سالٕ  ٝػزض ادة دارٕ خذٗت ت ٞدٝست ػشیشٕ  ٖ١ ٝچٜی ٚسپبس
ُذارٕ ًٝ ٠هت ُذاضتی  ٝداری ایً ٚتبة آٌتزٛٝیٌی را ٗغبٓؼٗ ٠ی
ًٜی .ا ّٝاس  ٠٘١ثِٖ ١ذكٖ اس تٓٞیذ ایً ٚتبة آضٜبیی ض٘ب ثب
خذیذتزی ٚرٝش ًست درآٗذ ایٜتزٛتی یؼٜی تٓٞیذ  ٝكزٝش ٗحصٞالت
داٞٔٛدی است  ٝای ٠ٌٜاِٛیش ٟای ث ٠ت ٞدٝست ػشیشٕ ثذٕ ً ٠ثتٛٞی اس
ٗ٢برت یب سزُزٗی یب تخصصی ً ٠داری ث ٠خٞثی در خ٢ت رضذ ًست
ً ٝبر خٞد استلبدًٜ ٟیٗ .ی خٞإ ایً ٜٞبْٗ درى ًٜی ً ٠یي ضج٠
پ ّٞدار ضذ ٙكوظ تٞی هص١ ٠ب  ٝرٝیب ١بست  ٝثزای رسیذ ٙث ٠درآٗذ
ثبال  ٝدر ٝاهغ رسیذ ٙث ٠استوالّ ٗبٓی ثبیذ تالش ًٜی ٝ .دٝست دارٕ
ای ٜٞثذٛٝی ً ٠ثب ًبر ًزد ٙثزای دیِزاً( ٙبرٜٗذی یب ًبرُزی) ٘ٛی
تٛٞی ث ٠ای ٚخبیِب ثزرسی  ٝثبیذ كوظ  ٝكوظ ثزای خٞدت ًبر ًٜی تب
رٝس ث ٠رٝس ث ٠درآٗذ رٝیبیی  ٝثبٝر ٌٛزدٛی ثزرسی.
ایً ٚتبة ث ٠سثبً ٙبٗال خٞدٗبٛی ٞٛضت ٠ضذ ٟتب ١ز ًسی راحت ثت٠ٛٞ
ٗغبٓؼ.٠ًٜ ٠

حت٘ب تٞی ایٜتزٛت پٌیح ١بی ًست درآٗذ ٗیٔیٛٞی  ٝاس ای ٚدست٠
آٗٞسش ١ب ث ٠چط٘ت ٙٞخٞرد ٝ ٟحت٘ب ثزای یي ثبرٕ ً ٠ضذ ٟضبیذ ایٚ
ٗحصٞالت ر ٝخزیذاری ًزد ٟثبضیذ.
خت اُ ٠ض٘ب ایً ٚبرٌٛ ٝزدیذ ثٜذٟ
ثیص اس ثیست ٞٛع ٗختٔق اس ایٚ
آٗٞسش ١ب  ٝپٌیح ١ب ر ٝخزیذاری
ًزدٕ  ٝخٞاٛذ ٟإ ٝ ٝخ ٠تطبث٢ی ً٠
در اًثز آ١ ٙب ٝخٞد داضت یي
سزی دستٞر آؼْ٘ ١بی تٌزاری ثٞد
ً ٠كوظ ضبیذ ثزای ٗذت ًٞتب١ی ٗی ضذ ًست درآٗذ اس ایٜتزٛت ًزد.
رٝش ١بی ثسیبر سیبدی در ایٜتزٛت ثزای ًست درآٗذ ٝخٞد دارٓٝ ٟی
آیب  ٠٘١ای ٚرٝش ١ب پ ّٞسبسٟ؟ ثبیذ ث٢ت ٙٞثِٖ ٗتبسلب١ ٠ٛیچ ًذ ٕٝاس
ای ٚرٝش ١ب ث ٠درد ٘ٛی خٞر ٝ ٟكوظ ٝهت آدٕ ر ٝثزای ٗذتی عٔق ٗی
ً .٠ٜخت ثشاریذ داستب ٙسٛذُی خٞدٕ ر ٝثزات ٙٞتؼزیق ً .ٖٜدر اثتذا
ً ٚٗ ٠ػالهٜٗ ٠ذ ثً ٠ست درآٗذ اس ایٜتزٛت ضذٕ آٝیً ٚبری ًً ٠زدٕ

