
لوصحم یفرعم

یسانشناور زکارم یارب یتیریدم دنمشوه متسیس



؟دهد یم ماجنا یراک هچ کنیل رتکد

یسانشناور زکارم هب یتیریدم متسیس هئارا

اه مهس قیقدیسرباسح )یروضح و نیالنآ( یهد تبون ،وجنامرد بذج زا

اه رانیمس و ینامرد هورگ ،یشزومآ یاه هاگراک یرازگرب و تیریدم



یسانشاور زکارم رد دوجوم یاه شلاچ و تالکشم

 و هلغشمرپ رادباسح
نک هابتشا

 رد هابتشا و صقان تاعالطا
لسکاایرتفد

 ریدم ورگنامرد تینابصع
یلام تابساحم یاطخ رد

 نازیم زا یهاگآ مدع
نایوجنامرد تیاضر



کنیل رتکد بصن زا دعبیسانشاور زکارم تیعضو

رادباسح تقد و تعرس
کینیلک

هابتشا نودب قیقد تاعالطا
 تاعالطا زا یجنس رابتعا و

یا هرود تروص هب

 یلاحشوخ و تیاضر
 و ناراد ماهس ،ناریدم

 کینیلک نارگنامرد

 زورب و قیقد یهاگآ
 تیاضر نازیم زا

نایوجنامرد



یسانشناور زکارم یارب کنیلرتکد یاهراکهار

کیمانیاد و دنمشوه یهد تبون هناماس•
یتیریدم لماک تاشرازگ اب اه مهس دنمشوه رگباسح هارمه هب دنمشوه یلام هناماس•
اه ینامرد هورگ و اه هاگراک تیریدم هناماس•
 وجنامرد تیاضر و نامرد ریگیپ هناماس•
درکلمع قیقد رامآ هدهاشم تهج یا هفرح تروص هب وجنامرد ورگنامردلنپ•
اه نآ درکلمع و شریذپ شخب تیریدم یارب اه تیرومامتیریدملنپ•



کنیل رتکد لوصحم یفرعم

نیالفآ و یربا تروص هب بصن تیلباقبو تحت لوصحم کی•
اه لیاف و تاعالطایراذگزمر و هکبش هیال۸ رد تاعالطا تینما نیمات•
هنازور و یتعاس تروص هب یریگپاکب•
رتنساتید۳ردHA و۲۴/۷ تروص هب ندوب سرتسد رد•
یمومع و یراصحنا تروص هب یزاس یصخش و یریذپ هعسوت تیلباق•
GoogleوBigBlueButton هب لاصتاتیلباقیارادوAPI هئارا تیلباق• Meet
زرا زمر ویللملا نیب ،یلایر نیالنآ یاه تخادرپ فیرعت تیلباق•



۱۳۹۰ لاس زا راختفا اب



یسانشناور زکرم کی هلاس۲ شرازگ زا یا هنومن
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کنیل رتکدVIP نایرتشم

۴۶
 یسانشناور زکرم

:هلمج زا
مارآ ناور یسانشناور زکرم
هناتسمیسانشناورزکارمهعومجم
اناه یسانشناور زکرم
هنیوآیسانشناورزکرم
نما هداوناخ یسانشناور زکرم
رهشرهمیسانشناورزکرم
...و

:هلمج زا
ییازلگرس اضر دمحم رتکد
یدیهش هللا تیانع رتکد
یمیلس نیسح رتکد
تشرسکینیلعرتکد
ینیسحاتیبرتکد
یا هرازه دوواد رتکد
یردان نسح دمحم رتکد
…و



ام اب طابترا

۷۶۳۵۲۲۰۶۰۲۱  و۸۲۴۰۰۴۴۰۹۱۲

hi@dr l ink. i r
www.dr l ink. i r

رامیببذج :نیالنآچرسیدیلکهملک


