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 ادخ مان هب
 

 همدقم
 عوضوم و یسایس و یگنهرف ،یداصتقا فلتخم یاههصرع رد اهترابع نیرتدربراکرپ زا یکی ریخا یاهلاس رد ندشیناهج هژاو

 ییایفارغج یاهزرم دودح نآ رد هک درک قالطا یطیارش هب ناوتیم ار داصتقا ندشیناهج .تسا هدوب یتسیلانروژ و کیمداکآ یاهثحب
 و تنرتنیا نوچ نیون یاهیروآنف .دراد ار شقن نیرتمک یلام تالدابت و دیلوت ،یراذگهیامرس ،تراجت نوچمه یداصتقا یاهتیلاعف رد
 .دوش هدیدرونرد اهروشک یگنهرف یاهزرم ،هدش ببس یناهج یاههناسر شیادیپ

 ره .تسا هدش ارجا و یسدنهم ،یحارط ،ناسنا تسد هب نونکات هک تسناد ییاههناماس نیرتگرزب زا یکی ناوتیم ار تنرتنیا
 و یتابساحم یاهتراهم و عبانم هب هیوس دنچ یسرتسد ،یراکمه هزیگنا اب و یدالیم ۶۰ ههد رخاوا رد ،یناهج میظع هکبش نیا دنچ
 لومشناهج یناگمه هکبش کی تروص هب ،یدالیم ۹۰ ههد لیاوا زا اما ،درک راک هب زاغآ یسدنهم و یملع یاههتشر نیب راک ندش ریذپناکما
 یخیرات نارود کی زاغآ زا تیاکح ،هاتوک ینامز رد و فرگش نینچ یسایقم رد تنرتنیا هب رشب یاهتیلاعف رتشیب ندشهتسباو .دمآ رد
 نونکات ،تخاس دهاوخ رشب یارب تنرتنیا هچ نآ زا و دراد ار ناسنا رکفت هوحن رد صوصخ هب و یروآنف ،شناد نوگانوگ یاههصرع رد ون
 نتشاد یارب تنرتنیا هکبش هب یسرتسد دنمزاین ،ددعتم تاسسوم و یتاقیقحت و یملع زکارم ،اهنامزاس .تسا هتسویپ تیعقاو هب یکدنا
 تنرتنیا .دنتسه یکینورتکلا تسپ زا هدافتسا ای تاقیقحت ماجنا ،رود هار زا یسرتسد ،نیبطاخم و نایرتشم اب طابترا ،بو تیاس کی
 زاغآ لگوگ نوچ یرگوجوتسج یاهروتوم زا هک تنرتنیا زا هرهب اب شهوژپ .تسا هتشاد دارفا ینیبناهج و شرگن ،ییاناد رب یقیمع ریثات
 ناوارف نامز فرص نودب راک نیا و دهدیم رارق ربراک سرتسد رد نیالنآ تروص هب ار نوگانوگ تاعالطا زا یهوبنا مجح یناسآ هب ،دوشیم
 تاعالطا لدابت رازبا نیرتمهم تنرتنیا .دریذپیم تروص هیناث زا یرسک رد ،یلم یاههناخباتک هب هعجارم ای اههمانشناد هعلاطم یارب
 رسارس رد هک یفلتخم یاههورگ و دارفا اب ات دهدیم هزاجا ناربراک هب تنرتنیا یاضف .تسا هتفای یناوارف قنور نیمز هرک رد هک تسا
 و داد ماجنا و تاعالطا لدابت رد تعرس ،دارفا نایم یکیزیف طابترا یرارقرب هب زاین ندرک عفترم اب و هدرک رارقرب طابترا ،دناهدنکارپ ناهج
 نیمه هب و هدش یقلت اهناسنا نایم مهافت داجیا لماع ،ناهج رسارس رد نآ ندوب لاعف لیلد هب هک ییاج ات دهدیم شیازفا ار دتس
 .دنباییم شیازفا ابترم تنرتنیا ناربراک ،لیلد

