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زاین هب  کی  مجرتم    
نانکراک  MASP الومعم میمصت  هیلوا  یا  دروم رد  هکنیا   

ایآ زاین  هب  مجرتم  مزال  تسا  ات  هب  یتسرد  قوقح زا   و 
تیلوئسم اه  یتامدخ و  هک  رایتخا رد  رارق ام  دریگ یم   

علطم دوش  رگا . نینچ  تسا  یکی ام ، ار  یارب  هبحاصم  اب   
یهدنامزاس ام مینکیم  رگا . امش  زاین  هب  کی  مجرتم  یارب   

کمک هب  امش  رتهب  اب  نانکراک   MASP طابترا رارقرب   
دینک افطل ، نانکراک زا  شریذپ  نیلوا رد ام  دیدزاب   دوخ 

علطم دیوش  هتبلا . دیناوت یم ، ره رد  نامز  یرگید  زین   
یمجرتم تامدخ تساوخرد  دینک  . 
 

تاداهنشیپ یارب  دوبهب    ام تامدخ 
تاداهنشیپ زا امش  ره رد  ینامز  دروم رد  هکنیا  هنوگچ   
نکمم تسا  رتهب تامدخ  ار  یارب  امش  رگید و  یدارفا   
هک نکمم  تسا  هدنیآ رد  هدافتسا ام تامدخ زا  دننک  ، 

لابقتسا مینک یم  امش . دیناوت یم  قرو  یاه  دروخزاب   رد 
هقطنم شریذپ  ادیپ MASP رد  دینک  . 

 

دروخزاب    
نایاپ رد تقو  ار دوخ  اب  هب ،ام  امش  کی  همانشسرپ   

دروخزاب هاتوک  یارب  لیمکت  دوش یم هداد  مامت . یدروخزاب   
هک هب  امش  دوش یم هداد  هب  روط  بترم  هب  ریدم  ییارجا   
تئیه و هریدم  لقتنم  دوش یم  . 
 

تیلوئسم یاه  امش     
رگا امش هچ  هب  ناونع  کی  یرتشم  یاراد MASP زا   
قوقح یدایز  دیتسه  نینچمه ، تیلوئسم  یاه  مهم  ار   

هب هدهع  دیراد  نیرتمهم . اهنآ  دهعت  امش  یارب  ندیسر  هب   
فادها فادها و  نییعت  هدش  همانرب رد  یتایلمع   دوخ 
تسا هک  امش  ریگرد  هدوب نآ  دیا  سپ و  تقفاوم نآ زا   

هدرک دیا  نینچمه . تیلوئسم  امش  روضح رد  رارق   
تاقالم ییاه  هک  طسوت  نانکراک   MASP ای ریاس   
ماجنا تامدخ هدش  تسا  یارب ، ندیسر  هب  عقوم  رارق   
تاقالم سابل ، بسانم  روضح مدع و  تحت MASP رد   
ریثات لکلا  ای  ینوناقریغ ردخم داوم  تسا  . 
امش زا ام میسرپیم  هک  اب  ریاس  ناربراک   MASP تامدخ 
اب MASP و مارتحا  تفارش و  راتفر  دینک  هدافتسا .  زا 

نابز دیدهت  هدننک  ای  ءوس  راتفر  ای  راتفر  ره رد  یطیارش   
لباق لوبق  تسین  رگا . نیا  قافتا  دتفا یم  نکمم ، تسا   

تاعالطا رتشیب    
نیا کی  هوزج  شالت  دنک یم  ات  تاعالطا  ار  رصتخم  زکرمت و  رب   

مهم نیرت  ییاهزیچ  هک  امش  نکمم  تسا  دیهاوخب  دروم رد   
هدافتسا دینادب MASP تامدخ زا  رگا . درومرد  ره  یزیچ  هک   

اجنیا رد دراد دوجو  ای  دروم رد  ره  هبنج  یا  رگید  هطبار زا   
یلعف اب دوخ   MASP نانکراک و نئمطم نآ  دیتسین  دنمراک زا   

دیهاوخ یم دوخ هک  رتشیب  حیضوت  دیهد  . 
تاعالطا یبتک  یرتشیب  دروم رد  همه  دراوم  قوف  دراد دوجو  . 
نینچ یتاعالطا  هب  یتحار  تیاس بو رد   MASP ای هب  روط   

میقتسم رگراک زا  ای  ره  رگراک  رگید   MASP هلمج زا نانکراک   
شریذپ سرتسد رد ام  تسا  . 

