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 ثِ ًبم خذا



 ٍسٍد ثِ پَستبل هتشجویي

ّوبًطَس کِ دس ضکل صیش ًطبى دادُ ضذُ است، ضوب هی تَاًیذ اص لسوت پبییي سبیت ٍ  
 :ٍاسد پَستبل هتشخویي ضَیذ( ٍسٍدی لشهض سًگ)ٍسٍدی هخػَظ هتشخویي اص طشیك 



 ٍسٍد ثِ پَستبل هتشجویي

پس اص کلیک کشدى ثش ٍسٍدی هتشخن، دس غفحِ ثبص ضذُ، آدسس ایویل ٍ سهض ػجَسی کِ  
ثِ پٌل خَد « ٍسٍد هتشخن»ثشای ضوب اسسبل ضذُ است سا ٍاسد کٌیذ ٍ ثب کلیک ثش دکوِ 

 :ٍاسد ضَیذ



 آضٌبیی ثب پٌل هتشجویي

«                                 اهکبًبت هتشخن»پس اص ٍسٍد ثِ پٌل ٍیژُ هتشخویي، هٌَی 
 :دس سوت ساست غفحِ ثِ ًوبیص دس هی آیذ

ایي گضیٌِ، لیٌکی ثِ اٍلیي غفحِ اغلی است کِ پس اص : پشٍفبیل هتشجن
دس ایي غفحِ هْتشیي پیبم ّب ٍ  اخجبس ٍیژُ . ٍسٍد ثِ پٌل خَد هی ثیٌیذ

فبیل ّوشاُ »هتشخویي، ساٌّوبی هتشخویي ٍ ّوچٌیي لیٌک فبیلی ثب ػٌَاى 
فبیل ّوشاُ سفبسش، فبیلی است کِ هتشخن هَظف . دسج هی ضَد« سفبسش

(  doc  ٍpdf)است پس اص اًدبم سفبسش آى سا ّوشاُ ثب فبیلْبی سفبسش 
هتشخن لجل اص . ثػَست فبیل صیپ، فطشدُ کشدُ ٍ ثشای هطتشی اسسبل کٌذ

اسسبل فبیل ّوشاُ سفبسش ثبیذ آى سا ثبص کشدُ ٍ کذ هتشخوی خَد سا دس 
فبیل ّوشاُ ًجبیذ تَسط هتشخن هحتَای سبیش . لسوت هطخع ضذُ ٍاسد کٌذ

هَظف است پس اص ٍسٍد ثِ پٌل اثتذا اص ػذم ٍخَد اخجبس هتشخن . کٌذتغییش 
 .خذیذ ٍ یب آپذیت فبیل ّوشاُ هطوئي ضَد



 آضٌبیی ثب پٌل هتشجویي

«                                 اهکبًبت هتشخن»پس اص ٍسٍد ثِ پٌل ٍیژُ هتشخویي، هٌَی 
 :دس سوت ساست غفحِ ثِ ًوبیص دس هی آیذ

خذیذ تشیي سفبسش ّبی دسج ضذُ دس سبیت کِ : لیست سفبسضبت جذیذ
ٌَّص هتشخوی هسئَلیت اًدبم آًْب سا ًپزیشفتِ است دس ایي لسوت لبثل سٍیت 

دسج سفبسش خذیذ دس سبیت اص طشیك ایویل ٍ یب پیبهک ثِ اطالع . ّستٌذ
«  لیست سفبسضبت خذیذ»هتشخن پس اص ٍسٍد ثِ لسوت . هتشخویي هی سسذ

 .هی تَاًذ ایي سفبسش ّب سا سٍیت کشدُ ٍ آًْب سا ثشای خَدش ثجت کٌذ



 آضٌبیی ثب پٌل هتشجویي

«                                 اهکبًبت هتشخن»پس اص ٍسٍد ثِ پٌل ٍیژُ هتشخویي، هٌَی 
 :دس سوت ساست غفحِ ثِ ًوبیص دس هی آیذ

