
لیابوم نشیکیلپا یحارط
یروانف هنماد ناماگشیپ یرازفا مرن تکرش لوصحم
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یاهیسکات لیبق زا ییاهرازفا مرن ،مینک یم یلیابوم فلتخم یاهرازفا مرن زا هدافتسا فرص زور رد ار یدایز تاعاس ام همه ؟دینک هدافتسا دوخ راک و بسک هعسوت یارب لیابوم زا دیدرک رکف نیا هب لاحب ات

 و بسک یارب یلاع هدیا کی تسا نکمم لاح .رگید ناونع اه هد و یزاب ، نیالنآ یاههاگشورف ، نیالنآ یاهیسکات لیبق زا ییاهرازفا مرن ،مینک یم یلیابوم فلتخم یاهرازفا مرن زا هدافتسا فرص زور رد ار

تخاس و یزاس هدایپ لابند هب رگا .دینک یزاس هدایپ ارنآ دیهاوخ یم هک دنبب شقن ناتنهذ رد ناتراک و بسک یارب یلاع هدیا کی تسا نکمم لاح .رگید ناونع اه هد و یزاب ، نیالنآ یاههاگشورف ، نیالنآ

هنیمز رد امش هب دناوت یم یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش دیتسه IOS ای دیوردنا لیابوم نشیکیلپا تخاس و یزاس هدایپ لابند هب رگا .دینک یزاس هدایپ ارنآ دیهاوخ یم هک دنبب شقن ناتنهذ رد ناتراک

IOای دیوردنا لیابوم نشیکیلپا IOS دینک هدافتسا ام ناگیار هرواشم زا الاح نیمه .دنک کمک ناتاوخلد پا یزاس هدایپ و یحارط هنیمز رد امش هب دناوت یم یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش دیتسه

.دینک هدافتسا ام ناگیار هرواشم زا الاح نیمه .دنک کمک ناتاوخلد پا یزاس هدایپ و یحارط

رتشیب امش یرتشم اب طابترا و شورف یاه لاناک دش دهاوخ ثعاب نشیکیلپا نتشاد .تسا نایرتشم و نیبطاخم اب میقتسم طابترا دوبهب ،دنراد زاین نشیکیلپا هب اهراک و بسک هک یلیالد نیرتمهم زا یکی

تامدخ ،دنک ادیپ دوبهب یرتشم اب امش تالماعت ،دننک هبرجت ار یرتهب دیرخ هبرجت نایرتشم ،دوش رتشیب امش یرتشم اب طابترا و شورف یاه لاناک دش دهاوخ ثعاب نشیکیلپا نتشاد .تسا نایرتشم

               دیزاس زیامتم ابقر زا ار دوخ و دیهد هئارا دوخ یرتشم هب یرتشیب تامدخ ،دنک ادیپ دوبهب یرتشم اب امش تالماعت ،دننک هبرجت ار یرتهب دیرخ هبرجت نایرتشم ،دوش

تامدخ و تالوصحم شورف یارب مارگاتسنیا دننام یعامتجا یاه هکبش زا کچوک یاهراک و بسک رتشیب
.دیزاس زیامتم ابقر زا ار دوخ و دیهد هئارا دوخ یرتشم هب یرتشیب

زا یکی افرص یعامتجا یاه هکبش هک دیشاب هتشاد هجوت هتکن نیا هب اما ،دننک یم هدافتسا دوخ تامدخ و تالوصحم شورف یارب مارگاتسنیا دننام یعامتجا یاه هکبش زا کچوک یاهراک و بسک رتشیب

                 هک ینعم نیا هب ،دیرادن یسرتسد ناتنایرتشم تاعالطا هب امش و تسا یرتشم اب لماعت داجیا یاهرازبا زا یکی افرص یعامتجا یاه هکبش هک دیشاب هتشاد هجوت هتکن نیا هب اما ،دننک یم هدافتسا دوخ

