ویرایش اول

به نام حضرت دوست  ،که هرچه داریم از اوست
تا ػشؼ سالم ٍ تطىش تِ خاطش حسي اًتخاب ضواٍ ،سٍدتاى سا تِ ایشالیي هجاصی  PilotOfPersiaتثشیه هی
گَیین.
دس ایي ساٌّوا وِ تا ػٌَاى قذم ته قذم اسئِ هی گشدد ،سؼی تش ایي است وِ اطالػات ضشٍسی هَسد ًیاص تشای
اٍلیي پشٍاص تِ خلثاى دادُ ضَد.دس غَست تشٍص هطىل دس هشاحل هختلف پشٍاص،هی تَاًیذ اص طشیك استثاط تا
افسش پشٍاصی خَد( ّ ٍ (VPO VicePresidentOfficerوچٌیي هشاجؼِ تِ تین اسپیه ًسثت تِ حل هطىالت
الذام ًواییذ.
ًشم افضاس ّا ٍ سخت افضاس ّای هَسد ًیاص ػثاست اًذ اص:
)Microsoft flight Simulator X+SP2 (FSX
Fs Passengers
Active Sky
EZdok Camera
Flightsim Commander 9
Joystick

** هشاجؼِ تِ فشٍضگاُ سایت.








جذٍل والس تٌذی ّای خلثاًاى ٍ ػٌَاى آى ًسثت تِ ساػت پشٍاص:

جْت اطالع اص تایپ ّای مجاز دس ّش والس تِ فشٍضگاُ سایت تِ لسوت ّایی تا ّویي ػٌَاى
(َّاپیواّای هجاص دس وت )...هشاجؼِ فشهاییذ.
http://www.pilotofpersia.com/browse_gstores.php
پس اص تْیِ هلضٍهات ،تایذ ًشم افضاس ّاسا ًػة ًواییذ ،سٍش ًػة تِ طشیمِ صیش ضشح دادُ خَاّذ ضذ.
اتتذا تایذ  Setupسیوَالتَس سا اجشا ًوَدُ ٍ تذٍى تغییش هسیش پیص فشؼ ًػة ،آى سا ًػة
ًواییذ.
سپس تایذ ّ Service Packای  2 ٍ 1هَجَد دس  DVDضواسُ سَم سیوَالتَس سا اجشا ٍ
ًػة ًواییذ.اتتذا ضواسُ ًْ ٍ 1ایتا ضواسُ .2

تؼذ اص ًػة سشٍیس په ّا تایذ سیوَالتَس سا وشن وٌیذ .اص فَلذس وشن،سِ فایل  dllسا
وپی ًوَدُ ٍ دس هسیش صیش ً Pasteواییذ.
C:\Program Files\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X
پس اص وشن یه تاس سیوَالتَس سا اجشا ًوَدُ ٍ اجاصُ دّیذ تا سیوَالتَس هشاحل ًْایی
ًػة خَد سا تىویل ًوایذ.سپس تؼذ اص تىویل ًْایی ٍ ًوایص غفحِ اغلی سیوَالتَس ،آى
سا تثٌذیذ.
تؼذ اص اتوام ًػة سیوَالتَس تایذ ًشم افضاس FS PASSENGER Sسا تِ ضشح صیش ًػة ًواییذ:
 ایي ًشم افضاس دس  DVDسَم پىیج سیوَالتَس هَجَد استّ،وچٌیي ضوا هی تَاًیذ اص غفحِ لذم تِ لذم
سایت ًسثت تِ داًلَد آى الذام ًواییذ.
 تؼذ اص اوستشن وشدى فایل فطشدُ ًشم افضاس،اتتذا  Setupسا اجشا ًوَدُ ٍ گضیٌِ  Continueسا
ولیه ٍ غثش ًواییذ تا ًػة توام ضَد.
 تؼذ اص اتوام ًػة ً،شم افضاس اص ضوا اًتخاب صتاى سا دسخَاست هی وٌذ وِ ضوا تایذ صتاى پیص فشؼ
یؼٌی اًگلیسی سا اًتخاب وٌیذ.