یي ٝثالٍ در سیستٖ ٝثالٍ د١ی ثالُلب را ٟاٛذاختٖ .ثؼذ ث ٠خیبّ
خٞدٕ ُلتٖ حت٘ب ثؼذ اس ٗذتی ً ٠تزاكیي ٝثالُٖ ثبال ركت ٗی تٖٛٞ
سلبرش تجٔیـبت اس دیِزا ٙثِیزٕ  ٝثشارٕ داخْ ٝثالٍ  ٝدر اسای آٙ
١شی ٠ٜای اس آ١ ٙب دریبكت ًٓٝ .ٖٜی ٝاهؼب ای ٚعٞر ٛطذ!  ٚٗ ٝثزای
آٝی ٚثبر ضٌست خٞردًٕ .بر ثؼذی ًً ٠زدٕ اٗٝذٕ تٞی سبیت ١بی
تجٔیـبت ًٔیٌی ػض ٞضذٕ  ٝرٝسا ٠ٛرٝی تجٔیـبتی ً ٠در پً ْٜبرثزیٖ
ثٞد ًٔیي ٗی ًزدٕ .در رٝس١بی ا ّٝخٞة ثٛ ٠ظز ٗی رسیذ تب ای٠ٌٜ
آخز ٗب ٠ً ٟضذ دیذٕ سح٘بتی ً ٠در ع ّٞیي ٗبً ٟطیذٕ ًال ١لت
١شار ت ٚٗٞضذ .ٟثزای ثبر د ٕٝضٌست خٞرد  ٝركتٖ سزاؽ ًبر دیِ٠
ای .ای ٚثبر ث ٠سزاؽ سیستٖ ١بی ٌ٘١بری در كزٝش ٗحصٞالت ركتٖ
ٝضزٝع ًزدٕ ث ٠تجٔیـبت ثزای كزٝش ٗحصٞالت ٗختٔق .حتی ١شی٠ٜ
 ٖ١ثزای تجٔیـبت ًزدٕ  ٝپ ْٜای٘یْ ٗبرًتیُ َٜزكتٖ  ٝای٘یْ ١بی
سیبدی در رٝس ث ٠اكزادی ٗی كزستبدٕ ًً ٠ال در ٗب ٟضبیذ س ٠تب
سلبرش اًٝی ٗیطذ ً ٠پ ّٞتجٔیـبتی ً ٠در ٗبٗ ٟی دادٕ  ٖ١در ٘ٛی
اٗٝذ .ایً ٚبر ً ّٝ ٖ١زدٕ  ٝث ٠ایٛ ٚتید ٠رسیذٕ ت٢ٜب ًسی ً ٠در

