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آهوزش کسب درآهد اینترنتی
ثب سٛخ ٝث ٝایٙى ٝایٙشش٘ز یه فوب ثب دشب٘ؼیُ  ٚافضایؾ سؿذ سىِٛٛٙطی  ٚثب سٛخ ٝث ٝدیـرشفز سٚصافرض ٖٚایٙشش٘رز ٚ
فشٚؽ ایٙشش٘شی دیـشفز ثؼیبس صیبدی وشد ٜاػز.
دس ضبَ ضبهش ثب سٛخ ٝث ٝآٔبس ٔ 50یّی٘ٛی وبسثشاٖ ایٙشش٘ز ایشاٖ ،ایٙشش٘ز ث ٝیه فوبی ثؼیبس ٔٙبػت ثرشای وؼرت
دسآٔذ ٔیثبؿذ.
و ٝثٝػٛٙأٖثبَ ًی آٔبسٞبیی و ٝدیدی وبال دس ػبَ  91اػالْ ٕ٘ٛد سٚصا٘ٔ 1 ٝیّیبسد ٔ 200 ٚیّی ٖٛسٔٛبٖ دسآٔرذ
داسد.
ٔیدا٘ؼشیذ و ٝثش٘بٔٝای ث٘ ٝبٔ ٝآفشبث ٝسٛػي ثیؾ اص ٔ 1یّی٘ ٖٛفش دس وبفٝی ثبصاس داّ٘ٛد ؿذ ٜاػز؟
سٚؿی ؤ ٝب ثشای وؼت دسآٔذ ث ٝؿٕب سٛكیٔ ٝیوٙیٓ سٚؽ فشٚؽ فبیُٞبی داّ٘ٛدی خٛد ٔیثبؿذ.
یىی اص ساٞ ٜبی ٚالؼی ٌٙٔ ٚمی وؼت دسآٔذ اص ایٙشش٘ز اسائ ٝخذٔبر  ٚوؼت دسآٔذ اػز ایٗ سٚؽ ثشخالف ثشخری
سٚؽ ٞبی وؼت دسآٔذ ایٙشش٘شی غیشٚالؼی  ٚوبرة ٘یؼز  ٚیه سٚؽ دائٕی وؼت دسآٔذ اػز
ثٌٛس خالك ٝایٗ سٚؽ دبػخ ث٘ ٝیبص ٔـششیبٖ ایٙشش٘شی اػز  ،ؿٕب فبیّی سا آٔبدٔ ٜری وٙیرذ ورٔ ٝرٛسد ٘یربص سؼرذاد
صیبدی اص خؼشد ٛوٙٙذٌبٖ ایٙشش٘شی اػز  ٚثب فشٚؽ ایٗ فبیُ وؼت دسآٔذ ٔی وٙیذ  ،دلز وٙیرذ فبیرُ ٔطلرِٛی
٘یؼز و ٝفبػذ ؿٛد ٞ ٚشصٔبٖ ٔـششی ٘یبص داؿش ٝثبؿذ ثب دشداخز ٞضی ٝٙداّ٘ٛد ٔی وٙذ دغ ؿٕب ثلٛسر دائٕی اص
فشٚؽ فبیُ دسآٔذ خٛاٞیذ داؿز.
ثشای وؼت دسآٔذ ٚالؼی ث ٝایٗ سٚؽ ثبیذ فبیُ ٞبیی ؤ ٝشؼّك ث ٝخٛدسبٖ اػز  ٚاخبص ٜفشٚؽ آٟ٘ب سا داسیذ ٔ ٚدبص
ٞؼشٙذ سا دس فشٚؿٍب ٜاخشلبكی خٛدسبٖ و ٝدس ثٙبفب ثب یه ثجز ٘بْ وبٔال سایٍبٖ ایدبد ٔری وٙیرذ ادّرٛد ٕ٘بئیرذ ٚ
ٔٙشظش فشٚؽ  ٚوؼت دسآٔذ ثٕب٘یذ.
چىدراَىمایی :
اٌش سٛا٘بیی سطمیك  ٚایدبد ٔمبِ ٝداسیذ ثٟشش اػز ٘یبصٞبی دا٘ـدٛیی سا ؿٙبػبیی  ٚسطمیك ٔ ٚمبِٞ ٝبی دشوبسثشد سا
ایدبد وٙیذ  ٚثشای فشٚؽ لشاس دٞیذ.
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اٌش دس ٔٛهٛع خبكی سٛا٘بیی سخللی داسیذ ثب ؿٙبػبیی ٘یبص ػبیش ٕٞىبساٖ فبیُ ٞبیی ؤ ٝـششی داس٘ذ سا ایدبد
وٙیذ  ٚثشای فشٚؽ لشاس ثذٞیذ ٔثال اٌش ًشاش ٞؼشیذ ٔیشٛا٘یذ فبیُ ٞبی الی ٝثبص فشٛؿبح سا ثشای ػبیش ٕٞىبسا٘شبٖ
ایدبد  ٚثشای فشٚؽ لشاس دٞیذ ٔ$ثُ وبسر ٚیضیز یب فبوشٛس یب سشاوز#
اٌش خض ٚ ٜٚدشٚط ٜخبكی اص دٚساٖ دا٘ـٍبٞی خٛدسبٖ سٟی ٝوشدیذ و ٝثذسد ػبیش دا٘ـدٛیبٖ فؼّی  ٚآیٙذٔ ٜیخٛسد
ٔیشٛا٘یذ ثشای اػشفبد ٜػبیشیٗ ث ٝفشٚؽ ثٍزاسیذ
ایٗ ٘ىش ٝسا دس٘ظش ثٍیشیذ و ٝفبیُ ؿٕب ثبیذ خبف ثبؿذ  ٚثلٛسر سایٍبٖ دس ایٙشش٘ز ٔٛخٛد ٘جبؿذ
ؿٕب ٔیشٛا٘یذ ٞش فبیُ لبثُ داّ٘ٛد سا ٔیسٛا٘یذ ث ٝفشٚؽ ثشػب٘یذ ثذ ٖٚضشی ایٙىٞ ٝضیٙر ٝوٙیرذ  ٚضشری یره سیربَ
ػشٔبیٌ ٝزاسی وٙیذ ثٝػٛٙأٖثبَ سطمیكٔ ،مبِ ،ٝدبیبٖ٘بًٔ ،ٝششٞبی سٛخیٟی ،لبِت ٚثالي ،لبِت ػبیز ،اػىشیذز،
ثش٘بٔٝی ا٘ذسٚیذ٘ ،شْافضاسٞب ،خضٚار ...ٚ
ثب فشٚؽ ٞش فبیُ  "90خشیذ ٞش ٔـششی ثٝضؼبة ؿٕب  "10 ٚثٝضؼبة ؿشوز ثٙبفب ٚاسیض ٔیؿٛد.

ثب آٔٛصؽ وؼت دسآٔذ ایٙشش٘شی ث ٝؿیٜٛی ٘ٛیٗ ػیؼشٓ ٕٞىبسی ثٙبفب ،ثٝكٛسر دلیك  ٚخض ثٝخض دس خذٔز ؿرٕب
ٞؼشیٓ.
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در ایي آهَزش سعی خَاّد شد تواهی شرایط ٍ هَارد هَردًیاز ترای آهَزش شوا از قثیل


آؿٙب وشدٖ ؿٕب ثب ٘طٜٛی وبس ػیؼشٓ



آؿٙب وشدٖ ؿٕب ثب ٘طٜٛی وبس وشدٖ ثب ایٗ ػیؼشٓ



آؿٙب وشدٖ ؿٕب ثب ٘طٜٛی ؿشٚع ث ٝوبس ثب ػیؼشٓ



آؿٙب وشدٖ ؿٕب ث٘ ٝطٜٛی ثبصاسیبثی  ٚوؼت دسآٔذ



آؿٙب وشدٖ ؿٕب ث ٝاًالػبر ٔٛسد٘یبص ثشای ػبخز ی ٝفشٚؿٍب ٜثب دسآٔذ ثبال



آؿٙب وشدٖ ؿٕب ثب ث ٝػئٚ ٛةػبیز ٘ ٚطٜٛی ثجز دس ٔٛسٛسٞبی خؼزٚخٛ



آؿٙب وشدٖ ؿٕب ث٘ ٝطٜٛی اسػبَ فبیُٞبی ؿٕب ثشای فشٚؽ ثٝكٛسر خض ثٝخض



آؿٙب وشدٖ ؿٕب ثب خض خض ػیؼشٓ ثٝكٛسر سلٛیشی



...ٚ

ثخـی اص آٔٛصؽٞبی اسائ ٝؿذٞ ٜؼشٙذ.

نحوهی کسب درآهد
ایٗ ػیؼشٓ ٔدٟض ث ٝػ ٝسٚؽ وؼت دسآٔذ ٔیثبؿذ.
 .1آدّٛد فبیُ  ٚفشٚؽ فبیُٞبی خٛد دسفشٚؿٍبٞشبٖ
 .2ثبصاسیبثی ٔطلٛالر دیٍش وبسثشاٖ  ٚفشٚؽ ٔطلٛالر دس ٚثالي ،ػبیز یب فشٚؿٍبٞشبٖ
 .3اص ًشیك صیشٔدٕٛػٌ ٝیشی و ٝدس ضبَ ضبهش  "3ػٛد ٞش فشٚؽ صیشٔدٕٛػٔ ٝیثبؿذ
دسثبسٛٔ ٜاسد ثبال سٛهیطبر وبّٔی سا ثشای ؿٕب آٔبد ٜوشدیٓ.

 .1آپلَد فایل ٍ فرٍش فایلّای خَد درفرٍشگاّتاى
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ثب ػوٛیز دس ػیؼشٓ ٕٞىبسی دسفشٚؽ فبیُ ثٙبفب یه دٔ ُٙدٟض  ٚیه فشٚؿٍب ٜوبٔالً ػئ ٛؿرذ ٜدس اخشیربس ؿرٕب
لشاس دادٔ ٜیؿٛد و ٝؿٕب ٔیسٛا٘یذ ثب آدّٛد فبیُٞبی خٛد  ٚسٛهیطبر دس ٔٛسد فبیُٞبی خٛد  ٚاػشفبد ٜاص آٔٛصؽ ٚ
أىب٘بر ٔب فبیُٞبی خٛد سا ث ٝفشٚؽ ثٍزاسیذ.

فایلّایی کِ اهکاى فرٍش دارًد

ایٗ فبیُٞب ثؼیبس ٔشٛٙع ٔیثبؿذ  ٚدس ٞش لـشی ٞ ٚش كٙفی ٔیسٛا٘ذ ٔشفبٚر ثبؿذ و ٝثٝكٛسر وّی ثیبٖ ٔیوٙریٓ
 ٚزٙذ ٔثبَ ٔیص٘یٓ.
فبیُٞبی لبثُفرشٚؽ ػجربسرا٘رذ اص :دبیربٖ٘بٔرٔ ،ٝمبِر ،ٝسطمیركٕ٘ٛ٘ ،ر ٝػرااٌَ ،رضاسؽ ػّٕىرشدً ،رشش سرٛخیٟی،
دبٚسدٛیٙزٞبی ػّٕی  ٚدسػی  ،... ٚلبِت ػبیز ،اػرىشیذز ػربیز ،ثش٘بٔرٞٝربی ا٘ذسٚیرذ ،خرضٜٞٚربی دا٘ـرٍبٞی ٚ
دا٘ـدٛیی  ٚدا٘ؾآٔٛصی ،فبیُٞبیی و ٝاسصؽ داّ٘ٛد داس٘ذ! ا٘ٛاع ثش٘بٔ٘ ٚ ٝشْافضاسٞب ... ٚ

 .2تازاریاتی هحصَالت دیگر کارتراى ٍ فرٍش هحصَالت در ٍتالگ ،سایت یا فرٍشگاّتاى
ٌبٞی اٚلبر ؿٕب فبیُ ٔٙبػجی ثشای فشٚؽ ٘ذاسیذ یب داسای یه ٚثالي یب ٚةػبیز ثب ثبصدیذ ثبال ٞؼشیذ یب ؿبیذ ٞرٓ
ٛٞؽ ثبصاسیبثی ؿٕب ثبالػز ٔیسٛا٘یذ ثب ثبصاسیبثی فبیُٞبیی و ٝث ٝا٘شخبة خٛد ا٘شخبة ٔیوٙیذ ٔیسٛا٘یرذ دسكرذی
و ٝفشٚؿٙذ ٜثشای ثبصاسیبثبٖ ثش سٚی فبیُ خٛد لشاس ٔیدٞذ سا دغ اص فشٚؽ دسیبفز وٙیذ.

