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 مقدمه
 دکتر میر احمد امیر شاهی 

 نناو نن توا ننر و ننشارووازراباوهریوز ننا و اا1ایننروزها نناو ننشاروان نند را وشننسیوراو   ا نن  
KYCبننرویرو ش،ننثو نن ارماون،ننهو نن شرونننایثاو ننروا   نناتثوهرا وو تنناوجا نناوزیافوراکدننرو

بنریتویو  ا نایاوتشنان فویورکدار نا و 2    و ناااروندغ ر ا و  دثو خش گسندر ویدن او
بننارو ااازراب گرکدننروا ننر و نن یوثوا ننرو نن هرفوو  ا نثون نند را وا نندویروی نندبرو  نناوانرارو

KYCرننننایاویر  دننننانو نننن ی  ا وا ننننریوزیننننراون نننند را ویر  دننننایثویرو ااو و ننننبرفو راز
و سا  وویواافرای ویرواظروگرکدرونثوتکو روتک

ب ننابو بنناروی ا کننروا ننر وابرسنن  تو بننرو  ا ننایاون نند را ورننکو ایبدننرو ارنن وفننکیرکرو
و(:31ابرس و)صوایرویرونبریونث

و رو بارفویرگروااواظروابرس  توایروب اب:و

                                                             
1 Know Your Customers (KYC) 
2 Demographic, Geographic, Psychographic, & Behavioral 



 

ب کروو1ابرس  توایروب اب یرو  ا ایاون ند را اوشساا ن گا وشنسیوراو ناو نااارو  نروو  تأ
بتر نااو نناووجسا  ب نن  وایو ناو بننرووااننن (وج ن اونثونثوZراو ننااارواسنهوو ناوج اانا و)بننرویننرواسجسو  نتأ

ی ن وو ناوا نا ونثوجن ر ااوا ک رواینرواسنهوراو نرو ااازرابوندح تواالفراجنار ایاوااوب برو
بنننننرویرو ننننناااروج وب نننننبرویاریاوااوو04او ننننناوجارگننننناتوZب ننننن واسنننننهوویوید ننننن وایونث یر ننننن  و

 ا ن  وابرسن  تووتغ دنرویای و نراربو ااار ناونثیسیتویویرو انوویرشبریارزرای وو2 ا وظرک ر
 ا ویرگننرووگساننرویرواسننهورکدننارورننکوااسننا وجننسا وایرویاننروچ  نشدقنن وا ننر:واتنناو ننرو ننانو

بننرو یرونننبریوو نناوج %و58ر ننسنوا ننریتوا ننرا وا  ننروجاینناویرونننبریوایننرواسننهوایننروا ننرو
ور تننأ  ننسا ویوید نندروتحننروو ا واجدکننا ثونع ننمونثونحصننسالفوج رنن وااو  یننهور نناار

بننروایگننس و ااواننسخوشسی ننا (واننراروورگننکار تأ  سنند  و)اکننرایوو نناوج یی نندا اوشننااسایتویواکننرای و
وا وبرو ربرو کاویرارشویسنویریاشروبریتوا ر ویارا اواروتب  غافور اار
بناروج نااثواخسا ن وینسییوزینراووابرس  توتس  حونث و ناوج ی  وبرو ااازرایاوینرا واسجساانا و

بننروند ا نناو نناو ننبکواانن گثوشننسیواادخننابوبریتا ننداا اری ا ویرتننر ویارانن اانن  وویو ننروو و
وایروگ یتو خر وتروااو روگ یتویرگر وا ر ووی روجهری ویکایار و رویرا ویر

 ا ووااو ننب روZابرسنن  تو ننه و ننروت نن رحونفصننهویوجننانموااو ننایافوا نندفایتواسننهو
او  نسنو ن تو  نااوث خصناسنبرو نروتسی ن ونحدنسا وو ناوج اجدکا ثاو سا  روزرنایو

 ننا و ااازرننایاوو نناونحر و نناوج گ ر اویواحننستویرشننبریوویروتصننک  و ر د ننا یوو نناوج یننسی و
ب  نن ا وجاگنناتوو نناوج ب نن :وااگننرو دساا نن اوتسجننروو نناوتس نن رونثویریاشدننرویو ننرو ااازراب راوج نناو