سیستٖ ١بی ٌ٘١بری در كزٝش سٞد ٗی ًٜذ صبحجب ٙخٞد ای ٚسبیت
١ب ١ستٜذ  ٝاس ای ٚعزین(یؼٜی خذة ثبساریبة ثزای كزٝش
ٗحصٞالتطب )ٙث ٠صٞرت ًبٗال رایِبٗ ٙحصٞالت خٞد را ثذ١ ٙٝیچ
سح٘تی ث ٠كزٝش ٗی رسبٜٛذً ٚٗ .بر١بی سیبدی در ایٜتزٛت اٛدبٕ دادٕ
ً٘١ ٠ط ٙٞثب ضٌست ٗٞاخ ٠ضذ.
ث ٠ایٛ ٚتید ٠رسیذٕ ً ٠ثب ًبر ًزد ٙثزای دیِزا ٙآدٕ ث ٠خبیی ٘ٛی
رس ٝ ٠كوظ ثبیذ ثزای خٞدٕ ًبر ً .ٖٜرٝس١بی سیبدی ث ٠ای ٚكٌز ٗی
ًزدٕ ً ٠چ ٠عٞر ثبیذ اس ایٜتزٛت ًست درآٗذ ًٝ ٝ ٖٜاهؼب  ٖ١ػاله٠
ثسیبر سیبدی داضتٖ ً ٠اس ایٜتزٛت ًست درآٗذ ً .ٖٜث ٠ای ٚكٌز
رسیذٕ ً ٠اال ٚٗ ٙتدزثیبت سیبدی در سٗی ٠ٜكزٝش ٗحصٝ ّٞ
ثبساریبثی ٝ ٝثالٍ ٞٛیسی  ٝعزاحی سبیت(ث ٠عٞر ٗتٞسظ) دارٕ چزا
ای٢ٜب ر ٝث ٠دیِزا ٙیبد ٛذٕ  ٝاس ای ٚعزین ًست درآٗذ ٌٖٜٛ؟  ٝاس
ایٜدب ثٞد ً ٠ثب ٗطبٝر ٟثزخی دٝستب ٙتٛٞستٖ ٗحصٞالت آٗٞسضی –
داٞٔٛدی خٞد را تٓٞیذ  ٝثٗ ٠خبعجب ٖٛػزض.ًٖٜ ٠

دٝست ٗ ٚكزهی ٘ٛی ً ٠ً ٠ٜچ٢ٗ ٠برت  ٝتخصصی داری اُ٠
ٛوبش،آ َٜ١سبس یب ٞٛاسٛذ ٟای ،اُ ٠ثً ٠بر١بی ُزاكیٌی ػاله ٠داری یب
ُزاكیستی ،اُ ٠آضپشی ،اُ ٠آرایطِزی ،اُٞٛ ٠یسٜذ ٟای ،اًُ ٠برٜٗذی
یب ًبر آساد داری ،اُ ٝ ٠اُ ٝ ٠اُ١ .٠یچ كزهی ٘ٛی ً ٝ ٠ٜحت٘ب ٛجبیذ
تخصص خبصی داضت ٠ثبضی .اُ٢ٗ ٠برتی داری ً ٠چ ٠ث٢تز ٓٝی اُ٠
ٛذاری حت٘ب ػالین  ٝسزُزٗی ١بیی داری دیِ٠؟ كٌز ٘ٛی ً ٖٜآدٗی
ثبض ٠ً ٠ث ٠چیشی ػالهٛ ٠ذاضت ٠ثبض .٠ض٘ب ای٢ٗ ٚبرت ١ب  ٝسزُزٗی ١ب
 ٝتخصصت ٙٞر ٝخیٔی راحت ٗی تٛٞی ث ٠آٗٞسش تجذیْ ًٜی ً ٝست
درآٗذ داضت ٠ثبضیٗ .غ٘ئ ٚثبش ًسبٛی ١ستٜذ ً ٠دٛجبّ آٗٞسش
١بیی ١ستٜذ ً ٠ت ٞاٛٝب ر ٝثٔذی.
١ذف اصٔی ٗب تٓٞیذ ٗحتٞای داٞٔٛدی آٗٞسش ٗحٞر است ً ٠ثب ایً ٚبر
سبدٗ ٟیط ٠ثٗ ٠یٔی١ ٙٞب پ ّٞدست یبكت .حت٘ب پیص خٞدتٗ ٙٞیِیذ
ٗثال ِٗٗ ٠یط ٠ثب آضپشی ًزد ٙپ ّٞدرآٝرد .یب ٗثال ثب ٛدبری ًزد ٙچ٠
عٞر ٗیط ٠پ ّٞدار ضذ؟