اهکاًات تازاریاتی در سیستن ثٌافا تِ  3صَرت اًجام هیشَد

.1اػشفبد ٜاص ِیٙهٞبی سىی ٌ ٚشٞٚی $ؿٕب دس ایٗ لؼٕز ٔیسٛا٘یذ فبیُٞبیی ؤ ٝیخٛاٞیذ ثبصاسیبثی وٙیذ وّیه
وشدٕٞ ٚ ٜسٙیٗ سً٘ ف٘ٛز ،ا٘ذاصٜی ف٘ٛز ،سٙظیٕبر ٔشث ...ٚ ًٝٛسا ثشای لشاس دٞی ثش سٚی لبِت ػبیز ا٘دبْ دٞیذ
 .2اػشفبد ٜاص وذ دبح آح $ثشای یره یرب زٙرذ ٔطلر َٛخرٛاف اػرز ،سٛخر ٝوٙیرذ ػربخز ورذ دربح آح ثرشای
ٔطلَٞٛبی خٛد  ٓٞلبثُ دسیبفز اػز! ایٗ سٚؽ ث ٝوؼب٘ی سٛكیٔ ٝیؿٛد و ٝػبیز یرب ٚثرالي ثرب ثبصدیرذ ثربال ٚ
فبیّی و ٝخیّی ٘ضدیه ثٛٔ ٝهٛع ػبیز ثبؿذ ثؼیبس ٔفیذ اػز!  ٚدسفشٚؽ سأثیش فٛقاِؼبدٜای داسد.#
 .3لشاس دادٖ ٔطلٛالر ثبصاسیبثی دس فشٚؿٍب ٜخٛد $ایٗ سٚؽ  ٓٞثؼیبس دشوبسثشد اػز! سٛخ ٝوٙیذ ور ٝثٟشرش اػرز
ٔطلٛالر ٔـبث ٝثب ٔٛهٛع فشٚؿٍب ٜخٛد سا ثبصاسیبثی وٙیذ.
5
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 .3از طریق زیرهجوَعِ گیری کِ در حال حاضر  %3سَد ّر فرٍش زیرهجوَعِ هیتاشد
ؿبیذ ثشای ؿٕب ٔ "3ؼخش ٜوٙٙذ ٜثبؿ ٚ ٝثب خٛدس ٖٛثٍیذ ٞ "3یر اسصؿی ٘ذاس !ٜو ٝثخرٛایٗ ثرشاؽ ٚلرز ثضاسیرذ ٚ
صیشٔدٕٛػ ٝثٍیشیذ اٌ ٝایًٗٛسی فىش ٔیوٙیذ ثبیذ ثٍٓ ػخز دس اؿشجبٞیذ ٌِفبً ث ٝسٛهیطبر صیش سٛخ ٝوٙیذ سب ثرٝ
 "3ػٛد  ٚدسآٔذ خیش ٜوٙٙذؽ ثٝیمیٗ ثشػیذ.
آیب ٔیذ٘ٚؼشیذ و ٝاٌ ٝضذٚد  300سب  350صیشٔدٕٛػٔ ٝیداؿشیذ دسآٔذ ضبكُ اص ٕٞریٗ  "3ؿرٕب ثر ٝضرذٚد 1.4
ٔیّی ٖٛسٔٛبٖ ٔیسػذ.
خذ َٚصیش ضذٚد دسآٔذ ثش اػبع صیشٔدٕٛػ ٝثیبٖ ٔیوٙذ.
سؼذاد

ٔدٕٛع فشٚؽ سٚصا٘ٝ

ٔیبٍ٘یٗ

ػٛد ٔ %3بٞب٘ٝی

صیشٔدٕٛػٝ

صیشٔدٕٛػٞٝب

لیٕز فبیُٞب

ؿٕب

20

20

 3500سٔٛبٖ

 63.000سٔٛبٖ

50

50

 3500سٔٛبٖ

 157.500سٔٛبٖ

200

300

 3500سٔٛبٖ

 945.000سٔٛبٖ

500

800

 3500سٔٛبٖ

 2.520.000سٔٛبٖ

ؿبیذ ؿٕب  ٓٞاص آٔبسٞبی دادٜؿذ ٜؿٍفزصد ٜؿذیذ؟
ثشای ٔثبَ اٌش ؿٕب  50صیشٔدٕٛػ ٝداؿش ٝثبؿیذ ٞ ٚش صیشٔدٕٛػ ٝسٚصا٘ ٝفمي  1فبیرُ ثفشٚؿرذ ػرٛد ؿرٕب ضرذالُ
 157.500سٔٛبٖ دس ٔبٔ ٜیؿٛد.
خیّی خبِج ٝؿٕب ثذ ٖٚایٙىٞ ٝیر فبیّی آدّٛد وٙیذ یب ٞیر ٔطلِٛی ثشای فشٚؽ ثضاسیذ ث ٝكٛر ٔبداْاِؼٕش دسآٔذ
ثبثشی سا داؿش ٝثبؿیذ.
ضشی افشادی و ٝاٌش دا٘ؾ وبفی ٘ذاؿش ٝثبؿیذ ثٝساضشی ٔیسٛا٘یذ ث ٝایٗ دسآٔذ ثشػیذ.
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چگونگی کارکرد سیستن زیرهجووعه گیری
ػیؼشٓ ثٙبفب داسای یه ػیؼشٓ وبٔالً ٛٞؿٕٙذ صیشٔدٕٛػٌ ٝیشی ٔیثبؿذ ثًٛٝسیو ٝؿٕب ثب ػوٛیز دس ثٙبفب یره
ِیٙه اخشلبكی ثشای صیشٔدٕٛػٌ ٝیشی سِٛیذ ٔیوٙذ و ٝثب ػوٛیز ایٗ افشاد ثب ِیٙه اخشلبكری ؿرٕب  "3اص ٞرش
فشٚؽ صیشٔدٕٛػٞٝبی ؿٕب ثشای ؿٕب ِطبٍ ٔیؿٛد  ٚثالفبكّ ٝث ٝد ُٙؿٕب اسػبَ ٔیؿٛد.

چطَری از رٍشّای تاال ترای کسة درآهد استفادُ کٌید؟
اٌ ٝؿٕب ٚثالي  ٚیب ٚةػبیز دشثبصدیذ داسیذ لشاس دادٖ ثٙش یب ِیٙه وشدٖ ِیٙه اخشلبكی صیشٔدٕٛػٌ ٝیشی خرٛد
 ٚیب ثًٛٝسوّی ایدبد دؼز ثبثز ٔ ٚؼشفی ػیؼشٓ ثٙبفب  ٚسٛهیطبر دس خلٛف ٘طٜٛی وؼرت دسآٔرذ  ٚلرشاس دادٖ
ِیٙه اخشلبكی خٛد خٟز ػوٛیز! ثضاس ساضز ثٍٓ ؿٕب ثبیذ ثٞ ٝش سٚؿی صیشٔدٕٛػٞٝبی خٛدس ٛ٘ ٛخزة وٙیذ
ٔیس٘ٛیذ ثب ٔؼشفی ثٙبفب یب سٛهیطبر ثؼیبس خزةوٙٙذ ٜدس كرفطبر اخشٕربػی ٌٌٛ$رُ درالع ،فریغثرٛن ،سرٛیشش،
فیؼٕٙب  ،#...ٚػبیزٚ ،ثالي٘ ،ظش دس ٚثالي ،ضشی ٔیش٘ٛیذ اص ٘شْافضاسٞبی اخشٕبػی و ٝثرش سٚی ٌٛؿریٞربی ٔٛثبیرُ
ٚخٛد داسد اػشفبد ٜوٙیذ $اػشفبد ٜاص الیٗٚ ،اسغ آح  ...ٚخٟز ٔؼشفی  ٚلشاس دادٖ ِیٙه اخشلبكی ث ٝدٚػشبٖ .#...ٚ

حدود درآهد هاهانه برای شوا
ایٗ ٔٛهٛع ثشای فشٚؿٍبٜٞب ٛٔ ٚهٛػبر فشٚؿٍبٞی ٕٞسٙیٗ ػّٕىشد ؿٕب ٔشفبٚر اػز ثٝػٛٙأٖثربَ فشٚؿرٙذٜای
و ٝثش سٚی یه ٔٛهٛع سٕشوض داسد ٔثالً سطمیمبر دا٘ـدٛیی  ٚثًٛٝس ٔٙظٓ سٚصا٘ 15-4 ٝسطمیك سا آٔبدٔ ٜیوٙذ ٚ
ثش سٚی فشٚؿٍب ٜخٛد ثشای فشٚؽ ٔیٌزاسد ثبوؼی و ٝسٚصا٘ 1 ٝفبیُ لشاس ٔیدٞذ ٔشفبٚر اػز ٞشزٙذ ور ٝدس ایرٗ
ٔؼیش ٘ىبر ٔ ٚؼبئّی ٚخٛد داسد و ٝثب سػبیز ٔ ٚـبٚس ٜثب ٔب ثبػث فشٚؽ ثیـشش ٔطلٛالر ؿٕب ٔیؿٛد.
ٟٔٓسشیٗ ٔؼئّ ٝث٘ ٝظش ٔٗ ایٗ اػز و ٝثش سٚی یه ٔٛهٛع سٕشوض داؿش ٝثبؿیٓ ٔثالً دبٚسدٛیٙز ثرشای وشربةٞربی
دسػی ٔثالً دثیشػشبٖ...ثب سٛخ ٝثٛٞ ٝؿٕٙذ ؿذٖ ٔذاسع  ٚػٛم ؿذٖ ؿیٜٛی سذسیغ ٔؼّٕریٗ ایرٗ سأ ٜریسٛا٘رذ
دسآٔذ ثبالیی ثشای ؿٕب داؿش ٝثبؿذ.
یب ٔثالً وؼی و ٝدس ٔٛسد لبِتٞبی ػبیز سخلق داسد ٔیسٛا٘ذ لبِتٞبی خٛد سا ثش سٚی فشٚؿٍب ٜؿخلی خٛد ثرٝ
ٔؼشم فشٚؽ ثٍزاسد ٕٞسٙیٗ ٔیسٛا٘ذ لبِتٞبی خبسخی سا ث ٝفبسػی سشخٕ ٝوٙذ  ٚث ٝفشٚؽ ثٍزاسد.
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دس ایٗ ٔؼیش ػال ٜٚثش وٕیز و ٝسؼذاد فبیُ ٔیثبؿذ ویفیز ثؼیبس ٔ ٟٓاػز! صیشا اٌ ٝفبیُٞبی ؿٕب ویفیز صیربدی
داؿش ٝثبؿذ ضشی ٘ظش  ٚدیذٌب ٜخشیذ وٙٙذٌبٖ ؿٕب ثبػث خزة فشٚؿشبٖ ٔیؿٛد.
ثب سٛخ ٝث ٝایٙى 3 ٝسا ٜثشای وؼت دسآٔذ دس ػیؼشٓ ثٙبفب ٚخٛد داسد ٔب ثًٛٝس ٔثبَ ثشای ؿٕب ؿشش ٔیدٞیٓ.
 .1ريشکسبدرآمداسطزیقفزيشفایل :دس ایٗ سٚؽ دسآٔذ ؿٕب ثؼش ٝث ٝؿشایي فبیُٞب ،ػئِ ،ٛیٙه دٞری،
ٔؼشفی ٔطلٛالر ،سجّیغبر  ٚثٚٝیظ ٜویفیز فبیُٞب ٚافشادی وٞ ٝذف لشاسدادیذ فشق ٔیوٙذ و ٝثًٛٝس ٔیبٍ٘یٗ اٌرش
سؼذاد فبیُٞبی ؿٕب ثبویفیز ثٛد ٚ ٜداسای ٔخبًتٞبی ٚیظٜی خٛد ثبؿیذ فشٚؽ ؿٕب سٚصا٘ 1 ٝسرب  20فبیرُ ٔشغیرش
خٛاٞذ ثٛد  ٚاٌش ثًٛٝس ٔیبٍ٘یٗ لیٕز فبیُ سا ٞ 7ضاس س ٗٔٛدس ٘ظش ثٍیشیٓ ٔ ٚیبٍ٘یٗ فرشٚؽ فبیرُ سا  10فبیرُ دس
سٚص دس ٘ظش ثٍیشیٓ سٚصا٘ٞ 70 ٝضاس سٔٛبٖ فشٚؽ داسیٓ و ٝثب یره ضؼربةوشربة ػربد ٜدس ٔربٔ 2.1 ٜیّیر ٖٛفرشٚؽ
خٛاٞیذ داؿز! ثبص ٓٞثبیذ ثٍٓ ٔمذاس فشٚؽ ؿٕب ث ٝخٛد ؿٕب٘،ط ٜٛی ػّٕىشد  ٚدلز  ٚػُٕ ؿٕب ثش ٔرٛاسد سٛهریص
داد ٜؿذ ٜثؼشٍی داسد.
 .2ريشديمکٍباساریابیوامدارد :فشم وٙیذ.ؿٕب ٞیر فبیّی ثشای فشٚؽ ٘ذاسیرذ!یب داسای اػرشؼذاد ثربصاس یربثی
ثبالیی ٞؼشیذ!ؿبیذ  ٓٞؿٕب كبضت یه ػبیز  ٚیب ٚثالي دش ثبصدیذ ٞؼشیذ! ٚیب ثب اهبف ٝوشدٖ ٔطلٛالر ٔـبث ٝثرٝ
خٛد ٞ ٚذف لشاس دادٖ ٞبی ٔـششی ٞبی خٛد ث ٝثبصاس یبثی فىش ٔیىٙیذ
ػیؼشٓ ثٙبفب داسای ػیؼشٓ لٛی ثبصاس یبثی ث ٝؿیٞ ٜٛبی ٔخشّف ٔیجبؿذ ایٗ ؿیٞ ٜٛب ػجبسر ا٘ذ اص:
 .1باساریابیاسريش : popupایٗ سٚؽ ثشای وؼب٘ی و ٝداسای ٚثالي  ٚیب ٚثؼبیز ثب ثبصدیذ ثربال ٔیجبؿرذ
و ٝدس ایٗ سٚؽ ؿٕب ثب سیه وشدٖ یه یب زٙذ ٔطل– َٛؤ ٝیشٛا٘ذ ٔطلرٛالر خٛدسربٖ ٘یرض ثبؿرذ -ثرٝ
كٛسر ٛٞؿٕٙذ اص ػیؼشٓ ثٙبفب وذ اخشلبكی خٛد سا دسیبفز وٙیذ  ٚثب لشاس دادٖ آٖ دس ٚثؼبیز خٛد ثب ٞش
خشیذی و ٝسٛػي ؿٕب ا٘دبْ ؿٛد ٞضی ٝٙی ثبصاس یبثی ؿٕب و ٝلجال سٛػي كبضت فبیُ ٔـخن ؿذ ٜاػرز
ث ٝؿٕب ٚاسیض ٔیـٛد .دس ایٗ سٚؽ ثٔ ٝـبث ٝثٛدٖ فبیُ ثب ٔٛهٛع ٚثالي  ٚیب ٚثؼبیز خٛد سٛخ ٝوٙیذ
 .2باساریابیاسريشلیىکَایتکیيگزيَی :دس ایٗ سٚؽ وبفی اػز ؿٕب یه یب زٙذ ٔمبِ ٝث ٝا٘شخبة
خٛد سیه وٙی ذ  ٚث ٝدِخٛا ٜخٛد سٙظیٕبر سا لشاس دٞیذ ػیؼشٓ ثٙبفرب ثر ٝكرٛسر ٛٞؿرٕٙذ ثر ٝؿرٕب ورذ
اخشلبكی ٔطلٛالر سیه ؿذ ٜسا دس اخشیبس ؿٕب لشاس ٔیذٞذ  ٚؿٕب ثر ٝآػرب٘ی ثرب لرشاس دادٖ ایرٗ ورذ دس
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لٕؼز ٔٙبػجی اص لبِت خٛد ٔیشٛا٘یذ اص ثبصدیذ ٚة خٛد ثب ٞرش فشٚؽ،دسكرذی اص لیٕرز آٖ سا ثربصاس یربثی
وٙیذ

