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 :ٍرٍد بِ هحیط آرضیَ ديجیتبل 

 .تشای ٍسٍد تِ هحیظ آسضیَ دیدیسال گاهْای صیش سا عی وٌیذ

گام ًخسر ،اتسذا آدسس هشتَط تِ ٍسٍد تِ هحیظ آسضیَ دیدیسال سا دس هشٍسگش ٍاسد ًواییذ، تِ فٌَاى هثال 

 :آدسس 

http://archive/UI/Forms/sigin.aspx 

 "ولوِ فثَس" ٍ "ضٌاسِ واستشی" دس اداهِ غفحِ ٍسٍد تِ سیسسن آسضیَ دیدیسال وِ ًیاص تِ ٍاسد ًوَدى  

 . داسد ، تاص هیگشدد 

 

 

 1زػَیش

 .ضٌاسِ واستشی ٍ سهض فثَس خَد سا هی زَاًیذاص هذیش سیسسن دسیافر ًواییذ

دس غَسزی وِ ضٌاسِ واستشی ٍ سهض فثَس سا تِ دسسسی ٍاسد ًواییذ، غفحِ ًخسر سیسسن آسضیَ دیدیسال تاص 

 (2زػَیش ).هیگشدد

 

http://archive/UI/Forms/sigin.aspx
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 2زػَیش 

 

 :دٍ ًَؿ  اص ایي خسسدَّا تِ ضشح ریل هی تاضذ. دس ایي غفحِ اهىاى چٌذیي ًَؿ خسسدَ ٍخَد داسد

 (Simple)خسسدَ سادُ .1

 (Advanced)خسسدَ خیطشفسِ . 2

 

 (Simple)جستجَ سبدُ  .1

خسسدَی " ٍ سدس صیش هٌَی "خسسدَ"دس غَسزی وِ دس هٌَّای افمی تاالی غفحِ ، هٌَی 

 سا ولیه ًواییذ، غفحِ خسسدَ سادُ تاص هیگشدد ،الصم تِ روش اسر وِ تشای ساحسی واستش "سادُ

دس خسسدَ، یه دسسشسی سشیـ دس غفحِ ًخسر سایر هٌؾَس گشدیذُ اسر وِ دس زػَیش ضواسُ 

 . ًطاى دادُ ضذُ اسر2 تا فذد 3
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 3زػَیش

دس اداهِ غفحِ  . (3 دس زػَیش 1ضواسُ ) سا ولیه ًواییذ "خسسدَ سادُ " صیش هٌَی "خسسدَ"اص هٌَی 

 .خسسدَی سادُ تاص هی گشدد

 

 4زػَیش 

1 

2 

1 2 
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 ٍاسد ًواییذ ٍ سدس تش سٍی دووِ "1"دس غفحِ خسسدَی سادُ فثاسذ هَسد خسسدَ سا دس لسور 

 .خسسدَ ولیه ًواییذ

 (4 دس زػَیش3ضواسُ ). دس اداهِ ًسیدِ خسسدَ دس خاییي غفحِ ًوایص دادُ هی ضَد

. تِ غَسذ خیص فشؼ خسسدَی سادُ فثاسذ هَسد خسسدَ سا دس زواهی خشًٍذُ ّا خسسدَ هی ًوایذ: ًىسِ 

سا اًسخاب  (ًام فیلذ )ٍ سدس هحذٍدُ  (ًَؿ خشًٍذُ)تشای هحذٍد ًوَدى تِ خشًٍذُ ای خاظ تایذ ًَؿ هذسن 

 (4 دس زػَیش4ضواسُ ). ًوَدُ ٍ دووِ خسسدَ سا ولیه ًواییذ

چٌاًچِ هذسن هَسد ًؾش داسای هسسٌذ تَد دس لسور خسسدَی سادُ ًَؿ هذسن سا اًسخاب وشدُ سدس 

خس اص اًدام ایي واس تِ غَسذ (5زػَیش ضواسُ )فیلذی سا وِ داسای هسسٌذ هی تاضذ سا اًسخاب وٌیذ 

زػَیش ضواسُ )ازَهازیه وادس هشتَط تِ زایح فثاسذ هَسد خسسدَ لیسر آیسن ّای هسسٌذ سا ًوایص هیذّذ 

 .وِ تا اًسخاب هَسد دلخَاُ خسسدَ سا تش اساس آى اًدام هی دّذ (6

 

 5زػَیش 
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 6زػَیش 

 

 (Advanced)جستجَ پیطزفتِ  .2

 سا اًسخاب ًواییذ، ٍیا دس غفحِ ًخسر سٍی "خسسدَی خیطشفسِ" صیش هٌَی "خسسدَ"اصهٌَی 

 1ضواسُ )دس اداهِ غفحِ خسسدَ خیطشفسِ تاص هیگشدد.  ولیه ًواییذ"خسسدَی خیطشفسِ"لیٌه 

 (.6 دس زػَیش2یا 

 
 6زػَیش 

 

1 

2 
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دس لسور همذاس هَسد خسسدَ  (7زػَیش ضواسُ )خس اص ٍسٍد تِ غفحِ ی خسسدَی خیطشفسِ 

، همذاسی سا وِ تشای خسسدَ هذ ًؾش داسیذ ٍاسد ًواییذ ٍ اص لسور فٌَاى (7 دس زػَیش1ضواسُ )

 . سا اًسخاب ًواییذ"فیلذ هَسد ًؾش"( 7 دس زػَیش2ضواسُ )هَسد خسسدَ 

 فالهر صدُ 3چٌاًچِ تخَاّیذ چٌذیي هَسد سا تِ غَسذ ضشٍط  زشویثی خسسدَ ًواییذ اص لسور 

 . سا اًسخاب ًواییذ"تدض"  ٍ " یا"  ، "ٍ"ضذُ دس زػَیش، همادیش 

- ولیه ًواییذ ٍ ًسیدِ دس خاییي خٌدشُ تِ ًوایص دس هی"خسسدَ"دس اداهِ تش سٍی دووِ 

 (7 دس زػَیش4لسور ).آیذ

 

 
 7زػَیش 

 

 –اًَاؿ "چٌاًچِ تخَاّیذ دس یه دسخر هسسٌذ ًَفی هطخع خسسدَ خیطشفسِ سا اًدام دّیذ، اص لسور 

دس اداهِ لیسر دسخسی هسسٌذ ًَفی . سا اًسخاب ًواییذ"اًسخاب اص دسخسَاسُ هسسٌذ ًَفی" گضیٌِ "ّوِ اًَاؿ 

اص ایي دسخر هی زَاًیذ خشًٍذُ ای سا اًسخاب ًواییذ ٍ خسسدَ سا تش اساس هَاسد هَخَد دس ایي . تاص هیگشدد

 (8زػَیش ). ًَؿ اًدام دّیذ

1 2 

3 

4 
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 8زػَیش

 

 ، زواهی فیلذّای " آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس "تقذ اص اًسخاب هذسوی اص دسخسَاسُ هسسٌذ ًَفی  هثال هذسن 

 فیلسش خَاٌّذ " آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس "  تش اساس فیلذّای خشًٍذ7ُ دس زػَیش 2هَخَد دس وادس ضواسُ 

 .ضذ

 . ولیه ًواییذ"خسسدَ"تقذ اص ٍاسد ًوَدى همذاس هَسد خسسدَ، تش سٍی دووِ 
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  چٌاًچِ هیخَاّیذ فمظ تخطی اص فثاسذ هَسد ًؾش سا زایح ًوَدُ ٍ خسسدَ اًدام دّیذ وافی اسر