 
یخرب یتیامح تامدخ زا  یارب دوجوم  امش    

نویسیمک تیلولعم تامدخ  : 1800 677 342 
یاروش تاعالطا  تیامح و  هقطنم  یا  : 

ژایلآ 148 نابایخ  اروتلیم  : 1800 221 944 
زکرم تیامح  قوقح و  : 50184200 
تیامح تامدخ یب زا  نامناخ  : 1800 066 257 

هناخ نیرخآ رد  : 1300 765 178 
نارجاتسم داحتا  ایروتکیو  : 9415 2577 

داجیا داینب  ای 0002 9918 :  1800 655 105 
نویسیمک یارب  ناکدوک  ناناوجون و  : 1300 782 978 

رتفد نارادفرط  یمومع  : 1300 309 337 
قوقح نادنملاس  ایروتکیو  : 1300 368 821 
 

هجوت هتشاد  دیشاب  هک  سیورس  یاه  یرایسب  دراد دوجو  هک   
رداق هب  کمک  امش  تیفرظ رد  تیامح  تسا  افطل . یارب   
بسک تاعالطا  رتشیب  اب  دنمراک  هدنورپ  تبحص دوخ  دینک  . 
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هب  MASP دیدمآ شوخ  
نیا روشورب  یخرب  نیرتمهم زا  قوقح  تیلوئسم و  یاه  ار دوخ  هب   

ناونع کی  یرتشم  یفرعم MASP رد  دنک یم  رایسب ام . قاتشم   
میتسه ات  نانیمطا  لصاح  مینک  هک  قوقح زا  امش  هاگآ  میتسه  اریز ،  
نیا امش تامدخ  هعسوت ، هتفای  نیمأت و  یلام  هدش  تسا  ات  هب  امش   رد 

نیمات یاهزاین  امش  یبایتسد و  هب  فادها  فادها و  کمک دوخ  دنک   ام .
هناقاتشم رظتنم  راک  اب  امش  کمک و  هب  امش  یارب  ندیسر  هب  اهنآ   

میتسه . MASP یرایسب همانرب زا  اه  سیورس و  یاه  فلتخم  ار  هئارا   
دهد یم امش و  دیناوت یم  تاعالطا  طوبرم  هب  دورو  یاهرایعم و   دجاو 
طیارش یارب  ره  سیورس  ار  نانکراک زا  تفایرد دوخ  دینک  . 

 
ریدم هدنورپ  ای  دنمراک  ینابیتشپ  امش   
نیا صخش  تسا MASP رد  هک  هب  امش  هئارا رد  همانرب ،تامدخ  اه  ، 

تاعالطا هرواشم و  کمک  دنک یم  سپ وا . هکنیا زا  هب  ناونع  سیورس   
دروم زاین   MASP یارب امش  بسانم  رت  دش  اب ، امش  سامت  دریگ یم  . 

نیا درف  سامت  هنازور  امش  دهاوخ MASP رد  دوب  . 
امش دیناوت یم  هب  تسرپرس  یرگراک  یارب دوخ  رییغت  رگراک  ضارتعا دوخ   
دینک رگا ، ساسحا  یمن  دینک  هک  دیناوت یم  هب  روط  تبثم  اب  مه  راک   
دینک اب . نیا  تیدودحم ،لاح  یاه  سرتسد رد دوجوم  ندوب  نانکراک   
دراد دوجو ام . 
 