 عیسو مجح نیا اب هک یا هنوگ هب ،تسا هدرک هداس رایسب ار ناهج رد تاعالطا لدابت ،تنرتنیا یاهسیورس زا یکی ناونع هب بو
 هلدابم یتحار هب ار دوخ راکفا دنناوتیم ،رگیدکی زا هلصاف رتمولیک نارازه و ناهج رانک و هشوگ رد یدارفا .تسا هتشادن هقباس خیرات رد
 ،یرنه یاهراک ،موسر و دیاقع ،یصخش براجت کارتشا ای دتس و داد .دننک وگوتفگ نارگید اب دوخ یگدنز کبس و تایحور زا و هدرک
 رارق یو رایتخا رد یتحار هب ربراک بناج زا نیگنس یراذگهیامرس نودب هدننک مرگرس بلاطم رگید زا یهوبنا و یبدا تاعطق ،ریواصت
 هب قیرط نیا زا اوتحم رشن و هدشن هئارا یکیزیف تروص هب تاعوبطم و اههناخباتک دننامه تنرتنیا یور دوجوم تاعالطا .دریگیم
 هئارا رتمک هنیزه اب لاتیجید تروص هب بو یور تاعالطا .درادن دوجو تاعالطا یکیزیف یپک هب یزاین و تسین دودحم یپاچ یاههناسر
 و هتشاد رارق همه سرتسد رد هک تسا یاهناسر بو .دریگیم تروص یکیزیف یوجوتسج زا رتنازرا و رتعیرس رایسب وجوتسج و هدش
 کی یاراد ،دانسا و اهباتک فالخرب بو یاوتحم .تسین یاهناسر هسسوم ای رشان کی هب هعجارم هب یزاین نآ یور رب اوتحم رشن یارب
 یریگهرهب اب و هدشن دودحم ،یتنس یاهباتک رد موسرم نیوانع و لصفریز و لصف و شخب هب و هدوبن اهتنا ات ادتبا زا یطخ راشتنا شور
 .دهدیم رارق ناربراک رایتخا رد ار یسمل لباق هبرجت ،کنیل و ملیف ،ادص ،ریوصت ،نتم زا

 لدابت یارب دوخ نیب یاهنایار یاههکبش داجیا هب مادقا گرزب یاهتکرش هک یماگنه و یدالیم ۷۰ ههد رد کینورتکلا تراجت
 یرادا لیاسم ،تفرگیم تروص یراجت یاهتکرش نیب هک تاعالطا لاقتنا نیا .دمآ دیدپ ،دندرک ناگدننکدیلوت و اکرش یراجت تاعالطا
 تنرتنیا رتسب رب یراجت تاطابترا دشر اب هزورما .داد شهاک یریگمشچ روط هب ار اهشخب نیا رد یناسنا یورین هب زاین و یذغاک یتنس
 دتسوداد هب یتنس یبایرازاب و یناسرعالطا هنیزه شهاک اب هک هدمآ دوجو هب اهتکرش یارب ناکما نیا ،تسا کینورتکلا تراجت نامه هک
 .درک یقلت تنرتنیا رد تامدخ ای الاک شورف و دیرخ نوچمه نیالنآ یراجت رما ره ماجنا ناوت یم ار کینورتکلا تراجت .دنسرب یرتشیب
 ،دوشیمن تنرتنیا زا شورف و دیرخ لماش اهنت رما نیا .درک دهاوخ دشر مه نیا زا شیب و هتشاد یرایسب دشر ریخا یاهلاس رد رما نیا
 زا سپ تامدخ ،الاک یریگهر و ییاجهباج ،عیزوت ،هیهت ،دیلوت تیریدم ،یرادربتروص ،یبایرازاب نوچمه ،یراجت یاههبنج ریاس هکلب
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 زاغآ زا هک یهاتوک تدم رد .تسا کینورتکلا راکوبسک ،کینورتکلا تراجت رتهدرتسگ موهفم .دریگیم رب رد ار یرگید دراوم و شورف
 .دباییم هعسوت تعرس اب و هتشاد ناهج رد ار یاهقباسیب دشر تیلاعف نیا ،درذگیم کینورتکلا تراجت