تِ فٌَاى هثال چٌاًچِ لػذ .  دس اتسذا ٍ یا اًسْای فثاسذ زایح ضذُ اسسفادُ ًواییذ"*"اص واساوسش 

 سا داسیذ ٍلی ًویذاًیذ تیي لشاسداد ٍ خطسیثاًی فاغلِ تِ واس "لشاسداد خطسیثاًی"خسسدَی فثاسذ 

 .سا زایح ًواییذ* سفسِ ٍ یا ًین فاغلِ وافیسر تشای خسسدَ فثاسذ لشاسداد

  تایذ فثاسذ هَسد ًؾش سا . دس غَسزی وِ هیخَاّیذ ًشم افضاس دلیما فثاسذ زایح ضذُ سا تاصیاتی ًوایذ

 لشاس دّیذ  ٍ یا اص گضیٌِ خسسدَی دلیك وِ دس خاییي وادس خسسدَ لشاس داسد ' " 'داخل واساوسش 

 (9زػَیش ضواسُ  ).اسسفادُ ًواییذ 

 

 9زػَیش 
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  تِ ّوشاُ )دس خسسدَی سادُ ٍ خیطشفسِ هیسَاًیذ ًسایح خسسدَ سا تِ غَسذ لیسر ٍ یا گالشی

  ٍ ًوایص 10ًوایص گالشی دس زػَیش ضواسُ . ٍ یا خذٍل، هالحؾِ ًواییذ (فىس غفحِ اٍل سٌذ

 . هطخع هی تاضذ12 ٍ ًوایص خذٍلی دس زػَیشضواسُ 11لیسسی دس زػَیش ضواسُ  

 

 10زػَیش 

 

 
 11زػَیش 
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 12زػَیش 

 

 دسسشسی تِ ًسایح هَخَد دس خسسدَی سادُ 

 "ضٌاسٌاهِ"دس لسور خسسدَی سادُ همذاسسا خسسدَ ًواییذ، تشای هطاّذُ خضئیاذ ًسیدِ خسسدَ تش سٍی 

 (.14زػَیش )غفحِ ضٌاسٌاهِ سٌذ تاص هی گشدد. (13زػَیش)ولیه ًواییذ

 

  دس غَسزی وِ هیخَاّیذتذٍى ٍاسد ضذى تِ غفحِ ضٌاسٌاهِ اعالفاذ هشتَط  تِ فیلذّای اعالفازی

 دس وٌاس ّش هذسن یه سٌذ سا هالحؾِ وٌیذ ، وافی اسر ًطاًگش هَس سا تش سٍی آیىَى زػَیش

 . لشاس دّیذ زا دس خٌدشُ تاص ضذُ اعالفاذ واهل سا هطاّذُ وٌیذ
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 13زػَیش 

 

 غَسذ "خاالیص ًسایح "دس ًَاس وٌاسی غفحِ ًسایح خسسدَ دسسِ تٌذی ّایی تش سٍی ًسایح زحر فٌَاى 

گشفسِ اسر وِ واستش تا اسسفادُ اص ّش یه اص آیسن ّا هیسَاًذ ًسایح خسسدَ سا هحذٍد تِ گضیٌِ هَسد ًؾش 

 .ًوایذ
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 14زػَیش 

 

 :ضٌبسٌبهِ

 

 .دس غفحِ ضٌاسٌاهِ هذسن، خذٍلی حاٍی اعالفاذ ایي هذسن سا هطاّذُ  هیٌواییذ

هاًٌذ فْشسر )ٍ تشای آى هذسن، هٌذسخاذ  (jpgهثال )دس غَسزیىِ فایل ّای هذسن اص ًَؿ زػَیشی تاضٌذ 

ثثر ضذُ تاضذ، دٍ خٌل تاص ٍ تسسِ ضًَذُ ( دس اًسْای وساب اسرIndexهاًٌذ )ٍ ًوایِ  (دس یه وساب اسر

 (.14.2 ٍ 14.1زػاٍیش ضواسُ ).  ریل فیلذ ّای ضٌاسٌاهِ ًطاى دادُ هیطَد"فْشسر هٌذسخاذ" ٍ "ًوایِ"
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 14.1تصَيز 

 

 14.2تصَيز 
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ّوچٌیي . هی تاضذ، وِ ّش وذام حاٍی یه یا چٌذ هذخل اسر (صتاى ، هىاى ، فشهر)خٌل ًوایِ ضاهل 

هثال هیسَاى زٌْا هذخلْایی . هیسَاى هذخلْای یه ًوایِ سا تش حسة حشٍف الفثا فیلسش وشد ٍ یا خسسدَ وشد

 اص حشٍف الفثا ولیه ضذُ زا هذخلْایی Aدس زػَیش صیش حشف )وِ تا حشف خاغی ضشٍؿ هیطًَذ سا ًطاى داد

 :(وِ تا ایي حشف ضشٍؿ هیطًَذ ًوایص دادُ ضًَذ

 
دس خاییي زشیي لسور غفحِ ضٌاسٌاهِ، چٌاًچِ تیٌٌذُ سایر تا ًام واستشی ٍ ولوِ فثَس خَد ٍاسد ضذُ تاضذ 

هیسَاًذ ًؾش خَد سا ٍاسد وٌذ، ایي ًؾش خس اص زاییذ زَسظ هذیش سایر دس خاییي غفحِ ًوایص دادُ خَاّذ 

 (14.3زػَیش ). ضذ
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 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 
 14.3تصَيز 

 

( 14زػَیش) تشای هطاّذُ فایل ّای هشتَط تِ هذسن ًطاى دادُ ضذُ دس ضٌاسٌاهِ تش سٍی دووِ ًوایص 

 (15زػَیش )خٌدشُ ًوایص فایل تاص هی گشدد.ولیه ًواییذ

 

 
 15زػَیش 

 

1 
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 :صفحِ ًوبيص فبيل ّبي تصَيزي

 . ًوایص دادُ هیطَد15تاضذ زػَیش  (JPG, GIFهاًٌذ )اگش فایل ّای دسٍى هذسن اص ًَؿ زػَیشی 

وِ دس اداهِ تِ زَضیح آًْا  (15.1زػَیش )دس سور ساسر ایي غفحِ خٌلی ضاهل چٌذ سشتشي ٍخَد داسد 

 .هیدشداصین

 
 

 15.1زػَیش 

 

 

 ( :15.1زػَیش )زَضیحاذ سشتشگْای سور ساسر 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

زوام زػاٍیش هذسن سا تِ غَسذ تٌذ اًگطسی ًطاى هی دّذ ٍ تا ولیه سٍی ّش وذام : سشتشي تٌذ اًگطسی

 .هیسَاى آى سا دس ًوایطگش سور چح هالحؾِ وشد

 اًسخاب ضَد فْشسر هٌذسخاذ ٍ ًوایِ ّای آى "دس ایي هٌثـ"چٌاًچِ دووِ سادیَیی : سشتشي خسسدَ

 .هذسن سا خسسدَ هیىٌذ وِ زػَیش آى سا دس تاال هطاّذُ هیىٌیذ

 خسسدَ ضذ ٍ هالحؾِ هی ضَد وِ "دس ایي هٌثـ" تا اًسخاب دووِ سادیَیی Averageدس ایي هثال فثاسذ 

