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  ضکار ٍ ٍرسش تیز اًذاسی، دربیزٍىالف. 

 _____________________________________________________________ اسلحِ اًَاع ٍ اجشا .ساختار،ایوٌی،1

 کلکسیَى ٍ ٍرسش ضکار، بزای اسلحِ*

، فٌزی اسلحِ، گاسی اسلحِ، تادی اسلحِ، پزکي دّاًِ اسلحِ، کَچک کالیثز، تزکیثی اسلحِ، تپاًچِ، تیز ّفت ،ای ساچوِ تفٌگ، ّا تفٌگ 

 تشییٌی اسلحِ، تاریخی اسلحِ، ًَری اسلحِ، پیٌتثال، ایزسافت تفٌگ

  اسلحِ ساختار ٍ اجشا*

ٍسایل  ، اسلحِ تٌظین، اسلحِ اجشای، دیذ در کوک، کي خفِ صذا، ضَ سَار ّای تلسکَج، خطاب، تفٌگ لَلِ، تثذیل کیت ضًَذُ، چفت لَلِ

 اسلحِ ساخت تجْیشات ٍ التآ هاضیي، جذا قٌذاق، اسلحِ ًظافت ٍسایل، حکاکی

  فَالدی کواى ٍ کواى*

 لَاسم، دست ٍ سیٌِ هحافظ، ّا ّذف، ّا پیکاى ٍ تیزّا، سًثَرکی کواى، ّا کواى

  اسلحِ ایوٌی*

 جاتفٌگی، ّا رٍکص، حول ٍسایل، اسلحِ ایوٌی تجْیشات ،حول ّای هحفظِ، اهٌیتی ّای سیستن، هحافظ صٌذٍق ٍ کوذ

 ______________________________________________________ ٍرسش ٍ ضکار بزای گذاری خطاب ٍ هْوات.2

 ٍ گاس ّطذار، هْوات، کَچک کالیثز هْوات، هطقی هْوات، تادی اسلحِ هْوات، تیز ّفت هْوات، ای ساچوِ تفٌگ هْوات، تفٌگ هْوات

 خطاتگذاری اتشار ٍ اجشا، پیزٍتکٌیک کاالّای، تزقِ، پزکي دّاًِ اسلحِ هْوات، سیگٌال

 ______________________________________________________________________ باًی دیذُ تجْیشات.3

، ضة در دیذ، یاب هسافت ،اًؼکاسی ّای ّذفگیز، چطوی دیَپتز، گیز ًطاًِ، چطوی تک دٍرتیي، دار دٍرتیي تفٌگ، چطوی دٍ دٍرتیي

 (سٌج ارتفاع ٍ ًقطِ ًوا، قطة اس، پی جی)فزاسسٌج، دیجیسکَج فیلوثزداری، دٍرتیي، لَاسم ًظافت، پایِ سِ، ّا دٍرتیي

 ______________________________________________________________________________ چاقَّا.4

 آضپشخاًِ، چاقَ، هخصَظ ّای چاقَ، گزاسی چاقَّای، ضکار چاقَّای، ّا چٌذکارُ، کَچک چاقَّای، ثاتت تیغِ چاقَّای، تاضَ چاقَّای

، تثزّا، ّا کارد ٍ ّا چاقَ لَاسم تستِ، ّا تیشکي چاقَ، چاقَ تویشکزدى لَاسم، سرُ ضوطیزضذ ٍ ضوطیزّا، لَاسهص ٍ ّا سزًیشُ، چٌگال ٍ کارد

 هاّیگیزی چاقَّای، ّا کارد ٍ ّا چاقَ لَاسم، چاقَّا دیگز

 ______________________________________________________________________________ پَضص.5
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 ، ساق ٍ جَراب اًَاع، چکوِ ٍ کفص،رٍسزی ٍ کزٍات، تلَس ٍ پیزاّي، تاس هحیط کار لثاس، هحلی هذّای سٌتی، هذّای، سٌتی ّای هذ

 ّای لثاس، گزها ضذ ّای لثاس، سرُ ٍ تاریخی ّای لثاس، رفلکتیَ ّای لثاس، تیزاًذاسی لثاس، ضکار لثاس، لَاسم، کوزتٌذ،دستکص، سزپَش

 هاّیگیزی

 _______________________________________________________________________________ ّذایا.6

 هؼوَل ّذیِ کاالّای،  دارت، سیَرآالت ٍ ساػت اًَاع، هجسوِ ٍ ػکس ًقاضی،، چیٌی ٍ ای ضیطِ ظزٍف، دیسک تارگت ارایِ، جایشُ ٍ فٌجاى

 ______________________________________________________________هزبَط بِ بیزٍى اس خاًِ  کاالّای.7

، چادر، تیزٍى در آضپشی ٍسایل، خَاب کیسِ، ّا صٌذلی، قَُ چزاؽ، ًَضیذًی ّای ضیطِ، ّا کٌٌذُ گزم، پطتی کَلِ، صٌذٍق ٍ کیف