 صاخ هنیمز نآ رد ربراک یاهزاین ات دراذگیم ربراک رایتخا رد ار یعونتم تاناکما و تاعالطا هک تسا یتیاس رگنایب بو رد لاتروپ
 ،رگید یاهتیاس یفرعم ،یبایراک نوچمه زیچ ره لماش تسا نکمم تاعالطا نیا .ددرگ فرطرب یدایز دودح ات ،تسا لاتروپ فده هک
 تامدخ و تاعالطا زکرمتم هئارا یارب یلحم ،نامزاس کی لاتروپ .دشاب یرگید رامشیب دراوم و تالماعم ماجنا ،کینورتکلا تسپ ،رابخا
 .تسا تادنتسم ریاس و رابخا لیبق زا یتاعالطا هب هچراپکی یسرتسد یارب یویشرآ لاح نیع رد و یعرف یاهتیاس لرتنک ،نامزاس نآ
 لرتنک و فیرعت لباق یزکرم لاتروپ زا ،ناشنایم تاطابترا و یعرف یاهتیاس نیلووسم و ناربراک درکلمع هزوح و یناسرعالطا نیناوق
 اهنآ راتخاس ،موزل ماگنه رد و هدرک دیلوت رظن دروم یاهمیظنت و تاناکما هب هتسب ار هعومجمریز یاهتیاس دناوتیم لاتروپ ریدم و هدوب
 یگچراپ کی یعون یاراد هعومجم ریز یاهتیاس نیا .دنک تیریدم و یناسرزورهب ،یرادهگن ،لقتسم تروص هب ار اهنآ و هداد شرتسگ ار
 اب ،تسا هدش جارختسا شیاه هعومجمریز و نامزاس نآ فادها و نیناوق زا هک یفیراعت اب و دندحاو یربراک ماظن و تاعالطا رد یزکرم
 تاناکما زا یریگهرهب اب .دنتسه طابترا رد رگید یعرف یاهتیاس و یزکرم لاتروپ اب یهورگ تروص هب ای امیقتسم و هدوب لماعت رد مه
 هدرک یزادناهار ار یددعتم یاهلاتروپ ،تاعالطا یگتسویپ نتفرگ رظن رد اب و لاتروپ ره یراک لالقتسا ظفح نیع رد ناوتیم اه لاتروپ
 و یقیقح نیبطاخم اب نامزاس کی تالماعت یارب دمآراک و بسانم یرتسب هئارا فده اب لاتروپ دلوم .داد رارق نیبطاخم رایتخا رد و
 یهاگرد و هتخاس ناسآ ار نامزاس حطس رد هدش دیلوت تاعالطا عماج تیریدم اههعومجم نیا .دوشیم یزاس هدایپ و یحارط یقوقح
 .دنتسه نیبطاخم اب یرادا و یراجت تالماعت ماجنا یارب

 یاهروتوم یارب هک یا هنوگ هب نآ تاحفص و تیاس هک یاهنوگ هب وجوتسج یاهروتوم یارب یزاسهنیهب ینعی SEO حالطصا
 سناش نیرتشیب ،وجوتسج کی هوبنا جیاتن رد بطاخم ات دوشیم ببس ،بو تاحفص یزاسهنیهب .دنشاب هدنبیرف و بلاج وجوتسج
 یارب وجوتسج یاهروتوم زا ناربراک رتشیب هک دوش یم یشان اج نآ زا عوضوم نیا تیمها .دشاب هتشاد تیاس کی ندید یارب ار
 نیاربانب .دنرگنیم جیاتن تسخن هحفص هب اهنت اهنآ رتشیب ،گنیب ای وهای ،لگوگ رد و دنربیم هرهب ناشرظن دروم بلطم هب ندیسر
 یزاسهنیهب کینکت .دریگ رارق جیاتن تسخن هحفص رد تیاس کی هک تسا مزال ،وجوتسج یاهروتوم یوس زا بسانم دروخزاب نتشاد یارب
 بسانم تاحیضوت و یدیلک تارابع و تاملک ،اهگتاتم و اهگت ،بسانم ناونع دننام ینف یاهشور هرابرد وجوتسج یاهروتوم یارب
 ،وجوتسج جیاتن رد ندوب رترب هک نیا هب هجوت اب .دنکیم هعلاطم ،تسا بلاج وجوتسج یاهروتوم یارب هک ییاوتحم الک و تیاس
 دحاو تشادرب کی هحفص ره زا تیاس کی ناگدننیب زا ٪۸۷ هک نیا هب رظن و دنکیم توعد تیاس زا رادید هب ار یدایز ناگدننکدیدزاب
 وجوتسج یاهروتوم زا نیالنآ تالماعم ٪۷۳ و دننکیم هدافتسا وجوتسج یاهروتوم زا تنرتنیا ناربراک زا ٪۹۱ ابیرقت هک نیا و هتشاد
 ار دوخ بو تاحفص دیاب ،تسا بطاخم بذج ددصرد هک یتیاس ره .دنایامنیم ار عوضوم نیا تیمها زا یاهشوگ اهنت ،دوشیم زاغآ
 .دنک هنیهب وجوتسج یاهروتوم یارب