تا ولیه سٍی ضواسُ غفحِ آى گضیٌِ، غفحِ هشتَعِ دس . ّن دس فْشسر ٍ ّن دس ًوایِ هَاسدی یافر ضذ

 .ًوایطگش سور چح ًطاى دادُ هیطَد

فْشسر هٌذسخاذ هذسن سا ًطاى هیذّذ ٍ تا ولیه سٍی ّش وذام اص سشفػل ّا غفحِ : سشتشي فْشسر

 .هشتَعِ دس ًوایطگش سور چح ًطاى دادُ هیطَد

 .ضٌاسٌاهِ هذسن سا ًطاى هیذّذ: سش تشي ضٌاسٌاهِ

 : 1 ضواسُ 15زَضیح ولیذ ّای فالهر گزاسی ضذُ دس زػَیش 

 (16زػَیش ضواسُ )ًوایص ولی فایل ضویوِ ضذُ تِ ایي سٌذ : (ًوایص سادُ) دووِ 

 
 16زػَیش 

هطاّذُ زوام هَاسد تٌذ اًگطسی دس یه غفحِ تا زقذاد هطخػی ًوایص : (ًوایص تٌذ اًگطسی)دووِ 

 (17زػَیش ضواسُ )



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 
 17زػَیش 

 .ٍسٍد تِ هحیظ زَسق : دووِ 

 . تِ غفحِ ًوایص سٌذ تاص هی گشدیذ"تاصگطر تِ غفحِ ًوایص"تا ولیه تش سٍی لیٌه 

زػَیش ضواسُ  ). دس ایي غفحِ سٌذ سا ّواًٌذ یه وساب یا خضٍُ هی زَاًیذ تا اسسفادُ اص هَضَاسُ ٍسق تضًیذ

18) 

 

 

 18زػَیش ضواسُ 

 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 . روش ضذُ اسرولیذ تشای سفسي تِ غفحِ ای وِ ضواسُ غفحِ آى دس لوسر  : دووِ 

 .سفسي تِ سٌذ تقذی  : دووِ 

 .سفسي تِ سٌذ لثلی  : دووِ 

 .سٌذ سا دس خْر فمشتْْای سافر چشخص هیذّذ : دووِ 

 .سٌذ سا دس خالف خْر فمشتِ ّای سافر چشخص هیذّذ: دووِ

 .سٌذ هشتَعِ سا دس اًذاصُ ٍالقی ًطاى هیذّذ: دووِ 

 .تش سٍی فىس تاص ضذُ تضسي ًوایی غَسذ هی گیشد : دووِ 

 .تش سٍی فىس تاص ضذُ وَچه ًوایی غَسذ هی گیشد : دووِ 

 ولیه "ًوایص"دس غَسزی وِ تقذ اص خسسدَی سادُ دس غفحِ حاٍی ًسایح خسسدَ، تش سٍی لیٌه 

 . تاص هی گشدد"ًوایص سٌذ"، غفحِ (15زػَیش)ًواییذ

 

 :صفحِ ًوبيص فبيلْبي الکتزًٍیکی

تاضذ، خس اص ولیه وشدى ًوایص دس غفحِ Wordیا PDFدس غَسزیىِ فایل خسسدَ ضذُ تِ فشهر 

دس سور ساسر ایي غفحِ دٍ سشتشي . هی سٍیذ (19زػَیش )ضٌاسٌاهِ تِ غفحِ ًوایص فایلْای الىسشًٍیىی 

 هذسن سا ًطاى PDF ٍ Wordضٌاسٌاهِ ٍ فایلْا دیذُ هیطَد وِ اٍلی ضٌاسٌاهِ هذسن ٍ دٍهی فایلْای 

ّش فایل دس لیسر، آى فایل دس ًوایطگش  سور چح تا ولیه تش سٍی دووِ ًوایص . هیذّذ

 .ًطاى دادُ خَاّذ ضذ



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 
 19تصَيز

 

 :زَضیح ولیذ ّای فالهر گزاسی ضذُ دس ًوایطگش فایلْای الىسشًٍیىی

 :یه خٌل دس سور چح ًوایطگش تاص هیىٌذ وِ حاٍی دووِ ّای صیش اسر: دووِ 

  ِزوام غفحاذ سٌذ سا تِ غَسذ تٌذ اًگطسی ًطاى هیذّذ : دوو. 

  ِزوام هَاسد تَن هاسن ضذُ سا ًطاى هیذّذ : دوو. 

  ِضواین سٌذ سا ًطاى هیذّذ : دوو. 

 

 . سا خسسدَ هیىٌذWord یا PDFدسٍى فایل  : دووِ 

 .هیشٍدWord یا PDFتِ غفحِ تقذی یا لثلی دس فایل  : دووِ ّای

 تِ آى Enterتا ٍاسد وشدى غفحِ هَسد ًؾش دس وادس ٍ فطشدى ولیذ  : دووِ 

 ول 1058دس هثال تاال، فذد ). غفحِ هیشٍد، دس سور ساسر ًیض ول غفحاذ سٌذ ًطاى دادُ هیطَد

 .(غفحاذ هذسن اسر

 .تش سٍی غفحاذ سٌذ، تضسگٌوایی ٍ یا وَچىٌوایی اًدام هیذّذ : دووِ ّای 

 .تا اًسخاب تضسگٌوایی خیطٌْادی اص لیسر،آى سا تش غفحاذ سٌذ افوال هیىٌذ : دووِ 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 :(آهفی تئبتز)صفحِ ًوبيص فبيلْبي چٌذ رسبًِ اي 

 20 تاضذ زػَیش … ,mp3, mp4چٌاًچِ هذسوی سا وِ خسسدَ هیىٌیذ حاٍی فایلْای چٌذسساًِ ای هاًٌذ 

 زقثیِ ضذُ هیسَاى آًشا تِ غَسذ زػَیشی ٍ یا غَزی Media Playerؽاّش هیطَد وِ تا اسسفادُ اص 

 .هالحؾِ وشد

 
 20زػَیش 

 لیسسی اص فایلْای هذسن ٍخَد داسد وِ تا ولیه سٍی ّش وذام هیسَاى آى فایل سا Media Playerدس صیش 

 . هطاّذُ وشدPlayerدس 

 

  :Multitifصفحِ ًوبيص فبيل 

تاص هیطَد ، دس سور ساسر  (21زػَیش ) تاضذ tifاگش هذسوی سا وِ خسسدَ هیىٌیذ حاٍی فایلْای تِ فشهر 

 دسٍى هذسن سا ًطاى هیذّذ ٍ دٍهی tifایي غفحِ دٍسشتشي فایلْا ٍ آیسوْا دیذُ هیطَد  وِ اٍلی فایلْای 

غفحاذ فایل اًسخاتی سا تِ غَسذ تٌذاًگطسی ًطاى هیذّذ وِ تا ولیه سٍی ّش وذام اص زػاٍیش تٌذ اًگطسی 

 .هیسَاى آى غفحِ سا دس ًوایطگش سور چح هطاّذُ وشد



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 
 21زػَیش 

 

 :Multitifزَضیح ولیذ ّای فالهر گزاسی ضذُ دس ًوایطگش فایل 

 اًسخاتی خطر سش ّن tifدس ایي غفحِ زوام غفحاذ فایل . غفحِ ًوایص سادُ سا تاص هیىٌذ : دووِ 

