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لاتیجید رشن  تامدخ  هئارا  22لحارم 

23مارگولوه

مکاح 23نیناوق 

زکرم هشقن  24نالپ و 

زکرم رد  لاعف  ياه  24دحاو 

24یفرعم

تاقیقحت دحاو  - 133

دیلوت دحاو  - 235

یفرعم - 135

اه رازفا  مرن  دیلوت  دنور  رادومن  - 235

يا هنایار  ياه  رازفا  مرن  شرافس  دیلوت و  - 336

هارمه نفلت  ياه  رازفا  مرن  شرافس  دیلوت و  - 438

تیاس دحاو  - 340

لاتروپ تیاس و  داجیا  یحارط و  - 140

تیاس یکیفارگ  یحارط  - 140

تیاس بو  یسیون  همانرب  - 242

تیاس بو  هب  امش  زاین  - 342

تیاس بو  يراذگ  شزرا  - 443

زکرم ياه  تسایس  - 543

باختنا رد  حیحص  يژتارتسا  - 644

هدنهد سیورس  تاناکما  - 744

اه تیاس  زا  ینابیتشپ  - 847

تیاس مان  هنماد و  تبث  - 247

هنماد عاونا  - 147
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تمیق ياه  هفرعت  - 248

دیرخ هنماد و  يوجتسج  - 349

تینما دحاو  - 449

اهرورس هکبش و  تینما  نیمات  - 149

یتینما تالوصحم  رازفا و  مرن  - 252

یشزومآ ياه  هرود  - 356

تینما که و  -156

رورس تینما  -257

يدربراک ياهرازفا  مرن  رد  هرفح  فشک  هتفرشیپ و  سکونیل  -357

CEH-458

SCNP-559

Crack-660

يا هرواشم  تامدخ  - 460

تینما همانراک  - 566

یتینما تاقیقحت  تالاقم و  - 666

؟  تسیچ  Rootkit - 167

SAM يا هداد  هاگیاپ  اب  ییانشآ  - 269

سیورس بیذکت  تالمح  اب  ییانشآ  - 371

(1  ) اهلکتورپ هکبش و  میهافم  اب  ییانشآ  - 483

(2  ) اهلکتورپ هکبش و  میهافم  اب  ییانشآ  - 584

(3  ) اهلکتورپ هکبش و  میهافم  اب  ییانشآ  - 688

تنیالک اهرورس و  تینما  ندرک  زیلانآ  ياهشور  - 797

اه هکبش  زا  تظافح  يارب  ییاهشور  - 8106

SQL روتسد زا  هدافتسا  اب  دروسپ  ندرک  ضوع  - 9109
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یعامتجا یسدنهم  رنه  - 10110

ربیاس ياضف  رد  داهج  - 7121

یسیون همانرب  دحاو  - 5126

یشرافس ياه  رازفا  مرن  - 1126

هداد هاگیاپ  ياه  رازفا  مرن  - 2126

هرواشم - 3127

رازفا تخس  دحاو  - 6127

هکبش دحاو  - 7128

نشیمینا تخاس  دحاو  - 8129

يدعب نشیمینا 3  یحارط  - 1129

يزاجم ویدوتسا  - 2129

يا هنایار  ياهیزاب  تخاس  دحاو  - 9130

يا هنایار  ياهیزاب  یحارط  - 1130

يدعب يزاسلدم 3  - 2130

يدعب يزاس 3  هیبش  - 3130

هدش دیلوت  يا  هنایار  ياهیزاب  - 4131

يزاب کی  تخاس  فادها  - 5131

يا هنایار  يزاب  کی  هضرع  دیلوت و  فادها  - 1131

ياهنایار يزاب  کی  تخاس  يارب  مزال  ياهزانشیپ  - 2142

panorama يزاجم روت  تخاس  دحاو  - 10156

يزاجم روت  - 1156

يزاجم دیدزاب  - 2159

يرازگ لفق  دحاو  - 11159

ژاتنومو سکیم  دحاو  - 12160
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کیفارگ دحاو  - 13161

تیاس بو  یحارط  - 1161

CD Catalogue یحارط - 2161

رتسوپ گولاتاک و  یحارط  - 3162

هرواشم - 4162

همجرت دحاو  - 14162

يداقتعا یعرش و  لئاسم  دحاو  - 15165

(flash, wpf  ) هژیو ياه  هولج  دحاو  - 16166

رشن پاچ و  دحاو  - 17168

DVD وCD پاچ ریثکت و  دیلوت ،  دحاو  - 18168

زکرم يدیلوت  170تالوصحم 

هارمه نفلت  170هناخباتک 

هنایار ياه  رازفا  170مرن 

v.1 هیمئاق دنمشوه  ثوتولب  تفایرد  لاسرا و  هناماس  - 1170

v.1 ترتع نآرق و  - 2174

v.1 هاگن کی  رد  ناهفصا  - 3176

v.1 یمطاف ياهینتسناد  -4183

v.2 يودهم ياهینتسناد  - 5184

v.1 ریدغاب هارمه  - 6186

v.2 ریدغ اب  هارمه  - 7186

هیناضمر 1 - 8188

v.1 ناوضر هضور  - 9188

v.1 دایتعا ياهینتسناد  - 10189

v.1 س )  ) يربکلا هجیدخ  - 11191
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v.1 هارمه هیمئاق  - 12191

v.1 غابراهچ یناگرزاب  يرادباسح  رازفا  مرن  -13192

192یفرعم

ینف ياه  193یگژیو 

هتسجرب 194ياهیگژیو 

194شورف

195يرادباسح

کچ کناب و  دقن ، 195تیریدم 

رابنا يرادباسح  196رابنا و 

197دیلوت

یتنرتنیا 197شورف 

تاشرافس دیرخ و  197تابوصم 

اه تمیق  اه و  198هخسن 

v.1/5 ناینرپ )  ) هارمه ياه  نفلت  يارب  یلاتیجید  هناخباتک  دیلوت  رازفا  مرن  - 14199

v.1 هیمئاق زاس  هناسر  -15201

v.1 هیمئاق هارمه  نفلت  یلاتیجید  205هناخباتک 

هدش رشتنم  ياه  206باتک 

ناهنپ دیشروخ  - 1206

تیودهم ياهینتسناد  - 2207

یبن 1 سای  ياهجنر  - 3207

یبن 2 سای  ياهجنر  - 4208

ع)  ) تیب لها  میرک  - 5208

نیرحبلا جرم  - 6208

ایرد رفاسم  - 7209

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


خیرات مولظم  - 8209

عیقب يارب  مدق  کی  - 9210

نانموم ردام  هجیدخ  - 10210

رثوک کسویک  211بو 

هدش رازگرب  ياه  هاگشیامن  اه و  213هراونشج 

زکرم يربخ  ياه  214ساکعنا 

زکرم اب  طبترم  ياه  ناگرا  221زکارم و 

دیدنویپب شیدناریخ  دارفا  عمج  هب  دیناوت  یم  مه  امش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  رشن  225يارب 

لاس 1390 رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ياه  227تیلاعف 

( ناهفصا رشن  هیمئاق  يرازفا  مرن  یلاتیجید ، یگنهرف ، هسسوم  تبث  ناهفصا (  ناتسا  یلاتیجید  رشان  نیلوا  ناونع  هب   – 1227

هیمئاق هارمه  نفلت  ياه  یشوگ  تهج  ( java) رازفا مرن  بلاق  رد  باتک  ددع  رازه  هس  دیلوت 3000   - 2228

اه تلبت  هارمه و  نفلت  ياه  یشوگ  تهج  ( Android) رازفا مرن  بلاق  رد  باتک  ددع  رازه  هس  دیلوت 3000   - 3229

نابز هس  هب  زکرم  تیاس  يور  رب  یلاتیجید  باتک  لماک 3000  نتم  هئارا   – 4229

 ( یسیلگنا یبرع ،  یسراف ،   ) هیمئاق تیاس  ندش  هنابز  هس   – 5230

(java  ) هارمه نفلت  یلاتیجید  هناخباتک   DVD دیلوت - 6230

(Android  ) هارمه نفلت  یلاتیجید  هناخباتک   DVD دیلوت  - 7230

هارمه نفلت  یتوص  ياه  رازفا  مرن  دیلوت   - 8231

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  نامتفگ  رالات  داجیا   - 9231

ایند رد  غابراهچ  یمالسا  یناگرزاب ،  يرادباسح ،  رازفا  مرن  نیلوا  دیلوت   - 10232

هللاراث 1 هنسحلا  ضرق  هیریخ و  رازفا  مرن  دیلوت   - 11232

ترتع نآرق و  ياهیگژیو  نیلقثلا  صئاصخ   - 12233

نانمؤم ردام  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ باتک  پاچ  قیقحت و   – 13233

نانمؤم ردام  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ باتک  زا  يروضح  یناوخباتک  هقباسم  يارجا   - 14233

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  رد  تایح  همشچ  باتک  پاچ  قیقحت و   - 15234
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قشع ناوراک  اب  باتک  پاچ  قیقحت و   - 16234

راقفلاوذ هیملع  هزوح  یلخاد  هلجم  زا  هرامش  پاچ 12 قیقحت و   - 17235

زور هنابش  لوط  رد  هرواشم  یعرش و  لئاسم  هب  ینفلت  یئوگخساپ   - 18235

. دهشم نارهت و  مق ،  ياهرهش  هب  رفس  تسیب  زا  شیب  اب  نیفلوم  نیرشان و  زا  لاتیجید  باتک  رشن  زوجم  رازه  جنپ  ذخا   - 19236

( مالسلا هیلع   ) داوج ماما  یناسر  عالطا  هاگیاپ  يزادنا  هار   - 20236

دئاقع یناسر  عالطا  هاگیاپ  يزادنا  هار   - 21236

ترتع نآرق و  ياهیگژیو  نیلقثلا  صئاصخ  یناسر  عالطا  هاگیاپ  يزادنا  هار   - 22237

ناتسریدغ یناسر  عالطا  هاگیاپ  يزادنا  هار   - 23237

یعرش ماکحا  تیاس  يزادنا  هار   – 24237

ناهفصا رد  ماکوتا  هاگشیامن  رد  روضح   - 25238

هعمج ياه  حبص  رد  اعد  تئارق  ماگنه  هدرپ  يور  رب  هبدن  ياعد  نتم  متسیس  يزادنا  هار   - 26238

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هاتوک  مایپ  هناماس  يزادنا  هار   - 27238

کسویک بو  هاگتسد  راهچ  دیلوت  تخاس و   - 28239

رهش حطس  یگنهرف  زکارم  هب  راکدوخ  ثوتولب  لاسرا  هاگتسد  عیزوت 20  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  هیهت   - 29241

( هر  ) یماما دمحا  اقآ  جاح  هللا  تیآ  موحرم  همانیگدنز  نوماریپ  يا  هقیقد  تسیب  ینویزولت  همانرب  تمسق  دیلوت 9   – 30241

رگید ياهتبسانم  نامز و  ماما  نوماریپ  يریوصت  یتوص ،  پیلک  ددع  یس  زا  شیب  دیلوت   – 31241

ناتسریدغ اب  يدج  رایسب  يراکمه   - 32241

هناتسمز هزییاپ ،  هناتسبات ،  هراهب ،  یشزومآ  ياهسالک  يرازگرب  - 33241

میدق نامتخاس  رد  سالک  نتخاس 5   – 34244

رصع یلو  ترضح  یناهج  زکرم  يراکمه  اب  نابعش  همین  بش  رد  ءایحا  مسارم  يارجا  يارب  بالط  یهیجوت  هسلج  يرازگرب   – 35244

ترضح دلوت  کیک  میسقت  همین و  بش  ءایحا  هیودهم و  ههد  رد  نابعش  همین  نشج  يرازگرب   – 36244

ریدغ زا  لابقتسا  مسارم   – 37246

ریدغ ههد  رد  نشج  يرازگرب   – 38247

ناهفصا غابراهچ  رد  رصع  یلو  ترضح  یصصخت  زکرم  تمس  هب  هیمئاق  نامتخاس  زا  هیمطاف  مایا  رد  يرادازع  هلفاق  يزادنا  هار   – 39248
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 ..... هفرع و ياعد  رفص و  مرحم و  هیمطاف و  مایا  رد  مسارم  ههد  نیدنچ  ردق و  ياهبش  ءایحا  مسارم  یماما و  هیقف  يدهم  دیس  جاح  مالسالا  تجح  طسوت  ناضمر  كرابم  هام  لوط  هبنشجنپ و  ياه  بش  رد  نآرق  ریسفت  هعمج و  ياه  حبص  رد  هبدن  فیرش  ياعد  يرازگرب  لاس و  لوط  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  تدالو  نشج  تداهش و  مسارم  يرازگرب   – 40

ربخ هکبش 3 و  زورب  همانرب  هلمج  زا  ینویزولت  فلتخم  ياه  هکبش  فراعم ،  ویدار  ینآرق ، ياه  يرازگ  ربخ  تیاس  رد  يربخ  اه ي  ساکعنا  - 41249

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  شزومآ  250دحاو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  251هرابرد 
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ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

دنتشاد تسود  اروا  همه  هک  یسک 

غارچ تق  چیه و  هک  دش  یهار  راذگناینب  دوخ  تیارد  رظن و  اب  هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  يدابآ  سمش  هللا  تیآ 
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رتیوق و  زورره  دشن و  شوماخ  شهار 

ناهفصا هیمئاق  تئیه 

یفرعم

دندوب ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهـش  ناهفـصا  هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاعت  هللا  لجع   ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هدش رازگرب  تاسلج  اه و  شیامه 

دوبک 4- سای  یکمایپ  هقباـسم  يرازگرب  هیمئاق 3 - یـشزومآ  ياه  سالک  يرازگرب  - 2 ع )  ) نیـسح ماما  هاگلتق  ياـه  برد  ندروآ  - 1
يرادازع هلفاق  ریدغ 1388 8 - هدنخرف  ههد  يزورون 7 - هینیسح  خی 6 - رصق  هیرشن  رد  تاغیلبت  پاچ  هیمئاق 1389 5 - تامسارم  میوقت 

موـسلک 1389 12- ما  مسارم  نابعـش 1389 11 - بش  همین  ءاـیحا  مسارم  ریدـغ 1388 10 - ياه  سالک  - 9 1388 یمطاف هنهرب  ياپ  اـب 
زامن ندناوخ  مسارم  هیمئاق 1388و 1389 و 1390 14 - نابعـش  همین  یناغارچ  نشج و  مسارم  - 13 1388 نارتخد فیلکت  نشج  مسارم 
هعمج ياه  حبص  هبدن  ياعد  تامسارم  مرحم 1388 18 - مسارم  رفص 1388 17 - ههد  مسارم  هفرع 1388 16 - ياعد  مسارم  اضق 15 -

ياه دامن  نارهت 21 - یمالسا  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  طسوت  تمه  دیهـش  نابوتا  روبلیب  بصن  هیمئاق 20 - كدوک  دهم  هیمئاق 19 -
البرک هثداح  همدـقم  هیمطاف  هثداح  شیامه  - 23 1388 ع )  ) یلع ترـضح  اب  ناوناب  تئیب  شیامه  ناهفصا 1389 22 - رهـش  رد  یمطاف 

... هریغ 1389 و  يودهم راگدنام  هرهچ  تشادوکن  شیامه  ناهفصا 1389 25 - ناتسا  ناحادم  ییامه  درگ  شیامه  - 24

هاگن کی  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

زکرم ییایفارغج  تیعقوم 

زکرم یئاوه  هشقن 
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N"55.77'39*32
E"12.82'39*51
Elev 1577M

Eye alt 2.04km

زکرم یفرعم 

میحرا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ياهناج  لاوما و  اب 
یب  ) ار ام  يوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ياهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ياهدنب 

دننک یم  لمع ) نآ  قبط  و   ) يوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  يزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
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یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
813698635 یتسپدک : 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
يا هنایار  تاـقیقحت  زکرم  ماـن  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابـش :  باـسح  هرامـش  باسح 621060953 و  هراـمش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق 
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
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ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

زکرم ناکرا 

 ، تامدخ یناگرزاب و  تنواعم  شزومآ ، تنواعم  دیلوت ، ینف و  تنواعم  شهوژپ ، تنواعم  تسایر ، هزوح  سـسوم ، تئیه  زکرم :  ناکرا 
تسایر هزوح  سسوم 2) تئیه  (1 دوب . دنهاوخ  همانساسا  یلک  تاررقم  عبات  یگمه  هک  یلام  يرادا و  تنواعم 

( ون ياه  حرط  يراج و  ياه  هژورپ  رد  یشهوژپ  ياه  یشم  طخ  نیودت  يراذگتسایس و   ) شهوژپ ياروش  ( 1-2
ناریدم ياروش  ( 2-2

تسایر رتفد  ( 3-2
هجدوب همانرب و  حرط و  رتفد  ( 4-2

للملا نیب  روما  یمومع و  طباور  ( 5-2
يرامقا ياهتکرش  ( 6-2
هژورپ تیریدم  ( 7-2

یناسنا عبانم  ( 8-2
ییاضق یقوقح و  روما  ( 9-2

شهوژپ تنواعم  يونعم 3) تیکلام  ( 10-2
يا هنایار  یگنهرف  راثا  رشن  قیقحت و  تیریدم  ( 1-3

يا هرود  ياه  شرازگ  اه و  هژورپ  یلیصفت  حرط  هیهت 
( لاتیجید بوتکم و  دانسا   ) يروآدرگ نیودت و  فیلات ، ، قیقحت

يزاس ینغ  لیلحت و 
تادیلوت یفیک  لرتنک 

يا هناسر  راثآ  رشن  قیقحت و  تیریدم  ( 2-3
يا هرود  ياه  شرازگ  اه و  هژورپ  یلیصفت  حرط  هیهت 

( لماک همانملیف  سپانیس و  حرط ، هصالخ ، هژوس ، هدیا ،  ) همان ملیف  شراگن 
تادیلوت یفیک  لرتنک 

شهوژپ  تامدخ  تیریدم  ( 3-3
هناسر دنچ  بوتکم و  عبانم  ِتاعالطا  کناب  دانسا و  هناخباتک ،

یصصخت یلاتیجید ،  هناخباتک  تن و  یفاک 
شیاریو پیات و 

دیلوت ینف و  تنواعم  يا 4 ) هناسر  دنچ  نیرشان و  نیفلوم ، لماش  يونعم  يدام و  تازوجم  ذخا  تیریدم  ( 4-3
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هارمه نفلت  و  کیفارگ و )... يزاب ، نشیمینا ،  یسیون ،  همانرب   ) هنایار لماش  رازفا  مرن  تیریدم  (1-4
ملیف دیلوت  تیریدم  ( 2-4

( رادباسح تاکرادت و  ادص ، رون و  رادربملیف ، رگیزاب ، نادرگراک ،  ) ملیف لماوع  باختنا 
( نیودت يرادربملیف و  هنازور  همانرب  میظنت  هجدوب ، ینیب  شیپ   ) يزیر همانرب 

( يرادربادص يزادرپرون و  يرگیزاب ،  ) يرادربملیف
( یقیسوم هژیو و  ياه  هولج  ژاتنوم ،  ) نیودت

تیاس  تنرتنیا و  تیریدم  (3-4
ینابیتشپ رازفا و  تخس  تیریدم  (4-4

( يروضح ریغ  يروضح و   ) شزومآ تنواعم  هکبش 5 ) تینما  تیریدم  (5-4
( ناردارب نارهاوخ و  هژیو   ) فلتخم نینس  تهج  يزاجم ) يروضح و   ) یملع یبهذم و  مولع  شزومآ  ( 1-5

یشهوژپ ياهرازفا  مرن  و  يزاجم ) يروضح و  ) رتویپماک شزومآ  ( 2-5
تامدخ  یناگرزاب و  تنواعم  زاین 6 ) دروم  نازیم  هب  یمالسا  مولع  نارگشهوژپ  هب  یناسر  عالطا  ياه  شور  شزومآ  ( 3-5

يزاس گنهرف  غیلبت و  ( 1-6
( يراودا یمیاد و   ) تالوصحم هاگشیامن  هاگشورف و  ( 2-6

یتاقیقحت  یملع و  زکارم  نارشان و  ناگدنسیون ، نارگشهوژپ ، هب  ياهرواشم  تامدخ  هئارا  ( 3-6
یلام يرادا و  تنواعم  (7

يرادا تیریدم  ( 1-7
روما یبایـشزرا ، رامآ و  ، باـیغ روضح و  ماـکحا ، اـهدادرارق و  ورین ، ) تاـعالطا  کـناب   ) یناـسنا يورین  بذـج  شریذـپ و  ینیزگراـک ،

هناخریبد ناگتسشنزاب ، نیلومشم و 
تاکرادت ینابیتشپ و  تیریدم  ( 2-7

یمدرم یتلود و  ياهکمک  بذج  درکلمع ، رامآ و 
ریمعت و تفاـظن ، هیلقن ، هناخرادـبآ ، یناـگیاب ، تاراـشتنا ،)  ) ریثکت پیاـت و  تارباـخم ، ناـمتخاس ، یتاسیـسأت و  روما  راـبنا ، يزادرپراـک ،

يرادهگن
هافر  تیریدم  ( 3-7

یشزرو روما  اهودرا ، هنسحلاضرق ، قودنص  یگتسشنزاب ، همیب و  روما  یهافر ، تامدخ 
یلام تیریدم  ( 4-7

، دنـس رودص  تابلاطم ، يریگیپ  لاوما ، يرادـعمج  دانـسا ، یگدیـسر  قودنـص ، ، دزمتـسد قوقح و  ، كرادـم لیمکت  هژورپ ، یلام  لرتنک 
کناب طبار  یناگیاب ،  تاشرازگ ، رابنا ،

هعومجم فیراعت  فادها و 

ناهفصا هیمئاق  یلاتیجید  یبهذم ،  یگنهرف ،  هعومجم  فیراعت  فادها و 
نارگــشهوژپ و هـب  اـهنآ  نتــشاذگ  راـیتخا  رد  رترب و  يرازفا  مرن  فـلتخم  زکارم  زکرم و  يدــیلوت  راـثآ  هـئارا  تـهج  يزکرم  داـجیا  -1

لاتیجید  يایند  نادنمقالع 
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مدرم  مومع  هناسر و  باحصا  اب  دنمش  وه  رثوم و  یگنهرف ،  فادها  دربشپ  يارب  دوجوم  تازیهجت  تاناکما و  عاونا  هئارا  يرارقرب و  -2
ناهج  ناریا و  رد  ون  هناسر و  ياهرازبا  زا  هدافتسا  اب  یبالقنا  یمالسا و  میهافم  شرتسگ  عیزوت و  -3

يروانف هزوح  رد  یمالسا  یلم و  یموب ،  گنهرف  رب  قبطنم  ياوتحم  هعسوت  داجیا و  تهج  رد  لاعف  ياهورین  شرورپ  يزاس و  گنهرف  -4
لاتیجید هناسر  IT و 

هصرع  نیا  رد  نادنمقالع  يارب  ملاس  یطیحم  داجیا  درادناتسا و  يا  هنایار  ياهیزاب  دیلوت  یفرعم و  -5
 ، یگنهرف حطـس  ندرب  الاب  يارب  ایند  زور  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  هعومجم و  نیا  اـب  نـالاسگرزب  ناـناوجون و  ناـکدوک ،  ندرک  ریگ  رد  -6

ینید تاهبش  ندرک  فرطرب  نانآ و  یبهذم  یعامتجا و  يداقتعا ،  یملع ، 
يونعم و ياـضف  داـجیا  اـب  يرنه  ینید و  یگنهرف ،  یملع ،  یخیراـت ،  بوتکم  ثاریم  هب  یموـمع  یـسرتسد  هعـسوت  هنیزه و  شهاـک  -7

یمالسا يدربراک و  ياه  رازفا  مرن  زا  هدافتسا  ناکما  باذج و 
لماعت لاتیجید و  ياه  هناسر  هزوح  رد  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  روظنم  هب  یجراـخ )  یناریا و  دـیفم  یتنرتنیا  ياـه  هاـگیاپ   ) تامدـخ هئارا  -8

اهرازبا نیا  زا  ندرک  هدافتسا  تسرد  شزومآ  تاطابترا و  تاعالطا و  يروانف  رنه و  گنهرف و 
يروـضح ریغ  يروـضح و  تروـص  هب  لاـتیجید  ياـه  هناـسر  هزوـح  رد  یـصصخت  ياـه  هرود  يرازگرب  یـشزومآ و  تامدـخ  هئارا  - 9

 ( يزاجم )
ناگیار بسانم و  نییاپ ،  تمیق  اب  یناریا  تالوصحم  عاونا  ندوب  سرتسدرد  تلوهس  -10

هعومجم  نیا  رد  هعماج  یگنهرف  ینف و  صصختم  برجم و  ياهورین  زا  هدافتسا  ییاز و  لاغتشا  -11
 . اه هزوح  مامت  رد  روشک  یگنهرف  زکارم  یمامت  هب  تامدخ  هئارا  -12

ياه هکبـش  نیب  رد  تباقر  يارب  يزاجم  ياـضف  نشمینا و  هژیو ،  ياـه  هولج  يرواـنف  زا  هدافتـسا  اـب  يوق  يا  هراوهاـم  هکبـش  داـجیا  -13
ناهج رد  هعیش  تمظع  نداد  ناشن  فلتخم و  ياه  نابز  هب  يا  هراوهام 

ناهفصا ناتسا  یلاتیجید  رشان  نیلوا 

یفرعم

رازو ت لاـتیجید  ياـه  هناـسر  تاـعالطا و  يرواـنف  هعـسوت  زکرم  فرط  زا  ناهفـصا  ناتـسا  یلاـتیجید  رـشان  نیلوا  اونع ن  هب  زکرم  تبث 
نارهت یمالسا  داشرا  گنهرف و 

ناهفصا رشن  هیمئاق  يرازفا  مرن  ، یلاتیجید ، یگنهرف هسسوم 
يروانف هعسوت  زکرم  زا  زوجم  اب  ناهفـصا  ناتـسا  یلاتیجید  رـشان  نیلوا  ناونع  هب  یلم 10320662029  هسانـش  28183 و  تبث :  هرامـش  اب 

یقیقح و زکارم  هب  تامدـخ  هئارا  هدامآ  ریز  ياه  تیلاعف  عوضوم  اب  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  لاتیجید  ياه  هناـسر  تاـعالطا و 
. دشاب یم  یقوقح 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  زوجم  ياراد  یمومع  يدربراک و  یشزومآ و  یگنهرف ، ياهرازفامرن  رشن  نیودت و  هیهت ، 1 ـ
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  زوجم  ياراد  هارمه  نفلت  ياهرازفامرن  رشن  نیودت و  هیهت ، 2 ـ

. طخ رب  هناسر  قیرط  زا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  زوجم  ياراد  یشزومآ  یبهذم و  یگنهرف ، ياوتحم  رشن  هئارا و  3 ـ
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  لاتیجید  ياه  هناسر  تاعالطا و  يروانف  هعسوت  زکرم  رد  رازفا  مرن  تبث  -4

. هدش تبث  تالوصحم  يارب  رازفا  مرن  ریثکت  دیلوت و  زوجم  ذخا  -5
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. زوجم ياراد  تالوصحم  ریثکت  دیلوت و  -6
. زوجم ياراد  تالوصحم  يارب  مارگولوه  ذخا  -7

. امش يرازفا  مرن  تالوصحم  شورف  شخپ و  رد  يراکمه  -8
http://www.saramad.ir

http://login.saramad.ir/Documents/ListNasherinFaal.aspx یسررب :  تهج  رظن  دروم  کنیل 

لاتیجید رشن  تعنص  رد  جیار  تاحالطصا 

لاتیجید رشان 

. دراد ار  لاتیجید  رشن  هب  لاغتشا  هزاجا  یمالسا ،  داشرا  گنهرف و  ترازو  دییات  اب  طوبرم  نیناوق  قفو  یقوقح  ای  یقیقح  صخش 

هدننک دیلوت 

صخش دناوت  یم  رازفا  مرن  کلام  دوش . یم  هتخانش  رثا  هدننک  دیلوت  دنک  افیا  ار  رازفا  مرن  کلام  ای  هدنروآ و  دیدپ  شقن  هک  یصخش  ره 
. دشاب هدننک  مادختسا  ای  هدنهد و  شرافس  امرفراک ، هدنروآدیدپ ،

( يرجم  ) هدننک هیهت 

تسین و یمازلا  رازفا  مرن  کی  دیلوت  رد  شقن  نیا  دوجو  دـشاب . یم  رازفا  مرن  ناگدـنروآدیدپ  و  امرفراک ) ) کلام نیب  طساو  هدـننک  هیهت 
هکنیا رگم  درادن  یقح  رازفا  مرن  يونعم  يدام و  قوقح  رد  هدننک  هیهت  دریگ . هدهع  رب  دوخ  زین  ار  هفیظو  نیا  دـناوت  یم  امرفراک ) ) کلام

یتیـصخش هکنیا  يارب  دـشاب . هدـش  قفاوت  يرگید  لکـش  هب  رازفا  مرن  ناگدـنروآدیدپ  ای  امرفراک ) ) کلام اب  هدـش  میظنت  دادرارق  نتم  رد 
: دشاب ایهم  ریز  طیارش  دیاب  دشاب  هدننک  هیهت 

يرگید صخـش  هب  قلعتم  یتح  ای  ضوعالب  کـمک  اـی  ماو  تسا  نکمم  هیامرـس  نیا   ) دوش تخادرپ  وا  طـسوت  راـک  هیامرـس  هکنیا  لوا  -
( دشاب

دنوش  باختنا  نادرگراک ) دننام   ) وا هدنیامن  طسوت  ای  هدش  يریگراکب  باختنا و  يو  طسوت  ًامیقتسم  ناگدنروآ  دیدپ  هکنیا  مود  -

لاتیجید ياهلماح 

: تسا ریز  حرش  هب  تیاس  نیا  رد  یلاتیجید ) ) يرازفا مرن  راثآ  لماح  فیرعت 
. دوش یم  هئارا  يد و ...  يو  يد  يد ، یس  يور  رب  يرازفا  مرن  راثآ  هک  لماح  رب  ینتبم  -1

دنوش . یم  هئارا  تنرتنیا  یناهج  هکبش  نفلت و  طوطخ  ریظن  یلاتیجید  ياه  هناسر  رتسب  رب  یلاتیجید  يدیلوت  راثآ  هک  طخ  رب  ینتبم  -2

راشتنا هناورپ 

ریثکت يارب  یـضاقتم  دنیامن و  تفایرد  راشتنا  هناورپ  هعماج ، رد  رـشن  عیزوت و  يارب  دـیاب  لخاد  رد  همجرت  ای  دـیلوت و  ياهرازفا  مرن  هیلک 
درگیپ لومـشم  فلخت ، تروص  رد  تشاد و  دهاوخن  راشتنا  ریثکت و  هزاجا  تروصنیا  ریغ  رد  دیامن . تفایرد  راشتنا  هناورپ  دیاب  رازفا  مرن 

. دنوش یم  یقلت  رابتعا  یب  نامز ، ياضقنا  زا  سپ  هدوب و  راد  تدم  هدش  رداص  راشتنا  ياه  هناورپ  دوب . دهاوخ  ینوناق 
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راشتنا هناورپ  رودـص  ناکما  کلام  ددـجم  تساوخرد  اب  راشتنا ، هناورپ  نامز  ياضقنا  زا  دـعب  لخاد ، دـیلوت  ياـهرازفا  مرن  يارب   - 1 هتکن
دیق اب  راصحنا و  تروص  هب  ار  رثا  رـشن  قوقح  هیلک  کلام  هیلوا ، دادرارق  رد  هکنآ  رگم  دراد  دوجو  رگید  رـشان  ای  هیلوا  رـشان  نامه  يارب 

. دشاب یم  رودص  لباق  رشان  نامه  يارب  اهنت  ددجم  راشتنا  هناورپ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدرک  راذگاو  هیلوا  رشان  هب  دودحمان  نامز 
دنهد تساوخرد  زین  راشتنا  زوجم  يارب  نامزمه ، روط  هب  دنناوت  یم  دننک ، یم  مادقا  رازفا  مرن  تبث  یهاوگ  يارب  هک  ینایـضاقتم   - 2 هتکن

. دنرادن ددجم  لحارم  یط  هب  يزاین  و 
. دشاب یمن  کیتامروفنا  یلاع  ياروش  ینف  هیدیئات  هئارا  هب  يزاین  راشتنا  زوجم  تفایرد  يارب   - 3 هتکن

مرن دنوش ، یم  هئارا  یگناخ - شخپ  ياه  هاگتسد  رد  هدافتسا  لباق  راثآ -  عون  نیا  جیار  ياه  بلاق  رد  هک  یقیسوم  ملیف و  راثآ   - 4 هتکن
. دنیامن هعجارم  داشرا ) ترازو  ياهتنواعم  ) هطوبرم ياهتنواعم  ریاس  هب  دیاب  راشتنا  هناورپ  تفایرد  يارب  دنوش و  یمن  بوسحم  رازفا 

يارب رـشان  هـک  یتروـص  رد  دـیامن . مادـقا  زوـجم  تفاـیرد  تـهج  دـیاب  رثا  رــشان  اـی  کـلام  یلخاد  ياـهرازفا  مرن  ریثـکت  يارب   - 5 هتکن
. دیامن هئارا  رازفا  مرن  ریثکت  يارب  ار  رثا  يدام  کلام  هزاجا  دیاب  دیامن  یم  مادقا  راشتنا  هناورپ  تساوخرد 

. دنک یمن  تابثا  ای  داجیا و  نآ  هدنراد ي  يارب  ار  يدام  تیکلام  قح  هنوگچیه  راشتنا  هناورپ  - 6 هتکن

تبث یهاوگ 

صاخـشا هیلک  دشاب . یم  یهاوگ  هدنراد  يارب  يدام  تیکلام  نآ و  هدـنروآ  دـیدپ  يارب  رثا  يونعم  تیکلام  دنـس  رازفامرن ، تبث  یهاوگ 
تـساوخرد دـنناوت  یم  دوخ  رازفا  مرن  يداـم  يونعم و  قوـقح  تبث  روـظنم  هب  دنـشاب ، یم  رازفا  مرن  هدـنروآدیدپ  هک  یقوـقح  یقیقح و 

يراذگاو لباق  رثا  يونعم  قوقح  . دراد تفایرد  تبث  یهاوگ  دناوت  یم  راب  کی  طقف  رازفا ، مرن  ره  دنیامن . رازفا  مرن  تبث  یهاوگ  تفایرد 
. دشاب یمن 

دیلوت همانرب  هعومجم  اهنآ ، رثا  بیکرت  هک  يراثآ  دـشاب . یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  ياروش  ینف  هیدـیئات  هئارا  تبث  یهاوگ  تفایرد  يارب 
. دریگب زین  تبث  یهاوگ  دناوت  یم  هیدییات  نیا  تفایرد  تروص  رد  دشاب  لخاد 

قوقح لاقتنا  لقن و  هنوگره  هدوب و  عاشم  تروص  هب  لخاد  دـیلوت  راـثآ  هیلک  ناگدـنروآ  دـیدپ  يارب  يونعم  قوقح  تسا  رکذ  هب  مزـال 
رکذ یهاوگ  رد  کلام  ناونع  هب  هک  یـصاخشا  هیلک  نینچمه  دراد . تبث  یهاوگ  رد  هدـش  رکذ  دارفا  مامت  هزاجا  هب  زاـین  رازفا  مرن  يداـم 
هدرک صخـشم  دارفا  يارب  ینیعم  تیکلام  دـصرد  هکنآ  رگم  دوب  دـنهاوخ  میهـس  رازفا  مرن  يدام  قوقح  رد  عاـشم  تروص  هب  دـنا  هدـش 

. دنشاب

ریثکت زوجم 

زا تیامح  تبث و  يارب  نوناق  بیوصت  مدع  نینچمه  و  روشک ، رد  يرازفا  مرن  راثآ  عیزوت  رب  تراظن  رازاب و  یهدناماس  ترورض  لیلد  هب 
رداص اهنآ  يارب  ریثکت » زوجم   » طقف هدش و  یـسررب  ییاوتحم  تهج  زا  یجراخ ، ياهرازفا  مرن  روشک ، زا  جراخ  ناگدـنروآدیدپ  قوقح 

نیدنچ طسوت  دنناوت  یم  یجراخ  ياهرازفا  مرن  دـنیامن . تفایرد  ریثکت  زوجم  دـیاب  ربتعم  زکارم  رد  ریثکت  يارب  اهرازفا  مرن  نیا  دوش . یم 
. دنک یمن  داجیا  رازفا  مرن  نآ  تیکلام  دروم  رد  یقح  زوجم  نیا  دنیامن و  تفایرد  ریثکت  زوجم  یضاقتم ،

رد دشاب ، هدش  ماجنا  اهنآ  درکراک  ای  اوتحم  رد  يا  هعـسوت  ای  دشاب و  هدش  همجرت  یلخاد  ناگدننک  دـیلوت  طسوت  هک  یجراخ  راثآ  هتکن :
، شیاریو راک  رادقم  اهنت  دبای و  یم  قلعت  راشتنا  هناورپ  تفایرد  ناکما  هدش ، هتفرگ  ماجنا  هعسوت  ای  همجرت  ندوب  دنمشزرا  تابثا  تروص 
هعـسوت ي تسا  رکذ  هب  مزال  دوش . یم  يا  هنایار  ناگدـنروآ  دـیدپ  زا  تیامح  نوناق  لومـشم  لخاد  رد  هتفای  ماجنا  هعـسوت  اـی  هعـسوت و 
هدنهد ي ماجنا  يارب  یجراخ  رثا  لصا  هب  تبـسن  رثا )  هضرع  ای  رـشن  هنیمز  رد  يراصحنا  قح  زا  معا  يدام (  قح  هنوگ  چیه  هتفای ، ماجنا 
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. دنیامن مادقا  هطوبرم )  طباوض  تیاعر  اب  یجراخ ( ، رثا  لصا  راشتنا  هب  تبسن  دنناوت  یم  ناکامک  دارفا  ریاس  دنک و  یمن  داجیا  هعسوت 
ریثکت و هعـسوت ، يارب  يراصحنا  قح  زا  دنـشاب  هدرک  تفایرد  نآ  یقیقح  کـلام  زا  ار  یجراـخ  رثا  راـصحنا  یگدـنیامن  هک  ییاـهتکرش 
یـسررب و لحارم  یط  رازفا (  مرن  نیناوق  لومـشم  زین  رکذلا  قوف  یجراخ  راثآ  عیزوت  تسا  یهیدب  دنرادروخرب . هطوبرم  رازفا  مرن  عیزوت 

. دشاب یم  هطوبرم ) راشتنا  زوجم  ذخا 

مارگولوه نتفرگ  تبث و  لحارم 

یفرعم

. دیراذگب رس  تشپ  ار  هلحرم  تسیاب 3  دوخ  يرازفا  مرن  تالوصحم  يارب  مارگولوه  نتفرگ  تهج 
: لوا هلحرم 

طـسوت هلحرم  نیا  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  لاتیجید  ياه  هناسر  تاعالطا و  يرواـنف و  هعـسوت  زکرم  تیاـس  رد  رازفا  مرن  تبث 
. دشابیم ماجنا  لباق  رازفا  مرن  رشان  ای  رازفا  مرن  کلام  رازفا ،  مرن  هدننک  هیهت 

: مود هلحرم 
هعسوت زکرم  زا  یمسر  زوجم  ياراد  هک  لاتیجید  نیرشان  طسوت  طقف  هلحرم  نیا  رازفا ،  مرن  رشن  زوجم  ذخا  رازفا و  مرن  همانـسانش  رودص 

. تسا ماجنا  لباق  دنشابیم ، یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  لاتیجید  ياه  هناسر  تاعالطا و  يروانف 
: موس هلحرم 

طـسوت طقف  مه  هلحرم  نیا  تسا ، ریذـپ  ناکما  دنـشاب  هتـشاد  ریثکت  ای  رـشن  زوجم  ياراد  هک  یتـالوصحم  يارب  طـقف  مارگولوه  تفاـیرد 
یمالـسا داشرا  گنهرف و  ترازو  لاتیجید  ياه  هناسر  تاـعالطا و  يرواـنف  هعـسوت  زکرم  زا  یمـسر  زوجم  ياراد  هک  لاـتیجید  نیرـشان 

. تسا ماجنا  لباق  دنشابیم ،

یسررب

: دریگ یم  ماجنا  لیذ  دحاو  رد 3  رازفا  مرن  یسررب 
یقالخا یسایس و  یگنهرف ، طباوض  اب  نآ  ياوتحم  رازفا و  مرن  تریاغم  مدع  رازفا و  مرن  ياوتحم  لک  یسررب  یلک :  یسررب  - 1

ياـه تنواـعم  ناسانـشراک  طـسوت  ریوـصت و ...  یقیـسوم ، ملیف ، باـتک ، عوـن  زا  ییاـهاوتحم  یـصصخت  یـسررب  یکیکفت : یـسررب  - 2
نآ رد  هتفرراک  هب  ییاوتحم  ياه  هداد  يدام  قوقح  تیاعر  یگنهرف و  طباوض  اب  تریاغم  مدع  ظاحل  زا  هطوبرم  یصصخت 

عون مجح و  نییعت  رثا ، ناونع  دییات  رازفا ، مرن  اب  نآ  قباطت  یضاقتم و  يوس  زا  هدش  هئارا  تاصخشم  تحص  یسررب  یقیبطت : یـسررب  - 3
ناهنپ ياهاوتحم  یـسررب  نآ و  رد  يا  هنایار  ياه  هداد  ناگدـنروآدیدپ  يدام  قوقح  تیاعر  تهج  زا  رازفا  مرن  ینف  یـسررب  رثا ، هضرع 

تاعالطا يراگنناهنپ  لامتحا  تهج  زا  رازفامرن 

لاتیجید رشن  تامدخ  هئارا  لحارم 

يور حرط  دـننام   ) نآ تاقلعتم  مامت  لوصحم  زا  هخـسن  کی  ینفلت ) تروصب  ای  لیمیا  لاسرا  قیرط  زا   ) تکرـش اب  یگنهامه  زا  سپ  ( 1
. دینک لاسرا  هیلوا  یسررب  تهج  تکرش  یناشن  هب  یبناج و )...  ياه  هچباتک  يد ، یس  هبعج  يد ، یس 

دییأـت کـیفارگ و  تیفیک  يربراـک ،  طـبار  ینف  تیفیک  اوتحم ، تیفیک  عوضوم ، صوـصخ  رد  تکرـش  ناسانـشراک  یـسررب  زا  سپ  ( 2
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رد طیارـش  هیلک  هدـش و  هتـسب  یـضاقتم  اب  دـیلوت  لحارم  هیلک  لاتیجید و  رـشن  هب  طوبرم  روما  ماجنا  تهج  يدادرارق  ام ، طسوت  لوصحم 
. دش دهاوخ  دیق  دادرارق 

دوخ دزن  ارنآ  زا  هخسن  کی  ام  دیئامن . لاسرا  ام  يارب  لماک  هخسن  جنپ  تسیاب  هیلوا ،  تاداریا  تالاکشا و  عفر  دادرارق و  دقع  زا  سپ  ( 3
. مینکیم لاسرا  نارهت  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هب  دیئات  یسررب و  يارب  ار  رگید  هخسن  هتشاد و 4  هگن 

روما يارب  یمالـسا " داشرا  گنهرف و  ترازو  لاتیجید  ياه  هناسر  تاعالطا و  يروانف  هعـسوت  زکرم   " طـسوت لوصحم  دـیئات  زا  سپ  ( 4
. تفرگ میهاوخ  سامت  امش  اب  لحارم  یقاب  مارگولوه و  هیهت  دیلوت ،

مارگولوه

يرـصب ياههولج  ياراد  دوشیم و  دـیلوت  بسچرب  تروصب  رزیل  يژولونکت  اـب  هک  تسا  يدـعب  هس  يریوصت  هناـشن  کـی  مارگولوهررب 
هب تسا  هدـش  ثعاـب  هک  مارگولوه  یگژیو  نیرتـمهم  دـشابیم . فلتخم  يدـعب  هس  ياـههیال  رد  یکیفارگ  مرآ  اـی  ماـن  زا  درفب  رـصحنم 