ب ننابو ننروارا ننرون کس ننر و  سا و ننرو نناوج ا وااورنناایتورا  ارابننروااووابرسنن  تویرو خننشوفارننااثو
 ا ون ن رفویروب نابوراویروو ا واجرایناواکنسی وتس ن روب  اویریاشدنرویو ن ستوثاااس ورایون

(و3گننکاری وایننرواننساا رو بارت نن واا:وورننکوااینناون سنن  ویونفصننهویرواشد نناروشساا نن گا ونث
(و0(و ننناوننننری ویروارتبنننا و ا ننن  او1(ورنننایگ ر وراونننن اظروانننراروی  ننن او2 ا ننن  اوو خشوایونننا 
(ونحدسا و اوب ف رویوزیباو نرو کنراتوهرن  سوجننایتو8ی   او ا وجا یرویوجک یروت   هووگ یت

                                                             
1 Sara Weise 
2 Potential  



(وت ناربور هارینرویو5(وااوی ند و کارنروب  ن او7  تویسنویرویداهزر اوو رو بر(و6ب   او
ب  نن اوو نن تو  ننااوث خصنن (ویرو34(ویرونر  ننروتحق ننهاوش رنن وراویرواظننرو گ  رنن او9ار ننایو

دا وتحق نهوب  ن  و نرورنکوااواینرو(ویروننبریون ند را وشا ن33 سنونس رویکفوار ایوب  ن اویو
و ک ثویواجرایاو سد   وبان اورا  ار اورکو خشوااوب ابوراو روشسیواشدصاصویایتویو

اوا نرویوااون نا و1ب ابویروننبریورنکوا نهونب نایاو ااازرنایاورش نثواتش ندرو نااارو ن  
گریرنننن تویو ننننرو ننننبروشنننناصویرونننننبریوواوزی وا نننن  STP2 ا ووا نننندرات   گ ر اوندکربنننندو

بنرو ن  ون ا نبثوینرا و سن ار وااو نربر وظرک ر  او سند  و نر ووا و ااارواسنهوجنسا و
بنرو ارن و نروو  کثوا روبرو رواظروابرس  توب نابویرو صنرو ا نروج وZی   واسهوونث  نبرو

و ا وج وتسجروا  توا ر وظرک ر
ب نننابوراو و نننانور یر زیاانننثواگنننار ویوا ننندوجنننکاباو  کنننثویوو نننروشنننا رشسااننن  واینننرو

 بروهین توو ا ون  رفویروایروب ابو نرواکار  وتس  رو کگا وتس  رونثبازیری ویسی وج و رو
بنرو  نباویروک نرو ااازرنایاواابنستویرا و س ار وااون یرا و ربر  سند  ویوینرا و 3 ا وایرااثو
و ناوج ی   ونف  وا نریوزی و    نرووا کرواکثو روشسی  ا ایاوبانهو ااارو  ک ا او

وشسا  وگکا ر ور تأ ااو ااازرایاو
 مد امیرشاهیمیراح

 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا )س(
01/10/0011 

                                                             
1 Target Marketing 

2 Segmentation, Targeting, Positioning (STP) 
3 Mass Marketing 



 

 مقدمه
 دکتر عبدالحمید ابراهیمی

 z را واسننهینناننساا روج رنن وننن ی ررو ااازرننایاوواو ننس وجاننثویرو صننروارتبا نناف»ب ننابو
و  ناوزی وویوترجکروی یکسبرو سن رویظ فنرویی نرویوانرگ ور  ک نا «و اراوهیدو»واس درووو«

یرونسکق ننرووراونننبریوی ر ننثواننرارویایتویوا ک ننروج و« ررو ااازرننایاوتحق قننافوننن ی»وج رنن و
بننرو وب نن وثنننراو ننااگسویوب ننبر ا وید نن یوو او نناانا اوو او ننربر اننساا روج رنن وووااوجا ننایاو

بنریتب نساثویوو  اواسهیرواا گثوتغ درافوزرای ون ی ررو ااازرایاواو ویوشسا ن وجتنثوار نایو
اینروب نابو»واوج ن ایاویدن اواکناید  وانساا رو ناواینر کروناو ارن وینرا وبسناونسکق نروواوبری