 .ًطاى دادُ هیطًَذ

 .غفحِ ًطاى دادُ ضذُ سا ًَد دسخِ تِ سور چح یا ساسر هیچشخاًذ : دووِ 

چٌاًچِ سٍی غفحِ تضسگٌوایی غَسذ گشفسِ تاضذ ٍ غفحِ اص حذٍد ًوایطگش خاسج ضذُ تاضذ  : دووِ 

تا اًسخاب ایي دووِ ٍ سدس ولیه سٍی زػَیش ٍ ًگْذاضسي دووِ هَضَاسُ ٍ حشور تِ چح ٍ ساسر هیسَاى 

 .لسوسْای هخسلف غفحِ سا هطاّذُ وشد

اگش یىی اص ایي دووِ ّا سا اًسخاب ًواییذ ٍ سدس سٍی آى زػَیش ولیه ًواییذ تضسگٌوایی ٍ : دووِ

 .یا وَچىٌوایی غَسذ هی گیشد

تا ولیه سٍی ایي دووِ اتسذا فىس تِ اًذاصُ ٍالقی خَد ًوایص یافسِ ٍ تا ولیه هدذد تِ  : دووِ 

 .اًذاصُ زوام غفحِ دس هی آیذ

تِ زشزیة اص ساسر تِ چح تِ آخشیي غفحِ، غفحِ تقذی، غفحِ لثلی ٍ  : دووِ ّای 

 .اٍلیي غفحِ هیشٍد



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 تِ غفحِ "تشٍ" ٍ یا ولیه سٍی دووِ Enterتا ٍاسد وشدى غفحِ هَسد ًؾش ٍ صدى  : دووِ 

دس ایٌدا ). ّوچٌیي دس سور ساسر وادس زقذاد ول غفحاذ فایل اًسخاتی هطاّذُ هیطَد. هَسد ًؾش هی سٍد

 .( غفح3ِ

 :(هحتَاي ٍة) Htmlصفحِ ًوبيص فبيلْبي هتٌی ٍ 

 فایلْایی HTMLفایلْای . (22زػَیش ) تِ واس هیشٍد TXT, HTMLایي غفحِ تشای ًوایص فایلْای اص ًَؿ 

ّسسٌذ وِ دس ایٌسشًر تِ فٌَاى غفحاذ ٍب تِ واس هیشًٍذ ٍ تشای ًوایص آًْا تِ اتضاسی تِ ًام هشٍس گش ًیاص 

 . سا ًطاى هیذّذHTMLغفحِ هحسَای ٍب ّواًٌذ یه هشٍس گش یه غفحِ . اسر

 , HTMLدس سور ساسر ایي غفحِ سشتشگْای ضٌاسٌاهِ ٍ آیسن ّا هیثاضذ وِ سشتشي آیسوْا زوام فایلْای 

TXTهذسن سا ًطاى هی دّذ ٍ تا ولیه سٍی ّش آیسن هحسَای آى دس ًوایطگش سور چح ًطاى دادُ هیطَد  . 

 

 

 
 

 22تصَيز 

 

 

 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 :(فبيل ّبي تصَيزي بب کیفیت ببال)صفحِ ًوبيص ًقطِ 

دس ایي غفحِ هیسَاى زػاٍیش تضسي ٍ تا ویفیر تاال سا وِ صهاى تاسگزاسی آًْا تِ دلیل حدن تاال 

 .صیاد اسر سا دیذ

 

 23زػَیش 

 اگش هیخَاّیذ سٍی زػَیش تضسگٌوایی یا وَچىٌوایی اًدام دّیذ اص دووِ ّای 

 ویفیر زػَیش تا تضسي زش زَخِ ضَد وِ تا ولیه سٍی دووِ تضسگٌوایی . اسسفادُ وٌیذ

چٌاًچِ هی خَاّیذ زػَیش تِ حالر صهاى تاسگزاسی غفحِ تشگشدد اص . ضذى حفؼ هی ضَد

  اسسفادُ وٌیذ ٍ اگش هی خَاّیذ زػَیش تِ غَسذ زوام غفحِ دسآیذ اص دووِ دووِ 

 .دس حالر زوام غفحِ ًیض زوام دووِ ّای وٌسشل زػَیش هَخَد ّسسٌذ. اسسفادُ وٌیذ

اگش دووِ هَضَاسُ تش سٍی زػَیش تضسگٌوایی ضذُ ًگِ داضسِ ضَد ٍ هَضَاسُ حشور دادُ ضَد 

 .زػَیش حشور وشدُ ٍ خیوایص هیطَد



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

دس ریل غفحِ فایلْای زػَیشی هذسن ًطاى دادُ ضذُ اًذ وِ تا ولیه سٍی آًْا یا صدى دووِ 

 .هیسَاى آًْا سا دس ًوایطگش تاالی آى دیذ"لثلی" ٍ "تقذی"ّای 

 

 23.1تصَيز 

 :تصحیح اطالعبت 

 تِ غفحِ ٍیشایص دس غَسزی وِ تخَاّیذ اعالفاذ ٍاسد ضذُ سا زػحیح ًواییذ، تا ولیه سٍی دووِ 

 .هذسن ٍاسد ضذُ ٍ هی زَاًیذ فیلذّا ٍ فایل ّا سا ٍیشایص ًواییذ

 

 24زػَیش

 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 ولیه وشدُ ٍ فایلْای هَسد ًؾش سا "اًسخاب فایل"اگش لػذ افضٍدى زػاٍیش اسٌاد خذیذ سا  داسیذ تشٍی دووِ 

 .اًسخاب وٌیذ

دس غَسزی وِ ًیاص تِ زىویل فیلذّای سور ساسر غفحِ سا داسیذ تا زَخِ تِ زػاٍیش، اعالفاذ ّش فیلذ سا 

 .واهل ًواییذ

 ًوایاى خَاّذ "فولیاذ ٍیشایص تا هَفمیر اًدام  ضذ"خیغام .  ولیه وٌیذ"رخیشُ"دس ًْایر سٍی دووِ 

 .ضذ

 . زػَیش تاسگزاسی ضذُ تضسگٌوایی هی ضَدتا اًسخاب دووِ  

 .  زػَیش تاسگزاسی ضذُ وَچىٌوایی هی ضَدتا اًسخاب دووِ 

  زػَیش تاسگزاسی ضذُ تِ اًذاصُ ٍالقی آى تضسي هی ضَد ٍ تا ولیه هدذد تِ حالر تا اًسخاب دووِ 

 .اٍلیِ تش هی گشدد

 . دسخِ هی چشخذ90  زػَیش تاسگزاسی ضذُ دس خْر خالف فمشتِ سافر تِ هیضاى تا اًسخاب دووِ 

 . دسخِ هی چشخذ90  زػَیش تاسگزاسی ضذُ دس خْر فمشتِ سافر تِ هیضاى تا اًسخاب دووِ 

 . ّوِ زػاٍیش تاسگزاسی ضذُ اًسخاب هی ضًَذتا اًسخاب دووِ 

 . ّوِ زػاٍیش اًسخاب ضذُ چاج هیطًَذتا اًسخاب دووِ 

 .  ّوِ زػاٍیش اًسخاب ضذُ حزف هیطًَذتا اًسخاب دووِ 

 .خس اص رخیشُ هذسن تشای خسسدَ ٍ یا ًوایص هذسن دس سایر ، تِ صتاًِ واسزاتل تشٍیذ



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 24.1زػَیش

ٍ اًسخاب خشٍفایل  (هاًٌذ ضواسُ دسخَاسر)دس لسور خسسدَ هی زَاًیذ خسسدَی خَد سا تش اساس فثاسذ 