يرادرب یپک  لباق  ایند  ياج  چیه  رد  هجو  چیه  هب  دیلوت  زا  دعب  بسچرب  نیا  هک  تسا  نآ  دوش  لیدبت  اهالاک  يور  بسچرب  نیرت  نئمطم 
هب دشاب ، لوصحم  تلاصا  يارب  نماض  نیرتهب  دناوتیم  الاک  يور  رب  نانیمطا  بسچرب  ناونع  هب  مارگولوه  اذل  دشابیمن . ددـجم  ریثکت  و 

: اه مارگولوه  ینمیا  تاکن  دیامنیم . دیرخ  هب  مادقا  هدوسآ  لایخاب  الاک ، يور  رب  مارگولوه  ندید  اب  هدننک  فرصم  هک  يروط 
رد ار  یصاخ  نتم  نینچمه  تسا و  هدش  هتفرگ  راک  هب  بسچرب  يور  رب  یلایرس  هرامـش  رتشیب ،  تینما  داجیا  يارب  مارگولوه  عون  نیا  رد 

تفایرد زا  سپ  دریگیم . رارق  حطـس  يور  رب  هدش و  ادج  بسچرب  زا  یحرط  تروصب  دنراذگ و  یم  ياج  هب  دوخ  زا  ندش  هدنک  ماگنه 
هب مارگولوه  تفایرد  لحارم  دـنراد ، تفایرد  مارگولوه  دـیاب  هعماج  رد  رـشن  عیزوت و  تهج  اـهرازفا  مرن  ریثکت ، زوجم  اـی  راـشتنا  هناورپ 

: تسا لیذ  حرش 
، رازفا مرن  ریثکت  زکارم  هب  هعجارم  اب  هطوبرم -  ریثکت  زوجم  راشتنا و  هناورپ  نتـشاد  تسد  رد  اب  یـضاقتم -  رازفامرن ، ییاهن  دـییات  زا  سپ 

. دیامن یم  مادقا  يرازفا )  مرن  ياه  لماح  دوخ (  رازفا  مرن  ریثکت  تهج 
همان نییآ  قبط  نانآ  اب  فلخت ، تروصرد  دـنیامنریثکت و  ار  زکرم  نیا  یمـسر  زوجم  نودـب  ییاـهرازفا  مرن  دـنرادن  هزاـجا  ریثکت ، زکارم 

. دش دهاوخ  دروخرب  هطوبرم  زکارم 
. دـیامن یم  لیوحت  زکرم  نیا  هب  ار  ریثکت  زکرم  زا  لوصو  مالعا  هماـن  هارمه  هب  ار  هدـش  ریثکت  رثا  زا  هخـسن  کـی  ریثکت ، زا  سپ  یـضاقتم 

رارق یضاقتم  رایتخا  رد  مارگولوه  شخب ) لووسم  دییات  اب  ناگرامـش (  هب  هجوت  اب  هیلوا و  هخـسن  اب  هدش  ریثکت  لماح  قیبطت  دییات  زا  سپ 
. دریگ یم 

هخسن راشتنا  عیزوت و  هنوگره  زا  دیاب  یضاقتم  دیامن . قاصلا  هدش  دیلوت  ياه  هخسن  مامت  يور  رب  ار  اهمارگولوه  تسا  فظوم  یـضاقتم 
دیامن  يراددوخ  مارگولوه ، نودب  هدش  ریثکت  ياه 

مکاح نیناوق 

لاتیجید هناسر  ره  راشتنا  لاـتیجید و  یگنهرف  دـحاو  ره  تیلاـعف  داـجیا و  خروم 24/5/1389 ، هسلج  رد  ناریزوتئیه  هبوـصم  ساـسا  رب 
یـشزومآ و ياهدـحاو  تاسـسؤم و  لیطعت  نوناق  ساسا  رب  نافلختم  تسا و  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  ترازو  زا  زوجم  ذـخا  هب  طونم 

. تفرگدنهاوخ رارق  ینوناق  درگیپ  دروم  دوشیم  هدشریاد و  ینوناق  زوجم  ذخا  نودب  هک  یگنهرف  یتاقیقحت و 
: دشابیم لیذ  حرش  هب  نوناق  نیا  مهم  داوم  زا  یخرب 

یمالـسا داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  زوجم  ذـخا  هب  طونم  لاتیجید  هناسر  رهراشتنا  لاتیجید و  یگنهرف  دـحاو  ره  تیلاعف  داجیا و  2 ـ هدام

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـشریاد و ینوناق  زوجم  ذـخا  نودـب  هک  یگنهرف  یتاقیقحت و  یـشزومآ و  ياهدـحاو  تاسـسؤم و  لـیطعت  نوناـق  قفو  نیفلختمو  تسا 
. تفرگدنهاوخ رارق  ینوناق  درگیپ  درومهعوضوم  نیناوق  ریاس  و  1372 ـ بوصم دوشیم ـ 

ماـجنا يارب  دـنفلکم  هماـننییآ  نیا  ( 4  ) و ( 2  ) داوـم عوـضوم  ياهزوجمناگدـنراد  هـلمج  زا  یقوـقح  یقیقح و  صاخــشا  هـیلک  3 ـ هدام
زوجم یتاـغیلبت ،) ياوتحم  راـشتنا  هیهت و  ، هرواـشم لـیبق  زا   ) شورف يارب  تامدـخ  اـی  ـالاک  یفرعم  یمومع و  طـباور  یتاـغیلبتیاهتیلاعف ،
. دنیامن هعجارم  هناخترازونآ  زا  ربتعم  زوجم  ياراد  یتاغیلبت  ياهنوناک  هب  ای  ذخا  یمالسا  داشراو  گنهرف  ترازو  زا  یتاغیلبت  تیلاعف 
لیبـق زا  قـیرط  ره  هب  يرادینـشو  يرادـید  راـثآ  لـماش  يـالاک  هـضرع  عـیزوت و  ریثـکت ، دـیلوت ، هـنیمز  رد  يراـجتتیلاعف  هنوـگره  4 ـ هدام
هوـحن نوناـق  قـفو  نـیفلختم  تـسا و  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  ترازو  زا  زوـجم  ذـخا  هـب  طوـنم  هداد  هکبــش  اـی  لاـتیجید  ياـهلماح 
درگیپ دروم  هعوضوم  نیناوـق  ریاـسو  1386 ـ بوصم دـنیامنیم ـ  زاـجمریغ  ياـهتیلاعف  يرـصب  یعمـس و  روما  رد  هک  یـصاخشاتازاجم 

. تفرگدنهاوخ رارق  ینوناق 
، هدـشدای ياوتحم  تروص  هب  ارجا  لباقای  يرادینـش  يرادـید و  یگنهرف  ياوتحم  لماش  ياهالاک  ياهناسر و  يرازفامرنیاههتـسب  1 ـ هرصبت

. دندرگیمبوسحم يرادینش  يرادید و  رثا  لماش  يالاک 
ياـههناماس قیرط  زا  يرادینـشو  يرادـید  راـثآ  لـماش  ياـهالاک  هضرع  عیزوت و  ریثکت ، دـیلوت ، هنیمز  رد  يراـجتتیلاعف  هنوگره  2 ـ هرصبت

يارب اهشور  ریاس  ای  کیپ  تسپ ، هلیـسو  هب  یـضاقتم ، شرافـس  زا  سپ  ای  ددرگیریگراب  طخرب  تروص  هب  ـالاک ، هک  نآ  زا  معا  طـخرب ،
تسا . عونمم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  زوجم  ذخا  نودب  ددرگ ، لاسرایو 

زکرم هشقن  نالپ و 

یئاوه  هشقن 

عمتجم مود  هقبط  عبرم  رتم  ژارتم 2000 

زکرم رد  لاعف  ياه  دحاو 

یفرعم

یلاعت  همسب 
، یـشزومآ یـشهوژپ ،  ياـهرازفا  مرن  دـیلوت  شزوـمآ و  شهوژپ ، يارب  تاـطابترا  تاـعالطا و  يروآنـف  زا  هدافتـسا  تیلاـعف :  عوـضوم 

یغیلبت یگنهرف و 
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دـهد و یم  لیکـشت  ار  یـشهوژپ  یـشزومآ و  ماظن  هرهوج  اوتحم و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ياـه  هزومآ  هدام 1 - همانـساسا :  - 1
ناریا و ینونک  طیارش  . دنراد هعیـش  ياه  هشیدنا  گنهرف و  خیرات ، نوماریپ  تاعالطا  یعیبط  روط  هب  یعیـش  ياه  هزوح  ناگتخومآ  شناد 

هدش ینید  مولع  ياه  هزوح  رد  هعیـش  تخانـش  رب  هتفای  ناماس  رتشیب و  زکرمت  ترورـض  لوادتم و  هویـش  رد  رظن  دیدجت  زاس  هنیمز  ناهج 
ناگناگیب و عیـسو  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  تهج  هب  رازبا و  نیا  اب  ات  تسا  مزال  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  IT يروآ نف  تفرشیپ  اب  تسا ،
اب مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  میرک و  نآرق  تخانـش  تفرعم و  هـنیمز  رد  دـندنبب و  تّـمه  رمک  دـنوش و  دراو  شوماـخ ، یگنهرف  يوتاـن 

هصرع نیا  دراو  هتشادرب و  ار  دیفم  رثوم و  ياه  ماگ  قیقد  یسانش  بطاخم  ضرع و  مه  ياه  تیلاعف  زا  يریگولج  یجنسزاین و  هب  تیانع 
رب ارجا  لباق  یـسیون  همانرب  داجیا  اب  هنایار و  هارمه ،  ياه  نفلت  ياه  يروانف  تفرـشیپ  نیون و  ياهـشور  زا  هدافتـسا  اب  زکرم  نیا  دندرگ ،

ار يرثوم  ياه  ماگ  یمومع  یـصصخت و  يا  هناـخباتک  تادـیلوت  اـب  تسا  هتـسناوت  یـصخش  ياـه  هناـیار  هارمه و  ياـه  نفلت  هیلک  يور 
مولع فلتخم  ياه  هنیمز  رد  يرازفا  مرن  ياه  هماـنرب  دـیلوت  - 1 هدام 2 - دشاب . یقوقح  یقیقح و  یگنهرف  هعماج  تمدـخ  رد  هتـشادرب و 

فلتخم حوطـس  رد  ینید  ياـه  هزوـمآ  یناـسر  عـالطا  غـیلبت و  قـیقحت ، روـظنم  هب  نآ  هـب  طوـبرم  تامدـقم  ینید و  گـنهرف  یمالـسا و 
. زکرم فادها  تهج  رد  تاطابترا  تاعالطا و  يروآ  نف  زا  هدافتسا  ياه  هویش  نیرتهب  يریگراکب  قیقحت و  - 2 یمومع . یصصخت و 

ناققحم هب  یتنرتنیا  تامدخ  هئارا  زاین و  دروم  تاعالطا  لاسرا  تفایرد و  يارب  یتنارتنیا  یتنرتنیا و  ياه  هکبـش  تاطابترا  يریگراکب  - 3
هژیو هب   - بتک راـشتنا  - 5. یتنرتنیا ياه  هکبـش  يدـیلوت و  ياهرازفا  مرن  رد  هدافتـسا  يارب  مزال  تاقیقحت  ماـجنا  - 4 ینید موـلع  زکارم  و 

-6. بوتکم یکینورتکلا و  تروص  هب  هدـش  دـیلوت  تاعالطا  اـه و  هماـنرب  هب  طوبرم  تاوزج  تـالجم و  یطخ ،- یمیدـق و  ياـه  هخـسن 
هئارا - 7. زاـین دروم  نازیم  هب  یمالـسا  مولع  نارگـشهوژپ  هب  یناـسر  عـالطا  ياـه  شور  یـشهوژپ و  ياـهرازفا  مرن  رتویپماـک و  شزوـمآ 

گنهرف هعسوت  دشر و  لماوع  جیورت  تیوقت و  ییاسانش ، - 8. یمالسا مولع  ناققحم  هب  يرازفا  تخس  يرازفا و  مرن  يرتویپماک  تامدخ 
اه و هاگتسد  اب  يراکمه  - 9. یمومع ینید  گنهرف  یملع و  ياه  هزوح  رد  نآ  میمعت  هعسوت و  يرتویپماک و  يروآ  نف  زا  هنیهب  هدافتـسا 

سیـسأت زاین و  دروم  ياهرازفا  مرن  دیلوت  اوتحم ، تیریدم  رد  دوجوم  براجت  لدابت  روظنم  هب  یگنهرف  يرتویپماک و  یـشهوژپ ، ياهداهن 
. روکذم ياهداهن  تاسسؤم و  هب  يرازفا  مرن  تامدخ  هضرع  یناسر و  عالطا  زکارم  اههاگیاپ و 

ناملـسم ناهوژپ  شناد  تسا . هدوبن  یلاخ  تّمه  دنلب  نادرم  زا  هاگچـیه  یمالـسا  لمع  هشیدـنا و  فلتخم  ياه  هصرع  دـمآرد :  شیپ  -2
هب نامز  نآ  هتـسیاش  يا  هنوگ  هب  راگزور  ره  رد  دـنا و  هدوب  راد  هدـهع  ریطخ  يا  هفیظو  مدرم  ینامیا  ياهزرم  زا  تظافح  هار  رد  هراومه 
رد مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  فراعم  مولع و  هنـشت  ياـهلد  زازتها و  رد  مالـسا  تّزع  حـتف و  مچرپ  هک  نونک  . دـنا هتـساخرب  شـالت 

ار يا  هتـسیاش  شالت  دوجوم  تاناکما  زا  شیپ  زا  شیب  يریگ  هرهب  اب  اـت  دنـشوکیم  شناد  ملع و  هصرع  نادـهاجم  تسا ، ناوارف  ناـهج 
ياهرازبا نیرتدـنمدوس  زا  یکی  هک  هنایار  . دـنهد ماجنا  یمالـسا  فراعم  مولع و  هنیجنگ  هب  یبایتسد  لیهـست  یناسر و  عـالطا  دوبهب  يارب 

گنهرف هب  تمدخ  رد  ار  یمهم  رایسب  شقن  دناوتیم  شزیگنا  تفگـش  تقد  تعرـس و  هصاخ  هژیو ، ياه  تیلباق  اب  تسا ، یناسر  عالطا 
یتاقیقحت ياهزاین  هب  ییوگخساپ  یمالسا و  فراعم  هرتسگ  رد  هدش  ماجنا  ياهشهوژپ  تاعالطا و  یهدناماس  ترورض  . دنک افیا  یمالسا 

يا هنایار  یتاقیقحت و  زکرم  . تسا هدرک  فوطعم  دـیدج  یملع  ینف و  تاناکما  زا  يریگ  هرهب  هب  ار  ناملـسم  نارگـشهوژپ  هجوت  دوجوم ،
ناققحم و يزور  هنابـش  شالت  اب  هتـشاذگ و  راومهان  هار  نیا  رد  ماگ  دیدج ، ياهزاین  اب  زاسمه  يروآ و  نف  تفرـشیپ  اب  ماگمه  یمالـسا 
، تاعالطا یبایزاب  رد  توافتم  ياهتیلباق  ندروآ  مهارف  يرون و  ياه  حول  رد  میدق  نوتم  ندرک  دراو  اب  دـننکیم  یعـس  دوخ  ناصـصختم 

. دنزاس هدامآ  یهوژپ  نید  هزوح  رد  نیون  ياهشهوژپ  تاقیقحت و  ماجنا  يارب  ار  یبسانم  رتسب 
هب اهنآ  نتـشاذگ  رایتخا  رد  رترب و  يرازفا  مرن  فلتخم  زکارم  زکرم و  يدـیلوت  راثآ  هئارا  تهج  يزکرم  داـجیا  -1  : فیاظو فادها و  -3

رثوم و یگنهرف ،  فادها  دربشیپ  يارب  دوجوم  تازیهجت  تاناکما و  عاونا  هئارا  يرارقرب و  -2 لاتیجید .  يایند  نادنمقالع  نارگشهوژپ و 
-4  . ناهج ناریا و  رد  ون  هناسر و  ياهرازبا  زا  هدافتسا  اب  یمالـسا  میهافم  شرتسگ  عیزوت و  -3  . مدرم مومع  هناسر و  باحصا  اب  دنمشوه 
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يروانف هزوح  رد  یمالـسا  یلم و  یموب ،  گنهرف  رب  قبطنم  ياوتحم  هعـسوت  داجیا و  تهج  رد  لاعف  ياهورین  شرورپ  يزاـس و  گـنهرف 
ریگ رد  -6  . هصرع نیا  رد  نادـنمقالع  يارب  ملاس  یطیحم  داجیا  درادناتـسا و  يا  هنایار  ياهیزاب  دـیلوت  یفرعم و  -5. لاتیجید هناسر  IT و 

 ، یملع یگنهرف ،  حطـس  ندرب  ـالاب  يارب  اـیند  زور  ياـهرازبا  زا  هدافتـسا  هعومجم و  نیا  اـب  نـالاسگرزب  ناـناوجون و  ناـکدوک ،  ندرک 
بوتکم ثاریم  هب  یموـمع  یـسرتسد  هعـسوت  هنیزه و  شهاـک  -7. ینید تاهبـش  ندرک  فرطرب  ناـنآ و  یبهذـم  یعاـمتجا و  يداـقتعا ، 

-8. یمالـسا يدربراک و  ياه  رازفا  مرن  زا  هدافتـسا  ناکما  باذـج و  يونعم و  ياضف  داجیا  اب  يرنه  ینید و  یگنهرف ،  یملع ،  یخیرات ، 
لماعت لاـتیجید و  ياـه  هناـسر  هزوح  رد  یـشهوژپ  ياـهتیلاعف  روظنم  هب  یجراـخ )  یناریا و  دـیفم  یتنرتنیا  ياـه  هاـگیاپ   ) تامدـخ هئارا 

يرازگرب یشزومآ و  تامدخ  هئارا  - 9. اهرازبا نیا  زا  ندرک  هدافتـسا  تسرد  شزومآ  تاطابترا و  تاعالطا و  يروانف  رنه و  گـنهرف و 
عاونا ندوب  سرتسدرد  تلوهس  - 10  ( يزاجم  ) يروضح ریغ  يروضح و  تروص  هب  لاتیجید  ياه  هناسر  هزوح  رد  یـصصخت  ياه  هرود 

ینف و صصختم  برجم و  ياهورین  زا  هدافتـسا  ییاز و  لاغتـشا  -11. ناگیار رودـقملا  یتحو  بسانم  نییاپ ،  تمیق  اب  یناریا  تـالوصحم 
هکبش تهج  اوتحم  دیلوت  -13  . اه هزوح  مامت  رد  روشک  یگنهرف  زکارم  یماـمت  هب  تامدـخ  هئارا  - 12  . هعومجم نیا  رد  هعماـج  یگنهرف 
هکبـش نیب  رد  تباقر  يارب  يزاجم  ياضف  نشمینا و  هژیو ،  ياه  هولج  يروانف  زا  هدافتـسا  اب  يوق  ینویزولت  یئویدار و  يا  هراوهام  ياـه 

. ناهج رد  هعیش  تمظع  نداد  ناشن  فلتخم و  ياه  نابز  هب  يا  هراوهام  ياه 
تاقیقحت زکرم  تادـیلوت  هضرع  یفرعم و  روظنم  هب  تنواعم  نیا  یگنهرف :  طباورو  تامدـخ  یناـگرزاب و  تنواـعم  - 1 اه :  تنواـعم  -4

عیزوت هضرع و  تیریدم  یهدناماس و  تسا . هدش  لیکشت  روشک  زا  جراخ  لخاد و  یگنهرف  یملع و  هعماج  هب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار 
تالوصحم هضرع  ياهیگدـنیامن  سیـسأت  یجراخ ؛ یلخاد و  یناسرعالطا  عماـجم  اههاگـشیامن و  اههاگـشورف ، رد  هیمئاـق  تـالوصحم 

داجیا زکرم ؛ نیا  تادـیلوت  اـهتیلاعف و  یفرعم  تهج  رد  تاـغیلبت  ماـجنا  یناـسرعالطا و  تامدـخ  هئارا  فلتخم ؛ ياـهروشک  رد  هیمئاـق 
عبانم زا  ناققحم  هدافتـسا  روظنم  هب  تاعالطا  ياهکناب  سیـسأت  یگنهرف ؛ یملع و  یـشهوژپ ، تاسـسؤم  اهداهن و  زکرم و  ناـیم  لـماعت 

تامدـخ هئارا  نانآ ، زا  ینابیتشپ  هیمئاق و  تالوصحم  ناربراک  تارظن  اهدروخزاب و  تفایرد  یتنرتنیا ؛ ياههناخباتک  ياهنایار و  یـشهوژپ 
یمالـسا و مولع  ياهرازفامرن  ناگدننک  دیلوت  زا  تیامح  یتاقیقحت ؛ یملع و  زکارم  نارـشان و  ناگدنـسیون ، نارگـشهوژپ ، هب  ياهرواشم 
اب یکینورتکلا  ياهباتک  زا  روشک  یملع  هعماج  يدـنمهرهب  يارب  يزاـسگنهرف  کـینورتکلا و  رـشن  جـیورت  تهج  رد  شـالت  یناـسنا ؛

هلمج زا  یشزومآ ، ياهرازفامرن  عیزوت  یمالسا و  مولع  ياهرازفامرن  يرسارس  ياههاگشیامن  يرازگرب  ناگدنـسیون ؛ نارـشان و  تکراشم 
دوریم  رامش  هب  یگنهرف  طبور  تامدخ و  یناگرزاب و  تنواعم  نیا  مهم  فیاظو 

: زا دنترابع  تنواعم  نیا  ياهشخب  -1
تاراشتنا شخب  - 2
راقفلاوذ هلجم  -3

تاغیلبت تاطابترا و  -4
تاعالطا ياهکناب  -5

للملا نیب  طباور  -6
ناربراک روما  - 7

یگنهرف تامدخ  -8
یلخاد ياه  هاگشیامن  -9

باختنا  یسدنهم  ینف  تکرش  - 10
 : ینف تنواعم  -2
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هب ار  یمالـسا  مولع  يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  ياه  همانرب  يزاس  هدایپ  یحارط و  ینف ، ياه  تیلباق  زا  هدافتـسا  اب  فلتخم  ياههتـشر  رد 
ياههاگیاپ درف و  هب  رـصحنم  ياهرازفا  مرن  دـنا  هتـسناوت  اه  کینکت  نیرتدـیدج  زا  يریگ  هرهب  اب  تنواـعم  نیا  نیـصصختم  دراد . هدـهع 

هک تسا  هدش  یهدنامزاس  شخب  هدزون  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحتزکرم  ینف  تنواعم  دنیامن . هضرع  دـیلوت و  ار  يدنمـشزرا 
زا :  دناترابع 

(( Desktop یسیون همانرب  -1
شیاریو  پیات و  -2

هناسر دنچ  -3
هژورپ لرتنک  -4

بو - 5
هکبش -6

هعسوت قیقحت و  -7
رازفا  تخس  -8

رازفا  مرن  -9
تینما  -10

نشیمینا  -11
کیفارگ  -12

يا  هنایار  ياهیزاب  -13
يزاس  هیبش  اماروناپ و  -14

ربیاس ههبج  رد  داهج  -15
يرازگ  لفق  -16

ریثکت دیلوت و  -17
پاچ  -18

هنیمز رد  يرازفا  مرن  ياه  همانرب  دـیلوت  یمالـسا ، مولع  يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  يروحم  هفیظو  هک  ییاجنآ  زا  یـشهوژپ :  تنواعم  -3
یـصصخت و فلتخم  حوطـس  رد  ینید  ياههزومآ  یناسر  عالطا  غیلبت و  قیقحت ، روظنم  هب  ینید  گـنهرف  یمالـسا و  مولع  فلتخم  ياـه 

ياهعومجم اب  یشهوژپ  تنواعم  ساسا ، نیا  رب  دراد . هدهع  هب  اتسار  نیا  رد  ار  یـشهوژپ  روما  ماجنا  یـشهوژپ  تنواعم  دشابیم ، یمومع 
(3 نیودـت فیلات و  شخب  عبانم 2 ) تاعالطا  کـناب  شخب  ( 1: دزادرپیم تیلاعف  هب  هدـش و  لیکـشت  لیذ ، حرـش  هب  رتافد  اـهشخب و  زا 
يا 7) هناسر  دـنچ  شخب  ( 6 يزاس ینغ  لـیلحت و  شخب  ( 5 لاتیجید ياـضف  رد  هعـسوت  قیقحت و  شخب  ( 4 يزاس گـنهرف  غیلبت و  شخب 

رتفد ( 12 يونعم تیکلام  رتفد  ( 11 هماـنرب حرط و  رتفد  ( 10 تاعالطا دورو  شخب  ( 9 اه هاگیاپ  تیریدـم  شخب  تیفیک 8 ) لرتـنک  شخب 
یشهوژپ ياروش  ( 15 یناسنا عبانم  رتفد  ( 14 تنواعم رتفد  ( 13 هژورپ تیریدم 

ياه دحاو  هب  دوخ  زین  شخب  ره  هک  دشاب  یم  یلام  يرادا و  شخب  ود  زا  لکـشتم  رتفد  رب  هوالع  تنواعم  نیا  یلام :  يرادا و  تنواعم  -4
. ددرگ یم  میسقت  فلتخم 

؛4. ماکحا اـهدادرارق و  روما  ؛3 . یناسنا يورین  بذـج  شریذـپ و  روما  ؛2 . يرتفد روما  ینیزگراـک 1 . ةرادا  فلا ) يرادا  روما  تیریدـم  *
. ناگتسشنزاب نیلومشم و  روما  ؛6 . یبایشزرا رامآ و  روما  ؛5 . بایغ روضح و  روما 
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ةرادا .ج ) یـشزرو روما  ؛5 . اهودرا ؛4 . هنـسحلاضرق قودنـص  ماو ، ؛3 . یگتـسشنزاب همیب و  روـما  ؛2 . یهافر تامدـخ  هاــفر 1 . ةرادا  ب )
یناگیاب )و ) تاراشتنا  ) ریثکت پیات و  هتارباخم )ـ .د ) نامتخاس یتاسیسأت و  روما  ؛3 . رابنا ؛2 . يزادرپراک . 1 تاکرادت

لیمکت ياه  دـحاو  زا  لکـشتم  یلام  شخب  نینچمه  .و  يرادـهگن ریمعت و  ؛4 . تفاظن ؛3 . هیلقن ؛2 . هناخرادبآ . 1 ینابیتشپ روما  تیریدم  *
یناگیاب و تاشرازگ ، رابنا ، دنس ، رودص  تابلاطم ، يریگیپ  لاوما ، يرادعمج  دانـسا ، یگدیـسر  قودنـص ، دزمتـسد ، قوقح و  كرادم ،

. دشاب یم  کناب  طبار 
 : اهتیلاعف تامدخ و  -5

زکرم هدـنزرا  تامدـخ  زا  رگید  یکی   ، یمالـسا تاسـسؤم  زکارم و  ياه  حرط  ءارجا  يزاس و  هداـیپ  - 1 اـه :  هژورپ  يارجا  رواـشم و  - 1
هدامآ هدـش و  هیهت  رگید  زکارم  رد  نآ  تاعالطا  هک  تسا  ییاه  حرط  يزاس  هداـیپ  رد  تکراـشم  ناهفـصا  هیمئاـق  يا  هناـی  ار  تاـقیقحت 

 ، یمالـسا تاسـسؤم  زکارم و  هب  هرواـشم  - 2 ددرگ . هضرع  یناـسر  عـالطا  هاـگیاپ  اـی  رازفا  مرن  تروص  هب  اـت  هدوب  يرتویپماـک  شزادرپ 
زا يریگ  هرهب  هب  ار  نارازگراک  هجوت  یمالسا  تاسـسؤم  زکارم و  رد  هدش  ماجنا  ياهـشهوژپ  تاعالطا و  زا  یهوبنا  یهدناماس  ترورض 

دوخ ياهزاین  اب  بسانتم  يروآ و  نف  تفرشیپ  اب  ماگمه  یمالسا  يا  هنایار  یتاقیقحتزکارم و  تسا .  هدرک  فوطعم  نیون  ینف و  تاناکما 
هزوح ياهـشهوژپ  تاقیقحت و  ماجنا  يارب  ار  یبسانم  رتسب  اهنآ ،  شزادرپ  تاعالطا و  ندومن  یکینورتکلا  نمـض  اـت  دـندمآرب  ددـص  رد 

تاسسؤم يارب  یبسانم  يوگلا  ناماگـشیپ ، زا  یکی  ناونع  هب  یمالـسا  مولع  يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  نایم  نیا  رد  دنیامن .  مهارف  نید 
هجوت و دروم  هراومه  ور  نیا  زا  دشاب .  یم  يا  هژیو  هاگیاج  ياراد  رازفا  مرن  یسیون  همانرب  تاعالطا و  شزادرپ  ثیح  زا  هدوب و  یمالـسا 

تاعالطا یهدـناماس  تیلوئـسم  زکرم  نیا  هتفای  تیبرت  ياهورین  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اـسب  هچ  هدوب و  یمالـسا  زکارم  یـسانشراک  عجرم 
تیلباق نتفرگ  رظن  رد  تاعالطا و  دورو  هوحن  يارب  هرواشم  تاسـسؤم ،  اب  يراکمه  زا  يرگید  عون  دنا .  هدش  راد  هدـهع  ار  رگید  زکارم 

دوش : یم  هراشا  دراوم  زا  یضعب  هب  هک  دشاب  یم  دیلوت  لاح  رد  ياه  همانرب  ياه 
رازفا :  مرن  دیلوت  یحارط و  -2

شزادرپ رادهدهع  تنواعم  نیا  تسا . ینف  تنواعم  فیاظو  هطیح  رد  زکرم ، فادها  هب  ندیشخب  ققحت  ياتسار  رد  ینف  روما  یمامت  ماجنا 
ینف روما  ماجنا  نینچمه  دشابیم . رازفامرن  لکش  هب  زکرم  یشهوژپ  تنواعم  فرط  زا  هدش  هئارا  یتاقیقحت  ياهحرط  یمامت  هئارا  نوتم و 

رد ار  زاین  دروم  ینف  تامدـخ  هضرع  هیمئاق و  یناـهج  هکبـش  ياـه  هاگیاپ  يرادـهگن  دـیلوت و  ياهنایار و  یطابترا  ياههکبـش  هب  طوبرم 
: درمشرب هنوگ  نیدب  ناوتیم  ار  تنواعم  نیا  فیاظو  ةدمع  دراد  دوخ  راک  روتسد 

تادـیلوت یفیک  حطـس  ءاقترا  يارب  اهنآ  نتفرگ  تمدـخ  هب  رازفامرن و  هصرع  رد  زور  يروانف  ياهدرواتـسد  نیرخآ  هنیمز  رد  قیقحت  - 1
رب همانرب  یحارط  ناربراک و  هب  تامدـخ  نیرتهب  هئارا  يارب  همانرب  کـی  ياهيدـنمزاین  لـیلحت  - 2 هدـنیآ نالک  ياههمانرب  نییعت  زکرم و 

شزادرپ حیحصت و  يارب  یـسیون  همانرب  دوجوم و  ياهدرادناتـسا  اب  یـشهوژپ  تنواعم  زا  هدیـسر  تاعالطا  قیبطت  - 3 هیلوا لیلحت  ساسا 
دروم بلاطم  رگید  اههمانرب و  يامنهار  نوتم ، نافلؤم  یفرعم  همانرب ، یسانشباتک  ریظن  یتاحیضوت  هیهت  تاعالطا و  يزاس  لیاف   - 4 اه نآ
کناب متـسیس  کی  يزاس  هدایپ  یحارط و  اهنآ و  ياهتیلباق  اب  ییانـشآ  تهج  درادناتـسا  یتاـعالطا  ياـهکناب  يور  رب  هعلاـطم  - 5 زاین

رب ربراک  طبار  تاحفـص  یحارط  هدـش 7 - ماجنا  ياهیحارط  هب  هجوت  اب  هیلوا  حرط  يزاس  هدایپ  يارب  یـسیون  دـک  - 6 بولطم یتاعالطا 
زاین دروم  يریوصت  یتوص و  تاعالطا  هیهت  - 8 اه نآ يزاس  هدایپ  یکیفارگ و  يرنه و  ياه  هبذاج  زا  هدافتسا  اب  همانرب  ياهتیلباق  ساسا 
هداد حیضوت  همانرب  ره  ياهتیلباق  اهنآ  رد  هک  اههمانرب  يومد  ای  يریوصت  يامنهار  هیهت  - 9( ایدم یتلام   ) ياهناسر دنچ  ياههمانرب  يارب 

هیمئاق يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ینف  ناصصختم  تاعادبا  اب  هارمه  رازفامرن ، هصرع  رد  تیلاعف  اهلاس  یط  هدش  هتخودنا  براجت  . دوشیم
توافتم و راتخاس  دوجو  اب  زکرم  طسوت  هدـش  دـیلوت  ياههمانرب  همه  ات  هدـیدرگ  بجوم  دـیدج  ینف  ياههویـش  يریگراک  هب  ناهفـصا و 
ای ظافلا  مجعم  ار  نآ  مان  هک  تیلباق  نیا  دنشاب . رادروخرب  نوتم  ظافلا  رد  عیرس  الاب و  رایسب  يوجتسج  تیلباق  زا  نوگانوگ  ياه  عوضوم
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هدوب و ریظنمک  ناهج ، حطـس  رد  یناسنا  مولع  ياهرازفامرن  نیب  رد  هزورما  هک  هدیـسر  ییاـناوت  زا  يدـح  هب  میماـنیم ، ناـگژاو  گـنهرف 
. دشابیم هباشم  تالوصحم  زا  زکرم  تادیلوت  ةدننک  زیامتم  ياهیگژیو  زا  یکی 

: دزادرپ یم هفیظو  ماجنا  هب  دوخ  صصخت  ۀطیح  رد  شخب  ره  هک  هدش  لیکشت  شخب  هدزنیس  زا  ینف  تنواعم 
(Desktop  ) یلحم یسیون  همانرب  شخب  - 1

(Data Base  ) تاعالطا شزادرپ  شخب  - 2
تینما  بو و  یسیون  همانرب  شخب  - 3

تنرتنیا هکبش و  شخب  - 4
رازفا مرن  ایدم و  یتلام  شخب  - 5

نشیمینا  شخب  - 6
يا  هنایار  ياهیزاب  شخب  - 7

يزاس  هیبش  ام و  اروناپ  شخب  - 8
کیفارگ  شخب  - 9

يرازگ  لفق  شخب  -10
ربیاس ههبج  رد  داهج  شخب  -11

ریثکت دیلوت و  - 12
پاچ - 13

(Desktop) یلحم یسیون  همانرب  شخب 
هب هک  ار  زکرم  ياـهرازفا  مرن  دـیلوت  هفیظو  هـک  تـسا  رتویپماـک  هـنیمز  رد  ناسدـنهم  ناصـصختم و  زا  لکـشتم  يا  هعوـمجم  شخب  نیا 

ياه هنیمز رد  یتاقیقحت  ياهرازفا  مرن يارجا  یحارط و  شخب  نیا  هفیظو  نیرتـمهم  دراد . هدـهع  رب  دوـش  یم هضرع  هدرـشف  حول  تروص 
. تسا هدش  فیرعت  زکرم ، فادها  ياتسار  رد  یمالسا و  مولع 

نیرتهب زا  هدافتسا  اب  دش ، لیکشت  نآ  ياه  تمسق نیرت  یلصا  زا  یکی  ناونع  هب  زکرم  سیـسات  يادتبا  زا  هک  یلحم  یـسیون  همانرب  شخب 
ياه همانرب  زا  دنور  نیا  دـشاب . وگباوج  یبوخب  ار  زکرم  ياهرازفا  مرن  ینف  ياهزاین  تسا  هتـسناوت  نونکت  یـسیون  همانرب  يژولونکت  ياه 

. تسا هتفای  اقترا   Windows لماع متسیس  ياه  هخسن  نیرخآ  اب  بسانتم  هزورما  هدش و  زاغآ   Dos تحت
باختنا تنواعم  فادـها  اب  بسانم  نآ ، ياهراک  هار اهرازبا و  یـسیون و  همانرب  طیحم  یتسیاب  یـسیون  همانرب  فادـها  هب  لین  ياتـسار  رد 

یموب لئاسم  عونتم  تالکشم  ندومن  فرطرب  تیلباق  نینچمه  یمالسا و  مولع  يرازفا  مرن  ياهزاین  عونت  هب  ییوگ  خساپ  تردق  ات  دش  یم
. دشاب هتشاد  ار  یمالسا  مولع  ياهرازفا  مرن  یسیلگنا و )...  یبرع ،  یسراف ،  یشیامن  ياه  طیحم  )

یگنهامه اب  اذل  دش . باختنا   android و JAVA پراش ،) یس   ) یسیون همانرب  نابز  زکرم  ینف  ناسانشراک  عونتم  ياه  یـسررب  زا  دعب 
عونتم ( class  ) ياهسالک لماش   NoorLib يوق ینغ و  ۀناخباتک  یـسیون ، همانرب  نیـسدنهم  لاعف  يراکمه  هعـسوت و  قیقحت و  شخب 
یلـصا ياه  همانرب  یمامت  سپ  نآ  زا  دـش و  هدامآ   android و  JAVA پراش ،) یـس   ) طیحم رد  یـسیون  همانرب  ياهزاین  یمامت  يارب 

. دشاب یم  اراد  ار  هارمه  ياه  نفلت  هنایار و  يور  رب  ارجا  تیلباق  هک  دیلوت  يرازفا  مرن  ياه  هناخباتک  نیمه  کمک  اب  زکرم 
هتشگ و دنمتردق  ینغ و  رایسب  ( GHAEMIYEH  ) روکذـم يرازفا  مرن  هناخباتک  زکرم ، ناسیون  همانرب  شالت  لاسود  زا  شیب  لوط  رد 

. دوش یم هدهاشم  زکرم  رتدیدج  ياه  همانرب  رد  نآ  جیاتن  هک  تسا  هدش  هداد  نآ  رد  یهجوت  لباق  ياهاقترا  یفلتخم  لحارم  یط 
هک دشاب  یم هناخباتک  نیا  يرازفا  مرن ياه  هتسه نیرت  مهم زا  ملیف  توص و  تنوف ، نشیمینا ، ریواصت ، تیریدـم  پاچ ، شیامن ، وجتـسج ،
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. تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  اه  همانرب زا  یفلتخم  عاونا  رد 
: دیآ یم  لیذ  رد   Desktop شخب راک  ةوحن  ةرابرد  یتاحیضوت  اهرازفا ، مرن  دیلوت  لحارم  هب  هجوت  اب 

یحارط لیلحت و 
يددعتم تاسلج  روظنم  نیدب  دوش . یحارط  ( Interface  ) يربراک هطـساو  رظنم  زا  یتسیاب  صاخ ، يرازفا  مرن  دیلوت  بیوصت  زا  دعب 

مرن کمک  اب  دوش . یحارط  همانرب  عونتم  تاحفـص  ات  دوش  یم لیکـشت  رظن  بحاص  دارفا  ریاس  هژورپ و  يرجم  هژورپ ، لفکتم  روضح  اـب 
. دوش یم هتفرگ  رظن  رد  یسیون  همانرب  يزاس و  لیاف  ییاتید و  یکیفارگ و  ياهزاین  هدش و  بوتکم  تاسلج  لصاح  بسانم  ياهرازفا 

یسیون همانرب 
مرن یسررب  یسیون و  همانرب  ، Database کیفارگ ، ياه  شخب رد  هژورپ  ریگرد  دارفا  باختنا  هتـسباو و  ياه  شخب یگدامآ  مالعا  اب 

. دوش یم عورش  همانرب  يارجا  هژورپ ، يرجم  تیریدم  رظن و  تحت  رازفا ،
رگید ياهتیلاعف 

ةدنیآ يراج و  ياه  هژورپ  زاین  هب  هجوت  اب  اذـل  تسا . يرورـض  يرما  اضعا  یملع  تیوقت  تهج  رازفا  مرن  فلتخم  ياه  هزوح  رد  قیقحت 
تهج یعوضوم  هتـسباو ، ياه  هزوح  یـسیون و  همانرب  دـیدج  ياه  هزوح  رد  سیون ، هماـنرب  نیـسدنهم  ییاـناوت  يدـنم و  هقـالع  زکرم و 

. دوش یم فیرعت  یسررب  قیقحت و 
تهج یـسنارفنک  عوضوم  تیمها  زاین و  تروص  رد  هدـش ، هیهت  کی  ره  بسانم  تادنتـسم  روکذـم ، تاقیقحت  زا  کی  ره  مامتا  زا  دـعب 

. دوش یم لیکشت  هتسباو  نالوئسم  ناسیون و  همانرب  يارب  تاقیقحت  جیاتن  ۀئارا 
 : دیآ یم  قیقحت  دنچ  زا  یتسرهف  هنومن  يارب  لیذ  رد 

اهنآ زا  هدافتسا  یگنوگچ  دک و  ینوی  ياهتنوف  یسررب  - 1
یهورگ ياه  هژورپ  رد   Source Control دربراک - 2

اه هژورپ  يراذگ  لفق  ياهکینکت  - 3
ندرک  Unzip و Zip ياهکینکت - 4

( پراش یس   ) نابز رد   Flash لثم ایدم  یتلوم  ياه  همانرب  اب  هدش  هتخاس  ياهلیاف  زا  هدافتسا  یگنوگچ  - 5
 ... دجبا و لپا ،  ، MS.Word راگنرز ، لثم  رگیدکی  هب  ینتم  فلتخم  ياهلیاف  لیدبت  - 6

هارمه ياه  نفلت  يارب   android و JAVA یسیون همانرب  ياهیروانف  نیرتیدج  - 7
(Data Base  ) تاعالطا شزادرپ  شخب 

نالیـصحتلا غراـف  شخب  نیا  ةدـنهد  لیکـشت  دارفا  تفرگ . تروـص  لاـس 1387  رخاوا  رد  یمـسر  تروـص  هب  شخب  نـیا  يریگ  لـکش 
. دنشاب یم رتویپماک  یسدنهم  ۀتشر  رد  یهاگشناد 

طیحم هب  اه  همانرب جـیردت  هب  یلو  دوب   android و  JAVA پراش ،) یس   ) یـسیون همانرب  نابز  اهنت  شخب  نیا  يریگ  لکـش  يادتبا  رد 
دش . ربارب  نیدنچ  راک  تعرس  هجیتن  رد  دش و  هدافسا   WPF طیحم زا  هتشگ و  زیهجت  هدش  زورب  ياه 

تاعالطا شزادرپ  شخب  ياه  تیلاعف 
هطوبرم ياه  شخب یگنهامه  اب   Web و Desktop ياه شخب یتساوخرد  ياه  لیاف ۀیلوا  ياهراتخاس  ۀیهت  - 1

ياه تسیل ۀیهت  يا و  هناخباتک يوجتسج  تهج  اه  تسرهف تاملک  تسیل  اه ، تسرهف تسیل  بتک ، ظافلا  لماش  هناخباتک  يزاس  لیاف  - 2
هژورپ ره  هب  طوبرم  یتساوخرد 

هورگ يارب  هدش  فیرعت  ياه  تیاس  تهج  عونتم  ياه  تمرف  اب   XML و HTML ياه تسیل اه و  لیاف ۀیهت  - 3

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


هطوبرم ياه  تسیل تهج  مزال  ياه  طابترا ۀیهت  ینتم و  حرش و  ياهاتید  یثیدح و  یلاجر ، یخیرات ، ياهاتید  يزاس  لیاف  - 4
حیحـصت ینآرق ، تایآ  حیحـصت  تاـیآ ، تاـملک و  ینز  بارعا  تاـملک ، تسیل  حیحـصت  اـهاتید ، تست  تهج  عونتم  ياـهرازبا  هیهت  - 5

هریغ نوتم و  حیحصت  تمرف ،
(R&D هورگ (  ياهراک  اب  طابترا  رد  یتاقیقحت  ياهراک  ماجنا  - 6