 هاّیگیزی قزقزُ ٍ طٌاب، کاالّا دیگز، آهادُ ًیوِ ّای خَراک، چتزّا، حطزات دافغ، چَتذستی

 ________________________________________________ تلِ پزتاب لَاسم ٍ ّا سیستن، تیزاًذاسی ٍرسش لَاسم.8

 تیز هیذاى تجْیشات، صذا هحافظ، ضٌَایی هحافظ، آسهایص ٍ گیزی اًذاسُ تجْیشات، توزیي لَاسم، سزپَضیذُ تیز هیذاى، ّا ّذف

 ___________________________________________________________________________ ضکار لَاسم.9

 ًطاى، تجْیشات ٍ حیَاًات غذای، اًذاس دام ٍ تاسی تلِ، سخوثٌذی ٍ پَست کٌذى ٍسایل، استتار لَاسم، پایِ چْار ٍ پایِ سِ، ضکار ٍسایل

 ضکار ػوَهی لَاسم،  سگ لَاسم،  ساسی آهادُ ٍ پیزٍسی

 ______________________________________________________________________ ًوایطگاُ اطالعات.11

 تجاری-صٌؼتی دیگزّوکاریْای، ّا اًجوي، ّا دی ٍی دی ٍ ّا کتاب، آًالیي ّای رساًِ ٍ ًطزیات

 

 ًظاهی غیز ٍ رسوی خَد، اس دفاعب. 

 ____________________________________________________ خَد اس دفاع ٍ رسوی ّای ساسهاى بزای اسلحِ.1

، هٌَراًذاس گاسی، ّای اسلحِ، هخصَظ ّای اسلحِ، تیز ّفت، اتَهاتیک ًیوِ تلٌذ لَلِ هاهَریتی سالح، تپاًچِ، ای ساچوِ تفٌگ، ّا تفٌگ

 توزیٌی ّای اسلحِ، ًویکطذ کِ ّایی اسلحِ، ّا دٍپایِ، ّا کي خفِ صذا

 ______________________________________________________________________________ هْوات.2

 توزیٌی هْوات، تیخطز هْوات، ػولیاتی هْوات

 _____________________________________________________ الکتزًٍیکی ّای ًَرافکي ٍ بصزی تجْیشات .3
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، ضة در دیذ ،یاب هسافت، ضة در دیذ یاب ًطاًِ، لیشری ّذفگیزّای، اًؼکاسی ّذفگیزّای، یاب ًطاًِ، دٍچطوی دٍرتیي، دار دٍرتیي تفٌگ

 تاًی دیذُ تجْیشات دیگز، دهاًگارّا، الکتزًٍیکی ّای ًَرافکي

 ______________________________________________________________________________ چاقَّا.4

 خاظ تجْیشات دیگز، اتشارّایطاى ٍ ّا سزًیشُ، ًجات چاقَّای، ّا چٌذکارُ، ثاتت تیغِ چاقَّای، تاضَ چاقَّای

 ______________________________________________________________________________ پَضص.5

، دستکص، سز تزای ّا پَضص، ضثزًگ الثسِ، سیز لثاس، ًایلًَی رسهی تجْیشات، گلَلِ ضذ، خاظ الثسِ، هحافظ ّای لثاس، ّا یًَیفزم

  هٌسَجات دیگز، چکوِ ٍ کفص، کوزتٌذ

 _______________________________________________________________________ کاربزدی تجْیشات.6

 ّای چزاؽ، رسهی ّای ساػت، الکتزیکی ضَک اتشارّای، ضخصی دفاع ّای اسپزی، ّا تاتَى، پطتی کَلِ ٍ کیف، استتار تجْیشات، سالح جلذ

 ّای دستگاُ، پشضکی تجْیشات اٍلیِ، ّای کوک، خاظ تجْیشات، کالّخَدّا، هحافظ سپزّای، کَّپیوایی تجْیشات، دستثٌذ ، پاتٌذ، رسهی

 کارتزدی تجْیشات دیگز، جاتجایی هخصَظ ّای صٌذٍق، اتشارالکتزًٍیک تی، آی، ارتثاطات اتشارّای، ًجات اتشار، ٍرٍد کٌتزل

 ______________________________________________________________________________ آهَسش.7

 ّا ّذف، ساسّا ضثیِ، آهَسضی تجْیشات، خاظ ّای ٍآهَسش تیزاًذاسی تجْیشات، تیز هیذاى تجْیشات، سزپَضیذُ تیز هیذاى

 ______________________________________________ ًظاهی غیز ٍ رسوی ضخصی دفاع جْت تجاری اطالعات.8

 ّا دی ٍی دی ٍ ّا کتاب، آًالیي ّای رساًِ ٍ ًطزیات