و  تنسااوثننیگسانرو»واوااوجک نروار  نرووی ن وثننا نافونوکنثوراوو نرو ااازرا نا وارا نرو«وبارجک یرو
ویرو نناناویرو ننروزهاواو ننرو فدننرواو ننروننناتویو ننرو ننانوسننرر اوثنننیننراو»وا«وو ا نن  و خشوایوننا 

ت ن  هوینراو»واویو«و و ناوننری وا ک نرویارییراوارتبا ون ای»واو«وا   رایگ ر وا افوج ر و 
 ننس وجاننثویرو صننرو و»و« ننسیوثنننیرو ااازرننایاوانننر و  نناتثوت قننثووجا یننرویوجک یننرو  نناوگ یت

ونسکق روب نبروارجک ن نا وی ا   ووزهاو ر ک  رو دساا  ووتاوب  وثن روناوبککو«وارتبا اف
جاینناوو ننافو سنن اراو کچ نن ر ک  ننگثو ا نن  وایرااننثوو  او ننربریوو او نناانا ایننرا ویو
ب ابوبرونسکق روید ندرونناوینرویرو نعحویاش نثویوینرویرو نعحوورییروایرگروو  تو ر ر

وووووووووووووووووووووووووووو ب  وثنراوت،ک روجوااثو
یرون ر ننرو ننایثوو3183یب ننرو ب ایحک نن وایرا  کننثو)و نن یخوتنن زر ویوتحق ننهوااو ننانوووو

اوتنن هیرویو ر ننرویوت ب ننرور نندرو3158 ازرگننااثویویاا ننگاتو  نننرو با بننایاوتنناویوکننرو
ااو  یهون ر رو نایثو ازرگنااثو ناوویروب براوو3181تاوو3183و  او انن ی ررو ااازرایاویرو



 

ب ننننابووف تننننأی»ونشدبننننرویا نننناویوو  اویاا ننننگاتیووMITایوننننا وااویاا ننننگاتو ننننازیاریا ایینننن رو
و وایرا ویر و(اثیرون ر رو ایثو ازرگاو3188یو3181و  او انتحق قافو ااازرایاویر



 

 پیشگفتار

یویر  دنانوانن هاوا نر ویا نا وویر نر رنخدصویا نا وو س وجاثویرو صروارتبا اف
ب نناروای ووی نن ا وارو او نن ترجیرو ننانوتصننا اوج ویننسیتویویرووZبننرواسننهووثیر ننر د یهرو نناو

بننرویرو بننری و  ننایرایرویننرا ونسکق ننرو ارنن وایننرواسننهوراو اسننهو نندارتویننروج وتسنن بویدنن اوشسا نن و
یکنهوی ن   واینروو ناوج   اشدرویوشسیوراو ناوواا و  تویزرگیا اوجن تویو اوج وویا ا ویر  دانو ر

ا روبرویی رویاران ویرو ر نروراا نرو نااثو کاا ن اوکرانثوان اریووثبسااو کرب ابویرا و
یورناو نرونس نسخویرگنر  وینرا وناان  ویرو ر نروویباروبسناایروراا روویروجنبا و ا  ویورناو

ب ننابویروایننروراتو ننروننناوو نناوج  ننرووراا ننرو ارنن واسننهوج رنن وراو نن اشروی ا ک ننرویایویوایننرو
و ووب  وثنبککو

نننن  ی ون د نننرو ننن توا نننرو و ننناویجنننسیوو2435 نننس وجانننثویرو صنننروارتبا نننافویرو نننانو
 نانوااو نر ونس ننسخوج واواینروب نابوینرا ونخننا ب روب نبرونناونعنایبثو نن رمویوو1گک نرو

بنننر رنننجوثننننتنننااتوارا نننرویایتویونعایشنننروج و ننن هر و نننرواظنننرو یوو اوعنننر  یرو سننن ار وااوو وینننراو
ا اان ننن وایگنننسوانننرارویای وب نننبر ا ونسکنننهویوویباروبسنننایرو  عنننروجننننبا ویووشصنننسصو ر

ب ننابوو نناوج ا ندفایتوااوت  یدننافو ب ننابو ناوارا ننرواننساا  ثویرو خننشوجشننرو  سنند   وابرسنن  تو
بازیری و رونخا ب روارا رو اینروانساا روراویرووب ن وثننبکنکوو ناوج یو نرووی  وثنا اتثو س ارو