كزض ًٜیذ ض٘ب ًبر١بی دستی سلبٓی درست ٗی ًٜیذ .ض٘ب ٗی تٛٞیذ
آٗٞسش ١بی صٞتی  ٝتصٞیزی را اس ٗزاحْ سبخت ًبر١بی دستیتٙٞ
درست ًٜیذ  ٝدر سبیتی ً ٠در اداٗٗ ٠ی ُٖ چ ٠عٞر عزاحی ًٜیذ
ثشاریذ  ٝث ٠ػالهٜٗ ٠ذا ٙثً ٠بر ض٘ب آٗٞسش ١بیی ر ٝدر ای ٚسٗی٠ٜ
ثذیذ .در اثتذا ثزای خذة ثبسدیذ ًٜٜذٗ ٝ ٟطتزی ثبیذ ٗغبٓت رایِبٙ
ثب ارسضی در اختیبر ٗخبعجبٛت ٙٞثشاریذ تب اػت٘بدض ٙٞر ٝخٔت ًٜیذ.
ٗثبّ دیِزی ٗی س : ٖٛكزض ًٜیذ ضخصی ٛوبضی ٗی ًٜذ  ٝتبثٔ١ ٞبی
ٛوبضی سیبدی  ٖ١عزاحی ًزد ٟاست .ثٛ ٠ظز ض٘ب ای ٚضخص چ ٠عٞر

ٗی ت ٠ٛٞاس ایٜتزٛت ًست درآٗذ ً٠ٜ؟ خیٔی راحتٗ ٠ی ت ٠ٛٞدر سبیتی
ً ٠راٗ ٟیٜذاس ٟػٌسی اس تبثٔ١ٞبی ٛوبضیص ثِیز ٝ ٟثزای ٗؼزكی ٝ
٘ٛبیص  ٝكزٝش تبثٔ١ٞبی ٛوبضی خٞد ای ٚػٌس ١ب را داخْ سبیت خٞد
ثشار .ٟای ٚاس آٝی ٚرٝش .رٝش د١ ٠ً ٕٝذف ٗب ٘١ی ٠ٜسبخت ٗزاحْ
تٓٞیذ اٞٛاع تبثٔ١ ٞبی ٛوبضی ث١ ٠ز سجٌی ً١ ٠ست(آجت ٠تخصصی در
ای ٚسٗیٛ ٠ٜذارٕ) ث ٠صٞرت آٗٞسش تصٞیزی  ٝهزار داد ٙآ ٙدر اختیبر
ٗخبعجب ٙػالهٜٗ ٠ذ ث ٠ایٞٗ ٚضٞع است.

در ایً ٚست ً ٝبر پتبٛسیْ ١بیی ٝخٞد دار ٠ً ٟدر ١یچ ًذ ٕٝاس
ًبر١بی دیِٝ ٠خٞد ٛذار .ٟچزا؟ چ ٙٞاٝال در ایً ٚست ً ٝبر ٛیبس ث٠
سزٗبی ٠ثبالیی (ضبیذ ً٘تز اس پبٛصذ ١شار
تٗٞبٛ )ٙذاری  ٝث ٠راحتی ثب اعالػبتی ً٠
داری ٗی تٛٞی ًست ً ٝبر خٞدت رٝ
ضزٝع ًٜی .دٓیْ دیِص ایً٘ ٠ٌٜتزیٚ
ریسي ر ٝدار ٟث ٠خبعز ای ٠ٌٜسیبد ٘ٛی
خٞای سزٗبیُ ٠ذاری ًٜی .اس عزكی اصال
ٛیبسی ٛیست ١شی١ ٠ٜبی خبٛجی ٗثْ
استخذإ ًبرٜٗذ یب تبسیس دكتز ًبر ... ٝ
ًٜی .ض٘ب ثب یي ػذد ًبٗپیٞتز در اتبم خٞدت ٗی تٛٞی ًبرت ر ٝضزٝع
ًٜی ث٘١ ٠ی ٚراحتی٘٢ٗ .تزی ٚدٓیْ ای ٠ً ٠ٜض٘ب راحت ثً٘ ٠ي ایٚ
ًبر ٗی تٛٞی  ٠٘١چیش ر ٝاتٗٞبتیي ًٜی  ٝدر حبٓی ً ٠خٞاة ١ستی یب

در ٗسبكزت ١ستی سبیتت ثزات پ ّٞسبسی ً ٝ ٠ٜاصال ٛیبسی ٛیست
٘١یط ٠پطت ًبٗپیٞتزت ثبضی!