ياه هناـخباتک  تنرتنیا و  رتسب  اـیند  زور  يرواـنف  زا  هدافتـسا  اـب  دـحاو  نیا  رد  هیمئاـق :  یـصصخت  یلاـتیجید ،  هناـخباتک  تن و  یفاـک  -3
 . دهد تبثم  خساپ  نارگشهوژپ  نیققحم و  ياهزاین  هب  تسا  هتسناوت  يدایز  یلاتیجید 

هرتسگ رد  تاعالطا  يروانف  اب  ینید  مولع  بالط  نایوجـشناد و  زا  معا  یگنهرف  فلتخم  راشقا  نتخاس  انـشآ  يارب  یتاعالطا :  کـناب  -4
یملع هعماـج  یگنهرف ،  زکرم  هب  ناهفـصا  هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  يرازفا  مرن  تـالوصحم  یفرعم  و  یمالـسا ،  یهوژپ  شناد 
مهارف هب  تبـسن  روشک  یگنهرف  یملع و  طاقن  ییاسانـش  اب  ات  دـش  سیـسات  تاـعالطا  کـناب  ناونع  هب  یـشخب  نیققحم ،  ریاـس  روشک و 

 ، یمالـسا مولع  ياهرازفا  مرن  تاعالطا  کـناب  ناونع  هب  اـمنهار  روتارپا  رارقتـسا  نآ و  يزاـس  هداـمآ  زیهجت و  بساـنم و  ياـضف  يزاـس 
ار یمالسا  مولع  يزادرپ  هداد  گنهرف  هداد و  يرای  یمالسا  لیصا  عبانم  رد  شواک  شهوژپ و  يارب  رازفا  مرن  زا  هدافتسا  هب  ار  نادنمقالع 

هزوح ناکم  نیتسخن  هیملع و  ياه  هزوح  روشک  حطس  رد  تاعالطا  کناب  سیـسات  رد  لوا  تیولوا  دنهد . جیورت  ناهوژپ  نید  هعماج  رد 
عورشو دش  وربور  هزوح  دیتاسا  نویناحور و  بالط و  لابقتـسا  اب  تکرح  نیا  دوب . ءافـشلاراد  یلاع  هسردم  نآ  زکرم  مق و  هسدقم  هیملع 

رب هوالع  اهکناب  نیا  رد  دـش . روشک  رـسارس  رد  ینید  مولع  یـشهوژپ  يزوح و  زکرم  ریاس  رد  تاعالطا  ياهکناب  سیـسات  يارب  یکراـبم 
تفرگ و تروص  ییاهـشالت  زین  یـشهوژپ  تامدـخ  هئارا  هب  تبـسن  ینید  ياهـشهوژپ  رد  رازفا  مرن  دربراـک  اـب  نارگـشهوژپ  ندـش  انـشآ 

یبلاطم ات  تشگ  يا  هیامتـسد  دوخ  دـش  یم  هداد  عاجرا  اهکناب  نیا  هب  بالط  نایوجـشناد و  فرط  زا  اه  همان  نایاپ  يارب  هک  یتاعوضوم 
هحفـص نیا  همارا  رد  ار  نآ  تسرهف  هک  دوش  مهارف  یتاوزج  جارختـسا و  یمالـسا  لیـصا  عباـنم  زا  هتفاـی  شیـالاپ  ییاوـتحم  دـیآ و  درگ 

دوش و یناسنا  یمالسا و  مولع  نارکفتم  ناققحم و  نیب  رظن  لدابت  يارب  یبسانم  لحم  تسناوت  تاعالطا  ياهکناب  دومن . دیهاوخ  هدهاشم 
تفای لاقتنا  زکرم  ناریر  همانرب  ناراکردنا و  تسد  هعومجم  هب  ناگبخن  نیا  يوس  زا  يا  هدنزاس  تاداقتنا  تاداهنـشیپ و  رذـگهر  نیا  زا 

هداد دـش و  جـیار  کیتامروفنا  مولع  هنایار و  يربراک  گنهرف  هک  یتدـم  زا  سپ  تشاد  شقن  دـیدج  ياه  هماـنرب  هئارا  لـماکت و  رد  هک 
هزوح هب  تاعالطا  ياهکناب  هرادا  دنک  زاب  عبتت  قیقحت و  رد  ار  دوخ  رثوم  شقن  یناسر و  تمدخ  هاگیاج  تسناوت  یمالـسا  مولع  يزادرپ 

هک دش  فیرعت  شخب  نیا  فیاظو  رد  تاعالطا  کناب  زا  يرگید  هنوگ  دش و  راذگاو  یگنهرف  یملع و  تاسـسوم  زکرم و  هیملع و  ياه 
زا نآ  سیـسات  تساوخرد  هک  تسا  یتاعالطا  کناب  نادرگ  دوخ  تاعالطا  کـناب   . دوش یم  هتفگ  نادرگ  دوخ  تاـعالطا  کـناب  نآ  هب 

عالطا تنواعم  دوش و  یم  هئارا  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هب  هاگـشناد  ای  هیمع و  هزوح  ای  یگنهرف  هسـسوم  ای  زکرم  فرط 
هعومجم نآ  يرازفا  تخـس  زیهجت  انایحاو  يرازفا  مرن  ینابیتشپ  هب  تبـسن  دـییات  یـسررب و  زا  سپ  تاـقیقحت  زکرم  لـلملا  نیب  یناـسر و 

تـسا هدرک  دیلوت  تایقیحت  زکرم  هک  يا  هنایار  ياه  همانرب  نیوانع  همه  هک  تسا  تروص  نیا  هب  يرازفا  مرن  ینابیبشپ  دـیامن .  یم  مادـقا 
بلاـق رد  زکرم  يوس  زارازفا  مرن  دـیلوت  هنوگره  زین  سپ  نا  زا  دریگ و  یم  رارق  هدـننک  تساوخرد  دـحاو  راـیتخا  رد  ناـگیار  تروص  هب 

ددرگ . یم  لاسرا  نادرگدوخ  تاعالطا  کناب  يارب  ینابیتشپ 
 ، نایوجـشناد دیتاسا ،  نیققحم ،  یتاعلاطم  یـشهوژپ و  هدافتـسا  ناکما  نآ  رد  هک  دوش  یم  قالطا  یطیحم  هب  رظن  دروم  تاعالطا  کناب 

شخب اههناخباتک ،  هعلاطم ،  ياهنلاس  ور  نیا  زا  دـشاب . هدـش  مهارف  یـشزومآ  ياههتـسب  ریاس  اـهرازفا و  مرن  زا  نیعجارم  مومع  بـالط و 
دروم روظنم  نیا  هب  دناوتیم  دنشابیم  یمومع  هنایار  ياههاگتسد  هب  زهجم  هک  اههاگشناد  رتویپماک  تیاس  ای  هیملع و  ياههزوح  شهوژپ 

دریگ .  رارق  يرادربهرهب 
ترابع دـهد  یم  رارق  یـضاقتم  رایتخا  رد  تاعالطا  ياه  کناب  یناـبیتشپ  تیوقت و  اـی  داـجیا  يارب  زکرم  نیا  هک  یتالیهـست  تاـناکما و 
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مرن یناسر  زور  هب  لماش  يرازفا  مرن  یناـبیتشپ  ناهفـصا 2 -  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  يرازفا  مرن  تادـیلوت  لاسرا   - 1 زا : تسا 
عالطا  ) راـقفلاوذ هلجم  كرتشا   - 3 اهرازفا مرن  یـشزومآ  تاوزج  هچباتک و  لاسرا  هدرـشف ،  ياهحول  ضیوعت  هیمئاق ،  یلاسرا  ياهرازفا 

رد تاعالطا  کـناب  يدـصتم  يارب  هیمئاـق  ياـهرازفا  مرن  يربراـک  شزومآ   - 4( یمالـسا مولع  ياهنایار  تاعلاطم  یـشزومآ و  یناـسر ، 
هژیو فیفخت  زا  يرادروخرب  زکرم 6 -  دیلوت  تسد  رد  دیدج  تالوصحم  اه و  هاگشیامن  اهرانیمـس ،  زا  یناسر  عالطا  زاین 5 -  تروص 

هیمئاق  ياهرازفا  مرن  دیرخ  رد 
هیمئاق ياهرازفا  مرن  زا  نیعجارم  هدافتـسا  تهج  مزال  طـیحم  زا  يرادروخرب   - 1  : تاعالطا کناب  سیـسات  يارب  زکرم  رظن  دروم  طیارش 

زا نیعجارم  هدافتـسا  ناـکما   - 3 هریغ رتنیرپ و  هناـیار ،  دـننام  يرازفا  تخـس  تازیهجت  نتـشاد  راـیتخا  رد   - 2( هعلاطم نلاس  هناـخباتک ،  )
مرن یشهوژپ  تاناکما  اهتیلباق و  تاعوضوم ،  ندناسانش  یفرعم و  تهج  رد  یعس   - 4 یصاصتخا ریغ  تروص  هب  اهرازفا  مرن  تازیهجت و 

شرازگ لاسرا   - 6 زکرم . هب  هیمئاق  ياهرازفا  مرن  زا  ناگدننک  هدافتسا  تاداقتنا  تاداهنشیپ و  اهدروخزاب ،  هئارا  نیعجارم 5 -  هب  اهرازفا 
هب لیامت  هتشاد و  ار  تاعالطا  کناب  سیسات  طئارش  هک  یتاسـسوم  زکرم و  هام . ره 6  هیمئاق  تالوصحم  زا  یفیک  یمک و  هدافتـسا  نازیم 
هب زاین  دروم  تاعالطا  لاسرا  تاعالطا و  کناب  سیـسات  تساوخرد  مرف  لیمکت  اـب  دـنناوت  یم  دـنراد  ار  زکرم  نیا  تامدـخ  زا  هدافتـسا 
هب تبسن  زاین  دروم  طئارش  زارحا  اه و  تساوخرد  یسررب  زا  سپ  زکرم  نیا  دنیامن .  تاعالطا  کناب  سیـسات  تساوخرد  یبتک ، تروص 

دوخ تاعالطا  ياـهکناب  تسرهف  - PDF) 2  ) نادرگ دوخ  تاـعالطا  کـناب  سیـسات  تساوـخرد  مرف  - 1 دـیامن :  یم  مادـقا  يراکمه 
تاعالطا ياه  کناب  رد  هدش  هیهت  یشهوژپ  تاوزج  تسرهف  هتسباو 4 - تاعالطا  ياهکناب  تسرهف  - 3 نادرگ

هیمئاق يا  هنایار  تاـقیقحت  زکرم  یگنهرف  یملع و  ینید ، راـثآ  رـشن  هصرعرد  ون  یماـگ  ناهفـصا :  هیمئاـق  یلاـتیجید  ياـه  هناـخباتک  -5
يارجا اب  هک  دهدیم  دیون  زیزع  نارـشان  زین  و  تاسـسؤم ، زکرم و  و  هشیدـنا ، ملق و  نابحاص  نامجرتم ، ناگدنـسیون ، یمامت  هب  ناهفـصا 

يا هنوگ  هب  ار  شهوژپ  ملع و  ریـسم  هدروآ و  مهارف  نانآ  راثآ  يا  هنایار  راشتنا  يارب  ار  یبسانم  ياضف  هیمئاق »  یلاتیجید  هناخباتک   » حرط
بسانم و یطیحم  هک  یـشهوژپ  عونتم  ياـهرازبا  زا  رادروخرب  عماـج و  تسا  يرازفا  مرن  هیمئاـق »  هناـخباتک  . » تسا هدومن  راومه  بولطم 

هنوگ هب  رازفا  مرن  نیا  تسا . هدروآرد  ناربراک  تمدـخ  هب  ار  هارمه  نفلت  هنایار و  تاناکما  هدومن و  مهارف  نارگـشهوژپ  يارب  ار  بولطم 
نیا دادـعت  دـنک . هئارا  لباتراک  دـنچ  بلاق  رد  مجـسنم  یلکـش  هب  نامز  نیرتعیرـس  رد  ار  یتفایرد  تاعالطا  دـناوتب  هک  هتفاـی  ناـماس  يا 

طوبرم تاعالطا  امش  هچنانچ  هک  انعم  نیدب  دنراد ؛ رظن  رد  رازفا  مرن  ناگدننک  هیهت  هک  دراد  یفده  تاعالطا و  عون  هب  یگتسب  اهلباتراک 
تاملک و تسرهف  اب  هارمه  مظنم  يدنب و  هتـسد  تروص  هب  ار  نآ  هاتوک  یتدم  رد  رازفا  مرن  نیا  دیـشاب ، هتـشاد  ار  باتک  دـلج  اهدـص  هب 
هک هارمه  ياه  نفلت  هناخباتک  يودهم و  ياهینتـسناد  یمطاف ،  ياهینتـسناد  ترتعو ،  نآرلایر  هدرـشف  حول  دـیامنیم . هئارا  تاناکما  ریاس 
رد هدـش و  هضرع  هیمئاق »  هناخباتک   » هعومجم رد  نونک  اـت  هک  دنتـسه  ییاـه  هماـنرب  هلمج  زا  دـشاب .  یم  رازفا  مرن  ناونع  زا 1000  شیب 

تیـصخش راثآ  یفرعم  هب  دراد  رظن  رد  هنیمز ، نیا  رد  شیوخ  تادیلوت  لابند  هب  زکرم  نیا  دنا . هتفرگ  رارق  ناگدـنهوژپ  ناربراک و  رایتخا 
راگدنام دنمشزرا و  عبانم  نیا  دمآراک  هئارا  هب  زور  ياه  يرواّنف  زا  هدافتسا  اب  دیامن و  مادقا  یمالسا  گرزب  نادنمـشناد  هتـسجرب و  ياه 

ای هدش و  پاچ  سیونتسد ، نتم  دـنناوتیم  هارمه  نفلت  هنایار و  يور  رب  دوخ  راثآ  یکینورتکلا  هخـسن  نتـشاد  هب  نادـنم  هقالع  دزادرپب .
رایتخا رد  دـشاب ، تالاقم  هعومجم  هلجم و  همان ، نایاپ  باتک ، یـسیلگنا  ای  یبرع و  یـسراف ، نتم  دـناوتیم  هک  ار  شیوخ  رثا  هدامآ  لـیاف 
یگژیو يدربراک و  ياه  تیلباق  هارمه  ار  نآ  یکینورتکلا  هخسن  هاتوک ، ینامز  رد  دنهد و  رارق  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

قفاوت دادرارق و  داقعنا  زا  سپ  دـننک . تفایرد  هدرـشف  حول  کی  بلاق  رد  هارمه  نفلت  يا و  هنایار  هماـنرب  تروص  هب  هدـنزرا  رایـسب  ياـه 
شیپ زا  اوتحم  هئارا  بلاق  نوچ  ددرگیم و  زاغآ  نوتم  یبایزاب  يزاس و  هدامآ  ای  ینز  تمرف  تایلمع  زکرم ، نیا  رثا و  بحاص  نایم  مزـال 

، یکینورتکلا هخـسن  دـیلوت  زا  سپ  دـسریم . ماجنا  هب  یهاتوک  ینامز  دـنیارف  رد  روبزم  رازفا  مرن  يزاس  هداـمآ  هیهت و  لـحارم  تساـیهم ،
نآ هوبنا  دیلوت  ریثکت و  تهج  زکرم  نیا  اب  هکنیا  ای  دنیامن و  مادقا  دوخ  رازفا  مرن  عیزوت  ریثکت و  هب  تبسن  ًاصخش  دنناوتیم  راثآ  نابحاص 
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هیمئاق يا  هنای  ار  تاقیقحت  زکرم  اب  رازفا ، مرن  بلاق  رد  دوخ  راثآ  بلاطم و  هئارا  يارب  دنناوتیم  لیذ  صاخـشا  . دنزادرپب دادرارق  داقعنا  هب 
هشیدنا ملق و  نابحاص  نامجرتم و  ناگدنسیون ، - 1 دنوش : دنم  هرهب  هیمئاق »  یلاتیجید  هناخباتک   » هیهت ناکما  زا  دنریگب و  سامت  ناهفصا 
هدافتـسا تهج  شیوخ  راثآ  یکینورتکلا  هخـسن  نتـشاد  رایتخا  رد  3 ـ - ددـعتم ياه  تیلباق  اب  دوخ  راثآ  باـتک و  یلاـتیجید  راـشتنا  2 ـ -

تروص هب  نوـتم  رـشن  )5 ـ - اه هاگـشناد  اه و  هاگـشهوژپ  اه ، هناـخباتک   ) یـشزومآ یگنهرف و  یـشهوژپ ، تاسـسؤم  زکرم و  - 4 یصخش
همان نایاپ  تالجم ، بتک ، يارب  سکدنیا )  ) زاین دروم  ياه  هیامن  اه و  تسرهف  هیهت  یشهوژپ 6 ـ - عونتم  تاناکما  هارمه  هب  یکینورتکلا 
ياه هناخباتک  يارب  هدـشدای  ياه  تیلباـق  هئارا  نتم 8 ـ - هب  یـسرتسد  ناکما  اب  تارابع  تاملک و  يوجتـسج  تیلباـق  تالاقم 7 ـ - اـه و 
ـ -  كدـنا 12 هنیزه  اب  هاتوک و  نامز  رد  باتک  راـشتنا  نارشان 11 ـ - - 10 نارگشهوژپ يارب  قیقحت  رما  رد  لیهـست  دانـسا 9 ـ - بتک و 

هب نارـشان  یپاچ  راثآ  يارب  سکدـنیا )  ) نوگاـنوگ ياـه  تسرهف  هیهت  یـشهوژپ 13 ـ - دـمآراک  ياه  تیلباق  اـب  بتک  يا  هناـیار  هضرع 
ـ - 15 یلامجا نتم  هب  یسرتسد  اهخساپ و  یناشن  شیامن  اب  تارابع  تاملک و  يوجتـسج  تیلباق  14 ـ - باتک همیمض  هدرشف  حول  تروص 

، هعومجم نیا  رد  هدافتـسا  يارب  بتک  شنیزگ  یبایزرا و  هک  تسا  یهیدب  - 16 ذغاک هب  زاین  نودب  تقو  نیرتمک  رد  ددـجم  ریثکت  ناکما 
ناگژاو و نایم  یقطنم  طابترا  - * 1  : هیمئاق یلاتیجید  هناخباتک  ياـه  یگژیو  . دریگیم رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  زکرم  یملع  تئیه  رد 

- * بتک 3 رد  یعوضوم  ياه  شهوژپ  ماـجنا  تهج  ینف  تاـناکما  هئارا  - * 2 تارابع يوجتـسج  تاملک و  تسرهف  قیرط  زا  بتک  نتم 
همانرب 5- نوتم  رد  هدرتسگ  عونتم و  ياه  شهوژپ  - * 4 قیقحت رما  رد  لیهست  تهج  سکدنیا )  ) فلتخم ياه  هیامن  اه و  تسرهف  هضرع 

باوبا لوصف و  نتم ، هب  عیرـس  ناـسآ و  یباـیتسد  - * 6 يزاس تسرهف  تیلباق  زا  هدافتـسا  و  و )؟ یمومع *(  میـالع  هلیـسو  هب  وجتـسج  * 
يراذگ تمالع  ندرک و  یگنر  یسیون ، هیـشاح  ینز ، هیامن  دننام : یـشهوژپ  تاناکما  زا  هدافتـسا  یتـخرد 7 * - تسرهف  قیرط  زا  بتک 

مرن رظن 10 - دروم  بلاطم  پاـچ  شیاریو و  نتم ، شنیزگ  يرادرب ، تشادداـی  ناـکما  همانرب 9 * - بتک  نتم  هماـنتغل و  طاـبترا  - * 8
یم هناخباتک  نیا  ياهتیلباق  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  هک  دـشاب  یم  یلاـتیجید  هناـخباتک  کـی  زا  يا  هنومن  ترتع  نآرق و  ياهینتـسناد  رازفا 

هخسن نتـشاد  رایتخا  رد  اب  - 1 هیمئاق :  یلاتیجید  هناخباتک  يایازم  دـییامن . هدـهاشم  ار  ترتع  نآرق و  ياهینتـسناد  رازفا  مرن  لـصا  دـیناوت 
نارازه راشتنا  ذغاک 3 * - زا  هدافتسا  نودب  باتک  دلج  اهدص  رـشن  - * 2: دـیوشیم رادروخرب  لیذ  يایازم  زا  شیوخ ، راثآ  یکینورتکلا 

، ییارآ هحفـص  هب  زاین  مدع  کچوک 5 * - رایـسب  ییاضف  رد  باتک  دلج  اهدص  يرادـهگن  یتنس 4 * - رـشن  هنیزه   20  % اب باتک  هخـسن 
بتک رشن  ناکما  هدرشف 7 * - حول  کی  رد  يا  هحفـص  باتک 300  ای 2000  نتم  هحفـص  رازه  ندناجنگ 600  یحارط 6 * - یفاحص و 

رثا رد  ندـشن  هدوـسرف  راـثآ و  يراگدـنام  ماود و  - * 9 هنیزه نیرتمک  اب  ناـمز و  نیرت  هاـتوک  رد  راـثآ  راـشتنا  تنرتنیا 8 * - هکبـش  رد 
رد صاخ  ياه  تبقارم  هب  زاین  مدـع  یفاضا 11 * - هنیزه  فرص  نودب  نابیتشپ  هخـسن  هیهت  ناکما  - * 10 ررکم هدافتسا  نامز و  تشذگ 

ناکما ناسآ 14 * - لقن  لـمح و  - * 13 فلتخم ياهناکم  صاخـشا و  هب  لاسرا  رد  نتـشادن  تیدودحم  - * 12 یلامتحا تارطخ  لباقم 
مک هنیزه  هاتوک و  نامز  رد  رثا  دیدج  شیاریو  ناکما  كدنا 15 * - هنیزه  اب  نامز و  نیرت  هاتوک  رد  ددجم  ریثکت 

تاقیقحت دحاو  - 1

شهوژپ رد  رثؤم  یماگ  تنرتنیا  یلاتیجید  ياه  هناخباتک  یتاعالطا و  ياه  کناب 
ياه هزوح  ناققحم  يارب  یـشهوژپ  ياه  رازبا  اهراک و  هار  نیرت  مهم  زا  یکی  یتنرتنیا  ياه  هناخباتک  اـه و  هاـگیاپ  تنرتنیا و  زا  هدافتـسا 
ياه کناب  لاتیجید و  عبانم  هب  یسرتسد  كارتشا و  تامدخ  شرتسگ  هعـسوت و  اب  ناوت  یم  ور  نیا  زا  دنیآ . یم  رامـش  هب  یملع  فلتخم 

رد یـشهوژپ  یملع - تاسـسؤم  روط  نیمه  يوزوح و  زکارم  هب  تنرتنیا  یلاـتیجید  ياـه  هناـخباتک  دـیفم  بساـنم و  یفرعم  یتاـعالطا و 
. تشادرب يرثؤم  ياه  ماگ  یمالسا  مولع  ناققحم  فادها  دربشیپ 

، اهرازفا مرن  هب  ناققحم  هنیهب  یـسرتسد  ياه  هنیمز  داجیا  يزاس و  ناسآ  ریـسم  رد  هشیمه  هک  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم 
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هناخباتک یتاعالطا و  ياه  کناب  ییاسانـش  اب  تسا  هدرک  یعـس  راب  نیا  تسا ، هدوب  ماگـشیپ  نید  هزوح  رد  یلاتیجید  عبانم  اـه و  هاـگیاپ 
يوبن مالسالا  ۀجح  اب  ییوگتفگ  هطبار  نیمه  رد  دنک . یهارمه  شهوژپ  رما  رد  ار  یمالسا  مولع  نارگـشهوژپ  ناققحم و  یلاتیجید ، ياه 

مینک . یم  ناتروضح  میدقت  هک  میا  هاد  ماجنا  هژورپ  نیا  ریدم 
؟ دیا هداد  ماجنا  يراک  هچ  تنرتنیارد  دوجوم  یلاتیجید  عبانم  هب  یمالسا  مولع  ناققحم  یسرتسد  يارب  دییامرفب  ادتبا 

فلتخم ياه  هزوح  نارگـشهوژپ  ناققحم و  يارب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  رد  ریخا  هاـم  دـنچ  رد  هک  ییاـهراک  زا  یکی 
باتک تالجم و  تالاقم ، یتاعالطا  ياه  کناب  هب  یسرتسد  ياه  هنیمز  داجیا  ییاسانـش و  رما  تسا ، هدش  لابند  یمالـسا  یناسنا و  مولع 

زا یهوبنا  مجح  هئارا  رب  هوالع  هک  تسا  هدوب  ییاه  هاگیاپ  اهنت  ام  دوصقم  دارم و  راک  نیا  رد  هک  تسا  نشور  هتبلا  تسا . یجراـخ  ياـه 
اه هاگیاپ  لیبق  نیا  هب  یـسرتسد  دنـشاب . هدرک  مهارف  عبانم  نآ  يارب  زین  یـشهوژپ  ياه  تیلباق  تاناکما و  بایمک ، اضعب  مهم و  تاعالطا 

ياراد هک  ییاه  هاـگیاپ  مهم و  ياـه  تیاـس  زا  یخرب  دروم  رد  هک  تسا  یهجوت  لـباق  ياـه  هنیزه  تخادرپ  كارتشا و  قیرط  زا  ـالومعم 
. تسا هدش  ماجنا  اهنآ  هب  یسرتسد  داجیا  كارتشا و  ییاسانش و  راک  دنتسه  ینینچنیا  عبانم 

؟ تسا هدوب  هچ  دنتسه  یلاتیجید  ياه  هناخباتک  یتاعالطا و  عبانم  لماش  هک  ییاه  هاگیاپ  كارتشا  ییاسانش و  حرط  زا  فده 
مولع نارگشهوژپ  يارب  ار  ینیون  شور  تسا  هدرک  یعس  یلاتیجید  ياه  هناخباتک  یتاعالطا و  عبانم  ياراد  ياه  هاگیاپ  ییاسانش  اب  زکرم 

نیا زا  دنـشاب و  هتـشاد  یـسرتسد  یجراخ  عبانم  هب  یناسآ  تلوهـس و  اب  دـنناوتب  دارفا  نیا  اـت  دـنک  مهارف  هزوح  ناـققحم  صوصخب  ینید 
دنوش . علطم  نامز  لقا  دح  رد  یملع  تایرظن  نیرخآ  زا  یملع  عوضوم  رهرد  عبانم  هدمع  نتشاد  رایتخا  رد  نمض  قیرط 

یـشهوژپ زکارم  هزوح و  ناققحم  هب  نآ  هئارا  دنتـسه و  یلاتیجید  ياه  هناخباتک  یتاعالطا و  عبانم  لماش  هک  ییاه  هاگیاپ  ییاسانـش  يارب 
؟ دوش یم  یط  ار  یلحارم  هچ  هزوح 

زا دعب  هدومن و  ییاسانـش  ار  اهنآ  لوا  هلحرم  رد  دراد . دوجو  دنـشاب  یتاعالطا  یملع و  عبانم  لماش  هک  يددـعتم  ياه  هاگیاپ  تنرتنیا  رد 
یفرعم و یـشهوژپ  یملع  زکارم  هب  ار  اهنآ  دـعب  هلحرم  رد  میوش و  یم  كرتشم  ار  بساـنم  دراوم  قیقد ، یلیـصفت و  ییاسانـش  یـسررب و 

. میهد یم  رارق  ناققحم  سرتسد  رد  ار  اهنآ  كارتشا 
یم رارق  یـشهوژپ  یتاقیقحت و  زکارم  ای  ناققحم و  رایتخا  رد  تروص  هچ  هب  یلاتیجید  ياه  هناخباتک  یتاـعالطا و  ياـه  هاـگیاپ  كارتشا 

؟ دریگ
ماجنا راک  نیا  هک  داد  رارق  مه  رگید  ناربراک  رایتخا  رد  ار  نآ  هدوب  نکمم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  روکذـم  ياه  هاگیاپ  زا  یخرب  كارتشا 

. دننک هدافتسا  دنناوتب  دوخ  یشهوژپ  زکرم  زا  ناققحم  ات  میا  هداد  ناگیار  كارتشا  هناگادج  تروص  هب  یضاقتم  زکارم  هب  هدش و 
؛ درک فیرعت  هناگادـج  كارتشا  کی  دـیاب  زکرم  ره  ای  ربراک  ره  يارب  هک  تسیا  هنوگ  هب  یتاعالطا  ياه  هاـگیاپ  نیا  زا  رگید  یخرب  اـما 

. تسا هدش  مهارف  اهنآ  كارتشا  فیفخت  دص  رد  اب 80  دنا  هدوب  اهکناب  لیبق  نیا  زا  هدافتسا  هب  لیام  هک  يزکارم 
؟ تسیچ یتاعالطا  ياه  کناب  یلاتیجید و  ياه  هناخباتک  نیا  رد  دوجوم  عبانم  تاعوضوم 

عبانم هک  دوش  مادـقا  یعبانم  اه و  هاگیاپ  صوصخ  رد  رتشیب  هدـش  یعـس  اما  تسا  ددـعتم  اه  هناـخباتک  نیا  رد  دوجوم  عباـنم  تاـعوضوم 
. دنشاب اراد  ار  یمالسا  مولع  یناسنا و  مولع  اب  طبترم 

؟ دنتسه رادوخرب  یتاناکما  اه و  تیلباق  هچ  زا  یتاعالطا  ياه  کناب  یلاتیجید و  ياه  هناخ  باتک  نیا 
رب هوالع  ینعی  دـنرادروخرب  ییالاب  یـشهوژپ  ياه  تیلباق  تاناکما و  زا  الومعم  زکرم  طسوت  هدـش  ییاسانـش  یلاتیجید  ياه  کناب  ماـمت 
هک دنا  هداد  رارق  تاعالطا  نیا  يور  رب  مه  يا  هژیو  تاناکما  دنتـسه ؛ همان و ... نایاپ  هلاقم و  هلجم ، باتک ، زا  یهوبنا  مجح  ياراد  هکنیا 

. دنک یم  تحار  رایسب  ار  ناقححم  شهوژپ  قیقحت و  رما 
؟ دش دهاوخ  هدوزفا  اه  کناب  نیا  دادعت  رب  ایآ 
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ناـققحم و راـیتخا  رد  مینک و  باـختنا  ار  اـه  نیرتـهب  میراد  یعـس  اـم  دراد . همادا  ناـنچمه  زکرم  طـسوت  اـه  کـناب  نـیا  ییاسانـش  هـلب ،
. میهد رارق  نارگشهوژپ 

؟ دنا هدرک  لابقتسا  اه  کناب  نیا  زا  ردقچ  يوزوح  زکارم  لاح  هب  ات 
هب کیدزن  رایتخا  رد  هدـش و  هیهت  اهنآ  هدافتـسا  يامنهار  تاوزج  ناونع  هب  یتاوزج  هدـش  ییاسانـش  ياه  هناخباتک  اه و  کناب  همه  يارب 

. تسا هتفرگ  رارق  هزوح  یشهوژپ  یشزومآ و  زکرم   150
. دنا هدش  زکرم  نیا  هارمه  نفلت  ياه  رازفا  مرن  یتاعالطا  کناب  كرتشم  رفن  هب 140000  کیدزن  نونکات  راک  نیا  لابند  هب 

اه کناب  نیا  هعسوت  شرتسگ و  رد  هتسناوت  ردقچ  یتاعالطا  ياه  کناب  نیا  يدصتم  ناونع  هب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 
؟ دشاب قفوم 

هعـسوت شرتسگ و  اب  زکرم  تسا . یتنرتنیا  ياه  هاگی  اپ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  اه ،  کـناب  يزادـنا  هار  زکرم  مهم  فادـها  زا  یکی 
روشک رـسارس  رد  ار  ألخ  نیا  تسا  هدرک  یعـس  یمالـسا ، مولع  هزوح  رد  یتنرتنیا  ياه  هاگیاپ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  اـه ،  کـناب 

بـالط و يارب  یـشهوژپ  یملع - َـالماک  یطیحم  بساـنم ، طیارـش  ندرک  مهارف  اـب  دـناوتب  اـت  دـنک  ناربـج  يوزوح  زکارم  رد  صوصخب 
. تسا هدرک  بسک  ار  یبسن  تیقفوم  هار  نیا  رد  هللادمحب  هک  دروآ  دوجو  هب  ینید  مولع  ناققحم 

دیلوت دحاو  - 2

یفرعم - 1

تاقیقحت دحاو  طسوت  هدش  هیهت  عبانم  زا  هدافتسا 
صخشم يدنب  نامز  ساسا  رب  نوتم  عبانم و  لیوحت  .2

دحاو یفیک ،  لرتنک  دحاو  نشیمینا ،  دحاو  رازفا ،  مرن  دحاو  یـسیون ،  همانرب  دـحاو  کیفارگ ،  دـحاو  یئارجا ،  تیریدـم  اب  يراکمه  .3
زکرم شورف  یناگرزاب و  پاچ و  دحاو   ، CD،DVD دیلوت دحاو  يراذگ ،  لفق 

هنازور تاشرازگ  هیهت  .4

اه رازفا  مرن  دیلوت  دنور  رادومن  - 2

 : رازفا مرن  دیلوت  ياهدحاو  - 1

-7 کیفارگدحاو دیلوت 6 - تیریدم  شیاریو 5 - يریگ و  طلغ  پیات  دحاو  تاقیقحت 4 - دحاو  یئارجا 3 - تیریدم  لماع 2 - ریدم  - 1
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-DVD 12 و CD ریثکت دیلوت و  دحاو  - 11 يرازگ لفق  دحاو  یفیک 10 - لرتنک  دحاو  نشیمینا 9 - دحاو   - 8 یسیون همانرب  دحاو 
يرادا  یمومع و  طباور  دحاو  یلام 15 - روما  دحاو  شورف 14 - یناگرزاب و  تیریدم  پاچ 13 - دحاو 

 : رازفا مرن  کی  دیلوت  ياهزاین  -4
 . یئارجا ریدم  هب  همانرب  دیلوت  رب  ینبم  روتسد  لماع :  ریدم  -1

يریگیپ یتاقیقحت و  ياوتحم  اب  همانرب  دیلوت  و   ( شیاریو يریگ و  طلغ  پیات   ، ) تاقیقحت ندش  یئارجا  روتسد  یئارجا :  تیریدم  -2
. دیلوت تیریدم  زا  رازفا  مرن  دنور 

ههبش چیه  نودبو  یعوضوم  يا ،  هراوتخرد  تسرهف  رازفا و  مرن  ناونع  اب  عماج  زاین و  دروم  نوتم  ندرک  هدامآ  - 1  : تاقیقحت دحاو  - 1
اه تیاس  زا  ینابیتشپ  : تیاس دحاو  - 3 يریگ .  طلغ  نوتم ،  حالصا  یتاقیقحت ،  نوتم  پیات  شیاریو :  يریک و  طلغ  پیات  دحاو  - 2 يا . 
رب ینبم  یئارجا  تیریدم  روتسد  يریگیپ  دیلوت :  تیریدم  زکرم 3 - تیاس  يوررب  زکرم  يدیلوت  ياه  رازفا  مرن  لیاف  رابخا و  نتشاذگ  و 
 . یئارجا تیریدم  دییات  اب  دیلوت و  تیریدم  فرط  زا  یبتک  روتسد  یط  گیفارگ :  دحاو  روکذم 1 - ياه  دحاو  اب  قوف  رازفا  مرن  دیلوت 

هحفص یلاتیجید ،  هناخباتک  مت  لیابوم ،  مت  سکع ،  رسناپسا ،  یلصا ،  هحفص  گنیدول ،  تاحفص  لماش :  ناروتا  یحارط :  دنور 
CD لبیل یلخاد ،  کپ  ینوریب ،  کپ  پاچ :  دنور  . دشاب یم  ناگدنروآ  دیدپ  ام ،  هرابرد  يزاجم ،  هاگشیامن  ملیف ،  هحفص  سکع ، 

دنور یئارجا .  تیریدم  دییات  اب  دیلوت و  تیریدم  فرط  زا  یبتک  روتسد  یط  یسیون :  همانرب  دحاو  رنب 2 - رتسوپ و  رادیرخ ، تبث  تراک  ،
یط نشیمینا :  دحاو  نوتم 3 - يرازگ  دک  یلاتیجید ،  هناخباتکو  لیابوم  ياه  مت  ناروتا ،  ياه  یحارط  نتفرگ  لیوحت  یسیون :  همانرب 
ياه هاگشیامن  دیلوت  رازفا  مرن  ياهزاین  قبط  نشیمینا :  دحاو  دنور  یئارجا .  تیریدم  دییات  اب  دیلوت و  تیریدم  فرط  زا  یبتک  روتسد 
دییات اب  یئارجا و  تیریدم  فرط  زا  یبتک  روتسد  یط  یفیک :  لرتنک  دحاو  - 4 يا هنایار  ياهیزاب  نشیمینا و  تخاس  اماروناپ ،  يزاجم ، 

یط يرازگ :  لفق  دحاو  - 5 ددرگ .  یم  رداص  ییاهن  روتسد  دننک و  یم  تراظن  ار  پاچ  یحارط و  روما  هیلک  رازفا و  مرن  لماع  تیریدم 
ینز و دک  رازفا و  مرن  حول  نتفرگ  لیوحت  يرازگ :  لفق  دحاو  دنور  یئارجا .  تیریدم  دییات  اب  دیلوت و  تیریدم  فرط  زا  یبتک  روتسد 

دیلوت ریدم  دییات  لماع و  ریدم  ییاهن  ياضما  اب  رازفا  مرن  نتفرگ  لیوحت  : DVD و CD ریثکت دیلوت و  دحاو  - 7  . همانرب رد  لفق  لامعا 
تهج دیلوت  ریدم  دییات  لماع و  ریدم  ییاهن  ياضما  اب  هریغ ..  رنب و  رتسوپ ،  لبیل ،  کپ ،  نتفرگ  لیوحت  پاچ : دحاو  - 6 ریثکت تهج 

رب ار  رازفا  مرن  شورف  دنور  یئارجا  تیریدم  دییات  اب  لماع و  تیریدم  فرط  زا  یبتک  روتسد  یط  شورف :  یناگرزاب و  تیریدم  پاچ 
شورف روتکاف  رودص  ریثکت ،  پاچ ،  ياه  هنیزه  تخادرپ  تهج  لماع  تیریدم  فرط  زا  یبتک  روتسد  یط  یلام :  روما  - 1 دراد . هدهع 
دییات اب  دیلوت و  تیریدم  فرط  زا  یبتک  روتسد  یط  يرادا :  یمومع و  طباور  دحاو  - 2 دراد . هدهعرب  ار  هریغ ..  قوقح و  تخادرپ  ، 

. دراد هدهع  رب  ار  یلام  روما  فرط  زا  هرداص  ياه  روتکاف  يریگیپ  یلام  روما  یئارجا و  تیریدم 

يا هنایار  ياه  رازفا  مرن  شرافس  دیلوت و  - 3

شورف هـئارا و  يدربراـک ، ياـهرازفا  مرن  يزاـس  هداـیپ  یحارط و  فدــه  اـب  لاـس 1387  رد  ناهفـصا  هیمئاـق  ياهناـیار  تاـقیقحت  زکرم 
عالطا ياههاگیاپ  بو و  تاحفص  یحارط  یناریا ، تاسسوم  اهنامزاس و  رد  یجراخ  ياهرازفا  مرن  يزاس  یموب  يرازفا ، مرن  تالوصحم 
هتشذگ روشک   IT هصرع هب  اپ  روشک  یمومعو  یگنهرفزکارم  اهنامزاس و  رد  تاعالطا  يروانف  ياقترا  فدـه  اب  عومجم  رد  یناـسر و 

. تسا
اب ات  دـناهدومن  شالت  هراومه  هعومجم  نیا  ناریدـم  ناراذـگ و  هیاپ  ناونع  هب  تاطابترا  تاـعالطا و  يرواـنف  نیـصصختم  ناسانـشراک و 

يریگراکب رد  دـیدج  ياهلح  هار  هدـنیاشگ  تاعالطا ، يروانف  تیریدـم  هرواشم و  يرازفا و  مرن  هناماس  يزاس  هدایپ  هزوح  رد  يروآون 
. دنشاب یصوصخ  یتلود و  تاسسوم  اهنامزاس و  رد   IT
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اب ار  دوخ  نایامرفراک  نایرتشم و  ات  تسا  هدومن  شالت  هراومه  يرازفا  مرن  زکرم  کی  ناونع  هب  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
دیامن . بلج  تاعالطا  يروانف  ياههژورپ  بلاق  رد  يرازفا  مرن  تامدخ  نیرتهب  هئارا 

يروانف هعـسوت  زکرم  یناسر ،  عالطا  یلاعیاروش  تاعالطا ، يروانف  یلاعیاروش  اـب  يراـکمه  کـیتامروفنا و  یلاـع  ياروش  رد  تیوضع 
يراک قباوس  هلمج  زا  زین  روشک  رد  تاعالطا  يروانف  نایلوتم  ریاس  یمالـسا و  داشرا  گنهرف و  ترازو  لاتیجید  ياههناسر  تاـعالطا و 

. تسا روشک  رد   IT هعسوت هزوح و  نیا  رد  ام 
يزاس هدایپ  هنیمز  رد  ورـشیپ  ياههعومجم  هلمج  زا  زکرم  نیا  کش  نودـب  دایز ،  هداعلا  وف ق  یـشهج  اب  تیلاعف  لاس  تشذگ 2  زا  سپ 

. تسا روشک  رد  اوتحم  تیریدم  متسیس  دنمشوه و  هناماس  یناسر ، عالطا  عماج  متسیس 
 : دشاب یم  ریز  حرش  هبزکرم  تیلاعف  ياههنیمز 

یمالسا مولع  يرازفا  مرن  دیلوت  یحارط و 
يرتشم  شرافس  رازفا  مرن  دیلوت  یحارط و 

بو  تحت  يرازفا  مرن  تالوصحم  تادیلوت و  شورف 
ینامزاس  لاترپ  تیاس و  بو  یحارط 

بو  رب  ینتبم  يرازفا  مرن  عماج  ياهلح  هار  يزاس  هدایپ 
تاعالطا  يروانف  ياههژورپ  تیریدم  هرواشم و 

لاتیجید  رنه  کیفارگ و 
شناد  تیریدم  متسیس  يریگراکب  يزاس و  دنمشوه 

اهنامزاس  زاین  ساسا  رب  رازفا  مرن  يزاس  یموب 
 Online تامدخ اهسیورس و  هئارا 

یتاعالطا  کناب  اههاگیاپ و  يزاس  هدایپ 
(SEO  ) وجتسج ياهروتوم  رد  تیاس  بو  يزاس  هنیهب 

رازفا مرن  دیلوت 
تیلاعف و نیرتیلـصا  ناوتیم  ار  فلتخم ، ياههنیمز  رد  يرازفا  مرن  هناماس  رارقتـسا  يزاس و  هدایپ  دـیلوت و  یحارط ، لیلحت ، یجنـسزاین ،
رد ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  رد  رازفا  مرن  دیلوت  یلک  روط  هب  تسناد . ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  صـصخت 

دریگیم : ماجنا  لیذ  شخب  ود 
يرتشم شرافس  هب  صاخ  يدربراک  ياهرازفا  مرن  دیلوت 

گرزب و ياهداهن  اهنامزاس و  رد  يدربراک  همانرب  رازفا و  مرن  دـیلوت  يزاـس و  هداـیپ  هنیمز  رد  دوخ  هبرجت  لاـس  رب 2  هیکت  اـب  زکرم  نیا 
مرن هعومجم  رد  ار  يدـنمناوت  نیا  یـسیون ، همانرب  متـسیس و  یحارط  لیلحت و  روما  رد  هربخ  ناسانـشراک  زا  يریگ  هرهب  اب  روشک و  ربتعم 

فلتخم ياهکبس  زا  هدافتسا  اب  يرتشم  شرافس  هب  يدربراک  ياههمانرب  يزاس  هدایپ  ارجا و  هب  تبـسن  ات  تسا  هدومن  داجیا  دوخ  يرازفا 
یحارط و رد  ایند  زور  ياه  يژولودـتم  يژولونکت و  زا  هدافتـسا  دـیامن  مادـقا  فلتخم  ياـههزوح  رد  يرازفا ، مرن  تاـقیقحت  يراـمعم و 

ياههناماس دـیلوت  يرازفا و  مرن  ياههژورپ  رد  هراومه  رازفا  مرن  يرامعم  نیون  ياهکبـس  يریگراـکب  نینچمه  رازفا و  مرن  يزاـس  هداـیپ 
. تسا هدوب  رظندم  زکرم  نیا  یتاعالطا 

دیلوت رد  زکرم  نشور  قباوس  هتشذگ و  نایلاس  لوط  رد  رما  نیا  نایلوتم  زا  يرتشم  شرافـس  ياهرازفا  مرن  دیلوت  رد  یلاع  هبتر  ندوب  اراد 
. تسا يرازفا  مرن  یتاقیقحتزکرم و  کی  ناونع  هب  ام ، يالاب  ناوت  هدنهد  ناشن  صاخ ، يدربراک  رازفا  مرن  اههد 
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ياههناماس اوتحم ، تیریدـم  ياهمتـسیس  تیریدـم ، تاعالطا  يرازفا  مرن  متـسیس  يزاس  هداـیپ  یتاـعالطا ، ياـههناماس  داـجیا  یحارط و 
ياـههمانرب دـیلوت  هزوـحرد  زکرم  قـباوس  هـلمج  زا  ددـعتم  ناـیرتشم  يارب  هژورپ  لرتـنک  تیریدـم و  يرازفا  مرن  ياهمتـسیس  دنمــشوه ،

. تسا صاخ  يدربراک 
يرازفا مرن  تالوصحم  هئارا 

اهنآ نیرتمهم  زا  هک  تسا  هدومن  هضرع  رازاب  هب  ار  يددـعتم  يرازفا  مرن  تالوصحم  نونکاـت  ناهفـصا  هیمئاـق  ياهناـیار  تاـقیقحت  زکرم 
: درک هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوتیم 

هیمئاق )  ياهناسر (  دنچ  ياوتحم  تخاس  رازفا  مرن  - 
( ایوپ  ) عماج لاتروپ )  ) لاترپ اوتحم و  تیریدم  متسیس  - 

 ( غابراهچ  ) یناگرزاب يرادباسح ،  متسیس  - 
( يرادا نویساموتا   ) یشهوژپ یملع و  تاسسوم  يرازفا  مرن  هچراپکی  ياهمتسیس  - 

 ( هیمئاق  ) دنمشوه ثوتولب  تفایرد  لاسرا و  هناماس  - 
هیمئاق )   ) باتک  Editor تخاس

ای هتـسب  کی  تروص  هب  بلغا  ار  دوخ  يرازفا  مرن  تالوصحم  ام  هک  تسا  نیا  رد  رازفا  مرن  هدننک  دیلوت  ياهتکرـش  بلغا  اب  ام  توافت 
(Customize  ) يزاـس یموـب  يرتـشم  زاـین  ساـسارب  ار  يرازفا  مرن  لوـصحم  ره  نینچمه  میراذـگیم و  شورف  هب  يرازفا  مرن  جـیکپ 

. مییامنیم
رد تسیاـبیم  هـک  دـنراد  ار  دوـخ  صاـخ  ياهيدـنمزاین  دوـخ ، یلخاد  ياهدـنیآرف  رد  یناریا  ياهتکرـش  زکارم و  اـهنامزاس ، بـلغا 

اهنآ زاین  يوگباوج  يرازفا  مرن  هتـسب  تروص  هب  هدامآ  يرازفا  مرن  تالوصحم  دـیرخ  ددرگ و  ینیب  شیپ  اهنآ  يرازفا  مرن  ياهمتـسیس 
اهنآ هب  صاخ  يربراک  ياههمانرب  بلاغ  رد  هدومن و  يزاس  یموب  رازفا  مرن  رد  ار  نایرتشم  صاخ  ياهيدنمزاین  ام  روظنم  نیدـب  تسین .