وشسیویدایتوب    ویباروبسا
بننریتویویروج وااووت  نفواین ناراوهیندویروایننروب نابو ناوا کننثوزیا ویو  نناونخا ناو نحبرو

کرایا ویوگفدگس ا ون کسسون  روا دفایتواکسیتوا ر و شثونناوا ندوینرواینروینسیتوو  اون،ان
ب ننابوو اوترجکننربننرو نناو بننروایننرو بنن  وابرسنن  توراو ننرونخا نناواادقننانوی نن   وان نن و  نن   و



 

بنروینرا ونسکق نرویونف   ویاامو  تویو وکثوبسیکویروید رکرونخا بااثویا درو ا   و
ارتقاءوشسیوا درا واا هو  تویوایروب ابوراویروایرورا داواادخابواکنسیتویوننبریونعایشنروانرارو

و اا ویایت
 با سپاس
 دکتر حسین وظیفه دوست 
 نرگس رحیمیان 
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 هاهيتأئید

و

 ناراوهیندو نار وااوایونا او ناو ا ن  یرو ااازرنایااوکن ی ویوتب  غناف و نااو ر راسزهر نری و»و
 ننروجنناوااوت ننارفو نناون نندر ویوویا نناون،انیوو اویا نندا ا،ننر و نن ی وا ننع  افوی ننسارویو

بنننرو نننروو(وا نننر ون کس نننروج رنن  وااوانننساا روB2BیووB2C)و او ننربرت ننارفو ننناو را  کنناو
بنازیرا و نرویجنسیوجهریتویو ناواسنهوینراو د ااگوی س نرت ناربووب ن وثنن ربرو کاوبکنکو  و

و«ن د را وجسا وارتبا ویراراروب    و یراا ژ

 
وتساانن وثنننا ننر   وینن ی شو نناراوهینندوواننن ها ورننکویدنن شو ننس وجاننثویرو صننروارتبا نناف»

تصنبروب  ن ووج ر  ویر ناا  و نروجنا وار  نروبان او ااازرایاو کاوراو رو عحوو گکارو   
و«او  یخو روشساا  وایروب ابوب    شسا   وثنیرووZاسهوو  یااوثن

و
ا   ننافوج رنن و سنن اروو ننس وجاننثویرو صننروارتبا ننافشساانن  و نناووش  ننثوجاینناوا ننر »

بننرننکوو  نناوث گننیه نناوشننسی ووZوزرننای و ننروی ننروجهری  واسننه واش اننثو او ا نن ااروار  
 سنن اروو  نناو ایفیوتسااک  ااننروراویننرا وننناو ننرو کننراتویا نندروا ننرویوایننرواسننهووااررگراوا ننسن

ندفننایتثویروجسنند س ویرانن ویوتشانننهو نناوج ویارانن  و نناراوهینندوایننروا   ننافونونن وراو نناوزی ننثو



 

بنروب ن وثننیا حویوجانمو روناون دقنهو انن رو گنکار  واینروب نابووراب نابووتنساا وثاکن وننرو
و  سیوثن رو کرواکرایویرگ روت ارفوید  وایوو  فو ر

و
بازیری نا وج نا وینسیتویو نرو نکاوبکنکووی ن وثننراوید ن وایوویا ناو ا ندرات  اراوهیندو»و بنرو
بنننروویا ننناوک ت  و ااازرنننابویودنننر ویرویا نننا وانننن هاو ا ننن   وب ننن وثنننن شسا  ننن وجنسشنننرو

اینرو    کاوجساانا و ا ن  ورناوابا نا درات  و کاوراوتغ دروشسا   ویایاوشساتو ااارونسندق  و ن
و«  کک  وا ر وبان اوشساا اثویوو د ااگو گفرو برو رب ابو



 

 مقدمه

 نانوینسیوبنروو38 نرونن فووبااویتق خوبری اوانااثوبروایی رونعایشروتحق قاتثویهرا وجسااثوراو  ی
 خصنننن دثوو  نننناوپ تاوبننننریت وگرار ننننافون نننند را وراو  ا ننننایاویای وثنننننینننن ی شواا ننننا و

ننرو ن یخوبنری و نرو  جهریتوینسی یرا وا درات  و رویجنسیوو344یویرا ویدشوااووبریتش هووث  اشدوزیا 
واگرکدروتاوش ن یروریا بوثن  اشرو کرونخا با وااوبسااثوبروااویریاشرونای افو ااروشایثو