دالیْ سیبدی دار ٟاُز خٞدت ثطیٜی كٌز ًٜی ٗی تٛٞی تي تي
دالیٔص ر ٝثل٘٢ی .یٌی دیِ ٠اس دٓیالش ایٛ ٠ً ٠ٜیبس ٛیست ١ز رٝس
صجح راس یي سبػت ٗوزر در ٗحْ ًبرت حبضز ثبضی یب ث ٠خبی ث٠
رئیست خٞاة پس ثذی .آیب ٝاهؼب ای ٚعٞر ٛیست دٝست ٗٚ؟ ث ٠ایٚ
كٌز ً ٠ً ٚثب ًبری ً ٠ث٢ص ػاله ٠داری پ ّٞدر ٗیبری یؼٜی تلزیح ٗی
ًٜی  ٝپ ّٞدرٗیبری١ .ز ٝهت دٝست داری اس خٞاة ثیذار ٗیطی١ .ز
ٝهت دٝست داری ٗی تٛٞی ٗسبكزت ثزی ٝ ٝ ٝ

اخبس ٟثذیذ یي ٗثبٓی ثش:ٖٛ
كزض ًٜیذ ض٘ب ٗحصٓٞی داریذ ث ٠هی٘ت ١ 30شار تٗٞب ٝ ٙسبیت ض٘ب
رٝسا 300 ٠ٛثبسدیذ ًٜٜذ ٟدارد ً٠
رسیذ ٙث ٠ای ٚتؼذاد ثبسدیذ ًٜٜذ ٟدر
رٝس ٝاهؼب ًبر سبد ٟای است .كزض ًٜیذ
اس ایٛ 300 ٚلز كوظ ٛ 050لزض ٙٞػضٞ
سبیت ض٘ب ثط .ٚاُز ٘١ی ٚعٞر پیص
ثز ٟآخز ٗب ٟض٘ب  0500ػض ٞداریذ .حبال
ض٘ب ٗیبی ث ٠ای 0500 ٚػض ٞیي ای٘یْ
ارسبّ ٗی ًٜی ٗ ٝحص ّٞخٞد را ً١ 30 ٠شار ت ٚٗٞهی٘ص ١ست رٝ
تجٔیؾ ٗی ًٜی .كزض ًٜیذ اس ای ٚتؼذاد ػض ٞكوظ یي درصذضٙٞ
یؼٜی ٛ 05لز ٗحص ّٞض٘ب ر ٝخزیذاری ًٜٜذ در ٛتید ٠درآٗذ ض٘ب اس
كزٝش ایٗ ٚحصٗ ّٞیط 0.350.000 ٠تٗٞب .ٙض٘ب كوظ ثب ارسبّ یي
ای٘یْ تجٔیـبتی(ً ٠عزاحی  ٝارسبّ آ 00 ٙدهیو ٖ١ ٠سٗب٘ٛ ٙی ثزد) ث٠