لیست سفبسش ّبیی کِ ضوب، هسئَلیت اًدبم : سفبسش ّبی دس حبل اًجبم
هتشخن خْت اسسبل فبیل . آًْب سا پزیشفتِ ایذ دس ایي لسوت لشاس هی گیشًذ

 . ًْبیی تشخوِ ثِ هطتشی ثبیذ اص ایي لسوت الذام کٌذ



 آضٌبیی ثب پٌل هتشجویي

«                                 اهکبًبت هتشخن»پس اص ٍسٍد ثِ پٌل ٍیژُ هتشخویي، هٌَی 
 :دس سوت ساست غفحِ ثِ ًوبیص دس هی آیذ

ّش صهیٌِ ای دس )لسوت هی تَاًیذ سَاالت خَدتبى سا دس ایي : سَال جذیذ
سَال ضوب ثشای توبهی هتشخوبى، . هطشح ثفشهبییذ( داًطدَیبىثِ هشثَط 

سَاالت . استتبیپیستْب، هحممبى، هؼشف ّب، کبسثشاى ٍ ًوبیٌذگبى لبثل سٍیت 
 .داضتِ ثبضٌذهی تَاًٌذ خٌجِ هطبٍسُ ای یب تخػػی ًیض 

فْشستی اص سَاالتی کِ ضوب دسج کشدُ ایذ ٍ پبسخ ّبیی : لیست سَاالت هي
 .کِ ثِ آًْب دادُ ضذُ است دس ایي لسوت لشاس داسًذ

هی تَاًیذ ثِ سَاالتی کِ دیگش هتشخویي، هؼشف ّب، : پبسخ ثِ سَاالت
 .کبسثشاى ٍ ًوبیٌذگبى هی پشسٌذ پبسخ ثذّیذ



 آضٌبیی ثب پٌل هتشجویي

«                                 اهکبًبت هتشخن»پس اص ٍسٍد ثِ پٌل ٍیژُ هتشخویي، هٌَی 
 :دس سوت ساست غفحِ ثِ ًوبیص دس هی آیذ

استجبط ضوب ثب اپشاتَس ٍ دیگش ثخطْبی هذیشیتی سبیت اص طشیك : پیغبم ّب
 .اًدبم هی ضَد« پیغبم ّب»ثخص 

دس ایي لسوت هی تَاًیذ سَاثك دسآهذ خَد، هجبلغ پشداختی : گضاسضبت هبلی
 .ٍ هجبلغ هبًذُ خْت پشداخت سا هطبّذُ کٌیذ

خْت تغییش سهض ٍسٍد خَد ثِ پٌل هتشخوی هی تَاًیذ اص : تغییش سهض عجَس
 .ایي لسوت الذام کٌیذ

 .ایي گضیٌِ، ضوب سا اص پٌل هتشخوی خبسج هی کٌذ: خشٍج



 هشاحل کبس هتشجن

 ٍسٍد ثِ پٌل هتشجوی پس اص دسیبفت ایویل یب پیبهک - 1
هتشخن پس اص دسیبفت ایویل یب پیبهک هجٌی ثش ثجت سفبسش خذیذ دس سبیت، ثبیذ ّش 

ثذیْی است هسئَلیت . چِ سشیؼتش ثِ سبیت هشاخؼِ کشدُ ٍ ٍاسد پٌل هتشخوی خَد ضَد
اًدبم سفبسش ثجت ضذُ ثِ هتشخوی ٍاگزاس هی ضَد کِ صٍدتش اص سبیش هتشخویي ٍاسد  

هی تَاًیذ اص لسوت پبییي  ثشای ٍسٍد ثِ پٌل هتشخوی . سبیت ضذُ ٍ لجَل سفبسش کٌذ
پس اص . الذام کٌیذ( سًگٍسٍدی لشهض )ٍسٍدی هخػَظ هتشخویي سبیت ٍ اص طشیك 