 هب هارمه یشوگ ای تلبت ،پاتپل ،یزیمور هنایار نوچمه فلتخم یاههاگتسد رد تیاس هک نیا ینعی تیاس ندوب ارگشنکاو
 ناربراک نوزفازور و دایز رایسب دادعت هب هجوت اب هلاسم نیا .دشاب راگزاس اهرگشیامن فلتخم یاههزادنا اب و هدش نایامن ییابیز و یتسرد
 .دراد یدایز تیمها دنمشوه هارمه عونتم یاههاگتسد

 یناسرزورهب صاخ یاهیگدیچیپ اب و یحارط اهرتسمبو طسوت و تباث روط هب بو تاحفص هک هتشذگ رد اهتیاس ییایوپ
 ناگیار یاههنوزفا زا یهوبنا اب )OpenSource CMS( زاب نتم یاوتحم تیریدم یاهروتوم دوجو اب هزورما .تشادن تیمها ،دندشیم
 نیا اب .دریگیم تروص دارفا ای اهنامزاس دوخ طسوت اهتیاس تاعالطا جرد و یناسرزورهب و تیریدم ،)Plug-in/Add-on( یلوپ ای
 زا یریگهرهب ،نما طابترا یارب SSL یهاوگ زا هدافتسا .تشاد نایاش هجوت اهیراکهزیر و تینما هب یزادناهار هلهو رد دیاب دوجو
 و بو رورس هدنهدسیورس همانرب رادیاپ هخسن زا یرادروخرب ،یتینما یاههلصو نیرتدیدج اب نابزیم رورس یارب زورهب لماعمتسیس
 هنماد مان هراجا و سیورس تبث ماگنه تسد نیا زا یدراوم و یتاعالطا کناب هدنهدسیورس ینابیتشپ یاراد و رادیاپ هخسن زا هدافتسا
 .دنزب تیاس هدنراد هب یگرزب تراسخ دعب اهتدم دناوتیم دراوم نیا هب یهجوتیب و تسا مهم
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  اهیروآنف نیرترب بسانم یریگراکهب اب تسا هتسناوت ،قفوم هبرجت اهلاس رب هیکت اب و دوخ یاضعا ینف شناد زا یریگهرهب اب رادیپس هورگ
 حیحص هدافتسا اب و دروآ مه درگ ار اههناماس زا هنیهب و هتفرشیپ یاهعومجم ،تاعالطا تینما و یاهداد یاهکناب ،یسیونهمانرب هنیمز رد
 نیا زا یاهنومن .دنک هئارا ،دنراد ار تنرتنیا زرم و دحیب یایند رد تیلاعف دصق هک ینایرتشم هب ار یبسانم یاهلح هار تاناکما نیا زا
 .تسا هدش جرد تکرش لیافورپ رد و http://sepidaronline.com تیاس رد هدش هئارا تامدخ و اهتیاس و دراوم
 
 یاهشور زا یریگهرهب و تاعالطا یروآنف اب طبترم فلتخم یاههنیمز رد صصختم دارفا زا یاهریجنز یروآدرگ اب هک میرواب نیا رب
 یاهتیلاعف یارب ار یبسانم یاضف و هدرک لح ار لیاسم هنوگ نیا زا یشان یاههغدغد میناوتیم اهنت هن ،یزاسدنتسم هب اکتا و درادناتسا
 یروآنف هزوح رد تساهلاس هک نامهورگ یاضعا نایاش هبرجت و ینف شناد رب هیکت اب ات میشوکیم هکلب ،مینک داجیا نایرتشم یلصا
 زا و هدرک هئارا ار تامدخ رد تیفیک نیرتالاب میناوتب ،دناهدوب یسدنهم و ینف تامدخ هئارا هب لوغشم ،طبترم یاههنیمز رگید و تاعالطا
 .میاهدوب قفوم رما نیا رد نونکات هک میرختفم و مینک بسک ار نایرتشم تیاضر قیرط نیا

 
 داهنشیپ عوضوم

 هنابز ود تروص هب هاوخلد یتنرتنیا یناشن هب امرفراک یارب بو تیاس یزادناهار و یحارط
 

 فادها
 تنرتنیا قیرط زا نیبطاخم اب طابترا ناکما داجیا و بو یور امرفراک هعومجم یفرعم •
 هدنیآ رد کینورتکلا تراجت یارب بسانم رتسب داجیا •
 رازاب رد تباقر تردق و تامدخ هرتسگ شیازفا •
 رازاب رد تکرش هاگیاج یاقترا •
 طبترم یاه تیاس و ناراکمه ،نیصصختم اب طابترا یارب یرتسب داجیا •
 نانکراک و نیبطاخم طسوت تکرش تاعالطا هب ناسآ یسرتسد •
 