ػض١ ٞبی خٞد در یي رٝس ایٗ ٚیشاً ٙست درآٗذ داضتیذ.
ثبٝرٌٛزدٛی٠ٛ ٠؟ كزاٗٞش ٌٜٛیذ ٗ ٚدر ایٗ ٚثبّ ً٘تزی١ ٚب رٗ ٝثبّ
سدٕ در صٞرتی ً ٠ٌٜ٘ٗ ٠ض٘ب چٜذیٗ ٚحص ّٞثب هی٘ت ثیطتزی
داضت ٠ثبضیذ .ثبسدیذ ًٜٜذ ٟثیطتز  ٝدر ٛتید ٠ػض١ٞبی ثیطتزی
داضت ٠ثبضیذ حسبة ًٜیذ ثجیٜیذ چ ٠اتلبهی ٗی اكت٠؟
دٝست ٗ ٚثبٝر ً ٚرسیذ ٙث ٠ای ٚاػذاد  ٝارهبٕ ًبر ثسیبر سبد ٟای
است ٗ ٚٗ ٝغ٘ئ١ ٚستٖ تٗ ٞی تٛٞی ث٢ص ثزسی.
ٗتبسلب ٠ٛخیٔی ١ب خٞدض ٙٞر ٝثبٝر ٛذارٛذ ٜٗ ٝتظز ٙیٌی اس را ٟثزس٠
 ٝدر خٛٞط ٙٞر ٝثش ٝ ٠ٛثً ٠بر دػٞتط .٠ًٜ ٙٞاٗب ٝاهؼب كٌز ٗی ًٜی ثب
ایً ٚبرا ٗیط ٠ث ٠درآٗذی ً ٠در ثبال ث٢ص اضبرً ٟزدٕ ثزسی؟ ٗسٔ٘ب
خٞاثص ٛـــ ٠استٝ .هتی ث ٠راحتی اس عزین ایٜتزٛت ٗی تٛٞی ًست
درآٗذ ٗیٔیٛٞی  ٝچ ٠ثسب ٗیٔیبردی ًبٗال حالّ داضت ٠ثبضی چزا ٌٜٛی؟
ٝاهؼب ث٢ص كٌز ًزدی ٚٗ .ث٢ت هٗ ّٞیذٕ اُ٘١ ٠ی ٚاال ٙدست ثً ٠بر
ثطی ً ٝست ً ٝبر ایٜتزٛتی خٞدت ر ٝرا ٟثٜذاسی در ً٘تز اس ضص ٗبٟ

ٗی تٛٞی ث ٠ای ٚاػذا  ٝارهبٕ ثزرسی  ٝدیِ ٠ثزات ثبٝر ٌٛزدٛی ٛیست.

ثزای تٓٞیذ كبیْ آٗٞسضی در هبٓت ًتبة آٌتزٛٝیٌی كوظ ث ٠یي ثزٛبٗ٠
ٝیزایص ُز ٗتٗ ٚثْ  Microsoft Wordاس ٗد٘ٞػ ٠آكیس احتیبج
داریذ  ٝث ٠راحتی ٗٞهغ خزٝخی ُزكتٗ ٚی تٛٞیذ ٞٛضت ٠ی خٞد را ث٠

كبیْ پی دی اف تجذیْ ًٜیذ .ثزای عزاحی خٔذ ًتبة ٗ ٖ١ی تٛٞیذ اس
ٛزٕ اكشار كٞتٞضبح یب اُز حزك ٠ای تز ١ستیذ اس ٛزٕ اكشار  In Designاس
ٗد٘ٞػ Adobe ٠استلبدًٜ ٟیذ.
ثزای تٓٞیذ كبیْ ١بی صٞتی  ٝتصٞیزی خٞد احتیبج ثٗ ٠یٌزٝكٝ ٙٞ
دٝرثی ٚكیٖٔ ثزداری داریذ ٠ً .در اثتذا ٛیبس ث ٠خزیذ دٝرثی ٚدیدیتبّ
ٛیست  ٝاس دٝرثیُٞ ٚضی خٞد ً ٠اُز ًیلیت ثبالیی دارٗ ٟی تٛٞیذ
استلبدًٜ ٟیذ  .ثزای خزیذ ٗیٌزٝكٗ ٙٞی تٛٞیذ اس ٗیٌزٝك١ ٙٞبی یٞ
اس ثی یب ای ٠ٌٜاس ١ذست ثب ًیلیت خٞة (در حذ  050تٗٞب )ٙاستلبدٟ
ًٜیذ .اُز آٗٞسش ض٘ب صٞتی است ٗی تٛٞیذ اس ١ذست ثب ًیلیت خٞة
استلبدًٜ ٟیذ  ٝثزای ضجظ ٝ ٝیزایص صذاتٗ ٙٞی تٛٞیذ اس ٛزٕ اكشار
 Adobe Auditionاستلبدًٜ ٟیذ .اٗب اُز آٗٞسش ض٘ب ث ٠صٞرت صٞتی
 ٝتصٞیزی است ٗی تٛٞیذ ث ٠د ٝصٞرت ایً ٚبر را اٛدبٕ د١یذ .اّٝ
ایٗ ٠ٌٜی تٛٞیذ ٗستوی٘ب خٞدت ٙٞخٔٞی دٝرثی ٚظب١ز ضٞیذ  ٝثب
دٝرثیٜی ً ٠در ثبال ث٢ص اضبرً ٟزدٕ آٗٞسش خٞدت ٙٞر ٝضجظ ًٜیذ.