کلیک کشدى ثش ٍسٍدی هتشخن، دس غفحِ ثبص ضذُ، آدسس ایویل ٍ سهض ػجَسی کِ ثشای 
ثِ پٌل خَد ٍاسد « ٍسٍد هتشخن»ضوب اسسبل ضذُ است سا ٍاسد کٌیذ ٍ ثب کلیک ثش دکوِ 

 .ضَیذ



 هشاحل کبس هتشجن

 «لیست سفبسضبت جذیذ»هطبّذُ  - 2
لیست »ثش سٍی گضیٌِ « اهکبًبت هتشخن»پس اص ٍسٍد ثِ پٌل هتشخوی دس هٌَی 

ضذُ دس صثبًْب ٍ صهیٌِ ّبی  خذیذ تشیي سفبسش ّبی دسج . کلیذ کٌیذ« سفبسضبت خذیذ
 (تػَیش صیش) .ایي لسوت لبثل سٍیت ّستٌذتخػػی ضوب دس 

 



 هشاحل کبس هتشجن

 ًوبیص هطخصبت سفبسش ٍ پزیشش آى - 3
هی تَاًیذ  « ًوبیص هطخػبت»پس اص سٍیت سفبسضبت خذیذ ثجت ضذُ، ثب اًتخبة کضیٌِ 

دس ایي غفحِ هی تَاًیذ فبیل سفبسش سا . سا هطبّذُ کٌیذ« هطخػبت سفبسش»غفحِ 
لطفب لجل اص . داًلَد ٍ پس اص ثشسسی ضشایط سفبسش، هسئَلیت اًدبم آى سا لجَل کٌیذ

لجَل سفبسش، ضشایط آى سا ثِ دلت ثشسسی کٌیذ، فبیل سا هطبلؼِ کٌیذ، پیبم هطتشی ٍ  
اپشاتَس سا ثخَاًیذ، ثِ هجلغ سفبسش تَخِ کٌیذ ٍ پس اص ثشسسی دلیك ضشایط سفبسش،  

ثذیْی پکٌسل کشدى  . دس پزیشش سفبسش ػدلِ ًکٌیذ. ًسجت ثِ پزیشش آى الذام کٌیذ
سفبسش، خشیوِ اهتیبصی ٍ دستوضدی دس پی خَاّذ داضت ٍ دس غَست تکشاس ثیص اص حذ  

دس غفحِ ثؼذ ًوبیی اص . ٍ غیشهَخِ هَخت حزف هتشخن اص لیست ّوکبساى خَاّذ ضذ
 .غفحِ سفبسش خَاّیذ دیذ

 



 تَضیحبت هطتشی

 سفبسش سا تب قجل اص ایي هذت صهبى ثبیذ ثِ صَست تبیپ ضذُ تحَیل دّیذ

 دستوضد ضوب

 داًلَد فبیل سفبسش



 هشاحل کبس هتشجن

 ًکبت هْن دس پزیشش سفبسش
لجل اص پزیشش سفبسش ثِ دلت ضشایط آى سا هطبلؼِ ٍ  : دس لجَل سفبسش ػدلِ ًکٌیذ•

کٌسل کشدى سفبسضبت هَخت خشاین اهتیبصی ٍ دستوضدی ٍ دس غَست . ثشسسی کٌیذ
 .تکشاس ثیص اص حذ ٍ غیش هتؼبسف، حزف هتشخن سا دس پی خَاّذ داضت

لجل اص ضشٍع ثِ تشخوِ سفبسش،  : اص پزیشش سفبسش تَسط ضوب اطویٌبى حبغل کٌیذ•
هشاخؼِ کٌیذ ٍ ثشسسی کٌیذ کِ سفبسش  « سفبسش ّبی دس حبل اًدبم»ثِ لسوت  حتوب