 تؼذ اص اًتخاب صتاى ٍ اتوام ًػة،اص فَلذس وشن تایذ وشن سا اجشا ًواییذ وِ ایي وشن دٍ فایل dll
سا تِ هسیش تؼییي ضذُ اًتمال هی دّذ.تا اجشا وشدى وشن تِ تػَیش صیش تشهی خَسیذ وِ تایذ گضیٌِ
 Saveسا ولیه وشدُ ٍ اگش پیغاهی تا ػٌَاى هَجَد تَدى ایي فایل دس ایي ضاخِ دسیافت ًوَدیذ گضیٌِ
تاییذ سا ولیه وٌیذ.تشای ّش دٍ فایل ایي سَاالت پشسیذُ هی ضَد وِ تایذ طثك تَضیحات
فَق،دستَسالؼول سا اجشا ًواییذ.

 تؼذ اص وشن،دس ّواى فَلذس وشن یه فایل تِ ًام ٍ VaFsPassengers.cfgجَد داسد ،آى سا
وپی وشدُ ٍ دس هسیش صیش ً Pasteواییذ:
C:\Program Files\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\FsPassengers\Config_va

 سپس ایي فایل سا تا ًشم افضاس  Notepadتاص ًوَدُ ٍ تِ ایي غَست ٍیشایص ًواییذ :تؼذ اص تىویل
ثثت ًام یه ایویل حاٍی وال سایي ٍ پسَسد تشای ضوا فشستادُ خَاّذ ضذ وِ ضوا اص وال سایي تشای
 ٍ usernameپسَسد ٍاسد ضذُ دس ثثت ًام اٍلیِ سا دس لسوت پسَسد ایي فایل تِ دلت ٍاسد
ًواییذ.جْت اسسال گضاسش تىویل ایي لسوت تسیاس ضشٍسی است.پس اص اػوال تغییشات آى سا Save
ًوَدُ ٍ تثٌذیذ.

انتخاب پرواز در سایت:
لثل اص ّش الذاهی ،هیثایست دس سایت ،پشٍاصی سا اًتخاب ًواییذ ٍ اطالػاتی سا اص ایي لسوت یادداضت ًوَدُ
ٍ دس هشاحل  Preflightاص آى استفادُ وٌیذ.
 تؼذ اص الگیي ضذى دس سایت،هطاتك تػَیش صیش اص هٌَ آهادُ پشٍاص،پشٍاص ّای هي سا اًتخاب وٌیذ.

 دس گام دٍم دس ایي غفحِ اًتخاب پشٍاص جذیذ سا ولیه وٌیذ.هطاتك تػَیش:

 دس گام سَم تایذ پشٍاص ّای والس هشتَطِ ( )Aسا اًتخاب وشدُ ٍ یا تا استفادُ اص اًتخاب هثذا ٍ همػذ
پشٍاص سا اًتخاب ًواییذ تا تِ ایي غفحِ تشسیذ:

 ایي غفحِ تسیاس هْن ٍ داسای اطالػات اغلی پشٍاص ضواست وِ تاّن تشسی خَاّین وشد:
 ضواسُ پشٍاص:هتطىل اص حشٍف  ٍ popیه تخص اػذاد*.یادداضت آى تشای ضشٍع پشٍاص الضاهی
است.
 هثذا ٍ همػذ
 هذت هجاص پشٍاصً :ثایذ صهاى پشٍاص اص ایي هذت هجاص تجاٍص وٌذ.
 والس پشٍاصیً:طاى دٌّذُ والس هجاص تشای استفادُ اص پشٍاص اًتخاتی
 صهاى هثذا ٍ صهاى همػذ( دس وت تشاٍٍ سػایت آى الضاهی است)
ًَ ع َّاپیواً :طاًذٌّذُ َّاپیوای هجاص.جْت اطالػات تیطتش تِ فشٍضگاُ ٍ لسوت َّاپیواّای هجاص
تشای وت ....هشاجؼِ ضَد.
 هسیش پشٍاص:ت ثؼیت اص هسیش پشٍاص الضاهی است.اگش هسیش پشٍاصی ٍجَد ًذاضت تایذ اص ًشم افضاس اف اس
واهٌذس استفادُ ضَد.
 استفاع هجاص تشای پشٍاص.ػذم سػایت آى هَجة سیجىت ضذى پشٍاص هی ضَد.
ّ ٍ وچٌیي اطالػات َّاضٌاسی وِ تا ًػة ًشم افضاس اوتیَ اسىای ضوا هی تَاًیذ اطالػات جاهغ تشی
ساجغ تِ َّاضٌاسی هسیش وسة وٌیذ.