د ٕٝایٗ ٠ٌٜی تٛٞیذ آٗٞسش خٞد را اس عزین ًبٗپیٞتز  ٝثب استلبد ٟاس
ٛزٕ اكشار ١بی اسالیذ ضٗ ٞثْ پبٝر پٞیٜت اٛدبٕ د١یذ .ثزای ایً ٚبر
ض٘ب ٛیبس ثٛ ٠زٕ اكشاری داریذ ً ٠اس ٗحیظ صلح ٠ی ًبٗپیٞتزت ٙٞكیٖٔ
ثزداری ًٗ ٠ً ٠ٜی تٞاٛیذ اس ٛزٕ اكشار ١بی Camtasia ٝ Snagit
استلبدًٜ ٟیذ٘١ .چٜی ٚثزای تٞضیح آٗٞسضت ٙٞثبیذ اس ٗیٌزٝك ٙٞیب
١ ٙٞ٘١ذستی ً ٠در ثبال ث٢ص اضبرً ٟزدٕ استلبدًٜ ٟیذ.

ثؼذ اس تٓٞیذ ٗحص ّٞآٗٞسضی  ٝداٞٔٛدی خٞد ٞٛثت ث ٠را ٟاٛذاسی ٝة
سبیت ٗیزس ٠ً ٠ثزای ایً ٚبر ثبیذ ١بست  ٝداٗ ٠ٜت٢یًٜ ٠یٖ  ٝدر ُبٕ
آخز سبیت خٞدٗ ٙٞرا عزاحی ًٜیٖ.
١بست  ٝداٗ ٠ٜچیست؟
١بست ثٗ ٠ؼٜی ٗیشثب ٙاست  ٝض٘ب ثبیذ
سبیت خٞد را در ٗحٔی ً٘١ ٠یط ٠آٛالیٚ

١ست  ٠ِٛداری ًٜیذ١ .بست ٗبٜٛذ یي ًبٗپیٞتز ٗی ٗبٛذ ً ٠اعالػبت
سبیت ٗب رٝی ا ٙٝهزار دار٘١ ٝ ٟیط ٖ١ ٠رٝض.٠ٜ
ثزای ایً ٠ٌٜبرثزا ٙدستزسی ٘١یطِی ث ٠سبیت ٗب داضت ٠ثبضٜذ ثبیذ
كبیْ ١ب  ٝاعالػبت سبیت ٗب ر٘١ ٝی ٚسیستٖ ٗب هزار داضت ٠ثبضذ.
داٗی ٙٞ٘١ ٖ١ ٚآدرس ایٜتزٛتی سبیت ٗب است ٗثْ
ٗ ٠ً www.google.comیتٛٞیٖ اس پسٛٞذ١بی دیِزی ٗثْ .ir .net
 ٝ .bizؿیز ٖ١ ٟاستلبدًٜ ٟیٖ.