فمط دس غَستی الذام ثِ تشخوِ ٍ تبیپ سفبسش کٌیذ کِ آى . ثشای ضوب ثجت ضذُ ثبضذ
دس غَستی کِ سفبسش  . خَد ثجیٌیذ« سفبسش ّبی دس حبل اًدبم»سفبسش سا دس لیست 

دس ایي لیست ٍخَد ًذاسد ثِ ایي هؼٌبست کِ هتشخن دیگشی آى سا صٍدتش اص ضوب لجَل 
 .کشدُ است

 
 
 

 



 هشاحل کبس هتشجن

 ًکبت هْن دس پزیشش سفبسش
لطفب لجل اص : سفبسش سا هطبثك ثب ضشایط دسخَاستی ٍ دس ٍلت همشس تحَیل دّیذ•

پزیشش سفبسش ثِ دلت ضشایط آى سا هطبلؼِ کٌیذ ٍ فمط دس غَستی سفبسش سا لجَل 
.  کٌیذ کِ ثتَاًیذ آى سا ثب دس ًظش گشفتي ضشایط صهبًی ٍ ثب کیفیت هطلَة تشخوِ کٌیذ

تَضیحبتی کِ هطتشی حیي ثجت سفبسش دسج کشدُ است ٍ ّوچٌیي تَضیحبت اپشاتَس 
تَخِ داضتِ ثبضیذ کِ توبهی هَاسد رکش . دس هَسد سفبسش تشخوِ سا هذ ًظش داضتِ ثبضیذ

دس دستوضد ضوب لحبظ ضذُ  ... ضذُ دس ضشایط سفبسش هي خولِ سسن خذاٍل، ًوَداسّب ٍ
اًذ ٍ ٍلتی ضوب سفبسضی سا ثشای خَد ثجت هی کٌیذ هَظف ّستیذ کِ توبهی ضشایط آى 

 .سفبسش سا اػوبل کٌیذ
 

 
 

 



 .ثعذ اص تکویل سفبسش اص ایي قسوت هی تَاًیذ فبیل سا ثشای هطتشی اسسبل کٌیذ
 «فبیل ّوشاُ سفبسش»ّوشاُ ثب  doc  ٍpdfهتشجن ثبیذ فبیل سفبسش سا دس دٍقبلت 

 .دس یک فبیل صیپ رخیشُ کشدُ ٍ ثشای هطتشی اسسبل کٌذ
 ًحَُ اسسبل سفبسش ثِ»اطالعبت هشثَط ثِ فبیل ّوشاُ سفبسش سا دس قسوت 

ِ کٌیذ«هطتشی  .هطبلع

 «سفبسش ّبی دس حبل اًجبم»فقط دس صَست سٍیت سفبسش دس قسوت 
 .هی تَاًیذ ًسجت ثِ تشجوِ ٍ تبیپ سفبسش اقذام کٌیذ

 .دس غیش ایٌصَست سفبسش تَسط هتشجن دیگشی ثجت ضذُ است
پس اص ثجت سفبسش ٍ قجل اص تشجوِ آى اص ٍجَد سفبسش  حتوبثٌبثشایي 

 .هطوئي ضَیذ« سفبسش ّبی دس حبل اًجبم»دس قسوت 
ثشای هتشجن ثجت   25ّوبًطَس کِ دس ایي ضکل ًیض هی ثیٌیذ سفبسش  

 .ضذُ ٍ سیستن دس اًتظبس اسسبل فبیل سفبسش تَسط هتشجن است



 هشاحل کبس هتشجن

 تشجوِ ٍ تبیپ سفبسش - 4
 :دس تشخوِ ثِ صثبى فبسسی ثِ ًکبت ریل دلت فشهبئیذ

، اسائِ کیفیت ثشتش ٍ احتشام ثِ حمَق هطتشی ٍ هتشخویي «تشخوِ آی آس»سسبلت •
فلزا ثشای هتشخویٌی کِ کیفیت کبس آًْب خَة است سیبست ّبی تطَیمی ًظیش . است

