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ا︡ه ای ﹡﹢، را� ﹡﹢



 ︑﹢﹜﹫︡ �﹠﹠︡ه در︎﹢ش ﹨︀ی ﹝﹢︑﹢ر، ﹝﹠︊︹ ا﹡︊︧︀ط، ﹝﹠﹫﹀﹢﹜︡ ، ﹝︀﹁︶ ﹨︀ی ︣ار� ، وا︫︣﹨︀ی ︨︣ ︨﹫﹙﹠︡ر، ﹝︖﹞﹢︻﹥ د︧� و ︮﹀﹥ ��چ،

﹝︖﹞﹢︻﹥ ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ورودی ﹨﹢ا، ﹁﹫﹙�﹨︀ی ︨﹢︠️، ﹝︤ن ﹨﹫︡رو﹜﹫� ︎︣ا︡ و ︎︥و، ر﹏ ﹨︀ی ︨﹢︠️ و ... ︋︀ ﹨︡ف ︗﹙︉ ر︲�︪﹞ ️︀︀ن و د︨︐﹫︀� ︋﹥

�SSR2﹥ ︫︀﹝﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︠︀ص ﹝�︪︀ن )  TS/ISOا﹨︡اف �﹫� و ︑︖︀ری، ︨﹫︧︐﹛ ﹝︣︡️ �﹫﹀﹫️ را ︋︣ ا︨︀س ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨︐︀﹡︡ارد ۲۰۰۹:۱۶۹۴۹ 

﹡� � �︣دد، در ︨︴ ︨︀ز﹝︀ن ا︖︀د و ︋︣﹇︣ار ﹡﹞﹢ده و ︗️ د︨︐﹫︀� ︋﹥ ا﹨︡اف، ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ذ﹏ را ︨︣ ﹜﹢﹥ �︀ر ︠﹢︩ ﹇︣ار داده ا︨️:( AR8601و 

• ا︖︀د ار︑︊︀ط ﹝﹢︔︣ ︋︀ ﹝�︪︀ن در ︗️ در� ﹡﹫︀ز و ا﹡︐︷︀رات ا︪︀ن ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارا﹞ ﹤︭﹢ل ﹇︀︋﹏ ر﹇︀︋️ و ﹝︀﹡︡�︀ر در ︋︀زار و ︠﹢︫﹠﹢د︨︀زی ﹝�︪︀ن

• ر︻︀️ �﹙﹫﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︭﹢ا﹜️ در ︑﹞︀� ار�︀ن ︨︀ز﹝︀ن در ︗️ د︨︐﹫︀� ︋﹥ ︲︀︺︀ت ︮﹀︣

️﹫﹀﹫� ️︣︡﹞ ﹟﹢﹡ ︀ي﹨ ﹜︐︧﹫︨ ︀︋ ️�︫︣ ️﹫﹀﹫� ️︣︡﹞ دن ﹡︷︀م﹢﹝﹡و ︨︀ز�︀ر ︡︡︗ ︀ن�︪﹞ ︉﹚︗ ️︗ ﹛ �﹫﹀﹫️ در ︑﹞︀� ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ در︐︧﹫︨ �︋ ︣︔د ﹝︧︐﹞︣ و ا﹢︊︋ ﹤︋ ️︣︡﹞ ︡︺︑ •

• ر︻︀️ ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ﹝︭﹢ل و ا︖︀د ا︵﹞﹫﹠︀ن در ﹝�︪︀ن در ︑﹢﹏ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ �︀� و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨﹫︧︐﹛ ز﹡︖�ه ︑︀﹝﹫﹟ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی ﹜︖︧︐﹫� ﹝︪�ی

�︀︗ ا﹜️ ﹝︐﹠﹢ع و ︋︀ �﹫﹀﹫️ ود︨︐﹫︀� ︋﹥ ︋︀زار ﹨︀ی﹢︭﹞ ﹤ارا ﹅︣︵ ︋︀زار از ﹤︺︨﹢︑ ️︗ ︀ري ︨︀ز﹝︀ن︖︑ ︳د ︫︣ا﹢︊︋ و ︡︡︗ ︋︀زار﹨︀ي ﹪︋︀و ارز ﹪︀︨︀﹠︫ •