. مینکیم هئارا 
. دینک هعجارم  زکرم  يرازفا  مرن  تالوصحم  یفرعم  هحفص  هب  رتشیب  تاحیضوت  يارب 

هارمه نفلت  ياه  رازفا  مرن  شرافس  دیلوت و  - 4

امش رانک  رد  تحار  رایسب  يرازبا  هدنیآ و  ههد  رترب  يروانف  هارمه  نفلت 
نیدب دیاهداد ،  صیصخت  هارمه  نفلت  هزوح  رد  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  يراک  هموزر  هعلاطم  يارب  هک  یتقو  زا  رکـشت  اب 

راضحتـسا هب  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  طسوت  هدش  ارجا  ياههژورپ  اهيدنمناوت و  تادـیلوت ،  رب  رـصتخم  یحرـش  هلیـسو 
مییامن . هئارا  روشک  یتاعالطا  یگنهرف و  گرزب  هعماج  هب  کچوک  دنچ  ره  یتمدخ  میناوتب  هک  دیما  نیا  اب  دسریم .

ندوب اراد  رفن ، ) نوـیلیم  دصتـشه  دراـیلیم و  راـهچ   ) اـیند مدرم  تیرثـکا  طـسوت  نآ  زا  هدافتـسا  هارمه و  ياـهنفلت  نوزفا  زور  شرتـسگ 
جوـم هک  تسا  نـیا  رگناـیامن  یگمه  رود  هار  زا  هداد  لاـقتنا  ياههکبـش  هـب  لاـصتا  ناـکما  نـینچمه  اهیـشوگ و  يرازفا  مرن  تاـناکما 

نآ زا  ناوتیم  هک  دشابیم  يریگ  لکش  لاح  رد  ریگارف  روط  هب  تاعالطا  يروانف  لاتیجید و  يژولونکت  ياتـسار  رد  يروانف  زا  يدیدج 
یبایتسد فده  اب  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  ور  نیا  زا  دومن . دای  هارمه  نفلت  ياهرازفا  مرن  رازفا و  تخـس  جوا  ناونع  هب 

زا يدایز  دادـعت  هب  تیانع  اب  داهن و  ایند  یگنهرف  هصرع  هب  مدـق  یمالـسا  یملع و  هعماج  ياهزاین  تهج  رد  نآ  هعـسوت  يروانف و  نیا  هب 
یبرع و یـسراف ،  نابز  هب  هارمه  نفلت  ياهرازفا  مرن  دیلوت  هیهت و  هب  مادـقا  هنیمز ،  نیا  رد  بسانم  یـسیلگنا  یبرع و  یـسراف ،  ياههمانرب 
رد زکرم  نیا  نایلوتم  نیرید  هقباس  هبرجت و  هب  هجوت  اب  هک  دومن  دـشاب  يزاس  هدایپ  لـباق  اـهلیابوم  عاونا  همه  رد  هک  يروط  هب  یـسیلگنا 
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زین یقوقح و  یقیقح و  صاخـشا  یمامت  اب  يراکمه  تهج  مزـال  یگداـمآ  اههدـننک )  دـیلوت  نیلوا  ءزج  لاـس (  دودـح 4  رد  هنیمز  نیا 
. تسا هتشاد  مالعا  ار  تارادا 

لاس 1387 رد  لیابوم ،  ياهرازفا  مرن  دـیلوت  تعنـص  نایلوتم  زا  یکی  ناونع  هب  زکرم  نیا  هک  تسا  رکذ  لـباق  هاـتوک  ياهمدـقم  ناونع  هب 
میت دشابیم . تیلاعف  هب  لوغـشم  روشک  تاسـسؤم  تبث  هرادا   10860152026 یلم :  هسانـش  2373 و  تبث : هرامش  اب  هدیدرگ و  سیـسات 
ءزج دوخ  یـصصخت  هنیمز  رد  هک  دشابیم  روشک  يوزوح  یهاگـشناد و  دادعتـسا  اب  هدرک و  لیـصحت  ناناوج  زا  لکـشتم  زکرم  نیا  ینف 
هلمج زا  دـنراد . ار  لیابوم  يور  ارجا  لباق  هماـنرب  عون  ره  دـیلوت  ییاـناوت  دـندرگیم و  بوسحم  روشک  ياـهورین  نیرتدـنمناوت  نیرتهب و 

يدعبود ياهيزاب  عاونا  یـشزومآ و ، ...  يدربراک ،  ياهرازفا  مرن  لاتیجید ،  ياهگولاتاک  کینورتکلا ،  باتک  یتاعالطا ،  ياهکناب 
: دیآیم ریز  رد  زکرم  نیا  طسوت  هدش  ارجا  ياههژورپ  تادیلوت و  رتهب  يدنب  هتسد  يدعب و . ..... هس  و 

 : زکرم ياهيدنمناوت 
هارمه نفلت  يور  رب  اههمان و ...  نییآ  یصصخت ،  بتک  عاونا  يزاس  هدایپ  لیابوم :  يور  باتک 

. لیابوم يور  رب  صخش  ای  نامزاس  يراک  هنیمز  هب  طوبرم  گولاتاک  ای  همان  یفرعم  يزاس  هدایپ  لیابوم :  يور  لاتیجید  گولاتاک 
( ناینرپ  ) هارمه نفلت  يا  هناسر  دنچ  ياه  رازفا  مرن  تخاس  روتوم 

. هارمه نفلت  يور  رب  ایوپ  اتسیا و  یتاعالطا  ياهکناب  يزاس  هدایپ 
. لیابوم يور  رب  اههشقن  اهبایریسم و  يزاس  هدایپ 

هارمه نفلت  يور  رب  ( GPRS Based  ) نیالنآ ياهمتسیس  يزاس  هدایپ 
هارمه نفلت  يور  رب  ياهناسر  دنچ  یشزومآ  ياهرازفا  مرن 

(SMS Center  ) هاتوک مایپ  تیریدم  ياهمتسیس  يزاس  هدایپ 
لیابوم يور  رب  يدعب  هس  يدعب و  ود  ياهيزاب  عاونا  دیلوت 

يرتشم تساوخ  ساسا  رب  رازفا  مرن  يزاس  هدایپ 
: اهنامزاس يارب  تالوصحم  زا  هدافتسا  يایازم 

اههنیزه  شهاک 
رازفا مرن  يور  یتاغیلبت  ياهیهگآ  بذج  قیرط  زا  اهنامزاس  يارب  دمآ  رد  بسک  ناکما 

نکمم  نامز  نیرتمک  رد  زاین  دروم  تاعالطا  هب  نیصصختم  مدرم و  یسرتسد  تلوهس 
روشک  ICT جوم اب  ندش  گنهامه 

نامزاس تامدخ  تیفیک  عونتم و  ياهصخاش  ندرب  الاب 
مدرم اب  اهنامزاس  رتهب  طباور  يرارقرب  تهج  بسانم  رتسب  داجیا 

یمومع تامدخ  یناهج  ياهدرادناتسا  حطس  نیرتالاب  رد  يریگرارق 
يربراک تلوهس  لیلد  هب  مومع  يوس  زا  لابقتسا  نآ و  ندوب  دیدج  هب  هجوت  اب  راک  تیباذج 

ذغاک هب  تبسن  یگدوسرف  مدع 
تالوصحم یمومع  ياهیگژیو 

 ... ( یسیلگنا و یبرع ،  یسراف ،  رظن (  دروم  نابز  زا  هارمه  نفلت  هاگتسد  ینابیتشپ  هب  زاین  نودب  اهنابز ، یمامت  زا  ینابیتشپ 
 ( Portable  ) لمح تیلباق  ندوب و  سرتسد  رد 

هدافتسا بصن و  یگداس 
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نییاپ  رایسب  مجح 
هارمه نفلت  ياههاگتسد  تاناکما  لقادح  زا  هدافتسا 

. نآ شیامن  هحفص  هزادنا  هارمه و  نفلت  عون  ساسا  رب  یسراف  نوتم  ینیچ  فورح 
 ( دنکن ینابیتشپ  ار  یسراف  رگا  یتح  .) اهیشوگ رثکا  يور  رب  بصن  لباق 

ایند زور  يژولونکت  اب  قابطنا 
رازفا مرن  رد  هدش  جرد  تاعالطا  يارب  ینتم  یکیفارگ و  ياهنیزگ  يوجتسج  ياهونم  ياراد 

یسمل تاحفص  قیرط  زا  لرتنک  تیلباق  اب  ياهیشوگ  اب  يراگزاس 
تالوصحم زا  مادک  ره  يور  رب  يراذگ  لفق  ناکما 

: هدش ماجنا  ياههژورپ 
روشک  رد  راب  نیلوا  يارب  یلاعلاهلظدم »  » ياهنماخ هللاۀیآ  ترضح  تائاتفتسالا  ۀبوجا  هروظنمود  رازفا  مرن  تخاس  -1

نارکمج  سدقم  دجسم  یصصخت  تاروشنم  هروظنم  ود  رازفا  مرن  تخاس  -2
هیاسمه  ناملسم  یبرع  ياهروشک  روشک و  دیلقت  ماظع  عجارم  هلاسر  هارمه  نفلت  ياهرازفا  مرن  تخاس  -3

یناــشن هـب  زکرم  یتــنرتنیا  تیاــس  يور  رب  ناــگیار  تروـص  هـب  نآ  هـئارا  هارمه و  نـفلت  رازفا  مرن  ناوــنع  زا 2500  شیب  تخاــس  -4
. تسا هدش  دیلوت  یقوقح  یقیقح و  زکارم  اهناگرا و  يارب  هک  یگنهرف  تاشرافس  هیلک  www.ghaemiyeh.com و 

تیاس دحاو  - 3

لاتروپ تیاس و  داجیا  یحارط و  - 1

تیاس یکیفارگ  یحارط  - 1

( تیاس بو  یحارط   ) تیاس یحارط 
رب هوالع  زکرم  ناحارط  تسا . ناربراک  زاین  هب  هجوت  اب  تیاس  یحارط  ناهفـصا  هیمئاق  ياهناـیار  تاـقیقحت  زکرم  تامدـخ  نیرتهدـمع  زا 

ییازسب هدافتـسا  اهتیاس  بو  یکیفارگ  یحارط  رد  دوخ  يرنه  هقیلـس  قوذ و  زا  تیاس ،  یحارط  هنیمز  رد  یفاک  هبرجت  شناد و  نتـشاد 
. دننکیم

هدش هئارا  نوتم  ریواصت و  زا  فلتخم  تاحفـص  داجیا  طقف  تیاس  یحارط  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  ناسانـشراک  دـید  زا 
. درک ظاحل  دیاب  ار  یفلتخم  ياهرتماراپ  دـیفم ، دـمآراک و  تیاس  کی  داجیا  قفوم و  تیاس  بو  یحارط  يارب  هکلب  تسین ، ربراک  طسوت 
، تیاس ناربراک  نابطاخم و  عون  نییعت  زا  دـعب  تسا . تیاس  ناـبطاخم  فدـه و  رازاـب  یـسررب  تخانـش و  تیاـس  یحارط  رد  مدـق  نیلوا 
، بو یحارط  سیون  همانرب  میت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دریگیم . رارق  ناحارط  راک  همانرب  رد  يربراک  طـبار  عقاو  رد  یکیفارگ و  یحارط 

. دزادرپیم تیاس  سر  وس  داجیا  يزاس و  هدایپ  هب  يزاوم  روط  هب 
رواشم هراومه  زکرم ،  یحارط  میت  ناهفصا ،  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  طسوت  هدش  یحارط  ياهتیاس  هنومن  قفوم  هبرجت  دوجو  اب 
. دوب دهاوخ  امش  یکیتامروفنا  ياهزاین  يوگباوج  اههدیا  نیرتهنیهب  هئارا  اب  هدوب و  دوخ  ناربراک  يارب  يدمتعم  نئمطم و  نابیتشپ  و 

! مینک باختنا  بوخ  تیاس  حارط  کی  هنوگچ 
ار هدش  ماجنا  راک  دناهدرک  هنیزه  هک  یغلبم  هزادنا  هب  دندوبن و  یضار  یلبق  حارط  زا  هک  دنتفگ  مهب  اهراب  هک  مسانـشیم  ور  ییاهيرتشم 

یحارط يارب  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اجنیا  هک  یلاوس  دوب . دوهـشم  اهنآ  اب  يراـکمه  زا  ینامیـشپ  ناشیاهتبحـص  رد  دندیدنـسپن .
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. مینک باختنا  ار  بسانم  حارط  روطچ  میریگب و  رظن  رد  حارط  باختنا  يارب  ار  ییاهرایعم  هچ  اهراک  کـیفارگ  یحارط  اـی  تیاـس و  بو 
تراهم و تیقالخ ، مادک  ره  دنتـسه و  ازجم  ًالماک  هلوقم  ود  پاچ  کیفارگ و  یحارط  تیاس و  بو  یحارط  هک  موش  رکذتم  دـیاب  ادـتبا 
زا مادکره  دروم  رد  يدراوم  اهتنا  رد  مینک و  رکذ  ار  كرتشم  ياهرایعم  منکیم  یعـس  هلاقم  نیا  رد  دنبلطیم . ار  دوخ  هب  صتخم  شناد 

. درک مهاوخ  هفاضا  اهنآ 
؟ تسیچ بوخ 

ياـهراک اـب  یحارط  ًافرـص  اـی  بوخ  حرط  مروـظنم  منکیم  بوـخ  حارط  زا  تبحـص  یتـقو  تسین . تفـص  کـی  زا  رتـشیب  يزیچ  بوـخ 
ثحب دـب  ای  بوخ  حرط  دروم  رد  مهاوخیمن  اجنیا  رد  و  تس ؛ يراکمه  يارب  هنیزگ  نیرتبسانم  باختنا  فدـه  هکلب  تسین  هداعلاقوف 

دهد ماجنا  یبوخ  رایسب  ياهراک  تسا  نکمم  یحارط  کی  دنتسه . راک  هب  لوغـشم  ناریا  رد  ام  زا  رتهب  رایـسب  ناحارط  ًاملـسم  نوچ  منک 
. دشابن امش  اب  يراکمه  يارب  بسانم  اما 

! دینک قیقحت 
شدروم رد  هتشاد  يراکمه  امش  نایانـشآ  ای  ناتـسود و  زا  یکی  اب  ًالبق  هک  دینادیم  ای  هدش و  یفرعم  امـش  هب  یـسک  فرط  زا  حارط  رگا 

کی رد  دیهاوخب  دناهتـشاد  ار  وا  اب  راک  هقباس  هک  یناسک  زا  تسا . حارط  اب  رتشیب  ییانـشآ  هار  نیرتلوقعم  نیرتهداس و  نیا  دـینک . لاوس 
. دننک فصو  ناتیار  هب  راک  ماگنه  هب  ار  شدهعت  يریذپ و  فاطعنا  شیاهراک ، وا ، هلمج 

! دنتسین نازرا  بوخ  ناحارط 
تراهم صصخت و  نتشادن  دنکیم ، کمک  راکنامیپ  باختنا  رد  يراوشد  ندش و  هدیچیپ  هب  هک  يدراوم  زا  یکی  ام  روشک  رد  هنافـسأتم 

يرامعم و حارط  دنکیم  راک  دکوتا  همانرب  اب  رفن  کی  دوشیم ، رگشیارآ  دنکیم  یچیق  ار  شردارب  ياهوم  راب  کی  یـسک  تسا . یفاک 
فالتخا لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  هلئـسم  نیا  دوشیم . کیفارگ  حارط  دـنکیم و  راک  پاشوتف  همانرب  اب  رفن  کی  دوشیم و  یـشک  هشقن 
تخادرپ ار  شاهنیزه  دـیاب  دـیراد  جایتحا  ناـتراک  يارب  ياهفرح  بوخ و  حارط  رگا  تسا . يراـک  فلتخم  ياهفنـص  رد  اـهتمیق  نیب 

دینکیم و هدافتـسا  لوصحم  زا  اهلاس  درک ، دـیهاوخ  هنیزه  زاب  کی  بوخ  تیاس  بو  حارط  ای  کیفارگ و  حارط  کی  باختنا  اب  دـینک .
رد نازرا  حارط  باختنا  اب  دوخ  نامگ  هب  یهاگ  دش . دهاوخ  ماجنا  امـش  تراجت  تیـصخش  روخ  رد  تیفیک  اب  هدـش  ماجنا  هژورپ  حرط و 

. دش میهاوخ  لبقتم  ار  هرابود  ياههنیزه  يدوز  هب  هک  تسا  هدرک  تباث  هبرجت  نامز  تشذگ  اب  اما  مینکیم  ییوج  هفرص  اههنیزه 
! دراد ییاهداهنشیپ  امش  يارب  تسین  هدنونش  اهنت  بوخ  حارط  دسرپیم ، لاوس  دایز  بوخ  حارط 

اما دـهد . لـیوحت  اـم  هب  ار  ناـمحرط  یتدـم  زا  سپ  دریگب و  ار  اـم  يوـگول  نتم و  هک  تـسا  یـسک  بوـخ  حارط  دـننکیم  رکف  یهورگ 
امـش تراجت  هیحور  دینکیم . رکف  روطچ  امـش  هک  دراد  تیمها  وا  يارب  دسرپیم . لاوس  دایز  امـش  زا  بوخ  حارط  کی  تسین . روطنیا 
لوبق زا  شیپ  بوخ  حارط  تسیچ . تیاـس  بو  نآ  اـی  روـشورب و  نیا  یحارط  زا  ناتفدـه  تس . یگنر  هچ  امـش  تراـجت  گـنر  تسیچ .
لیلد شیار  هب  دیوگب و  هن  امش  ياههتساوخ  زا  یضعب  هب  هک  دراد  ار  نآ  تراسج  بوخ  حارط  دسرپیم . امش  زا  لاوس  اههد  هژورپ  ماجنا 

. دیاهدرکن رکف  اهنآ  اب  لاح  هب  ات  امش  دیاش  هک  دراد  ناتراک  یجورخ  ندش  رتهب  يارب  یتاداهنشیپ  امش  يارب  وا  دهد . هئارا  هدننک  عناق 
! دیسرپب لاوس  ناتتیاس  بو  حارط  زا 

رد دروم  نیا  رد  کیرات  یطاقن  هشیمه  میرادن و  نآ  ياهییاراک  تیاس و  بو  تنرتنیا ، دروم  رد  یملع  قیقد و  تاعالطا  ام  زا  يرایـسب 
بوخ تیاس  بو  حارط  کی  دیسرپب . ار  ناتتالاوس  وا  زا  دیراپسب  یـسک  تسد  هب  ار  ناتتیاس  بو  یحارط  دیهاوخیم  رگا  تسه . نامنهذ 

امش يارب  ار  یلاوس  تیاس  بو  بوخ  حارط  کی  دشاب . هتشاد  ار  امش  تالاوس  مامت  هب  ییوگخساپ  يارب  مزال  ینف  شناد  یهاگآ و  دیاب ،
 . دنکیم ریـسفت  امـش  يارب  ار  شاهدنیآ  اهییاراک و  امـش ، تیاس  بو  دهدیم ، خساپ  امـش  هب  هلـصوح  اب  تشاذـگ . دـهاوخن  خـساپ  یب 

يارب اـهنآ  اـب  ندوزفا  يارب  ياهنیزگ  وا  دیـشاب  هتفرگ  رظن  رد  شیپ  زا  دوخ  تیاـس  بو  يارب  ار  بناوـج  ماـمت  رگا  یتـح  دیـشاب  نئمطم 
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. تشاد دهاوخ  امش  هب  داهنشیپ 
ياهيرتشم هک  تسا  نیا  بوخ  ياهيرتشم  نتفای  يارب  هار  نیرتهب  نوچ  تسا . یشوهاب  حارط  ره  فده  يرتشم  نتـشاد  هگن  لاحـشوخ 

. دنشاب هتشاد  یضار  لاحشوخ و 
ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  تیاس  یکیفارگ  هورگ  زا  يراک  زکرم  نآ  مان  اب  هتفرگ  ماجنا  اهیحارط  زا  ياهنومن 

تیاس بو  یسیون  همانرب  - 2

رد زین  اهسکع  هتـشذگ  لاس  دـنچ  یط  دـندوب و  نوتم  لماش  اهنت  ناشروهظ  لئاوا  رد  یتنرتنیا  ياـهتیاس  بو  مینادیم  هک  هنوگناـمه 
يایند یلو  دوشیم .  هتخاس  رایـسب  دـناهدرک  هدافتـسا  هفلئوم  ود  نیا  زا  اهنت  هک  ییاهتیاس  بو  زین  لاح  هب  ات  دـندش و  هدـناجنگ  اـهنآ 

هک دـینک  هعجارم  یتیاـس  هب  امـش  رگا  تسین و  یمیدـق  بلطم  مـک  حور و  یب  کـشخ و  ياـهتیاس  بو  ياریذـپ  رگید  تنرتـنیا  زورما 
هلمج کی  رد  دیوشن و  مرگرـس  شتاناکما  تیاس و  نآ  رد  ندوب  زا  دشابن ،  زور  هب  نآ  بلاطم  رابخا و  دهدن ،  هئارا  امـش  هب  ار  یتامدخ 

 . درک دیهاوخن  هعجارم  نآ  هب  مود  راب  يارب  دنک " فلت  ار  امش  تقو  تیاس  نیا  "

یتنرتنیا ياهتیاس  بو  یـسیون  همانرب  هنیمز  رد  هک  دوخ  یـسیون  همانرب  رداک  زا  يریگ  هرهب  اب  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
دنک دیلوت  امش  يارب  هدنهد  سیورس  تمس  رد  هچ  هدنریگ و  سیورس  تمـس  رد  هچ  کیمانید  یتیاس  هک  تسرداق  دنراد  یناوارف  هبرجت 

.
 : دشابیم ریز  حرش  هب  تیاس  تامدخ  حرش 

هدـش هتـشون  یـصاصتخا  همانرب  ای  سر و  وس  نپوا  ياههمانرب  هیاـپ  رب  کـیفارگ و ...  یـسیون ،  هماـنرب  لـماش  تیاـس  ياهفرح  یحارط  . 1
زکرم طسوت 

اوتحم تیریدم  ياهمتسیس  اه و  لاترپ  اب  یفرعم ، یتامدخ ،  يروتکریاد ، یهاگشورف ، يدنم ،  زاین  ياهتیاس  تخاس  . 2
اهرورس اهتیاس و  یتینما  صقاون  عفر  تینما و  . 3

اهتیاس بو  ینف  ییاوتحم و  ینابیتشپ  یناسر و  زور  هب  . 4
هنابز دنچ  ياهتیاس  تخاس  رگید و  ياهنابز  هب  نوتم  همجرت  . 5

روشک لخاد  یصاصتخا  رورس  هنماد و  تساهشورف و  هب  طوبرم  روما  . 6
گرزب ياهيروتکریاد  وجتسج و  ياهروتوم  رد  اهتیاس  تبث  . 7

اهتیاس رتشیب  تیباذج  يارب  فیگ  شالف و  ریواصت  تخاس  . 8
یسراف  نابز  هب  ( CMS  ) اوتحم تیریدم  تاناکما  نیرتلماک  اب  ینامزاس  ياهلاتروپ  يزاس  هدایپ  داجیا و  . 9

یسراف نابز  هب  ( CMS  ) اوتحم تیریدم  تاناکما  نیرتلماک  اب  یتنرتنیا  ياههاگیاپ  يزاس  هدایپ  داجیا و  .10
asp و php نابز هب  یصاصتخا  یشرافس و  ياههمانرب  تخاس  . 11

زا تسا  ترابع  تیاس  بو  رد  هئارا  لباق  تاناکما  زا  یخرب 
، اهتسویپ تیریدم  تارظن ، تیریدم  تیاس ، لوا  هحفـص  بلاطم  تیریدـم  بلاطم ، تیریدـم  اههعومجم ، تیریدـم  اهشخب ، تیریدـم 
، همانربخ لاسرا  اهونم ، تیریدـم  ناربراک ، تیریدـم  اهکنیل ، بو  تیریدـم  اهسامت ، تیریدـم  اهیهگآ ، یتاـغیلبت ، ياـهرنب  تیریدـم 

... اهنابز و تیریدم  اههرجنپ ، تیریدم  ریواصت ، يرلاگ  ياهفرح ، رامآ  تیاس ، هشقن 

تیاس بو  هب  امش  زاین  - 3
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بـسک يرتشیب  تعفنم  نایرتشم  هچ  ره  ًانئمطم  دـنادیم و  دوخ  نایرتشم  عفانم  رد  ار  دوخ  عفانم  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
دـشابیم مینکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  ییایند  دننامه  تنرتنیا  . دوب دهاوخ  رتقفوم  رتشیب  عفانم  بسک  تامدخ و  هئارا  رد  ام  تکرـش  دننک 

کی تنرتنیا  هک  توافت  نیا  اب  یلو  تخادرپ . هریغ ...  و  دـشاب ) هک  یعون  ره  زا   ) تامدـخ هئارا  غیلبت ، دتـس ، داد و  هب  ناوتیم  نآ  رد  هک 
هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  ناصـصختم  . تسا رتلهـس  رتدـنمنوناق و  رایـسب  يزاجم  يایند  کی  رد  ندرک  راک  تسا و  يزاجم  يایند 

رد یکینورتکلا  تراجت  ریگمـشچ  دـشر  هب  هجوت  اب  دوش و  عقاو  دـیفم  دـناوتیم  فانـصا  هیلک  يارب  تنرتنیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناهفـصا 
هیمئاق ياهناـیار  تاـقیقحت  زکرم  . دـنربب دوس  دـنوش و  میهـس  رازاـب  نیا  دوخ  عون  هب  دـنناوتیم  يراـجت  ياهدـحاو  فانـصا و  هیلک  ناریا 

يژولونکت رد  تیقفوم  يوس  هب  ار  امـش  هن  از  اورپ  دـنلب  هن  یلوصا و  ياهراکهار  هئارا  اـب  دـینکیم ، تیلاـعف  هک  ياهنیمز  ره  رد  ناهفـصا 
هنومن دنلوغـشم  یکینورتکلا  يراجت  تیلاعف  هب  اـهروشک  رگید  رد  هک  هباـشم  تاسـسؤم  اهتکرـش و  یفرعم  داد . دـهاوخ  قوس  نرق 21 

تاقیقحت زکرم  ناصصختم  اب  ادتبا  يریگ  میمـصت  ره  زا  لبق  . تسا يزاجم  يایند  نیا  زا  اههفرح  هیلک  هدافتـسا  ناکما  تابثا  يارب  یبوخ 
. دننک ییامنهار  دیتسین  فقاو  نآ  هب  زین  دوخ  هک  یتاناکما  زا  هدافتسا  زا  ار  امش  وحن  نیرتهب  هب  ات  دینک  تروشم  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار 

تیاس بو  يراذگ  شزرا  - 4

تلود و قیرط  زا  ًاـبلاغ  فنـص  ره  هب  طوبرم  ياـهتمیق  دـشابیم .  تمیق  ریغتم  تامدـخ ،  لوصحم و  شورف  ناـمز  رد  لـماع  نیرتمهم 
اب هک  اجنآ  زا  بو  هعسوت  تامدخ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم   . ددرگیم نیعت  فنـص  نآ  ياههیداحتا 
اب یتسیابیم  بو  هعـسوت  ياهتکرـش  هدوب و  ینثتـسم  نوناق  نیا  زا  دوشیم  ماجنا  یتوافتم  ياهتیمک  تیفیک و  نوگانوگ و  ياهشور 

هیمئاـق ياهناـیار  تاـقیقحت  زکرم   . دـنزادرپب يراذـگ  تمیق  هب  رگید  هدـننک  نیعت  ياـهلماع  تیاـس و  بو  ره  يژولونکت  عوـن  هب  هجوـت 
ياهيراذـگ تمیق  هک  تسا  هدیـسر  رواب  نیا  هب  تسا .  هدومن  بسک  اهيراذـگ  تمیق  اهمالعتـسا و  هنیمز  رد  هک  ياهبرجت  اـب  ناهفـصا 

دامتعا زا  هک  تسنیا  نایرتشم  همه  هب  ام  هیـصوت   . دـهد ماجنا  دوجوم  ياهيژولونکت  نامز و  يرتشم ،  ياهزاین  لماع  ساسا 3  رب  ار  دوخ 
دوس دارفا  اههطساو و  هب  ار  دوخ  یتنرتنیا  غیلبت  ای  تراجت  دنزیهرپ و  هب  دنرادن  یفاک  هبرجت  تراهم و  بو  هعـسوت  هنیمز  رد  هک  يدارفا  هب 

لیمکت تروص  رد  ای  دـننامیم و  زجاع  زین  هژورپ  لیمکت  رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـنراذگیم و  اهنت  راـک  هناـیم  رد  ار  اـهنآ  هک  ییوج 
تاقیقحت زکرم  ناصـصختم  اب  هرواشم  هسلج  کی  اب  امـش  دـننکن .  راذـگاو  دنراپـسیم  یـشومارف  هب  ار  اـهنآ  هنیزه ،  تفاـیرد  هژورپ و 

 . دوب دیهاوخ  همیب  تالکشم  نیا  ربارب  رد  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار 

زکرم ياه  تسایس  - 5

هنالداع تمیق 
تروص هب  دـهدیم .  ماجنا  تیاس  بو  ره  تخاس  هلحرم  نیلوا  رد  هک  ياهیزجت  لـیلحت و  اـب  ناهفـصا  هیمئاـق  ياهناـیار  تاـقیقحت  زکرم 

تاقیقحت زکرم  ناصـصختم  يالاب  ياهیئاناوت  هب  هجوت  اب  هداد و  رارق  هعلاـطم  دروم  ار  تیاـس  بو  ياهتمـسق  همه  قیقد  یـسانشراک و 
دنکیم داهنـشیپ  دوخ  نایرتشم  يارب  ار  تمیق  نیرتبسانم  دوجوم ،  ياهزاین  ددعتم و  ياهيژولونکت  هنیمز  رد  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار 

هب ار  تامدخ  نیرتهب  ناوتب  عفانم  ظفح  اب  هک  دنادیم  هنالداع  ار  یتمیق  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  .
تیاعر اب  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  اهدرادناتـسا  اب  تقباطم   . تسین تلادـع  هناشن  نازرا  تمیق  ًاـموزل  داد و  هئارا  يرتشم 

بو کی  تیقفوم  دزادرپیم .  یتنرتنیا  ياهتیاس  بو  هعسوت  هب  اهکینکت  نیرتبسانم  يریگراب  اب  لاح  نیع  رد  ياهدرادناتسا W3 و 
زکرم دـشابیم .  تنرتنیا  رد  هدافتـسا  دروم  ياهرازبا  ياهدرادناتـسا  اب  تقباـطم  عیرـس و  ناـسآ ،  یـسرتسد  زا  ناـنیمطا  ورگ  رد  تیاـس 
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بلج رد  نایرتشم  ياههغدـغد  زا  اـت  دـیامنیم  اهدرادناتـسا  نیا  تیاـعر  فرـص  ار  ناـمز  نیرتشیب  ناهفـصا  هیمئاـق  ياهناـیار  تاـقیقحت 
نیرتیلــصا نـیرتمهم و  یناـبیتشپ  تیاـمح و  دـهاکب .  ناگدـننکدیدزاب  ياـهرتویپماک  يور  رب  اـهنآ  تیاـس  بو  درکلمع  زا  تیاـضر 

تنرتنیا يایند  هصرع  هب  هزات  هک  تسا  یناسک  نآ  هلمج  زا  دوخ و  نایرتشم  زا  تیامح  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  تسایس 
يرای نوزفا  زور  ياهتفرـشیپ  اهتیقفوم و  هب  ندیـسر  رد  ار  اهنآ  هدنزاس ،  ياهیئامنهار  لمکم و  تامدخ  هئارا  اب  دناهتـشاذگ و  ياپ 

 . دناسریم

باختنا رد  حیحص  يژتارتسا  - 6

تمیق .
ینابزیم تامدخ  هدنهد  هئارا  ياهتکرـش  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  دـشابیم و  تامدـخ  عون  ره  شورف  رد  کیژتارتسا  لماوع  زا  یکی 

ناهفـصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  دـنراد . دوخ  نایرتشم  بلج  رد  یعـس  نوگانوگ  ياـهشور  اـب  دنتـسین  مه  مک  هک  تیاـس  بو 
هـسیاقم ناـمز  رد  دـنکیم . نییعت  دـهدیم  هئارا  دوخ  ناـیرتشم  هب  هک  یناـبیتشپ  تیفیک  تامدـخ و  تازاوم  هب  ار  دوخ  تمیق  ياـههفرعت 

رد دـش . دـهاوخ  اهنآ  ملـسم  تسکـش  ثعاب  هدـنیآ  رد  هلئـسم  نیمه  هک  دـنراد  هجوت  تمیق  اضف و  ياهریغتم  هب  اهنت  نایرتشم  اهتمیق ،
اهنآ يرای  هب  امـش  هک  تسا  ینارحب  تاظحل  رد  صخالاب  نالوئـسم ، ینابیتشپ  هدنهد ، سیورـس  باختنا  رد  لماع  نیرتمهم  هک  یتروص 

رازه هد  دنچ  رتشیب و  دناب  يانهپ  اضف و  نتـشاد  لیلد  هب  اهنت  تیاس  بو  ینابزیم  تامدـخ  هدـنهد  هئارا  کی  باختنا  عقاو  رد  دـیراد . زاین 
ماد هب  ار  دوخ  طلغ  يژتارتسا  کی  اب  امـش  هکلب  تسا  هتخاسن  نومنهر  هفرـص  هب  بوخ و  باختنا  کی  هب  ار  امـش  اهنت  هن  رتنازرا  ناـموت 
زا ربتعم  ياهتنامـض  اب  تامدخ  هئارا  نایرتشم و  تدـعاسم  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  تسایـس  دـیاهتخادنا . نایوج  دوس 

هیمئاق ياهنایار  تاـقیقحت  زکرم  دـناهدش . میظنت  تامدـخ  نیا  تازاوم  هب  زین  اـهتمیق  هفرعت  دـشابیم و  ناـهج  ربتعم  ياهتکرـش  يوس 
ریز توافتم  ياههژورپ  يارجا  اب  ار  اههدنهد  سیورس  تیفیک  هک  یصصختم  رداک  زا  هدافتسا  اب  هدوبن و  اضف  هدنشورف  کی  اهنت  ناهفصا 
دوخ یلعف  هدنهد  سیورس  زا  هک  یتروص  رد  دیامنیم . نیمضت  اههدنهد  سیورـس  تیعـضو  دوبهب  اب  ار  دوخ  تامدخ  تیفیک  دنراد  رظن 

تیقفوم ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  ناصـصختم  هبرجت  زا  يریگ  هرهب  اب  دـیتسه ، اضف  هیهت  ددـص  رد  ای  دـیرادن و  تیاـضر 
. دیهد شیازفا  تنرتنیا  رد  ار  دوخ 

هدنهد سیورس  تاناکما  - 7

 Software/Scripts
 ASP.NET

ینعی نآ  یمیدق  هخسن  هب  تبـسن  دنکیم و  هدافتـسا   Microsoft .Net يژولونکت زا  هک  دشابیم  هدنهد  سیورـس  تمـس  نابز  کی 
تسا . هدرک  يرایسب  تارییغت   ASP 3.0

 ADO.NET
دیامنیم و هدافتسا   Microsoft .Net يژولونکت زا  هک  دشابیم  هداد  هاگیاپ  هدنهد و  سیورس  تمـس  همانرب  يارب  یطابترا  هیال  کی 

تسا . هدرک  يرایسب  تارییغت   Ado 2.8 ینعی نآ  یمیدق  هخسن  هب  تبسن 
 ASP 3.0

دراد . يدایز  رایسب  تیبوبحم  بو  ناسی  ون  همانرب  نایم  رد  هک  دشابیم  هدنهد  سیورس  تمس  نابز  کی 
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 ADO
هاگیاپ کی  زا  ناوتیم  دراد  هک  یئایـشا  زا  هدافتـسا  اب  هک  دشابیم  هداد  هاگیاپ  هدـنهد و  سیورـس  تمـس  همانرب  يارب  یطابترا  هیال  کی 

دومن و ...  وج  سرپ و  هداد 
 PHP 4

سیورـس يور  رب  رتشیب  دشابیم و  دازآ  سر  وس  نامه  ای   Open Source تروص هب  هک  دشابیم  هدنهد  سیورس  تمـس  نابز  کی 
دراد . بو  ناسی  ون  همانرب  نایم  رد  زین  یصاخ  تیبوبحم  هک  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم   Linux ياههدنهد

 Perl
رد نانچمه   PHP و ASP ریظن ییاهنابز  دوجو  اب  هک  دشابیم  هدنهد  سیورـس  تمـس  ياهنابز  نیرتدنمتردق  نیرتیمیدق و  زا  یکی 

تسا . هتشادن  تردق  فاطعنا و  رد  یبیقر  چیه  هدوب و  حرطم  بو  هصرع 
 Own cgi-bin

(. CGI ياههمانرب رگید  ای  ياههمانرب Perl و  دننام   ) دنوش ارجا  نآ  رد  دنناوتیم   CGI ياههمانرب هک  امش  ياضف  يور  رب  يروتکریاد 
(. Server side includes (SSI

دننک .  Include رگیدکی رد  ار  دوخ   Script ياهلیاف دنناوتیم  ناسی  ون  همانرب  سیورس ،  نیا  زا  هدافتسا  اب 
 Support for Microsoft Front Page Extensions

دروآیم . مهارف  هدنهد  سیورس  يور  رب  ار  نآ  تاناکما  زا Microsoft Frontpage و  هدافتسا  ناکما 
 ASPEmail

هدنهد . سیورس  تمس  ياهنابز  زا  هدافتسا  اب   Email ياهسیورس زا  هدافتسا  تهج  ناوارف  ياهتیلباق  اب   Component کی
 ASPUpload

سیورس تمس  ياهنابز  زا  هدافتسا  اب  ناگدننک  دیدزاب  رتویپماک  زا  لیاف   Upload تهج ناوارف  ياهتیلباق  اب   Component کی
هدنهد .