هرامش نتشادن تلع هب امش (گنیرتلیف دننام) دوش جراخ سرتسد زا یلیلد ره هب رظن دروم هکبش رگا هک ینعم نیا هب ،دیرادن یسرتسد ناتنایرتشم تاعالطا هب امش و تسا یرتشم اب لماعت داجیا یاهرازبا

،دیشاب هتشاد نشیکیلپا ای تیاس رگا لاح ،دیهد یم تسد زا ار دوخ نایرتشم ،مارگاتسنیا نیبطاخم هرامش نتشادن تلع هب امش (گنیرتلیف دننام) دوش جراخ سرتسد زا یلیلد ره هب رظن دروم هکبش رگا

دش دهاوخن داجیا امش شورف رد یا هفقو و تشاد دیهاوخ ار نایرتشم سامت تاعالطا ،دیشاب هتشاد نشیکیلپا ای تیاس رگا لاح ،دیهد یم تسد زا ار دوخ نایرتشم ،مارگاتسنیا نیبطاخم


.دش دهاوخن داجیا امش شورف رد یا هفقو و تشاد دیهاوخ ار نایرتشم سامت تاعالطا

لیابوم نشیکیلپا یحارط

؟مینک یحارط نشیکیلپا دوخ راک و بسک یارب دیاب ارچ

۱
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۲

یدیوردنا نشیکیلپا یحارط

    7         هک هدش یرازگراب اهروتسا رد یدیوردنا نشیکیلپا نویلیم 3.5 دودح .دننک یم هدافتسا نآ زا دنمشوه یاه نفلت ناربراک زا دصرد70 دودح هک تسایند یاهلماع متسیس نیرترادفرطرپ زا یکی دیوردنا
 تسا هدش ناربراک یارب اهرازفا مرن تحار یسرتسد ثعاب هک هدش یرازگراب اهروتسا رد یدیوردنا نشیکیلپا نویلیم 3.5 دودح .دننک یم هدافتسا نآ زا دنمشوه.3

و بسک و اه پاتراتسا یارب اه باختنا نیرتهب زا یکی دیوردنا ؟ یدیوردنا نشیکیلپا یحارط ارچ
. تسا هدش ناربراک یارب اهرازفا مرن تحار یسرتسد ثعاب
                همانرب کی تخاس یاه یگژیو زا ،دنشاب هتشاد یلیابوم نشیکیلپا کی دنهاوخیم هک تسا ییاهراک و بسک و اه پاتراتسا یارب اه باختنا نیرتهب زا یکی دیوردنا ؟ یدیوردنا نشیکیلپا یحارط ارچ
  هب تبسن نازرا رازفا تخس ،ناربراک ناسآ یسرتسد ،ندوب رت هفرص هب نورقم هب ناوت یم یدیوردنا همانرب کی تخاس یاه یگژیو زا ،دنشاب هتشاد یلیابوم نشیکیلپا کی دنهاوخیم هک تسا ییاهراک
دومن هراشا ناوت یم ناسآ و عیرس هعسوت ،دیوردنا یاه هخسن رد مک تالکشم ،IOS هب تبسن نازرا رازفا تخس ،ناربراک ناسآ یسرتسد ،ندوب رت هفرص هب نورقم هب ناوت یم یدیوردنا

IOS، دومن هراشا ناوت یم ناسآ و عیرس هعسوت ،دیوردنا یاه هخسن رد مک تالکشم.