 .ٍ یا دس تاصُ زاسیخی هطخػی اًدام دّیذ

 . دس لسور آیسوْای آخلَد ضذُ ، زوام هَاسدی وِ زَسظ واستش ٍاسد ضذُ ًوایص دادُ هی ضَد

 . هذسن هَسد ًؾش حزف هی ضَدتا ولیه سٍی گضیٌِ 

 تشای "ٍیشایص هذسن"هذسن دس غفحِ ). هذسن هَسد ًؾش سا هی زَاى ٍیشایص وشدتا ولیه سٍی گضیٌِ 

 (.ٍیشایص هدذد تاص هی ضَد

 . غفحِ ضٌاسٌاهِ هذسن تاص هیطَدتا ولیه سٍی گضیٌِ 

 هٌذرجبت هذرک

 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 24.2زػَیش

 

 هَرد کبربزد

 خسسدَ ٍ دسسیاتی سشیقسش تِ هَضَفاذ ٍ ولوِ ّای هَسد ًؾش

 . هَضَؿ سا ًَضسِ سدس غفحِ هَسد ًؾش سا  اص لیسر اًسخاب ًواییذ"فٌَاى"دس لسور 

دس غیش ایٌػَسذ فشصًذ سا اًسخاب . چٌاًچِ فٌَاى ًَضسِ ضذُ سشفػل تَد گضیٌِ ّوسغح سا اًسخاب وٌیذ

 . ًواییذ زا آیسن ًَضسِ ضذُ تِ  فٌَاى فشصًذ سشفػل لشاس تگیشد

 .چٌاًچِ فٌَاى ًَضسِ ضذُ تا آیسن لثلی دس یه سغح لشاس داسًذ، گضیٌِ ّوسغح سا اًسخاب ًواییذ

 هی زَاى آى سا ٍیشایص وشد ٍ تا اًسخاب دووِ "ٍیشایص"تا اًسخاب هَاسد زایح ضذُ ٍ ولیه سٍی دووِ 

 . آیسن هَسد ًؾش سا حزف وشد"حزف "

 ًوبيِ 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 24.3زػَیش

 

 .  هی زَاى ًوایِ سا ایداد وشد"اضافِ وشدى ًوایِ خذیذ"تا ولیه سٍی دووِ 

 گضیٌِ هشتَعِ سا اًسخاب "ًَؿ ًوایِ" ًام هَسد ًؾش سا زایح ًواییذ ٍ دس لسور "فٌَاى ًوایِ"دس لسور 

 . ولیه ًواییذوٌیذ، دس ًْایر سٍی دووِ 

 ًَؿ ًوایِ

چٌاًچِ ًوایِ زقشیف ضذُ هشتَط تِ زػَیش تَد ًوایِ زػَیشی ٍ اگش هشتَط تِ خذٍل تَد ًوایِ خذاٍل سا 

گضیٌِ ّای ایي لسور زَسظ هذیش سایر .دس غیش ایٌػَسذ تا زَخِ تِ واستشد اًسخاب گشدد. اًسخاب وٌیذ

 .لاتل زغییش هیثاضذ

زػَیشی ٍخَد داسد تا ًام آسضیَ خاخیشٍس ٍ دس چٌذیي غفحِ هسسٌذ آهذُ اسر، ٌّگام زقشیف ًوایِ : هثال

ًَؿ ًوایِ سا زػَیشی اًسخاب وٌیذ ٍ دس لسور هذخل فٌَاى آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس سا زایح ًواییذ ٍ 

 .غفحِ ّای هَسد ًؾش سا تِ هذخل اسزثاط دّیذ

 . ولیه ًواییذخس اص ایداد ًوایِ سٍی دووِ 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 24.4زػَیش

 ، آیسن یا "ضواسُ غفحِ"سدس دس لسور .  هیسَاى یه هذخل خذیذ زقشیف وشد"فٌَاى هذخل"دس لسور 

 ولیه وٌیذ سدس سٍی آیىي . (هی زَاى چٌذیي آیسن سا اًسخاب وشد)آیسوْای هَسد ًؾش سا اًسخاب وٌیذ

 .زا آیسوْای اًسخاب ضذُ تِ هذخل هَسد ًؾش هشزثظ ضَد ٍ هذخل خذیذ ایداد هی گشدد

 . هی زَاى هذخل ایداد وشد"اضافِ وشدى هذخل خذیذ"تا ولیه سٍی دووِ 

 آیسوی سا خسسدَ هی ًوایذ ٍ تا  تا زایح لسوسی اص ًام هذخل ٍ ولیه سٍی دووِ "هذخل"دس لسور 

 .   هذخل یافر ضذُ سا هی زَاى حزف وشدولیه سٍی دووِ 

 ECEایداد ٍ ٍیشایص خشًٍذُ اص عشیك خشٍزىل 

 (رٍش ارتببطی ًزم افشارّبي اتَهبسیَى اداري بب ًزم افشار هذيزيت اسٌبد ٍ آرضیَ الکتزًٍیکی پبپیزٍس)

 جذيذ پزًٍذُ ايجبد



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 آسضیَ تِ عَس هثال ایویل تِ سا آى ٍ ًوَدُ زْیِ اداسی ازَهاسیَى عشیك اص ًوًَِ ًاهِ یه-  1

(ece@nlho.ir )عشیك اص ECE ًواییذ اسسال. 

 .ضَیذ ٍاسد آسضیَ ٍب سایر چٌذ دلیمِ تِ اص تقذ سشٍس، هیل دسیافر ٍ ایٌسشًر سشفر تِ زَخِ تا-  2

 صفحِ در صفحِ ًسخت بب کلیک بز رٍي گشيٌِ ببرگذاري بِ صفحِ ببرگذاري ٍارد ضذُ ٍ  در

. ًوبيیذ کلیک را بزٍسرسبًی دکوِ ٍ ًوَدُ هزاجعِ آرضیَي پیص هٌَي بِ ببرگذاري

 

 24.5زػَیش

 ٍ  اسسال ضذُ اسر سا اًسخاب وٌیذ ECEًؾش وِ اص عشیك خشٍزىل  هَسد سٌذ ، لیسر تشٍصسساًی اص خس- 

 تِ اًسمال" دووِ ،سدس ًوَدُ اًسخاب سا  خشًٍذُ ای وِ خَاسساس اًسمال ایي سٌذ تِ آى خشًٍذُ ّسسیذ ًَؿ

. ًواییذ ولیه سا "خشٍفایل



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 24.6زػَیش

 

 24.7زػَیش



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 ًوَدى ٍاسد تا ٍ ضذُ ایداد خذیذ خشًٍذُ یه ، اًسمال سٌذ هَسد ًؾش تِ ًَؿ خشًٍذُ ی اًسخاب ضذُ اص خس- 4

. ًواییذ ولیه سا رخیشُ دووِ ، ّا فیلذ غحیح همادیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24.8زػَیش



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

  

 24.9زػَیش

. ًواییذ ولیه سا ًوایص دووِ خشًٍذُ سٍیر تشای ، خشًٍذُ ثثر فولیاذ هَفك اًدام اص خس- 5

 

