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وسههم مومههوج مهههک سههاح رزههه  امزههحکاوش  ههه  ههح  رههه   ت  1370موسسههخ نه ههخ مهههود   رههوو  ودسههه  

ود شهوسههنه  دسههنا آ هههو  ااه شههاادی شههحهاک آ  ههه رههخ  ههح  گهها   ود  1369 هی  هشهها اک کلهلههخ سههه  آسهها 

اک روورهه    توا زاهح سههکی آ ههه  هووش اسه  ود سهه   ههی  دهح ا ه   هح    دفه  مرو ماه  ااه شاادا  موسسخ 

 131992/22 ههه انهها م ههوک  ههخ شههزهدش    ود قهلهه  تیههناا  ههههو آموکشهها   وا یههشهش ههها گاههوی شههحش اسهه 

 ههه  ههح  توا زاههح سهههکیو رهههد آفو اهها   شههودای گسههنوو آمههوکو زهههلا  کادت زیههوجو تراااهههت   فاههه دی 

   مهههدت آمهوکی ود تهما   اهو ی ا سهه ا منص ه    مهه و مهودو  اههک ریهود ود مهوکش فاها   مهاحسها زچاا  

رههخ  هها سهههلاه  فدهلاهه  نههوو موفهه   ههخ آمههوکو   تو اهه  گوو ههح  تهسهها  آ هههو دسههنا –شهوسههنه  د و هههد 

شههحش  ود ماههه   تر ههایا رهههدوا او رهدشاهسهها   رهدشاهسهها ادشههحریههود  منص  هها  مودو اهههک ماواههخ    ههاه   

 اس ه

 

ادتبهه   وقهواد رهوو   هه  هاه   ریهود مه اهح  او گههش  ود داسهنهی مهههدت آمهوکی  هه  گاهاوسسخ آموکو زههلا م

 او گههش  ههی  ههوی   ههوی  هوی ما اا ود ن هو   هکسههکیو تدزاهو   سههن  م زوزهخ  ههی مودو اههک  او گههش

و  داش ا ههحاکی م ههحو  ههه تیااههو ساسههنا  YAWساسههنا  منههه اهج مه اههح گاههو ن  رایههو ات  660   550و  500و 300

ا ناههه  قههحدت   افههها   رهههدآ ا نوود  هههی  وقهها شهههووادی دشهه و سهههن  وسههنشهش ت هه اخ شههازاه ا د  هه  

 ههی نههه  تههوا    ههوک  ههه رزهن هم  یههشوا و میهههدر  ود سهههن  تههود ا   ههی  هههوی مرههود ززههووی  ههوای 

اههخ ا ههو ی  هههی ت ح ههح ههها و موفهه  شههحش اسهه  اسنر ههه  آو   ا ههو ی    زچاهها  وههاو هههو  ش  ههه ا ود کما

  زهه  ش  ههو هههو دو منص   ههه  رهههدآکمووشو  ههوای  ونهها اک  اوشوا یههشهش    ههاد  دا ود راهههد  هها قههوادو

رهدگههش منه اهن نهوود   هه اتومنه اهن  اهه سهدا شهحش اک ود  .مدض ت  اه   دا نهد اووا ها ماهسه  ادا هخ  زه هح

شهوو  هح    اسهن هوش وا یه و ه  وهه  آمهوکوت هاهات وح هحی رهخ ود نوود  ههی د ک ریهود اسهن هوش شهحش 

رههوش  Hyundaiاک شههور   او ههحا ا  ریههودماظههود موتههود   ساسههنا ا ناههه  قههحدت وگاههو ن و نوود  هههی د ک 



گوفنههخ اسهه  تههه  ههه تناولههو ی وح ههح نههوود  آشههاه   رسهه  ت و ههخ قههواد    ود انناهههد وا یهه و ه تهاههخ   واههو ا

 ه  زه اح

 
  او گهش  هوی ما اا YAWهو  ش   هااخ سهکیو  هک سهکی   سهن  گاو ن   هی منه اه ا ساسنا 

 

  

 وسنشهش ت  اخ شازاه ا د     هی نه  توا    وکهو  ش سهن  

 

  

  هی  وقا شهووادی دش  هااخ سهکی   تدزاو نوود  هو  ش 



  

  سه ا  ایاخ  وقا    تود ا   هوی مرود ززووی  ه دا حمه   هالهو  ش سهن  

 

 گااود موسسخ آموکو زهلا  رهدگهش  هی م هه آموکشا
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