
 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 خبیگبُ تدبست الىتشًٍیه دسایشاى ٍ وست دساهذ اص ایٌتشًت

...................................................................................................................  

هبّن ثبیذ ایي سا  دًیبی هب دس حبل حشوت ثِ سَی فٌبٍسی ّبی ًَیي ٍ الىتشًٍیىی ّست ٍ

یبدثگیشین ٍ ثب فٌبٍسی ّبی سٍص ّوشاُ ضَین.هي دس ایي همبلِ ثب وست اخبصُ اص اسبتیذ ثشخستِ 

هكبلجی سا دسصهیٌِ ی تدبست الىتشًٍیه دس ایشاى ٍ ثشخی ساُ ّبی وست دساهذ  .خسبستبٍهَفك

تٌذ وِ ثشای ولی ّست.ٍهخبقت اغلی وبسثشاًی ّساص ایٌتشًت سا ًَضتِ ام.هكبلت ثِ غَست 

اٍلیي ثبس هیخَاٌّذ ٍاسد تدبست الىتشًٍیه ضًَذ.ووجَدّب ٍ اضتجبّبت ٍ هَخَد دس وتبة 

ٍّشودب هطىلی سَالی  داضتیذ ثبهي دس اتجبـ ثبضیذ.                              

.............................................................................................................................................  

اوثش وبسثشاًی وِ پب ثِ ایٌتشًت هیگزاسًذ ثبتدبست الىتشًٍیه ون ٍثیص اضٌب ّستٌذ.دس وطَس 

ثِ خَثی ًگشفتِ ٍخَة خب ًیبفتبدُ ٍ ٌَّص  فؼالهب ثب ایٌىِ تدبست الىتشًٍیه خبی خَدش سا

.الجتِ وبسثشاى ّن تمػیشی ًذاسًذ هتبسفبًِ ػولىشد ًبدسست تؼذاد صیبدی خشیذ ایٌتشًتی ًویىٌٌذ

ٍوالّجشداسی اًْب هَخت ػذم اػتوبد  ٍ ٍة سبیتْبی هتخلف ثشخی فشٍضگبُ ّبی ایٌتشًتی

تدبست الىتشًٍیىی ضذُ.اهب هَؾَػی وِ دس ایي  ٍة سبیتْب ٍوبسثشاى ثِ فشٍضگبُ ایٌتشًتی ٍ

دس وطَسهبى ٍ ّوچٌیي ساُ ّبی وست دس اهذ اص همبلِ ثحث هیىٌین.خبیگبُ تدبست الىتشًٍیه 

.هیجبضذایٌتشًت   

   هَؾَػبت

 ایب هیتَاى اص ایٌتشًت وست دساهذ وشد؟
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 ساُ ّبی وست دساهذ اص ایٌتشًت چیست؟

 ایب هیتَاى تدبست الىتشًٍیه سا ثِ ػٌَاى ضغل اغلی اًتخبة وشد؟

دساهذ ایٌتشًتی الصم است؟چِ هیضاى سشهبیِ ٍ چِ وبسّبیی ثشای تدبست الىتشًٍیه ٍوست   

 چِ هْبست ّبیی الصم است؟

 تدبست الىتشًٍیه چِ هضایب ٍ چِ سختی ّبیی داسد؟

 چمذس صهبى الصم است تب ثتَاًین اص ایٌتشًت وست دساهذ وٌین؟

 یه پیطٌْبد.

ایشاًی لیست ٍة سبیتْبی هَفك   

سیستن ّبی ّوىبسی دس فشٍش هؼتجش ثبصاسیبثی   

..........................................................................................................................................  

ایب هیتَاى اص ایٌتشًت وست دساهذ وشد؟   

ثلِ-2خیش      -1  

ذ ًِ.ٍووتش وسی خَاة ایي سَال سا اگش اص هذیشاى ٍة سبیت ّب ثپشسین اوثشیت هیگَیٌ

هیگَیذ ثلِ.     وسی وِ هیخَاّذ اص ایٌتشًت وست دساهذ وٌذ اٍلیي چیضی وِ ًیبص داسد غجش 

.اوثش وسبًی وِ ًیبص استدس وست دساهذ ایٌتشًتی ثیطتش  ٍ ّست.غجش دس ّشوبسی الصم است

اًذ.هب دس وست دساهذ اص ایٌتشًت ًبهَفك ثَدُ اًذ غجش وبفی ًذاضتِ اًذ.ّذف هطخػی ًذاضتِ 

اًدبم دّذ پس هي  وبسی ساثبیذ ّویطِ ایي حشف سا اص رّي خَد خبسج وٌین.)وسی ًتَاًستِ 
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ّن ًویتَاًن اًدبم دّن(چشا وِ ایي حشف وبهال اضتجبّی است.چَى هْبست ّب ٍ تَاًبیی ّبی 

