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هدر ساسا رب هک دیئوریت لودون 1947 یسررب اب رگن هتشذگ تروهوک هعلا طم کی ردقبلا
اه لودون ندوب یناطرس یارب نآ ییوگشیپ شزرا هب دندش یدنب هدر ATA یاه

دنا. هتخادرپ
اهنآ رب ینتبم اه هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

کی لودج رد ؛ دندش شرازگ رایعم فارحنا و نیگنایم اب لا مرن یددع اهریغتم -1

رایعم فارحنا و نیگنایم تروصب لودون مجح و زیاس نس، لثم یددع یاهریغتم

نیگنایم هسیاقم یارب دراد دوجو هورگ ود زا شیب نوچ هعلا طم نیا ورد دندش شرازگ

صخشم هکنآ یارب دشو یم هدافتسا سنایراو زیلا زانآ دیاب لا مرن یددع یاهریغتم

یبیقعت ای نیسپ نومزآ زا تسا راد ینعم ود هب ود اه هورگ مادک نیب توافت دوش

نومزآ زا دنشاب هتشاد لا مرن ریغ عیزوت اهریغتمرگا ) دندرک یم هدافتسا ینورفنوب

نومزآ اهاب هورگ ود هب ود هسیاقم و دوش یم هدافتسا سیلا لا-و کسورک یرتماراپریغ

ود هب ود هسیاقم یارب لقتسم هنومن Tود نومزآ زا )؛اما دوش یم ماجنا ینتیو نم-

پاپالیر ریغ رد هک هداد ناشن اه هورگ نیب لودون زیاس هسیاقم . دندرک هدافتسا اه هورگ

دنا هدش شرازگ دصرد و دادعت اب یددع ریغ یاهریغتم . تسا باالرت یراد ینعم روب یاه

نادرم رد یمیخدب عویش ثملا یارب دنا هدش هسیاقم اه هورگ نیب ود یاک نومزآ واب

ATAرب یاه هدر عیزوت زین 2 لودج .رد تسا هدوب رتشیب نانز زا یراد ینعم روطب

فیدر رد ثملا یارب تسا هدش شرازگ ژی ولوتیس رد لودون یعقاو تیعضو ساسا

رد میخ شوخ وای صیخشت مدع تروصب همه ATA کی کالس یاه لودون همه لوا

دنا. هتفرگ رارق ژی ولوتیس

دنچ : تبثم یرابخا شزرا )PPV هبساحم ATAاب یاه کالس یگدننک ییوگشیپ شزرا -2

میسقت زا دنتسه یناطرس اعقاو هداد صیخشت یناطرس ناونعب ATA هچنآ دصرد

یاه تبثم عومجم ژی)رب ولوتیس مه (ATA)و تست (مه یعقاو یاه تبثم دادعت

دادعا دروم رد نیاربانب دیآ) یم تسدب ژی) ولوتیس اما تبثم تست ) بداک و یعقاو

ییاهنآ هک دنتسه ریسفت لباق هنوگنیا 3498 مود نوتس ود فارگاراپ رد هدش شرازگ

هارمه ناطرس صیخشت اب دراد لا متحا دصرد رفص دنتفرگ رارق ATA کی ردکالس هک

ندوب یناطرس لا متحا دصرد 28 دنراد رارق ATAردکالس5 رد هک ییاهنآ ای دنشاب

. دنراد

ود ATAزا رب ینتبم یاه صیخشت دروم رد اه بایزرا تارظن یگنهامه یسررب یارب -3

. تسا هدش هدافتسا (k) نهوک یاپاک یا(ICC)و هشوخ نورد یگتسبمه بیرض هرامآ

(SCOREATA اجنیا (رد یددع یاهریغتم یارب قفاوت و یگنهامه یبایزرا یارب ICC

مدع ای دوجو دروم رد قفاوت ) یا هدر ود یفیک یاهریغتم یارب Kو دوش یم هدافتسا

لیلد دشاب رتکیدزن کی اههب صخاش نیا رادقم هچ ره .( نشیکیف یسلکورکیم دوجو



هدمآ تسدب 0/46 بایزرا 5 عومجم ساسا ICCرب رادقم . تسا رتشیب یگنهامه رب

، یدودحات ،0/4ات0/6 فیعض 0/4 ICC(ریز حوطس یارب یدنب هقبط ساسا رب هک

تسدب 0/029ات0/4 نیب رادقم اپاک یارب )و عیلا کی ،0/75ات بوخ 0/6ات0/75

دشاب 0/2 ریز نآ رادقم رگا اپاک یارب ) دراد رارق یدودحات ات کدنا هنماد رد هک هدمآ

و0/8ات بوخ ،0/6ات0/8 طسوتم ،0/4ات0/6 یدودح ،0/2ات0/4ات کدنا قفاوت

.( عیلا کی
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