چیکار تاید کرد؟
ؿٕب ثب ٕٞىبسی ػیؼشٓ فشٚؽ فبیُ داّ٘ٛدی  ٚثجز٘بْ دس ػبیز ث ٝؿٕب یه فشٚؿٍب ٜوبٔالً ٛٞؿرٕٙذ ٔ ٚدٟرض دادٜ
ٔیؿٛد و ٝثٝساضشی ٔیسٛا٘یذ فبیُٞبس ٛ٘ٛث ٝفشٚؽ ثٍزاسیذ .ضشی اٌ ٝفبیّی ٘رذاسی ٔریسٛا٘یرذ فبیرُٞربی ثمیر ٝسا
ثبصاسیبثی وٙیذ و ٝدسكذ ثبصاسیبثی وٙبس ٔطلٛالر لشاس داسد ثب لشاس دٞی  ٚلیٕز دٞری خٛدسربٖ ثرش سٚی فبیرُ اٌرٝ
وؼی ٔطل َٛؿٕب سا خشیذاسی وشد ثٝكٛسر اسٔٛبسیه  "90فشٚؽ فبیُ ثٝضؼبة ؿرٕب ٚاسیضؿرذ 10 ٚ ٜدسكرذ سا
ػیؼشٓ ٕٞىبسی دسفشٚؽ فبیُ ثبثز ٞضیٞٝٙبیی ؤ ٝشطُٕ اػز ثشٔیداسد ٔثالً اٌ ٝفبیّی ٞ 2ضاس سٔٛبٖ ثبؿذ ثؼرذ
اص خشیذ ٞضاس ٞـزكذ سٔٛبٖ ثٝضؼبة ؿٕب ٚاسیض ٔیؿٛد  200 ٚس ٗٔٛسا ػیؼشٓ ثٝكٛسر اسٔٛبسیه ثشٔیداسد.
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فصل 2
 .1آهَزش عضَیت ٍ شیَُی ساخت فرٍشگاُ خَد
 .2آهَزش ثثت فرٍشگاُ در هَتَر جستٍجَگر گَگل
 .3آهَزش تْیٌِسازی هَتَر جستٍجَگر گَگل ترای فرٍشگاُ شوا
 .4آهَزش تٌظیوات اٍلیِی فرٍشگاُ
 .5آهَزش کاهل ّر قسوت در پٌل هدیریت
 .6آهَزش زیر هجوَعِ گیری
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آهوزش عضویت و شیوهی ساخت فروشگاه
اثشذا ٚاسد ػیؼشٓ ٕٞىبسی دسفشٚؽ ثٙبفب ث ٝآدسع  sanafa.irؿٛیذ كفط ٝی دبییٗثشای ؿٕب ٕ٘بیبٖ ٔیؿٛد.

ثش سٚی ثجز٘بْ ٘ٛیؼٙذ ٚ ٜثبصاسیبة دس لؼٕز ثبال وّیه وٙیذ.

ثب وّیه ثش سٚی سلٛیش ٔمبثُ كفط ٝی صیش ثشای ؿٕب ٕ٘بیبٖ ٔیؿٛد.
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و ٝؿٕب ثبیذ ٔـخلبر خٛد سا ثٝكٛسر وبٔالً كطیص ثجز وٙیذ ث ٝدس ٚاسدوشدٖ ؿٕبسٛٔ ٜثبیرُ خرٛد دلرز وربفی
ا٘دبْ دٞیذ زٕٝٞ ٖٛی اًالػبر ثجز٘بْ ؿٕب اص لجّی ٘بْ وبسثشی  ٚسٔض ػجٛس آٖ ؿٕبس ٜاسػبَ ٔیؿٛد.
اًالػبر وبٔالً ٔـخق اػز ِٚی دس ٔٛسد ؿٕبسٜی  1و ٝدس سلٛیش ٘ـربٖ دادٜؿرذ ٜاػرز اٌرش ؿرٕب ٔریخٛاٞیرذ
فشٚؿٍب ٜؿٕب وبٔالً سایٍبٖ سأػیغ ؿٛد  ٚداسای آدسع ٔب٘ٙذ  file.sanafa.irو ٝلؼرٕز لشٔرض ثر ٝا٘شخربة ؿرٕب
ا٘شخبة ٔیؿٛدٕ٘ ،بیؾ داد ٜؿٛد ؿٕب ٘جبیذ ثٛٔ ٝسد ؿٕبس یه دػز ثض٘یذ ٛٔ ٚسد  2سا ثرٝكرٛسر دِخرٛا ٜدشوٙیرذ
دلز وٙیذ ایٗ آدسع ثبیذ وٛسب ،ٜوبسثشدؼٙذ ٚ ،خزاة ثبؿذ  ٚدسكٛسسیو ٝؿٕب دأیٗ داسیذ ٔیسٛا٘یذ ٔرٛسد ؿرٕبسٜ
یه سا ث" ٝدأیٗ اخشلبكی داسْ " سغییش دٞیذ ٔ ٚـخلبر خٛد سا ثجز وٙیذ.
اگزضماایمیلوداریدبزایساختایمیلبٍفایلآمًسضیساختایمیلمًجًددرایهبستٍمزاجعٍومایید.

ثؼذاصایٙىٔ ٝـخلبر خٛدسبٖ سا ثٝدسػشی ثجز وشدیذ دس كفط ٝدیبْ "ثجز٘بْ ؿٕب ثب ٔٛفمیز ا٘دبْ ؿذ " ٔیآیذ ٚ
ٕٞسٙیٗ ثًٛٝس ٕٞضٔبٖ ٔـخلبر ؿٕب ثشای ؿٕب دیبٔه ٔیؿٛد.
ثؼذ اص ػوٛیز ؿٕب ثبیذ ٔٙشظش سأییذ ٔذیش ػبیز ثبؿیذ و ٝثؼذ اص سأییرذ ٔرذیش ػربیز ثرشای ؿرٕب دیربٔىی اسػربَ
ٔیؿٛد $دس ثیـشش ٔٛاسد ٕٞضٔبٖ ثب ػوٛیز سأییذ ٔذیش ا٘دبْ ٔیؿٛد.#
ثؼذ اص ػوٛیز ؿٕب ثبیذ ٚاسد دٔ ُٙذیشیشی خٛد ؿٛیذ.

12

این آموزش متعلك به سیستم ثنافا می باشد .تمامی حقوق برای سسیتم ثنافا محفوظ میباشد /http://sanafa.ir

آهوزش ورود به پنل هدیریت فروشگاه
ثررشای ٚسٚد ثرر ٝدٙررُ ٔررذیشیشی اص ثرربالی ػرربیز ػجرربسر "ٚسٚد ورربسثشاٖ " سا وّیرره وٙیررذ یررب ثرر ٝآدسع
ٔ http://sanafa.ir/login.phpشاخؼٕ٘ ٝبییذ.

ثب صدٖ ٘بْ وبسثشی  ٚسٔض ػجٛس وٍٙٞ ٝبْ ػوٛیز ٚاسد ٕ٘ٛدٜایذ یب ٕٞبٖ ٘بْ وبسثشی  ٚسٔرض ػجرٛس دیبٔره ؿرذٚ ٜاسد
ػبیز ؿٛیذ.
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دغ اص ٚسٚد كفط ٝی صیش ثشای ؿٕب ثبص ٔیؿٛد.
ػیؼشٓ ثٙبفب ٔدٟضسشیٗ د ُٙوبسثشی ثٛد ٚ ٜداسای أىب٘بر صیبدی ٔجبؿذ ؤ ٝب ػؼی ٔیوٙیٓ سهسه لؼٕزٞب سا ثٝ
ؿٕب آٔٛصؽ ٔیدٞیٓ.
اثشذا دس ٔٛسد ثجز ػبیز ؿٕب ثش سٚی ٔٛسٛس خؼزٚخٌٛش ٌ ٌُٛثطث ٔیوٙیٓ.

آهوزش ثبت فروشگاه در گوگل
ٔیذا٘یذ و ٌٌُٛ ٝثضسيسشیٗ ٔٛسٛس خؼزٚخٔ ٛیثبؿرذ  ٚدسكرٛسسیور ٝػربیز  ٚفشٚؿرٍب ٜؿرٕب دس ٘شربیح ٌٌٛرُ
٘شیدٝی ثٟششی داؿش ٝثبؿذ سؼذاد ٚسٚدیٞبی ٌٌّٛشبٖ افضایؾ ٔییبثذ  ٚدس٘شید ٝفشٚؽ ؿٕب صیبد خٛاٞذ ؿذ...
ثٝػٛٙأٖثبَ دا٘ـدٛیی ٔیخٛاٞذ ٔمبِٝای خشیذاسی وٙذ ٚ .ایٗ ٔمبِ ٝدس فشٚؿٍب ٜؿٕب ٚخٛد داسد دس ٌٌٛرُ ػرشذ
ٔیوٙذ "ٔمبِٝی كٙبیغدػشی " ًجیؼی اػز و ٝاٌش فشٚؿٍب ٜؿٕب دس ٘شبیح ٌ ٌُٛثبالسش  ٚثبویفیزسش ثبؿذ دا٘ـردٛ
ثب وّیه ثش سٚی ِیٙه فشٚؿٍب ٜؿٕب ٚاسد ػبیز ؿذ ٚ ٜاص ؿٕب خشیذ ٔیوٙذ .ثشای ثٟجٛد خؼشدٌٛش ٌٌٛرُ ثرش سٚی
فشٚؿٍبٞشبٖ ٔشاضُ صیبدی ٚخٛد داسد و ٝسفشٝسفش ٝث ٝؿٕب آٔٛصؽ خٛاٞیٓ داد.
قدم اٍل ثثت فرٍشگاُ در هَتَر جستٍجَگر گَگل است
14
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ثشای ایٗ وبس ؿٕب ٘یبص ث ٝیه اوب٘ز خیٕیُ داسیذ ؤ ٝب آٔٛصؽ ػبخز خیٕیُ س ٚدس ایٗ ثؼش ٝسٛهیص دادیٓ
ثِ ٝیٙه صی ٔشاخؼٕ٘ ٝبییذhttps://www.google.com/webmasters/tools.

ثب ٚسٚد ایٕیُ  ٚدؼٛسد خٛد سٚی sign inوّیه وٙیذ .سب ٚاسد كفط ٝی ٌٚ ٌُٛة ٔؼشش ؿٛیذ.
دس لؼٕشی و ٝدس سلٛیش دبییٗ ٕ٘بیؾ دادٜؿذ ٜاػز آدسع فشٚؿٍبٞشبٖ سا ثٛٙیؼیذ.

اٌش آدسع فشٚؿٍب ٜخٛدسبٖ سا وٍٙٞ ٝبْ ػوٛیز ا٘شخبة ٕ٘ٛدیذ فشأٛؽ وشدٜایذ وبفی اػز اص دٔ ُٙذیشیز ثٙبفبی
خٛد ثش سٚی فشٚؿٍب ٜؿٕب وّیه وٙیذ و ٝدس سلٛیش دبییٗثشای ؿٕب ٘ـبٖ دادٜایٓ.

ثب وّیه ثش سٚی «فشٚؿٍب ٜؿٕب » كفطٝی فشٚؿٍب ٜؿٕب ثٕ٘ ٝبیؾ دسٔیآیذ.
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آدسع و ٝثب فّؾ ٔـخقؿذ ٜسا وذی وٙیذ  ٚدس لؼٕشی وٌ ٝفش ٝؿذ لشاس دٞیرذ ٔ $رٗ ثرشای ٕ٘٘ٛر ٝآدسع یره
فشٚؿٍب ٜو ٝث ٝسبصٌی سبػیغ ؿذ ٜسا ٔید#.ٓٞ

ضبَ وبفی اػز سٚی ٌضیٝٙی ADD PROPERTYوّیه وٙیذ.
ثب وّیه ثش سٚی ٌضیٝٙی  ADD PROPERTYث ٝكفطٝای ٔب٘ٙذ سلٛیش دبییٗ ثشٔیخٛسیذ.

دس كفط ٝی ثبال ثش سٚی  Alternate methodsوّیه وٙیذ ثب صدٖ آٖ كفطٝای ٔب٘ٙذ سلٛیش دبییٗ ثشای ؿرٕب
ثبص ٔیؿٛد .دس ایٗ كفط ٝثش سٚی  HTML tagوّیه وٙیذ.
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دس كفطٝی ثبصؿذ ٜلؼٕشی و ٝدس سلٛیش ثب فّؾ ٘ـبٖ دادٜؿذ ٜاػز سا وذی وٙیذ

و ٝثٝػٛٙأٖثبَ ثشای فشٚؿٍبٞی ؤ ٝرٗ ٔریخرٛا ٓٞثجرز ور ٓٙثرٝكرٛسر meta name="google-site-<$
 #>/ "verification" content="Zv309N3Nq6CTeWLEJpxo5a6C7wc3DfnIcx88jU08c54اػز.
دلز وٙیذ و ٝؿٕب ثبیذ وذ ٔخلٛف خٛدسبٖ سا و ٝثٕ٘ ٝبیؾ دسآٔذ ٜسا وذی وٙیذ.
ثؼرررررررذ اص وذررررررری ثررررررر ٝدٙرررررررُ ٔرررررررذیشیز خرررررررٛد دس ثٙبفرررررررب ٔشاخؼررررررر ٝوٙیرررررررذ.
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دس دٔ ُٙذیشیشی خٛد ثش سٚی ٔذیشیز فشٚؿٍب ٜو ٝدس ٔٛٙی ثبالی ػبیز ث ٝسً٘ كٛسسی ٘ـبٖ دادٜؿرذ ٜسا وّیره
وٙیذ.