سبل گزضتِ تؼذاد ٍة 2افشاد هتفبٍت است.ٍ ّشوسی دس وبسی هیتَاًذ هَفك ضَد.دس قی

ل دس وطَس هب ثسیبس صیبد ضذُ است.ثِ قَسی وِ اوثش وبسثشاى وِ دس ایٌتشًت سبیتْبی فؼب

گطت ٍگزاس هیىٌٌذ ثشای خَد ٍثالي یب ٍة سبیت وَچىی داسًذ.ٍّشوذام ّن ثِ ًَػی ضبیذ 

ّضاستَهبى ثبضذ ٍلی 11ثِ فىش دساهذ صایی ّستٌذ.ضبیذ دساهذ چٌذاًی ًذاضتِ ثبضٌذ هثال دس هبُ

ًیض ساؾی ّستٌذ.اهب وسبًی وِ ثِ غَست حشفِ ای هیخَاٌّذ وست ثبص ثِ ایي دساهذ ون 

دساهذ وٌٌذ.ٍ ٍلت خَد سا غشف ٍة سبیت خَد هیىٌٌذ تب اص اى وست دساهذ وٌٌذ ٍلی 

ّضاستَهبى وست دساهذ هیىٌٌذ ٍ یمیٌب ایي هیضاى دساهذ 111الی01ًبساؾی ّستٌذ چَى هبّی 

دسحبلی وِ ذ صایی هیىٌذ وبفی ًیست.ثشای وسی وِ توبم ٍلتص سا غشف ٍة سبیت ٍ دساه

هیلیَى تَهبى 4افشادی وِ دس وطَسّبی خبسخی اص تدبست الىتشًٍیه وست دساهذ هیىٌٌذ اص 

هیلیَى یب ثیطتش دساهذ داسًذ.چٌذ دلیل ثشای ػذم هَفمت ٍة هستشّبی هب ّست 01گشفتِ تب

 وِ یىی اص اًْب:

وپی سایت: تػذم سػبی  

صحوت هیىطذ ٍ همبلِ ای سا تذٍیي ٍ هٌتطش هیىٌذ ضبیذ ایي همبلِ هذیشی وِ ثشای همبلِ ای  

اص ًظش ػلوی ّن خیلی ثب اسصش ثبضذ ٍلی ّویي وِ اص یه ٍة سبیتی هٌتطش ضذ دیگش هذیشاى 

سبیتْب اًشا وپی هیىٌٌذٍ ثذٍى اًىِ هٌجغ اًشا روش وٌٌذ ثِ ًبم خَدضَى دس ٍة سبیت یب 

 ٍثالگطَى دسج هیىٌٌذ.

سی:دٍم ػذم ًَ اٍ  

دٍهیي هسئلِ ای وِ ثبػث هیطَد هَفمیت دس ثیي ٍة سبیت ًَیسبى ووتش ثبضذ.ًَ اٍسی دس 

ساُ اًذاصی ٍة سبیت هیجبضذ.دس وطَس هب خض سبیتْبی تفشیحی ٍ داًلَد ثش سٍی سبیتْبی 

www.SoftGozar.Com



دیگشی وبس ًویىٌٌذ  ضخػی وِ الذام ثِ ساُ اًذاصی سبیت هیىٌذ اٍلیي گضیٌِ ی ای وِ ثِ 

ٍة سبیت  ٍ ثِ سٍصسسبًی ُ اًذاصی ٍة سبیت تفشیحی ّست چشا وِ هذیشیترٌّص هیشسذ سا

تفشیحی اسبى است ٍ سبیت ّب هكبلت خَد سا اص یىی دیگش ثب اًذوی تغییش هٌتطش 

هیىٌٌذ.ٍسبیتْبی تفشیحی ًجبیذ اًتظبس ایي سا داضتِ ثبضٌذ وِ اص سبیت خَد دساهذ هیلیًَی 

افشاد خكَس هیىٌذ ساُ اًذاصی ٍة سبیتْبی داًلَد  خَاٌّذ داضت.ٍ گضیٌِ ی دٍهی وِ ثِ ًظش

ّست.ٍة سبیتْبی داًلَد وِ هشخغ ٍ وبهل ثبضٌذ دس وطَس هب تؼذادضَى صیبد ًیست ٍلی اص 

ًظشهحتَایی هكبلت اًْب تمشیجب یىسبى است.ٍ هكبلت ٍفبیلْبی اًْب تمشیجب یىسبى است ٍاگش 

تش سبیتْب هَخَد ًیست هكوئٌب هخبقجبى هذیشی فبیلْبیی سا ثشای داًلَد ثگزاسد وِ دس ثیط

خبغی سا خَاّذ داضت.ثشای ساُ اًذاصی ٍة سبیت داًلَد یه تین چٌذًفشُ ثب پیطتىبس ٍ غجش ٍ 

ٍّوچٌیي ّضیٌِ ای ّن ثشای هذیشیت ٍ ًگْذاسی ٍ ثِ سٍصسسبًی اى ًسجت حَغلِ ًیبص است.

 ثِ سبیتْبی دیگش یىن صیبداست.