 Database
 Microsoft SQL

زا هک   Microsoft تکرش لوصحم  ( RDBMS (Relational Database Management System هداد هاگیاپ  کی 
دشابیم . دوجوم  هداد  ياههاگیاپ  نیرتدنمتردق 

 My SQL

زا دشابیم و   Open Source هک ( RDBMS (Relational Database Management System هداد هاگیاپ  کـی 
دشابیم . دوجوم  هداد  ياههاگیاپ  نیرتدنمتردق 

 Microsoft Access
هک  Microsoft تکرـش لوصحم  ( RDBMS (Relational Database Management System هداد هاگیاپ  کـی 

دریگیم . رارق  هدافتسا  دروم  کچوک  ياهراک  يارب  رتشیب 
(. Data Source Name (DSN

دروآیم . مهارف   ODBC هدافتسا اب  ار   Data Source Name زا هدافتسا  ناکما  سیورس  نیا 
 Remote Database Access
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هیمئاق ياهنایار  تاـقیقحت  زکرم  هدـنهد  سیورـس  زا  ریغ   IP کی قیرط  زا  ار  دوخ  هدـنهد  سیورـس  هداد  هاگیاپ  اب  طاـبترا  ناـکما  اـمش 
دشابیم . دیفم   Offline تاعالطا دورو  ياهرازفا  مرن  زا  هدافتسا  يارب  رتشیب  ناکما  نیا  تشاد . دیهاوخ  ار  ناهفصا 

 Website Maintenance

 File Manager

دیناوتیم نآ  قیرط  زا  امش  دروآیم و  مهارف   FTP قیرط زا  هن  تروص Online و  هب  ار  هدنهد  سیورـس  يور  ياهلیاف  اب  راک  ناکما 
لمع امش  يارب   Explorer کی دننامه  یلک  روط  هب  دیهد و  مان  رییغت  دینک ،  فذح  ار  یلیاف  دیتسرفب ،  لیاف  هدنهد  سیورـس  يور  رب 

دنکیم .
 FTP Access 24/7

دراد . دوجو  هدنهد  سیورس  ياهلیاف  هب  یسرتسد  يارب  ار  هتفه  زور  تفه  زور و  تعاس  هدافتسا 24  ناکما 
 Usage Meter

. دینک لرتنک  ار   Bandwith ای  Disk Space دننامه تیاس  دودحم  تاناکما  ات  دوب  دیهاوخ  رداق  امش 
 Unlimited Subdomains

دراد . دوجو  دودحم  ان  دادعت  هب  ( Subdomain (Ex. Subdomain.yourdomain.com داجیا ناکما 
 Reports and Logs

دراد . دوجو  هدنهد  سیورس  ياهاطخ  اهشرازگ و  هب  یسرتسد  ناکما 
 Scheduled Tasks

دروآیم . مهارف  امش  يارب  ار  تایلمع  دنچ  ماجنا  يارب  يدنبنامز  ناکما 
 Security

 Password protected account and access
دنوشیم . تظفاحم  روبع  هملک  يربراک و  مان  قیرط  زا  تیاس  ساسح  یلصا و  ياهتمسق  همه 

 Password protected directories
دروآیم . مهارف  ار  روبع  هملک  يربراک و  مان  فیرعت  قیرط  زا  يروتکریاد  کی  هب  ناگدننکدیدزاب  یسرتسد  ندرک  دودحم  ناکما 

 Daily backups
دوشیم . هیهت  نابیتشپ  هنازور  تروص  هب  هدنهد  سیورس  زا 

 Virus Protection
دوشیم . تظفاحم  اهسوریو  هلمح  لباقم  رد   Antivirus زا هدافتسا  اب  هدنهد  سیورس 

 Redundant Power Back Up
دنوریمن . نیب  زا  هدشن و  شودخم  تاعالطا  دنوشیمن و  بیسآ  راچد  قرب  تالالتخا  تروص  رد  اههدنهد  سیورس 

 Backup/Restore
. دروآیم مهارف  ار  امش  طسوت  تاعالطا  زا  نابیتشپ  هخسن  هیهت  ناکما 

 File Permissions Manager

دروآیم . مهارف  ار  اهلیاف  هب  یسرتسد  رد  تیدودحم  لامعا  ناکما 
 Email
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 POP3 email

زا هدافتـسا  اب  ار  ناـتیاههمان  دـیناوتیم  امـش  دـنکیم و  یناـبیتشپ  ( POP (Post Office Protocol لـکتورپ زا  هدـنهد  سیورس 
دینک . کچ   Offline تروص هب  هریغ  Outlook,Edora,Foxmail و 

 IMAP Support
دنکیم . ینابیتشپ   IMAP لکوت ورپ  زا  هدنهد  سیورس 

 Webmail

دروآیم . مهارف  ار  هریغ  دننام Gmail,Yahoo,Msn و   Online تروص هب   Email ندرک کچ  ناکما 
 SMTP service

قیرط زا   Email لاسرا يارب  هک  دنکیم  ینابیتشپ  ( SMTP (Simple Mail Transfer Protocol لکتورپ  زا  هدنهد  سیورس 
دراد . درب  راک  اههمانرب  رگید  هدنهد و  سیورس  تمس  ياههمانرب 

 Spam filter
دنکیم . رتلیف  ار  دناهدش  لاسرا  امش  يارب  هتساوخ  ان  هک  ییاههمان 

(. Forwarders (Aliases
ياههمان دیناوتیم  امـش  لاثم  ناونع  هب  دروآیم . مهارف  ار  رگید   Email کی هب   Mailbox کی ياههمان  ندرک   Forward ناکما

دینک . تفایرد   yourAccount@yahoo.com رد ًامیقتسم  ار   info@yourdomain.com هب هدیسر 
 Mailing lists

دروآیم . مهارف  دشابیم  تسیل  کی  تروص  هب  هک  سردآ  نیدنچ  هب  ار  همان  کی  لاسرا  ناکما 
 Email settings manager

. دروآیم مهارف  امش  يارب  ار   Email هدنهد سیورس  تامیظنت  رد  رییغت  ناکما 

اه تیاس  زا  ینابیتشپ  - 8

تاقیقحت زکرم  ياه  هدنهد  سیورس  بو و  ینابزیم  هب  طوبرم  ياهتمسق  همه  لیذ ،  مرف  لاسرا  زا  لبق  هک  میدنمـشهاوخ  یمارگ ،  ربراک 
دینک و باختنا  ار  ناترظن  دروم  بو  ینابزیم  هدـنهد  سیورـس  عون  لماک ،  رطاخ  نانیمطا  اب  دـینک و  هعلاطم  ار  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار 

 . دیهد ماجنا  ار  دوخ  شرافس 
دیراد هاگن  دوخ  دزن  رد  شرافس  لیمکت  تهج  ار  یکناب  شیف  هرامش  دیئامن و  زیراو  لیذ  یکناب  باسح  هب  ار  شرافـس  ره  هنیزه  هجوت : 

.
دک : دیس  دجسم  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  باسح 621060935  هرامش 

هب ار  هرامـش  سپ  دش .  دـنهاوخ  هتفرگ  هدـیدان  دنـشاب  هتـشادن  تحـص  هدوب و  ربتعم  ان  اهنآ  یکناب  شیف  هرامـش  هک  ییاهـشرافس  هجوت : 
 . دینک دراو  تقد  اب  یتسرد و 

تیاس مان  هنماد و  تبث  - 2

هنماد عاونا  - 1
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فورح دادـعت  نوچمه  یلماوع  تشاد . دـهاوخ  امـش  تیاس  بو  تیقفوم  رد  ینایاش  کمک  تیاس  بو  يارب  بساـنم  ماـن  کـی  نتـشاد 
رد يدایز  ریثأت  رگید  لـماوع  ندوب و  گـنهآ  شوخ  سونأـم ، اـن  يـالما  زا  زیهرپ  دـهدیم ، هئارا  تیاـس  بو  هچنآ  اـب  ماـن  هباـشت  رتمک ،
زا هطقن  کی  اب  شخب  ره  هک  هدش  لیکـشت  شخب  هس  زا  یتنرتنیا  تیاس  بو  کی  مان  دینادیم  هک  هنوگنامه  دراد . تیاس  بو  تفرـشیپ 

 : تسا ریز  رارق  هب  پچ  هب  تسار  زا  مینک . یسررب  ار  تمسق  ره  میهاوخب  هچنانچ  هک  تسا  هدش  ادج  رگید  شخب 
 : دشابیم لیذ  حرش  هب  هنماد  عون  هب  هطوبرم  لوا  شخب 

. يراجت يانعم  هب   Commercial هملک زا  فرح  هس   : Com

. هکبش يانعم  هب   Network هملک زا  فرح  هس   : Net

. تالیکشت نامزاس و  يانعم  هب   Organization هملک زا  فرح  هس   : Org

. دتس داد و  يرگادوس و  يانعم  هب   Business هملک هدنیامن   : Biz

. تاعالطا يانعم  هب   Information هملک لوا  فرح  راهچ   : Info

شزومآ . يانعم  هب   Education هملک لوا  فرح  هس   : Edu

(. دشابیم یفرح  ود  اهروشک  مان   ) Iran روشک مان  زا  فرح  ود   : Ir

 ... و
. تسا هنماد  عون  ( www.GHAEMIYEH.com  ) ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  تیاس  مان  رد   COM لاثم : 

 : تسامش تیاس  بو  مان  هب  طوبرم  مود  شخب 
. تسا هنماد  مان  ( www.GHAEMIYEH.com  ) ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  تیاس  مان  رد   GHAEMIYEH  : لاثم

. دنکیم هراشا  ( www (World Wide Web هدنهد سیورس  هب  تسا و  كرتشم  اههنماد  همه  رد  زین  موس  شخب 

تمیق ياه  هفرعت  - 2

The Internet رظن ریز  ياهتکرــش  قــیرط  زا  دنــشابیم . یفرح  ود  هــک  اــهروشک  هــب  صتخم  ياــههنماد  رگم  اــههنماد  هــمه 
دنـس کـی  زین  هنماد  ره  يارب  دنـسریم و  تبث  هـب  ( Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN

دشابیم و  Network Solutions هنماد ناگدـننک  تبث  نیرتربتعم  یمیدـق و  زا  یکی  ددرگیم . رداص  تکرـش  نیا  فرط  زا  ربتعم 
تمیق ییاج  زا  امـش  هچنانچ  دـشابیم . رالد  دودـح 35  رد  هدـننک  تبث  نیا  قیرط  زا  لاس  کـی  تدـم  هب   Com هنماد کـی  تبث  هنیزه 

تبث نیا  تمیق  اب  يدایز  رایـسب  تواـفت  هک  تسا  ناـموت  رازه  ات 12  دودح 7  رد   Com. هنماد کـی  تبث  هنیزه  ناریا  رد  دیـشاب . هتفرگ 
هقباس هبرجت و  يداصتقا و  ياهتسایـس  اـب   ICANN رازگراک ياهتکرـش  هک  دوشیم  یـشان  اجنآ  زا  تواـفت  نیا  دراد . ربتعم  هدـننک 

ار نایرتشم  هکنآ  نودب  دنتـسه  رتنازرا  ياهتمیق  بلاط  رتشیب  اهتکرـش  ناریا  رد  دننکیم . ذخا  ار  یتوافتم  ياههنیزه  مادـک  ره  دوخ 
تبث زا  یکی  قیرط  زا  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  زکرم  دـنزاس . هاـگآ  ناـشرظن  دروم  هدـننک  تبث  يرادـیاپ  هقباـس و  هب  تبـسن 

. دزادرپ یم  TLD ياههنماد تبث  هب  ناریا  رد  تسا  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  لاس 2002  زا  هک  دنه  اکیرمآ و  روشک  ناگدننک 
Network Solutions ریظن یصوصخ  هب  هدننک  تبث  راتساوخ  امش  هچنانچ  دراد  یگدامآ  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

. دناسر يرای  امش  هب  دیشاب . هریغ  ای  Register Fly – Go Daddy – و 
 Domain Types 1Year2 Years3 Years 5 Years
COM (Commercial) 90000 170000240000370000.

NET (Network) 90000170000240000370000.
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ORG (Organization) 90000170000240000370000.
WS (Website) 120000230000330000520000.
BIZ (Business) 120000170000240000370000.

Ir (Iran) 140000--400000.
. دنشابیم لایر  هب  اهتمیق  همه  هجوت : 

ساـمت ناهفـصا  هیمئاـق  ياهناـیار  تاـقیقحت  زکرم  اـب  تسین ،  قوف  تسرهف  رد  هک  دـیراد  رظن  دـم  ار  یـصاخ  هنماد  عون  هچناـنچ  هجوت : 
. دیریگب

سامت ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  اب  دیتسه .  Network Solutions قیرط زا  دوخ  هنماد  تبث  راتساوخ  هچنانچ  هجوت : 
دیریگب .

هنماد :  تبث  ناکما  یسررب 
.WWW

دیرخ هنماد و  يوجتسج  - 3

هیمئاـق ياهناـیار  تاـقیقحت  زکرم  رد  هنماد  تبث  هب  طوـبرم  ياهتمـسق  هـمه  ریز  مرف  لاـسرا  زا  لـبق  هـک  میدنمـشهاوخ  یمارگ ، ربراـک 
. دریگ ماجنا  تقو  عرسا  رد  یتسرد و  هب  امش  شرافس  ات  دیهد  ماجنا  بیترت  هب  ار  ریز  لحارم  دییامن و  هعلاطم  ار  ناهفصا 

. دیراد هاگن  دوخ  دزن  رد  شرافس  لیمکت  تهج  ار  یکناب  شیف  هرامش  دییامن و  زیراو  لیذ  یکناب  باسح  هب  ار  شرافس  ره  هنیزه  هجوت : 
: دک دیس  دجسم  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  باسح 621060935  هرامش 

هب ار  هرامـش  سپ  دش . دنهاوخ  هتفرگ  هدیدان  دنـشاب  هتـشادن  تحـص  هدوب و  ربتعم  ان  اهنآ  یکناب  شیف  هرامـش  هک  ییاهشرافـس  هجوت : 
. دینک دراو  تقد  اب  یتسرد و 

تینما دحاو  - 4

اهرورس هکبش و  تینما  نیمات  - 1

: لوا هلحرم 
يریذپ ذوفن  تست 

يور رب  يریذـپ " ذوفن  تست   " ناونع اب  ار  یـشیامزآ  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هکبـش  تینما  ناصـصختم  هلحرم  نیا  رد 
بو یسیون  دک  يدربراک و  ياههمانرب  رد  دوجوم  یتینما  ياههرفح  زا  یشرازگ  هئارا  اب  سپس  دنهدیم و  ماجنا  امش  هکبـش  ای  اهرورس و 

. تسا هدش  هدارا  صوصخ  نیا  رد  یتاحیضوت  ریز  رد  دنراذگیم . امش  متسیس  بیاعم  نایرج  رد  ار  امش  تیاس 
دک ارجا  ای  و  وکا )  ) كاوژپ هب  ار  هکبش  هک  تسا  هلمح  شور  کی   Cross-Site Scripting هکبش یسیون  دک  زا  رذگ  تالمح  - 1
نتم هب  تسا  نکمم  اـما  دوشیم  هتـشون   HTML تروص هب  ًالومعم  برخم  دـک   . دـنکیم راداو  هدـش , هیهت  مجاـهم  هلیـسو  هب  هک  هلمح 
عون نیا  دوـش . هتـشاگن  ددرگیم  یناـبیتشپ  بو  ياـهرگرورم  هلیـسو  هب  هک  يرگید  يژوـلونکت  ره  اـی   Flash,Java,Activex,VB
ریاس بو  يایوپ  تاحفـص  طسوت  تپیرکـسا  دـک  هک  دـتفایم  قافتا  یعقاوم  رد  تسا و  تپیرکـسا  قیرزت  تالمح  هب  هباشم  یلیخ  هلمح 
قیرط زا  هک  دنتـسه  رظن  دروـم  تیاـس  نیمدا  ناربراـک و  رکه  فدـه  ًارثـکا  تـالمح ، نیا  رد  دوـشیم . دراو  بو  رگرورم  رد  اـهتیاس 
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. دنهد رییغت  ار  تیاس  دوخ  تاحفص  دنناوتیم  تیاس  نیمدا  هدش   Hash دروسپ ای   Cookie نتفرگ
رب تسا  هدرک  ادیپ  دوخ  فده  تیاس  هحفـص  لاتروپ و  رد  هک  یگاب  قیرط  زا  ار  دوخ  تاروتـسد  دناوتیم  رکه  تالمح  عون  نیا  رد  - 2
Remote File عون زا  یگاـب  رظن  دروـم  تیاـس  ياـه   Application لاـتروپ و يور  رب  رگا  دــیامن . ارجا  تیاـس  نآ  رورــس  يور 

. دننک ادیپ  یسرتسد  رورس  هب  گاب  نیا  يارب   Exploit نتشون اب  دنناوتیم  ياهفرح  ياهرکه  دشاب ، هتشاد  دوجو   Inclusion
رب تسا  هدرک  ادیپ  دوخ  فده  تیاس  هحفـص  لاتروپ و  رد  هک  یگاب  قیرط  زا  ار  دوخ  تاروتـسد  دناوتیم  رکه  تالمح  عون  نیا  رد  - 3

گاـب نیا  یلو  تـسا   Remote File Inclusion هب هیبش  گاـب  نیا  يراـک  متیروگلا  ًاـبیرقت  دـیامن . ارجا  تیاـس  نآ  رورـس  يور 
. دشابیم رتكانرطخ 

یتاعالطا دننکیم . ادیپ  یسرتسد  دوخ  فده  تیاس  رورـس و  زا  زاین  دروم  تاعالطا  هب  اهرکه   Information ياه گاب  طسوت  - 4
رد هدش  هتـشون  ياه   Query و اه   String متیروگلا تساههدـنهد –  سیورـس  يور  رب  رظن  دروم  تیاس  نتفرگ  رارق  لـحم  لـیبق  زا 
رد رکه  هب  تاعالطا  نیا  یمامت  تیاهن  رد  هک  رورـس ...  تیاس و  هدافتـسا  دروم  ياههمانرب  ياههخـسن  تیاـس –  ياـه   Application

نیا زا  یضعب  ندرک   Exploit اب دنناوتیم  ياهفرح  ياهرکه  دنکیم و  کمک  دوخ  فده  رورـس  تیاس و  هب  ذوفن  یـسرتسد و  نتفرگ 
تحت يدربراک  همانرب   Sql Injection كانرطخ رایـسب  شور  قیرط  زا  دننک  ادیپ  یـسرتسد  دوخ  فدـه  تیاس  سیباتید  هب  اه  گاب 

بو .
زا هک  کیمانید  یسیون  همانرب  ياهفعـض  هطقن  اب  میقتـسم  طابترا  هک  تسه  یـشور  هب Sql و  قیرزت  ياـنعم  هب   Sql Injection - 5
رد ار  دوخ  تاروتـسد  دنناوتیم  اهرکه  دراد  دوجو  کیمانید  تاحفـص  يور  رب  هک  ییاه  گاب  طسوت  دراد . دـنکیم  هدافتـسا  سیباتید 

سیباتید لک  ندرک  كاپ  ات  ریدم  حطس  اب  يربراک  داجیا  زا  دناوتیم  تاروتـسد  نیا  هک  دننک  قیرزت  دوخ  فده  تیاس   SQL سیباتید
نیا دش . لصو  تیاس  تیریدم  يونم  هب  یلـصا  دروسپ  نتـشاد  نودب  يدـک   String نداد اب  ناوتیم  عقاوم  یـضعب  رد  نینچمه  دـشاب .

. دوش فرطرب  دیاب  هک  تسه   Login هحفص رد  یسیون  همانرب  فعض  رطاخ  هب  گاب 
ریز ياهشور  دنتسه ، ارجا  لباق  بو  سیورـس  قیرط  زا  دنتـسه و  گنیکه  رد  مهم  ياهشور  هک  الاب  رد  هدش  رکذ  ياهشور  زا  ریغ  هب 

: دوشیم کچ  روکذم  رورس  تیاس و  يور  رب  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  یتینما  هورگ  يوس  زا  ذوفن  تست  لحارم  رد  زین 
Session Hijacking

Sniffing

Man-in-the-middle Attack
Permission Local Access Vulnerability

Discover Services Vulnerability
نازیم و اههرفح و  نآ  دروم  رد  حیـضوت  دوجوم و  یتینما  ياههرفح  زا  ییاهسکع  هارمه  هب  درو و  ینتم  لیاف  تروص  هب  ییاهن  شرازگ 

. ددرگیم هئارا  امش  میدقت  اهنآ  ندوب  كانرطخ  هجرد 
: مود هلحرم 

رورس تینما  نیمأت 
ياه گاب  هیلک  حالصا  هک  دننکیم  نیمأت  ار  روکذم  رورس  تینما  ذوفن  تست  زا  لصاح  شرازگ  رب  هیکت  اب  ام  ناصصختم  هلحرم  نیا  رد 

 : دوشیم لماش  ار  ریز 
*

(Cross-Site Scripting (XXS
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*
Remote File Inclusion

*
Remote Command Execution

*
Information

*
SQL Injection

*
Session Hijacking

*
Sniffing

*
Man-in-the-middle Attack

*
Permission Local Access Vulnerability

*
 Discover Services Vulnerability

اههرفح و نآ  دروم  رد  حیـضوت  دوجوم و  یتینما  ياـههرفح  زا  ییاـهسکع  هارمه  هب  ینتم WORD و  لیاف  تروص  هب  ییاـهن  شرازگ 
. دناهدش فرطرب  اههرفح  نآ  یمامت  نامز  نآ  رد  هک  ددرگیم  هئارا  امش  میدقت  اهنآ  ندوب  كانرطخ  هجرد  نازیم و 

: موس هلحرم 
. امش رورس  یتینما  ینابیتشپ 

. دوش تظفاحم  نآ  زا  بسانم  روط  هب  دیاب  دراد و  شزرا  نامزاس  يارب  هک  تسا  يایئاراد  يراجت  مهم  ياهیئاراد  رگید  دننام  تاعالطا 
بیـسآ دیامن ، نیمـضت  ار  راک  بسک و  رارمتـسا  ات  دنکیم  تظفاحم  اهدیدهت  زا  یعیـسو  فیط  لباقم  رد  ار  تاعالطا  تاعالطا ، تینما 

. دناسرب رثکادح  هب  ار  يراجت  ياهتصرف  داجیا  هیامرس و  تشگزاب  لقادح و  هب  ار  نآ 
 . ددرگ تظفاحم  بسانم  روط  هب  دیاب  دریگ ، رارق  كارتشا  دروم  ای  دوش  هریخذ  هک  ياهلیسو  ره  هب  تاعالطا 

: دوشیم صخشم  لیذ  دراوم  ظفاح  ناونع  هب  اجنیا  رد  تاعالطا  تینما 
. دراد یسرتسد  تیلباق  دنزاجم  هک  اهنآ  يارب  اهنت  تاعالطا  هک  نیا  نیمضت   ( : Confidentiality یگنامرحم (  فلا ) 

تاعالطا رد  هتساوخان  تارییغت  زا  يریگولج  تاعالطا و  ندوب  لماک  تحص و  زا  تسارح   ( : Integrity یگچراپکی (  ب ) 
. دنراد یسرتسد  كرتشم  ياهیئاراد  تاعالطا و  هب  موزل  تقو  رد  زاجم  دارفا  هکنیا  نیمضت   ( : Availability یسرتسد (  تیلباق  ج ) 

، تسا هدش  هتـشون  هکبـش  تینما  هرابرد  هک  یتالاقم  اهباتک و  هکبـش و  تینما  يایند  رد  هک  دراد  دوجو  ذوفن  يارب  ییاهشور  نینچمه 
ریز حالطـصا  هب  ياههورگ  اهنت  هک  دنتـسه  گـنیکه  ياـیند  رد   Private ياهرازبا اهشور و  اهنیا  تسا . هدـشن  اـهنآ  هراـبرد  یثحب 

یتلود مهم  ياهرورس  هب  اهرکه  اهنآ ، ندش  یمومع  ات public و  دوجوم  ینامز  هلـصاف  رد  دنوشیم و  ربخاب  اهنآ  زا  گنیکه  ینیمز 
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. دـننکیم هدافتـسا  ذوفن  یـسرتسد و  نیا  زا  دوخ  فدـه  هب  یگتـسب  هتفرگ و  ار  دـنراد  زاین  هک  یتاعالطا  دـننکیم و  هلمح  اهکناب ...  - 
دننکیم لامعا  اهرورـس  يور  رب  هکبـش  تینما  نالوئـسم  هک  ییاههار  اـه و   IDS – اـه  Firewall اب ناوتیمن  ار  اـهشور  نیا  يوـلج 

. دنتسه رتولج  مدق  کی  اههکبش  تینما  نالوئسم  زا  هشیمه  اهرکه  تفرگ و 

یتینما تالوصحم  رازفا و  مرن  - 2

. دهدیم هئارا  ار  یتینما  تاناکما  زا  ياهچراپکی  هعومجم  یتینما » تالوصحم  رازفا و  مرن   » شخب
Firewall Directory Authentication SSL Remote Access

IPS Bandwidth Control IPSec Remote Access
DoS Protection Branch Office VPN Native Windows Remote Access

 User Portal
Firewall

هچ هک  دنکیم  نییعت   Firewall دنک . هلباقم  اهنآ  اب  ییاسانـش و  ار  تالمح  تادیدهت و  بلغا  هک  دـشاب  رداق  دـیاب   Firewall کی
روط هب  هک  تسا   Packet Filter عون  زا   Astaro تکرش  Firewall تسا . ینامزاس  هکبـش  زا  جورخ  دورو و  هب  زاـجم  یکیفارت 

، ادتبا نامه  زا  تسین  روبجم  هکبش  ریدم  بیترت  نیدب  دنک . مالعا  زاجم  ار  نآ  هکبش  ریدم  رگم  تسا  زاجم  ریغ  کیفارت  همه  ضرف  شیپ 
Astaro يور رب  ضرف  شیپ  زوجم  چیه  نوچ  دـنک . لامعا   Astaro يور رب  هتـسناد و  ار  اهکیفارت  عاونا  همه  يزاس  دودـسم  هوحن 

. دسریم رفص  هب  دنک ، ادیپ  نایرج  هکبش  رد  هتساوخان  کیفارت  هکنیا  لامتحا  اذل  درادن ، دوجو 
Intrusion Prevention

عاونا يارب  ار  هکبـش  زاجم  کـیفارت  ، Firewall یتـیوقت يوزاـب  ناونع  هب  ( Intrusion Prevention System (IPS ناکما
تکرش  IPS دـنکیم . یـسرزاب  لرتنک و  یتینما و ... ياـههرفح  اـهرازفا ، مرن  ( Back Door  ) یفخم ياهبرد  تالمح ، تادـیدهت ،

ربارب رد  دنتـسه ، رذـگ  لاح  رد  هک  ار  ( Packet  ) یتاعالطا ياههتـسب  تسا و   deep-pocket-inspection عوـن زا   Astaro
. دنکیم هسیاقم  هدش ، هتخانش  دیدهت  هلمح و  عون  زا 9000  شیب  يوگلا 

طـسوت تادیدهت  نیرتدـیدج  ییاسانـش  ناکما  ات  ددرگیم  زور  هب  زور ، لوط  رد  رمتـسم  روط  هب  تادـیدهت  تالمح و  یتاعالطا  کناب 
. دشاب هتشاد  دوجو   Astaro IPS

DoS Protection
هدرتسگ تالمح  تنرتنیا ، هب  لصتم  اهرتویپماک  زا  یگرزب  هعومجم  لرتنک  ندروآ و  رد  ریخـست  هب  اب  دـنناوتیم  راکفالخ  دارفا  هزورما 

مدع نداتفا و  راک  زا  ثعاب  دنناوتیم  فده ، نآ  عبانم  مامت  فالتا  اب  هداد و  تروص  صاخ  فدـه  کی  هیلع  رب  ار  یگنهامه  نامزمه و 
هتفگ  Denial of Service Attack فدـه نتخادـنا  راـک  زا  يارب  گـنهامه  تـالمح  عوـن  نـیا  هـب  دـندرگ . نآ  یهد  سیورس 
نازیم تـسا  رداــق   Astaro تکرــش  DoS ناـکما دـشاب . امـش  ناـمزاس  تنرتـنیا  هدـنهد  سیورــس  دـناوتیم  فدـه  نـیا  دوـشیم .

هاگچیه زین  هلمح  تروص  رد  اذل  دهد ، شهاک  ای  هتخاس و  دودحم  ار  امش  نامزاس  ياههدنهد  سیورـس  طسوت  یتفایرد  ياهتساوخرد 
. داتفا دنهاوخن  راک  زا  هاگتسد ، عبانم  فالتا  یلعج و  ياهتساوخرد  هوبنا  لیلد  هب   Astaro طسوت هدش  تظفاحم  ياههدنهد  سیورس 

Bandwidth Control
Astaro Quality of Service تامیظنت دینک . نییعت  ار  تنرتنیا  دـناب  يانهپ  فرـصم  هوحن  هک  دـهدیم  ار  ناکما  نیا   Astaro

نیرتبسانم دنمـشوه  روط  هب   Astaro Qos سپـس هدرک و  نییعت  امـش  ار  دـناب  ياـنهپ  نازیم  دریگیم . تروص  یناـسآ  هب  ( (QOS
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اههاگرد کـیفارت و  عون  ساـسا  رب  ار  یـصاخ  ياهتسایـس  يدـنب ، تیولوا  يارب  ناوتیم  نینچمه  دـنکیم . صخـشم  ار  فرـصم  هوحن 
. درک فیرحت 

Branch Office VPN
Branch ناکما رک . داجیا  تنرتنیا  رتسب  يورب  ینامزاس  هکبش  رود و  هار  ناربراک  نیب   VPN عون زا  نما  طابترا  ناوتیم   Astaro اب
هب ددجم  طابترا  داجیا  دـهدیم . شیامن  هدـنز  روط  هب  اهنآ  زا  کی  ره  تیعـضو  تاطابترا VPN و  زا  یفافـش  ریوصت   Office VPN

. دنتسه  VPN نیا ياهتیلباق  هلمج  زا  یصوصخ و ... یمومع و  ياه   IP اب طابترا  یسرتسد  تیدودحم  فیرعت  راکدوخ ، روط 
SSL Remote Access

هاگرد يور  رب   https لکتورپ زا  ًـالومعم  هک  تسا   VPN نما طابترا  کـی   Secure Socket Layer) SSL  ) رود هار  طاـبترا 
دناوتیم ینامزاس  هکبـش  رود و  هار  ناربراـک  نیب  يرتنما  تاـطابترا  يارب  تسا و  هدـش  يرازگ  زمر  طاـبترا  نیا  دوشیم . هدافتـسا   443

اذـل هدرک و  لمع  راـکدوخ » عیزوت   » شور هب   Astaro تالوصحم رد   SSL Remote Access ناکما دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم 
زوجم يربراک  هب  هکبـش  ریدـم  هکنیا  زا  سپ  دـیامن . اهنیـشام  يور  رب  نآ  بصن  هب  مادـقا  یتسد  روط  هب  هکبـش  ریدـم  هک  تسین  يزاـین 

مرن هدرک و  هعجارم   Astaro لوصحم  Portal شخب هب  ربراک  تسا  یفاک  طقف  دهدیم ، ار   SSL Remote Access زا هدافتسا 
یـصاخ ینف  شناد  هب  زاین  ربراک  ددرگ . یم  رارقرب  طابترا  نآ  زا  دـه  هب  دـیامن . بصن  دوخ  رتویپماک  يور  رب  تفاـیرد و  ار  طوبرم  رازفا 

. درادن  SSL Remote Access طابترا يرارقرب  يارب 
IPSec Remote Access

رازفا مرن  زا  شور  نیا  رد  درک . دهاوخ  نیمأت  زین  ار  هکبـش  ریدم  رطاخ  نانیمطا  هدوب و  شور  نیرتنما   IPSec شور هب  رود  هار  طابترا 
هار ربراک  دوشیم و  هدافتسا   Astaro لوصحم اب  تعرـس  رپ  رادـیاپ و  یطابترا  لاناک  کی  داجیا  يارب   Astaro Secure Client

ریدم رایتخا  رد  هکبش  عبانم  هب  ربراک  سرتسد  لباق  دراوم  نازیم و  دشاب . هتـشاد  ینامزاس  هکبـش  اب  هدش  يرازگ  زمر  طابترا  دناوتیم  رود 
. دوشیم نییعت  يو  طسوت  هدوب و  هکبش 

Native Windows Remote Access
متـسیس رد  دوجوم  یتینما  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  درک . هدافتـسا  شور  نیا  زا  ناوتیم  نئمطم  نازرا و  ناسآ ،  VPN طابترا داجیا  يارب 

Astaro لوصحم اب  نما  یطابترا  لاناک  کی  دنناوتیم  رود  هار  ربراک   PPTP و L2TP ياهلکتورپ قیرط  زا  لماع Windows و 
. دنک ادیپ  یسرتسد  اهلیاف  کینورتکلا و  تسپ  اهرگپاچ ، ریظن  ینامزاس  هکبش  تاناکما  هب  قیرط  نیا  زا  هدرک و  رارقرب 

Directory Authentication
. دروآیم مهارف   Astaro طسوت ار  هکبش  رد  رگید  یتاعالطا  ياهکناب  زا  هدافتـسا  طابترا و  ناکما   Astaro تالوصحم تیلباق  نیا 

تاطابترا هدش ، هنیطنرق  ياههمان  هدـهاشم  ریظن   Astaro تاناکما هب  روبع  زمر  يربراک و  مان  نامه  اب  دـنناوتیم  ناربراک  بیترت  نیدـب 
. دنشاب هتشاد  یسرتسد  تنرتنیا ، زا  هدافتسا  VPN و 

User Portal
. تسا هدش  مهارف  ناربراک  يارب  اجکی  زکرمتم و  روط  هب   Astaro یسرتسد لباق  تاناکما  هک  تسا  یلحم   Astaro User Portal

دننک یگدیـسر  دوخ  هدش  هنیطنرق  هتـساوخان و  ياههمان  هب  دننک ، هدهاشم  ار  دوخ  یکینورتکلا  ياههمان  دنناوتیم  ناربراک  لحم  نیا  رد 
ناربراک روما  زا  يرایـسب  بیترت  نیدب  دنیامن . هدافتـسا   VPN رود هار  تاـطابترا  زا  هکبـش ، ریدـم  يوس  زا  زوجم  نتـشاد  تروص  رد  و 

. دباییم شهاک  هکبش  ریدم  راک  مجح  هدش و  ماجنا  ناشدوخ  طسوت 
لماش :  یتینما  ياهرازفا  مرن 
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F-Secure Client Security 8.0 اب هکبش  تینما  - 1
دـشابیم و تیمها  ياراد  هکبـش  رورـس  يور  رب  تینما  يرارقرب  دـننامه  يرتویپماـک  هکبـش  کـی  رد  متـسیس  کـی  تینما  ظـفح  هزورما 

دوجوم ياه   client يور رب  دوجوم  تینما  دوبن  تروص  رد  دنریگیمن . هدیدان  ار  تینما  نیا  يرارقرب  زین  يرتویپماک  ياههکبش  ناریدم 
هب ار  دوخ  هکبش  رد  دوجوم  ياه   client زا یکی  ندرک  که  اب  دنناوتیم  دنشاب  هتشاد  ار  هکبـش  هب  ذوفن  دصق  هک  ییاهرکه  هکبـش  رد 

رورس ندرک  که  هب  مادقا  دنشابیم  یلحم )  ) local تروص هب  هک  ذوفن  دوجوم  ياهکینکت  زا  هدافتسا  اب  دنیامن و  دراو  هکبـش  نورد 
هنوگ نیا  هکبش  ندش  مه  دشابیم و  يرایسب  شزرا  ياراد  مهم  يراجت  ياهتکرـش  زا  يرایـسب  يارب  عوضوم  نیا  دنیامن . هکبـش  لک  و 

حرطم گرزب و  ياهتکرش  زا  یکی   F-Secure یناپمک دوش . يریذـپان  ناربج  تاراسخ  زورب  بجوم  نکمم  تارادا  ای  اهتکرش و 
هک تسا  سوساـج  دـض  مپـسا و  دـض  لاوریاـف و  سوریو و  دـض  لـیبق  زا  اـیند  رد  یتینما  ياهفرح  دـنمتردق و  رازفا  مرن  يهدـننک  دـیلوت 

حرطم سوریو  دض  تکرش  نیا  ياهرازفا  مرن  نی  رت  دنمتردقرپ  زا  یکی  هدناکش . دوخ  تمس  هب  زین  ار  يرایـسب  نا  دنمق  الع  نارادفرط و 
یمامت زا  ار  ایند  سوریو  دـض  نیرترب  موس  ناونع  ایند  ياهرازفا  مرن  یـسررب  دـقن و  حرطم  تیاسبو  رد  هتـشذگ  لاـس  رد  هک  تسا  نآ 

. تس یهجوت  روخ  رد  ماقم  هک  درک  دوخ  بیصن  تاهج 
يارب ار  مزال  تینما  ات  دـنرداق  ناربراک  نآ  کمک  هب  هک  دـشابیم  يرازفا  مرن  ماـن   F-Secure Anti-Virus Client Security

ار یتینما  بسانم  تامیظنت  دنناوتیم  بسانم  یتیریدم  ياهرازبا  زا  هدافتسا  اب  ناربراک  رازفا  مرن  نیا  رد  دننک . رارق  رب  هکبش  ياه   client
ییارجا ياهلیاف  لرتنک  متـسیس ، يور  رب  یگـشیمه  تباث و  تارظن  دـننک . لامعا  هکبـش  رد  دوجوم  ياهمتـسیس  يور  رب  ییالاب  دـح  اـت 

يریگولج یتنرتنیا ، ياهسردآ  اهکنیل و  لرتنک  هکبـش ، یتفایرد  یلاسرا و  ياه   packet هتسب رب  تراظن  اهمتـسیس ، يور  رب  دوجوم 
لباقم رد  ییالاب  دح  ات  ناوتیم  رازفا  مرن  نیا  زا  هدافتسا  اب  دشابیم . رازفا  مرن  نیا  ياهیگژیو  زا  یلامتحا و ... هدولآ  ياهلیاف  يارجا  زا 

تالوصحم زا  دشابیم  صخـشم  نآ  مان  زا  هک  روط  نامه  رازفا  مرن  نیا  دومن . یگداتـسیا  یـسوساج و ... ياههمانرب  اهسوریو ، اهرکه ،
. دشابیم  secure- f یتینما گرزب  تکرش 

:F-Secure Anti-Virus Client Security 8.01 Build 133 رازفا مرن  يدیلک  ياهتیلباق 
. هتخانشان ياهیگدولآ  اهمرک  اهسوریو و  عاونا  ربارب  رد  امش  متسیس  زا  تظفاحم  - 

. الاب یناسر  زورب  تیدپآ و  تیلباق  - 
Secure DeepGuard درف هب  رصحنم  تیلباق  - 

. متسیس برخم  یسوساج و  ياهرازفا  مرن  فلتخم  عاونا  يزاس  دوبان  ییاسانش و  - 
. اهرکه ربارب  رد  امش  متسیس  زا  تظفاحم  - 

. دنمتردق شتآ  راوید  هب  زهجم  - 
. یتنرتنیا ياهيرادربهالک  اه و  همانزره  زا  یشان  تارطخ  ربارب  رد  ندوب  نمیا  - 

. تنرتنیا ياهيرادربهالک  فلتخم  تالاح  همانزره و  عاونا  ییاسانش  يارب  دنمتردق  یسیباتید  هب  زهجم  - 
. یتنرتنیا ياهتیاس  زا  يرایسب  بسانمان  ياوتحم  ربارب  رد  هداوناخ  دارفا  نادنزرف و  زا  تظفاحم  - 

. یقالخا ریغ  ياهتیاس  بو  زا  يرایسب  يور  رب  گنیرتلیف  لامعا  تیلباق  - 
 ... و - 

NetSupport Protect v1.5.1.121 رازفا مرن  اب  هکبش  رد  تینما  نیمأت 
NetSupport Protect اب هکبش  رد  تینما  نیمأت 

ياههکبـش رد  هک  مینادیم  همه  تسا . هکبـش  ياهرازبا  هتـسد  رد  يرازفا  مرن  میزادرپب  نآ  حیـضوت  هب  تسا  رارق  راـب  نیا  هک  يرازفا  مرن 
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رد هک  ارچ  دـنزیم  ار  لوا  فرح  ياهکبـش  ره  رد  ًاـبیرقت  تینما  تسا . رادروـخرب  ییـالاب  هداـعلاقوف  تیمها  زا  تـینما ، ثـحب  ياهناـیار 
کـش یب  هک  ییاـهرازفا  مرن  زا  یکی  دـیآ . شیپ  تسا  نکمم  يداـیز  يدـعب  بقاوع  لکـشم و  اـنمئطم  هکبـش  رد  تینما  ندوبن  تروـص 

دراذـگیم زاـب  نئمطم  یتیریدـم  يارب  ار  ناریدـم  ناربراـک و  ناتـسد  هداـعلاقوف  یتاـناکما  نتـشاد  اـب  هدوب و   IT ناریدـم لوا  باـختنا 
. تسا  NetSupport دنمتردق رایسب  تکرش  لوصحم  دیآ  یمرب  رازبا  نیا  مان  زا  هک  روطنامه  دراد . مان   NetSuppot Protect
NetSuppot Protect تسا . هدوب  حرطم  اهنیرتهب  زا  یکی  ناونع  هب  هشیمه  هکبـش  ياهرازفا  مرن  دیلوت  رد  هک  يدنمتردق  یناپمک 

نیا دـیوش  عوضوم  هجوتم  رتهب  هک  نیا  يارب  دـهدیم . ریدـم  هب  ار  رادـیاپ  یتینما  يرارقرب  يارب  اهتیلباق  یماـمت  ًاـبیرقت  هک  تسا  يرازبا 
هدرک و زاجمریغ  یصخش  هنایار  نینچمه  هکبش و  طیحم  رد  يراک  ره  ماجنا  زا  ار  ناربراک  یسرتسد  رازفا  مرن  نیا  هک  مینکیم  نایب  روط 

دهاوخب رگا  دـشابیم  ور  هب  ور  يدایز  ناربراک  اب  ریدـم  هکبـش  کی  طیحم  رد  دـیریگب  رظن  رد  داد . دـهاوخن  ار  يراک  ره  ماـجنا  هزاـجا 
. دش دهاوخ  وا  ریگ  نابیرگ  يدایز  یتالکشم  هک  دیشک  دهاوخن  یلوط  دراذگ  دازآ  ار  هکبش  یلک  روط  هب  متسیس و  دراوم  همه  یسرتسد 

رازفا مرن  دادـعت  هچ  دـیامن  بصن  متـسیس  يور  رب  ندرک  تست  يارب  اـهنت  رازفا  مرن  کـی  مه  یکی  ربراـک  ره 2  زا  مـینک  رکف  یتـح  رگا 
. تفای دهاوخ  شهاک  تدش  هب  هکبش  یلک  روط  هب  متسیس و  ییآ  راک  هجیتن  رد  هدش و  ارجا  متسیس  يور  رب  یفاضا 

نایم نآ  تیبوبحم  تیقفوم و  لیالد  زا  یکی  هک  یباذج  لاح  نیع  رد  هداس و  رایـسب  يربراک  طیحم  هئارا  اب   NetSuppot Protect
هداس کیلک  کی  اب  اهنت  یگداس و  هب  دناوتیم  ریدم  لاثم  يارب  دـننک . رارقرب  ار  تینما  دـنکیم  کمک  اهنآ  هب  تسا  هدـش   IT ناریدم

DVD ای  CD Rom دروم رد  ار  عوضوم  نیا  ای  دیامن و  جراخ  سرتسد  زا  ار  دـنوشیم  لصو  نآ  هب  اهکسید  شلف  هک   USB تروپ
نیا يهمه  هدش و  تفای  رازفا  مرن  نیا  رد  دراد  جایتحا  اهتیدودحم  لامعا  يارب  ریدم  کی  هک  هچ  نآ  یمامت  ًابیرقت  دنک . لامعا   Rom
رازفا مرن  نیا  ناوتیم  هک  تسا  نیا  رازفا  مرن  نیا  دروم  رد  بلاج  عوضوم  دـنک . لامعا  هداس  کیلک  کی  اب  اهنت  ناوتیم  مه  ار  تاناکما 

ياهتیلباق اب  کچوک  رایسب  رازبا  نیا  دراد . دوجو  هکبـش  رد  هک  یتاناکما  نامه  ًابیرقت  اب  درک  هدافتـسا  مه  یـصخش  ياههنایار  يارب  ار 
اهنت رازبا  نیا  دشاب . یگناخ  ياههکبش  تارادا و  گرزب  کچوک و  ياههکبش  اهتن ، یفاک  يارب  بسانم  رایـسب  يرازبا  دناوتیم  گرزب 

دوریم . رامش  هب  زیچان  رایسب  هباشم  رازفا  مرن  اب  هسیاقم  رد  هک  دراد  مجح  تیاباگم  دودح 4.14 
 : NetSupport Protect v1.5.1.121 رازفا مرن  يدیلک  ياهتیلباق 

 ... لمع Copy، Cut، Rename و ماجنا  زا  يریگولج  تیلباق  - 
 ... لخاد Desktop و رازبا  ، Taskbar راون هب  یسرتسد  تیدودحم  لامعا  تیلباق  - 

 ... ریظن Reset، Shutdown، Standby و یلامعا  ماجنا  يارب  دروسپ  لامعا  تیلباق  - 
. هنایار تایئزج  یمتسیس و  ياهلیاف  تایوتحم  ندومن  جراخ  یسرتسد  زا  - 

. صاخ ياهرازفا  مرن  زا  ناربراک  یسرتسد  زا  يریگولج  - 
 ... هکبش و دودحم  تاناکما  اهکسید ، شلف  يرون ، ياهویارد  هب  ناربراک  یسرتسد  زا  يریگولج  - 