و ٝثب وّیه ثش سٚی ایٗ لؼٕز ثش سٚی سٙظیٕبر اكّی ػبیز وّیه وٙیذ.

ثب وّیه ثش سٚی سٙظیٕبر اكّی ػبیز كفط ٝی صیش ثشای ؿٕب ٕ٘بیبٖ خٛاٞذ ؿذ ؤ ٝب خرض خرض ایرٗ لؼرٕز سا
ثشای ؿٕب آٔٛصؽ خٛاٞیٓ داد.
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لؼٕشی و ٝوذی وشدیذ سا دس لؼٕز ٔـخقؿذ ٜلشاس دٞیذ pasteوٙیذ ٚ .ػذغ ثش سٚی ثشٚص سػب٘ی وّیه وٙیذ
 ٚػذغ ثش سٚی اوب٘ز ٌ ٌُٛثش سٚی
VERIFY
وّیه وٙیذ .دغ اص ٚسیفبی ؿذٖ دسكٛسسیو ٝؿٕب ٔشاضُ سا دسػز ا٘دبْ دٞیذ كفطٝی دبییٗ ٕ٘بیبٖ ٔیؿٛد.

19
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سجشیه ضبال ؿٕب فشٚؿٍبٞش ٛ٘ٛدس ٌ ٌُٛثجز وشدیذ! أب وبس ٛٙٞص سٕبْ ٘ـذ ٜثشای ایٙى ٝفرشٚؽ ثیـرششی اص ًشیرك
ٌ ٌُٛداؿش ٝثبؿیذ ثبیذ ٘مـ ٚ ٝخٛسان ػبیشش ٛ٘ٛدس ٌ ٌُٛثجز وٙیذ ثشای ایٗ وبس ث ٝآٔٛصؽ صیش سٛخ ٝوٙیذ.
آهوزش ثبت  rssو نقشهی فروشگاه در گوگل
ٚاسد دٚ ٌٌُٛ ُٙة ٔؼشش خٛدسبٖ ؿٛیذ دس كفط ٝی ثبصؿذ ٜثش سٚی  Sitemapsوّیه وٙیذ.

سا وّیه وٙیذ سب كفطٝی صیش ثشای ؿٕب ٕ٘بیبٖ ؿٛد.

دس كفطٝی ثبصؿذ ٜثش سٚی ٌضیٝٙی
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دس ٔؼشٌیُ ػجبسر  sitemap.xmlسا ثٛٙیؼیذ دس ٘ٛؿشٗ ایٗ ػجبسر دلز وٙیذ و sitemap.xml ٝسا ث ٝدػشی
ثٛٙیؼیذ  ٚػذغ سٚی ػجبسر Submit Sitemapوّیه وٙیذ.
خٛة سب ایٙدب  ٓٞػبیز س ٖٛس ٌٌُٛ ٛثجزؿذ٘ ٓٞ ٜمـٝی ػبیشش ٖٛس ٌٌُٛ ٛلشاسٌشفش ٝسٟٙب زیضی ؤ ٝیٕ٘ٛر ٝسرب
دس ٌ ٌُٛرخیش ٜوٙیٓ خشان ػبیز اػز و ٝث ٝؿیٜٛی صیش ثٝساضشی آٖ سا ٓٞثجز ٔیوٙیٓ.
وّیه وٙیذ.

ثبس دیٍش ٕٞیٗ وبسا سىشاس وٙیذ ثش سٚی

دس كفطٝی ثبصؿذ ٜدس ٔؼشٌیُ خبِی ػجبسر  rss.xmlسا ثٛٙیؼیذ  ٚثش سٚی  Submit Sitemapوّیه وٙیذ
ث ٝؿٕب سجشیه ٔیٍٓ ز ٓٞ ٖٛفشٚؿٍبٞش ٖٛس ٌٌُٛ ٛثجزؿذ٘ ٓٞ ،ٜمـٝی ػبیشش ٓٞ ٚ ٖٛخشان ػبیشش ٖٛاص ایٗ ثٝ
ثؼذ ٞش ٔطلِٛی و ٝؿٕب ثضاسیذ ثالفبكّ ٝسٛػي سثبرٞبی ٌ ٌُٛثشسػی ٔیؿٛد  ٚدس ٘شبیح ٌٌٛرُ ثرٝػرشػز لرشاس
ٔیٌیشیذ ایٗ سا ٜفشٚؽ ؿٕبسا زٙذ  10ثشاثش ٔیوٙذ.
آهوزش صفحه ی تنظیوات اصلی سایت
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 دس لؼٕز ػٛٙاٖ كفط ٝی اكّی فشٚؿٍب ٜػٛٙاٖ فشٚؿٍب ٜخٛد سا ثٛٙیؼیذ
 دس لؼٕز ٔشٗ ثشای كفط ٝی اكّی ٔشٙی ٔشٙبػت  ٚصیجب دس خلٛف فشٚؿٍب ٜخٛد ٌٔ ٚبِت اسائٝؿذٕٞ ٜسٙیٗ
ایٕیُ دـشیجب٘ی  ...ٚسا ثٛٙیؼیذ.
 دس لؼٕز سؼذاد ٌٔبِت دس یه كفطٔ :ٝیسٛا٘یذ ػذد لشاس دٞیذ ایٗ لؼٕز ثٝكرٛسر دریؾفرشم  10فبیرُ دس
كفط ٝاػز وٙٔ ٝبػت ٔیثبؿذ.
 دس لؼٕز آدسع ٌِٛٛ

اٌش ؿٕب ٍِ ٛداسیذ یب ًشاضی وشدیذ ٔیسٛا٘یذ ٌِٛٛی خٛسد سا لشاس دٞیذٌِٛٛ .ی دیؾفرشم فشٚؿرٍب ٜؿرٕب ٔب٘ٙرذ
سلٛیش صیش ٔیثبؿذ.
ؤ ٝیسٛا٘یذ ٌِٛٛی فشٚؿٍب ٜخٛدسبٖ سا ًشاضی وٙیذ  ٚیب ثب دادٖ سیىز دس دٔ ُٙذیشیز خٛد ثب ٞضیٝٙی ٘بزیض ثرٝ
سیٓ ًشاضی ٔب دسخٛاػز ًشاضی ثٙش ٔخلٛف فشٚؿٍب ٜخٛد سا ثذٞیذ.

 دس لؼٕز آدسع ثٙش ٔیسٛا٘یذ ثٙش اخشلبكی خٛد سا لشاس دٞیذ و ٝایٗ ثٙش ثٝكٛسر دیؾفرشم ثرٝكرٛسر صیرش
ٔیثبؿذ.

و ٝثبصٔ ٓٞیسٛا٘یذ ثب سیىز  ٚدسخٛاػز اص سیٓ ًشاضی ثٙبفب دسخٛاػز ثٙش اخشلبكی خٛد یب خٛدسبٖ ثٙش اخشلبكی
خٛد سا ًشاضی وٙیذ.
 ایٗ لؼٕز  ٚلؼٕز سٛهیطبر اص ٟٔٓسشیٗ لؼٕزٞبی فشٚؿٍب ٜؿٕب ثشای ٔٛسٛس خؼزٚخٌٛش ٌٔ ٌُٛیثبؿذ.
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دس ایٗ لؼٕز ثٟششیٗ وّٕبسی و ٝدس ثشداس٘ذ فشٚؿٍب ٜؿٕب ٞؼشٙذ سا لشاس دٞیذ ایٗ لؼٕز ثبیذ ثرب | اص ٞرٓ

خذا وٙیذ دلز وٙیذ و ٝثبیذ  10سب  50وّٕ ٝثبؿذ ثٝػٛٙأٖثبَ:
فشٚؽ ٔمبالر داّ٘ٛدی|فشٚؽ ٔمبِ|ٝداِٛٙد ٔمبِ|ٝداِٛٙد سطمیك|خشیرذ ٔمبِر|ٝفشٚؿرٍبٔ ٜمربالر دا٘ـردٛیی|ٔمبِرٝی
دا٘ـدٛیی ...ٚ

 دس ایٗ لؼٕز ؿٕب ثبیذ سٛهیطبسی  100سب  150وبساوششی دس سٛهیص فشٚؿٍب ٜخٛد ثٛٙیؼیذ وٌٛ ٝیبی فشٚؿٍبٜ
ؿٕب ثبؿذ.

ثٝػٛٙأٖثبَ فشٚؿٍب ٜثٙبفب ،داسای ٔمبالر  ٚسطمیك ،دبیبٖ٘بٔٞٝبً ،شش سٛخیٟیٞبی ٘بة  ٚثی٘ظیش دس ٕٝٞی ٔٛهٛػبر
اػز.
و ٝثٝدِخٛا ٚ ٜػّیم ٝخٛد  ٚثب سٛخ ٝثٛٔ ٝهٛع ٔ ٚطشٛای فشٚؿٍب ٜوّٕبر وّیذی ػبیز خٛد ایٗ لؼٕز سا دشوٙیذ.
 قسمتقزاردادنکددرَدرسایت :ؿٕب فمي ثبیذ اًالػبسی ٔثُ ثجز ٌ ٌُٛو ٝایٗ وبس سا ا٘دبْ دادیٓ لرشاس
دٞیذ$س ٛخ ٝوٙیذ و ٝایٗ لؼٕز فمي ٚفمي ثشای وذ ٞبیی ٘ظیش ٌ،ٌُٛثی ٚ،ًٙاِىؼب ٔجبؿذ ٞیر وذ دیٍرشی سا دس
ایٗ لؼٕز لشاس ٘ذٞیذ سب فشٚؿٍب ٜؿٕب ث٘ ٟٓشیضد#
 دس لؼٕز فٛسش ػبیز ٔیسٛا٘یذ وذٞبیی ٘ظیش آٔبسٌیش  ...ٚلشاس دٞیذ
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ضبَ و ٝخیبِشبٖ اص ػئٔ ٚ ٛؼشفی فشٚؿٍبٞشبٖ ثٌٌٛ ٝرُ ساضرز ؿرذ ثر ٝثشػری وّری سٕربْ لؼرٕزٞربی ٔخشّرف
ٔیدشداصیٓ ثب وّیز ایٗ ػیؼشٓ آؿٙب ؿٛیذ  ٚػذغ ث ٝثشسػی خضئی ٔیدشداصیٓ.
میضًد .
درپىلمدیزیتضماکٍماوىدتصًیزبٍپىجقسمتتقسیم 
 .1لؼٕز ٌٛؿٝی ػٕز ساػز و ٝػیبٜسً٘ اػز
 .2لؼٕز ثبالیی وٛ٘ ٝاس كٛسسیسً٘ اػز
 .3لؼٕشی و ٝثبسً٘ آثی ٘ـبٖ دادٜؿذ ٜاػز
 .4لؼٕز ٔیب٘ی و ٝداسای آیىٗٞبی سٍ٘بسً٘ ٔیثبؿذ
 .5لؼٕز دبییٙی ؤ ٝشثٛى ث ٝلؼٕز ٔبِی اػز

آهوزش قسوت شوارهی 1
ثٝكرٛسر ثبصٕ٘ربیؾ دادٔ ٜریؿرٛد ور ٝثر ٝثشػری آٖ

سٛخ ٝوٙیذ و ٝلؼٕز ؿٕبسٜی  1ثب وّیه ثش سٚی
ٔیدشداصیٓ.
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ثب وّیه ثش سٚی ایٗ لؼٕز ث ٝد ٚ ُٙكفطٝی اكّی و ٝدس ثبال ٕ٘بیؾ داد ٜؿذ ٚاسد ٔیؿٛد.
ثب وّیه ثش سٚی ٔطلٛالر ٔدبصی $فبیُ #وـٛی صیش ثبس ٔیؿٛد.

 ثب وّیه ثش سٚی اهبف ٝوشدٖ فبیُ ٔیسٛا٘یذ ٔطلٛالر خٛدسبٖ $سطمیكٔ ،مبِ ،ٝدبٚسدٛیٙز٘ ،شْافضاس ،لبِتٞ ٚ ،رش
زیضی سا دس ػبیز لشاس دٞیذ.
 لؼٕز ضزف ٚ ٚیشایؾ فبیُ و ٝاص ٘بٔؾ دیذاػز.
 ثخؾ اهبف ٝوشدٖ ٔطلٛالر ثبصاسیبثی :ؿٕب ٔیسٛا٘یذ دس ایٗ لؼٕز ٔطلٛالر دیٍشاٖ سا ث ٝفشٚؿٍب ٜخٛد اهبفٝ
وٙیذ  ٚثب فشٚؽ آٖٞب دِٛؼب٘شش ؤ ٝـىُ ؿذ ٜسا ثشای خٛد ثشداسیذ.
 ایٗ لؼٕز ثشای آدّٛد وشدٖ ػىغٞب  ٚفبیُٞبی  zipؿٕب ثرش سٚی ػرشٚس
ثٙبفب ٔیثبؿذ.
ایٗ لؼٕز ثشای اهبف ٝوشدٖ د ُٙدیبٔىی اخشلبكی ٔیثبؿذ الصْ ث ٝرورش
ػز و ٝد ُٙدیبٔىی ثٙبفب ثٝكٛسر دیؾفشم ثشای ؿٕب فؼبَ ٔیثبؿذ.
ثب وّیه ثش سٚی ایٗ لؼٕز ٔیسٛا٘یذ ثشای خٛد اػرالیذ ؿر ٛدس فشٚؿرٍبٜ
خٛد سا ا٘ذاصی وٙیذ و ٝایٗ لؼٕز ث ٝفشٚؿٍب ٜؿٕب خزاثیز صیبدی ٔیثخـذ.
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دس ایٗ لؼٕز ٔـخلبر خٛد اص لجیُ اًالػبر ثب٘ىی ٔبِىیز ؿٕبس ٜسّفٗ
ؿجبی ػبیز  ...ٚلبثُٚیشایؾ اػز.
ایٗ ثخؾ ثشای سغییش سٔض
ایٗ لؼٕز سإٙٞبی ػیؼشٓ ٔیثبؿذ
 ٚایٗ لؼٕز  ٓٞثشای خبسج ؿذٖ اص ػیؼشٓ ٔیثبؿذ