تکارش   
کی ام درکیور  تکراشم  یوق  یارب  هئارا  مینک یم تامدخ  امش .  قح 
دیراد نانکراک  نانکراک و   MASP ار هب  روط  یلک  راظتنا  هتشاد  دیشاب  هک   

اب مارتحا  تفارش و  نودب و  ضیعبت  هطبار رد  اب  لماوع  دننام  گنهرف  ، 
تیموق تیسنج ، نس ، بهذم ، ای  تالیامت  ناتیسنج  راتفر ، دینک   ام .
هشیمه امش  ار  قیوشت  مینک یم  هک  میمصت رد  یریگ  تکرش  دینک   رد و 

دروم یتامادقا  هک  رب  یگدنز  امش  ریثأت  دنراذگ یم  میمصت ، یریگ  دینک  . 
 

عفادم    
امش نتشاد قح  کی  تسود  رواشم ، یبسن  ای  لقتسم  دیراد  ات  هب  امش   
تبحص رد ندرک  اب  کمک ام  دنک  ای  تامیمصت  ار دوخ  دینک لح  رگا .  

دیهاوخیم کی  عفادم  دیشاب  دینادیمن اما ، هنوگچ  دیناوتیم  ار نآ   
تسدب دیروآ  افطل ، هب  عالطا ام  دیهد  ات  کی ام  عفادم  ار  یارب  امش   
یهدنامزاس مینک  . 

حرط مادقا  امش    
اب مه  امش ، رگراک و  امش  کی  حرط  یتایلمع  ار  هیهت  دننک یم  هک   رد 

نتشون یزیچ  تسا  هک  دیهاوخ یم  ماجنا  دیهد  هنوگچ و  نیا  قافتا   
دتفا یم یتقو . نیا  حرط  ار  دیناوت یم  هداوناخ  ناتسود ، ای و  عفادم   
ار دوخ اب  امش  هتشاد  دیشاب  . 
نیا همانرب  تسامش  یاهزاین و  امش  ار  ناشن  دهد یم  امش . یتح   

نکمم تسا  ار نآ  اضما  دینک  ات  ناشن  دهد  هک  قفاوم  دیتسه  نیا .  
همانرب لقادح  ره  هس  ینیبزاب هام  دوش یم  دناوت یم و  رییغت  ای هداد  هب   

زور دوش  ات  یاهزاین  ناشیرییغت  ار  رییغت  دهد  . 
 
هنیزه اه    

یارب سیورس   MASP هنیزه ای  هنیزه  یا  درادن دوجو   
 
عاجرا هب  ریاس      تامدخ 

یماگنه هک  امش  اب   MASP هلباقم دینک یم  امش ، نینچمه  دیناوت یم   
تاعالطا طوبرم تامدخ  هب  هئارا  ناگدنهد  یلصا تامدخ   
Sunraysia ار رایتخا رد  هتشاد  دیشاب  رگا . میناوتیمن ام  هب  امش   رد 
MASP کمک مینک  نانکراک ، شالت ام  دنهاوخ  درک  ات  نانیمطا   
لصاح دوش  هک  امش  هب  یکی  رگید  یتامدخ زا  هک  دناوت یم  کمک  دنک   
هعجارم دینک  . 
رگا یارب   MASP هتفریذپ تامدخ هدش  تسا  لامتحا ، دراد  هک  هب   
ناونع یشخب  همانرب زا  یتایلمع  امش  نکمم  تسا  هعجارم  هب  سیورس   
یاه رگید  یارب  لیوحت  کی  هبنج  یصاخ  سیورس زا  هئارا  هدش   

طسوت  MASP دشاب .  
 
تیاکش دیدجت و  رظن     

امش دیراد قح  تیاکش  دینک  رگا  راتفر زا  هفرح  یا  رگراک   دوخ 
لاحشوخ دیتسین  ای  رگا  داقتعا  دیراد  هک  امش  راتفر  یداعریغ  ای  دب   

راتفر هدرک  دیا  . 
کی هسورپ  یمسر  یارب  تایاکش  دراد دوجو  ره زا . دنمراک   MASP ای  
نیعفادم یارب  مرف  تیاکش  دیدجت و  رظن  تاعالطا و  رتشیب   
دیهاوخب . 