 24.10زػَیش



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 24.11زػَیش

 هَجَد پزًٍذُ بِ افشٍدى

 .ًواییذ هشاخقِ آى ضٌاسٌاهِ تِ ٍ یافسِ خسسدَ هٌَّای عشیك اص سا هذ ًؾش خشًٍذُ -1

 ًوایص لیسر اص ٍ ًوَدُ ولیه (ECEخشٍزىل ) الحالل تِ هذسن دووِ سٍی تش ضٌاسٌاهِ غفحِ دس  -2

 .ًواییذ ولیه سا "خاسی هذسن تِ الحاق" دووِ ٍ اًسخاب سا هَسدًؾش سٌذ ، ضذُ دادُ



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 
 24.12زػَیش

 
 24.13زػَیش

 :تَضیحبت

 .سٌذ اًسخاب ضذُ تِ اتسذای اسٌاد خشًٍذُ ی ٍیشایص ضذُ اضافِ ضَد :الحاق تِ اتسذا

 .سٌذ اًسخاب ضذُ تِ اًسْای اسٌاد خشًٍذُ ی ٍیشایص ضذُ اضافِ ضَد :الحاق تِ اًسْا



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 سا آسضیَی خیص غفحِ ، گشفسِ اًدام زغییشاذ ٍ خشًٍذُ سٍیر تشای ، الحاق فولیاذ هَفك اًدام اص خس- 3

. ًواییذ ولیه ًوایص دووِ سٍی تش ٍ تسسِ

 

 24.14زػَیش

 پیوبيص

دس ایي تخص واستش تا اسسفادُ اص هٌَی هشٍس دس هٌَّای تاالی غفحاذ ، هی زَاًذ تِ گضیٌِ ّای هخسلف 

  (25زػَیش ضواسُ  ). هشٍس ٍ خیوایص دسسشسی خیذا وٌذ



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 25زػَیش 

 

 25.1زػَیش 

خس اص ؽاّش ضذى ًسایح خیوایص ، واستش تا اسسفادُ اص وادس خسسدَی زقثیِ ضذُ هیسَاًذ دس فیلذ هَسد 

 .ًؾش تش سٍی ًسایح هَخَد، خسسدَ اًدام دّذ

  دس تخص خیوایص ّن هیسَاى اص گضیٌِ ّای ًوایص لیسر ، گالشی ٍ یا خذٍل اسسفادُ ًوَد . 

 :اضبفِ ًوَدى بِ  لیست عالقِ هٌذي ّب 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

خٌدشُ .ولیه ًواییذ(تشگضیذى)  تاضیذ، اگش تش سٍی دووِ "ضٌاسٌاهِ سٌذ"دس غَسزی وِ دس غفحِ 

 فٌَاى هَسد ًؾش سا ٍاسد ًواییذ، هَلقیر آى "فٌَاى هذسن"دس لسور . لیسر فاللِ هٌذی ّا تاص هی گشدد

سا دس دسخر زقییي ًواییذ ٍسدس ولیذ اضافِ سا ولیه ًواییذ، حال هذسن هشتَعِ اضافِ هی گشدد ٍدس 

 . سا ولیه ًواییذ"رخیشُ"اداهِ  دووِ 

 

 

 26زػَیش 

 :هجوَعِ ّب

چٌاًچِ تخَاّین یه خسسدَ سا رخیشُ وشدُ ٍ تِ فٌَاى یه هدوَفِ دس غفحِ اغلی ًوایص دّین اص ایي 

تشای ساخسي یه هدوَفِ اتسذا زَسظ خسسدَی سادُ یا خسسدَی خیطشفسِ یه . اهىاى اسسفادُ هی وٌین

 خسسدَ سا تِ غَسذ فادی اًدام هیذّین ٍ چٌاًچِ دسسشسی ساخر هدوَفِ سا داضسِ تاضین آیىَى

( 27زػَیش )دس لسور تاال سور چح غفحِ خسسدَ ًوایص هی یاتذ ٍ تا ولیه سٍی ایي آیىَى غفحِ صیش 

 :تاص هیطَد

 

 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 27تصَيز 

خش ضذُ اسر، سدس تا ایداد  ّواًغَس وِ هطاّذُ هیطَد فیلذ سیطِ تِ غَسذ ازَهازیه اص فشهَل خسسدَ 

 .ًام ٍ زَضیحاذ، هدوَفِ ساخسِ هی ضَد ٍ تِ لسور هدوَفِ ّا دس غفحِ اغلی اضافِ هی ضَد

 .دس ّش سغح هی زَاًیذ فیلذّا سا تش اساس اٍلَیر اًسخاب ًواییذ

اگش تخَاّین هذاسوی سا تِ غَسذ اسسازیه تِ هدوَفِ خَد تیفضایین تایذ خس اص خسسدَی هذاسن زَسظ 

 (:28زػَیش )چه تاوس سور ساسر ّش هذسن، آًْا سا اًسخاب وشد 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 28تصَيز 

 :ًوایص دادُ هی ضَد (29زػَیش ) سا ولیه وشد دس ایي غَسذ غفحِ صیش  ٍ سدس دووِ 

 

 29تصَيز 

 سا اًسخاب وشدُ ٍ اص لیسر وطَیی هدوَفِ هَسد ًؾش سا "افضٍدى تِ هدوَفِ"سدس هغاتك زػَیش تاال 

 .اًسخاب وشدُ ٍ دووِ ثثر سا ولیه هی وٌین

 :ٍيزايص دستِ اي هذارک

 .تشای ایٌىِ فیلذ ّای چٌذ هذسن سا تِ غَسذ یىدا ٍیشایص وٌین اص ایي اهىاى اسسفادُ هی ضَد



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

اتسذا هذاسن هَسد ًؾش سا خسسدَ هی وٌین سدس هذاسوی سا وِ هی خَاّین فیلذ ّایطاى ٍیشایص ضًَذ سا 

 : ًوایص یاتذ30 سا ولیه وشدُ زا زػَیش اًسخاب وشدُ سدس دووِ 

 

 30تصَيز 

 .ّواًغَس وِ هطاّذُ هی وٌیذ لیسر هذاسن دس تاالی غفحِ ًوایص یافسِ

 اًسخاب ٍ "اًسخاب فیلذ"تشای ٍیشایص یه فیلذ دس ّوِ هذاسن ًطاى دادُ ضذُ اتسذا آى سا اص لیسر وطَیی 

اگش همذاس هی خَاّیذ همذاس خذیذ سا خایگضیي همذاس لثلی وٌیذ گضیٌِ .سدس همذاس خذیذ آى سا ٍاسد وٌیذ

 ٍ دس غَسزیىِ فیلذ چٌذ همذاسی اسر ٍ همذاس خذیذ سا تِ همادیش لثلی اضافِ هی وٌیذ گضیٌِ "خایگضیي"

 .دس خایاى دووِ ثثر سا ولیه وٌیذ.  سا اًسخاب وٌیذ"اضافِ"

 :اطالعبت کبربزي

 خس اص ٍسٍد واستش تِ سایر دس تاالی غفحِ ًطاى دادُ هی ضَد تا ولیه سٍی آى، لیٌه 

 :ًوایص دادُ هی ضَد (31زػَیش )غفحِ صیش 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 31تصَيز 

دس ریل ایي غفحِ دس لسور هٌاتـ لاتل دسسشسی، ًَؿ هذاسن ٍ سغَح هحشهاًگی هذاسن ٍ ّوچٌیي 

 (:31.1زػَیش ).  سشٍیس ّایی وِ تشای واستش فقلی لاتل دسسشسی ّسسٌذ ًوایص دادُ هی ضَد

 