آهوزش قسوت شوارهی 2

 ثبصدٖ لؼٕز ا َٚؤ ٝشثغ ٞبی وٛزه وٙبس  ٓٞاػز آٔبس وّی اص لجیُ .:سؼذاد ػفبسؿبر ثجز ؿذٜ
أشٚص،سؼذاد ػفبسؿبر ٔب ٜخبسی ،دسآٔذ ضبكُ اص فشٚؽ فبیُ ،دسآٔذ ضبكُ اص ثبصاسیبثی فبیُ ثشای ؿٕب ثٝ
ٕ٘بیؾ دس ٔی ایذ
 ثبصدٖ لؼٕز د ْٚو٘ ٝبٔ ٝؿىُ اػز دیبْ ٞبیی و ٝاص ًشف ػیؼشٓ ثٙبفب ثشای ؿٕب اسػبَ ؿذ ٜاػز ثٝ
ٕ٘بیؾ دس ٔی آیذ
 ثب صدٖ لؼٕز ػ ْٛو ٝثب آدٔه ٞبیی ٘ـب٘ذاد ٜؿذ ٜؿٕب ث ٝكفط ٝی صیش ٔدٕٛػٌ ٝیشی  ٚوذ ٞبی صیش
ٔدٕٛػٌ ٝیشی ٞذایز خٛاٞیذ ؿذ
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ثب وّیه ثش سٚی ٔذیشیز فشٚؿٍب ٜوـٛیی ثشای ؿٕب ثبص ٔیؿٛد ؤ ٝرب ثرٝكرٛسر
سهسه ث ٝآٔٛصؽ آٖ ٔیدشداصیٓ.
ثب وّیه ثش سٚی ایٗ ٌضی ٝٙكفطٝای ثشای ؿٕب ثبص ٔیؿٛد و ٝدس ایٗ كفطٔ ٝیسٛا٘یذ

ث ٝوذٞبی اذ سی اْ اَ خٛد سا $وذ ػبػزٛٔ ،ع ،آٔبسٌیش ،روش ایبْ ٞفش #...ٚ ٝسا ثش سٚی فشٚؿٍب ٜخٛد لشاس دٞیذ وٝ
ثب وّیه ثش سٚی آٖ كفط ٝی صیش ثشای ؿٕب ٕ٘بیبٖ ٔیؿٛد.

دس لؼٕز ٘بْ ثّٛن ٘بْ لؼٕشی یب ٘بْ وذ خٛد سا ٔی٘ٛیؼیذ سٛخ ٝوٙیذ $ثٝػٛٙأٖثبَ ایٗ لؼٕز دس فشٚؿٍب ٜؿرٕب
ٕ٘بیؾ دادٔ ٜیؿٛد#

.
ٔىبٖ لشاسٌیشی دس فشٚؿٍب ٜفؼالً فمي ػٕز زخ ٔیثبؿذ و ٝثٝصٚدی ثب اهبف ٝؿذٖ لبِتٞبی خذیرذسش ٔریسٛا٘یرذ
ثخؾ ساػز سا  ٓٞلشاس دٞیذ ٚ .وذ htmlخٛس سا دس وبدس ٔشث ًٝٛلشاس دٞیذ.
دس ایٗ لؼٕز ثشای اهبف ٝیب ضزف ٌٔبِت اص لجیُ اخجبسٔ ،ؼشفی ،آٔٛصؽ  ...ٚور ٝثرٝكرٛسر
سایٍبٖ ػشهٔ ٝیؿٛد ثب وّیه ثش سٚی آٖ كفط ٝی صیش ثبص ٔیؿٛد.
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اهبف ٝوشدٖ كفط ٝثشای اهبف ٝوشدٖ ٔٞٛٙبیی و ٝثبالی كفط ٝی فشٚؿٍبٕ٘ ٜبیؾ دادٔ ٜیؿٛد و ٝاثشذا ثبیرذ ایرٗ
لؼٕز سا ث ٝثجز ثذٞیذ  ٚػذغ اهبف ٝوشدٖ ٌّٔت سا ثض٘یذ ٌٔ ٚبِت دِخٛا ٜسایٍبٖ خٛدس ٛ٘ ٛلشاس ثذیذ.
لؼٕز ػ ٓٔٛو ٝاص اػٕؾ ٔؼّٝٔٛ
دس ایٗ لؼٕز ٘یبص ثب ٞضی ٝٙفؼبَ ٔیـ ٝو ٝثبیذ د ُٙدیبٔىی ثخشیذ
سجبدَ ِیٙه ثشای افضایؾ فشٚؽ ؿٕب ػبِی ٝو ٝؿٕب ث ٝػبیشبی ٔخشّف ور ٝدس ٔطرذٚدٜی ٔٛهرٛع
فشٚؿٍبٞشٔ ٝ٘ٛیشیٗ  ٚاصؿٔ ٖٛیخٛایٗ ؿٕب س ٚثب ٘بْ فشٚؿٍبٞشِ ٖٛیٙه وٙٙذ ثؼذ ثٟش ٖٛثٍٗ سب ؿٕب ِیٙىـ ٖٛوٙیذ
ؿبیذ ثٍٓ ایٗ لؼٕز خیّی ث ٝفشٚؿش ٖٛسأثیش ٔیٌزاسد و ٝاٌر ٝثشر٘ٛیٗ  300سرب ِیٙره وٙیرذ اٛ٘ٚلشر ٝور ٝسرأثیش
فٛقاِؼبد ٜؿ ٛضغ ٔیوٙیذ ٚ .آٔبسٞبی فشٚؿشٌٛ ٖٛا ٜایٗ ٔٛهٛع خٛاٙٞذ ثٛد.
اص ٚیظٌیٞبی یه فشٚؿٍبٛٔ ٜفك ٘ظشار ا ٖٚفشٚؿٍب ٜزشاؤ ٝخبًجیٗ  ٚخشیذاسٞبی أ ٖٚطلَٛ
ثب ػااَٞب  ٚیب سـىشار  ٚیب ؿىبیبسـ ٖٛث ٝثٟجٛد فشٚؽ ٔطلٛالسش ٖٛوٕه ٔیوٙیذ زشاو ٝأٌ ٝطلِٛش ٖٛویفیرز
خٛثی داؿش ٝثبؿ ٝثب سـىش ٔخبًت سٚثشٔ ٚیـ ٚ ٝایٗ سـىش ٔخبًت ثبػث افضایؾ اػشٕبد خشیذاس ثؼرذی ؿرذ ٚ ٜثرٝ
اػشجبس  ٚفشٚؽ ؿٕب سأثیش ٔثجز ٔیٌزاسد -ثب وّیه ثش سٚی ایٗ لؼٕز كفطٝی صیشٕ٘بیبٖ ٔیؿٛد.
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سٛكیٝی ٔب ث ٝؿٕب ایٗ اػز و ٝضشٕبً ث٘ ٝظشار دبػخ ثذٞیذ ٞ ٚیر ٘ظشی سا ثذ ٖٚدبػخ سٞرب ٘ىٙیرذ .زشاور ٝیره
فشٚؿٍب ٜلبثُاػشٕبد فشٚؿٍبٞی اػز و ٝثشای سهسه ٘ظشار ٚلز ٌزاؿش ٚ ٝثبضٛكّ ٝثٔ ٝـىالر  ... ٚدبػخ دٞذ
ثشای دبػخ ٘ظش ثبیذ ثش سٚی ِیٙه "دبػخ  ٚسأییذ " وّیه وٙیذ سب كفط ٝی صیش ثبص ؿٛد.

ثشای دبػخدٞی خزاة  ٚصیجب ٔب ث ٝؿٕب سٛكیٔ ٝیوٙیٓ اص سٚؽ صیش ػُٕ وٙیذ.
اثشذا سٚی ٌضیٝٙی

وّیه وٙیذ ثب ایٗ وبس ی ٝخي ٘ظش ٔخبًت  ٚثب دشػؾ ؿٕب ٔشفبٚر ٔیى ٝٙدس دبییٗ خري

ثٛٙیؼیذ
پاسخ پشتیثاى:
 ٚایٙدب  ٓٞدبػخ خٛدس ٛ٘ ٛثذیذ ثٝػٛٙأٖثبَ دبػخی ؤ ٝب دش وشدیٓ:

ثؼذاصایٙىٛ٘ ٝؿشٞٝبس ٖٛوبُٔ ؿذ ثش سٚی وّیذ ثشٚص سػب٘ی وّیه وٙیذ.
 ٚثٝایٗسشسیت ؿٕب ث ٝیىی اص ٘ظشاسی ؤ ٝخبًجیٗ ؿٕب ثشاسٔ ٖٛیفشػشٙذ ثٝساضشی دبػخ دادیذ ثمیٝی ٔٞٛٙب  ٓٞوٝ
ٔـخق ٞؼشٙذ ٘یبص ث ٝسٛهیص ٘ذاس٘ذ.
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ایٗ لؼٕز ثشای وؼبیی خٛث ٝو ٝػبیز یب ٚثالي داس٘ذ و ٝثبصدیذؽ خٛث ٝثبیذ ثٍٓ وؼربیی ور ٝػربیز یرب ثبصدیرذ
ثبالیی داس٘ذ ثب اػشفبد ٜاص ایٗ لؼٕز ٔیسٛا٘ٙذ دسآٔذ خیّی ثبالیی داؿش ٝثبؿٙذ .ایرًٗرٛسی ور ٝثرب صدٖ ٞشیره اص
ایٗٞب ز ٝدبح آح زِ ٝیٙه سىی یب ٌشٞٚی ٔیشٙ٘ٛذ وؼت دسآٔذ وٙذ.
سٛكیٝی ٔب ایٙى ٝاٌ ٝػبیز یب ٚثالي ثب ثبصدیذ خٛة یب خیّی خٛة داسیرذ ثرب لرشاس دادٖ ورذ دربح آح ٔ ٚخلٛكربً
ِیٙهٞبی ٌشٞٚی ٔشسجي ثب ٔٛهٛع ٚثالي یب ػبیشش ٖٛث ٝدسآٔذ خیشٜوٙٙذٜای ثشػیذ.

ایٗ لؼٕز ثشای ٔٛلؼی ٝو ٝؿٕب ثب ٔـىُ ٔٛاخ ٝؿذیذ یب ٘یبص ثٔ ٝـبٚس ٜداسیذ یب
ػااِی یب والً ٔیخٛایذ ثب ٔذیشیز دس اسسجبى ثبؿذ اػز و ٝؿٕب ثب اسػبَ سیىز ثٔ ٝذیشیز ضشفبسٔ ٛ٘ٛیٍیذ  ٚثؼذ
ٔذسی ٔذیشیز ث ٝضشفبس ٖٛخٛاة ٔیذ ٜسب ٔـىّش ٖٛضُ ؿ.ٝ

خَب تا ایٌجا کِ آهَزش ردیف  2تاالی صفحِ کاهل شد
قسوت شوارُ  3تصَیر پاییي است
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دس ایٗ لؼٕز ؿٕب ٔیش٘ٛیذ ثب وّیه ثش سٚی "فشٚؿٍب ٜؿٕب " ٚاسد فشٚؿٍب ٜخٛد ؿٛیذ ٕٞسٙیٗ ػیؼشٓ ثٙبفب ثشای
خٌّٛیشی اص ٞه ؿذٖ  ٚدیٍیشی آٖ آخشیٗ ٚسٚدی  ٚآیذی آخشیٗ ٚسٚدی سا ثجز ٔیوٙذ سب ؿرٕب ثرب ٞرش ٚسد ٚسٚد
لجّی سا زه وٙیذ دس كٛسر ٚسٚد وؼی خض خٛدسبٖ فٛساً سٔض خٛد سا سغییش داد ٚ ٜثب صدٖ سیىز فٛساً ٔذیش سا ٌّٔرغ
وٙیذ.
لؼٕز زٟبسْ ٔٛسد آٔٛصؽ لؼٕز دبییٗ اػز

دس ایٗ لؼٕز ثخؾ وّی اسػبَ ٌّٔت آٔبسٌیشی ٔ ٚذیشیز ضؼبة ٚ ٚاسیض  ٚػفبسؿبر اػز و ٝسرهسره آٔرٛصؽ
دادٔ ٜیؿٛد
ثب وّیه ثش سٚی ایٗ لؼٕز ؿٕب ٔیسٛا٘یذ ٔطلٛالر داّ٘ٛدی خٛد سا اهبف ٝوٙیذ ثب وّیه
ثش سٚی ایٗ لؼٕز كفطٝای ثشای ؿٕب ٕ٘بیبٖ ٔیؿٛد و ٝدس آٖ ٔیسٛا٘یذ ٔطلٛالر خرٛد
سا اهبف ٝوٙیذ و ٝدس ادأٔ ٝب ث ٝؿٕب ٘طٜٛی اسػبَ ٔطلٛالر داّ٘ٛدی  +وبسٞربیی ور ٝثرٝ
فشٚؽ ثیـشش ٔطلٛالسشبٖ وٕه ٔیوٙذ٘ ،طٜٛی ػئ ٚ ٛثٟیٝٙػبصی ٌّٔرت  ...ٚسا آٔرٛصؽ
ٔیدٞیٓ.
ایٗ لؼٕز و ٝاص ٘بٔؾ دیذاػز ثشای ٚیشایؾ  ٚیب ضزف ٔطلٛالر ؿٕب اػز.
ایٗ لؼٕز ث ٝدِیُ آدذیز وشدٖ ٔطلٛالر یب ٚیشایؾ  ٚاهبف ٝوشدٖ سٛهریطبر یرب فبیرُ
ٔیثبؿذ
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ٚلشی ؿٕب یه فبیّی سا ثش سٚی ػیؼشٓ ثشای فشٚؽ اسػبَ ٔیوٙیذ ایٗ فبیُ سٛػري سریٓ
ٔذیشیز ثشسػی ٔیؿٛد دس كٛسر ٔٙبػت ٘جٛدٖ یب ویفیز وبفی ٘ذاؿشٗ  ٚیب ػئٌّٔ ٛت
ٔٛسدثشسػی لشاس ٔی ٌیشد  ٚاٌش فبیُ ؿٕب ٔٙبػت ثٛد  ٚویفیز ٔٙبػجی داؿرز  ٚاصِطربٍ
ػئٙٔ ٛبػت ثٛد سٛػي ٌشٔ ٜٚذیشیز سأییذ ٔیؿٛد ٕٞسٙیٗ سیٓ ٔرذیشیز سرب خربیی ورٝ
أىبٖ داسد دسكٛسر ػذْ ػئٛی ٌّٔت ػئٛی ٔطلٛالر سا خٛاٞذ داؿز و ٝایٗ أىربٖ ثرشای  2فبیرُ ٞرش وربسثش
أىبٖدزیش اػز.