 

دیدجت رظن  دروم رد  میمصت      ام 
امش نینچمه  دیناوت یم  ربارب رد  ره  میمصت   MASP دیدجت رظن   
دینک یعس و  دینک  ار نآ  رییغت  دیهد  . 
ره زا دنمراک   MASP ای نیعفادم  یارب  مرف  تیاکش  دیدجت و  رظن   و 
تاعالطا رتشیب  دیهاوخب  . 

هنامرحم ندوب  ظفح و  میرح  یصوصخ    
طقف ام یتاعالطا  ار  هرابرد  امش  یروآ عمج  مینک یم  هک  طوبرم   

هب هئارا  دروم تامدخ  رظن  امش  تسا  نیناوق زا ام . میرح   
یصوصخ مورحم  میتسه  ات  هنامرحم زا  ندوب  تاعالطا  یصخش   
امش تظفاحم  مینک  . 

هب ناونع  کی  هدعاق  یلک  تاعالطا ام ، یصخش  ای  تاعالطا   
طوبرم هب  سامت  امش  اب   MASP ار هب  سکچیه  یرگید  نودب   
هزاجا امش  اشفا  یمن  مینک  نیا . لماش  یاشفا  سیورس  یاه  رگید   
کمک ناتسود ، هداوناخ و  تسا  هشیمه ام . تیاضر زا  امش   
تساوخرد مینکیم  رگا  داهنشیپ ام  مینک یم  تاعالطا  ار دوخ  اب   

سیورس یاه  رگید  هب  کارتشا  میراذگب  ای  رگا  نارگید  یسرتسد زا   
امش هب  تایئزج  امش  تساوخرد  دننک  . 
امش دیاب  هاگآ  دیشاب  هک  یطیارش  دراد دوجو  هک  دیاب ام   
تاعالطا ار دوخ  نودب  عالطا  تیاضر زا  امش  اشفا  مینک  الثم ،  
رگا امش  الامتحا  هب  نارگید و دوخ  بیسآ  دیناسرب  ای  ینامز  هک   زا 
هاگداد تیاکش  دیراد  . 
امش دیراد قح  تاعالطا  یصخش  ار دوخ  مورحم ام زا  دینک   
هوالع رب  نیا  ره ، تیاضر  یلبق  یا  هک  هب  دیا هداد ام  دناوت یم   
ره رد نامز  هتشادرب  دوش  افطل . هجوت  هتشاد  دیشاب  ره ، دنچ   

هک ره رد  دروم ود  نیا ، دناوت یم  عون  یتامدخ  ار  هک  میناوت یم  هب   
امش دهدب  ار  مینک یم دودحم  . 
 

ندید لیاف  امش     
امش دیراد قح  لیاف  یصخش  ار دوخ  هدهاشم  دینک  یخرب .  

تیدودحم اه  دوش یم لامعا  یارب  رارق  تاقالم  اب ،  MASP 
رسفا هنامرحم  سامت  دیریگب  . 

 
گنهرف تیموق و     
رگا یلکشم  دیراد  تامازلا ، ای  تیدودحم  اه  هوحن رد  هئارا   
یتامدخ هک  طوبرم  هب  گنهرف  امش  ای  تیموق  امش  تسا  افطل ،  

نانیمطا لصاح  دینک  هک  هب  عالطا ام  دیهد  ات  میناوتب  اب  امش   
رتهب راک  مینک  . 

 
ریاس لئاسم  یسرتسد     
رگا یاهزاین  یصاخ  یسرتسد رد  هب  دیراد ام تامدخ  هب)  ناونع   

لاثم هب  لیلد  یناوتان  یکیزیف  افطل ( هب  عالطا ام  دیهد  . 
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