 31.1تصَيز 

ًوایص خیذا  (31.2زػَیش )تشای زغییش سهض فثَس دووِ زغییش سهض فثَس سا ولیه وشدُ زا غفحِ زػَیش صیش 

 :وٌذ



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 31.2تصَيز 

ًام واستشی خَد سا ٍاسد وشدُ سدس ولوِ فثَس فقلی ٍ دس ًْایر ولوِ فثَس خذیذ سا ٍاسد وشدُ ٍ دووِ 

 . سا ولیه وشدُ زا سهض فثَس زغییش وٌذ

 :هٌَي راٌّوب

هٌَی دیگشی تاص خَاّذ ضذ وِ تِ   (32زػَیش )تا ًگْذاضسي هَضَاسُ سٍی هٌَی ساٌّوا دس تاالی غفحِ، 

 :ضشح آًْا هی خشداصین



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 32تصَيز 

 :هعزفی سیستن

 .زَضیحاذ هشتَط تِ ول سیسسن دس ایي تخص دادُ ضذُ سر

 

 :درببرُ هجوَعِ

وِ ضاهل ّوِ ًَؿ ّای هذاسن زقشیف )خالغِ ٍ آهاسی اص ٍضقیر وًٌَی سیسسن دس یه دسخسَاسُ ًَفی 

دس خلَی ّش ًَؿ زقذاد هذاسن هَخَد دس آى ًوایص دادُ ضذُ . ًطاى دادُ هیطَد (ضذُ دس سیسسن اسر

 (33زػَیش ). اسر



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 33تصَيز 

 :ببرگذاري

زػَیش )لیسر اتضاسّایی سا وِ هذیش سیسسن تشای تاسگزاسی واستشاى لشاس دادُ دس ایٌدا لاتل هطاّذُ اسر 

 . هیسَاى داًلَد وشدایي اتضاسّا سا تا اسسفادُ اص دووِ . (34



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 34تصَيز 

زوام اسساًذاسد ّای تِ واس سفسِ دس ساخر آسضیَ دیدیسال سا : استبًذارد ّبي کتببخبًِ آرضیَ ديجیتبل

 (:35زػَیش )هقشفی هیىٌذ ٍ ضشح هی دّذ 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 35تصَيز 

 .آٍسدُ هی ضَد CopyRight دس ایي تخص هسي هشتَط تِ تخص: کپی رايت

: هٌَيپطتیببًی

هٌَی دیگشی (  36زػَیش )تاًگْذاضسي هَضَاسُ سٍی هٌَی خطسیثاًی دستاالی غفحِ،زػَیشصیش

: تاصخَاّذضذوِ ضشح آًْادادُ هیطَد



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 36تصَيز 

دس ایي لسور واستش هی زَاًذ تا فشسسادى هطىل فٌی خَد تشای هذیش سایر ٍ تا دادى : پطتیببًی فٌی

 (37زػَیش ). آدسس خسر الىسشًٍیه خَد تشای دسیافر خاسخ، دسخَاسر خطسیثاًی وٌذ

 ":لغفا هطىلی وِ لػذ گضاسش وشدى آى سا داسیذ تیاى ًواییذ"تشای ایي هٌؾَس واستش تایذ اتسذا هطىل فٌی خَد سا اص لیسر 

:  اگش هطىل فٌی  دس لیسر دیذُ ًوی ضَد تایذ گضیٌِ: اًسخاب وٌذ هثال

 .اًسخاب ضَد

لغفا هسي  "ٍ وادس" .لغفا هطىل خَد سا زا خایی وِ هوىي اسر ٍاضح ٍ هطخع زطشیح وٌیذ ٍ فولیازی وِ اخشا ًوَدیذ ًیض ضشح دّیذ "سدس وادس 

وِ ) خش ضًَذ سدس ًام، آدسس خسر الىسشًٍیه ٍ ضواسُ زلفي ".خیغام خغایی سا وِ دسیافر وشدُ ایذ تِ ّوشاُ ضواسُ آى روش ًواییذ

سدس چٌاًچِ واستش فضَ هی تاضذ گضیٌِ هشتَعِ سا اًسخاب وشدُ ٍ  . ٍاسد ضَد (ّوگی اخثاسی ّسسٌذ

:دس تاوس هشتَعِ تِ غَسذ صیش ٍاسد وٌذ ضٌاسِ واستشی خَد سا 

 

 .دس ًْایر دووِ زاییذ ولیه ضَد زا خیغام خطسیثاًی تشای هذیش سایر فشسسادُ ضَد



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 37تصَيز 

 

 

دس ایي لسور خیًَذ ّایی سا وِ هذیش سایر دس دسسشس لشاس دادُ هی زَاى هطاّذُ ٍ تا : لیٌک ّبي هزتبط

 (:38زػَیش )ولیه سٍی آى تِ سایر هَسد ًؾش سفر 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 38تصَيز 

دس ایي لسور واستش سایر هیسَاًذ ًؾشاذ ٍ خیطٌْاداذ خَد سا دس هَسد سایر اسائِ : ًظزات ٍ پیطٌْبدات

 (:39زػَیش )دّذ 

واستش تایذ اتسذا ًام، ًطاًی خسر الىسشًٍیه خَد سا ٍاسد وشدُ، سدس  چٌاًچِ فضَ اسر ًام واستشی خَد سا 

 :ٍاسد

 

 :ٍ صهیٌِ هَسد ًؾش خَد سا اًسخاب وٌذ

 

 .دس ًْایر ًؾش خَد سا دس تاوس هشتَعِ ًَضسِ ٍ دووِ زاییذ سا ولیه وٌذ زا تشای هذیش سایر اسسال ضَد

 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 41تصَيز 

تشای دسسشسی تِ غفحِ ٍتذسه ٍ آخلَد فایل تِ سیسسن، چٌاًچِ دسسشسی تِ ایي غفحِ ٍخَد : ببرگذاري

 داضسِ تاضذ اص ایي لیٌه اسسفادُ هی ضَد

 :رکَرد هجبسي 

سوَسد هداصی تِ هٌؾَس ًوایص ّوضهاى چٌذ هذسن وِ دس یه یا چٌذ فیلذ هطسشن ّسسٌذ زقثیِ 

 .ضذُ اسر

تِ لسور تاسگزاسی دس سایر هیشٍین ٍ دٍ هذسن دس خشٍفایل زقشیف ضذُ دس سوَسد هداصی  ثثر 

 .هیىیٌن تِ ضشعی وِ فیلذ ّایی وِ دس ادهیي زقشیف وشدین داسای همذاس تشاتش تاضٌذ



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

خس اص ثثر هذاسن سا ایٌذوس هیىیٌن ٍ دس .دس اًسخاب فایل حسوا تایذ زػَیش سا اًسخاب ًوایین:تَجِ

لسور ضٌاسٌاهِ هذاسن هطاّذُ هیطَد وِ سوَسد هداصی زقشیف ضذُ داسای هذاسوی هیثاضٌذ وِ 

 .داسای همادیش هطسشن دس فیلذ زقشیف ضذُ ّسسٌذ

 

 :سثذ خشیذ

ْ . سثذ خشیذ تِ هقٌای خشیذ یه هذسن اسر    ضخػی واستش تِ ًامی  خس اص خشیذ، هذسن دس غفح

 . دس لسور خشیذ هي لاتل ًوایص اسر"خاخیشٍس هي"