ioنشیکیلپا یحارط ios

3IOلماع متسیس IOS رشتنم نآ یارب نونک ات رازفا مرن نویلیم 2.2 دودح و هداد صاصتخا دوخ هب ار دنمشوه یاه یشوگ زا دصرد 30 دودح ،دوش یم بصن یراصحنا تروص هب لپا یاه یشوگ یور رب هک
میرحت هب هجوت اب یفرط زا و هدوب رت هنیزهرپ دیوردنا هب تبسن IOS نشیکیلپا یحارط .تسا هدش رشتنم نآ یارب نونک ات رازفا مرن نویلیم 2.2 دودح و هداد صاصتخا دوخ هب ار دنمشوه یاه یشوگ.2
       IO  یارب اه پا بو زا هدافتسا رد یعس رتشیب و هتفر نآ غارس هب رتمک اهراک و بسک ،یناریا ناربراک میرحت هب هجوت اب یفرط زا و هدوب رت هنیزهرپ دیوردنا هب تبسن IOS نشیکیلپا یحارط .تسا هدش
       زا هدافتسا هب هجوت اب یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش یسیون همانرب میت .دنا هدومن دوخ ناربراک یارب اه پا بو زا هدافتسا رد یعس رتشیب و هتفر نآ غارس هب رتمک اهراک و بسک ،یناریا ناربراک
               و دیوردنا نشیکیلپا نامزمه هک دراد ار ناکما نیا ،لیابوم نشیکیلپا یسیون همانرب یاهدتم نیرتزورب زا هدافتسا هب هجوت اب یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش یسیون همانرب میت .دنا هدومن دوخ ناربراک
دهد هئارا دوخ نایرتشم هب ار IOS و دیوردنا نشیکیلپا نامزمه هک دراد ار ناکما نیا ،لیابوم نشیکیلپا یسیون همانرب یاهدتم نیرتزورب

IOS دهد هئارا دوخ نایرتشم هب ار.

نشیکیلپا بو یحارط

همانرب کی عقاو رد پا بو .دنرادن دوخ یشوگ یور رب نشیکیلپا مئاد بصن هب یلیامت ای و (IOS ناربراک دننام) دنرادن ار نشیکیلپا بصن ناکما ای هک تسا یناربراک یارب هداس راکهار کی نشیکیلپا بو

                  IOS) و هدش ارجا ناربراک یشوگ یور رب رگرورم قیرط زا و درادن بصن هب زاین هک تسا تنرتنیا تحت یدربراک همانرب کی عقاو رد پا بو .دنرادن دوخ یشوگ یور رب نشیکیلپا مئاد بصن هب یلیامت ای و
دراد لیابوم نشیکیلپا هیبش یرهاظ و هدش ارجا ناربراک یشوگ یور رب رگرورم قیرط زا و درادن بصن هب زاین هک تسا تنرتنیا تحت یدربراک

تکرش ،دنتسه دوخ یارب یا هفرح نشیکیلپا تخاس لابندب هک ییاهراک و بسک و اه تکرش الومعم
.دراد لیابوم نشیکیلپا هیبش یرهاظ
رد ام .دنراد ار دیوردنا نشیکیلپا و نشیکیلپا بو نامزمه هئارا ناکما هک دننک یم باختنا ار ییاه تکرش ،دنتسه دوخ یارب یا هفرح نشیکیلپا تخاس لابندب هک ییاهراک و بسک و اه تکرش الومعم
    میهد یم رارق دوخ نایرتشم رایتخا رد ار یژولونکت نیرتدیدج و نیرتزورب ناماگشیپ تکرش رد ام .دنراد ار دیوردنا نشیکیلپا و نشیکیلپا بو نامزمه هئارا ناکما هک دننک یم باختنا ار ییاه

.میهد یم رارق دوخ نایرتشم رایتخا رد ار یژولونکت نیرتدیدج و نیرتزورب ناماگشیپ تکرش
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ناماگشیپ لیابوم نشیکیلپا یحارط یصاصتخا تاناکما

لیابوم نشیکیلپا تخاس دنیارف

۳

ناربراک هب نشیکفیتون لاسرا

یکناب هاگرد هب لاصتا ناکما

IOدیوردنا رتسب رب هئارا، IOS، نشیکیلپا بو

ینف میت ناگیار ینابیتشپ

تیاس بو یور زا تامدخ و الاک دیرخ ناکم

نایرتشم هاگشاب یور رب ناربراک تاعالطا تبث

یعامتجا یاه هکبش و تیاس بو اب طابترا

یاهفرح تیریدم لنپ

گالب ندوب اراد

ناربراک هب مایپ لاسرا ناکما

یا هفرح یربراک طبار یحارط

اوتحم عیرس و ناسآ تیریدم

تالوصحم عونتم یدنب هتسد

ریواصت یرلاگ ندوب اراد

کیمانیاد تروصب ونم تخاس

شیکیلپا یربراک طبار یحارط
نشیکیلپا

۲
ژورپ ینف تادنتسم هیهت

هژورپ ینف

۳

یسیون دک) ارجا و یزاس هدایپ
(یسیون دک)