﹨﹞︣اه ︋︀ �︧�ش ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن در ﹁︣آ﹠︡﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ و ︎︪︐﹫︊︀�( IT• ︋�︀ر��ي ﹁﹟ آوري ﹨︀ي ا︵�︻︀� )

• ﹀︶ و ︮﹫︀﹡️  ︨�﹝� �︀ر�﹠︀ن ︋︀ ︎﹫︪��ي از ﹢ادث و ︋﹫﹞︀ري ﹨︀ي ︫︽﹙﹪ و ︋︊﹢د ︫︣ا﹞ ︳﹫︳ �︀ر ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝﹙﹪

• ا︖︀د ︋︧� ﹝﹠︀︨︉ ︗️ ر︫︡ ︠�﹇﹫️ ﹨︀ و �︧�ش �﹞﹪ و �﹫﹀﹪ ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥

• ︋︊﹢د ز︣ ︨︀︠️ ﹨︀ ︋﹞﹠︷﹢ر ︑︡اوم ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ ︋︀ ﹝﹢ر️ ︑﹀�︣ ︨︀ز﹝︀﹡﹪

• ︋﹥ �︀ر��ی ا︋︤ار﹨︀ی ﹝﹠︡� در ﹝︭﹢ل و ﹁︣آ︗ ︡﹠️ ار︑﹆︀ی ﹁︣ا︋ ، ︀﹨︡﹠﹫﹠﹥ ︨︀︠︐﹟ ︻﹞﹙�︣د ﹝︭﹢ل و ﹁︣آ﹠︡ و ︑�︀﹝﹏ ︨﹫︧︐﹞︀ی ︋�︀ر �︣﹁︐﹥ ︫︡ه در ︫︣�️

︳﹫﹞ ︳و ﹇︀︵︹ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑︽﹫�ات و ︫︣ا ︹︨︣ ︩﹠ا﹡︀� وا�﹢︑ ︩︀د و ا﹁︤ا︖ا •

• �﹠�ل و �︀﹨︩ ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی و ︑︀﹜︩ ﹝︧︐﹞︣ در ﹞ ︶﹀﹫︳ ز︧️ و ︎﹫︪��ی از ︻﹢ا﹝﹏ ا︖︀د آ﹜﹢د�

• ︑︣︾﹫︉ �︀ر�﹠︀ن ︗️ ﹝︪︀ر�️ در ا﹝﹢ر �﹫﹀﹫️ و ار︑﹆︀ء رو﹫﹥ ﹨﹞�︀ری و ﹡︷﹛ و ا﹡︱︊︀ط �︀ری

• ︋︣آورد ا﹜︤ا﹝︀ت آ﹝﹢ز�، ا︗︣ای آ﹝﹢زش ﹨︀ی ا﹜︤م، ︋︣ر� ا︔︣ �︋ آ﹝﹢ز� و ︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا︗︣ای ﹫︮ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ︨︀ز﹝︀ن

• ار︑﹆︀ی �﹫� و ارز︀� ︑︃﹝﹫﹟ �﹠﹠︡�︀ن

�︀ر�﹠︀ن د﹜︧﹢ز، ﹝︐︺︡ و آ﹝﹢زش د︡ه ︎︪︐﹫︊︀ن ﹝︀ در ︑﹆﹅ ا﹨︡اف ︫︣�️ ﹨︧︐﹠︡ و از ︋︀ ارزش ︑︣﹟ ︨︣﹝︀﹥ ﹨︀ی ︫︣�️ ︋﹥ ︫﹞︀ر � رو﹡︡. ﹝︀ ︋﹥ ﹡︷︣ات �︀ر�﹠︀ن ︠﹢د ا�ام � �︢ار﹛ و آ﹡︀ن را در 

︑︭﹞﹫﹛ ��ی ﹨︀ ︨﹫﹛ � دا﹡﹫﹛.︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی ︑︭︣ ︫︡ه در ا︀︋ �﹞ ︳︠ ﹟︡ ︑﹢︨︳ �︀ر�﹠︀ن ﹝︴︀﹜︺﹥ و در� �︣دد و در ︑﹞︀� ︨︴﹢ح ︫︣�️ �زم ا﹜︖︣ا � ︋︀︫︡. 

