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يار ساسا 6  رب  زا 5   3.3 تیاس -  یحارط  گولاتاک 

ناربراک زایتما 

زایتما يار 5   دیهد  يار  افطل 

گولاتاک دولناد 

اه و هدکـشناد  اه ، تکرـش  اه ، نامزاس  يارب  تیاـس  بو  دودـح 3000  رد  اه  لاـس  نیا  رد  دومن و  زاـغآ  لاس 1381  زا  وئـس  تیاـس و  یحارط  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  بوکراد 

نیا زا  دوخ  ياه  هژورپ  یمامت  رد  دـشاب و  یم   PHP بوکراد رورس  تمس  یسیون  همانرب  یصصخت  نابز  .تسا  هدومن  یسیون  همانرب  یحارط و  اه  تیصخش  تاسـسوم ، اه ، هاگـشناد 

پاش اتسرپ  تراک ، نپا  وتنجم ، لاپورد ، الموج ، سرپدرو ، ریظن  اوتحم  تیریدم  ياه  متسیسس  زا  دوخ  ياه  هژورپ  يزاس  هدایپ  يارب  بوکراد  .دیامن  یم  هدافتسا  یسیون  همانرب  نابز 

نابز زا  هدافتـسا  اب  هیاپ  زا  تیاس  بو  يزاس  هدایپ  هب  رداـق  زاـین  تروص  رد  هتبلا  هک  دریگ  یم  هرهب   PHP نابز ياه  كرو  میرف  اه ، هناخباتک  اوتحم ، تیریدـم  ياه  متـسیس  ریاس  و 

نیا .دراد  ار  روشک  کیتامروفنا  یلاع  ياروش  زا  يدنب  هبتر  یهاوگ  نارهت و  ناتـسا  يا  هنایار  یفنـص  ماظن  نامزاس  زا  زوجم  ياراد  نینچمه  بوکراد  .دـشاب  یم   PHP یسیون همانرب 

هعومجم رد  راک  وئـس  سیون و  همانرب  حارط و  يورین  هاجنپ  دودح  رد  نونکا  مه  .دـشاب  یم  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  طخ  رب  لاتیجید  رـشن  زوجم  ياراد  نینچمه  هعومجم 

دروم .دنیامن  یم  يراکمه  بوکراد  تکرش  اب  يراکرود  يروضح و  ریغ  تروص  هب  راکوئـس  سیون و  همانرب  حارط ، تسیب  دودح  رد  دنیامن و  یم  تیلاعف  يروضح  تروص  هب  بوکراد 

، حارط هعومجم  نیا  ياهورین  هیلک  دـشاب و  یمن  یناگرزاب  یبایرازاب و  ياهورین  ياراد  هعومجم  نیا  هک  تسا  نآ  تسا  توافتم  اـه  تکرـش  ریاـس  اـب  بوکراد  تکرـش  رد  هک  یـصاخ 

هب ار  دوخ  یناگرزاب  یبایرازاب و  ياهورین  فذـح  بوکراد  .دـشاب  یم  هعومجم  نیا  ینف  هورگ  وزج  هعومجم  نیا  ینفلت  يوگ  خـساپ  یتح  دنتـسه و  وئـس  صـصختم  ای  سیون و  همانرب 
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نآ رانک  رد  تسا و  هداهن  انب  نکمم  تمیق  نیرت  نازرا  اب  تیفیک  اب  تامدـخ  هئارا  يانبم  رب  ار  دوخ  یبایرازاب  تسا و  هداد  ماجنا  وئـس  تیاس و  یحارط  هدـش  مامت  هنیزه  شهاک  تهج 

رتفد .دشاب  یم  لگوگ  لوا  هحفـص  بو " یحارط   " هب طوبرم  يدیلک  تاملک  هیلک  يارب  نونکا  مه  هعومجم  نیا  ياه  تیاس  دـهد و  یم  ماجنا  دوخ  یبایرازاب  وئـس  روما  ماجنا  قیرط  زا 

.دشاب یم  نارهت  دابآ  تداعس  هلحم  رد  بوکراد  تکرش 

تامدخ
تاغیلبت یتنرتنیا ، یبایرازاب  یتنرتنیا ، ياه  تیاس  یناـبیتشپ  گـنیتساه ، هنماد و  تبث  تیاـس ، يزاـس  هنیهب  وئـس و  تامدـخ  تیاـس ، بو  یحارط  لـماش  بوکراد  تامدـخ  هدودـحم 

.دشاب یم  تنرتنیا  طیحم  رد  يزاس  دنرب  یتنرتنیا و 

اهزوجم
نارهت ناتسا  يا  هنایار  یفنص  ماطن  نامزاس  زا  تیلاعف  زوجم 

داشرا ترازو  زا  طخ  رب  لاتیجید  رشن  زوجم 
روشک کیتامروفنا  یلاع  ياروش  زا  يدنب  هبتر  یهاوگ 

یناگرزاب ترازو  زا  دامتعا  دامن 

 