۴
شیکیلپا لیوحت و ییاهن تست

نشیکیلپا لیوحت

۵

شیکیلپا ینف ینابیتشپ
نشیکیلپا

۶
ژورپ میرفریاو داجیا

هژورپ

۱
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۴

ناماگشیپ طسوت هدش یحارط یاه نشیکیلپا یاه هزوح

نیالنآ یربراب یروتوم کیپ روت و طیلب ورزر و دیرخ یهاگشورف

تسیروت و یرگشدرگ یراتسرپ تامدخ نیالنآ یسکات تفایزاب

نادنملاس زا تبقارم نیالنآ نان شرافس یکشزپ تامدخ اذغ شرافس و ناروتسر

تفاظن تامدخ ییوشکشخ

متسیس رد هدافتسا دروم یاه کرو میرف و اه یژولونکت

     رد یگداس اه مرفتلپ و اه نابز نیا باختنا رد یلصا فادها زا یکی .تسا هدش یزاس هدایپ و یحارط ایند یسیون همانرب یاه نابز نیرتیوق و نیرتدیدج زا هدافتسا اب ،ناماگشیپ یرازفا مرن تالوصحم

هب و هعسوت ناکما نینچمه و رورس شخب رد یرازفا تخس تاناکما نیرت ییادتبا اب یرادرب هرهب رد یگداس اه مرفتلپ و اه نابز نیا باختنا رد یلصا فادها زا یکی .تسا هدش یزاس هدایپ و یحارط

       کرو میرف نیرت یوق زا یکی هک Flutter کرو میرف باختنا تسا رکذ هب مزال .تسا نآ عیرس یناسرزور هب و هعسوت ناکما نینچمه و رورس شخب رد یرازفا تخس تاناکما نیرت ییادتبا اب یرادرب هرهب

Flutteکرو میرف باختنا تسا رکذ هب مزال .تسا نآ عیرس یناسرزور Flutter ینونک تالوصحم ریاس هب تبسن لوصحم نیا یتباقر تیزم ،دوش یم بوسحم ایند مرفتلپ یتلوم یاه کرو میرف نیرت یوق زا یکی هک

تسا رازاب ینونک تالوصحم ریاس هب تبسن لوصحم نیا یتباقر تیزم ،دوش یم بوسحم ایند مرفتلپ یتلوم یاه

.تسا رازاب
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۵

اه نشیکیلپا دنا کب رد هدافتسا دروم یاه کرو میرف و اه یژولونکت

تسا یج دون یارب رورس تمس کرو میرف کی

دینک ارجا رورس رد ار تپیرکسا اواج یاهدک دهدیم هزاجا و تسا تپیرکسااواج ییارجا طیحم

زاب نتم یسیون همانرب نابز کی

اه نشیکیلپا تنارف رد هدافتسا دروم یاه کرو میرف و اه یژولونکت

تسا لیابوم یاهنشیکیلپا تخاس یارب زاب نتم کرو میرف کی

تسا یربراک طبار یحارط یارب کرو میرف کی

reacfrontenbackenfullstacکرو میرف کی fullstack (لماش backend و frontend) هناخباتک یارب react

الاب حطس یسیونهمانرب یاهنابز نیرتدمآراک زا یکی

دوشیم هدافتسا بو تاحفص و اهنشیکیلپا یربراک طبار تخاس یارب هک تسا تپیرکساواج هناخباتک کی

Uتخاس یارب هک تسا روحم تننوپماک زاب نتم هناخ باتک کی UI ریگیم رارق هدافتسا دروم یا هحفص کت یاه نشیکیلپا بو یارب هژیو تروص هب و

دریگیم رارق هدافتسا دروم یا هحفص کت

سیب اتید راتخاس رد هدافتسا دروم یاه کرو میرف و اه یژولونکت

NoSQهداد هاگیاپ کی NoSQL تسا ییوکس دنچ و

RAرد هک تسا هداد نامتخاس عون کی RAM دش دهاوخ هریخذ نآ رد تقوم تروص هب تاعالطا و هتفرگ رارق.