︫︣�️ ا︡ه ﹡�︣ ( ا︡ه ︎︀رت) 



﹜﹢﹜﹥ ورودي ﹨﹢ا ا�︦ ۵ ︑�︧﹢ز ﹝︖﹞﹢︻﹥ درب ︨﹢︎︀پ �︀﹝﹏ ︎︥و و ︨﹞﹠︡ 

۲ ︦�۵ دو�︀﹡﹥ ︨﹢ز﹜﹢﹜﹥ ورودي ﹨﹢ا ا ︦�ورودي ﹨﹢ا ا ﹤﹛﹢﹛

را︋︳ ورودي ﹨﹢ا دو﹝﹪  (را︋︳ ﹨﹢ا ︨︣︠﹛) را︋︳ ورودي ﹨﹢ا ︨︪﹢اري  + را︋︳ �︨︐﹫�﹪ را︋︳ ورودي ﹨﹢ا ︀ر﹝﹪  (را︋︳ ﹨﹢ا ︀�︡ار)

درب ︨﹢︎︀پ

و ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی ﹨﹢ا ر︨︀� 

XU7(︡﹠﹝︨ اده ︎︥و و﹢﹡︀︠)

را︋︳ او﹜﹪ ﹨﹢ا ︋﹥ ︨﹫﹠﹪ ﹁﹟



tu5206 ︩ا�﹢﹨ ﹏﹞︀� ﹤︻﹢﹝︖﹞cc۱۳۰۰ ۲۰۶ ︩ا�﹢﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞

﹝︖﹞﹢︻﹥ رزو﹡︀︑﹢ر ﹨﹢ا cc۱۴۰۰ ۲۰۶﹝︖﹞﹢︻﹥ رزو﹡︀︑﹢ر ۲۰۶ (�﹙﹥ �︀وي ) tu5 206︩وا︨︴﹥ رزو﹡︀︑﹢ر و ﹨﹢ا� ﹤﹛﹢﹛

﹜﹢﹜﹥ ورودي ﹨﹢ا را﹡︀ ﹜﹢﹜﹥ ورودي ﹨﹢ا ۲۰۷ H30 CROSS �﹠﹁ �﹡ورودي ﹨﹢ا دا ﹤﹛﹢﹛ 

﹇︴︺ــــ︀ت ﹨ــــــــــــ﹢ار︨ـــــ︀�

 TU3/TU5 , 207 ,  206را﹡︀

ا︡ه ای ﹡﹢، را� ﹡﹢



tu5 ۲۰۶ ﹪︗درب ︨﹢︎︀پ ︠︣وtu5 ۲۰۶ درب ︨﹢︎︀پ ورودي

tu5 ۲۰۶ وا︫︣ درب ︨﹢︎︀پ
tu5 ( ۲۰۶ وا︫︣ درب ︨﹢︎︀پ

︨�ا︑﹢ر ︵︣ح ا︡ه ﹡�︣  tu5۲۰۶ ︣ي﹝﹫﹚︎ ﹪�﹠︣︠ ﹤﹛﹢﹛ ﹤︻﹢﹝︖﹞

tu3 ۲۰۶ ︣ي﹝﹫﹚︎ ﹪�﹠︣︠ ﹤﹛﹢﹛ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹜﹢﹜﹥ ︣︠﹠�﹪ ︎﹙﹫﹞︣ي  را﹡︀ ︋︧️ دو︠︀﹡﹥ ︫﹫﹙﹠� ﹨﹫︡رو﹜﹫� ۲۰۶