افضایص حمَق ٍ اسخبع هستمین تشخوِ ثِ آًْب ٍ ثشای هتشخویٌی کِ دس اسائِ کبس ثب  
کیفیت، کبستی هی کٌٌذ سیبست ّب تٌجیْی ًظیش کبّص حمَق ٍ دس هَاسدی حزف آًْب 

 .اص لیست هتشخویي تشخوِ آی آس اػوبل هی ضَد
ٍ هتَى تشخوِ ضذُ   B nazaninهتَى تشخوِ ضذُ ثِ صثبى فبسسی ٍ ػشثی سا ثب فًَت •

رخیشُ  14ٍ توبم هتَى سا ثب اًذاصُ فًَت  Times New Romanثِ صثبًْبی دیگش سا ثب فًَت 
 .توبهی تیتشّب ثَلذ ضًَذ. ثفشهبییذ

 



 هشاحل کبس هتشجن

 تشجوِ ٍ تبیپ سفبسش - 4
 :دس تشخوِ ثِ صثبى فبسسی ثِ ًکبت ریل دلت فشهبئیذ

 .غلط ّبی اهالیی ثِ ّیچ ٍخِ لبثل لجَل ًیست ٍ اص دستوضد ضوب هی کبّذ•
دس تشخوِ اص صثبى اًگلیسی ثِ صثبى فبسسی هتَى تخػػی، الصم است ٌّگبهی کِ ثِ  •

یک اغطالح تخػػی ثشخَسد هی کٌیذ اغطالح اًگلیسی هؼبدل آى سا دس صیش غفحِ 
کلوِ هَسد  wordثشای ایي کبس دس هحیط ًشم افضاس . ثػَست پبٍسلی یب فَت ًَت ثیبٍسیذ

سا اًتخبة  footnoteدس ثبالی غفحِ، گضیٌِ  referencesًظش سا اًتخبة کشدُ، اص هٌَی 
دس تشخوِ ّبی تخػػی ثِ طَس هیبًگیي  . کشدُ ٍ پبٍسلی هَسد ًظش سا یبدداضت فشهبییذ

 .ّش غفحِ ثبیذ حبٍی حذالل یک پبٍسلی ثبضذ
 

 



 هشاحل کبس هتشجن

 تشجوِ ٍ تبیپ سفبسش - 4
 :دس تشخوِ ثِ صثبى فبسسی ثِ ًکبت ریل دلت فشهبئیذ

ثِ ًوبیٌذ ٍ ّش سفبسش ثِ دیکطٌشی هخػَظ آى هشاخؼِ هتشخویي ثبیذ دس •
کیفیت تشخوِ تب کٌٌذ اسائِ دادُ اًذ دلت ًظش دیگش هتشخویي اغطالحبتی کِ هطتشی ٍ 

یب حزف کشدى ّبی اغطالحبت تخػػی دس توبهی اضبفِ . ٍ آگبّی خَد سا افضایص دٌّذ
ٍ خشیوِ ٌّگبم  پبداش اًتخبة هتشخن ثشتش، دادى ٍ دس غفحِ ضوب ثجت خَاّذ ضذ 

ٍاسد کشدى اغطالحبت تخػػی ثیطتش، ثبلطجغ هٌدش ثِ . تسَیِ ّفتگی هَثش خَاّذ ثَد
 .سضبیت هطتشی ٍ افضایص احتوبل تجذیل ٍی ثِ هطتشی دائوی ضوب خَاّذ ضذ

 
 

 