ِ ی هذیشیر:  ًحَُ ی خشیذ هذسن ِ ی  (Admin)اتسذا دس غفح دس خٌل هذیشیر واستشاى تِ غفح

 ٍ ًَؿ واستش، سدس ًام ًَؿ هذسن، اتسذا "ّضیٌِ خذهاذ"حساب واستشاى هی سٍین ٍ اص سشتشي 

سشٍیس سا اًسخاب هی وٌین ٍ دس اداهِ ّضیٌِ خذهاذ سا ٍاسد ًوَدُ ٍ دس ًْایر زقشیف ّضیٌِ سا ولیه 

حاال . دس ٍالـ تا ایي واس تِ واستش ٍ خشٍفایلی وِ اًسخاب وشدین دسسشسی تشای خشیذ دادُ این. هی وٌین

تِ غفحِ ی ساهاًِ خاهـ اسٌاد سسوی سفسِ ٍ تا واستشی وِ اًسخاب وشدُ این ٍاسد سیسسن هی ضَین ٍ 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

ِ ی ضٌاسٌاهِ هذسوی وِ تِ خشٍفایل آى دسسشسی دادین هیشٍین ٍ تا اًسخاب آیىَى سثذ  تِ غفح

.خشیذ ایي هذسن سا خشیذاسی هی وٌین

 

 .هذسن دس ایي هشحلِ تِ آیىي سثذ خشیذ وِ دس تاالی غفحِ لشاس داسد هی سٍد

 

 :دس ایي غفحِ هذسن خشیذاسی ضذُ ًوایص دادُ هی ضَد



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 

 .تا اًسخاب دووِ ی ثثر خشیذ،غفحِ ی صیش ًوایص دادُ هی ضَد

 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

 .تا اًسخاب دووِ خشیذ،هذسن ضوا خشیذاسی هیطَد ٍ هشاحل تا هَفمیر تِ خایاى هی سسذ

 :کٌتزل کیفیت

 ویفیر هذسن هی تاضذ وِ فمظ زَسظ هذیش غَسذ  وٌسشل ویفیر دس ٍالـ یه ًَؿ ًؾش سٌدی دس هَسد

تِ ایي غَسذ وِ تا ٍاسد ضذى تِ غفحِ ی اغلی تا ًام واستشی ٍ سهض فثَس هذیش،یه هذسن سا . هیگیشد

 .اًسخاب هی وٌین ٍ تِ غفحِ ی ضٌاسٌاهِ ایي هذسن ٍاسد هیطَین

 

 .زَخِ داضسِ تاضیذ وِ وٌسشل ویفیر فمظ تشای واستش ادهیي ًوایص دادُ هیطَد

 :دس ایي لسور سِ حالر تشای هذیش دس ًؾش گشفسِ ضذُ اسر

 یقٌی ایي هذسن داسای ویفیر هٌاسثی اسر:زاییذ-1



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

هذیش اص ویفیر ایي هذسن ساضی ًثَدُ ٍ  اگش ایي حالر سا اًسخاب وٌیذ سِ حالر تشای ضوا ًوایص :سد-2

 .دادُ هی ضَد وِ دالیل سد ضوا سا تشسسی هیىٌذ ٍ سِ حالر سا خیص سٍی ضوا هی گزاسد

 .دس ایي حالر هذیش زػوین  تِ تشسسی تیطسش  هذسن سا داسد :دس حال تشسسی-3

 .دس لسور زَضیحاذ،اگش هذیش ًىسِ یا زَضیحازی سا داسد دس ایي لسور ٍاسد هی ًوایذ

دس ایي غَسذ تا ّش تاس ٍاسد ضذى . تا ولیه تش سٍی دووِ ی ثثر ویفیر هشتَط تِ ایي هذسن ثثر هیطَد

تِ غفحِ ی ضٌاسٌاهِ ی ایي هذسن هیسَاى ویفیر ایي هذسن سا هطاّذُ ٍ حسی ٍیشایص ًواییذ ٍدس اخش 

 ..ی ادهیي دس زة هذیشیر ًؾشاذ ٍ خیطٌْاداذ هطاّذُ وشدهیسَاى ایي ویفیر سا دس غفحِ

 :پبپیزٍس هي

خاخیشٍس هي، یه غفحِ هخسع واستش هی تاضذ وِ فولىشدّای ایي واستش ّوچَى یادداضر : خاخیشٍس هي

 .ّا، ًؾشاذ، ٍ خشیذ دس ایي غفحِ لاتل هطاّذُ هی تاضذ

تشای دسسیاتی تِ ایي غفحِ، خس اص ٍاسد ضذى تِ سایر تا ًام واستشی ٍ سهض فثَس،دس غفحِ ی اغلی،اص تاالی 

 .غفحِ آیىي خاخیشٍس هي سا اًسخاب ًواییذ

 

 : ووثَ ٍخَد داسد4دس ایي غفحِ 



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

اگش ایي گضیٌِ سا اًسخاب ًواییذ زواهی هذاسوی وِ تشای آى ّا یادداضر گزاضسِ ایذ ٍ : یادداضر ّای هي

هذیش زاییذ وشدُ اسر خذیذاس هیطَد وِ تا ولیه تش سٍی ّش هذسن، یادداضر ّایی وِ تشای ایي هذسن ثثر 

زَخِ داضسِ تاضیذ وِ یادداضر فمظ تشای هذاسن زػَیشی خذیذاس هی .وشدُ ایذ خذیذاس هی ضَد

 .ّوچٌیي اگش زوایلی تِ ًگِ داضسي ایي یادداضر ًذاسیذ هیسَاًیذ آى سا خان وٌیذ.ضَد

 ایي تخص ٌَّص آهادُ ًیسر: ًطاًِ گزاسی هي

. دس ایي لسور ًؾشازی وِ دس لسور خاییي غفحِ ضٌاسٌاهِ هذسن ثثر وشدُ ایذ خذیذاس هی ضَد: ًؾش هي

 ٍ اگش هذیش خاسخ ایي ًؾش سا دادُ تاضذ تِ غَسذ صیش خذیذاس هیطَد

 

دس ایي لسور ضوا ّش ًؾشی وِ ثثر وٌیذ حسی اگش هذیش ًؾش ضوا سا زاییذ ًىشدُ تاضذ هیسَاًیذ :ًىسِ

 .هطاّذُ وٌیذ ٍ اگش خاسخ تذّذ هثل فىس تاال هطخع هیطَد

ّواًغَس وِ دس تاال ًحَُ خشیذ هذسن سا زَضیح دادم دس ایي لسور ّش خشیذی وِ تا ًام واستشی :خشیذ هي

 .ٍ ّش خشیذی دس ّش هذسوی اًدام دّیذ لاتل هطاّذُ هی تاضذ.خَد اًدام دادُ ایذ لاتل هطاّذُ هی تاضذ



 
 (سْاهی خاظ)فٌبٍري اطالعبت الٍيي

 ساٌّوای ٍسٍد ٍ خسسدَ دس آسضیَ دیدیسال خاخیشٍس: فٌَاى هسسٌذ

 

 .ّوِ حمَق ایي هسسٌذ تشای ضشور فٌاٍسی اعالفاذ الٍیي هحفَػ هی تاضذ

 
 

اگش تش سٍی اسن ّش هذسوی وِ دس ایي غفحِ ًوایص هی دّیذ،ولیه وٌیذ تِ غفحِ ی ضٌاسٌاهِ ایي :ًىسِ

 هذسن ٍاسد هی ضَیذ
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