Tu3 ۲۰۶ ︀ت ︎﹙﹫﹞︣ی︺︴﹇

TU5و۲۰۷ , را﹡︀



﹝﹠︊︹ ا﹡︊︧︀ط tu5-sd  ۲۰۶و را﹡︀﹝﹠︊︹ ا﹡︊︧︀ط ۲۰۶

︫﹫﹙﹠� ﹝﹠︊︹ ا﹡︊︧︀ط ۲۰۶︫﹫﹙﹠� ﹝﹠︊︹ ا﹡︊︧︀ط را﹡︀ درب ﹝﹠︊︹ ا﹡︊︧︀ط ۲۰۶

tu5 ۲۰۶ ا﹢﹨ ︡﹛﹢﹀﹫﹠﹞ ﹝﹠﹫﹀﹢﹜︡ ﹨﹢ا را﹡︀ رtu5/ ۲۰۶ ️︠﹢︨ ﹏ را﹡︀

﹇︴︺︀ت ︎﹙﹫﹞︣ی ﹝﹢︑﹢ری

و ︨﹢︠️ ر︨︀�

TU3.TU5  ۲۰۶٫۲۰۷و را﹡︀

ا︡ه ای ﹡﹢، را� ﹡﹢



︮︀﹁﹪ �︋﹟ ︎﹙﹫﹞︣ي

 ︠︀﹡﹢اده ︎︥و ، ︨﹞﹠︡ و ر﹡﹢
︮︀﹁﹪ �︋﹟ ︎﹙﹫﹞︣ي �︧︣ �︕ ︎︣ا︡ + د︀ق

︮︀﹁﹪ �︋﹟ ︨︣ ︮︀ف ︎︣ا︡ + د︀قدرب راد︀︑﹢ر ︠︀﹡﹢اده ︎︥و و ︨﹞﹠︡ درب رو︾﹟ ﹝﹢︑﹢ر ︠︀﹡﹢اده ︎︥و و ︨﹞﹠︡

tu5 ۲۰۶ درب رو︾﹟ ﹝﹢︑﹢ر Ef7درب رو︾﹟ ﹝﹢︑﹢ر  L90 درب ﹝﹠︊︹ ا﹡︊︧︀ط

ا﹡﹢اع درب رو︾﹟ ر︤ ﹝﹢︑﹢ر

﹟�︋ �︀︮ و 

﹇︀ب روي ز﹡︖� او﹏ ︎﹞︌ ︎︥و 



 ef7﹏﹞︀� ︩ا�﹢﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞Ef7 S﹏�︫ ورودي ﹨﹢ا ﹤﹛﹢﹛

Ef7 ︀ز� ﹤︙ورودي ﹨﹢ا ︋﹥ در ﹤﹛﹢﹛

 ︵︣ح �︣وز
Ef7 ﹟﹁ ﹪﹠﹫︨ ﹤︋ را︋︳ ورودي ﹨﹢ا

﹜﹢﹜﹥ ورودي ﹨﹢ا ︋﹥ در︙﹥ �︀ز 

 EF7︵︣ح ︋﹢ش

Ef7 ﹟︾︀ر رو︋ ن﹢﹚�︀︨-PC VALVE Ef7 ︣ار︑﹪ ا�︤وز ︶﹁︀﹞ ﹝ ︶﹁︀︣ار︑﹪ ا�︤وز ۲۰۶

﹇︴︺︀ت ﹨﹢ا ر︨︀�  و ...

EF7 �﹞ ر﹢︑﹢﹞ ︡﹠﹝︨ 

ا︡ه ای ﹡﹢، را� ﹡﹢



﹜﹢﹜﹥ وا︨︳ ﹝︊︡ل ︣ار︑﹪ ︑﹢ر︋﹢ ︫︀رژ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨﹢ا�︩ �︀﹝﹏ ︑﹢ر︋﹢ ︫︀رژ

﹜﹢﹜﹥ ︠︣و︗﹪ ﹨﹢ا ︑﹢ر︋﹢ ︫︀رژ + ﹜﹢﹜﹥ ﹁﹙︤ي﹜﹢﹜﹥ ︠︣و︗﹪ ︑﹢ر︋﹢ ︫︀رژ

﹜﹢﹜﹥ ﹝﹫︀﹡﹪ ﹝︊︡ل ︣ار︑﹪ ︑﹢ر︋﹢ ︫︀رژ ﹝﹀︷﹥ ︋︣�︪️ رو︾﹟ ︎︥و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹠︊︹ ﹨﹫︡رو﹜﹫� ︎︥و + درب