وب   وایتو گفر ش وااواا ا وایرو کروی ی شویرگروی د ویجسیوا ا روبرونراو
و اوایرو انوهر  بیاوااورکویشدروجسا ویدسرویواا  و ایروید ی وجن وبرونراو روک روک یویری 

و نا وثگس نو  او نفحرااووشسا ند  وثنوب   گا و ربر:وااوجن وثنو او ایت رواظروتک یرو
یورناو نرگرنثوفایب  ان  وونبری  انر ببوب   وتاو روناوا ا وی   ویق رو رورنکونس نسخووک   

و6یروتشعن  فوجشنرو فدنروااو ن ااهوو1رکو فرویشدراارو نرواا نبیهو دیزویراانریرا ووiای س  
واف     روزی وت فرو کرا شوا دفایتوبری 

و اراروا ایا دفایتوراونبریوایو  چونستبروجسد بیاو
یرو ننانواگنناتووجننن وثنننبننرو ننرواظننروورکننروثننن نن رموااوایننرو ننفحرو ننروج و ننفحرووانن روج ایو

بننرواربسنندر و نناوزرنند وت نن وراو کا  نن و یرووایوت وننا وب نن وثنننبنری و ننرورننکور بننرواربسنندروا ننرو
 نفروااوو  اوج بنریو کروو سنویتویا قرویروجسد بیاوی  مویرونبریو فر وغرقو  تویسی

بنریتوو دیزویرااننریرویپس ن وراووی شو اغدثوار  رویرویو و اوث رگرنیوو او دهی یااوگرکدروتاو
                                                             
1 Nashville 



 

بنننریتویو1گ هفنننا و ننناوث نننرگرنایوینننرا و ینننسی  یودننن یروغنننکا اویوتف رحنننافو نننبااروراووراویدننن او
بننننریتو ب نننن » ننننایاوراویننننرو  نننند ویااسننننروثنننننوقننننااو یا وایویننننسی  ا ننننایاو یو«ووجسنننند سو

ب نننس و ننن و»بنننریوثننننار سنننداگرا وراو ننناویادنننثو نننوسی وی ر نننثوو  ننناو    رواظنننرویننناواینننرو
یو دنثورنکوواا وگکا ندریروا ن پوینروو33 و  سنثو شن وااو نا رو رنجوثننویجس وج ا

ن خصنثوراوتن ار ویب  ن ووریواان انافوایی نایو اوت ظ  وانا واایروینس«و فو  ویجسیوا اری 
و او کسفر ا وشسی و روا درا و گکاری وو2یاوا ویاوااو  یهوایر فروراوو  اویراانر کرووی

وتو اوریایو کرو ویا قر و34 واویر
بناروینرا وای سن  وونس سخ رورایویا درو ا   اوتأ  رگکارت یروو انوری اا ایرویسیوبرواینرو

وباروش  ثو خدثوابسی 
و  ربرویو زر رو سایدکاویرا و رواسخو فر و  اوانا یرا ونروید اوبری وترب اون ا بثوااو

یوو اوخرتازیوو اوانا ی ر ثویو اویروفارا وایرونر  روااوتحق هوای س  و رکویری رویزرگوا ر 
واا ا ویای وثج ااو رک ییگا ثوی یاا وراوو  اون کس ریوو تسافو  اوانا 

اواظرافوشسی ویرونبریویکایار و روبریوثنزی و یرو فحافونخد فثوبروثیر ایای س  و
را عنروو انوتا نرنرو:و»وگکا روثن دثوبسثوااوایویر   تو ا  و روا درا ووار  ریرا وراو  ی و

او روایرویی نهوبنرو نرواظنر ویرو5ا وبریتیراراروو4 رواسبروا  ا وا   روو3در و اوگسگهوک رد یو
و«گسگهوک رد وا   افوید در ویجسیویاری 

و جهروجکننما  ننروا   نناتثوااوییوب ننبروو14444ینندشوااوویات واو ننریروج ونعایشننروکقننبوننناو
 ک نننهوو  اونصنننا برراو ننناویسیاننن ونق ننناسووی   توا نننا بنننرووبکنننثو  ننناوی ی شبنننریر اویو

بننهواو ننشوننناتوراو نناوو اگننارواس و  نناوی ی شیووث نن اشدوزیا  بننریر  ویرو شننااگثوترب نناو
ورک هو    و اوج  اووثاس و راسجسااا ویاروگکراا   و