وشدم ػذم غجشٍپطتىبس:سَهیي دلیل وِ دس اٍل ّن ػشؼ   

وست دساهذ اص ایٌتشًت ثِ غجش ٍ حَغلِ ی صیبدی ًیبص داسد وسی وِ یه هبِّ سبیتی سا ساُ 

سا داضتِ ثبضذ.اگش سشهبیِ ای دس دست داضتِ 111111اًذاصی وشدُ ًجبیذ اًتظبس ثبصدیذ سٍصاًِ

ذ تش تجلیغ ثبضذ.ثبیذ ثشای تجلیغ خشج وٌذ ٍ ٍة سبیت خَد سا دس ٍة سبیتْبی پش ثبصدی

ًوبیذ.ٍاگش ّن سشهبیِ ی صیبدی ثشای تجلیغ ًذاسد ثبیذ ثش سٍی سبیت خَد وبس وٌذ ٍ ضت ٍ 

سٍص هكلت ًَیسی وٌذ ٍ صیبد ّن ثِ فىش وپی ًجبضذ چَى ضخع حشفِ ای ًجبیذ  ثیطتش ثِ فىش 

 وپی وشدى اص سبیتْبی دیگش ثبضذ.

 چْبسهیي دلیل:ًبهطخع ثَدى ّذف.
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ل ّبی ػذم هَفمیت دس تدبست الىتشًٍیه ًب هطخع ثَدى ّذف است یىی اص ػوذُ تشیي دلی

ًیبصی ثِ گفتي ًیست خَدهبى ضبّذ ّستین وِ ضخػی سبیت داًلَد ساُ اًذاصی وشدُ ٍ دساى 

ثِ اًتطبس هكبلت تفشیحی هثل خَن ٍیب ػىس ّبی خٌذُ داس ٍ یبپیبهه هیىٌذ ٍ یب ضخػی ّن 

اسّبیی ساثشای داًلَد هیگزاسًذ ٍیب هكبلت هزّجی وِ سبیت تفشیحی ساُ اًذاصی وشدُ ًشم افض

هٌتطش هیىٌٌذ.ٍایي یؼٌی ًبهطخع ثَدى ّذف وِ قشف هیخَاّذ سبیت اى تفشیحی ثبضذ یب 

داًلَد.اگش سبیت داًلَد ًشم افضاس سبیت تفشیحی خَن سبیت ػىس تػبٍیش ٍ سبیت هزّجی 

ثَد ٍ ّشوس دس خبی خَد ثِ هكبلت هزّجی هٌتطش وٌذ ثِ هشاتت خیلی ثْتش ٍ ثِ خب خَاّذ 

ٍّوچٌیي ثْتش است وِ ثب تَخِ ثِ تَاًبیی ٍهْبست خَد ٍة خَثی ٍاسبًی وبس خَّذ وشد.

سبیت ساُ اًذاصی وٌین.هثالوسی دس صهیٌِ ی فشش هْبست داسد هیتَاًذ دسایي ثبسُ هكلت 

.ٍیب ثٌَیسذ ٍٍة سبیت خَد سا هذیشیت وٌذ.هثال دس هَسد تبسیخچِ ی فشش ّب ًَع فشش ّب

وسی دس صهیي ثشق هْبست داسد یب وسی ضبػش است ٍیب داستبى ًَیس ٍیب سهبى وِ ّش وس 

هیتَاًذ دس هَسدتَاًبیی ٍ هْبست خَد وبس وٌذ ایي یه ًَع ًَ اٍسی ثَدُ ٍ ثب ّذف هطخع 

 خلَ خَاّذ سفت.

حل ثبال خَاة اخش هب ثشایي سَال ایي است ثلِ هیتَاى اص ایٌتشًت وست دساهذ وشدٍلی ثبیذ هشا

 سا سػبیت وشد.

..........................................................................................................................................  

 ساُ ّبی وست دساهذ اص ایٌتشًت چیست؟

ایٌتشًتی.حشاخی ّبی ساُ ّبی صیبدی ثشای وست دساهذ اص ایٌتشًت ٍخَد داسد.ثبصاسیبثی 

ایٌتشًتی.فشٍضگبُ ّبی ایٌتشًتی.فشٍش ضبسط.فشٍش سبوس ٍ ٍی پی اى.فشٍش ّبست ٍ 

 داهٌِ.ساُ اًذاصی ٍة سبیت.قشاحی ٍة سبیت.سبیتْبی ولیىی ٍ.....
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 ثبصاسیبثی ایٌتشًتی

هثل ثبصاسیبثی ثشای ضشوت ّبست.ضوبلیستی اص هحػَالت فشٍضگبُ ّب سا دس ٍة سبیت خَد  

لشاس هیذّیذ ٍ اگش اصوبسثشی اص پٌل ضوب خشیذاسی وٌٌذ هجلغی اص اى هحػَل ثِ ػٌَاى 

 پَسسبًت ثِ ضوب تؼلك خَاّذ گشفت ٍ اسسبل سفبسش ثش ػْذُ ی فشٍضگبُ خَاّذ ثَد.