پس اص یاد داضت وشدى اطالػات پشٍاص ٍ ّوچٌیي اًتخاب آى دس سایت،دس پشٍفایل ضوا ّوچٌیي دس غفحِ اٍل
سایت هٌَط تِ الگیي ضذى،اطالػات پشٍاص اًتخاتی ضوا ًوایص دادُ خَاّذ ضذ.
دٍتاسُ تِ سیوَالتَس تشهیگشدین.اتتذا سیوَالتَس سا اجشا وٌیذ ٍ اگش یه اخطاس اهٌیتی تِ ضوا دادُ ضذ تایستی
حتوا آى سا  Runوٌیذ.دلت داضتِ تاضیذ وِ پس اص ًػة ّش افضًٍِ سٍی سیوَالتَس،ایي اخطاسّا تىشاس ضذُ ٍ
ضوا تایذ ّوِ آًْاسا  Runوٌیذ.

اتتذا هحیط سیوَالتَس سا جْت آضٌایی ضشح خَاّین داد.اتتذا  FREE FLIGHTسا اًتخاب وٌیذ.

 :Current Aircraft اًتخاب َّاپیوا
:Current Location اًتخاب هثذا

 :Current Weather اًتخاب ضشایط آب ٍ َّایی:اگش ًشم افضاس اوتیَ اسىای ًػة ٍ تِ طَس
غحیح اجشا ضَد ًیاصی تِ تغییش ایي لسوت ًیست.
 :Current Time And Season اًتخاب ساػت ٍ ّوچٌیي فػَل هختلف.
( :Flight planner وادس لشهض) ایجاد هسیش پشٍاص*.تا استفادُ اص ًشم افضاس اف اس واهٌذس(داسای یه
ساٌّوای جذاگاًِ دس غفحِ لذم تِ لذم سایت) تایذ  Ruteیا هسیش پشٍاص سا ساختِ ٍ تشای fsx
اوسپَست وٌیذ ٍ دس ایي غفحِ تِ ضشح صیش لَد وٌیذ:

 پس اص اًتخاب ّ Flight Plannerواًٌذ تػَیش فَق ،دس ایي غفحِ اتتذا گضیٌِ  Loadسا اًتخاب
ًوَدُ وِ پٌجشُ دیگشی تاص هی ضَد ،دس آى ضوا هی تَاًیذ هسیشی سا وِ لثال ساختِ تَدیذ ،لَد وٌیذ.
هؼوَال اف اس واهٌذس ًام فایل رخیشُ ای سا ایىائَ هثذا ٍ همػذ سا دس ًظش هی گیشد.
 پس اص اًتخاب  Ruteتایذ یه گیت سا تشای لَد ضذى دس فشٍدگاُ هثذا اًتخاب وٌیذ.اگش دس ّواى
غفحِ فَق ایي واس سا اًجام هی دادیذ،هسیش پشٍاصتاى تَسط سیوَالتَس تِ هسیش پیص فشؼ تغییش
هی وشد.تا استفادُ اص تػَیش صیش ٍ غفحِ  Current Locationهی تَاًیذ اص لسوت
 Chosse runway/starting positionگیت هَسد ًظش خَد سا اًتخاب ًواییذ.

پس اص اتوام تٌظیوات غفحِ اغلی ،تا صدى ولیذٍ ،Fly Nowاسد پشٍاص ٍ فشٍدگاُ هَسد ًظش خَاّیذ
ضذ.
اتتذا پاسویٌگ تشیه سا ست وشدُ ٍ طثك تػاٍیش ٍ دستَسالؼول ّای صیش الذام تِ تٌظیوات ًْایی
اف اس پسٌجش ًواییذ.

 پس اص فطاس دادى  Altطثك تػَیش فَق ،اص هٌَی Creat new ، fs passengers
 Company and Pilotسا اًتخاب ًواییذ.
 اتتذا اص گضیٌِ  Deleteایي غفحِ استفادُ ًوَدُ ٍ ووپاًی ٍ پایلت هَجَد سا Delete
ًواییذ.

 سپس تا استفادُ اص  Create New Companyیه ووپاًی جذیذ هطاتك تػَیش صیش تساصیذ:

 دس لسوت Company Name؛ pilotofpersiaسا تٌَیسیذ(لشهض) ٍ دس لسوت type uop to
 ،three lettersولوِ( POPسثض) ٍ دس ًْایت  Next Stepسا تضًیذ تا تِ غفحِ ای هطاتك ضىل صیش
هٌتمل ضَیذ.