                                                             
1 Groupons وایرا (و )گ هفا ورکو ارروارا روتخف فوا روناا  وتخف فا ویر  

2 Airbnb )گری گر وا ر بازیری وجا یرویرا و فرویو  )ایرویاوا ویاورکویراانرو
3 Google Flights 
4 Skyscanner 

وگسگهوک رددویوا  ا وا   رو روییو  هر و ا وجسد سگرو   بو سایدکاو سد   و- 5



 

ید ندر و ناوتکربندوینرواینرواسنهوجنکابواا نا ویای  و ن یوثوا نروو  اوی ی ش ش وااوج و
بناروراو بن  زرنایو  اویا ندا واس نند وثننبنرویادنثوایننرو اننناویو ویا نند وتناوااوید  نا واادخننابو

وZانابوااواسنهوو اواکسانریا دا وای س  وراویرا واقهویروار  اویرواظروگرکد وزیراوای سن  و
یروننبریوو د نااگورف  و برو نر او ک روتشان فوایی روتسااسند  و ااازرابوو  سا و رناوا ر و

گا ثوااویرا اوجسد ساوااگ د ویزیاثاوتحق  اویایی ند هاوتغ دنرو ق ن تاوتسجراو اکظراوج
گا ثوید اوب     و روا درا وگکا درویونساریوزرایویرگر وج

ب ننابویویرونننارسو بستنناتوی نن وننناتاوو2439یروانننا ویننا وایننرو  سنند  ویوکقننبویروننن فو
ااوج وشنسیووب   گا ونصنر یر ن وو04اسهوجن ر اوراو اواکار ن گثووریت ویزرگجارگاتووZاسهو

ب  وiiشسا  وبری  تس نبوا نداا اری ا و)اا ن اشدروواسنبدااو وبرواینرواسنهورکویحظروتصبرو
گنرکدروجارگنناتوادیرننکو ننروا کننثوااوو ااازرنایا(و ننرو نن ا و   ننا وب   گا ونصننر یرو ننانو

وتروجنسا  ا   واگروایرونس سخو کاوراویرا وتغ دروتکربدوتحق قافوشسیوااواسنهو ندارتو نرواسنهو
انناو   نرویوروب نابوراوایاننروی  ن او س اروشنسباوشساان  واینب  وثاکندقا  وورگکارتر تأ یو

وا    اوزیراونک روا روایروجنار اوبکثو کاوراوگ جوب   
گ یتوااواسجسااا ویو کچ ن روجساانا ویدسنرویواان  و نایرو ن   نس ویالروااوان رفوو00ایرو

کقبوتصبروب  ن واینروتشن ایویگسانرو شن وااویاا نگاتویووiii ی   وثنش ر ونسدق  وراوت   هو
وا   و    اغهو   وزرایتروشس

راو ن ویرووب  ن وثننشرفووZیونسئسی رونراابروااوبسیبا ویرا واسهوونایر ااگروجاچروف رویو
 شن یتوو ر ن وثننن   نس ویالروو288اظرو گ  ر اوایروا رفوش ر و رو روج کا وگکا درویو رو

یندشووتساان وثننشنااساروو  او رر زیرووZاسهوور تأ یادثوبهونخارفوشااساروراو  وا اکروب   او
وivن   س ویالرو ا   و688اوا

او ننانوری ااویوییویرو کننرو نن ارمویاریو اواسننهایننرواسننهوتننأ  رویزرگننثویننرویرگننروو کچ نن ر
رنننایاو سننن ار وااو   نننباوتکربننندوشنننسیوراوینننروتحق نننهوزی واسنننهو ننندارتوو او ننناانا  خنننشو اااز

 سد   وان ن یار و ناواینروب نابووZیویرو انوااوی رویای وفدااس هو اال واسهوواا وگکا در
ا ندرات رکوتغ دنروی  ن  واب نس واننا واینروو برو نر کاو ا  وتاوتکربدتنا وراوو خشوایوا  دساا و



 

گن یتوینزرگویوااواظنروننایثو ی نا وا نر واورگنکار تأ ا روبروجسد س وشسیوراوجغااوب    وایرو
ی  روی ند ون نا  توا ن توا نر و ناواینروو انوتا ریا دروا روبرووب   تونصر یرو ااارو