 حشاخی ایٌتشًتی:

وست دساهذ ضوب سبیتی ثبػٌَاى حشاخی ایٌتشًتی ساُ اًذاصی هیىٌیذ ٍ وبسثشاى  دسایي ًَع

 هحػَالت خَد سا دس اى ثِ حشاج هیگزساًذ ٍ هجلغی ًیض ثِ ضوب تؼلك هیگیشد.

 فشٍضگبُ ایٌتشًتی:

وسبًی وِ فشٍضگبُ ایٌتشًتی ساُ اًذاصی هیىٌٌذ هثل ایي است وِ دس فؿبی حمیك فشٍضگبُ ساُ 

اًذ ٍ دساًدب هحػَالتی وِ دس دست داسًذ ثشای فشٍش لشاس هیذٌّذ  ٍوبسثشی اًذاصی وشدُ 

وِ خشیذ هیىٌذ ضوب هحػَل ساثِ ٍسیلِ ی پست ثشای وبسثشاى اسسبل خَاّیذ وشد.دسایي ًَع 

وست دساهذ ثبیذ تالش صیبدی داضتِ ثبضیذ ٍ ّوچٌیي سؼی دس وست اػتجبس ثشای فشٍضگبُ 

اػتوبد وٌٌذ.خَد ثبضیذ تب وبسثشاى ثِ ضوب   

سط.سبوس.ٍی پی اى:فشٍش ضب   

دس ایي ًَع وست دساهذ ّن ضوب سبیتی ساُ اًذاصی هیىٌیذ ٍاص یىی اص سشٍسّب ًوبیٌذگی 

هیگیشیذ ٍیه حسبة الىتشًٍیىی ثبص هیىٌیذٍ وبسثش ثِ هحؽ پشداخت پَل ضبسطٍ یب سبوس ٍ 

 یب ٍی پی اى ثِ ایویل ٍ یب ثِ وبسثش ًوبیص دادُ هیطَد.

ّبست ٍداهیي:فشٍش   
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دس ایي ًَع وست دساهذ ّن اصیىی اص سشٍسّب ًوبیٌذگی ّبست ٍداهٌِ سٍ هیگیشیذ ٍ الذام ثِ 

فشٍش ّبست ٍداهٌِ هیىٌیذ دسایي ًَع وست دساهذ ثبیذ یه تین هتخػع داضتِ ثبضیذ ٍ 

 ثتَاًیذ پطتیجبًی خَثی داضتِ ثبضیذ.

 قشاحی ٍ ساُ اًذاصی ٍة سبیت:

ی لبلت سیستن ّبی هختلف سا ثلذًذ.ٍّوچٌیي ثب ساُ اًذاصی ٍة ػضیضاًی ّستٌذ وِ قشاح

سبیت ٍ ٍثالي اضٌبیی داسًذ دس ایي ًَع وست دساهذ ضخع ثشای خَد ٍة سبیتی ساُ اًذاصی 

هیىٌذ ٍ ًوًَِ وبسّب ٍ تَاًبیی ّبی خَد سا دس اى ثِ ًوبیص هیگزاسُ ٍثشای خَد هطتشی خلت 

ذ هجلغی دسیبفت هیىٌذ.هیىٌذ ٍ دس همبلت وبسی وِ اًدبم هیذّ  

 ٍاهب سبیتْبی ولیىی:

خذاسٍ ضىش تبصگیب اص ایي ًَع سبیتْب خیلی صیبد ضذُ وِ اٍى سبیتْب ثٌشّبیی هیذى ٍ ضوب 

هیزاسیذ تَ سبیتتَى ٍ ّشوبسثشی وِ سٍایي ثٌشّب ولیه وٌِ ثشای ضوب چٌذ تَهبًی دساهذ 

ی ًذاسُ ٍیِ ًَع ثبصی ثِ حسبة هیٌذاصُ ٍایي ًَع وست دساهذ ّن ثشای افشاد حشفِ ای خبی

هیبد ٍ ثبیذ خیلی هَاظت ثبضیذ وِ ایي ًَع سبیتْب اوثشا والُ ثشداسى ٍ یىی اص لذیوی تشیي 

والُ ثشداسی هیىشد.حذاالهىبى اص ایي ّبش وِ داسی اسن ٍ سسوی ّن ثشای خَدش ثَد اضىبس 

 سبیتْب استفبدُ ًىٌیذ ٍاسِ وست دساهذ.

.........................................................................................................................................  