راد ار Linux ، Windows لماش فلتخم مرف تلپ عون ۲۰ زا شیب رد ندش ارجا تیلباق هک تسا سیباتید تیریدم یاهمتسیس نیرتروهشم زا یکی۲

Linux ، Windowلماش فلتخم Linux ، Windows دراد ار

یطابترا یاه یژولونکت

Restful api نشیکیلپا و اهرورس نیب طابتراشیکیلپا و اهرورس نیب طابترا

ServeClienنیب طابترا Client و Server
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؟ دنک یم ینابیتشپ هنوگچ ناماگشیپ تکرش

۶

رد روشک فلتخم یاهرهش رد نونکا مه یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش تالوصحم .دوب دهاوخ امش رانک رد هظحل هب هظحل یراکمه عورش هظحل زا یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش ینابیتشپ و ینف میت

تکرش نیا تاراختفا زا یکی گنردالب ییوگخساپ و سرتسد رد ینابیتشپ و دنتسه یرادرب هرهب لاح رد روشک فلتخم یاهرهش رد نونکا مه یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش تالوصحم .دوب دهاوخ امش

   ریز دراوم هب ناوت یم ناونع لباق تامدخ هلمج زا .هدیدرگ ام نایرتشم یدنمتیاضر بجوم هک تسا تکرش نیا تاراختفا زا یکی گنردالب ییوگخساپ و سرتسد رد ینابیتشپ و دنتسه یرادرب هرهب لاح

  درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم ناونع لباق تامدخ هلمج زا .هدیدرگ ام نایرتشم یدنمتیاضر بجوم هک تسا

:درک هراشا
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ناماگشیپ نشیکیلپا یحارط تکرش ارچ

۷

اه مرفتلپ یمامت رد نشیکیلپا تخاس

              هتشاد ار فلتخم یاه هاگتسد رد بصن لکشم رگا ،هدش یحارط نشیکیلپا کی ،تساههاگتسد عاونا رد نآ صقن یب یارجا ،لیابوم نشیکیلپا یحارط رد یمهم رایسب تاکن زا یکی
 رد هدش یحارط نشیکیلپا رگا .تسناد قفوم ناوت یمن ار دشاب بوبحم و یدربراک رگا یتح ،دشاب هتشاد ار فلتخم یاه هاگتسد رد بصن لکشم رگا ،هدش یحارط نشیکیلپا کی ،تساههاگتسد
دشر دهاش یدایز رایسب نازیم هب دیناوت یم دشاب ارجا لباق مه ios مرفتلپ یور رب ،دیوردنا رتسب رد هدش یحارط نشیکیلپا رگا .تسناد قفوم ناوت یمن ار دشاب بوبحم و یدربراک رگا یتح ،دشاب
ioمرفتلپ یور رب ،دیوردنا رتسب ios دیشاب دوخ نشیکیلپا دشر دهاش یدایز رایسب نازیم هب دیناوت یم دشاب ارجا لباق مه

