ ای را هیهختلف توزیي تا ٍسًِ ٍ تذٍى ٍسًِ را در تز هی گیزد.   

  وزد. ّوچٌیي لاتلیت اجزای آى در تَاى هغاتك تا ضزایظ جسواًی ٍرسضىار عزاحی

رسضی، اس ًماط لَت ایياهىاًات هَجَد ٍ سهاى ون ٍ هغاتمت آى تا ٍسایل ٍ تجْیشات ٍ  

 توزیٌات هذوَر هی تایذ ضاهل توزیي ّایی تاضٌذ وِ .تزًاهِ توزیي تِ حساب هی آیذ

  ٍرسضىار تزای آى توزیي هی وٌذ را تَسؼِ دّذ. تزای هثال لاتلیت ّای ٍیژُ ای وِ

  تیطتز هطتول تز توزیٌات هماٍهتی تا ٍسًِ است، تزای ٍرسش توزیٌات دایزُ ای وِ

در آًْا لذرت ػضالًی یه ػاهل اغلی ٍ استماهت للثی اسة است وِّایی هٌ -  

تاضذ تٌفسی یه ػاهل فزػی . تِ ّز حال تا تَجِ تِ اّذاف توزیي، اًَاع هتؼذدی اس    

 تزًاهِ توزیي دایزُ ای را هی تَاى عزاحی وزد. تِ عَر ولی رٍش وار در توزیي دایزُ

فؼالیت در ّز ایستگاُ، تا فاغلِ  ای تِ ایي غَرت هی تاضذ وِ ضخع پس اس پایاى  

 سهاًی هطخع، تزای فؼالیت در ایستگاُ تؼذی آهادُ هی ضَد. یه تزًاهِ لذرتی

ایستگاُ هی تاضذ ٍ ول دایزُ هوىي است سِ تار  ۲۱تا  ۴دایزُ ای هؼوَال ضاهل   

 تىزار ضَد. اگز چِ توزیي دایزُ ایی، رٍضی هَثز تزای تْثَد لذرت ٍ استماهت

ت، اگز سهاى تیي ایستگاّْا وَتاُ تاضذ ٍ سغح تاالیی اس اس فؼالیت تزای ػضالًی اس  

ًیش تٌفسی –دلیمِ( حفظ ضَد، دستگاُ للثی  ۱۳هذتی ًسثتا عَالًی) حذالل   

 هوىي است تحت تاثیز آى لزار گیزد. ّوِ حزوت ّای لذرتی هیتَاًٌذ در عزاحی 

  ّای توزیٌی خارج اس فػل هساتمِ ایي رٍش تزای تزًاهِتوزیٌات دایزُ ایی لزار گیزد. 



 

 

تزای ٍرسضىاراًی وِ ًیاس تِ لذرت، تَاى ٍ استماهت ٍ پیص اس فػل ٍ ّوچٌیي  

 .ػضالًی دارًذ، هٌاسة است

 ضاخع ّای ولی توزیي دایزُ ایی تزای افزاد هثتذی ٍ ٍرسضىاراى تا تجزتِ در جذٍل سیز 

 ٍرسضىاراى تا تجزتِ افزاد هثتذی هتغیزّای توزیي

 درغذ 60-40 درغذ 40-30 (تار )اگز ٍسًِ استفادُ هی ضَد

 9-6 (15)12-9 تؼذاد ایستگاُ در دایزُ
 5-3 3-2 تؼذاد دایزُ در ّز جلسِ
 دلیمِ 40-30 دلیمِ 25-20 هجوَع سهاى جلسِ توزیي

 ثاًیِ 60 ثاًیِ 90 فاغلِ استزاحتی تیي ایستگاّْا
 دلیمِ 2-1 دلیمِ 3-2 فاغلِ استزاحتی تیي دایزُ ّا

 4-3 3-2 تؼذاد جلسِ در ّفتِ

 ًوًَِ ای اس تزًاهِ توزیي دایزُ ای۶

 ایستگاُ اٍل۶ ضٌا رٍی دست 

 ایستگاُ دٍم۶ وطص ػضلِ پطت راى ٍ ووز

 ایستگاُ سَم۶ دراس ٍ ًطست تا ساًَ ّای خویذُ

 ایستگاُ چْارم۶ پزس سیٌِ

 ایستگاُ پٌجن۶ اسىات تا پزش

 ایستگاُ ضطن۶ تارفیىس

 ایستگاُ ّفتن۶ استارت ) دٍی سزػتی (

 ایستگاُ ّطتن۶ عٌاب سمفی

۲۰۴۴دوتز رجثی. تْزاى اًتطارات سوت  _هٌثغ۶ وتاب آهادگی جسواًی دوتز گائیٌی  

 

 