 ایبهیتَاى تدبست الىتشًٍیه سا ثِ ػٌَاى ضخع اغلی اًتخبة وشد؟

 خَاة ایي سَال ثستگی ثِ افشاد داسُ اگِ وسی هیخَاد ثِ غَست حشفِ ای ٍاسد ایي وبس ثطِ ٍ

.ثِ ػٌَاى ضغل اغلی اًتخبة وٌِ دس وطَس خَدهَى االى سبیتْبٍ ضشوتْب ٍ گشٍُ ّبی ثسیبس  
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حَصُ ی تدبست الىتشًٍیه فؼبلیت هیىٌٌذ ٍ گشٍُ ّبی هَفمی دسایي صهٌیِ ّستٌذ ٍلی  صیبدی

چٌبًچِ ضخػی ثخَاّذ ثِ ػٌَاى ضغل اغلی خَد اًتخبة وٌیذ ثبیذ ّذف خَد سا هطخع وٌذ 

هیضاى تَاًوٌذی ٍ هْبست خَد ساثسٌدذ.حذاالهىبى یه تین چٌذ ًفش هبّش داضتِ ثبضذ.ٍ اص 

ٌِ هَفك ثَدُ اًذ ساٌّوبیی ٍ ووه ّبی الصم سا ثگیشد تب دس ایي صهیٌِ افشادی وِ دس ایي صهی

ضٌبخت وبفی داضتِ ثبضذ ٍ احتوبل ضىست ٍی دس ایي صهیٌِ ثِ حذالل ثشسذ.اگش وسی 

همذاسی غجش ٍ حَغلِ ثِ خشج دّذ ٍلذسی ًَ اٍسی ٍ هْبست داضتِ ثبضذ هكوئٌب دس ایي 

بی حمیمی فؼبلیت هیىٌذ چَى اصادی ثیطتشی صهیٌِ هَفك تش اص وسی خَاّذ ثَد وِ دس فؿ

 ًسجت ثِ خبهؼِ ی حمیمی داسد.

.........................................................................................................................................  

وست دساهذ ایٌتشًتی الصم است؟چِ هیضاى سشهبیِ ٍ چِ وبسّبیی ثشای تدبست الىتشًٍیه ٍ  

هیضاى سشهبیِ ای وِ ثشای ساُ اًذاصی یه ٍة سبیت ثشای ضشٍع تدبست الىتشًٍیه ًیبص است 

 هتفبٍت است.

چَى هثال ضخػی وِ هیخَاّذ یه ٍة سبیت هؼوَلی تفشیحی ساُ اًذاصی وٌذ هیتَاًذ ثب ّضیٌِ 

فؼبلیت وٌذ.ٍلی ّضیٌِ ساُ اًذاصی ٍ ثِ ّضاستَهبى سبیتی ساُ اًذاصی وٌذ ٍدس اى 211ای حذٍد

سٍص سسبًی یه سبیت داًلَد هطخػب ثیطتش خَاّذ ثَد چَى ّضیٌِ ای وِ ثبیذ خشج ّبست ٍ 

افشاد تین خَاّذ وشد همذاسی ّضیٌِ ثش خَاّذ ثَد ٍلی ایٌذُ ی خَثی سا خَاّذ داضت.ٍیب ثشای 

پَل ثشای خشیذ ٍسبیل ثشای فشٍضگبُ ایٌتشًتی ثِ خض ّضیٌِ ی ساُ اًذاصی سبیت همذاسی 

فشٍضگبُ ًیبص است ٍ هذیش ثبیذ ثبتَخِ ثِ سشهبیِ ای وِ دس دست داسد خشیذ ٍ فشٍش وٌذ 

 ٍثْتش است اثتذای وبس اص ٍسبئل اسصاى لیوت ضشٍع وٌذ.
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 ّضیٌِ ّبی ولی وِ ثشای ساُ اًذاصی یه سبیت

 ّضیٌِ ی ّبست ٍ داهیي

 ّضیٌِ ی لبلت

 ّضیٌِ ی ثْیٌِ سبصی ٍ سئَ

   ّضیٌِ ی تجلیغبت ٍ هؼشفی سبیت 

ٍ ثبص یبد اٍس هیطَین وِ ّضیٌِ ی ساُ اًذاصی سبیت هتفبٍت ّست ٍ ّشوس ثب تَخِ ثِ ًیبص ٍ 

ّضاس تَهبى یه ٍة سبیت ساُ اًذاصی وشد.21تَاى خَد خشج هیىٌذ.حتی هیتَاى ثب   

.....................................................................................................................................................................  

؟تشًٍیه چِ هضایب ٍ هؼبیت داسدالىتدبست   

اگش دس هَسد هضایب ٍهؼبیت تدبست الىتشًٍیه غحجت وٌین هضایبی اى ًسجت ثِ هؼبیت اى 

ثیطتش است چِ ثشای خشیذاس چِ ثشای فشٍضٌذُ.چَى وبسثشی وِ اص ایٌتشًت خشیذاسی هیىٌذ 

ساحت پطت سیستن سایبًِ ًطستِ ٍ تٌْب ثبصدى چٌذ دووِ ٍپشداخت الىتشًٍیىی خٌس خَد سا 

شد.ٍلی دسهمبثل اى هؼبیت وِ داسد ایي است وِ دس اٍل ثحث ّن روش دس هٌضل تحَیل هیگی

ضذ ثشخی افشاد سَدخَالذام ثِ والّجشداسی ایٌتشًتی هیىٌٌذ ٍّضیٌِ سا دسیبفت وشدُ ٍ خٌس 