 



تکرش یشم  طخ 
هدومن يزیر  همانرب  دوخ  نایرتشم  تیاضر  بلج  هب  ندیـسر  يارب  بوکراد  .تسا  بوکراد  هغدغد  نیرتهم  هلئـسم  نیا  دشاب و  یم  دوخ  نایرتشم  تیاضر  بلج  تکرـش  یـشم  طخ 

اب تیاس ، یحارط  هرود  مامتا  زا  سپ  بوکراد  نینچمه  .دـیامن  ارجا  تعرـس  نیرتالاب  اـب  تیفیک و  نیرتـالاب  نکمم ،  هنیزه  نیرتمک  اـب  ار  دوخ  ناـیرتشم  ياـه  تیاـس  بو  اـت  تسا 

نآ رب  بوکراد  داقتعا  تقیقح  رد  .تسین  نایرتشم  تیاضر  بسک  زا  رتهب  یبایرازاب  چـیه  اریز  دـیامن  یم  دوخ  نایرتشم  رتشیب  تیاضر  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  نایرتشم ، ینابیتشپ 

.تسا هداد  ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  یبایرازاب  دیامن  بلج  ار  دوخ  نایرتشم  تیاضر  دناوتب  یتکرش  هک  یتروص  رد  هک  تسا 

بوکراد تیاس  یحارط  ياه  نالپ 
لماش بوکراد  هیلوا  نالپ  رد  دوجوم  دراوم  .دـشاب  یم  تیاس  بو  تاعالطا  جرد  نودـب  لماک  تیاس  کی  لماش  نالپ  نیا  هک  دـشاب  یم  ناموت  رازه  زا 500  تیاس  یحارط  هیلوا  نالپ 

رازه هناگادـج 500  تیاس  بو  بلاطم  جرد  هنیزه  .دـشاب  یم  ینابیتشپ  لاسکی  يربراک و  لناپ  شزومآ  تیاس ، يزاس  نمیا  تیاس ، يزاـس  هداـیپ  گـنیتساه ، صاـصتخا  هنماد ، تبث 

یلیابوم هخـسن  یحارط  هنیزه  .دشاب  یم  ناموت  رازه  موس 300  مود و  نابز  تاعالطا  جرد  هنیزه  دـشاب و  یم  ناموت  رازه  تیاس 200  بو  ندومن  هنابز  ود  هنیزه  .دـشاب  یم  ناموت 

.دشاب یم  ناموت  رازه  هناگادج 500  تیاس  بو 

بوکراد ياهراک  هنومن 
هعجارم  http://sitedar.com/blog/designed.html سردآ هب  دـیناوت  یم  اهنآ  زا  یتسیل  تیور  يارب  هک  تسا  هدومن  یحارط  تیاـس  بو  دودح 3000  رد  بوکراد 

يارب نونکا  مه  بوکراد  وئس ، ياهراک  هنومن  تباب  زا  .تسا  هداد  ماجنا  وئـس  قفوم  هژورپ  دودح 500  رد  نونک  ات  هعومجم  نیا  زین  تیاس  بو  يزاس  هنیهب  وئـس و  دروم  رد  .دییامن 

بو يزاس  هنیهب  وئـس و  هنیمز  رد  تارابع  نیرت  تخـس  وزج  تیاس  یحارط  هب  طوبرم  ياه  ترابع  .دـشاب  یم  لگوگ  لوا  هحفـص  تیاـس " یحارط   " هب طوبرم  يدـیلک  تاراـبع  هیلک 

.دنشاب یم  تیاس 

تالاقم نیرتمهم 

لگوگ لوا  هبتر  وئس و 

لگوگ رد  غیلبت 

تیاس یحارط  هفرعت 
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دشاب یم  هعومجم  نیا  هدش  تبث  يراجت  تمالع  مان و  بوکراد  بوکراد |  تساه  بوکراد |  تیاس  یحارط 

سرپدرو اب  تیاس  یحارط 

الموج اب  تیاس  یحارط 

( خیرات ساسا  رب   ) طبترم تالاقم 

نایرتشم هاگشاب  تیاس  یحارط 

یتنرتنیا یبایرازاب  وئس و  تیاس ،  یحارط 

امش صاخ  نابطاخم  هب  هجوت  اب  تیاس  یحارط 

سرپدرو اب  یهاگشورف  تیاس  یحارط 

يراجت ای  یتاغیلبت  تیاس  یحارط 

دیسارهن تیاس  یحارط  يارب  ندرک  هنیزه  زا 

اه تکرش  يارب  تیاس  یحارط  شور  نیرتهب 

تیاس یحارط  تکرش  باختنا  هوحن 

تیاس بو  تیقفوم  مدع  لیالد 

زور هب  نردم و  تیاس  یحارط 

info [ at ] sitedar.com
7 دحاو كالپ 4 ، ایرآ ، هچوک  یبرغ ، ورس  دابآ ، تداعس  نارهت ،

22082258  - 22085386  - 22083926
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