یىی دیٍش اص أىب٘بر ػیؼشٓ ٕٞىبسی دسفشٚؽ فبیرُ ثٙبفرب ایرٗ اػرز ور ٝثرًٝرٛس دلیرك
ٔطلٛالر خشیذاسیؿذ ٚ ٜضشی خشیذٞبیی و ٝسرشاوٙؾ ٘ربٔٛفك داس٘رذ ٕٞرشا ٜثرب ایٕیرُ ٚ
ؿٕبس ٜسّفٗ خشیذاس ثشای ؿٕب لشاس ٔیدٞذ و ٝایٗ أش ثبػث ٔیؿٛد ؿٕب ٔذیشیز وبّٔی ثرش
خشیذٞبی خٛد داؿش ٝثبؿیذ.
ؿٕب دس ایٗ ثخؾ ٔیسٛا٘یذ آٔبس فرشٚؽ خٛدسر٘ ٛر ٛثرب ا٘شخربة سٚص ٔرب ٚ ٜػربَ ثرٝكرٛسر
سفىیهؿذٔ ٜطبػج ٝوٙیذ  ٚثب ثشػی فشٚؽ خٛد ٔ ٚطلٛالر خٛد ٔریسٛا٘یرذ ثرب ٔرذیشیز
خٛدسٔ ٖٛبٞبیی و ٝفشؿٛس ٖٛصیبد سش ٜس ٚثشسػی وٙیذ  ٚثش٘بٔٝسیضی سٚؿ ٖٛداؿش ٝثبؿذ.

ایٗ لؼٕز ثشای ا٘شخبة لبِت فشٚؿٍب ٜؿٕبػز و ٝدس ضبَ ضبهش فمي ی ٝلبِت ٚخرٛد داسٜ
و ٝثٝصٚدی لبِتٞبی ثیـششی اهبفٔ ٝیؿٛد

ایٗ لؼٕز ؿٕب افضٞٝ٘ٚب س ٚثٝدِخٛا ٜخٛدسٔ ٖٛیزیٙیذ
ػجذ خشیذ ،سجبدَ ِیٙه ،خؼشد ،ٛدـشیجب٘ی آ٘الیٗ ،خذیذسشیٗ ٔطلرٛالر ،دشفرشٚؽ سرشیٗ
ٔطلٛالرٔ ،طلٛالر
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ؿٕب دس ایٗ لؼٕز ثٝكٛسر ضشفٝای اص ٔیضاٖ ثشداؿزٞرب سربسیخ ثشداؿرز ٚ ٚاسیضٞربی ثرٝ
ضؼبثشبٖ ٔ ٚجّغ ٚاسیض ث ٝضؼبثش ٖٛثب ؿٕبسٜی سشاوٙؾ  ٚػبػز اسػبَ ثرشای ؿرٕب ٕ٘ربیؾ
دادٔ ٜیؿٛد.

ایٗ لؼٕز ث ٝؿٕب ایٗ أىب٘ٔ ٛیذ ٜو ٝؿٕب ٔشٛخ ٝآخشیٗ ٚسٚدیش ٖٛثـیذ .ایٗ لؼرٕز ثرٝ
ؿٕب ایٗ أىبٖ سٔ ٚیذ ٜو ٝاص ٚسٚد افشادی خض خٛدس ٖٛث ٝدّٙشٌّٔ ٖٛرغ ثـریذ  ٚثرب زره
وشدٖ آٖ ثفٕٟیذ و ٝافشادی خض خٛدس ٖٛث ٝدّٙشٚ ٖٛاسد ٔیـٗ  ٚیب ٞه ورشدٖ اورب٘ٙششٛ٘ٛ
و ٝثالفبكّ ٝسٔضس ٛ٘ٛػٛم وٙیذ  ٚثٔ ٝذیشیز اًالع دٞیذ اِجش ٝثب أٙیز فٛقاِؼبدٜی ثٙبفب ٞه اوب٘رز ؿرٕب سمشیجربً
غیشٕٔىٗ ٔیثبؿذ ٍٔ$ش ایٙى ٝسٔض ؿٕب ػبد ٚ ٜلبثُ ضذع ثبؿذ.#

ایٗ لؼٕز ،لؼٕز وؼت دسآٔذ  ٚدسخٛاػز ٚاسیضی ؿٕب ٞؼشؾ.
لؼٕز ٘بس٘دی ث ٝؿٕب ٔیضاٖ ٞضیٝٙی خشیذٞبیی و ٝاص فشٚؿٍب ٜؿٕب ؿذ$ ٜػٛد د َٛؿٕب #سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
لؼٕز ػجض ضذالُ ٔٛخٛدی ثشای دسخٛاػز دشداخز ٞؼشؾ و ٝفؼالً ٞضاسسٔ ٗٔٛیثبؿذ.
دس لؼٕز آثی ؿٕب ٞضی ٝٙس ٚدّٙش ٖٛو ٝدس لؼٕز ٘بس٘دی ٘ـ ٖٛداد ٜسا اٌش ثیـرشش اص ضرذالُ ٔٛخرٛدی دشداخرز
ثبؿذ دسخٛاػز دشداخز ٔیدیذ و ٝثٝضؼبة ؿٕب ٚاسیض ثـ.ٝ
آهوزش ارسال هحصول شوا به فروشگاهتاى

ثشای ایٗ وبس اثشذا ثش سٚی

وّیه وٙیذ سب كفط ٝی صیشٕ٘بیبٖ ؿٛد.
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ثشای فشٚؽ ٔٙبػت ٕٞسٙیٗ ثٟیٝٙػبصی ٌّٔت ثشای ٔٛسٛس خؼزٚخٌٛش ٌ$ ٌُٛز ٖٛثخؾ اػظٕی اص ٚسٚدیٞب اص
ٔٛسٛس خؼزٚخٌٛش ٌٞ ٌُٛؼشٙذٛٔ #اسدی ٚخٛد داس ٜو ٝثب سػبیز ایٗ ٔٛاسد ٔیش٘ٛیذ دس٘شیدٝی خؼزٚخٛی ٌٌُٛ
ثٟشش ٕ٘بیؾ داد ٜثـیذ ٘ ٚشیدٝی ٌّٔٛثی سا داؿش ٝثبؿیذ.
ٔب ثٝكٛسر خض ثٝخض آٔٛصؽٞبیی س ٚثشای ؿٕب اسائٔ ٝیذیٓ سب ؿٕب ثش٘ٛیذ ثٟششیٗ ػّٕىشدس ٚداؿش ٝثبؿیذ.
اِٚیٗ زیضی و ٝدس كفط ٝی اسػبَ ٔطلٚ َٛخٛد داسد ایٗ اػز و ٝاص ؿٕب ٔیدشػذ آیب ٔیخٛایذ فبیُ ؿرٕب ثرشای
ثبصاسیبثبٖ ثٕ٘ ٝبیؾ دسثیبیذ یب خیش! دسكٛسسیو ٝسیه ایٗ لؼٕز سا ثٍزاسیذ ایٗ أىبٖ سا ثشای خٛد لشاس دادٜایذ وٝ
فبیُ ؿٕبسا ٞضاساٖ ثبصاسیبة ثجیٙیذ  ٚدسكٛسر سٕبیُ فبیُ ؿٕبسا دس فشٚؿٍب ٜخٛد ثٕ٘ ٝبیؾ دسآٚس٘ذ  ٚفشٚؽ ؿٕبسا
ثٝكٛسر زـٌٓیشی ثبال ثجش٘ذ اِجش ٝایٗ ثبصاسیبثبٖ دسكذی و ٝؿٕب سؼییٗ ٔیوٙیذ ثٝكٛسر اسٔٛربر ثر ٝضؼبثـربٖ
ٚاسیض ٔیؿٛد.
آهوزش ارسال هحصول برای فروش
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دس ایٗ لؼٕز ٕٞبٌ٘ٛس و ٝاص ٘بٔؾ دیذاػز ٘بْ ٔطل َٛخٛدسٔ ٛ٘ ٛری٘ٛیؼریذ دلرز وٙیرذ ایرٗ لؼرٕز یىری اص
ٟٔٓسشیٗ ٔٛاسدی ٞؼز و ٝثشای افضایؾ فشٚؿشبٖ هشٚسی اػز .دلز وٙیذ و٘ ٝبْ ٔطلر َٛخٛدسر٘ ٛر ٛثرٝكرٛسر
وبٔالً ؿیه  ٚدسػیٗضبَ داسای وّٕبسی و ٝثؼیبس ٔ ٚ ٟٓدسثشداس٘ذٜی ٔطلِٛشبٖ اػز لشاس دٞیذ .ایٗ ػٙرٛاٖ ٘جبیرذ
صیبد وٛسب ٚ ٜیب صیبد ثّٙذ ثبؿذ ثٝػٛٙأٖثبَ " سطمیك دس ٔٛسد٘مذ فٙی لل ٚ ٝداػشبٖٞبی وٛدوبٖ" یب ٘شْافضاس یب ٞش
زیض دیٍِٚ ٝی خٛة دسػز ػٛٙاٖ وٙیذ ٔطل َٛزی ٞؼز؟

دس ایٗ لؼٕز ػؼی وٙیذ ٘بْ ٔطلِٛی وٛ٘ ٝؿشیذ س ٚایٙدب وذی وٙیذ ػؼی وٙیرذ ور ٝوّٕربر وّیرذی ٔٙبػرجی
اػشفبد ٜوٙیذ  ٚثیٗ وبساوششٞبی خبِی – س ٚثضاسیذ ثٝػٛٙأٖثبَ " سطمیك-دسٛٔ-سد٘-مذ-فٙی-لل ٚ-ٝداػشبٖٞربی-
وٛدوبٖ " لشاس ثذیذ.

ایٗ لؼٕز ؿٕب ثبیذ یىی اص ٔٛاسدی و ٝفبیّشٔ ٖٛشسجي ثب اٛٔ ٖٚهٛػ ٝس ٚا٘شخبة وٙیذ

دس ایٗ لؼٕز ؿٕب ػىغ ٔطل َٛس ٖٛس ٚلشاس ٔیدیذ ٔیش٘ٛیذ خٛدس ٖٛثب فشٛؿبح ثؼبصیذ یب اص ایٙشش٘ز ػشذ وٙیرذ
سب ػىغ ٔشٙبػت ثب ٔٛهٛػش ٛ٘ٛدیذا وٙیذ  ٚسٚی ػیؼشٕ ٖٛػی ٛوٙیذ  ٚثب صدٖ ثش سٚی لؼٕز ثبال ٘ـبٖ دادٜؿرذٜ
ػىغ ٔطل َٛسا لشاس دٞیذ

ثٝػٛٙأٖثبَ ٔٗ ایٗ سلٛیش س ٚو ٝثٛٔ ٝهٛع سطمیمٓ ٔشسجٌ ٝس ٚلشاس ٔیذْ
ؿٕب دٚػشبٖ ٔیش٘ٛیذ دس ٞش صٔیٝٙای و ٝوبس ٔیوٙیذ ػىؼـ ٛثضاسیرذ-اٌر ٝثش٘بٔر ٝیرب
٘شْافضاسی داسیٗ ػىؼـ ٛثضاسیٗ اٌ ٝلبِج ٝػىغ لبِت ...ٚ
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ؿٕب اص ایٗ لؼٕز ا٘شخبة ٔیوٙیذ و ٝفبیّش ٖٛسٔ ٚیخٛایذ اص سٚی ػیؼشٕ ٖٛسٚی ػشٚس ثٙبفب آدّٛد وٙیذ یب لجالً
آدّٛد وشدیذ ِ ٚیٙىـٔ ٛیخٛایٗ لشاس ثذیذ.
أٌ ٝیخٛایذ اص سٚی ػیؼشٓ خٛدس ٖٛسٚی ػشٚسٞبی ثٙبفب فبیّش ٛ٘ٛاسػبَ وٙیذ ٕٞبٖ "آدّٛد فبیُ" س ٚا٘شخبة وٙیذ
$اِجش ٝدیؾفشم ا٘شخبث ٚ #ٝاٌِ ٝیٙىٔ ٛیخٛایذ ثضاسیذ سٚی ِیٙه فبیُ وّیه وٙیذ.

ثب وّیه ثش سٚی ایٗ لؼٕز دٙدشٜای ثبص ٔیؿرٛد ور ٝؿرٕب ثبیرذ اص سٚی ػیؼرشٕ ٖٛا ٖٚفربیّی ورٔ ٝیخرٛایٗ ثرٝ
فشٚؿٍبٞش ٖٛاهبف ٝوٙیذ س ٚاص سٚی ػیؼشٕش ٖٛدیذا وٙیذ  ٚثش سٚی آٖ وّیه وٙیذ

دس ایٗ لؼز لیٕز ٔطل َٛخٛدسبٖ سا ٔیدٞیذ .دلز وٙیذ ایٗ لیٕز ثبیذ ثش اػبع ٔطشٛیبر فبیُ اسػبِی ثبؿذ ٚ
اص لیٕزٞبیی غیشٚالؼی ؤ ٝشٙبػت ثباسصؽ ٔطل٘ َٛیؼز خذاً خٛدداسی وٙیذ.

ؿٕب دس ایٗ لؼٕز دسكذی سا ثشای ثبصاسیبثبٖ  ٚافشادی و ٝفبیُٞبی ؿٕبسا دس فشٚؿٍب ٜخٛد ث ٝفشٚؽ ٔیٌزاس٘ذ لشاس
ٔیدٞیذ ایٗ لؼٕز اص ٔضیزٞبی ثؼیبس خٛثی اػز سب فبیُٞبی ؿٕب دس ثیٗ ٞضاساٖ فشٚؿرٍب ٜثبصاسیربة ثرٕ٘ ٝربیؾ
دسثیبیذ  ٚفشٚؽ ؿٕب ثبال ثشٚد.