سا تدَیل ًویذٌّذ یب خٌس ًبهشغَة ٍ اضتجبّی تحَیل هیذٌّذ.ٍدیگشهضایبیی وِ ثشای فشٍضٌذُ 

ٌِ هیتَاًذ فشٍضگبّی سا ساُ اًذاصی وٌذ وِ ثب اى همذاس داسد ایي است وِ ثبووتشیي ّضی

ًویتَاًست دس فؿبی ٍالؼی ساُ اًذاصی وٌذ.ٍهضایبی دیگش اى ایي است وِ هیتَاًذ خٌس 

ٍهْبست خَد سا ثب اصاداًِ ًسجت ثِ هْبست ٍ فؼبلیت ٍتالش خَد سٍصاًِ ثِ افشاد صیبدی هؼشفی 
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ساحت دس هٌضل خَد یب ّشخبیی وِ ثِ ایٌتشًت وٌذ.ٍهضایبی دیگش اى ایي است وِ هیتَاًذ 

دستشسی داسد اًدبم دّذ.فؿبی سلبثتی دس تدبست الىتشًٍیىی ثسیبس صیبدُ ثَدُ ٍ هذیشاى ثشای 

هَفمیت ثیطتش ثبیذ سؼی ٍتالش ثیطتشی ثىٌٌذ.ٍّوچٌیي یىی اص سوي ّبی هْن هَفمیت دس 

وبسثشاى ثتَاًٌذ ثِ هذیشٍ فؿبی هدبصی ٍایٌتشًت وست ضْشت ًبم ٍاػتجبس خَة است تب 

ًَیسٌذگبى سبیت اػتوبد وبهل سا داضتِ ثبضٌذ ٍ ضه ٍ تشدیذی دس خشیذ ٍ فشٍش ٍ ّوچٌیي 

سبیت ضوب ًذاضتِ ثبضٌذ.ثبصدیذ اص دس  

.....................................................................................................................................................................  

الصم است؟چِ هْبست ّبیی دس تدبست الىتشًٍیه   

ػوذُ سَالْبیی وِ هیپشسٌذ چِ هْبستْبیی الصم است ثشای تدبست الىتشًٍیه.اگش ضوب لػذ 

فمف  داسیذیه ٍة خشج وٌیذ ٍ یه ٍة سبیت اهبدُ تحَیل ثگیشیذ هْبست خبغی ًیبص ًیست

ثبیذ وبس وشدى ثب یىی اص ثشًبهِ ّبی هذیشیت سبیت هثل ٍسدپشس خَهال ًیَن ٍ....سا 

یبدثگیشیذ ٍ ایي ّن وبس چٌذاى سختی ًیست ٍ ّوچٌیي دس ًحَُ ی ًَضتي ػٌَاى پست 

ثشچست ّب ٍ ...ثبیذ دلت وٌیذ الجتِ ایي ساّن ثبیذ ثِ یبد داضتِ ثبضیذ وِ اگش ضٌبخت وبفی ّن 

احتوبل ضىست خَسدى ضوب صیبد هیطَد ٍثْتش است اگش لػذ ٍسٍد ثِ تدبست  ًذاضتِ ثبضیذ

الىتشًٍیه سا داسیذ حذالل ثِ هذت یه هبُ وتبثْب همبالت ٍ ساٌّوبیی ّبیی وِ الصم است اص 

ثمیِ ی هذیشاى یبدثگیشیذ.سا یبدثگیشیذ تب دس وبس خَد هَفك ثبضیذ.فمف پیطتىبس ثِ خشج دّیذ ٍ 

ٍ ثِ ایي فىش وٌیذ وِ ضبیذ سٍصی ضوب یىی اص هَفك تشیي اضخبظ ًگشاى ضىست ًجبضیذ 

 فؿبی هدبصی ٍتدبست الىتشًٍیه ضَیذ.

..........................................................................................................................................  



اًین اص ایٌتشًت وست دساهذ وٌین؟چمذس صهبى الصم است تب ثتَ  

ٍ سَالی وِ رّي هي ٍ ضوب ٍ خیلی اص هذیشاى ٍة سبیتْب سا هطغَل هیىٌذ ٍ ّوچٌیي گالیِ ی 

ٍ ًب اهیذی خیلی اص افشاد ثش سش ّویي هَؾَع است.ضخػی وِ ٍاسد تدبست الىتشًٍیه هیطَد 

بی هدبصی خیلی صهبى ثش ًجبیذ اًتظبس یه ضجِ پَلذاس ضذى سا داضتِ ثبضذ.وست دساهذ اص فؿ

دل سشد ضذُ ٍسّب هیىٌٌذ ٍ ثبػث دلسشدی ّست ٍ ثِ ّویي دلیل خیلی اص افشاد ٍسف وبس 

خیلی اص افشاد دیگش هیطًَذ.اهب اگش چٌذیي ثبس ّن ضىست خَسدیذ ًجبیذ ضىست ثخَسیذٍ ثبیذ 