(. دوش ماجنا  کسید  شلف  يور  زا  ندناوخ  لمع  اهنت  لاثم  يارب   ) نازیم هچ  هب   USB ياهتروپ هب  یسرتسد  میظنت  تیلباق  - 
. بو تحت  ياهرگرورم  هب  هکبش  ناربراک  یسرتسد  زا  يریگولج  - 
. رتنیرپ ندومن  هفاضا  ای  كاپ و  زا  ناربراک  ندرک  دودحم  تیلباق  - 

. یبناج ياهرازفا  مرن  بصن  روظنم  هب  ناربراک  یسرتسد  زا  يریگولج  - 
. اهلیاف كارتشا  رد  الاب  هداعلاقوف  تینما  يرارقرب  - 

WAN هدرتسگ رایسب  ياههکبش  ات   LAN هداس هکبش  زا  اههکبش  عاونا  زا  ینابیتشپ  - 
. باذج رایسب  يربراک  طیحم  اب  هارمه  ناسآ  رایسب  هدافتسا  - 
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بوبحم 7 زودنیو  هلمج  زا  زودنیو  فلتخم  ياههخسن  اب  يراگزاس  - 
 ... و - 

یشزومآ ياه  هرود  - 3

تینما که و  -1

. تینما که و  هرود : مان 
. تعاس  110 هرود : تدم 

. لایر  000/500/6 هرود : هنیزه 
: - زاین شیپ 

حوطـس ات  هیاپ  زا  یبلاطم  اهتیاس  بو  اه و  تنیالک  اهرورـس و  هب  ذوفن  گنیکه و  ياـهکینکت  هراـبرد  وجـشناد  هرود  نیا  رد  فدـه :
رد وجشناد  نینچمه  دوشیم . انـشآ  سلریاو  ياههکبـش  اهرت و  ور  یلخاد ، ياههکبـش  هب  ذوفن  ياهشور  اب  سپـس  دزومآیم و  هتفرـشیپ 
زا دعب  وجـشناد  نینچمه  دوشیم . انـشآ  اهدک   exploit نتـشون بو و  تحت  ياهرازفا  مرن  رد  هرفح  فشک  ياـهکینکت  اـب  هرود  نیا 

هرود نیا  دوشیم . انشآ  تینما  يریگشیپ و  ياهشور  اب  دنک و  تظفاحم  اهرکه  هلمح  ربارب  رد  دوخ  متـسیس  زا  دناوتیم  هرود  نیا  مامتا 
. دوشیم داهنشیپ  دنریگب  ارف  ياهفرح  حوطس  ات  ار  هتشر  نیا  دنهاوخیم  هیاپ  زا  دنراد و  هقالع  گنیکه  هب  هک  یناسک  مامت  هب 

: هرود نیا  ياهلصفرس 
. سکونیل تاروتسد  هکبش و  اب  ییانشآ  - 1
ییاسانش و. هلحرم   FootPrinting - 2
Scanning اهلماع و متسیس  زیلانآ  - 3

EnuMeration - 4
. ییاسانش لماع  متسیس  - 5
Gaining Access - 6

Escalating Privilege - 7
Creating Backdoors - 8

. یصخش ياهرتویپماک  زا  تظفاحم  ذوفن و  - 9
DoS Attacks ای سیورس  بیذکت  - 10

Wireless ياههکبش هب  ذوفن  - 11
. اهتیاس بو  هب  ذوفن  - 12

. اهسیباتید ندرک  که  - 13
. یلخاد ياههکبش  هب  ذوفن  - 14

. ییاسانش ياههار  بصن Rootkit و  - 15
Covering tracks - 16

IDS – FireWall زا روبع  - 17

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


Cryptography - 18
. اهرت ور  هب  ذوفن  - 19

. يریگولج ياههار  اهلیمیا و  ندرک  که  - 20
SQL Injection - 21

command execution یتینما هرفح  فشک  - 22
. بو تحت  ياهرازفا  مرن  رد   file inclusion یتینما هرفح  فشک  - 23

. بو تحت  ياهرازفا  مرن  رد   XSS یتینما هرفح  فشک  - 24
PHP و Perl ياهنابز هب  یسیون  تیولپ  سکا  - 25

رورس تینما  -2

رورس تینما  هرود : مان 
تعاس  40 هرود : تدم 

لایر  000/500/2 هرود : هنیزه 
يدربراک ياهرازفا  مرن  ندرک  تیولپ  سکا  هرفح و  فشک  هتفرشیپ و  سکونیل  زاین : شیپ 

. دشابیم فلتخم  ياهسیورس  اهرورس و  تینما  نیمأت  ياهشور  اب  وجشناد  ندش  انشآ  هرود  نیا  زا  فده  فده :
: هرود نیا  ياهلصفرس 

سکونیل ياهرورس  بو  تینما  - 1
سکونیل ياهسیورس  تینما  - 2

سکونیل رد  لاوریاف  يدنبرکیپ  - 3
سکونیل رد  یسرتسد  ندرک  دودحم  - 4

زودنیو ياهرورس  بو  تینما  - 5
زودنیو رد  اهسیورس  تینما  - 6

زودنیو رد  لاوریاف  يدنبرکیپ  - 7
زودنیو رد  یسرتسد  ندرک  دودحم  - 8

يدربراک ياهرازفا  مرن  رد  هرفح  فشک  هتفرشیپ و  سکونیل  -3

يدربراک ياهرازفا  مرن  ندرک  تیولپ  سکا  هرفح و  فشک  هتفرشیپ و  سکونیل  هرود : مان 
تعاس  40 هرود : تدم 

لایر  000/500/2 هرود : هنیزه 
Crack هرود تینما و  که و  هرود  زاین : شیپ 

هک تسا  سکونیل  ياهزوجم  ندز  رود  لنرک  يدنبرکیپ  سکونیل و  مهم  ياهسیورـس  اب  وجـشناد  ییانـشآ  هرود  نیا  زا  فدـه  فدـه :
يدربراک ياهرازفا  مرن  رد  یتینما  ياههرفح  ندرک  ادیپ  فشک و  ياهکینکت  هنیمز  رد  هک  يدـعب  ياهلصفرـس  يارب  تسا  يزاین  شیپ 
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. دشابیم اهنآ  يارب  ذوفن  ياهدک  نتشون  اهلماع و  متسیس  يور  رب  هدش  بصن 
: هرود نیا  ياهلصفرس 

رورس  Mysql يزادنا هار  بصن و  - 1
لنرک یناسر  زورب  يدنبرکیپ و  - 2

سکونیل یتینما  ياهزوجم  ندز  رود  - 3
سکونیل یتایح  ياهسیورس  يدنبرکیپ  ییانشآ و  - 4

Stack Overflows - 5
Format String Bugs - 6

Heap Overflows - 7
Shell Code - 8

Vulnerability Discovery - 9
Writing Exploit - 10

Kernel Overflows - 11

CEH-4

 ( Certified Ethical Hacker ( CEH هرود : مان 
تعاس  50 هرود : تدم 

لایر  000/000/4 هرود : هنیزه 
: زاین شیپ  -

اب یتـینما  ناصـصختم  ییانـشآ  نآ ، يرازگرب  زا  فدـه  هدـش و  هـئارا   EC-Council تکرـش طسوت   CEH یللملانـیب هرود  فدـه :
ذوفن اب  هزراـبم  يارب  هک  دـنرواب  نیا  رب  هرود  نیا  ناگدـنهد  هئارا  دـشابیم . نارگ  ذوفن  هدافتـسا  دروم  ياـهرازبا  اـهکینکت و  اـهشور ،

سانـشراک کی  هاگدـید ، نیا  اب  دوب . هاگآ  نارگ  ذوفن  رکفت  زرط  زا  دوب و  انـشآ  اهنآ  هدافتـسا  دروم  ياهرازبا  اهشور و  اب  دـیاب  نارگ 
يرایسب دیئات  دروم   CEH همانیهاوگ دیامن . رتنمیا  یبای و  بیع  تست ، رگ ، ذوفن  کی  دننامه  ار  دوخ  رظن  دروم  هکبش  دناوتیم  یتینما 

Cisco, Microsoft , FBI , Worldcom , CheckPoint , American Express , هــلمج  زا  اــهنامزاس ، زا 
ياههار هتخانش و  ار  هلمح  ياهرازبا  تالمح و  عاونا  دنناوتب  دیاب  هرود  نایاپ  رد  نایوجـشناد  دشابیم . ، ... Citibank, Bell , Sony

. دنیامن دودسم  ییاسانش و  ار  يرتویپماک  ياهمتسیس  هکبش و  هب  ذوفن 
: هرود نیا  ياهلصفرس 

Introduction to Ethical Hacking
Footprinting

Scanning

Enumeration

System Hacking
Trojans and Backdoor

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


Sniffers

Denial Of Service
Social Engineering
Session Hijacking

Hacking Web Servers
Web Application Vulnerability

Web based Password Cracking Techniques
SQL Injection

Hacking Wireless Networks

Virus and Worms

Physical Security
Linux Hacking

Evading Firewall , IDS and Honypots
Buffer Overflows

Cryptography

Pentration Testing

SCNP-5

SCNP هرود :  مان 
تعاس  80 هرود : تدم 

لایر  000/500/3 هرود : هنیزه 
: - زاین شیپ 

شخب ود  لـماش  هرود  نیا  دراد . عاـفد  يور  رب  يدربراـک  یملع –  زکرمت  دـشابیم ،  SCP هرود لوا  حطـس  هک   SCNP هرود فده :
Network Defense مود شخب  و   HTI اــی  Hardening The Infrastructure نآ لوا  شخب  هـــک  دـــشابیم 
هدـش و یحارط  یتـینما  ناسانـشراک  ناریدـم و  هکبـش ، ناصـصختم  تهج  شخب  ود  نیا  دراد . ماـن   NDC اـی  Countermeasure

همانیهاوگ تفایرد  يارب  ییاهن  یگدامآ  تهج  ددـعتم  ياهویرانـس  لح  فلتخم و  تاشیامزآ  ماجنا  هارمه  هب  یملع  ًالماک  نآ  ثحاـبم 
. دشابیم  SCNP

: هرود نیا  ياهلصفرس 
Advanced TCP/IP - 1

Implementing IPSe - 2
Hardening Linux Computers - 3

Hardening Windows Computers - 4
Routers and Access List - 5
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Contingency Planning - 6
Security on the Internet and the WWW - 7

Attack Techniques - 8
Network Defense Fundamentals - 9

Designing Firewall Systems - 10
Configuring Firewalls - 11

Configuring VPNs - 12
Designing an IDS - 13

Configuring an IDS - 14
Analyzing Intrusion Signatures - 15

Performing a Risk Analysis - 16
Creating a Security Policy - 17

Crack-6

: هرود مان   Crack
تعاس  30 هرود : تدم 

لایر  000/750/3 هرود : هنیزه 
تینما که و  هرود  زاین : شیپ 

نتسکش يارب  اه   cracker هک ییاهکینکت  اب  ییانشآ  رازفا و  مرن  کی  ندش  كرک  زا  يریگولج  شزومآ  هرود  نیا  زا  فده  فده :
. دشابیم دننکیم  هدافتسا  اهدروسپ  اهلفق و  عاونا 

: هرود نیا  ياهلصفرس 
اه  debugger اب ییانشآ  - 1

يزاب كرک  ياهشور  اب  ییانشآ  - 2
اهنآ نتسکش  هوحن  اب  ییانشآ  لیبق MD5 و  زا  هدش   Hash ياهدروسپ ندرک  ادیپ  - 3

راد لفق  ياهيد  یس  یپالف و  عاونا  ندرک  یپک  ياهشور  اب  ییانشآ  - 4
ینامز تیدودحم  ياراد  ياههمانرب  ندرک  كرک  ياهشور  اب  ییانشآ  - 5

لایرس ياراد  ياههمانرب  ندرک  كرک  ياهشور  اب  ییانشآ  - 6
یپالف يد و  یس  يور  رب  يراذگ  لفق  شزومآ  - 7

يا هرواشم  تامدخ  - 4

ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  ياهرواشم  تامدخ 
 : ياهرواشم ياههنیمز 

؟ هرواشم ارچ  - 1
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لیلد هب  رگید  يوس  زا  وس و  کی  زا  دـشابیم  ناریا  رـسارس  رد  نیون  يدربراک و  مولع  شرتسگ  هک  هعومجم  یلـصا  تلاسر  هب  هجوت  اـب 
ناونع هب  میدش  نآ  رب  تامدـخ ، نیا  ندوبن  مجـسنم  ای  فلتخم و  ياههنیمز  رد  هرواشم  هئارا  تهج  صـصختم  دارفا  ای  اهتکرـش و  دوبن 

زاین نآ  هب  هک  ییاههنیمز  رد  عیـسو و  یحطـس  رد  ار  ياهرواشم  تامدـخ  دراد ، هرواشم  ثحب  هب  یعافتنا  ریغ  یهاـگن  هک  هعومجم  نیلوا 
. مییامن هئارا  دراد ، دوجو  يرفاو 

یلخاد و نارظن  بحاـص  ناسدـنهم و  دـیتاسا ، هیلک  زا  هعوـمجم ، یملع  تأـیه  نیـصصختم و  رب  هوـالع  تسا  هدـش  یعـس  اتـسار  نیا  رد 
. میشاب رتهنیهب  رتبسانم و  یتامدخ  دهاش  میناوتب  ات  دوش  يریگ  هرهب  ياهرواشم  تامدخ  هئارا  رد  یجراخ 

هرواشم شور  -2
شور یلک  روط  هب  اما  دشاب . دوخ  هب  صوصخم  شور  لوصا و  ياراد  دـناوتیم  تاعالطا  يروانف  هکبـش و  هنیمز  رد  هرواشم  تفگ  دـیاب 

: دشابیم ریز  حرش  هب  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هعومجم  رد  ياهرواشم  تامدخ  هئارا 
حرط داعبا  ندش  صخشم  تهج  عوضوم  هب  عجار  هیلوا  هسلج  کی  يرازگرب  * 

نانآ ياهيدنمزاین  تارظن و  يروآدرگ  تهج  ناریدم  نالوئسم و  اب  هسلج  يرازگرب  * 
نانآ تارظن  يروآدرگ  تهج  متسیس  ییاهن  ناربراک  ینف و  ناسانشراک  اب  هسلج  يرازگرب  * 

یعقاو تاعالطا  يروآ  عمج  عوضوم و  ینادیم  یسررب  * 
یناهج حطس  رد  هباشم  هتفرگ  تروص  ياهتیلاعف  ریاس  عوضوم و  يروئت  یسررب  * 

ناشیا تارظن  هطقن  نتفرگ  ینف و  ناسانشراک  ناریدم و  هب  نآ  هئارا  هیلوا و  حرط  هیهت  * 
ناریدم ییاهن  رظن  ندش  هدروآرب  ات  حرط  لیمکت  * 

دییات نتفرگ  حرط و  هئارا  ییاهن  هسلج  * 
یعقاو ییارجا و  ياههشقن  هیهت  * 

يداصتقا ینف و  ظاحل  زا  هنیهب  تالوصحم  باختنا  * 
اههنیزه عبانم و  ینامز ، تنالماش  هژورپ  يارجا  تهج  لماک  تروص  هب  هژورپ  تیریدم  همانرب  هیهت  * 

هدنیآ رد  متسیس  هعسوت  هنیمز  رد  کیژتارتسا  تدم و  دنلب  همانرب  هیهت  * 
هریغ ناریدم و  يرادهگن ، ریمعت و  نالوئسم  ناربراک ، هب  طوبرم  ياه  لمعلاروتسد  هیهت  * 

متسیس زا  هنیهب  يریگ  هرهب  تهج  ینامزاس  راتخاس  هیهت  * 
ام تامدخ  زا  هدافتسا  هوحن  - 3

. دییامرف لصاح  سامت  تکرش  يزکرم  رتفد  اب  دیناوتیم  ام  تامدخ  زا  يریگ  هرهب  تالاوس و  ندومن  حرطم  تهج 
ءارجا هرواشم و  ياههنیمز  - 4

تامدـخ یلـصا  ياـههنیمز  ناونع  هب  ریز  ياـههنیمز  روشک ، لـخاد  رد  یفاـک  هبرجت  دوبن  مربـم و  زاـین  زین  یلمع و  براـجت  هب  هجوـت  اـب 
. تسا هدیدرگ  باختنا  ياهرواشم 

. دومن هئارا  ياهرواشم  تامدخ  یسررب ، زا  سپ  ناوتیم  زین  طبترم  ای  هباشم و  ياههنیمز  ریاس  رد  تسا  یهیدب 
میسیب یطابترا  ياهکنیل  - 4-1

Point to ای Point to Point و  میـسیب  ياهکنیل  زا  دناوتیم  رود ، لصاوف  هب  تاعالطا  لاسرا  دننامه  اهدربراک  زا  يرایـسب  تهج 
زا تازیهجت  يدـنبرکیپ  لکد و  عافترا  نویـسالودم ، عون  دـناب ، يانهپ  يراک ، سناکرف  بسانم  باـختنا  دومن . هدافتـسا   Multi Point

. دنوریم رامش  هب  متسیس  نیا  رد  يرورض  مهم و  رایسب  تاکن 
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Wireless Mesh Network ياههکبش - 4-2
هداد و رارق  شـشوپ  تحت  ار  یعیـسو  رایـسب  قطاـنم  دـنناوتیم  هک  دنـشابیم  میـسیب  ياههکبـش  زا  يدـیدج  لـسن  عقاو  رد  اههکبـش  نیا 

كرحتم هتسویپ و  تروص  هب  ناوتیم  هریغ  لیابوم و  یشوگ  ، Laptop، PDA،IPAD دننامه یلیاسو  زا  هدافتسا  اب  یفلتخم  ناربراک 
. دوب لصتم  تنرتنیا  هجیتن  رد  يرتویپماک و  هکبش  هب 

Voice Over IP نفلت زکارم  - 4-3
ثعاب یتارباخم  ياههنیزه  شهاک  رد  هک  يدایز  رایـسب  ياهتیزم  هب  هجوت  اب  یتنرتنیا  نفلت  نامه  اـی   IP يور رب  توص  لاسرا  متـسیس 

نیاربانب دنزیم . مقر  یتوص  تارباخم  تعنص  هدنیآ  رد  یمهم  شقن  کش  نودب  عونتم ، رایسب  ياهسیورس  هئارا  لیلد  هب  زین  ددرگیم و 
اطعا هعومجم  کی  هب  اههنیزه  شهاک  نیع  رد  ار  يدایز  رایـسب  ياهتیلباق  دناوتیم  نفلت  زکارم  عون  نیا  زا  هدافتـسا  تهج  يزیر  همانرب 

. دیامن
يریوصت تراظن  ياهمتسیس  - 4-4

تحت عیسو  سایقم  يریوصت  تراظن  ياهمتـسیس  هنیمز  رد  هرواشم  هئارا  دریگب  تروص  دناوتیم  هزوح  نیا  رد  هک  ییاهتیلاعف  هلمج  زا 
یحارط هنیهب ، یطابترا  رتسب  باختنا  نویـسادنوف ، لکد ، هنیهب  یحارط  يریوصت ، تراظن  هتفرـشیپ  ياـهرازفا  مرن  (، IP-Based  ) هکبش

. دشابیم هریغ  ریوصت و  شزادرپ  يزاس و  هریخذ  ياهمتسیس  لرتنک ، قاتا 
 : یصصخت ياههنیمز 

اب  Wireless لـباک و رتسب  رد   Internet & Intranet WAN، LAN ياههکبـش ، يزادـنا  هار  بصن و  یحارط ، هرواشم ، - 1
Method Optimization 2 زا هدافتسا 

لوا هیال  رد  ارجا  یحارط و  هرواشم ، - 2
نآ ییاراک  هکبش و  عون  یجنس  ناکما  زیلانآ و 

هکبش رتسب  یحارط 
 ( Structured Cabling هتفای (  تخاس  یشک  لباک  يارجا  یحارط و 

هکبش يژولوپوت  یحارط 
درادناتسا يانبم  رب  فلتخم  ياهکنیل  تازیهجت و  يراذگمان 

Documentation يزاس و دنتسم 
مود هیال  رد  ینابیتشپ  ارجا و  یحارط و  هرواشم ، - 3

ود هیال  تازیهجت  باختنا  صوصخ  رد  یجنس  ناکما  زیلانآ و 
Directory Service راتخاس يانبم  رب  فلتخم  ياه   VLAN يزاس هدایپ  یحارط و 

هکبش هب  ناربراک  هیلک  لاصتا  يارب   Dynamic Vlanning يزاس هدایپ  یحارط و 
اهيارب نآ   Tuning و STP هیلوا تامیظنت  اه   Switch يور هب   VTP يزاس هدایپ  یحارط و 

Distribution هیال ياه   Switch يور رب   DHCP يزادنا هار  یحارط و 
موزل تروص  رد   Server Farm يارب  Vlan ACL و Private Vlan يزادنا هار  یحارط و 

هکبش ياه   Device نیب  EtherChannel يزاس هدایپ  یحارط و 
Internet ياه  Link اهشخب و نیب  ياه   Link تازیهجت ، يور  رب   Load Balancing يزاس هدایپ  یحارط و 

مود هیال  رد   QOS Mechanism يزاس هدایپ  یحارط و 
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Stacking Mechanism يزاس هدایپ  یحارط و 
Documentation يزاس و دنتسم 

موس هیال  رد  ینابیتشپ  ارجا و  یحارط و  هرواشم ، - 4
Performance ندرب الاب  يارب  فلتخم  ياهشور  یسررب  دوجوم و  حرط  هیلوا   Analyse

Line Configuration ، IP Assignment ، SSH لیبق زا  تازیهجت  يور  هیلوا  تامیظنت  يزاس  هدایپ  یحارط و 
(Inter VLAN Routing  ) فلتخم ياه   VLAN نیب یهد  طابترا  یحارط و 

اهب ای  ریسم  يارب   Routing تایلمع ییاجب  اج  فیرعت  یحارط و 
Gateway Routers يور رب   NAT يزاس هدایپ  یحارط و 

QOS Mechanism يزاس هدایپ  یحارط و 
دوجوم ياه   VLAN يانبم رب  فلتخم  ياه   SVI يزادنا هار  یحارط و 

هکبش ياه   Distribution Switch يور هب   Inter VLAN Routing يزادنا هار  یحارط و 
تینما هنیمز  رد  ینابیتشپ  ارجا و  یحارط ، هرواشم ، - 5

ISO 27000 دننام یتینما  ياهدرادناتسا  ساسا  رب  هکبش  تینما  یلک  حرط  هئارا 
تازیهجت هیلک  يور  رب   AAA میظنت یحارط و 

زکرمتم تروص  هب  تازیهجت  يارب   Port Security يدنب رکیپ 
هکبش هب  نامزاس  جراخ  زا  طابترا  يارب   VPN يدنب رکیپ  یحارط و 

Internet هب طابترا  يارب   VPN يدنب رکیپ  یحارط و 
اه  Switch Block زا کی  ره  يارب  فلتخم  ياه   ACL يزاس هدایپ  Analyse و  یحارط ،

فلتخم ياه   DMZ يارب اه   Firewall يور هب  فلتخم  ياه   Security Mechanism يزاس هدایپ  یحارط و 
فلتخم ياه   DMZ زا تظفاحم  يارب   IDS Module يزاس هدایپ  یحارط و 

موزل تروص  رد  اه   Firewall نیب  Fail Over يزادنا هار  یحارط و 
یتنرتنیا فلتخم  ياه   Policy لامعا يارب   AAA Server يزادنا هار  یحارط و 

اه  Firewall يور رب  یتنرتنیا  فلتخم  ياه   Black List يزاس هدایپ  یحارط و 
تازیهجت یمامت  يور  رب  درادناتسا  بسح  رب   Security دراوم هیلک  يزاس  هدایپ  یحارط و 

هکبش رد  هدافتسا  دروم  ياهلکتورپ  تینما  ظفح  يارب  مزال   Security تامیظنت هیلک  لامعا  یحارط و 
هکبش  Antivirus يزادنا هار  بصن و  یحارط و 

Directory Service هب لاصتا  يارب   AAA يزادنا هار  یحارط و 
Cache Server دوجو تروص  رد   WCCP v2 زا هدافتسا  اب   Cache Server يدنب رکیپ  يزادنا و  هار  یحارط و 

تیریدم يهنیمز  رد  ینابیتشپ  ارجا و  یحارط ، هرواشم ، - 6
Internet Users Mechanism يزاس هدایپ  یحارط و 

اه  Router يور رب   SDM يزادنا هار 
SNMP Server هب لاصتا  يارب  اه  Router اه و  Switch هیلک يارب   SNMP يدنب رکیپ 

اه  Log Server يزادنا هار  یحارط و 
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تنرتنیا طابترا  يارب   NetFlow يزادنا هار  یحارط و 
Internet Link ندرک  Monitor يارب  MRTG يزادنا هار  یحارط و 

اهرورس يهنیمز  رد  ینابیتشپ  ارجا و  یحارط ، هرواشم ، - 7
Active Directory يدنبرکیپ يزاس و  هنیهب  يزادنا ، هار  یحارط ،

Web Server يدنبرکیپ يزادنا و  هار  یحارط ،
DNS Server يدنبرکیپ يزادنا و  هار  یحارط ،

DHCP Server يدنبرکیپ يزادنا و  هار  یحارط ،
موزل تروص  رد   FTP Server يدنبرکیپ يزادنا و  هار  یحارط ،

Cache Server يدنبرکیپ يزادنا و  هار  یحارط ،
AAA Server يدنبرکیپ يزادنا و  هار  یحارط ،

Syslog Server يدنبرکیپ يزادنا و  هار  یحارط ،
موزل تروص  رد   Email Server يدنبرکیپ يزاس و  هنیهب  يزادنا ، هار  یحارط ،

تازیهجت هکبـش و  رتسب  زیلانآ   Video Conferencing و  , VoIP IP Telephony يهـنیمز  رد  ارجا  یحارط و  هرواـشم ، - 8
VoIP

VoIP هکبش نفلت Analog و  هکبش  نیب  طابترا  بسانم  یحارط  هعومجم و   PBXگولانآ و نفلت  متسیس  یسررب 
یلخاد  IP هکبش اب   PSTN هکبش نیب  یهد  طابترا  يارب   Voice Gateway يزادنا هار  یحارط و 

Open ياهرازفا مرن  اـی  دننام Call Manager و  ییاه   Call Center زا مـعا  يزکرم (   Call Center يدـنب رکیپ  یحارط و 
هتفرگ تروص  یحارط  بسح  رب   ( Asterisk دننام  Source

ییاهن ياههاگتسد  نیب Call Center و  طابترا  زاین  دروم  ياه   protocol يدنب رکیپ  یحارط و 
Analyse شخب رد  هدش  نییعت  ياه  protocol زا هدافتسا  اب   Voice Gateway و IP PABX نیب طابترا  يدنبرکیپ  یحارط و 

ياـهلکتورپ هک  یتالکـشم  رگید  لرتـنک Delay , Jitter و  يارب   QOS فلتخم ياـه   Mechanism يریگ راــکب  یحارط و 
دهدیم رارق  ریثأت  تحت  ار   Video و Voice دننام  Real-Time

دننام  Real-time ياـه  protocol کــیفارت یهد  تیوـلوا  يارب   QOS فلتخم ياـه   Mechanism يریگ راــکب  یحارط و 
Video و Voice

موزل تروص  رد   CAC Mechanism يزادنا هار  یحارط و 
ود هیال  یحارط  رد   Voice Vlan يدنبرکیپ یحارط و 

Call Center و Gateway رد  Redundancy فلتخم ياه   Mechanism يدنب رکیپ  یحارط و 
Voice Mail , SMS Server , Mail Server ,IVR Fax دـننام   Unified Messaging ياهمتـسیس يزادـنا  هار 

موزل تروص  رد  هریغ  دننام Exchange , Unity و  ییاهرازفا  مرن  زا  هدافتسا  اب  هریغ  Messaging و 

يا هراوهام  هدنز  شخپ  هکبش و  زا  جراخ  لخاد و  رد   Video Conferencing يزادنا هار 
امرفراک متسیس  ساسا  رب  فلتخم  ياه   Route plan اه و  Dial Plan یحارط

Restore تاعالطا نادرگرب  و   ( Backup يریگ (  نابیتشپ  کیتاموتا  ياهمتسیس  يزادنا  هار  بصن و  یحارط ، هرواشم ، -9
Active تازیهجت يدنب  رکیپ  بصن و  - 10
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Online troubleshooting هکبش و هتعاس  ینابیتشپ 24  يرادهگن و  - 11
میس یب  ياههکبش  يزادنا  هار  بصن و  - 12

ناربراک میس  یب  ياههکبش  رد  تسا . یشک  میس  هب  زاین  مدع  تسادیپ ، زین  نآ  مان  زا  هک  روطنامه  میس ، یب  ياههکبـش  تیزم  نیرتمهم 
هلیـسو هب  تسا . لباک  کی  هب  زاین  رتویپماک  ره  يارب  یمیـس  ياههکبـش  رد  دـنوش . لـصتم  هکبـش  هب  ناـمتخاس  ياـجک  ره  رد  دـنناوتیم 

. تشاذگ كارتشا  هب  ار  هریغ ) تنرتنیا و  رتنیرپ ، اهلیاف ،  ) هکبش عبانم  رگید  ياههکبش  مامت  دننامه  ناوتیم  میس  یب  ياههکبش 
. درک هدافتسا   Workgroup و Client/Server لدم ود  زا  ناوتیم  اههکبش ، رگید  دننام  هکبش  عون  نیا  رد 

Client/Server - 12-1
هب هجوت  اب  ار  عبانم  هکبـش  ناربراـک  هب  هدـش و  تیریدـم  يزکرم  رتویپماـک  کـی  طـسوت  هکبـش  لـخاد  ياـهرتویپماک  ماـمت  عون ، نیا  رد 

تینما ياراد  هکبش  عون  نیا  دومن . دودحم  رتنیرپ  اهلیاف ، هب  ار  ناربراک  یسرتسد  ناوتیم  زاین  رب  انب  دهدیم . صاصتخا  اهنآ  یـسرتسد 
. تسا  Workgroup ياههکبش هب  تبسن  يرتالاب 

:Client/Server هکبش يایازم 
ناربراک رتهب  لرتنک  * 

...( هریغ اهرتنیرپ و  اهلیاف ،  ) هکبش عبانم  زا  هدافتسا  يارب  ناربراک  ندومن  دودحم  * 
صاخ تاعاس  رد  هدافتسا  يارب  ناربراک  ندومن  دودحم  * 

( دومن لابند  ار  هکبش  رد  يدمع  ياهيراکبارخ  در  ناوتیم  هک  ینعم  نیدب   ) اهمتسیس زا  گال  تیلباق  * 
هکبش عبانم  رتهب  هچ  ره  تیریدم  * 

:Client/Server هکبش بیاعم 
رتالاب يرادهگن  يزادنا و  هار  هنیزه  * 

.( دوشن هدافتسا  رگید  روما  يارب  رتویپماک  نیا  زا  تسا  رتهب   ) رورس هب  صتخم  يوق  ًاتبسن  رتویپماک  کی  لقادح  کی  هب  زاین  * 
رورس نداتفا  راک  زا  تروص  رد  هکبش  ییاراک  مدع  * 

Workgroup - 12-2
هک دراد  دوجو  ناکما  نیا  دـنچره  دـنرادن . رارق  يزکرم  لرتنک  تحت  هدومن  لمع  هناگادـج  تروص  هب  اهرتویپماک  ماـمت  هکبـش  نیا  رد 

تلاح رد  هکنیا  نمض  دوب . دهاوخ  رب  نامز  رایـسب  ناربراک  ترثک  تروص  رد  راک  نیا  اما  دومن  دودحم  هناگادج  تروص  هب  ار  ناربراک 
دـشاب هتـشاد  یـسرتسد  دوخ  رتویپماک  تامیظنت  اهلیاف و  هب  هکبـش  رد  يرتویپماک  ره  قیرط  زا  دنرداق  ناربراک  مامت   Client/Server

عون نیا  رد  تسین . ریذـپ  ناکما   Workgroup ياههکبـش رد  یگژیو  نیا  دوشیم . هتفگ   Roaming یگژیو نیا  هب  ًاحالطـصا  هک 
. دراد دوجو  هریغ )... رتنیرپ و  اهلیاف ،  ) متسیس عبانم  يرازگ  كارتشا  ناکما  ياههکبش  رگید  دننام  زین  هکبش 

:Workgroup هکبش يایازم 
رتنییاپ يرادهگن  يزادنا و  هار  هنیزه  * 

يزادنا هار  رد  رتشیب  تعرس  * 
رورس ناونع  هب  ازجم  رتویپماک  کی  هب  زاین  مدع  * 

:Workgroup هکبش بیاعم 
عمتجم تروص  هب  میظنت  رد  ییاناوت  مدع  * 

اهمتسیس زا  گال  رد  ییاناوت  مدع  * 
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متسیس عبانم  اهیسرتسد و  قیقد  لرتنک  رد  ییاناوت  مدع 
زا رتنارگ  ربارب  ات 10  میس  یب  هکبش  ياهتراک  تسا . نآ  ياهرازفا  تخـس  رتالاب  بتارم  هب  هنیزه  میـس  یب  ياههکبـش  بیاعم  هلمج  زا 
هب میس  یب  ياههکبش  تینما  رگا  تسا . نآ  تینما  هلئـسم  میـس  یب  ياههکبـش  بیاعم  رگید  هلمج  زا  دنتـسه . یلومعم  هکبـش  ياهتراک 

. تسا ریذپ  ناکما  زین  نامتخاس  زا  جراخ  یتح  هکبش  هب  زاجم  ریغ  ياهدورو  ناکما  دوشن ، میظنت  یتسرد 
يزادنا هار  ياههنیزه 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  رد  هچنانچ  تسا . توافتم  امش  زاین  هکبش و  عون  هب  تبسن  میس  یب  ياههکبـش  يزادنا  هار  هنیزه 
یلخاد ياههکبش  ياراد  پات  پل  ياهرتویپماک  دیرادن . اهنآ  يارب  میس  یب  هکبش  تراک  دیرخ  هب  يزاین  دینکیم ، هدافتـسا  كوبت  ون  زا 

AccessPoint کی هب  زاین  اهنت  تفای و  دهاوخ  شهاک  تدش  هب  میـس  یب  ياههکبـش  يزادـنا  هار  هنیزه  تروص  نیا  رد  هک  دنتـسه .
، دنتـسین میـس  یب  هکبـش  تراـک  ياراد  اـهرتویپماک  نآ  دـینکیم و  هدافتــسا  يزیمور  ياـهرتویپماک  زا  رتـشیب  رگا  اـما  تـشاد . دـیهاوخ 
رد هکنیا  نمض  تسا . یمیس  هکبش  ياهتراک  زا  رتالاب  بتارم  هب  نآ  هنیزه  هک  دینک  هیهت  میـس  یب  هکبـش  تراک  اهنآ  يارب  تسیابیم 

. دراد دوجو  زین  یشک  میس  لباک و  هنیزه  یمیس  ياههکبش 
يزادنا هار  يارب  مزال  نامز  تدم 

ياههکبـش يارب  نامز  نیا  دوب . دـنهاوخ  يرادرب  هرهب  هدامآ  زور  کی  تدـم  فرظ  رتویپماک  زا 10  رتمک  اب  کچوک  ياههکبـش  ًالومعم 
. تفای دهاوخ  شیازفا  رتویپماک  زا 10  شیب  رتگرزب 

رکشتاب

تینما همانراک  - 5

ار تسا  هدش  ماجنا  تینما )  ) تامدـخ اهنآ  يارب  هک  زکارم  زا  یخرب  تیاس  هکبـش و  تینما  رما  رد  زکرم  نیا  ناشخرد  هقباس  هب  هجوت  اب 
 : میربیم مان 
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http://www.alemami.com یماما :  دمحا  دیس  جاح  یناسر  عالطا  هاگیاپ  تیاس  -8

http://www.imami.ir یماما :  نسح  دیس  جاح  یناسر  عالطا  هاگیاپ  تیاس  -9
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یتینما تاقیقحت  تالاقم و  - 6
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؟  تسیچ  Rootkit - 1

؟  تسیچ  RootKit
هکبش تینما  هلاقم :  عون 

طسوتم هلاقم :  حطس 
یتینما ناریدم  ناربراک : 

RootKit رب هوالع  اه  RootKit هیبش رایسب  يراک  راتخاس  رظن  زا  هک  دنتـسه  ییاههمانرب  اه   Trojan اه و  Backdoor دنتسه اه 
لثم 7 یتشپ  برد  ياهرازبا  يور Sub و  رب  ییاسانش  هک  توافت  نیا  اب  یلو   RootKit اریز تسا  یتشپ  ياهبرد  زا  رتلکشم  رایسب 

مهم ییارجا  ياههمانرب  نیزگیاج  هکلب  دـنوشیم  ارجا  متـسیس  هدنونـش  لـثم  یجراـخ  يدربراـک  هماـنرب  کـی  ناونع  هب  هکنیا   Netcat
یتشپ و برد  قیرط  زا  هک  دـنهدیم  ار  هزاجا  نیا  اهرکه  هب  دـنوشیم و  لنرک  هتـسه  دوخ  نیزگیاـج  عقاوم  یهاـگ  رد  لـماع و  متـسیس 

اهبایدر بصن  اب  تحار  لایخ  اب  يداـیز  تدـم  دـننک و  ذوفن  نآ  هب  لـماع  متـسیس  قمع   ( Sniffer همانرب (  رگید  رد و  ندـش  ناـهنپ 
هک دراد  دوجو  یلصا  عون  ود  اهرکه  يایند  رد  دنروآ . تسدب  دنراد  زاین  هک  ار  یتاعالطا  متـسیس  يور  رب  گنیروتینام  ياه   RootKit
 : RootKit نیلوا ییاسانـش  اب  یتنـس  ياه   RootKit رد لاس 1990  لیوا  رد  دنمتردق  رایـسب  دـنراد . ياهناگادـج  فیرعت  مادـک  ره 
زا یفلتخم  عاونا  هزورما  هک  دـنتفر  شیپ  اجنآ  اـت  دـندرک و  ادـیپ  شرتسگ  ههد  کـی  لوط   RootKit یتنـس ياه   RootKit -1 یتنس

ياهلماع متسیس  يارب  یتنس  ياهمتسیس  تعرـس  هب  هک  دنهدیم  هزاجا  اهرکه  هب  هدش و  بصن  ناشدوخ  یلمع  روط  هب  هک  دنراد  دوجو 
SunOS -Solaris -Linux -AIX - زکرمت لیبق  نیا  زا  دـننک و  حـتف  ار  ینابرق   . RootKit روط هب  یلو  دناهدش  هتـشون  فلتخم 

یلو دناهدرک . / NT زین  RootKit هناخباتک نیزگیاج  هک  دـناهدش  هتـشون  ییاهلثم  سک  ینوی  ياهمتـسیس  يور  رب  یتنـس   HP-UX
ياه  ( DLL زا (  يدایز  دادعت  یلو  دنهدیم  رییغت  ار  متـسیس  ای  هدش و   RootKit متسیس يارب  اه  لثم 2000  رورس  ياهزودنیو  يارب 

دناهدـش هتـشون  سک  ینوی  ياه   . RootKit یـسرتسد هزاجا  اـه   Root اـی  Administrator ام دـنهدیمن و  اـم  هب  ار  اـیوپ  دـنویپ 
طسوت  RootKit يرـس کی  ار  متـسیس  کی  ریدـم  ياهشیر و  یـسرتسد  هک  میتسه  متـسیس  کی  يور  رب  اهنآ  بصن  هب  رداق  یماگنه 

 ( Backdoor متسیس (  زا  هدافتسا  كرادم  ندرک  ناهنپ  کی و  نیاربانب  میشاب . هدروآ  تسد  هب  رفاب ...  زیررـس  لثم  يرگید  ياهشور 
رتراک راتخاس  دهدیم . ار  هشیر  حطـس  یـسرتسد  يرادـهگن  هزاجا  رکه  هب  اهاپدر  یتشپ و  برد  کی  يزاس  هدایپ  اب  هک  تسا  ییاهرازبا 

هدرک و هشوپ 32  لثم  متـسیس  هتـسه  لخاد  رد  ار  یلیاف  هک  تسا   System یمامت لیاف  نیا  دـنکیم و  هفاضا  تروص  نیا  هب  اـه  نجو 
یلیاف هکنیا  ياج  هب  یتنـس  ياهار  ینابرق  ياهدروسپ   Log قیرط زا  ار  رکه  دورو  هزاجا  یتروپ  ندرک  زاب  اب  اـی  دتـسرفیم و  رکه  يارب 
ینابرق لماع  متسیس  مهم  یلصا و  ياهلیاف  اهسیورـس و  دننک ، یلو  دهدیم  هدش  زاب  تروپ   RootKit هفاضا ینابرق  متسیس  هتسه  رد 

نیزگیاج دهدیم  ماجنا  برخم   RootKit همانرب سک  ینوی  ياهمتـسیس  رد  فورعم  ياهیتایلمع  هک  نآ  هتفای  رییغت  هخـسن  کی  اب  ار 
bin/login  / رد یتینما  ياـهرازبا  نیرتیـساسا  زا  یکی  هک  ار   Unix لماش هک  هتفای  رییغت  هخـسن  کی  اب  ار  تسا  لاـثم  يارب  دـننکیم .

تاملک ياه   . bin/login  / سک ینوی  ياهمتسیس  دننکیم . ضوع  دشابیم  هشیر  حطـس  یـسرتسد  يارب  یتشپ  برد  روبع  هملک  کی 
ار ربراک  طسوت  هدش  پیات  دروسپ  يربراک و  هسانش  همانرب  زا   bin/login  / تست يروآ و  عمج  يارب   UserID دنکیم هدافتسا  روبع 

هداد دروسپ  رگا  ریخ . ای  تسا  حیحص  ربراک  طسوت  هدش  هداد  دروسپ   bin/login  / هب هک  دنک  نییعت  ات  دنکیم  هسیاقم  اهدروسپ  لیاف  اب 
کی هک  دـینک  ضرف  میداد  هک  یحیـضوت  نیا  اـب  بخ  دـهدیم . ار  متـسیس  هـب  دورو  هزاـجا   RootKit نیا نیتور  دـشاب  تسرد  هدـش 

هتفای و رییغت  همانرب  دـنک ، هدافتـسا  یتشپ  برد  هشیر  دروسپ  زا  رکه  رگا  دـنک . ضوع  دوخ  هدـش  هتـشون  هماـنرب  اـب  ار  هماـنرب  نآ   User
اب دناوتیم  زونه  رکه  دـنک ، ضوع  ار  یلـصا   bin/login  / هشیر دروسپ  متـسیس  ریدم  رگا  یتح  دهدیم . ار  متـسیس  هب  یـسرتسد  هزاجا 
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ياـهلرتنک ندز  رود  يارب  دـناوتیم  اریز  تـسا  یتـشپ  برد  کـی  دوـش . دراو  متـسیس  هـب  یتـشپ  برد  هـشیر  روـبع  هـملک  زا  هدافتــسا 
تـسه مه  اورت  بسا  کی  نآ  رب  هوالع  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  متـسیس  لامرن  یتینما  نیتور  کی  نیاربانب   bin/login ، RootKit/

لامرن و همانرب   Login کی لصا  رد  یلو  تسا   Backdoor رثکا تسا .  RootKit همانرب اهسیورـس و  اهکی  نآ  هرهچ  طقف  اریز 
ییاه  DU - Find - Ifconfig - Login - ls - Netstat - ps اب ار   RootKit زا کی  ره  دـننکیم . اج  هب  اج  دوخ  ياـبیز 

ياهشوگ مشچ و  دننام  هب  هیبش  اهنآ  درکلمع  هک  دوشیم  نیزگیاج  درف  هب  رـصحنم  ياورت  بسا  کی  اب  یمتـسیس  ياههمانرب  نیا  لثم 
ارجا لاح  رد  ییاهسیورـس  اهلیاف و  هچ  دـننکیم  نییعت  ياـههمانرب  نیا  همه  تسا . يداـع  هماـنرب   Unix هک دشابیم  متـسیس  ناریدم 

ناریدم  RootKit کی رد  ار  ناشروضح  يرثوم  تروص  هب  دـنناوتیم  دوشیم  ماجنا  ياهشوگ  مشچ و  ندـناشوپ  اب  اـهرکه  دنتـسه .
5 دنراد ( . هگن  یفخم  متسیس   linux RootKit 5 ( lrk و Tornkit زا هنومن  ود   RootKit هک دنتسه  یتنس  ياهطسوت  هک  متسیس 

ندش بصن  ضحم  هب  اه  ياهمتسیس  يارب   Linux و Solaris نیا دیناوتیم  هنایشآ  تیاس  رد  دناهدش و  هتشون   RootKit ادیپ ار  اه 
اه دننکیم . نیزگیاج  دش  رکذ  الاب  رد  هک  لماع  متـسیس  نیا  دینک .  RootKit مهم یتایح و  ياهسیورس  اب  ار  دوخ  ینابرق  متـسیس  رد 

هدایپ هشیر  حطـس  رد  اـه   RootKit -2 زا عوـن  نیا  هتـسه :  حطـس   RootKit رظن زا  دنتـسه و  رتياهفرح  رایـسب  یتنـس  عون  هب  تبـسن 
ییاسانش راک  نیا  دنوشیم و  يزاس   . RootKit ياهنیا اریز  دناهتشاذگ  یتنس  عون  زا  رتارف  ار  اپ  رایسب  يزاس  ناهنپ  حطس   RootKit

يارب دـنمتردق  ناکما  کی  یلـصا و  متـسیس  زا  یلماک  لرتنک  اـم  هب  هتـسه  حطـس  تسا  هدرک  رتلکـشم  رایـسب  ار  اـهنآ  ندرک  لرتنک  و 
هدرک و لرتنک  یـساسا  رایـسب  یحطـس  رد  ار  متـسیس  دـناوتیم  هتـسه ، دوخ  رد  یـساسا  تارییغت  داجیا  اب  رکه  کی  دـهدیم . يریگیاج 
Kernel یم دساف  هک  یلاح  رد  هتـسه  دوخ  دروآ . تسد  هب  ار  نیـشام  رد  ندـش  ناهنپ  یتشپ و  برد  هب  یـسرتسد  يارب  يدایز  تردـق 

یلو دوش   RootKit همانرب نیزگیاج  یتنـس  تقیقح  رد  دوشیم و  اورت  بسا  کی  هب  لیدبت  دسریم  رظن  هب  دـمآراک  ابیز و  لنرک  کی 
ifconfig - ls کی دوشیم ،   RootKit تقیقح رد  هتسه  حطس  کی  هک  یلاح  رد  دنامیم . ربخ  یب  عوضوم  نیا  زا  متـسیس  بحاص 
اهشزادرپ و اهروتـسد -  اهلیاف -  یمامت  دـهدیم . رییغت  ار  نآ  ای  دوشیم و  هتـسه  نیزگیاج  ياههمانرب  لثم  یتاـیح  یمتـسیس  ياـه  ... 