دس ایٗ لؼٕز سؼذاد كفطبر سطمیك خٛد سا لشاس ٔیدٞیذ.
سٛخ ٝوٙیذ اٌش ؿٕب ٘شْافضاس ،فیّٓ یب  ...سا اسائٔ ٝیوٙیذ ٔیسٛا٘یذ ضدٓ ٘شْافضاس سا ثٛٙیؼیذ.
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دس ایٗ لؼٕز ؿٕب ثبیذ سٛهیطبسی دس ٔٛسد ٔطل َٛداّ٘رٛدی خرٛد ثٛٙیؼرذ  ٚوّیرز ٌٔ ٚبِرت ٛٔ ٚهرٛع  ٚورالً
زـٓا٘ذاصٞبی ٔطل َٛخٛد سا ثٛٙیؼذ دلز وٙیذ سٛهیطبر ؿٕب ٞشزمذس ٛٞؿٕٙذا٘ٝسرش  ٚثیربٖوٙٙرذٜی ٔطلرَٛ
ؿٕب ثبؿذ  ٚثب اك َٛثبصاسیبثی ثیـشش ٘ضدیه ثبؿذ فشٚؽ ؿٕبسا ثٝكٛسر زـٌٓیشی صیبد ٔیوٙذ.
سٛخ ٝوٙیذ اصآ٘دبییو ٝخشیذاس ثٔ ٝطشٛای ٔطل َٛداّ٘ٛدی لجُ اص خشیذ دػششػی ٘ذاسد ِزا ثب لشاس دادٖ سٛهیطبر
دلیك ٔ ٚؼشفی دلیك  ٚثیبٖ وشدٖ ثشخؼشٍیٞب ٔ ٚطشٛیبر فبیُ خٛد ثبػث افضایؾ فشٚؽ ٔریؿرٛد.ثر ٝسٛهریطبر
أىب٘بر ٔیدشداصیٓ.
ایٗ ادیشٛس ثؼیبس ػبد ٜثٛد٘ ٚ ٜیبص ث ٝسٛهیص آٖ ٕ٘یثبؿذ فمي سٛهیطبسی دس ٔٛسد ٘طٜٛی لشاس دادٖ سلرٛیش اص سٚی
وبٔذیٛسش  ٚیب ایٙشش٘ز دس لؼٕز سٛهیطبر ثبیذ ٔشزوش ؿٛیٓ.
ثشای لشاس دادٖ سلبٚیش اٌش ٔیخٛایذ اص سٚی ایٙشش٘ز $ػبیز یب #...وذی وٙیذ ٔیسٛا٘یذ ثب صدٖ  crtl+cػىغ سا وذری
وشد ٚ ٜثب صدٖ  crtl+vفبیُ سا دس ادیشٛس خٛد لشاس دٞیذ دسكٛسسیؤ ٝیخٛایذ فبیُ سا اص ػیؼشٓ خٛد ثش سٚی ػبیز
لشاس دٞیذ ثش دس سٛهیطبر ثش سٚی

وّیه وٙیذ سب كفطٝی صیشٕ٘بیبٖ ؿٛد.
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ٕٞضٔبٖ ثب آٖ دس دٙدشٜی دیٍشی یب ثب ٌشفشٗ وّیه  ٚctrlوّیه ثش سٚی ثبس ٌضاسی فبیُ ور ٝلرجالً سٛهریطبسی دس
ٔٛسد آٖ دادیٓ وّیه وٙیذ.

ثب وّیه ثش سٚی آٖ كفط ٝی صیشٕ٘بیبٖ ٔیؿٛد.

ثب وّیه ثش سٚی  +ػىغ ٔٛسد٘ظش خٛد سا اص سٚی ػیؼشٓ خٛد دیذاوشد ٚ ٜوّیه وٙیذ ػرذغ ثرش سٚی ثربص ٌرضاسی
فبیُ وّیه وٙیذ ثب وّیه ثش سٚی ثبس ٌضاسی ثؼذ اص ٔذسی كفطٝی صیشٕ٘بیبٖ ٔیؿٛد.

و ٝثب وّیه ثش سٚی لؼٕز آثیسً٘ سلٛیش ؿٕب ٕ٘بیبٖ ٔیؿٛد.

و ٝؿٕب ثبیذ لؼٕشی و ٝثب ٔؼشٌیُ لشٔض ٘ـبٖ دادٜؿذ ٜسا وذی وشد ٚ ٜدس لؼٕشی و ٝثب ٘ 1ـبٖ دادٜؿذ ٜدیٛػرز
وٙیذ.
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ثب لشاس دادٖ ِیٙه ٌفشٝؿذ ٜسلٛیش ؿٕب دس ایٗ كفط٘ ٝـبٖ داد ٜخٛاٞذ ؿذ.
سٛكیٝی ؿذیذ ٔیوٙیٓ و ٝثشای ٔشٗ خبیٍضیٗ ی ٝػٛٙاٖ ٔشٙبػت ثب سلٛیش ثٛٙیؼیذ ػذغ ثش سٚی دوٕٝی ػجض وٝ
دزیشؽ ٘ٛؿشٝؿذ ٜاػز وّیه وٙیذ سب سلٛیش ؿٕب ٕ٘بیبٖ ؿٛد.
دلز وٙیذ و ٝاص ٟٔٓسشیٗ لؼٕزٞبیی و ٝثبیذ ؿٕب سػبیز وٙیذ ایٗ زٙذ لؼٕز دبیب٘ی اػز وٞ ٝشز ٝاص دسخرٝی
إٞیز آٖ ثٍٛییٓ وٓ ٌفشٝایٓ .ایٗ لؼٕز ٟٔٓسشیٗ ثخؾ ثشای فشٚؽ ٔطل َٛؿٕب ٔیثبؿذ سٛكیٝی اویذ ٔب ایٗ
اػز و ٝایٗ لؼٕز سا ثب كشف ٚلز  ٚدلز ٟٔ ٚبسر دشوٙیذ  ٚثذ ٖٚسٛخ ٝوبفی  ٚوبُٔ اص آٖ ػجٛس ٘ىٙیرذ زشاورٝ
ػذْ دلز دس آٖ ٔب٘ٙذ آٖ اػز و ٝؿٕب ٔطلِٛی سا ثشای فشٚؽ ٌزاؿشٝایذ ِٚری ٞریرورغ ٕ٘یذا٘رذ ؿرٕب زٙریٗ
ٔطلِٛی ثشای فشٚؽ ٌزاؿشٝایذ ٞ ٚیرٌٔ ٝ٘ٛؼریشی ثرشای ٚسٚد ٔـرششیبٖ ٍ٘زاؿرشٝایرذ .ایرٗ لؼرٕز ثرشای ٚسٚد
ٔـششیبٖ ؿٕب اص ًشیك ٌ ٌُٛوٟٓٔ ٝسشیٗ لؼٕز ثشای فشٚؽ ؿٕب اػز سا ثٚ ٝخٛد ٔیآٚسد و ٝدلیك سٛهریص دادٜ
ٔیؿٛد.
لؼٕز ثؼذی لؼٕز وّٕبر وّیذی اػز و ٝث ٝؿىُ صیش دیذٔ ٜیؿٛد
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دلز وّیذ دس ٘ٛؿشٗ وّٕبر وّیذی ثٟششیٗ وّٕبر ٔشسجي ثب ٔطلٛالر ؿٕب ؤ ٝخبًتٞبی ؿٕب ثشای دیذا ورشدٖ
ٔطل َٛؿٕب ٕٔىٗ اػز سا ثٛٙیؼیذ.
لؼٕز ثؼذی لؼٕز سٛهیطبر اػز و ٝثٝكٛسر سلٛیش صیشٕ٘بیبٖ اػز.

ایٗ لؼٕز ٕٞبٖ لؼٕز سٛهیطبسی اػز و ٝدس صیش ٔطلٛالر ؿٕب ٔریآیرذ ورٞ ٝرش زیرضی ور ٝدس ایرٗ لؼرٕز
ثٛٙیؼیذ ٕٞبٖ زیضی اػز و ٝدس ٘شبیح ٌ ٌُٛثب ؿٕبس 2 ٜلشاس دادٜایٓ.

لؼٕز ؿٕبسٜی  1ثٛٔ ٝهٛع ٔطلٕٞ ٚ َٛسٙیٗ سًٞب  $ثشزؼتٞب ٔ #یثبؿذ.
دلز وٙیذ و ٝلؼٕز سًٞب  $ثشزؼتٞب ٟٓٔ #سشیٗ ثخؾ ٔیثبؿذ زشاو ٝثب وبُٔ وشدٖ آٖ  ٚثب ٚلز وبفی  ٚدلز
ٔیسٛا٘یذ ثٟششیٗ ػّٕىشد سا دس ٌ ٌُٛداؿش ٝثبؿیذ.
ٌِفبً دس وبُٔ وشدٖ ایٗ لؼٕز و ٝثب سلٛیش صیشٕ٘بیبٖ ؿذ ٜاػز ثًٛٝس دلیك دلز ٕ٘بییذ.

ایٗ لؼٕز س ٚدلز وٙیذ ٞش زیضی ؤٕ ٝى ٝٙیه ٘فش س ٌٌُٛ ٛػشذ و ٝٙسب ثٔ ٝطل َٛؿٕب ثشػ ٝس ٚثٛٙیؼیذ  ٚثب
|خذا وٙیذ  |$سا ٔیسٛا٘یذ ثب ٌشفشٗ \ shift+سا ثض٘یذ ٞ #شز ٝثیـشش ثٛٙیؼیذ  ٚثب | خذا وٙیذ ؿب٘غ فشٚؽ خٛد سا
ثیـشش وشدٜایذ.
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ٔثالً ثشای ػٛٙا٘ی و ٝلجالً دسج ؿذ ٔیسٛاٖ وّٕبر صیش سا ثشای ثشزؼتٞب ٌزاؿز.
"سصؽ یبثی ویفی سٛكیفی|سطمیك اسصؿیبثی|سطمیك اسصؿیبثی ویفی سٛكیفی|سطمیكٞبی اسصؽیبثی|ٔمبِٝای دسثبسٜی
اسصؿیبثی ویفی سٛكیفی ".
سٛخ ٝوٙیذ ایٗ لؼٕز ثٝا٘ذاصٜی خٛد ٔطل ٟٓٔ َٛاػز صیشا ٞشز ٝثبضٛكّٚ ٚ ٝلز وربفی  ٚوّٕربر صیربدسشی درش
ؿٛد ػب٘ؾ ٚسٚدی ٌ ٌُٛؿٕب  ٚدس٘شید ٝفشٚؽ ؿٕب ثیـشش خٛاٞذ ؿذ  ٚؿٕب ایٗ أىبٖ سا ثٕٞ ٝرٔ ٝریدٞیرذ ورٝ
فبیُٞبی ؿٕبسا ٔـبٞذ ٜوٙٙذ  ٚدس كٛسر ٔٛسد٘یبص ثٛدٖ  ٚلیٕز ٔٙبػت خشیذ وٙٙذ
اٌش فبیّی ثشای فشٚؽ ٘ذاسیذ یب ٔیخٛایذ دس وُ ٔطلٛالر ثمی ٝس ٚث ٝفشٚؿٍبٞش ٖٛاهبف ٝوٙیرذ  ٚثرب فرشٚؽ آٖٞرب
ثبصاسیبثی وٙیذ ٔیسٛا٘یذ اص ٔٛٙی وٙبس ػبیز ثش سٚی

وّیه وٙیذ سب كفط ٝی صیش ثشای ؿٕب ٕ٘بیؾ داد ٜثـٝ

و ٝؿٕب ثب ا٘شخبة ٔطلَٞٛب ٔیسٛا٘یذ ٞشزٙذ ٔطلِٛی ؤ ٝیخٛایٗ اهبف ٝوٙیذ.
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آهوزش زیرهجووعه گیری

اثشذا ٚاسد ِیٙه  http://sanafa.ir/login.php?q=zirؿٛیذ یب ثب وّیه وشدٖ سٚی آیىٗ

كفطٝی

صیش ثشای ؿٕب ٕ٘بیبٖ ٔیؿٛد.

ٕٞبٌ٘ٛس ؤ ٝی ثیٙیذ  3سٚؽ ثشای صیشٔدٕٛػٌ ٝیشی ثشای ؿٕب ٚخٛد داسد.
 .1سٚؽ اػشفبد ٜاص ِیٙه اخشلبكی خٛد$ایٗ سٚؽ ثشای ِیٙه دادٖ ثشای ػوٛیز یب ٔؼشفی ثٙبفب ثؼیبس ػبِی اػز
و ٝؿٕب ٔیسٛا٘ذ اص وذ اػشفبد ٜوٙیذ یب دسكٛسسیؤ ٝبیُ ث ٝاػشفبد ٜاص ِیٙه خٛد ٞؼشیذ ِیٙه خٛد سا و ٝؿجی ٝثٝ
 http://sanafa.ir/forooshande.shtml?bid=2ثب ایٗ سفبٚر و ٝػذد لشٔرض ٕ٘بیربٖ ؿرذ ٜثرشای ؿرٕب
ٔشفبٚر خٛاٞذ ثٛد.
 .2اػشفبد ٜاص وذ دبح آح :ایٗ سٚؽ دسكٛسسیو ٝؿٕب داسای ػبیز یب ٚثالي دشثبصدیذ ٞؼشیذ ثؼیبس ٔٙبػت اػز.
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 .3سٚؽ اػشفبد ٜاص ثٙش :ثٙبفب ث ٝكٛس دیؾفشم ثشای ؿٕب ثٙشٞبی آٔربد ٜثرشای لرشاس دٞری دس ٚثراليٚ ،ةػربیز،
كفطبر اخشٕبػی  ...ٚسا آٔبد ٜوشد ٜاػز.
آهوزش پرداشت وجه
ثشای ثشداؿز ٔٛخٛدی اص د ُٙخٛد ثٝضؼبة ثب٘ىی ثشای اِٚیٗ ثبس الصْ اػز اص كطز ؿٕبس ٜوبسر  ٚؿٕبسٜی ثب٘ه
خرررٛد  ... ٚاًرررالع ضبكرررُ فشٔبییرررذ ثرررشای ایرررٗ وررربس اص ٔٙرررٛی ػرررٕز ساػرررز ػررریبٜس٘رررً ثرررشسٚی
وّیه وٙیذ سب ٚاسد كفطٝای و ٝدس دبییٗ ٕ٘بیبٖ ٔیؿٛد ؿٛیذ.