سبل 1للثِ دًجبل ایي ثبضیذ وِ ودبی وبس ضوب ایشاد داضتِ وِ هٌدش ثِ ضىست ضذُ.پس حذا

ثِ دساهذ ون لبًغ ثبضیذ ٍحتی اگش هدجَس ثبضیذ اص پس اًذاص خشج وٌیذ ٍلی دلسشد ًطَیذ 

هكوئي ثبضیذ اگش ساُ سا دسست سفتِ ثبضیذ ٍ لذم ثِ لذم حشوت وٌیذ دس ایٌذُ ای ًضدیه 

تب هَفك خَاّیذ ضذ.ٍ اص افشادی وِ دس ایي ساُ ضىست خَسدُ اًذ هطبٍسُ ٍ ساٌّوبیی ًگیشیذ

ًىشدُ ضوب سا ّن دس ایي ًب اهیذ وٌٌذ.خذای   

..........................................................................................................................................  

وٌٌذ یه پیطٌْبد:پیطٌْبدی وِ ثشای افشادی وِ هیخَاٌّذ ثِ تذسیح دس ایي ساُ هْبست پیذا 

ٍیب هیخَاٌّذ ثِ ػٌَاى سشگشهی یه ٍة سبیت داضتِ ثبضٌذ ٍ دسوست دساهذ ثشایطبى هْن 

 ًجَد ایي است وِ فمف یه داهٌِ هثال:

Ir –com-org-net 

خشیذاسی وٌٌذ ٍ ّبست خشیذاسی ًىٌٌذ تب ّضیٌِ ی اؾبفی پشداخت ًىٌٌذ ٍ ّوچٌیي هذیشیت 

ت.ٍایي پیطٌْبد ثشای افشاد هجتذی ٍثالي ساحت اص ثشًبهِ ی ّبی هذیشیتی سبیت ّس

ّضاستَهبى یه داهٌِ دات 5هیجبضذ.وِ ثدبی ایٌىِ هثال ٍثالي داضتِ ثبضٌذ.هیتَاًٌذ ثب پشداخت 

 ای اس خشیذاسی وٌٌذ ٍ ادسسطَى هستمل ثبضِ
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 هثال ٍثالگطَى ثَد

Ali.rozblog.com 

 هیتًٌَذ ثبخشیذ داهٌِ ٍ ٍغل اٍى ثِ ثالگفب

سشٍیس ثالگفب هٌتطش وٌٌذ ٍلی ادسسطَى ثبضِ هكبلت سٍ اص هثل لجل اص  

Ali.ir  ali.com  ali.net 

 

.ثِ ّشحبل ًظش ّشوسی هتفبٍتِ ٍ ّشوسی دٍست داسُ ثب سلیمِ ٍ ًظش خَدش وبس وٌِ ٍ ایي 

 تٌْب یه پیطٌْبد ثَد.

.........................................................................................................................................  

ایشاًیلیست ثشخی اص ٍة سبیتْب هَفك   

دسایي لسوت تؼذای اص ٍة سبیتْبی خَة ایشاًی وِ اص ًظش خیلی اص وبسثشاى پسٌذیذُ ٍ هفیذ 

ّستٌذ سٍ لشاس دادین تؼذاد ٍة سبیتْبی هَفك ٍ خزاة صیبدُ ٍلی ثِ خبقش ثبالسفتي حدن 

ًَستین ّوِ ضًََ دسج وٌین.وتبة ًت  

:ایشاًیٍ هفیذ سبیتْبی هَفك  

www.p30download.com 

www.asandownload.com 

www.mihandownload.com 

www.softgozar.com 
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www.webalfa.net 

www.niksalehi.com 

www.gsm.ir 

www.digikala.com 

www.cloob.com 

www.blogfa.com 

www.mihanblog.com 

www.aparat.com 

www.bazarekar.ir 

www.ashiyane.org 

www.persianblog.ir 

www.kocholo.org 

www.tarfandestan.com 

www.parstools.com 

www.persiangfx.com/ 

www.graphic.ir 

www.yasinmedia.com 

www.rasekhoon.net 

www.irpdf.com 

www.itiran.com 

www.gooyait.com 
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www.soft98.ir 

www.mihanscript.ir 

www.webgozar.com 

www.itna.ir/ 

www.ir-tci.org 

www.mobna.com 

www.veyq.ir 

www.ketabnak.com 

www.downloadestan.net 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ٍدسایي لسوت یىی دٍتب اص سیستن ّبی ثبصاسیبثی ٍ ّوىبسی دس فشٍش سٍ ًَضتین وِ داسای 

سبثمِ ی خَثی ثَدُ اًذ ٍ لبثل اػتوبد ّستٌذ ٍ ضوب هیتَاًیذ اص هحػَالت اًْب خشیذاسی وٌیذ ٍ 

 یب ثب اًْب ّوىبسی وٌیذ.