ثؼذ اس خزیذ ١بست  ٝداٗی ٚثبیذ سبیت خٞدٗ ٙٞر ٝعزاحی ًٜیٖ  ٝثبال
ثیبٝریٖ .ثزای ایً ٚبر ٗی تٛٞیٖ اس عزاحب ٙسبیت ً ٠در ایٜتزٛت
كؼبٓیت ٗی ًٜٜذ استتلبدًٜ ٟیذ ًٗ ٠جبٓؾ سیبدی دریبكت ٗی ًٜٜذ ٚٗ ٝ
اصال ثزای ضزٝع ًبر پیط٢ٜبد ٘ٛی ً ٖٜاس ای ٚرٝش استلبدًٜ ٟیذ.
ض٘ب ثزای عزاحی سبیت خٞد ٗی تٛٞیذ اس سیستٖ ١بی سبیت سبس
رایِبٗ ٙثْ ٝردپزس  ٝخٗٞال استلبدًٜ ٟیذ  ٝث ٠راحتی ثب چٜذ ًٔیي
ٗی تٛٞیذ سبیت خٞد را عزاحی ًٜیذ .آٗٞسش ١بی رایِبٗ ٙزثٞط ث٠
ای ٚد ٝسبیت سبس  ٖ١تب دٓت ٙٞثخٞاد در ایٜتزٛت ٗٞخٞد است .اُز ٖ١
در آیٜذ ٟثخٞای ٚسبیتت ٙٞر ٝحزك ٠ای تز ًٜیذ ٗی تٛٞیذ آٗٞسش ١بی
ٝیژ ٟتزی اس سیستٖ ١بی سبیت سبس را خزیذاری ًٜیذ  ٝاس آ١ ٙب
استلبدًٜ ٟیذ .پس كزاٗٞش ٌٜٛیذ در اثتذا اصال ٛیبس ث ٠ایً ٚبرا ٛیست
 ٝض٘ب ث ٠راحتی خٞدتٗ ٙٞی تٛٞیذ سبیت خٞدت ٙٞر ٝثبال ثیبٝریذ.

سخ ٚآخز
ٗ ٚدر ایً ٚتبة آٌتزٛٝیٌی سؼی ًزدٕ اِٛیش ٟای در ض٘ب ایدبد ًٖٜ
ً ٠ث ٠راحتی  ٝثذ ٙٝتزس ًست ً ٝبر ایٜتزٛتی خٞد را ضزٝع ًٜیذ.
دٝست ٗ ٚدر اثتذای ًبر ٌٗ٘ ٚاست ٛتبیح خٞثی دریبكت ٌٜٛی ٓٝی
ٛجبیذ ١یچ ٝهت ٗبیٞش ثطی  ٝدست اس ًبر ثزداری .ثبیذ حذاهْ رٝسی
 3سبػت رٝی سبیت خٞد ًبر ًٜی  ٝحذاهْ ٗ 0ب ٟاس كؼبٓیت خٞد
ثِذرد تب ثٛ ٠تبیح ٗغٔٞثی ثزسی.
ًست درآٗذ اس ایٜتزٛت ًبر راحتی است ث ٠ضزط ای ٠ٌٜسح٘ت ثٌطی
 ٝتالش ًٜی .ثزای ٗٞكویت در ًست ً ٝبر ایٜتزٛتی خٞد حت٘ب ث ٠ایٚ
ٌٛت ٠ثبیذ تٞخًٜ ٠ی ً ٠سبیت خٞد را اس عزین تجٔیـبت رایِب ٙث٠
ٗخبعجبٛت ٗؼزكی ًٜی  ٝثزای خٔت اػت٘بد ٗطتزی اثتذا اس ٗغبٓت
رایِب ٝ ٙثب ًیلیت در سبیت خٞد استلبدًٜ ٟی.
ث ٠سبیت ٗ ٚثب آدرس  hamyareweb.coثیب تب اس آٗٞسش ١بی رایِبٙ
درثبر ٟرا ٟاٛذاسی ًست ً ٝبر ایٜتزٛتی  ٝثبساریبثی استلبدًٜ ٟی
ضبد  ٝپیزٝس  ٝثزٝتٜ٘ذ ثبضیذ