گنن یتو نرواینرو نانو ااازرنایاو  نن واخسا ن وینسی وایننرواسنهوا ننداا اری ا وو ناوثج نناایننرا واینرو
بنرو ارن و ناوو اوج  االیاویرا وشسی ا ویارا ویو دثوا داا اری ا و یرا ویرا  ا وا راک نا و

ند ا نناو ا ن و نناالتروا نر و ننروی نروجهری ویکننایار و نرویرانن ویروایننروو ناوج  نبکواانن گثو
و ااو رواسهویرگر وا روترو خرگ یتو

وف ویداید وبارنا وراو  یخوب    
و ونرواص ویار :و س وجاثویرو صروارتبا افیر
 رو کاو ا روب  ویراو ااازرایاویرا واسهو Zازا وانا وگکا درویاریاو دنثواگنروو

 نخا اونسدق  و   و کاوابا    و اوج 
 بنازیری وا اران اواینرواسنهو  رو کاوا ا وی  وبروتحق قافوگک ندرو نکاویرگنرو

    ب وثنایتثوراوزهر ریوندف
 بننرویننرا و ننکاونونن وشسا نن ویننسیوراویراردننا وو  نناوشرگرا ا نن ثویرونننبریوایننرواسننهو

یویرو ننرو خننشوا ننافونونن و ااازرننایاوراویرواشد ننارو ننکاواننرارووتس نن حوشننسا  ویای
 شسا  ویای 

 گن یتوویا  وای ادی یرا ون کس روج ر واساا رو ااازرایاویوش هویران وینرا واینرو
  ر نو ون د را وشسا  ویا

و اویراانننر نناو ننکاوان نن ویار و دساا نن و نناوو نناوک تاب یوو نناوشرگرا نناوا نندرا وگکا نندروایننروو
بننرواسننهووت واواننر ک ننثو یروگرییاننروراا ننرو ننااثو کاا نن او   ننرو نناوایننرونننسفون نند را وج رنن و

ویویزرگویر  دانو سد  ور  وراو  وت   روب     وا رگکار
 

 سارا ویز
hello@sarahweise.com 

www.sarahweise.com 
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 23 چالشبخش اول : 

گک درو کاویرگروجسا گسوا سد   وووی ی ش  20  ا و
ر ر  25  ایاویرا ون د را وکریا ووووو ای وزید وزه

 14 ثاس  ا ویرونقایهواسهو دارتو:وتفایفووZاسهو
گیر مهم:  دومبخش   51 روندهای فرا

 88 گرا ونحدسا ویا هویو س ک  اارگزر ش

 89 یو ه وی ر ثو ک هو  رموتصک  و گ  ر 

 79 گرکدروااونحدسا و خصثو اا و  توایوا 
 56 یااشثواا گثویا دا  یووجسد س وا ایر

 91  اوا دش ایوگریجهرا گا وا   اف

 97 ا ک رویدشوااو  وانا ویرا واسهوندقا  ا و  سن

بارجک یر و  345  اشدارو   ثونبد ثویرویسنو:ون داقوی

 339 ش ر ویویکایار و رویرا  ا وتصک  و
 312 جر  تووتحسالفو  ا ثویواجدکا ث

 319 اسهوت وا
 300  :وجنبا وی   گا ویروی د ایاوراو ار و  اا  رایگ ر

 173 قوانین جدیدبخش سوم : 

ب   اااس واینو:و  378 ااگ دتوار ایو
 354 راون واظرواراروی   اااس ویی :ورایگ ر و

وارتبا و ا   اااس و س و:و  351  اونری ویر



 

 
 

 359 ت   هوی   جک یرویوجا یرووگ یتو ا اااس ویوار و:و
ر  س ب ف رویوزیباو رو کراتوه  390 اااس وف   :ونحدسا و او

 244 بس و ا  خراااس و   :و
ب   اااس و فد :و  248 ااوی د و کاررو

ب   واااس و  د :وت اربور هاریرویو خصثو اا و  ت  249 ار ایو
واظرو گ  ر   233 اااس واو و:ویرونر  روتحق هواوش ر وراویر

ب   واااس وی  :ویرو سن  238 نس رویکفوار ایو
ب     237 اااس وراای  :ویرونبریون د را وشا دا وتحق هو