 هشاحل کبس هتشجن

 تشجوِ ٍ تبیپ سفبسش - 4
 :دس تشخوِ ثِ صثبى فبسسی ثِ ًکبت ریل دلت فشهبئیذ

سفبسش ّبی دس حبل »ثشای دستشسی ثِ دیکطٌشی هخػَظ ّش سفبسش، دس لسوت •
هطبّذُ  »کلیک کشدُ ٍ سپس اص طشیك گضیٌِ « ًوبیص هطخػبت»ثش گضیٌِ « اًدبم

اطالػبت کبفی ٍ خبهغ . ضَیذ« دیکطٌشی هخػَظ هطتشی»ٍاسد غفحِ « اغطالحبت
 (ساٌّوبی دستشسی دس غفحِ ثؼذ. )دسثبسُ ایي دیکطٌشی دس ایي غفحِ دسج ضذُ است

 5، هتشخن هَظف است حذالل (هتَى تخػػی)غفحِ  3دس سفبسش ّبی ثیص اص •
ٍاسد کشدى اغطالحبت ثیطتش . ٍاسد کٌذ« دیکطٌشی هخػَظ هطتشی»اغطالح سا دس 

هَخت اػوبل سیبست ّبی تطَیمی ٍ ٍاسد ًکشدى اغطالحبت دس اػوبل خشاین تسَیِ 
 .ّفتگی هَثش خَاّذ ثَد

 
 

 



.ثشای اضبفِ کشدى اصطالحبت جذیذ ثِ دیکطٌشی هطتشی اص ایي لیٌک ٍاسد ضَیذ  



 هشاحل کبس هتشجن

 اسسبل سفبسش ثِ هطتشی - 5
 .اسسبل سفبسش ثِ هطتشی هستمیوب تَسط هتشخن اًدبم هی ضَد

« ًوبیص هطخػبت»ثش گضیٌِ « سفبسش ّبی دس حبل اًدبم»هتشخن هی تَاًذ دس لسوت 
کلیک کشدُ ٍ فبیل هَسد  Browseکلیک کشدُ ٍ سپس دس لسوت پبییي غفحِ ثش گضیٌِ 

کلیک کشدُ تب فشایٌذ اسسبل « اسسبل فبیل سفبسش»ًظش سا اًتخبة کٌذ؛ سپس ثش گضیٌِ 
 .سفبسش ثِ هطتشی تکویل ضَد



 هشاحل کبس هتشجن

 اسسبل سفبسش ثِ هطتشی - 5
 :ثِ ًکبت ریل دلت فشهبئیذاسسبل فبیل سفبسش ثِ هطتشی دس 
سفبسش تشخوِ ٍ   doc  ٍpdfفبیل سفبسش ثبیذ یک فبیل صیپ ضبهل فشهت ّبی •

 .ثبضذ« فبیل ّوشاُ سفبسش»ّوچٌیي 

خذیذتشیي ًسخِ فبیل ّوشاُ سفبسش سا هی تَاًیذ اص غفحِ اغلی پشٍفبیل هتشخوی •
لجل اص اسسبل فبیل ّوشاُ ثبیذ آى سا ثبص کشدُ ٍ کذ هتشخوی خَد سا دس . خَد داًلَد کٌیذ

 .لسوت هطخع ضذُ دس آى دسج کٌیذ

اص ٍاسد کشدى ّشگًَِ اطالػبت دیگش هي خولِ اطالػبت توبس ٍ هطخػبت فشدی •
 .خَدداسی کٌیذ



 هشاحل کبس هتشجن

 اسسبل سفبسش ثِ هطتشی - 5
 :ثِ ًکبت ریل دلت فشهبئیذاسسبل فبیل سفبسش ثِ هطتشی دس 
« سفبسش ّبی دس حبل اًدبم»پس اص اسسبل فبیل سفبسش ثِ هطتشی ثش سٍی گضیٌِ •

دس غَستی کِ  . کلیک کٌیذ ٍ اص اسسبل هَفمیت آهیض سفبسش ثِ هطتشی هطوئي ضَیذ
دس اًتظبس  »فبیل سفبسش ثِ هطتشی اسسبل ضذُ ثبضذ، ٍضؼیت سفبسش ثبیذ اص ٍضؼیت 