حطـس ياـههب  هدوـلآ  متـسیس  رد  ياهکبـش   RootKit یم طبـض  رکه  دوـس  هـب  لاـمعا  یماـمت  دـنوشیم و  ناـهنپ  هتــسه  ياـهتیلاعف 
، دشاب هدش  يزاس  هدایپ  اه   Knrak بلغا دوش .  RootKit طسوت هشیر  حطس  ياه   LKM بصن دنوشیم . يزاس  هدایپ  اه   RootKit

سکونیل هتسه  يارب  هک   Account نامه ای  هشیر  حطس   Root طسوت هک  ياهتسه   LKM بصن يارب  لاثم  يارب  تسا . تحار  رایسب 
متـسیس نآ  هب  , insmod knark.o رظتنم دوشیم و  بصن  لوژاـم  دـنک و  پیاـت  ار   Rootkit اب هک  رکه  کی  تسا ، هدـش  هتـشون 

درادن مه  متسیس  هرابود  ندرک  توب  هب  يزاین  یتح  دنامیم و  رکه  تاروتسد   . RootKit هتسه حطس  ياهتسا  یفاک  اهنت  تسا  لصو 
يارب زودـنیو  يارب   NT کـی هک  دـنراد  دوـجو  مه   Patch زودــنیو ییارجا  هتــسه  دوـخ  يور  رب  ار   NT زا هدافتـسا  نودـب   LKM
حطس  NT ياهمتـسیس يارب  نیرتفورعم  زا  ات  دنچ  دـنکیم . لامعا  اه   RootKit هتسه حطس  ياه   Knrak و  Adore ياهمتسیس

هداد رارق  تیاـس  ياـضعا  يارب  هنایـشآ  تیاـس  رد  سکوـنیل   ، Plasmoid ياهمتـسیس يارب   Solaris و  RootKit زودنیو هتـسه 
هلباقم ياههار   RootKit یتنس و ياه   RootKit هتسه حطس  ياهکنیل  رد  یگمه  هک  دنراد  مان  زودنیو  رورـس   RootKit دناهدش .

حطس یـسرتسد  دیاب  ربارب  رد  عافد  هار  نیرتمهم   RootKit روطنامه تسا . ریدم  باسح  هب  یـسرتسد  رد  اهرکه  هب  ندادـن  هزاجا  اهاب 
دیدج ياهبیسآ  ذوفن و  ياههار  هشیمه  میناوتب  کی  بصن  يارب  رکه  کی  دش  رکذ  الاب  رد  هک   RootKit ام رگا  دشاب و  هتشاد  هشیر 

. میاهدناسر رفـص  هب  ًابیرقت  ار  دوخ  متـسیس  هشیر  باسح  هب  رکه  یبایتسد  سناش  میربب  نیب  زا  ار  اهنآ  ییاسانـش و  ار  ناملماع  متـسیس 
ام متسیس  يور  رب  تسناوت  يرکه  ام ،  یطایتحا  یب  اب  هک  مینک   RootKit تست ياههار  زا  یکی  دنک ، بصن  ضرف  رگا  دعب  هلحرم  رد 
هک ار   RootKit اهام متسیس  هک  نیا   RootKit روتسد زا  هدافتـسا  ریخ  ای  تسا  هدش   Echo زا یمک  رایـسب  دادعت  تسا .  RootKit

کی تایوتحم  زا  ینوناق  تسیل  کی  روتـسد  اـه ،   echo رثکا دـننکیم و  اورت  دـشابیم  يروتکریاد  کی  تایوتحم  ندرک  تسیل  يارب 

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


اب دـنادرگیم  رب   ls ناـشن هدــش  هداد  يروـتکریاد  يارب  ندرک  اورت  يور  رب   ls لـیلد نیمه  هب  دـناهدرک . زکرمت   echo ار يروتکریاد 
هدـش ناهنپ  يروتکریاد  نآ  رد  يزیچ  تسا  نکمم  دـشاب  توافتم  دـهدیم  هک  ياهجیتن  رگا  دـنادرگ و  یمرب   echo روتـسد هک  يزیچ 

متسیس  RootKit متسیس مامت  يوجتسج  نوچ  تسین  رثوم  دایز  شور  نیا  لک  رد  یلو  تسا . هدش  هک  دناسریم  ار  هجیتن  نیا  هک  دشاب 
دوجو  RootKit یجورخ رد  هدش  تسیل  ياهلیاف  نیب  یفالتخا  ره  نتفای  يارب  لیاف   Echo و ls دنکیم . فرص  ار  يدایز  تقو  امش 

ای تسا  هدش  بصن  ياهدش  هتخانش  همانرب  زیلانآ  يارب  یفلتخم  ياهرازبا  هزورما   Rootkit/bin/login ایآ دننکیم  صخشم  هک  دراد 
دوـجو زا  اـت  دـننکیم  کـچ   RootKit هـک دـنوش  ربخاـب  تروـص  هـب  دـنوشیم  بـصن  متــسیس  يور  رب  هـک  یتـقو  اـهرازبا  نـیا  ریخ .

لک رد  یلو  تسا  هـنیمز  نـیا  رد  بلاـج  يرازبا   RootKit زا هدافتـسا  اهلثم  ار  متـسیس  يور  رب  مهم  ياـهلیاف  ياهرود   bin/login/
ياهلیاف یتسرد  ياهرود  تروص  هب  ات  دـشابیم  يوق  یلاتیجید  تشگنا  رثا  يژولونکت  هماـنرب   ChRootkit ربارب رد  عاـفد  هار  نیرتهب 

هدش  5 دیامن . قیقحت   MD رثا )  عون  نیا  هبساحم  يارب  بسانم  رایسب  متیروگلا  کی  هفرط )  کی  زاس  مهرد  عبات  کی  ار  ینارحب  متـسیس 
 . TripWire يوق رازبا  کی  تشگنا  رثا  کی  هبـساحم  اب  دـشابیم . يوق  ياـهتشگنا   Encrypt مهم یمتـسیس  ياهلیاف  يارب  يوق 

تست يارب   . TripWire 5 يزاس مهرد   MD دوش دراو  تشگنا  رثا  نامه  اب  هداد و  رییغت  ار  یلیاـف  هک  دوب  دـهاوخن  رداـق  رکه  کـی 
ps -ls - مـهرد نـیا  ياهرود  تروـص  هـب  هتخاـس و  تـسا و ...  هدــش  هداد  رارق  دوـلناد  يارب  هنایــشآ  تیاــس  رد  هـک  تـسا  تـحص 

نما ياهداد  هاگیاپ  کی  اـب  ار  يزاـس   MD ریدـم هب  عیرـس  سیورـس  کی  لثم  ینارحب  ياـهلیاف  زا  يا   /etc/passwd/bin/login
. دهدیم عالطا  متسیس   RootKit هتسه حطس  ياه   Scan زا هدافتسا  اب  هک  هکبش  رد  اهتروپ  رد 5  رییغت  تروص  رد  دنکیم . هسیاقم 

دیفم رایسب  لثم  ییاهرازبا   Nmap نیمه هب  داد . دهاوخ  ناشن  متسیس  یتینما  ریدم  هب  ار  هدنونـش  ياهتروپ  دریگ  تروص  رد  نینچمه 
نآ ندرب  نیب  زا  هار  نیرتهب  دـش  در  ندرک  ادـیپ  يارب  هکبـش  لوط  رد  متـسیس  ياهرود  شیوپ  لیلد   RootKit نیا رکذ  رخآ  رد  تـسا .

. تسا لـماع  متـسیس  ددـجم  بصن  هتـسه و  تمرف  هب  هدوـلآ  تاـظحالم  نیا  ماـمت  اـب  امـش  متـسیس  رگا  هک  تسا  مزـال  هتکن   RootKit
. دیشاب هیمئاق  تینما  میت  ناریدم  زا  يدعب  تالاقم  رظتنم  دشاب . هدوب  دیفم  امش  يارب  هلاقم  نیا  میراودیما 

. دیشاب قفوم 

SAM يا هداد  هاگیاپ  اب  ییانشآ  - 2

ياهداد هاگیاپ  اب  ییانشآ   SAM
هکبش تینما  هلاقم :  عون 

طسوتم يدتبم -  هلاقم :  حطس 
یتینما ناریدم  ناربراک : 

NT میشاب . انشآ  هداد  هاگیاپ  هب  عجار  سرد  نیا  رد  ناتسود ، مالـس   SAM زودنیو ناکرا  نیرت  یـساسا  زا  یکی  هک   NT حیضوت تسا 
يرامعم ( User Mode  ) هتسه تلاح   2  - هاگیاپ اـب  هکنیا  يارب  میهدیم .  Sam زودنیو يرامعم  اب  یمک  دیاب  میوش  انـشآ  یبوخ  هب 

تاطابترا ناربراک و  ياهتیلاعف  يربراک  تلاـح  ( Kernel Mode  ) يربراک تلاح  - 1 دوشیم :  میـسقت  تلاح  ود  هب  زودنیو 2000 
دوشیم میسقت  ییاههعومجمریز   Sub ریز نیا  زا  یکی  دنیوگیم . متـسیس  هب  مه  اهنآ  هک  دـنکیم  ینابیتشپ  ار  زودنیو 2000  اب  اهنآ 

ریز دراد ، زودـنیو 2000  تینما  رد  یـساسح  شقن  هک  اهمتـسیس   Security هب هک  تـسا   LSA (Local ای متـسیس  ریز  اـهنآ  هب  هک 
نیا ( Security Authority ياـهشالت اـیآ  هـک  دــنکیم  نـییعت  تـسا و  فورعم  زین   Login یتـقو ریخ . اـی  تسا  ربـتعم  متـسیس 

SAM دتـسرفیم . ربراک  کی  هک   Username متـسیس ریز  دـنکیم ، دراو  متـسیس  رد  ار  شروبع  هملک  ار Security و  تاعالطا 
ًالومعم دنیوگیم و   Account ریدم مانب  متسیس  کی  هب   Account نامه ای  یتینما  ياه  ( (Security Accounts Manager
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دورو زمر  تمسق  ود   LM دوشیم هدیمان  دورو  زمر   Sam هداد هاگیاپ  نآ  هب  هک  دراد  یجنـس  رابتعا  هداد  هاگیاپ  کی   Sam ره يارب 
تالوصحم اب  يراگزاس  فادـها  يارب  ربراک  دورو  زمر  شیاـمن  لـماش  هداد  هاـگیاپ  رد  يربراـک   Sam شیاـمن هک  یکی  دراد . دوـجو 

تسا هدش  هتفرگ  نآ  زا   Windows for Workgroups تمـسق نیا  هب  هک  دشابیم  تفاسورکیام  رتمک  یگدیچیپ  اب  ای  رتیمیدق 
هاگیاپ رد  مود  تمسق  دنیوگیم و   NT Hash ،Sam يزاس مهرد  ای   NT دورو زمر  دوشیم و  هدیمان  لثم   LanMan هک  LM ای

نینچمه زودنیو 2000 و  ياهمتـسیس  اب  يراگزاس  يارب  هدافتـسا  دروم  هدش  مهرد   / NT روط هب  نیارباـنب  دراد . دوـخ  رد  ار   LM هداد
رد دناوتیم  مه  يرگید  تاعالطا  هداد  هاگیاپ  ضرف  شیپ   Sam شیامن تسا . دورو  زمر  ره  زا  شیامن  ود  لماش   LM و NT Hash
ره يارب  دورو  زمر  زا   Account زودنیو رد   NT رد دـنیآیم . تسد  هب  توافتم  شور  ود  هب  تسا . يرایتخا  هک  دریگب  رارق  لـیاف  نیا 
NT یلو دنک  دراو  رتکاراک  زا 14  شیب  دـناوتیم  ربراک  هتبلا  تسا . رتکاراک  دورو 14  زمر  لوط  رثکادـح  شیامن   LM و  NT Hash

تـسد هب  شیامن  دریگیم . ار  ییادـتبا  رتکاراک  طقف 14  متـسیس   LM فذـح اب  رتکاراک  ًاـقیقد 14  هب  دورو  زمر  لوط  میظنت  اـب  زودـنیو 
تمسق ود  هب   DES (Data یلاخ ياج  رتکاراک  ندرک  هفاضا  اب  ای  یفاضا و  ياـهرتکاراک   ( Blank هدمآ (  تسد  هب  هتـشر  دیآیم و 

کی زا  تمـسق  ره  رد  دوشیم و  هفاضا  تمـسق  ره  هب  اههداد  يراگنزمر  يارب  زاین  دروم  نزاوت  رتکاراـک  کـی  دوشیم . میـسقت  يواـسم 
شیامن لک  رد  دریگیم . رارق  هدافتسا  دروم   LM میسقت تسا . فیعض  رایسب  ( Encryption Standard ناونع هب  یهدزناش  ددع 

ندروآ تسد  هب  يارب  يرتکاراـک  تمسق 7  ود  هب  هتـشر   LM ات دـهدیم  ناکما  اهرکه  نامجاهم و  هب  يراـگنزمر  يارب  يدـیلک   DES
مهرد ای   NT دنکیم و رتهداس  ار  دورو  زمر  ندز  سدـح  راک  رما  نیا  دـننزب و  سدـح  مه  زا  لقتـسم  ار  دورو  زمر  ياهتمـسق  شیامن 

تـسکش یلو  تسا  رتيوق  رایـسب  لمع  نامز  لک  رد   Crack تمـسق اما  دـهدیم . شهاک  ار  رکه  طسوت  دروسپ   NT Hash يزاس
MD-4 (Message دورو زمر  ات  دوشیم  لامعا  راـب  هس  یم  میظنت  رتکاراـک  ًاقیقد 14  دورو  زمر  لوط  تلاـح  نیا  رد  تسین . ریذـپان 
. دیآ تسد  هب  هدش  مهرد   LM زمر کی  هن  تسا و  هدش  مهرد  دورو  زمر  کی  هن   4 يزاس (  مهرد  ياهمتیروگلا  سپس  دوش   Digest

زمر نآ  رد  هک  تسین  ازگه  تباث  هدـمآرد و  زمر  هب  ددـع  کـی  زج  يزیچ  هکلب  هدـمآرد ، زمر  هب  دورو  شیاـمن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 
مه شیامن  یلو  تسا  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  دـیلک  کی   NT تسد هب  يارب  اریز  تسا  هدـش  مهرد  دورو  زمر  کـی  ناوـنع  هب  دورو 

متیروگلا کی  زا  اهتلاح  اما  تسا . هدش  هدافتسا  يزاس  مهرد  متیروگلا  کی  زا  نآ  ندروآ   NT Hash نآ دراد و  گرزب  صقن  کی 
يراگن زمر  فلتخم  ياهمتیروگلا  نیب  زا  ینعی  همه  يارب  هک  تسا  نیا   Account یم ًاحالطصا  هک  دوشیم  هدافتسا  زمر  يزاس  مهرد 

دروم متیروگلا  ندرک  ادـیپ  راک  لـمع  نیا  هک  دوشب  باـختنا  اـهدروسپ  دـنیوگ   Salted تـسین  . Salting فداـصت بـسح  رب  یکی 
رد شور   Unix زا سک  ینوی  ياهمتسیس  دوشیم و  هدافتسا   Salt دننکیم هدافتسا  نیا  دنکیم و  تخس  یلیخ  ار  دروسپ  رد  هدافتـسا 

دنتسین هک  اجنآ  زا  دننک . رتتخس  رایـسب  ار  تاغل  گنهرف  رب  ینتبم  رازبا  کی  قیرط  زا  دورو  زمر  نتـسکش  لمع  ات  رب  ینتبم  ياهمتـسیس 
زمر ره  يارب  ار  يزاس  زودـنیو  ياـهدروسپ   Salted ، NT مهرد ای  يراگنزمر  کی  دـیاب  اـهنت  دورو  زمر  یتغل  گـنهرف  ناگدـننکش 

هب هلمح  اهرکه  يایند  رد  دـنکیم . عیرـست  یهجوت  لباق  نازیم  هب  ار  دورو  زمر  نتـسکش  دـنور  رما  نیا  دـننک و  ناحتما  دـیدناک و  دورو 
يارب ار  اهمتـسیس  ضرف  شیپ  روبع  تاـملک  اـت  دـننکیم  یعـس  بلغا  اـهرکه  تسا ، جـیار  لوـمعم و  یلیخ  روـبع  تاـملک  اـهدروسپ و 
کی زا  هدـش  مهرد  هدـش و  يراگنزمر  روبع  تاملک  تفایرد  زا  تسا  ترابع  اه  تپیرکـسا  زا  هدافتـسا  اب  ای  یتسد و  قیرط  زا  یـسرتسد 
روبع هملک  نییعت  يارب  کیتاموتا  ياهرازبا  زا  هدافتسا  متـسیس و   Crack هملک نتـسکش  ای  دننزب  سدح   . Password Cracking
روبع هملک  اب  ار  هجیتن  دـعب  دـننکیم و  يزاس  مهرد  / يراذـگدک ار  نآ  هدرک و  داجیا  ار  یقافتا  روبع  هملک  کـی  روبع ، ياـهرازبا  هیلوا .

هب هگرود  کینکت  اـی  قیرط و Crack و  زا  دناوتیم  هدـش )  هدز  سدـح  یقافتا (  روبع  هملک  دـنیامنیم . هسیاقم  هتفای  مهرد  / هدـش زمر 
NT - همانرب  L0pht Crack يایند رد  هک  دراد  مان  شور  يرنـشکید ،  کی   Brute Force ياهرازبا نیرتهب  زا  یکی  دـیآ . تسد 
اههکبـش و ناریدم  سرتسد  رد  نآ  هخـسن 5  نونکا  مه  هک  تسا  فورعم  زودـنیو  رد  اهدروسپ  روبع و  تاـملک  نتـسکش   2000 - XP
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سک ینوی  ياهمتسیس  ياهدروسپ  نتـسکش  يارب  تسا و   John The Ripper فورعم و همانرب  هب  اـهرکه   LC هتفرگ رارق  اهرکه 
يدروسپ هک  مینکیم  داهنشیپ  اههکبش  ناریدم  هب  نیاربانب  دهدیم . ماجنا  تردق  اب  یتحار و  هب  ار  راک  نیا  هک  تسا  يدنمدوس  همانرب  زین 

روبع هملک  ندش  هتسکش  تیلباق  اههمانرب  نیا  زا  هدافتـسا  اب  سپـس  دنهد و  رارق  دوخ  رورـس  متـسیس  يارب  دایز  ياهرتکاراک  اب  ینالوط و 
. دننک ناحتما  ار  دوخ  متسیس 

 . دیشاب زوریپ  قفوم و 

سیورس بیذکت  تالمح  اب  ییانشآ  - 3

سیورس بیذکت  تالمح  اب  ییانشآ   ( Denial of Service ) 
هکبش تینما  هلاقم :  عون 

طسوتم هلاقم :  حطس 
یتینما ناریدم  ناربراک : 

زا یخرب  مینکیم . انشآ  تسا  اهرکه  هقالع  دروم  مه  رایسب  هک  گنیکه  رورس  ياهشور  زا  یکی  اب  ار  امش  هلاقم  نیا  رد  ناتسود ، مالس 
دننام يرگید  فادها  رگید  یخرب  دنتسه و  رورـس  کی  لماک  لرتنک  نتفرگ  تسد  هب  يرتویپماک و  ياهمتـسیس  هب  ذوفن  لابند  هب  اهرکه 

اهرکه هلیسو  هب  سیورـس  بیذکت  لک  رد  دنراد . ار  تیاس  نآ  ندرک   Dos هک فقوت  تیاس و  کی  ناربراک  یباـیتسد  زا  يریگولج 
Denial of نـیا هـک  مـنک  رکذ  زین  ار  هـتکن  نـیا  یلو  دـنیوگیم  تـسا   Dos اـب  Dos ( Disk رورــس و نآ   Down تـالمح ار 
Operation ود نـیا  دراد و  قرف  ًـالماک  تـسا  زودـنیو  لـماع  متـسیس  ناـمرف  طـخ  هـک   Dos مـه اـب  ار  هـملک  فـفخم   Service

تردن هب  رورس  ياههلمح  رثکا  تقیقح  رد  دیریگن . هابتشا   Dos بلطم نتـسناد  ای  الاب و  شناد  هب  جایتحا  یکینکت  رظن  زا   ( System

رکه رگا  یلو  دوشیم  لکشم  راچد  تالمح  رثکا  رد  نوچ  تسا  رثوم  رایسب  اههلمح  عون  نیا  رد  رکه  هبرجت  یلو  دنرادن  یصاخ   Dos
اهنیا همه  هک   Dos ثعاب تیاهن  رد  هک  دراد  اهرکه ...  دادـعت  دوشیم و  متـسیس  رد  لالتخا  ثعاب  هلمح  نیا  هلیـسو  هب  دـشاب  هبرجتاب 
طسوت اهسیورـس  هرابود  يزادنا  هار  رورـس و  ندش  شوماخ   Administrator دوشیم . هلمح  عون  رورس و  متـسیس  عون  هب  یگتـسب 

شیپ رتمک  شور  دـننک ، هلمح  ذوفن و  فورعم  ياـهتیاس  هب  هک  دـننکیم  یعـس  دـنوش و  فورعم  دـنراد  تسود  اـهرکه  رثکا  ریدـم و 
ISP اهرکه یتقو  تسا . اـه   Dos Attack یـصخش و رتویپماـک  یلو  تسا ، اـهتیاس  هب  ندرک  هلمح  يارب  یبوـخ  هار   Desktop
Buffer اـی متـسیس و  رفاـب  زیر  رــس  ندرک  زیربـل  اـهتیاس و  رورــس  رتـشیب  فدـه  دریگب ، رارق  اـههلمح  عوـن  نـیا  دروـم  هـک  دـیآیم 

دننک ذوفن  رورـس  کی  هب  دهدیم ، اهنآ  هب  ار  رورـس  کی  لرتنک  لثم و  یجیار  ياهشور  اب  دنناوتن   Exploit ندرک و  OverFlow

غارس  Dos تروص نیا  هب  راک  شور  دـنوریم . تسا  تیاس  ای  رورـس  نآ  ندرک   Injection هک يرگید  ياـهشور  هب Access و 
يدایز دادـعت  دوشیم و  رورـس  کی  هجوتم  يدایز  یتاعالطا  مجح  هظحل  کی  رد  هک  تسا   Packet هب انامه  هک  هلمح  شور  نیرخآ 

نآ تیفرظ  دناب و  اهرکه و  ای  رکه  فرط  زا  رورس  نآ  تمس   Zambie يانهپ زا  رتشیب  یلیخ  مجح  نیا  هک  دوشیم  هداتسرف  اه  هتسب و 
ندـش شوماخ  ثعاب  ًارثکا  دوشیم و  داجیا  طوطخ  نیا  رد  يدایز  کیفارت  دراد  اهرکه  هبرجت  هب  یگتـسب  هک  یتدـم  يارب  هدوب و  رورس 

دوب هلمح  نیرتگرزب   Dos یتنرتنیا ياهسردآ  لرتنک  اهنآ  هفیظو  هک  تنرتنیا  یلصا  رورـس  هیلع 13  رب  شیپ  يدـنچ  دوشیم . رورس 
گرزب رورس  نیا 13  ياههکبش  يارب  اهنآ  همجرت  زا Dns و  دش و  تنرتنیا  هکبـش  لک  رد  يدیدش  کیفارت  ثعاب  هک  تفرگ  تروص 
تنرتنیا هکبش  دنتفرگیمن  هدهع  هب  ار  رگید  هدش  کیفارت  تاعالطا و  لاقتنا  هدنام  یقاب  رورـس  رگا 4  دندش و  شوماخ  یلک  هب  رورس   9

طـسوت هلمح  عون  نیا  هتبلا  دـنداتفایم . راک   DDos نیا همادا  رد  هک  دوـب  ياهرورـس  هفیظو  تنرتـنیا و   Down زا اهتیاس  یماـمت  و 
یخرب دیدرک  هدهاشم  هک  روطنامه  یلو  مهدیم  حیضوت  ًالماک  زین  هلمح  عون  نیا  هب  عجار  هلاقم  عون  زا  دوب و  هدش  يزیر  همانرب  اهرکه 
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رب زین  يراجت  ياهتکرش   Dos زا یضعب  یتح  دنناسرب . یلصا  ياهمتسیس  هب  يدج  بیسآ  دنناوتیم  دنتسه و  هتفای  نامزاس  تالمح  زا 
شوماخ تعاس  يارب 1  یتح  اههلمح  نیا  زا  هدافتـسا  اب  کی  رورـس  رگا  لاثم  يارب  دـننزیم ، ییاههلمح  نینچ  هب  تسد  دوخ  يابقر  هیلع 

کی يارب  اریز  دهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  ناربراک  زا  یلیخ  ًانئمطم  دـهدب  سیورـس  تکرـش   Hosting دوخ ناربراک  هب  دـناوتن  دوش و 
نیا بیقر  عفن  هب  نیا  یلام و  ررـض  رالد  نارازه  اب  تسا  ربارب  تیاس  ندوب  شوماـخ  تعاـس  دراد 1  اضف  نیا  يور  رب  هک  يراجت  تیاـس 

تکرش  Hosting نیا ناـیرتشم  اریز  تسا   Hosting هدافتـسا مجاـهم  فرط  تکرـش  تامدـخ  زا  هدرک و  كرت  ار  نآ   Hosting
هتـسد ود  هب  تالمح  هب  عجار  ياهمدقم  رکذ  زا  دعب  بخ   Dos  ، هک ییاههمانرب  تالمح و  نیا  عاونا  حرـش  هب  میزادرپیم  درک . دنهاوخ 

2  - اهسیورس فقوت   1 . - دوش تالمح  زا  مادـک  ره  يارب  اهرکه  طـسوت   Dos لک رد  دوشیم . هدافتـسا   Dos Attack یم میسقت 
نآ هب  دـنهاوخیم  ناربراـک  هک  تسا  صاـخ  سیورـس  کـی  رد  لـالتخا  داـجیا  ینعم  هب  سیورـس  کـی  ندرک  فـقوتم  عباـنم  فیعـضت 

ای هکبـش  عبانم  اهرکه  یلو  دـهدیم  همادا  دوخ  راک  هب  نانچمه  سیورـس  دوخ  عبانم  فیعـضت  تالمح  رد  یلو  دنـشاب  هتـشاد  یـسرتسد 
هب هکبـش  قیرط  زا  ای  یلحم و  تروص  هب  دنناوتیم  ای  فرـصم  سیورـس  هب  زاجم  ناربراک  یبای  تسد  زا  يریگولج  فدـه  اب  ار  رتویپماک 

. دنوش هتفرگ  راک  هب  تالمح  زا  هتسد  ود  نیا  دنهدیم . رده   Dos فده تمس 
_____ Stopping Services______Exhausting Resources ___

 + process killing + *for king processes to + *
 + Locally + *system reconfiguring + fill the process table

 + process crashing + *filling up the whole + *
 + file system + + 

_______________________________________________

., + malformed packet + *packet floods, (e.g + *
, + Remotely + atacks (e.g.,land, + SYN Flood, smurf

 + across the + teardrop,etc.) + distributed denial)
( + network) + + of Service

__________________________________________________________________

رد هک  دنتـسه  ياهشور  نم  الاب  رادومن  رد   Denial of Service هتسجرب ياهشور  اهنیا  مدرک و  يدنب  هتـسد  ناتیار  هب  ار   Dos
Dos ندرک فقوتم  هلیـسو  هب  هک  یلحم  ياهسیورـس  ندرک  فقوتم  ( Stopping Services . : ) مهدیم حیـضوت  مادک  ره  دروم 

لیکـشت ار  اهسیورـس  هک  شزرا  اب  ياهشزادرپ  کی  زا  هدافتـسا  اـب   Account هلمح کی  دـناوتیم  رکه  نیـشام ، کـی  يور  یلحم 
ای ياهشیر  تازایتما  زا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دنک  فقوتم  ار   Root رادروخرب متسیس  کی  يور  رکه  کی  لاثم  يارب  دهدب . ماجنا  دنداد 

لثم یصاخ  ياهسیورس  يارجا  ياهکبش و  تاطابترا  دونش  لوئسم   Telnet - FTP ماگنه رد  شزادرپ  دناوتیم  سک  ینوی   Inetd
مه ندرک  فقوتم  تساهنآ . يارب  کیفارت  ندـمآ  دوجو  هب   Inetd ره قیرط  زا  متـسیس  هب  يربراک  ره  یبای  تسد  زا  دـشاب   ، Inetd

اهنت طقف  دنکیمن  فلت  ای  هدش  زاغآ  سیورس  عون   Inetd لماش نیا  هک  دنکیم  يریگولج   Telnet و FTP ار عبانم  رکه  دوشیم .
دنناوتیم یفلتخم  ياههار  زا  نیشام  کی  هب  یلحم  دزادنایم . راک  زا  ار  اهسیورس  یتایح  یلصا و  ءزج  هک  تسا  نیا  دنکیم  هک  يراک 

تسد هب  هک  یتازایتما  اب  رکه  کی  شزادرپ : )  نایاپ  دنک . هدافتسا  یلحم  ياهیسرتسد  اب  اهنآ   Login سیورس نتخادنا  راک  زا  يارب 
هلمح کی  رد  ار  یلحم  ياهشزادرپ  دـناوتیم  یناسآ  هب  زودـنیو  يور   Process Killing -1 يور )  هشیر  حطـس  لثم  تسا  هدروآ 
کی یتـقو  اریز  دـهدب  همتاـخ   Dns اـی  Web هب دـناوتیمن  تـسین ، ارجا  لاـح  رد  اـی  سک  ینوـی  متـسیس  کـی   Administrator
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تـسد هب  هک  یتازایتما  اب  اـهرکه  متـسیس : )  ددـجم  میظنت  . دـهد سیورـس  ناربراـک  ياـهتساوخرد   Dos رورـس کی  دـننام  شزادرپ 
ار سیورـس  رگید  هک  دـننک  ددـجم  میظنت  ياهنوگ  هب  ار  متـسیس  کی  دـنناوت   System Reconfiguration -2 یم )  دـنروآیم 

رورس کی  يور  لاثم  يارب  دنک . رتلیف  نیشام  زا   NT هلیسو هب  یتحار  هب  ار  نیشام  دناوتیم  رکه  ار  یصاخ  ناربراک  ای  دنکن و  داهنشیپ 
اب ياههداد  هب  زاجم  ناربراک  رود  هار  زا  یـسرتسد  مدـع  ثعاب  هک  دـنک  میظنت  ًاددـجم  هکبـش  رد  اـهلیاف  كارتشا  فقوت  زودـنیو  لـیاف 

ددجم میظنت  دنکن ، راک  هب  عورـش  ار  سک  ینوی  متـسیس  کی  دناوتیم  رکه  رگید  تلاح  رد  دوشیم . لیاف  هدنهد  سیورـس  يور  شزرا 
ربراک تازایتما  رکه  رگا  یتح  شزادرپ : )  رد  لالتخا  دـنک . هک  يروط   Http یم يریگولج  متسیس  هب  بو  یـسرتسد  زا  ًالمع  هک  دنک 

. دنک هلمح  نآ  هب  متـسیس  فعـض  هطقن  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  دـناوتیم  مه   Process Crashing -3 زاب )  دشاب  هتـشادن  ار  الاب  حـطس 
کی دراو  مه  رـس  تشپ  ار  یفداصت  ياههداد  مینک و  هدافتـسا  ءوس  لکـش  نیا  هب  ياهتـشپ  رفاب  کـی  زیر  رـس  زا  میناوتیم  اـم  لاـثم  يارب 

یفداصت رابرـس  یتشگزاب  رگ  هراشا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  مه  نیا  مینک و  یلحم   ( Return هلمح (  نیا  یط  رد  هتـشپ  يور  شزادرپ 
هنیمز نیا  رد  یبوخ  لاثم  هک  داد  ماجنا  دنکیم . بیذـکت  ار  ربراک  یـسرتسد  دوشیم و  لالتخا  راچد  یتحار  هب  دـصقم  شزادرپ  تسا و 

ار یقطنم  بمب  همانرب  کی  رکه  ییاههلمح  نینچ  يارب  تسا . یقطنم  ياهبمب  اب  دوشیم  ار  راـک  نیا   ( Logic Bomb تالمح (  زا 
ندـش زاب  ای  لاـعف  هدـشيرپس ، ناـمز  لـثم  دوش ، لاـعف  یفلتخم  طیارـش  تحت  دـناوت   Dos یم هک  دراذـگیم  راـک  نیـشام  کـی  يور 

Login ندش  User نیـشام يور  سیورـس  بیذکت  اب  همانرب  یقطنم  بمب  ندش  لاعف  ضحم  هب  صاخ . ياه  رگید ، صاخ  ياههمانرب 
بخ  Dos رد تسا و  هدوب  اهسیورـس  یلحم  فقوت  ربارب  رد  عافد  دوشیم . نآ  فقوت  بجوم  ای  دـنکیم و  لالتخا  راچد  ار  یـشزادرپ 

تالمح نیا  ربارب  رد  ناتیاهمتسیس  ندرک  نمیا  تیاهن  تالمح  اب  امش  ییانـشآ  هلاقم  نیا  هیهت  زا  فده  دینادیم  هک  روطنامه  ناتـسود 
. مهدیم حیـضوت  ناتیار  هب  ار  شور  نآ  ربارب  رد  عافد  يریگولج و  ياـههار  ياـهشور  زا  مادـک  ره  حیـضوت  زا  دـعب  نم  نیارباـنب  تسا .

نانیمطا دوخ  متسیس  ياهزرد  یفاضا و  ياهتروپ  ندوب  هتسب  زا  دیاب  اهرکه  طسوت  اهسیورـس   Dos یلحم فقوت  زا  يریگولج  يارب 
يروط ار  متـسیس  دـیهد و  ماجنا  يریذـپ  بیـسآ  ياه  رگ  شیوپ  اهرنکـسا و  تروپ  زا  هدافتـسا  اب  دـیناوتیم  ار  راـک  نیا  دـینک . لـصاح 

Service Pack نمیا بجوم  اهيور  رب  هدش  بصن  ياههمانرب  فعـض  طاقن  قیرط  زا  لالتخا  داجیا  هب  رداق  رکه  هک  دینک  يدنبرکیپ 
رد امش  متسیس  ندش  رت   Account یم امش  نیشام  يور  يا  یتینما و  ياههتسب  بصن  دشاب و  هتشادن  نآ  زاب  ياهتروپ  امش و  متـسیس 

حطـس يربراک  تازایتما  نداد  زا  هک  تسا  نیا  دینک  تیاعر  دیاب  هک  يدـعب  هتکن  دوش . هب  اهنآ  یـسرتسد  مدـع  اهرکه و  تالمح  ربارب 
جایتحا ناشیاهراک  ماجنا  يارب  هک  یسرتسد  قح  زا  دیاب  طقف  ناربراک  دینک ، يراددوخ  دنراد  كارتشا  امش  متسیس  رد  هک  يدارفا  هب  الاب 

نیا دـیناوتیم  هک  دـیتسه  هب  مزلم  متـسیس  تاـمیظنت  يور  هدـمآ  لـمع  هب  تارییغت  يریگدر  يارب  تیاـهن  رد  دنـشاب و  رادروـخرب  دـنراد 
لثم متسیس  ياهلیاف  اههمانرب  نیا  دینک . تفایرد  ياههمانرب  يارجا   Integrity Checking دننام )  تیعماج )  یسررب   Tripwire

زا نانیمطا  بسک  يارب  ار  نیـشام  يور  ساسح  ییارجا  ياهلیاف  تاـمیظنت و  تیاـس  زا  ار  هماـنرب   www.tripwire.com ياهلیاف
راک هب  فیعضت و  دنناسریم . امش  عالطا  هب  عیرس  ار  نآ  كوکـشم  يدروم  هدهاشم  تروص  رد  دننکیم و  یـسرزاب  اهنآ  ندرکن  رییغت 
عون یلحم  عباـنم  زا  دـح  زا  شیب  يریگ  راـک  هب  فیعـضت و   Dos Attack هک دوـشیم  بوـسحم  یلحم  عباـنم  زا  دـح  زا  شیب  يریگ 
کی زا  ياهمانرب  يارجا  لـماش   Account فدـه دوخ  يور  ار  متـسیس  عبانم  هک  تسا  فدـه  نیـشام  يور  رگید  زا  يرگید  لوادـتم 
رورس ناربراک  دوشیم  ثعاب  نیا  هک  دوش  فقوتم  تسا  نکمم  متسیس  دنوشیم ، فیعـضت  متـسیس  عبانم  مامت  هک  یتقو  دنکیم . ریـسفت 
کی مه  زاب  دنربب  الاب  ار  دوخ  تینما  هک  دننک  شالت  لماع  ياهمتـسیس  هک  مه  ردقچ  ره  دننک . هدافتـسا  رورـس  نآ  سیورـس  زا  دـنناوتن 

رپ عبانم : فیعضت  يارب  لوادتم  ياهشور  اههار و  دنک . ادیپ  شیوپ  ياهکینکت  اب  هلباقم  ذوفن و  يارب  ار  ییاههار  دناوتیم  هبرجتاب  رکه 
ار يرگید  شزادرپ  زین  يارجا  هب  راداو  ار  يرگید  شزادرپ  یتحار  هب  هک  دسیونب  ياهمانرب  دـناوتیم  رکه  کی  شزادرپ :  لودـج  ندرک 
هب رداق  رکه  همانرب  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دنکیم . یتشگزاب  همانرب  نیا  دیامن . شدوخ  یپک   ( Recursive همانرب (  نامه  يارجا  هب  راداو 
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رپ نیـشام  يور  شزادرپ  لودـج  تیاهن  رد  دوب . دـهاوخ  دـنکیم ، ارجا  يارب  ار  اهنآ  متـسیس  هک  تعرـس  نامه  هب  ییاهشزادرپ  داجیا 
دادسنا ثعاب  هک  کیفارت  نداتسرف  دنک . بیذکت  ار  اهنآ  یسرتسد  دراد و  زاب  اهشزادرپ   User يارجا زا  ار  رگید  ناربراک  ات  دوشیم 

زا ار  یلعج  ای  یگتخاس  ياهکبـش  کیفارت  هک  دسیونب   CPU دوش . ياهمانرب  دـناوتیم  رکه  شور  نیا  رد  دوشیم :  یطابترا  ياهدـنویپ 
متسیس بو  زا  کیفارت  نداتسرف  هب  رداق  زاجم  ناربراک  دنک ، دیلوت  ییاههتسب  رکه  همانرب  رگا  ندش  فلت  ثعاب  ات  دتسرفب  دصقم  متسیس 

لباق ياهتیاب  مامت  دناوتیم  رکه  لیاف ، متسیس  يور  رب  تباث  روط  هب  هداد  ۀباشتم  رادقم  نتشون  اب  لیاف :  متسیس  ندرک  رپ  دوب . دنهاوخن 
رد لالتخا  داجیا  ثعاب  هک  دنوش  زجاع  نتشون  زا  رگید  ناربراک  دوشیم  ثعاب  راک  نیا  اب  هک  دنک  رپ  ار  کسید  نشیتراپ  يور  سرتسد 
هک تسا  يریگدر  ياهمتـسیس  بصن  نآ  هنومن  کی  هک  دراد  دوجو  تالمح  عون  نیا  يارب  مه  يدایز  یعافد  ياـههار  دوشیم . متـسیس 

هلمح عون  نیا  رطاخ  هب  هک  متسیس  ذوفن   Host-Based ياهمتسیس ای   Monitoring عبانم ندمآ  نییاپ  ماگنه  رد  امـش  هب  دناوتیم 
نیا دیشاب   Ram ای ،  هدنزادرپ  تعرـس   CPU دناب يانهپ  هتـشاد و  دای  هب  دیاب  هشیمه  هک  ياهتکن  یلو  دـهدب  ربخ  دـنک و  کمک  تسا 

ندرک فقوتم  دـینک . لصاح  نانیمطا  دوخ  ساسح  ياهمتـسیس  رد  یطاـبترا  دـنویپ  هظفاـح  لـثم  یفاـک  عباـنم  دوجو  زا  هشیمه  هک  تسا 
تالمح هکنیا  دوجو  اب   Dos تالمح یلو  دنتسه  رثوم  تحار و  رایسب   Dos رایسب دنتسه و  رتعیاش  رود  هار  زا  رود :  هار  زا  اهمتـسیس 
نیـشام يور  یلحم  تالمح  اریز  دـنوشیم  هدافتـسا  اهرکه  طسوت   Dos کی نتـشاد  هب  جایتحا  هکنیا  لـیلد  هب  هکبـش  رد   Account

زا یکی  دوـش . هدافتــسا  فدـه  کـی  هـیلع  رب  رکه  متــسیس  زا  دـناوتیم  دریگیم و  رارق  هدافتــسا  دروـم  رتـشیب  درادـن ، اـهرکه  طـسوت 
TCP/IP دنچ ای  کی  نداتسرف  هلیسو  هب  فده  نیشام   Packet ياههتسب هلمح  اهمتسیس ، رود  هار  زا  فقوت  ياهشور  نیرتفورعم 
رد ینابرق  نیـشام  رگا  دـنوشیم . ثعاب  ار  ییاطخ  فدـه ، يور  رب  لومعمریغ  تمرف  اـب  هتـشپ  رد  اـههلمح  نیا  تسا . راـجنهان  گرزب و 
زا بجوم  یتح  ای  دنکیم و  فقوتم  ار  یـصاخ  شزادرپ  ًالامتحا  دوشیم و  لکـشم  راچد  دشاب  ریذپ  بیـسآ  صاخ  ياههتـسب  نآ  لباقم 

نیا زا  یخرب  یماسا  نم  هک  دـناهدش  هتخاس  لاح  بات  يدایز  راجنهان  ياههتـسب  ياـههلمح  دوشیم . فدـه  لـماع  متـسیس  نداـتفا  راـک 
ییاج هب  ار  هدش   IP سردآ أدبم و   IP دتسرفیم . تسا ، یکی  دصقم  مهدیم . ریز  رد  مادک  ره  دروم  رد  یهاتوک  حیضوت  اب  ار  تالمح 

نامزمه هدمآ  نآ  زا  هک  ار  یفده  نامه  دسریم  رظن  هب  هک  دنکیم  تفایرد  ار  ياهتـسب  فدـه   Land  : هتسب کی   Spoof سردآ هک 
ياهمتسیس رتیمدق و  ياههتـشپ  دنکیم . كرت  نیـشام   TCP/IP یمگردرـس راچد  راظتنا  لباقریغ  دادـخر  نیا  لـباقم  رد  ناـمه  يور 

هتـشاد تیلاعف  دناوتیم  اهرگپاچ ...  دـنوشیم و  لتخم  هدـش و   . Land فلتخم عاونا  زودـنیو ، ياهمتـسیس  رد   Linux هیاـپ رب  ینتبم 
زا زین  نـیا   Land عون زا  هتـسب  نیدـنچ  هک  تسا   Land یم تروپ  نیدـنچ  هب  نامزمه  ار  ای  اهبایریـسم  زاـب ، دـک   Router دشاب .