.دیشاب دوخ نشیکیلپا

متسیس رمتسم یاه یناسرزورب

و اه گاب ساسا رب ارنآ تیریدم متسیس و اه نشیکیلپا یا هرود تروص هب ناماگشیپ ینف و ینابیتشپ میت ،تسا بسانم تینما نتشاد بوخ نشیکیلپا کی یاه هبنج نیرتمهم زا یکی
              دنناوتب اهنآ نشیکیلپا زا هدافتسا ماگنه رد ناربراک دننک یم یناسرزور هب یتینما تالکشم و اه گاب ساسا رب ارنآ تیریدم متسیس و اه نشیکیلپا یا هرود تروص هب ناماگشیپ ینف
             متسیس هتسه ،یتینما یاه یناسرزورب رب هوالع .دنشاب هتشاد نشیکیلپا تینما هب لماک دامتعا دنناوتب اهنآ نشیکیلپا زا هدافتسا ماگنه رد ناربراک دننک یم یناسرزور هب یتینما تالکشم
لکشم نودب و عیرس نشیکیلپا کی ات دوش یم یناسر زورب رازفا مرن یاه یژولونکت نیرخآ اب زین متسیس هتسه ،یتینما یاه یناسرزورب رب هوالع .دنشاب هتشاد نشیکیلپا تینما هب لماک دامتعا
دنک داجیا دوخ ناربراک یارب ار لکشم نودب و عیرس نشیکیلپا کی ات دوش یم یناسر زورب رازفا مرن یاه یژولونکت نیرخآ اب زین

.دنک داجیا دوخ ناربراک یارب ار

اه یگدیچیپ زا یرود

هب امش نشیکیلپا رگا  هک مینک یم تقد ار هتکن نیا هشیمه ام ،تسا هدش ناماگشیپ متسیس اب ناربراک رتهب طابترا و بذج ثعاب ،یرازفا مرن هدیچیپ یاه متسیس هداس یزاس هدایپ و یحارط
ناربراک دشاب ناوارف یاه یگدیچیپ اب فلتخم تاحفص یاراد و دوش یحارط یا هدیچیپ تروص هب امش نشیکیلپا رگا  هک مینک یم تقد ار هتکن نیا هشیمه ام ،تسا هدش ناماگشیپ متسیس
     ،دننک یم کرت ار امش نشیکیلپا تعرس هب و دنوشیم هتسخ نآ زا ندرک هدافتسا زا عیرس یلیخ ناربراک دشاب ناوارف یاه یگدیچیپ اب فلتخم تاحفص یاراد و دوش یحارط یا هدیچیپ تروص
نشیکیلپا زا یرت هنیهب تروص هب دوب دنهاوخ رداق امش ناربراک و نایرتشم ،یا هفرح یحارط اب اما ،دننک یم کرت ار امش نشیکیلپا تعرس هب و دنوشیم هتسخ نآ زا ندرک هدافتسا زا عیرس یلیخ
دننک ادیپ شیازفا امش ناربراک ات دوش یم ثعاب هجیتن رد و هدرک هدافتسا امش نشیکیلپا زا یرت هنیهب تروص هب دوب دنهاوخ رداق امش ناربراک و نایرتشم ،یا هفرح یحارط اب اما

.دننک ادیپ شیازفا امش ناربراک ات دوش یم ثعاب هجیتن رد و هدرک هدافتسا امش
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ناماگشیپ نشیکیلپا یحارط تکرش ارچ