 حرط یلک تاصخشم
 :دشاب ریز یاهشخب یاراد دیاب هدش یحارط بو هاگیاپ

 ،اهراکهار ،فادها ،یراک یامنرود و زادنامشچ ،ینامزاس تراچ ،هریدم تایه ،اهتیلاعف و تاناکما ،یلک یفرعم :هعومجم هرابرد •
 ینینچ نیا دراوم و اه همانیهاوگ ،نانکراک

  ناگدننکدیدزاب یارب ینف تاعالطا اب توافتم یاهامن زا هدش هئارا تازیهجت و الاک شیامن :تالوصحم •

 متسیس ریدم رظندم یاههژاودیلک یور وجوتسج ناکما اب یباختنا ناونع اب طبترم لیاف جرد :اههمانن�آ ،اهدرادناتسا ،تالاقم •

 یراک یاههزوح نالاعف و تاسسوم ،اهنامزاس ،ناراکمه نوچمه متسیس ریدم رظندم یاهتیاس هب کنیل جرد :طبترم یاهکنیل •

 و ناسآ لاسرا روظنم هب یمرف هارمه هب هعومجم یاهشخب و نانکراک ،تیریدم اب سامت هوحن و تاعالطا شیامن :سامت تاعالطا •
 رظن دروم دصاقم هب ناگدننکدیدزاب تساوخرد راکدوخ

 اههناسر و بلاطم همه تیریدم / تاحفص داجیا و تیریدم / یلک نیوانع و اهونم تیریدم :لماش تیاس تیریدم شخب •
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 ینف تاصخشم
 .دش دهاوخ یزاسهدایپ ،)یسیلگنا و یسراف( هنابز ۲ تروص هب تیاس •
 ،فورعم یاهرگرورم و فلتخم یاههاگتــسد اب یراگزاــس ،عیرــس یراذگراب :تفرگ دنهاوخ رارق رظن دم تیاــس یحارط رد تاکن نیا •

 ابیز و هداس یکیفارگ یحارط و تینما
 و هدش یحارط ایوپ تروص هب تیاس نیا .تشاد دهاوخ دوجو رگید ناربراک ای متسیس لووسم طسوت تیاس رد بلاطم جرد ناکما •

 تیاس رد هچ ره ناوتب نآ زا هرهب اب ات دهد یم رارق متسیس لووسم رایتخا رد ار یعونتم و عیسو رایسب تاناکما ،نآ تیریدم شخب
 .درک شیاریو ار تسا هدش ینیبشیپ

 تیریدم هناماس و هدشهیهت JQuery و HTML5، CSS3، JS یاهیروآنف قبط و ارگشنکاو تروص هب تیاس یکیفارگ بلاق •
 .دوشیم طبترم یکیفارگ مت نیا اب وتیزاس / یزبو / سرپدرو / الموج / پاشاتسرپ / وتنجم / تراکنپوا / لاپورد یاوتحم

 SSL یهاوگ اب تیاس تینما و هدش اپرب MySQL ساسا رب نآ هداد هاگیاپ و PHP هناماس .7.4 هخسن ساسا رب تیاس یلصا هیاپ •
 و Authentication، Authorization درادناتسا و حرطم یاهشور نیرت هتفرشیپ زا یریگهرهب اب و Let’sEncrypt زا

Encryption دوشیم نیمات فراعتم دح رد. 
 .دشاب اهیناسرزورهب و یتینما یاههلصو نیرخآ هارمه هب PHP7.4 یاراد Linux لماع متسیس رب ینتبم دیاب نابزیم رورس •
 رد و هدوب راگزاس Apple Safari 13 و Mozilla Firefox 75، Google Chrome 81 یاهرگرورم اب داهنشیپ نیا عوضوم تیاس •

 یاههاگتسد ای پاتپل ،یزیمور هنایار نوچ یعونتم یاههاگتسد زا هدافتسا اب و تنرتنیا ای تنارتنیا ریظن Web Based یاهطیحم
 .تشاد دهاوخ دوجو نآ زا رفن اهدص نامز مه یریگ هرهب ناکما و تسا هدافتسا لباق یشوگ و تلبت دننام هارمه دنمشوه

 هدنیامن هب هدش یحارط یاههناماس اب راک هوحن تعاس ۶ یط و هتفرگ رارق متسیس لووسم رایتخا رد هناماس ینف و یربراک تادنتسم •
 .دش دهاوخ هداد شزومآ امرفراک مرتحم