﹇︴︺︀ت ﹨﹢ار︨︀� ︑﹢ر︋﹢ ︫︀رژ

﹜﹢﹜﹥ ورودي ﹨﹢ا ︋﹥ در︙﹥ �︀ز ︑﹢ر︋﹢ ︫︀رژ



﹇︀ب ︑︀﹛ ︋︀�� ︎︥و ۲۰۶ ︑﹫︌ ۲وا︫︣ ︨﹫﹙﹫�﹢� درب ︨﹢︎︀پ ︎︥و 

Tu5 ۲۰۶ ﹟︾︀رات رو︋ �﹠﹚﹫︫ ﹤︻﹢﹝︖﹞Tu3 ۲۰۶ ﹟﹫︀︎ ﹜︀︑ ﹤﹝︧︑ ︀ب﹇

︀︨︣ ﹇︴︺︀ت ا︡ه ︎︀رت 

 ۲۰۶TU3 ﹟︾︀رات رو︋ �﹠﹚﹫︫ ﹤︻﹢﹝︖﹞

ا︡ه ای ﹡﹢، را� ﹡﹢

﹇︀ب روي ز﹡︖� او﹏ ︎﹞︌ ︎︥و 



﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨﹢ا�︩ �︀﹝﹏ ︎︣ا︡ �︀ر︋︣ا︑﹢ري﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨﹢ا�︩ �︀﹝﹏ ︎︣ا︡ ا﹡︥�︐﹢ري

﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨﹢ا�︩ �︀﹝﹏ ︎﹪ �﹪﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا�︩ ︎﹪ �﹪

︡︤ن آرا﹝︩ ︎︣ا﹞

︡︀ت ﹨﹢ا ر︨︀� و ﹁� ︎︣ا︺︴﹇

︡︤ن ﹨﹫︡رو﹜﹫� ︎︣ا﹞ ﹤︻﹢﹝︖﹞

﹡︡ارد  ﹡︡ارد 



ورودي ﹨﹢ا�︩ ︎﹫�︀ن ا﹡︥�︐﹢ري﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨﹢ا�︩ ︎﹫�︀ن ا﹡︥�︐﹢ري

﹜﹢﹜﹥ ︻�﹝️ ︨﹢ا﹜﹪ ︎﹫�︀ن ا﹡︥�︐﹢ري﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨﹢ا�︩ �︀﹝﹏ ﹡﹫︧︀ن ا﹡︥�︐﹢ري

﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨﹢ا�︩ �︀﹝﹏ ﹡﹫︧︀ن د︤ل

﹇︴︺︀ت ﹨﹢ا ر︨︀� ا﹡﹢اع

 ︎﹫�︀ن ﹡﹫︧︀ن

﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨﹢ا�︩ �︀﹝﹏ ﹡﹫︧︀ن �︀ر︋︣ا︑﹢ري

﹜﹢﹜﹥ ︠︣︵﹢﹝﹪ ﹨﹢ا�︩ ﹡﹫︧︀ن ا﹡︥�︐﹢ر ﹜﹢﹜﹥ ︠︣︵﹢﹝﹪ ﹨﹢ا�︩ ﹡﹫︧︀ن �︀ر︋︣ا︑﹢ري

﹡︡ارد 

ا︡ه ای ﹡﹢، را� ﹡﹢



Tu5 ۲۰۶ وا︫︣ ︨︣ ︨﹫﹙﹠︡ر(OHVG) ︧︀نوا︫︣ ︨︨︣﹫﹙﹠︡ر روا و آر

 �﹠�﹚︋ + ︡﹠﹝︨ اده ︎︥و و﹢﹡︀︠ ﹏﹞︀� چ�� ️﹫� �﹠�﹚︋+ ︡چ �︀﹝﹏ ︎︣ا�� ️﹫�

﹇︴︺︀ت ﹝﹢︑﹢ری و ا﹡︐﹆︀ل ﹇︡رت

﹡︡ارد 



 new idea,  new way ا︡ه ای ﹡﹢، را� ﹡﹢...