 دس ایي غفحِ  Custom Settingسا اًتخاب ًوَدُ ٍ دس غفحِ تؼذ وِ هطاتك ضىل صیش است ّوِ
تیه ّاسا ترداریذ.

پس اص اًجام ایي تٌظیوات ٍ ولیه وشدى  Finishدس ایي غفحِ،پیغاهی هثٌی تش ساخت خلثاى جذیذ دادُ
خَاّذ ضذ وِ تا تاییذ وشدى آى تِ غفحِ ای هطاتك ضه صیش خَاّیذ سسیذ:

 دس ایي غفحِ فمط وافی است ًام ٍ ًام خاًَادگی خَد سا دس فیلذ اٍل ٍاسد وٌیذ ٍ  Createسا ولیه
وٌیذ.
تاص ّن تِ سیوَالتَس ٍ هٌَی اف اس پسٌجش تشهی گشدین ٍ ایي تاس اص start flight ،Fspasengers Flight
سا اًتخاب وٌیذ تا تِ غفحِ ای هطاتك ضىل صیش تشسیذ:

 دس تػَیش غفحِ فَق،لسوت ّای هْوی ٍجَد داسد وِ تِ اختػاس تیاى هیىٌین.
 دس تخص  Payloadضوا هی تَاًیذ تؼذاد هسافشیي سا تغییش دّیذ*.دس پشٍاصّا حتوا تؼذاد هسافشیي تایذ
هاوضیون تاضذ.
 دس تخص  cargoضوا هی تَاًیذ تاس سا ّن تِ َّاپیوا تِ غَست ٍصى اضافِ وٌیذ.استفادُ اص cargo
الضاهی است.
 دس تخص  Fuelاًتخاب ٍصى ٍ همذاس سَخت تاسگیشی ضذُ تشای َّاپیوا اهىاى پزیش است.
 :Aircraft Current Load ایي تخص هشتَط تِ ٍصى ولی َّاپیوا تا احتساب سَختٍ Cargo،
هسافش استً.ثایذ تیص اص  %111تاضذ.
 اگش  Flight & aircraft settingسا اًتخاب وٌیذ تِ غفحِ ای هطاتك ضىل صیش تشهی خَسیذ:

 دس ایي غفحِ فمط وافی است گضیٌِ  set flight idسا اًتخاب ًوَدُ تا پٌجشُ آى تاص ضَد،سپس
ضواسُ پشٍاصی سا وِ اًتخاب ًوَدُ ٍ یاد داضت وشدُ ایذ سا دس فیلذ ضواسُ پشٍاص،تِ دلت ٍاسد
ًواییذ.اضتثاُ دس ضواسُ پشٍاص،ریجکت پرواز شما را ته همراه خواهذ داشت.
 تا ولیه تش سٍی  set destinationپٌجشُ آى تاص خَاّذ ضذ.دس لسوت اٍل وِ هشتَط تِ icao
ّ codeست تایذ ایىائَ فشٍدگاُ همػذ سا ٍاسد ٍ تاییذ وٌیذ.
 لسوت تؼذی وِ تشای اٍلیي پشٍاص ضوا تا اف اس پسٌجش تسیاس هْن است Set Type،است هطاتك
تػَیش  Normal Flightسا اًتخاب ًواییذ:

 تا گضیٌِ  Set Flight Typeپشٍسِ تٌظیوات اف اس پسٌجش تِ اتوام هی سسذ.
 پس اص اطویٌاى دس خػَظ غحت اطالػات ٍسٍدی،تا استفادُ اص گضیٌِ Ok-Load Immediately
ٍاسد هحیط فشٍدگاُ ٍ پشٍاص ضَیذ.اگش تِ چٌیي پیغاهی تشخَسدیذ حتوا هطاتك تػَیش اٍلیي گضیٌِ سا
اًتخاب ٍ  Runسا ولیه وٌیذ:

پس اص اتوام تٌظیوات ٍ ٍسٍد تِ هشحلِ پشٍاص،ضوا تِ یه وادس آتی سًگ تشخَاّیذ خَسد وِ تا یه تاس ولیه
تش سٍی آى،تِ پٌلی هطاتِ تا تػَیش فَق تغییش ضىل خَاّذ داد.استفادُ اص ووشتٌذ ایوٌی (اٍلیي آیىي اص سوت
چپ)،لثل اص ضشٍع تاوسی تا استفاع ایوي(هؼوَال تاال تش اص  11111پا ٍ یا استفاع وشٍص) تایذ تستِ تاضذ ٍ ًیض
ٌّگام ًضٍل تا تَلف واهل َّاپیوا دس فشٍدگاُ همػذ،تستِ تَدى ووشتٌذّا الضاهی است.
پس اص اًجام پشٍاص تا استفادُ اص هٌَتاس،اص هسیش ، fs passergers…>fs passengers flight
 end flightسا اًتخاب ًواییذ.دس ایي حال تشای ضوا یه واسًاهِ اص پشٍاصتاى ًوایص دادُ خَاّذ ضذ.اگش اص
ػولىشد خَد سضایت داضتیذ،گضاسش سا سیىَسد وٌیذ ٍ دس غیش ایٌػَست جذا از ریکورد پرواز
نامناسة،خودداری کنیذ.
تؼذ اص ثثت پشٍاص ٍ فمط دسغَستی وِ لثال پشٍاص ضوا دس سایت ثثت ٍ اًتخاب ضذُ تاضذ ٍ ّوچٌیي دس ٌّگام
وشن وشدى اف اس پسٌجش،تغییشات فایل  cfgسا تِ دسستی اًجام دادُ تاضیذ ٍ تِ ایٌتشًت هتػل تاضیذ،
هی تَاًیذ تا سفتي تِ هٌَتاس،هٌَی  ،fs passengersهٌَی  ٍ Virtual airlinersتا استفادُ اص گضیٌِ
 export flight to vaالذام تِ اوسپَست گضاسش پشٍاص خَد ًواییذ.

پشٍاص اسسالی ضوا ًْایتا تا  22ساػت پس اص اسسال گضاسش،تَسط افسش پشٍاصی ضوا تشسسی ٍ ًتیجِ ًْایی اػالم
خَاّذ ضذ.

قوانین پرواز های کت آلفا:
اٍلیي پشٍاص هی تایست اص فشٍدگاُ خاًگی اًجام ضَد.
ّش پشٍاص جذیذ ،اص فشٍدگاّی وِ همػذ پشٍاص لثلی تَدُ،آغاص خَاّذ ضذ.
تطاتك ًَع َّاپیوای اًتخاتی دس سیوَالتَس تا ًَع َّاپیوای هجاص دس هطخػات هَجَد دس غفحِ پشٍاص
اًتخاتی الضاهی است.
استفادُ اص تسشیغ وٌٌذُ صهاى دس سیوَالتَس تخلف هحسَب ضذُ ٍ تشاتش لَاًیي هَجَد پشٍاص داسای
چٌیي هطخػاتی ،سیجىت خَاّذ ضذ.
اگش تٌا تِ ّش دلیلی پشٍاص تا هَفمیت اًجام ًطذ،اص اسسال گضاسش خَدداسی وشدُ ٍ پشٍاص سا هجذدا
اًجام دّیذ.
اص صهاى اًتخاب پشٍاص دس سایت،تا اسسال گضاسش،حذاوثش  6ساػت صهاى دس ًظش گشفتِ ضذُ است.اگش
پس اص گزضت  6ساػت گضاسضی تِ سایت فشستادُ ًطَد پشٍاص اًتخاتی ضوا سیجىت ضذُ ٍ تا ػٌَاى
تاخیش دس اسسال گضاسش،دس پشٍفایل ضوا رخیشُ خَاّذ ضذ.
سشػت هجاص دس استفاع پاییي تش اص  11111پاً 251،ات تَدُ ٍ هی تایست هحذٍدیت ّای سشػت
سػایت گشدد.
پاییي تش اص استفاع  11111پا استفادُ اص لٌذیٌگ الیت الضاهی است.استفادُ غحیح ٍ تِ هَلغ اص تواهی
چشاؽ ّای َّاپیوا تایذ هذ ًظش لشاس گیشد.
هحذٍدیت ّایی هاًٌذ صاٍیِ ّ Flapا ًسثت تِ سشػت تاد،دس اف اس پسٌجش تِ غَست خَدواس لحاظ
گشدیذُ ٍ ًادیذُ گشفتي آًْا تاػث ریجکت پشٍاص خَاّذ ضذ.
هذت صهاى پشٍاص اًجام ضذُ،تایذ تِ غَست تمشیثی ًضدیه تِ ّواى هذت هجاص پشٍاص دس غفحِ اًتخاب
پشٍاص تاضذ.تجاٍص اص ایي هذت صهاى تؼییي ضذُ هَجة سیجىت پشٍاص خَاّذ ضذ.
والس پشٍاصی تواهی خلثاًاى جذیذ (( ))Aتؼییي ضذُ ٍ هی تایست پشٍاص ٍ َّاپیوای هتٌاسة تا ایي
والس سا اًتخاب ًوایٌذ.
سَخت گیشی دس ٌّگام پشٍاص هجاص ًوی تاضذ.دس تخویي سَخت الصم دس هشاحل  Preflightدلت
الصم سا تِ واس تثشیذ.