 
 حرط یزاس هدایپ نامز و راک ماجنا ییارجا همانرب و لحارم

 هدش هدامآ ییاهن هخسن یتآ زور ۴ یط سپس .دش دهاوخ شیامزآ زور ۳ یط و هدش یزادنا هار زور ۱۷ یط رظن دروم تیاس عومجم رد
 .تسا هدمآ همادا رد لحارم نیا حرش .دیسر دهاوخ یرادرب هرهب هب و
 

 مزال نامز تیلاعف حرش ناونع #
 تخانش  .١

 اهزاین
 یزاسهدامآ و اهزاین یزاسدنتسم و تخانش

 امرفراک طسوت تیاس هیلوا یاوتحم
 تیاس یلصا هتسه ندش صخشم :زور ۲
 امرفراک طسوت هیلوا یاوتحم یزاسهدامآ :زور ۲

٢.   
 یکیفارگ مت یحارط

 رظن دروم یکیفارگ مت و اهامن و اهدامن یحارط
 یارب امرفراک هب هئارا و یرجم طسوت

 ناشیا رظن تفایرد

 شیامنشیپ و هیلوا یحارط :زور ۶
 امرفراک رظن مالعا و یسررب :زور ۲

 تارYغت ماجنا :زور ۲
 هیلوا یزاسهدایپ  .٣

 یشیامزآ بصن و
 تیاس یاهتمسق یزاسهدایپ و یسیونهمانرب
 اوتحم تیریدم هناماس اب یکیفارگ مت طابترا و

 تیاس هیلوا یزاساپرب و یسیونهمانرب :زور ۷

 ییاهن شیامزآ  .٤
 اه یتساک عفر و

 یلامتحا یاهیتساک و اههناماس لماک یسررب
  اهنآ عفر و اهداریا شرازگ و

 یلامتحا یاهداریا عفر و یسررب :زور ۴

 ییاهن هخسن یزاسهدایپ  .٥
 تادنتسم لیوحت و

 یناسرزورهب ،نابیتشپ هیهت ،ییاهن هخسن بصن
 لیوحت و یربراک و ینف تادنتسم

 نابیتشپ هیهت و ییاهن هخسن یناسرزورهب :زور ۳
 تادنتسم لیوحت و یناسرزورهب :زور ۱

 یربراک و تیاس تیریدم هوحن شزومآ شزومآ  .٦
 امرفراک هب تعاس ۶ یط اههناماس

 زور ۱

 زور ۲۴ یرجم طسوت هدش فرص نامز عمج 
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 اه هنیزه
 :دوب دهاوخ ریز حرش هب لایر نویلیم ۶۰ ربارب روکذم تیاس یزادناهار و یحارط هنیزه

 یکیفارگ مت هیهت •
 )اههنوزفا و زاس هحفص ،زاسونم لماش( اوتحم تیریدم هناماس میظنت و بصن •
 بلاطم و لوصحم تیریدم هناماس •
 کینورتکلا تسپ و بو ینابزیم تامیظنت •

 ییاهن دادرارق و هتشاد دوجو حرط هنیزه ر�غت و تاناکما زا یخرب ندودز ای ندوزفا ناکما امرفراک تساوخرد تروص رد هک تسا یهیدب
 .دش دهاوخ ارجا و هیهت امرفراک رظن ساسا رب
 
 هرهب و راتخاـس رد ر�غت ای راـشتنا قح امرفراک و تـسا یرجم هب قلعتم داهنـشیپ عوـضوم یرازفامرن هتـسب یونعم و یدام قوقح همه
 مزلتــسم یرجم یبتک تیاــضر نودب امرفراک طــسوت هدــش هئارا حرط ای اهدک یریگراکهب .درادن ار ییزج ای یلک تروــص هب نآ زا هرابود
 .دوب دهاوخ یرجم هب تراسخ تخادرپ
 
 لکش نیرتهب هب ار حرط نیا مرتحم هعومجم نآ دنمشزرا یاهدومنهر زا یریگهرهب اب و دوخ شناد و نیشیپ براجت رب هیکت اب تسا دیما
 میرادرب ،تسا نایرتشم تیاضر بلج هک دوخ فده هب ندیسر رد رگید یماگ و هداد ماجنا

 
 نوزفازور تیقفوم یوزرآ اب

 رادیپس هورگ
 
 

 

 