www. iranmc.net/ 

www.mihanstore.net 

www.payeganltd.com 

www.panberes.ir 

ِ سیض خضٍ ثْتشیي ضشوتْبی ّوىبسی دس فشٍش ّستٌذ.جوِ ایشاى هبسوت ٍ پٌ  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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وِ ضوب اگش خَاستیذ دس پٌجِ سیض ػؿَ ثطیذ ٍ ثبّبضَى ّوىبسی وٌیذ خیلی خَثِ چَى یه  

تَغیِ صاسیبثی ضجىِ ای داسُ وِ هي ٍیه قشح ثب ُضشوت ثجت ضذُ ّستص ٍ لبثل اػتوبد

هیىٌن ضوب ّن ثِ ایي گشٍُ ثپیًَذیذ ٍ ٍثب اًذوی غجش ٍپطتىبس ٍتالش ثِ اسبًی وست داسهذ 

 وٌیذ.

 ثِ سبیت:

www.panberes.ir 

وٌیذ ٍ ثِ لسوت ثجت ًبم ثشیذ.ًبم ٍ هطخػبتتَى سٍ ثِ غَست وبهل ٍدلیك ٍاسد هشاخؼِ 

وٌیذ.چشا وِ هطخػبتتَى ثؼذا لبثل تغییشًخَاّذ ثَد.ٍّوچٌیي ثبیذ یه حسبة دس ثبًه هلت 

اسىي وشدُ ٍ اهبدُ وٌیذ.دس ٌّگبم ثجت ًبم وذ تَ لسوت وذ  داضتِ ثبضیذٍوبست هلی تَى سٍ

   5662640441  سا:هلی هؼشف 

ٍاسد وٌیذٍ ثؼذ چه وشدى هؼشف سا ثضًیذ.ٍاگِ وذ سٍ دسست ٍاسدوشدُ ثبضیذ پبییٌص 

جت ًبم سٍ تىویل وٌیذ.ٍثؼذ ٍاسد هیٌَیسِ سیذخَاد هشتؿبیی اسصیل.ٍثؼذ ولیِ ی هشاحل ث

حسبثتَى ضَیذ.ٍاص اًٍدب دسخَاست ًوبیٌذگی سٍ ثضًیذ.اًٍدبوبست هلی ًبم ضؼجِ ٍ وذ ضؼجِ 

.ثؼذ اصتبییذ ضذى ضوبسُ حسبة سا ٍاسد وٌیذ ٍ ثؼذ هٌتظش ثبضیذ تب ًوبیٌذگیتَى تبییذ ثطِ

تجلیغ هحػَالت پٌجِ سیض ًوبیٌذگیتَى ضوبضشٍع هیىٌیذ ثِ ػؿَگیشی ٍ ساُ اًذاصی یه تین ٍ 

.ضوب هیتًَیذ تَحسبثتَى وِ ٍاسد ٍ ثِ هیضاى تالش ٍپطتىبستَى هیتًَیذ دساهذ وست وٌیذ

 ضذیي ثشٍضَسّب ٍوتبثْبیی وِ خَد ضشوت قشاحی وشدُ سا داًلَد وشدُ ٍ هكبلؼِ وٌیذ.

...............................................................................................................................................................  
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اهیذٍاسم هكبلت ثشاتَى هفیذ ٍاهَصًذُ ثبضِ ٍ اهیذٍاسم سٍصی تَ وطَسهَى ّوِ اص دًیبی 

ِ ثْتشیي غَست استفبدُ وٌٌذ.هدبصی ٍ تدبست الىتشًٍیه ث  

ضوب ػضیضاى ّشًَع ایذُ ٍ قشحی دس هَسد تدبست الىتشًٍیه ٍ فؿبی هدبصی داضتیذ ٍ دٍست 

داضتیذ  ثب هب ّوىبسی وٌیذ ثب هب دسخشیبى ثزاسیذ تب ثبّوىبسی ّن دست ثِ دست ّن ثذین ٍ 

 ثِ سَی هَفمیت حشوت وٌین.هب اهبدُ ی ّوىبسی ثبولیِ ی گشٍُ ّب ّستین.

..........................................................................................................................................................  

 ًَیسٌذُ:سیذخَادهشتؿبیی اسصیل

 جهت دریافت کتاهبا. مقاالت. اخبار. تصاویر. بو وب سایت ماسربزنید.

www.sunboys.ir 

 میتوانید با امییل

Sunboys.online@yahaoo.com 

)پیامک(با ما در ارتباط باشید.09079994090ویابامشاره ی   

جهادگران جمازی پسران افتاب جامعو ی  

الگها و وبسایتها باذکرصلوات جهت سالمتی و ظهور صاحب الزمان)عج(وباذکر منبع و استفاده از کتاهبا در وب
 نام نویسنده بالمانع میباشد.

 باتشکر از وب سایت ویکیو وکتابناک و کلیو ی سایتهایی کو کتاهبای مارامنتشر میکنند و ازمامحایت میکنند.
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