۸

یرصب ییابیز و کیفارگ

و ییابیز یاراد ،هدش یحارط یاهنشیکیلپا رگا لاح نیا اب اما دشاب هتشاد نشیکیلپا ناربراک شیازفا رد یدایز رایسب ریثات دناوت یم یدربراک و دیفم یاه نشیکیلپا یحارط هک تسا تسرد
       زا هدافتسا .دینک دوخ نشیکیلپا بذج ار یدایز دارفا دیناوت یمن الومعم دشابن یبسانم کیفارگ و ییابیز یاراد ،هدش یحارط یاهنشیکیلپا رگا لاح نیا اب اما دشاب هتشاد نشیکیلپا ناربراک
دوش ثعاب دناوت یم لیابوم نشیکیلپا یحارط ماگنه رد دنسپ ربراک نینچمه و عونتم یاه گنر زا هدافتسا .دینک دوخ نشیکیلپا بذج ار یدایز دارفا دیناوت یمن الومعم دشابن یبسانم کیفارگ
دناوت یم نیاربانب و دنشاب هتشاد یرتهب ساسحا امش نشیکیلپا اب ندرک راک ماگنه رد ناربراک ات دوش ثعاب دناوت یم لیابوم نشیکیلپا یحارط ماگنه رد دنسپ ربراک نینچمه و عونتم یاه گنر
اب ییاه نشیکیلپا زا هدافتسا هب دنم هقالع یسک چیه .دوش امش نشیکیلپا ناربراک بذج ثعاب دناوت یم نیاربانب و دنشاب هتشاد یرتهب ساسحا امش نشیکیلپا اب ندرک راک ماگنه رد ناربراک ات
اب یاه نشیکیلپا زا هک دنتسه دنم هقالع دارفا رتشیب الومعم و تسین غولش یربراک طیحم اب ییاه نشیکیلپا زا هدافتسا هب دنم هقالع یسک چیه .دوش امش نشیکیلپا ناربراک بذج ثعاب
               ییابیز رد هک ار یمهم دراوم همه ناماگشیپ یربراک طبار یحارط میت .دننک هدافتسا هداس کیفارگ اب یاه نشیکیلپا زا هک دنتسه دنم هقالع دارفا رتشیب الومعم و تسین غولش یربراک طیحم
یم ناغمرا هب امش یارب ار یجورخ نیرتهب و هتفرگ رظن رد ار دراد ریثات نشیکیلپا ندوب یدربراک و ییابیز رد هک ار یمهم دراوم همه ناماگشیپ یربراک طبار یحارط میت .دننک هدافتسا هداس کیفارگ
دنروآ یم ناغمرا هب امش یارب ار یجورخ نیرتهب و هتفرگ رظن رد ار دراد ریثات نشیکیلپا ندوب یدربراک و

.دنروآ

نشیکیلپا یحارط رد یروآون

نشیکیلپا کی یحارط .دننک یم هدافتسا نشیکیلپا یحارط هنیمز رد ون یاه هدیا زا و دنراد زکرمت و دیکات یا هناقالخ ییاه نشیکیلپا تخاس رب هراومه ،ناماگشیپ نشیکیلپا یحارط و هعسوت میت
راتفر لیلحت و هیزجت .دوش یم اه نشیکیلپا تمس هب ناربراک دوخ هب دوخ بذج ثعاب ،باذج نشیکیلپا کی یحارط .دننک یم هدافتسا نشیکیلپا یحارط هنیمز رد ون یاه هدیا زا و دنراد زکرمت
 دراد ناماگشیپ یاه نشیکیلپا قفوم رد ییازس هب شقن یحارط زا لبق ناربراک راتفر لیلحت و هیزجت .دوش یم اه نشیکیلپا تمس هب ناربراک دوخ هب دوخ بذج ثعاب ،باذج

.دراد ناماگشیپ یاه نشیکیلپا قفوم رد ییازس هب شقن یحارط زا لبق ناربراک

اه تکرام پا مامت رد راشتنا

     وضع یلپ لگوگ و رازاب هفاک دننام اه تکرام زا یرایسب رد دنتسه دنمشوه یاه یشوگ یاراد هک یدارفا رثکا الومعم ،دنتسه نشیکیلپا راشتنا و غیلبت یارب لحم نیرتهب الومعم اه تکرام
      اب ناماگشیپ نشیکیلپا یحارط میت .دننک تفایرد ار دوخ زاین دروم یاه نشیکیلپا ات دنتسه وضع یلپ لگوگ و رازاب هفاک دننام اه تکرام زا یرایسب رد دنتسه دنمشوه یاه یشوگ یاراد
              دوخ نایرتشم یارب ار لکشم نودب یرازگراب ناکما ،اه تکرام یاهدرادناتسا و طباوض مامت تیاعر اب ناماگشیپ نشیکیلپا یحارط میت .دننک تفایرد ار دوخ زاین دروم یاه نشیکیلپا ات دنتسه
تسا هدروآ ناغمرا هب دوخ نایرتشم یارب ار لکشم نودب یرازگراب ناکما ،اه تکرام یاهدرادناتسا و طباوض مامت تیاعر

.تسا هدروآ ناغمرا هب