« سفبسش ثشای کبسثش اسسبل ضذُ است»ثِ ٍضؼیت « اسسبل فبیل سفبسش تَسط هتشخن
 .تغییش پیذا کشدُ ثبضذ



 تسَیِ حسبة ّفتگی

 :ًکبت ریل دلت فشهبئیذهَسد تسَیِ حسبة هتشخویي ثِ دس 
 .تسَیِ حسبة هتشخویي ثطَس هٌظن ٍ دس پبیبى ّش ّفتِ اًدبم هی ضَد•
پَستبل تشخوِ آی آس ثػَست اتَهبتیک ٍ ثب تَخِ ثِ اهتیبصات هثجت ٍ هٌفی کِ  •

تسشیغ ٍ یب تبخیش دس اسسبل )هتشخن دس ًتیدِ فؼبلیت ّبی خَد ثذست آٍسدُ است 
پبداش ّب ٍ خشایوی سا ثشای هتشخن دس ًظش هی  ...( سفبسش، کٌسل کشدى سفبسش ٍ 

ثغیش اص ایي هَاسد، پبداش ّب ٍ خشایوی سا ًیض هسئَل اهَس هبلی تشخوِ آی آس ثب  . گیشد
تَخِ ثِ ًتبیح ثشسسی تشخوِ ضوب تَسط تین ثبصسسی تشخوِ ّب ٍ ًیض دس ًظش گشفتي 

 .ًظشات هطتشی ٍ سػبیت ًظن دس سًٍذ پزیشش، اًدبم ٍ اسسبل سفبسش اػوبل خَاّذ کشد



 تسَیِ حسبة ّفتگی

 :دس هَسد تسَیِ حسبة هتشخویي ثِ ًکبت ریل دلت فشهبئیذ
ثِ هٌظَس ایٌکِ فشغت کبفی ثشای ثبصخَسد ٍ اسسبل ًظشات هطتشی ٍ ّوچٌیي •

ثشسسی فبیلْبی اسسبل ضذُ تَسط تین ثبصسسی تشخوِ آی آس ٍخَد داضتِ ثبضذ، سٍصّبی  
خوؼِ ّش ّفتِ تسَیِ حسبة سفبسش ّبیی اًدبم خَاّذ ضذ کِ تب اًتْبی سٍص سِ ضٌجِ 

تسَیِ حسبة سفبسش ّبیی کِ دس سٍصّبی چْبسضٌجِ، . ثشای کبسثش اسسبل ضذُ ثبضٌذ
 .پٌح ضٌجِ ٍ خوؼِ ثِ هطتشی اسسبل هی ضًَذ، آخش ّفتِ ثؼذ اًدبم خَاّذ ضذ

تسَیِ حسبة ّبی کبستْبی ثبًکی غیش اص ثبًک هلت ثب کسش حك الضحوِ ثبًک ثشای •
اًتمبل ٍخِ اص کل هجلغ اًدبم خَاّذ ضذ، فلزا دس اسشع ٍلت ٍ اص طشیك گضیٌِ پیغبم ّب دس  

 .سا ثشای اپشاتَس اسسبل کٌیذثٌبم خَد هتشخن کبست ثبًک هلت پشٍفبیل هتشخوی خَد، 



 کیفیت تشجوِ ٍ سعبیت اصَل دس اسسبل ثِ هَقع سفبسضبت

 فشصتی است تب تَاًبیی ّبی خَد سا ثِ تشجوِ آی آس ٍ هطتشیبى هعشفی کٌیذ

 .تب ّوکبسی ثب ضوب گستشُ ٍسیع تش ٍ پبیذاستشی پیذا کٌذ
 

 ثب آسصٍی هَفمیت سٍصافضٍى ثشای ضوب

  tarjome.ir – تشخوِ آی آس