و ٝایٗ لؼٕز ثشای ٚاسیض ٚخ ٝثٝضؼبة ؿٕب ثؼیبس ٔ ٟٓاػز ؿٕب ثبیذ ایٗ لؼٕز سا ثًٛٝس كرطیص ٚاسد وٙیرذ سرب
ٞضیٝٙای و ٝؿٕب دسخٛاػز ٚاسیضی ٔیدٞیذ ثٝضؼبة ؿٕب ثیبیذ.

ثشای وبُٔ وشدٖ ایٗ لؼٕز ٔیسٛا٘یذ ث ٝثب٘ه خٛد ٔشاخؼٕ٘ ٝبییذ  ٚدسخٛاػز وٙیذ ؿٕبس ٜؿجب  ٚضؼربة ؿرٕب سا
ث ٝؿٕب اػالْ وٙٙذ یب اص سٚی ػبیز ثب٘ه خٛد ؿجبی خٛد سا دیذا وٙیذ ٚ ٚاسد ٕ٘بییذ.
ثب ٚاسدوشدٖ دسػز ایٗ لؼٕز  ٚاًالع اص كطز آٖ ؿٕب ٔیسٛا٘یذ اص لؼٕز صیش دسخٛاػز ٚاسیض ٞضی ٝٙث ٝضؼبثشبٖ
سا داؿش ٝثبؿیذ.
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دس ایٗ لؼٕز ٔجّغ ٔٛسد٘ظش سا دس لؼٕز ٔؼشٌیُ ٚاسد وٙیذ دلز وٙیذ و٘ ٝجبیذ ٔجّغ دسخٛاػشؾ ؿرٕب اص ٔجّرغ
ٔٛخٛد ثش سٚی د ُٙخٛد ثیـشش ثبؿذ ٘ ٚجبیذ اص ٔجّغ ضذالّی و ٝسؼییٗؿذ ٜوٕشش ثبؿذ.
ضذاوثش ٔجّغ ثشداؿشی ثٝكٛسر ٘بس٘دی ثٝػٛٙأٖثبَ:

 ٚضذالُ ٔجّغ ثب ػجض ٘ـبٖ دادٜؿذ ٜاػز و ٝفؼالً ٞضاس سٔٛبٖ ٔیثبؿذ.
ثؼذ اص دادٖ ٔجّغ ٔٛسد٘ظش دوٕٝی ثجز سا ثض٘یذ.
ثؼذ اص ثجز وشدٖ دسخٛاػز ؿٕب ث ٝثب٘ه اسػبَ ٔیؿٛد ٙٔ ٚشظش سأییذ ٔیٔب٘ذ.
دس ایٗ صٔبٖ ؿٕب ٔیسٛا٘یذ ثب وّیه ثش سٚی

وّیه وٙیذ  ٚدس آٖ ِیؼز ٚاسیضیٞبی ثٝضؼبة ؿٕب ٙٔ ٚشظش سأییذ ؿذٖ دسخٛاػز ؿٕب ٘ـبٖ دادٔ ٜیؿٛد.
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فصل سوم
 .1آمًسشکامىتگذاریدرسایتَا 
 .0آمًسشافشایصفزيشباساختلیىکبٍيبالگ(ساختبکلیىک) 
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ضشٕب سب ثطبَ ػٛٙاٖ سجبدَ ِیٙه ؿٙیذ ٜثبؿیذ ٚلشی ؿٕب دس فشٚؿٍب ٜخٛدسِ ٖٛیٙه ٚثالي دٚػشش ٖٛسا دسج وٙیذ
 ٚدٚػز ؿٕب ٔ ٓٞشمبثال ایٗ وبس ٚا٘دبْ ثذٖ اػٓ ایٙىبس سجبدَ ِیٙه ٔی ؿٛد سجبدَ ِیٙه یه ًشف ٝیؼٙی ایٙىٝ
ٔثال فمي ؿٕب دٚػشش ٖٛسا ِیٙه وشد ٜثبؿیذ  ٚدٚػز ؿٕب ،ؿٕب سا ِیٙه ٘ىشد ٜثبؿذ سجبدَ ِیٙه دسٚالغ یه ثه
ِیٙه ٔی ثبؿذ  ،ثه ِیٙه ٞب ثبػث ٔی ؿٛد و ٌٌُٛ ٝث ٝفشٚؿٍب ٜؿٕب اػشجبس ثیـششی ثذٞذ ز٘ ٖٛضد دیٍش ٚثالٌٟب
ٔطجٛة ثٛد ٜایذ  ٚسید ٝایٗ اسفبق ایٗ ٔی ؿٛد و ٝدس ٌٞ ٌُٛش ٔمبِ ٝای ػشذ وٙیٓ فشٚؿٍب ٜؿٕب س ٚدس كفط ٝی
أ َٚی آٚسد  ٚایٌٛٙسی فشٚؽ ؿٕب اص  0ث ٝسٚصی  1000سب فشٚؽ ٔی سػذ
اما وکتٍ مُم ٘ :جبیذ ثب ٞش ٚثالي سجبدَ ِیٙه وٙیذ  ٚسٟٙب ثب ٚثالي ٞبی سجبدَ ِیٙه وٙیذ وٛٔ ٝهٛػؾ ثب
ٔٛؿٛع فشٚؿٍب ٜؿٕب یىؼبٖ ثبؿذ ٔ ..ثال اٌش ٔمبِٔ ٝی فشٚؿیذ ثٟشش ٞؼز ٔٛهٛع آٖ ٚثالي  ٓٞآٔٛصؿی ٚ
دا٘ـٍبٞی  ٚػّٕی ثبؿذ ..ثشای سجبدَ ِیٙه دیـٟٙبدی خذٔز ؿٕب داسْ ) دیـٟٙبدار ٞش وذاْ یه ٚیظٌی داسد(
پیطىُاد ايل  :اسػبَ وبٔٙز ث ٝػیؼشٓ ٚثالي دٞی دبسػی ثالي ٔی ثبؿذ
http://www.parsiblog.com/
)سبثیش اسػبَ وبٔٙز دس دبسػی ثالي ثٟشش اص سٕبٔی ػیؼشٓ ٞبی ٚثالٌذٞی ٘ظیش ثالٌفب ٚغیشٞ ٜؼز ِٚ ،ی سجبدَ
ِیٙه فشلی ٘ذاسد(
ٕ٘ ٝ٘ٛیه وبٔٙز و ٝضبٚی ثه ِیٙه ٘یض ٔی ثبؿذ
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٘ .1بْ خٛدسبٖ ٘جبؿذ  ٚاص وّٕبر ٔمبِٛ٘ ٝیغ ٔ ،طمك  ،سطمیك دشٚس  ،وبسؿٙبػی  ،اسؿذ  ٚثش٘بٔٛ٘ ٝیغ
...ٚاػشفبد ٜوٙیذ ) وّٕبسی و ٝدس فشٚؿٍب ٜؿٕب ٔىشس اػٓ ثشد ٜؿذ(ٜ
 .2ایٕیُ خٛدسبٖ سا ٚاسد وٙیذ ٞ ٚش سٚص  ٓٞایٕیّشبٖ سا زه وٙیذ ؿبیذ وؼی خٟز سجبدَ ِیٙه ث ٝؿٕب ایُٕ
ثذٞذ
 .3آدسع فشٚؿٍب ٜسٔ ٚی سٛا٘یذ ث ٝؿىُ ٞبی ٔخشّف ثذٞیذ  ،یه ثبس كفط ٝی ا َٚفشٚؿٍب، ٜ
یىجبس آدسع ٔٛهٛػبر  ٚػؼی وٙیذ آدسع سىشاسی دـز ػش ٘ ٓٞذٞیذ
ٔ .4شٗ وبٔٙز خیّی ٔٞ ٟٓؼز  ٚخیّی كبدلب٘ ٝثبؿذ  ٓٞ ٚاص ٚثالي  ٚدؼز ٚثالي ٘ٛیغ
لذسدا٘ی وٙیذ ٘ ٚظش ٔمیذ ثذٞیذ  ٓٞ ٚدیـٟٙبد سجبدَ ِیٙه  ٚدٚػشی ثذٞیذ
 .5داخُ وبٔٙز ث ٝفشٚؿٍب ٜخٛدس ٖٛثه ِیٙه ثذٞیذ ) ٕٞب٘ٙذ ػىغ ( یه وّٕ ٝاص ثیٗ ٔشٗ
سبیخ وشد ٜخٛدس ٖٛا٘شخبة وٙیذ  ٚسٚی آیىٗ آثی ػٕز زخ وّیه وٙیذ
 .6دس وبدس ثبص ؿذ ٜآدسع فشٚؿٍب ٜیب سٛهیطبر یب ثخؾ ٞبی دیٍش ٔشسجي ثب وّٕ ٝی ا٘شخبثی
سا ٚاسد وٙیذ ) ٕٞب٘ٙذ وبدس ٔٛخٛد دس ػىغ ثبال(
 .7وذ أٙیشی سا ثب دلز ٚاسد وٙیذ  ٚسٚی دوٕ ٝاسػبَ وّیه وٙیذ سب وبٔٙز ؿٕب اسػبَ ؿٛد
٘ىش : ٝایٗ وبس سا سٚصی سٟٙب  5ثبس ا٘دبْ ثذٞیذ ِٚی ضشٕب ا٘دبْ ثذٞیذ  ٚدٚس ٜای ٘جبؿذ ٚ
زٙذ سٚص ٜدیٍش سٞب ٘ىٙیذ ٞ ٚش ًٛس ؿذٙٔ ٜظٓ ایٗ وبس ٚثىٙیذ سب دس ػشم ٔ 0ب٘ ٜشیدٔ ٝثجز
سا ثجیٙیذ و ٝزٔ ٝی ؿٛد!!
ؿٕب ٔی سٛا٘یذ ثب ٚثالٌٟبی ثالٌفب ٔ ٚی ٟٗثالي دبسػی ثالي  ٓٞ .. ٚسجبدَ ِیٙه داؿش ٝثبؿیذ
ِٚی خٛثی ٝدبسػی ثالي ایٗ ٞؼز و ٝدس خٛد وبٔٙز ٞب ٔ ٓٞی سٛا٘یذ ثه ِیٙه ثٍیشیٗ

پیشنهاد دوم:
ایدبد كفط ٚ ٝدیر سػٕی  ٚیب ػوٛیز ث٘ ٝبْ فشٚؿٍب ٜخٛدسبٖ دس خبٔؼٞ ٝبی ٔدبصی ٔثُ
وّٛة  ،فیغ ٕ٘ب  ،فیغ ثٛن  ،آدبسار  ،ایٙؼشبٌشاْ  ،یٛسیٛة  ،سٛیشش ..ٚ
ٞ ٚش اص ٌبٞی دس ٔٛسد فشٚؿٍب ٜخٛدس ٖٛسجّیغ یب ٔؼشفی داؿش ٝثبؿیذ  ،لشاس ٘یؼز وؼی اص ایٗ
خٛأغ ٔدبصی خٟز خشیذ ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ثّى ٝثبص  ٓٞایٗ وبس دس ٘ضد ٌٔ ٌُٛثجز ثٛد ٚ ٜثٝ
فشٚؿٍب ٜؿٕب اسصؽ ثیـششی ٔی دٞذ
ٕٞسٙیٗ ؿٕب ٔی سٛا٘یذ دس ػبیشی ٔثُ  facenama.comػو ٛؿٛیذ  ٚدٚػشبٖ خٛدس ٖٛسٚ
افضایؾ ثذیذ  ٚدس دیر خٛدس ٖٛفبیّٟبس ٖٛسٔ ٚؼشفی وٙیذ ِ ٚیٙه ثذیذ ث ٝفشٚؿٍب ، ٜثبػث
افضایؾ ثه ِیٙه  ٚسسجٔ ٚ ٝطجٛثیز ٔی ؿٛد  ٚدس ٘شید ٌٌُٛ ٝفشٚؿٍب ٜؿٕب س ٚدس ٘شبیح
خؼشد ٛثِ ٝیٙه ٞبی أ َٚی آٚسد..
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پیشنهاد سوم:
ایدبد ٚثالي  ٚاسػبَ فبیُ ثٚ ٝثالي  ،ثب ایٗ سفبٚر وِ ٝیٙه خشیذ سا ِیٙه سٛهیطبر
فشٚؿٍب ٜخٛدسبٖ لشاس ثذیذ ٚ ٚثالي سا ٞ ٓٞش سٚص آدذیز وٙیذ
ؿٕب ٔی سٛا٘یذ ٕٞضٔبٖ زٙذ ٚثالي سا ث ٝایٗ ؿىُ ٔذیشیز وٙیذ ِٚی ٞیر ٚلز یه فبیُ س ٚدس
یه سٚص ثٚ ٕٝٞ ٝثالي ٞب اسػبَ ٘ىٙیذ  ٚث ٝكٛسر سلبدفی ا٘شخبة وٙیذ

پیشنهاد چهارم:
ؿٕب ٔیش٘ٛیذ دس ؿجىٞ ٝبی اخشٕبػی و ٝثش سٚی ٔٛثبیُ ٔشػ ْٛاػز ٔب٘ٙذ الیٗ ،ایٙؼشبٌشاْ،سٍّشاْ ٔ ٚؼشفی
ٔطلٛالر ث ٝدٚػشبٖ  ٚیب ٔؼشفی ػیؼشٓ  ٚدادٖ ِیٙه صیش ٔدٕٛػٌ ٝیشی اخشلبكی خٛد وؼت دسأذ وٙیذ
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