استفادُ اص َّاپیوای حشفِ ای تشای پشٍاص ّای والسْای هختلف الضاهی است ٍ دس غَست حشفِ ای
ًثَدى َّاپیوا ،گضاسش اسسالی تا َّاپیوای پیص فشؼ،سیجىت خَاّذ ضذ.
 5ساػت اص پشٍاصّای وت آلفا هی تایست دس ضة غَست گیشد.
تغییش دادى تٌظیوات تخطْای حساس سیوَالتَس هاًٌذ تخص  Failures،سیوَالتَس ٍ اف اس پسٌجش،
ٍ اهثال ایي تغییشات ،تاػث سیجىت ضذى پشٍاص خَاّذ ضذ.
پای تٌذی تِ هسیش پشٍاص الضاهی استّ.شگًَِ تخطی اص هسیش دس ٌّگام پشٍاص ٍ یا تغییش دادى هسیش پیص
اص پشٍاص هَجة سیجىت پشٍاص خَاّذ ضذ.
استفادُ اص ّ Flapا تِ غَست  Fullجْت لٌذیٌگ الضاهی است.
سشػت تاوسی ًثایذ اص ً 21ات تجاٍص وٌذ
استفادُ اص ًشم افضاس ّای ایضی ووشا ٍ اوتیَ اسىای دس توام طَل هذت پشٍاص الضاهی است.
پس اص تشٍص ًمع ایوٌی دس یىی اص سیستن ّای َّاپیوا دس ٌّگام پشٍاص،تایستی اػالم ٍضؼیت اهشجٌسی
ًوَدُ ٍ دس ًضدیىتشیي فشٍدگاُ،لٌذیٌگ ًواییذً(.حَُ اػالم اهشجٌسی:اص وٌتشل پٌل آتی سًگ اف اس
پسٌجش،سوت ساست،حشف  Eسا دٍ تاس ولیه ًواییذ.تاس اٍل دسپَش هحافع سا تشهی داسد ٍ تاس دٍم
ولیذ سا فطاس هی دّذ).
سشٍ ًَضیذًی ٍ غزا ٍ پخص هَسیمی دس ٌّگام تاوسی ٍ پخص فیلن دس طَل پشٍاص تشای َّاپیواّایی
وِ وشٍی پشٍاص داسًذ الضاهی است.
جْت اطالع اص آخشیي تغییشات هشتَط تِ لَاًیي پشٍاص دس تواهی والسْا تِ غفحِ ًاٍگاى پشضیا هشاجؼِ
فشهاییذ.
ضوٌا تواهی پشسٌل سایت،دس لسوت ّای هختلف تِ غَست سًگی ًوایص دادُ ضذُ اًذ.
اجشای هطلَب  fsxتسیاس تِ تخص  ٍ settingتٌظیوات ایي لسوت ًسثت تِ سخت افضاس واهپیَتش ضوا تستگی
داسد.ایذُ آل تشیي ًوًَِ ّاسا هی تَاًیذ تِ غَست ٍیذئَ دس غفحِ ٍیذئَ ّای ها وِ هشتَط تِ سیستن ّای
 ).pilotofpersia)popهی تاضذ،هطاّذُ فشهاییذ.
پشٍاص خَتی سا تشایتاى آسصٍهٌذین.
تْیِ ٍ تٌظین :فشست آفیسش حسیي ٍالیتی **IRN246