فلتخم عاونا  زودـنیو ، ياهمتـسیس  رد  دتـسرف و   Unix . ، دشاب هتـشاد  تیلاعف  دـناوتیم  اهرگپاچ  اهبایریـسم و   Latierra  : هداوناخ
 . Ping of Death Ping of Death  : هتسب کی   Ping رتیمیدق ياههتشپ  دتـسرفیم . ار  گرزب   TCP/IP ياههتسب دنناوتیمن 

لثم یفلتخم  ياهمتــسیس  رد   Ping دـنوشیم لالتخا  راـچد  دـسریم  اـهنآ  زا  یکی  یتقو  دـنرب و  راـک  هب  تیاـبولیک  زا 64  رتگرزب 
زا یهوبنا   Fragment-Offset یمن رفـص  دـشاب . هتـشاد  تیلاعف  دـناوتیم  اهرگپاچ ...  سک ،  ینوی  فلتخم  ياههخـسن  زودـنیو ،

لوا هکت  اههکت ، نیا  زا  مادک  چیه  هک  دسریم  رظن  هب  هجیتن  رد  دـشاب .  Jolt2  : اهنآ زا  مادک  چیه  رد  هک  دتسرفیم  ار  اههتـسب  ياههکت 
یمامت یبالق  ياههکت  نیا  ندرک  راوس  دنوشیم ، هداتـسرف  اه   CPU لاغـشا ار  فده  نیـشام  يور  هکت  هوبنا  هک  ینامز  لوط  رد  دشابن .

ياههکت هک  یفلتخم  ياهرازبا   IP رارق مه  يور  هک  زودنیو 2000  رد  دناوتیم  شور  نیا  دنکیم .  - x - NT دورب . راک  هب  تیفرظ 9 
یم مـیظنت  تـسین  تـسرد  هـک  يریداـقم  هـب  هتــسب  ياهردـه  رد   Teardrop , Newtear , Book , Syndrop  : ياههتـسب
رارق بساـنم  روط  هب  اـههکت  ندـش  راوس  ماـگنه  هک  يروط  هب  دوـش   TCP/IP ریداـقم دنتـسرفیم . ار  هتفرگ   Fragment-Offset

اهرازبا 9 نیا  دنوشیم . لالتخا  لکشم و  راچد  دننکیم ، تفایرد  ار  ياهداتفا  مه  يور  ياههکت  نینچ  یتقو  ياههتشپ  یخرب  دنریگیمن .
یفرصم یب  ياههداد  تسا  فورعم  مه  رایسب  هک  همانرب  نیا  زودنیو  رد   x - NT دنشاب . هتشاد  تیلاعف  دنناوتیم  سکونیل  ياهنیشام  و 

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


لکتورپ قبط  هک  یتروپ  هب  هداد  یتقو  دتـسرفیم . زودـنیو  نیـشام  کـی  يور  تسا   Winnuke  : تروپ كارتشا  زاب  لـیاف  کـی  هب  ار 
Server دوـشیم لـالتخا  راــچد  متــسیس  دوریم ، هدــشن  تـمرف  زاــجم   . WinNuke رد  TCP 139 تروــپ هـک   Netbios
x هنایشآ یتینما  هورگ  هتبلا  دشاب . هتشاد  تیلاعف  دناوتیم   Source 9 یلصا هخسن   WinNuke ار  ( Message Block ( SMB

تیاس رد  هدرک و  لیاپمک  رتلماک و  نآ  رد  یتارییغت  ماجنا  اب   http://www.Ashiyane.org رد هک  یناسک  يارب  زودنیو   - NT
هدافتسا اب  امش  دنکیم و  لمع  هدش  لیاپمک  هخسن  نیا  هتبلا  هک  میاهداد  رارق  دنتـسه  وضع  تیاس  نیا   WinNuke ياهمتسیس يور  رب 
اهمتسیس نیا  راک  رد  دیناوتیم   Reboot نیا ندش  زودنیو 2000 و   XP یتح هخسن Windows 2003 .NET Server و  نیا  زا 

متسیس  WinNuke هنایـشآ هورگ  طسوت  هک   Compile ياهمانرب تسا ، هدش   WinNuke ثعاب یتح  دـیروایب و  دوجو  هب  لالتخا 
لیاپمک هنایـشآ  طسوت  زین  اهتیلباق  نیمه  اـب  رگید   Win-Bof تیاس رد  زین  همانرب  نیا  هک  دراد  ماـن  هماـنرب  زا  ریغ  هب  دـیوش . اـهلماع 

Down , IIS دندش . هب  همانرب  نیا  طسوت  میداد  ماجنا  هک  یناحتما  رد  ام  هدش  يزاس  هیبش  طیحم  رد  هدش و  هداد  رارق  هنایـشآ  هک  هدش 
دعب دینکیم  هدـهاشم  الاب  سکع  رد  هک  روطنامه   Winnuke قیرط زا  هک   MS DOS Prompt مه رورس 5.0  بو  دنچ  یتحار 

Winnuke هک طخ  رد  دوشیم  ارجا   Usage يارب دیاب  هک  يروتسد  رازبا و  نیا  زا  هدافتسا  شور   Dos متسیس کی  ندرک  ارجا  زا 
Dos دنکیم و فدـه  متـسیس  ندرک  همانرب  رد  تنیالک  ای  رورـس   Winnuke هخـسن نیا  هتبلا  تسا و  هدش  هداد  حرـش  لماک  دـیهدب 

تروپ نیا  هک  دیدرک  هدهاشم  یمتـسیس  رد  رگا   Reboot ای و تروپ 135  قیرط  زا  تسا  هنایـشآ  یتـینما  میت  هب  قلعتم   RPC هب مادقا 
دینک و هلمح  ای 139  تروپ 135  هب  دـیابن  ًامتح  هک  منک  رکذ  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا  دـینک . ار  متـسیس  دـیناوتیم  دیـشاب  نئمطم  تسا  زاـب 
هب سردآ  نداد  اب  اهنت  یصاخ و  تروپ  چیه  نداد  نودب  ار  زودنیو  ياهمتسیس  یتح  هخسن  نیا  زا  هدافتـسا   IP نآ  Down اب دیناوتیم 
Attack دنکیم . دوخ  دیزادنا و  یب  راک  زا  اه   Winnuke فده متسیس  ریذپ  بیسآ  ياهتروپ  ندش  ارجا  زا  دعب  رایشوه  تروص 
، دراد رورـس  کـی  ریدـم  هبرجت  هب  یگتـسب  هتبلا  هک  دراد  دوجو  فرـصم  یب  داـیز و  ياههتـسب  لاـسرا  اـب  اـهنآ  هب  هدرک و  ییاسانـش  ار 

هـشیمه هک  تسا  نیا  امـش  هب  نم  داهنـشیپ   Block قیرط زا  ار  اـهنآ  دـینک و  لـباقم  رد  عاـفد  يارب  مه  يداـیز  ياـههار   Winnuke

لباقم رد  عافد  يارب  هک  زین  ییاههمانرب  زا  دـیناوتیم  نیا  رانک  رد  دـیدنبب . لاوریاـف  هتشون Winnuke و  ار  هدافتـسا  یب  زاب  ياهتروپ 
یم راـک  نیا  يارب  اـههمانرب  نیرتـهب  زا  یکی  دـینک ، هدافتـسا  دـناهدش   NukeNabber متـسیس بصن ، زا  دـعب  هـک  تـسا   Router

ار دنتـسه  ریذپ  بیـسآ  یلـصا  هخـسن  لباقم  رد  ار  امـش   Winnuke ار متـسیس  ياـهتروپ  نینچمه  دـنکیم و  تظفاـحم   Monitor

رد دناسریم و  امـش  عالطا   IP یـصخش ربارب  رد  هک  ییاهتروپ  دـنک و   Winnuke رگید ياـهشور  هب Dos و  هدرک و  ییاـسانش 
دصق ییاههتسب  لاسرا  اب  هک   Log دروم یمهم  رورس  رگا  دنکیم و  سردآ  همانرب  نیا  امش  متسیس  زا  تظفاحم  حطس  نیرتهب  نیرتالاب و 
هدننک هلمح  صخش  نآ  ندرک  ادیپ  ثعاب  تیلباق  نیا  دید  تراسخ  هار  نیا  زا  تفرگ و  رارق  مجاهت  دنراد  ار  امـش  متـسیس  هب  ندز  هبرض 

هدافتسا لثم  ماهداد  حیضوت  اهنآ  دروم  رد  نونکات  هک  ییاهشور  نیا  لک  رد   Ping of Death ییاههتسب داجیا  کینکت  زا  دوشیم .
و  Book يزاـس هـکت  ثعاـب  ياههتــشپ  اـب  لوـمعمریغ   TCP/IP هـک دتــسرفیم  فدـه  فرط  هـب  هتــسب  يداـیز  دادـعت  دــننکیم و 

یلاح رد  نیا  دـنوشیم و  لومعمریغ  ینوناقریغ و  لثم  اههلمح  زا  یـضعب  دوشیم . نآ  رد  لالتخا  بجوم   Teardrop , Newtear

Ping ياههتسب رگید  یخرب  یم Spoof و  ار  راظتنا  زا  رود  تروپ  هرامش  اب  هدشیم  دایز  رایـسب  مجح  اب  ییاههتـسب  نارگید  هک  تسا 
 ( Land دـننکیم (  افتکا  زاب  تروپ  کـی  هب  فرـصم  یب  ياـههداد  لاـسرا  هب  نارگید  و   ( WinNuke لثم (  دنتـسرف   of Death

لاس رد  لثم  دنتـسه  یمیدـق  یلیخ  تالمح  نیا  زا  یخرب   Ping of Death اـی تسا و  لاـس 1996  لوصحم  هک   Land هک دنتسرف 
رد هنخر  يارب  اهشور  نیا  زا  اهرکه  زونه  هک  هدش  هدـید  دراوم  یـضعب  رد  تالمح  نیا  ینالوط  رمع  دوجو  اب  یلو  دـش . فشک   1997

. دننکیم هدافتسا  دنا  هدشن   Jolt 2000 لاس لوصحم  هک  هداد  ششوپ  بسانم  روط  هب  یمیدق  ياههلمح  نیا  لباقم  رد  زونه  هک  يذفانم 
دوجو يراجنهان  ياههتـسب  تالمح  هتـشر  یتح  دنوشیم  هدافتـسا  رتشیب  هزورما  دنتـسه  دنا و  هدـشن   Patch 2 لثم يرگید  ياـههلمح 
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اهرکه رگا  هک  دنروآیم  رد  ییارجا  همانرب  کی  بلاق  رد  ار  اههمانرب  نیا  زا  يدایز  دادعت  رگیدکی ، رانک  اهنآ  نتفرگ  رارق  اب  هک  دنراد 
ياههتـسب تالمح  لباقم  رد  ناشفده  هک  دـنوش  نئمطم   Land - Newtear هتـشر شور  زا  دـنرادن  تینوصم  يرگید  شور  ره  اـی 

هتشون  Mixter و  Spike هتشون  Spikeman زا يدایز  دادـعت  دوشیم  یتحار  هب  اهرازبا  نیا  هلیـسو  هب  دـننکیم . هدافتـسا  راجنهان 
هب راجنهان  ياههتسب  تالمح  هتـشر  يوق  ياهرازبا  زا   Dos تالمح  Dos درب راک  هب  ییارجا  همانرب  کـی  طـقف  قیرط  زا  ار   . Targa

سردآ هب  هنایـشآ  تیاس  رد  دیناوتیم  ار  دش  هداد  حیـضوت  اهنآ  هرابرد  هلاقم  نیا  رد  هک  ياههمانرب  رگید  همانرب و  نیا  دنیآیم . باسح 
www.ashiyane.orgARP تیاس نیا  رد  دیاب  نآ  زا  لبق  هتبلا  هک  دینک  تفایرد  ادیپ و   Account هدرک مان  تبث  يا   Attack

كرادت تهج  تسا و   Dos تسا هکبش  هقیرط  زا  نآ  زا  يریگولج  رود ، هار  زا  سیورـس  کی  رثوم  نتخاس  فقوتم  رگید  هار  دیـشاب . . 
Account نامه رد  نیشام  يور   Spoofing Lan يور تاطابترا  يراک  تسد  يارب  ياهژیو  رثوم و  کینکت  کـی   LAN تالمح
اب دناوتیم  رکه  دـنک . هدافتـسا  ءوس  فدـه  متـسیس  ناونع  هب  کی  ياراد  هک  يرکه  هک  تسا  تروص  نیا  هب  شور  نیا  دوریم . راک  هب 
هک  Spoof هب تسا ، هدش   Router يور  LAN  ، یفخم هظفاح   ، ARP ار بایریسم  همانرب  زا  دناوتیم  تسا   Dsniff Arpspoof

سردآ يارب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ياههتشپ  هک  دنک  يراک  تسد  ياهنوگ  هب   IP کی هب  ار  ینابرق  نیشام  هتسب  کی  اهنت  نداتسرف   ARP
Dos اب هک  تسا  سردآ   MAC يور  LAN هب اههتسب  مامت  هکنیا  اب  دتـسرفب . درادن ، یجراخ  دوجو  ًالـصا  هک   LAN دهاوخ هداتسرف 

سیورس فقوت   ARP Spoofing عقاو رد  هلمح  نآ  هجیتن  هک  دـنکیمن  تفایرد  ار  کیفارت  نیا  زا  یتمـسق  چـیه  ینابرق  نیـشام  دـش 
هتبلا دوشیم . جراخ  هکبش  زا  ینابرق  نیشام   ARP دناوتیم طقف  زا  هدافتـسا  اب  دنک . رارقرب  طابترا  هک  دراذگیمن  رگید  ینابرق ، نیـشام 
نیا زا  هدافتـسا  يارب  نیارباـنب  دوـشیمن . لـقتنم  اهبایریـسم  قـیرط  زا  دـنک و  تکرح  ماـغیپ  کـی  هک  دـیریگب  رظن  رد  مه  ار  هـتکن  نـیا 

نیشام دیاب   LAN دناوتب ات  میریگب  رایتخا  رد  فده  متـسیس  ناونع  هب   ARP لاسرا ینابرق  تمـس  هب  کی  ضرع  رد   LAN ام کینکت ،
ياههتسب ياههلمح  نیا  زا  يدایز  دادعت  ربارب  رد  عافد  دنک .  Dos بصن لامعا و   Patch هنازور و تروص  هب  متسیس  ياهنیمه  رد  ار 

هتـشون تقد  نودـب  هک  دنتـسه  تـالمح  دروم  رد  ًاـصوصخ  نیا  هک  تسا  عیرـس   Dos سیورـس رب  یکتم  هک  دـنکیم  قدـص  راجنهان 
ياههتشپ تالاکشا  عفر  يارب  يدیدج  ياه   TCP/IP میتسه . ياههتشپ  اه و   TCP/IP دهاش هنازور  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دناهدش و 

رورس دناب  يانهپ  فده و  عبانم  نتـسب  لماش  اهکینکت  نیرتبوبحم  دوجوم ، رود :  هار  زا  عبانم  فیعـضت  ای  یتینما  تاحالـصا   Patch
تیفرظ مامت  اههتـسب  زا  یهوبنا  زا  هدافتـسا  اب  ات  دنکیم  یعـس  رکه  اههلمح  عون  نیا  رد  تسا . رود  تالمح  نایم  زا  هزورما   Dos هار زا 

ياهکینکت نیرتبوبحم  هک  دننکیم  هدافتسا  اهکینکت  شور و  نیا  زا  رتشیب  اهرکه  رضاح  لاح  رد  دنک . لاغـشا  ار  هکبـش  رد  دوجوم 
نیا 3 ناتـسود  بخ  هدش  عیزوت  تالمح   DOS -3 تالمح  SYN Flood -1 Smurf -2 دنتسه : ریز  رارق  زا  اههتسب  لیـس  لاسرا 
SYN Flood اهشور . نیا  زا  مادک  ره  اب  راک  یگنوگچ  حیضوت  نونکا  دنتـسه . رود  هار  زا  عبانم  فیعـضت  دربراکرپ  فورعم و  شور 

عورـش هدش و  میظنت  نآ ، تاطابترا  همه  رد  ًالوصا   TCP دک تیب  هب  ياهتـسب  لاسرا  اب  هک  دننکیم  راک  هب  زاغآ  هبناج  هس  دـییأت  کی  اب 
أدبم زا  هک  یلایرـس  هرامـش  نیلوا  دـیریگیم ، ار   SYN زاب تروپ  کی  هقیرط  زا  رورـس  کـی  هب  تنیـالک  طـسوت  اههتـسب  نیا  دوشیم .

SYN-ACK هلمح کی  هک  يراـک  بخ  دروآیم . دوجو  هب   SYN Flood هتسب فده  متسیس  هک  یماگنه  دوشیم . هداتـسرف   SYN
دادـعت نداتـسرف  اب  ات  دـنکیم  یعـس  رکه  هک  تسا  تروص  نیا  هب  دـنکیم   SYN فرط هب  هخـسن  کـی  دروآیم و  رطاـخ  هب  ار  هـتفرگ 

زا رتشیب  طسوت  ار  ینابرق  نیـشام  دـنهاوخیم  هک  تسا  اهرکه  فدـه  نیا  هک  دـنک  فیعـضت  ار  نآ  ینابرق  متـسیس  ياههتـسب  زا  يداـیز 
دوخ ییاـناوت   . SYN Flood شور هب 2  ياههتسب  نداتـسرف   SYN ياههتـسب ینابرق  متـسیس  یتقو  دننک و  لوغـشم   SYN و تیفرظ 

یطابترا فعض  ندرک  رپ  دراد  دنکیم : فیعضت  ار  رورـس  طابترا  دسرب  رورـس  نآ  هب  دناوتیمن  يرگید  زاجم  کیفارت  دنکیم ، تفایرد 
تفایرد  SYN-ACK زا هدافتسا  اب  دتسرفیم  ار  نآ  هک  ياهفیظو  لوا  شور  رد   SYN Flood تسا . زاب  همین  طابترا  اب  ینابرق  متسیس 

نیشام نوچ  دنامیم و  موس  فرط  دییأت  رظتنم  هدش  میظنت  هقیقد  کی  زا  رتشیب  هک  هتسب  ینابرق  متسیس  هک  نیمه   SYN باوج دنکیم و 
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ره ندرک  فذـح  يارب  دوخ  طابترا  يور  هب  ار  عبنم  نیدـنچ  یناـبرق   SYN رکه دـهدیم  صاصتخا  يدورو  نامز  تدـم   TimeOut

ماـمت فرـصم  يارب  رپ  هب  تسا ، زاـب  همین  طاـبترا  ره  هبناـج  هس  دـییأت  ندـش  لـیمکت  رظتنم  فدـه  متـسیس  هک  یماـگنه  دـناوتیم  هتـسب 
يرگید طابترا  چیه  طابترا ، فص  يور  هدش  ياههتسب  نداتـسرف  اب  دزادرپب . یطابترا  فص  نیا  ندرک   SYN هداد صاصتخا  ياهناکم 

زا هدافتـسا  اب  هک  دراد  يدایز  ياـهرازبا   Spoof يور هک  هدـش  ندـش  نئمطم  يارب  دوش . رارقرب  رورـس  نآ  ناربراک  طـسوت  دـناوتیمن 
باوج  SYN ياهسردآ زا  ياهعومجم  میناوتیم  ام  بخ  دنتـسرفیم . ار   IP طابترا فص  ندوب  رپ   ، SYN Flood أدبم ياهسردآ 

، دنکن هدافتسا  اهنآ  زا  تسا  تنرتنیا  اب  طابترا  هدافتـسا و  لاح  رد  هک  ینیـشام  چیه  هک  مینک  باختنا   IP اه  Net ياههتسب دنهدیمن ،
هداد صاصتخا  أدبم  ناونع  هب   Spoof ياهباوج نوچ  دنوریم  راک  هب  هدش   SYN-ACK ار یخساپ  تقو  چیه  فده  نیشام  زا  نیا 

هک  SYN-ACK هب هدش  هداتسرف  رازبا  رگا  دنکیمن . تفایرد   SYN Flood سردآ کی  هلیسو  هب   IP رب یقیقح  نیشام  کی  هب  هدش 
نیشام نیا  دنکیم . دازآ  ار  دوب  هدش   SYN-ACK زا تنرتنیا  يور   Spoof ره دوش   SYN باوج کی  دوشیم ، هداتسرف  رکه  طسوت 

نوچ دریگیم و  فده   Reset هتسب دتسرفیم .  Reset رد ار  طابترا  زین  نآ  أدبم  سردآ  هک  ار  زاجم  نیشام  نیا   Spoof هتسب کی 
رگا دنکیم . دازآ  ار  درکیم  هدافتـسا  رکه  هک  ار  طابترا  فص  عبنم  دـنکیم و  عطق  ینابرق  نیـشام  کی  دوب  هدـشن  رارقرب  یطابترا  چـیه 

هک  User دـنکیم دازآ  ار  ياهسردآ  زا  هدافتـسا  اب  ًارثکا  اهرکه  هک  تسا  تروص  نیا  هب  منک  نایب  ار  الاب  نتم  هداس  ناـبز  هب  مهاوخب 
هتسب کی  يرتشم  لوا  هلحرم  رد   SYN يارب  IP راک زا  ات  دنهدیم  ماجنا  ار  دیلقت  راک  دنهدیمن  باوج  هک   Reset لاصتا فص  عبنم 

دعب هلحرم  رد  دتـسرفیم و  نابزیم   SYN/ACK رد دـهدیم و  طابترا  کی  يرارقرب  يارب  يداع  تلاح  رد  دـننک . يریگولج   TCP/IP
اب ار  نابزیم  خساپ  يرتشم  رخآ  موس و  هلحرم   ACK هب هک  دوشیم  رارقرب  لاصتا  دهدیم و  هتسب  کی  هلیـسو  هب  ار  يرتشم  خساپ  نابزیم 
رد هلحرم  هس  نیا   TCP/IP حالطصا هب   Three Way Handshake ماگنه دنیوگیم . هفرط  هس  نداد  تسد  ای  هتسب  کی  لاسرا 
IP راک رد  یخساپ  هدوب و  یلعج  هتسب  کی  هلمح   SYN سردآ کی  اب  نابزیم  يوس  هب   IP هتسب کی  اب  نابزیم  دوشیم . لاسرا  یلعج 

دوب دهاوخن   SYN دوشیم ثعاب  رما  نیا  دهدیم . خساپ   SYN/ACK هتسب هک  خساپ  رظتنم  دهدیم و  خساپ   ACK یلو دنامیم  تسا 
نآ یهد  سیورس  دوش و  لکشم  راچد  رورس  هدیسر و  نایاپ  هب  نابزیم  یمتسیس  عبانم  ات  ياههتـسب  هب  هدنام و  رظتنم  نانچمه  نابزیم  یلو 
هب رد  دناوتیم  هک  يرگید  شور   SYN Flood تسا طابترا  فص  شور  زا  رتهتفرشیپ  هک  دنک  فیعـضت  ار  فده  عبانم  دوش . فقوتم 

دنویپ دـناوتیم  طقف  هتـسب  رازه  اهدـص  دـشاب و  گرزب  رایـسب  طاـبترا  أـشنم  رگا  هک  تسا  تروص  نیا  هب   SYN رد دـناوتب  ار  هدـنام  اج 
دیاب رکه  تیعـضو  نیا  هب  یـسرتسد  دهد  ياج  دوخ   SYN Flood يارب دـنک . لاغـشا  يزاجم  کیفارت  ره  ندرک  نوریب  اب  ار  یطابترا 
يارب ار  ییاههتـسب  دناوتب   Victim 1 طابترا کـی   T هک دراد  نینچمه  دـشاب و  هتـشاد  ینابرق  نیـشام  هب  تبـسن  ار  يرتشیب  دـناب  يانهپ 

دراد تعرس  هیناث  رد   Mbits 1.544 رطاخ هب  رتشیب  یمک  یتح  هیناث و  رد  رگا 1.544  لاثم  يارب  دروایب . دوجو  هب  دناب  يانهپ  نیا  لاغشا 
یطابترا فص  رکه  تیاهن  رد  دنک و  رپ  یکیفارت  اب  ار  دنویپ  لک  ات  دنک  فرـصم  ار  دـناب  يانهپ  زا  نانیمطا  رد   Mbits دناوتب رکه  دیاب 

هدش هتـشون  رکه  تسین ، شناربراک  هب  یهد  سیورـس  هب  رداق  رورـس  هک  ینامز  ات  دوشیم و  رپ  دـنویپ  تیفرظ  ای  دـنکیم و  فیعـضت  ار 
زین ار  هماـنرب  نیا  هک  تسا  هـب  قـفوم   Down شور يارب  هـک  اـههمانرب  نیرتـهب  زا  یکی  تـسا . هدـش  نآ  ندرک   SYN Flood تسا

SYN نیلوا و هک  منکیم  عورـش  اـجنیا  زا  مهد  حیـضوت  هماـنرب   SYN Flooder دینک . تفایرد  ادـیپ و  هنایـشآ  تیاس  رد  دـیناوتیم 
SYN مامت يارب  يدایز  ياهریـسم  یفاک و  دـناب  يانهپ  دوجو  زا  نتـشاد  ناـنیمطا  ربارب  رد  عاـفد  ياـههار  هراـبرد  مهاوخب  رگا   Flood

يارب سکونیل  رد  هک  یکینکت  تسا . امـش  ساسح  ياهمتـسیس   SYN Flood دوـشیم هدرب  راـک  هب  ربارب  رد  عاـفد  نیرتمهم   Flood
نیـشام کی  رد  ياهیک  وک  زا  هدافتـسا   SYN ياههتـسب هک  یطابترا  فص  ندـش  فذـح  ربارب  رد  هک  تسا   SYN یم ماجنا  اب  هلباـقم 

Boot دوـش . هفاـضا  نیــشام  ياـهیک  وـک  ندرک  لاـعف  يارب  دــننکیم . هلباـقم  دنتــسیایم و  دــنهد   SYN دــیاب ریز  طـخ  سکوـنیل 
شتآ هراوـید   ( Firewall  ) نیا اـب  دوـش و  مـیظنت   Echo 1>/proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies هـب  Sequence
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تظفاحم ندش  هفاضا  ثعاب  راک   SYN دوش . هکبـش  کی  لک  هب  کی  ناونع  هب  دناوتیم  سکونیل  نیـشام  کی  نیا ، رب  هوالع   Proxy
دنتسه رود  هار  زا  عبانم  فیعـضت  تالمح  عاونا  زا  یکی  زین   . Smarf Attack ناونع هب  ار   Directed تالمح  Smurf یک وک 

Broadcast تـالمح دنـسانشیم . مـه  مجـسنم  يراـشتنا  تـالمح  اـی   Smurf نیرتجــیار نـیرتفورعم و  زا  تــالمح   Smurf

IP يور هب  تـالمح   Dos راتخاس اـب  رگا  دوشیم . بوسحم   IP سردآ کی  هک  دینادیم  دیـشاب  انـشآ   IP تمـسق ود  زا   Attacks
هدش يریگ  فدـه  هکبـش  راشتنا  سردآ  زا  نابزیم  هب  طوبرم  تمـسق  لک  رگا  نابزیم ، سردآ  هکبش 2 - سردآ  - 1 تسا : هدش  لیکشت 

هکبــش سردآ ,  دـشاب   IP 10.1.0.0 يارب راـشتنا  سردآ  يوـس  هـب  هتــسب  تروـص  نـیا  رد  دــشاب  هدــش  مـیظنت  رادــقم 1   IP تـسا .
نیا هدنهد  ناشن  هرامـش 255  ود  دوب . دهاوخ  هکبـش 10.1.255.255  سردآ  رگا  لاـثم  يارب   IP کی اب  هکبـش   Mask 255.255.0.0

یمایپ دهدیم  ناشن  هک  تسا  مهرس  تشپ  مقر 1   IP 16 کی یتقو  دراد . دوجو  هکبش  راشتنا  زا  لکشتم  سردآ  نابزیم  شخب  هک  تسا 
 ) ار راشتنا  مایپ  يوس  هب  هدش  يریگ  فده  هتسب   IP کی هب  هکبش  راشتنا   LAN نیا هک  یبایریسم  دوشیم ، هداتسرف   LAN سردآ يارب 

نیا هک  دنکیم  لیدبت  هیال 2 )   LAN دنکیم تفایرد  ار  نآ  همه  زا  لبق  دنکیم ، لصو  جراخ  يایند  هب  ار   . Router کی هب  هیال 3 ) 
FF:FF:FF:FF:FF:FF سردآ نیا  هک  دهدیم  ماجنا   MAC راشتنا مایپ   MAC يور )  اهمتسیس  همه  هب  اههتسب  نداتـسرف  اب  ار  راک 

نداتسرف تسا . زا 1  لکشتم   MAC قیرط زا  دشاب  شیاهمقر 1  مامت  هک   LAN ثعاب سردآ  کی  زا  هدافتـسا  اب  لکش Mac و  نیا  هب 
ياهنیـشام همه  ات  دوشیم   LAN رکذ ار  هتکن  نیا  ناتـسود  دنتـسرفب . ار  یباوج  هدـناوخ و  ار  مایپ  فدـه ، سردآ  هب  تن  رتا  مایپ  کـی 

نیا رد  ییاههلاقم  ياهشور  لـماک  كرد  هک  منک   Dos هکبش و میهافم  اب  امش  یلبق  ییانـشآ  هب   TCP/IP نم هک  دراد  یگتسب  يور 
کی تسا .  Ping راشتنا سردآ  هب  ار   IP هکبش کی  مینک  ضرف  الاح  دش . پاچ  هلجم  یلبق  ياههرامش  رد  هک  ماهتشون  امش  يارب  هنیمز 

ار میقتسم  راشتنا  هزاجا  فده  هکبـش  يور   Ping هیال راشتنا   IP کی هب  ار   Ping ساکعنا ،  هتـسب  کی   ICMP کی دناوتیم  ربراک 
MAC يور ياهمتـسیس  مامت  طسوت  نآ  تفایرد  ثعاب  هک  دنکیم  لیدبت   LAN دوشیم . دصقم  رگا  دتسرفب .  Router هتسب دهدب ،
ار خساپ  هتسب  نیدنچ  يور  لاعف  ياهنیـشام  مامت  دش  تفایرد  مایپ  یتقو   LAN خساپ ای  فده ،  Ping اب ای  دنتـسرفیم و  ار  هیال  راشتنا 

ياهخساپ همه  دشاب ، هدش   Ping مامت زا  رورس و  نآ  هتـسب ، کی  طقف  نداتـسرف   Host نیلوا هک  دینک  ضرف  الاح  دـننکیم . تفایرد 
هب هکبش  يور  ياهنیشام   Spoof دوشیم و هداتسرف  هدش  تساوخرد   Ping سردآ کی  تفایرد  هکبش  راشتنا  زا   IP أدبم  Spoof

، دوشیم هفاضا  دنهدیم  ار  میقتسم  راشتنا  هزاجا  هک  هکبـش  يور  اهنیـشام  دادعت  هک  روطنیمه  نآ  سردآ  هک  هتـسب  يرهاظ  أدبم  يوس 
Smurf دنک . هدافتسا  يارب  شور  نیا  زا  دناوتیم  رکه  کی  دنکیم و  ادیپ  شیازفا  زین  دنوش  دیلوت  دنناوتیم  هک  خساپ  ياههتسب  دادعت 

هتـسب کی  رکه   Ping یم لوـبق  ار  میقتـسم  راـشتنا  ياـهمایپ  هک  تنرتـنیا  يور  هکبـش  دـنچ  راـشتنا  سردآ  هب  ار  هـلمح  کـی  كرادـت 
تـسین يزیچ  بلغا  هدننک  تیوقت  لمع  نیا  هب  هک  دتـسرفیم  دهدیم ، باوج  دـنک و   Smurf هدننک تیوقت  دـنیوگیم . مه   Smurf

ناهنپ همه Flood و  دنکیم و  هدافتـسا  دـنک  دراد . قلعت  تنرتنیا  يور  یهانگ  یب  موس  شخب  هب  هک  تسردان  میظنت  اب  هکبـش  کی  زج 
هب لصتم  ناـبزیم  رگا 30  ًـالثم  دوشیم . هداتـسرف  فرط  هب   Smurf أدــبم سردآ  زا  رکه   Spoof ار نآ  دـهاوخیم  هک  ینابرق  هدـش 
هب هتسب  کی  اهنت  نداتسرف  هلیـسو  هب  دناوتیم  رکه  دنـشاب ،  Smurf 30 ندش هداتـسرف  بجوم  ياهباوج   Ping هدننک تیوقت  هکبش 

ربارب ات 30  دناوتیم  هدننک  تیوقت  هب  مهرس  هتشپ  ار  اههتسب  ام  دوش . ینابرق  هب  هتـسب   Smurf میناوتب ام  رگا  میتسرفیم و  هدننک  تیوقت 
لـصو تنرتنیا  هب  ار  یناـبرق  هک  كارتشا  کـی  اـب  ار  اههتـسب   Dailup 56 kbps هدـننک تیوقت  مینک  دـیلوت   Smurf ار رادـقم  نیا 

لیلد نیمه  هب  درادن و  دوجو   Flood یبای تسد  زا  هک  ای  دنک و  دیلوت   mbps 1 طابترا لاغشا  يارب  هک   T 1.68 تسا . یفاک  دنکیم 
هارمه فدـه  دـناب  يانهپ  لک  فرـصم  اب  هک  زاجم   Smurf شدوـخ سکعرب   SYN Flood هارمه یطابترا  فص  چـیه  اـه   ICMP

دنک دیلوت  ار  کیفارت  رثکادح  دناوتیم  لیلد  نیمه  هب  تسا . یتباث  ممیزکام  دناب  يانهپ  اب  هدـننک  تیوقت  هتبلا  دـنکیم . يریگولج  تسا 
نیمه هلیـسو  هـب  زورما  ياههتـسب Smurf و  زا  عیرـس  یلیخ  اهرکه   ICMP دـننکیم دـیلوت  ینابرق  نیـشام  رد  هب  طابترا  ياراد   Net
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یفرعم امـش  هب  ار  هدننک  تیوقت  ات  اهنآ  هک   Smurf ناتـسود بخ  دننک . ادیپ  دنناوتیمن  ار  رکه  دوخ  یلو  دنوش  يریگدر  دـنناوتیم 
نیا دننکیم و  هدافتسا  اههمانرب  نیمه  تالمح  فورعم  رازبا  دنچ  مهاوخیم   Smurf زا تالمح  زا  عون  نیا  يارب  مه  اـهرکه  هک  منک 

رد ار  اـههمانرب  نیا   Member دـینک . تفایرد  ادـیپ و  دراد ، رارق  اهمامت  دـیناوتیم  دـهدیم و  ار  میقتـسم  راشتنا  هلمح  ناکما  اـهرازبا 
Smurf  : ياههتـسب زا  یهوبنا  هک  تسا  میقتـسم  راشتنا  هلمح  ياههمانرب  نیلوا  زا  یکی   ICMP یم داجیا  ار  يارب  هک  ياهنایـشآ  تیاس 

دوشیم  Tools يومع رسپ  ار   Smurf ياج هب  نوچ  درک  یفرعم   ICMP يور رب   UDP زکرمتم دتسرفیم . ینابرق  تمس  هب  دنک و 
دنکیم راـک  دوشیم و   . Fraggle راشتنا سردآ  کـی  هب  ار  ییاههتـسب   IP تروپ دـصقم  هب   UDP کـی يارب  هک   Fraggle  : نیا

هک ار  یباوج  تحار  یلیخ  دریگیم و  ار  هتـسب  کی  ساکعنا  سیورـس  لاثم  يارب  دتـسرفیم . هدـش ، میظنت  خـساپ  لاسرا  تهج  سیورس 
ای  Fraggle هب اههتـسب  زا  یهوـبنا  لاـسرا  يارب  نیمه  هب  دـنادرگ و  یمرب  ار  تسا  هدـش  تفاـیرد  ياـههداد  ناـمه  ًاـقیقد  نآ  ياوـتحم 
UDP کیفارت هکبش  يور  ياهنیـشام  مامت   UDP دـنهدیم ساکعنا  ار  هک  تسا  لیلد   echo زا هدافتـسا  اب  دوشیم . هدیمان  ساکعنا 

تـالمح زا  یبیکرت  هک  تسا   Smurf و  Fraggle تیوقت نآ  هجیتـن  هک   Flood تسا . راشتنا  سردآ  کـی   IP تفه تروـپ  يور 
اب دـنهدیم و  لیکـشت  ار  یهورگ  اهرکه  زا  یلیخ  تسا .  PapaSmurf  : ردپ ینعی   Smurf Attack کی هک   Smurf Tools
زا دننکیم و  وجتسج  تسا  فیعض  ناشتامیظنت  هک   Smurf دننکیم و هدافتسا  ییاههکبـش  لابند  هب  تنرتنیا  رد  دننکیم و  تیلاعف  مه 

يارب بساـنم  ياههدـننک  تیوقت  هک  یتسیل  دـیناوتیم  امـش   Smurf ادـیپ ریز  ياـهتیاس  رد  ار  تسا  هدـننک  تیوـقت  ناوـنع  هب  اـهنآ 
طـسوت  Smurf دــینک ناــحتما   http://www.netscan.orghttp://www.powertech.no/smurf دــینک : تـالمح 
ییاناوت سک  چیه  هک  دیبایرد  رد Smurf و  درادن . تالمح  ربارب  رد  ار  ناتمتسیس  ندوب  ریذپ  بیسآ  دیناوتیم  امش  الاب  رد  مود  تیاس 

دوش میظنت  يروط  دناوتیم  تسا  يوق  رگ  شیوپ  رنکسا و  تروپ  کی  هک  زین  هدننک  تیوقت  کی  ناونع  هب  ار  امش  هکبش  زا  هدافتسا  ءوس 
هب روبجم  ار  اهنآ  ندرک ، ادیپ  زا  دـعب  دـنک و  وجتـسج  راشتنا  ياههدـننک  تیوقت   Ping سردآ زا  همانرب  نمـض   Nmap لاـبند هب  هک 

هدـش و هیهت  هتـشذگ  رد  لماک  ياهلاقم  زین  نآ  راک  زرط  همانرب و  نیا  دروم  رد  هک  دـنک  فدـه  راـشتنا  فلتخم  ياـهشیوپ  کـی  ماـجنا 
روط هب  مهاوخب  رگا  نیاربانب   Smurf يانبم رب  هلمح  نیا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  مهد  حیضوت  ار  دش . هئارا  زیزع  ناتسود  امـش  تمدخ 

نیشام ریگارف  ياههتـسب  لاسرا   ( BroadCast همانرب (  زا  هدافتـسا  اب  ام  هک  تروص  نیا  هب  تسا . راوتـسا  هکبـش  رد  تالمح  هصـالخ 
مامت هدرک و  لاسرا  دوش ، ياههتـسب  دـش  رکذ  ـالاب  رد  هک  ییاـه   ICMP Echo Request سردآ اـب  ار   IP میهاوخیم هک  فدـه 
دشاب رتشیب  هکبـش  ياهنیـشام  دادعت   Flood Amplifiers هچ ره  دـنهدیم . خـساپ  هدرک و  تفایرد  ار  هتـسب  نیا  هکبـش  ياهنیـشام 

هک تسا  هتکن  نیا  زا  نانیمطا  بسک  عافد ، نیلوا  اههتـسب ، دوشیم . هتفگ  زین  هکبـش  ياهنیـشام  نیا  هب  دوب . دـهاوخ  رتشیب  هلمح  تردـق 
هدـهاشم رگا  نینچمه  دنتـسه . ناوارف  ياهریـسم  یفاک و  دـناب  يانهپ  ياراد  امـش  ساـسح  تـالمح  رثکا  دـننامه   Smurf ياهمتسیس

تالمح ینابرق  تاـعفد  هب  امـش   Smurf ياـهمایپ دـیناوتیم  دوشیم ،  ICMP رتلـیف دوخ  يزرم  بایریـسم  رد  ار  هکبـش  هک  دـیدرک 
هلمح داد . دـهاوخ  رد  ار  ناتناربراک  ییاناوت  کـینکت  نیا  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  یلو  دـینک   Ping شهاک امش  متـسیس  ندرک 

SYN رد مینک . داجیا  ینابرق  رورـس  هیلع  رب  ار  یکیفارت  نیـشام  کی  زا  ات  دـهدیم  ناـکما  اـم  هب  هداـس  یعیزوت  ياهسیورـس  بیذـکت 
تفرگ هلمح  کی   Smurf هدـننک تیوقت  کی  زا  ناوتیم  هک  یکیفارت  رادـقم  زونه  اما  دـباییم  شیازفا  کیفارت  مجح  کـی   Flood

ياهسیورـس بیذکت  هلمح  کی  رد   ( DDOS ( Distributed Denial of Service تسا فورعم   Smurf تسا . دودحم 
يدناب يانهپ  دنریگ و  رارق  هدافتسا  دروم  هلمح  كرادت  يارب  دنناوتیم  هک  ییاهنیـشام  دادعت  رد  یلـصا  ياهتیدودحم  هب  هک  یعیزوت 
دادعت  DDos دوجو یتیدودـحم  هب  اهنابزیم  ياهتیلاعف  هک  رکه  يارب  ناکما  نیا  داجیا  اب  دـنرادن . دوجو  دـننکیم  فرـصم  رکه  هک 

رد درادن .  Zombie دـناهدش ، بصن  اهنآ  يور  رب  اههلمح  کی  رد  دوشیم . رتكانرطخ  هلمح  نیا  دـنک ، گنهامه  ار  دایز  هاوخلد و 
رخاوا رد  هکنیا  زا  سپ  دوـشیم . هدافتـسا  فدـه  متـسیس  هب  هلمح  يارب  هک  هدـش  کـه  ياـهرتویپماک  زا  ياهتـسد  زا  تـالمح  عوـن  نیا 
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رد عقاو  رد  درک . بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اهرکه  تالمح   DDos رظن دش و  بوبحم  رایسب  تفرگ ، رارق  مومع  ضرعم  رد  ناتسبات 1996 
لح هار  ریبادـــت و  دوــجو  اــب  تفاــی . شیازفا  يریگمـــشچ  زرط  هــب  بو  ياــهتیاس  هــیلع  تــالمح  نــیا  زا  هدافتـــسا  لاـس 2000 

زا عون  نیا  هب  زونه  تنرتنیا  دراد ، دوجو  تالمح  عون  نیا  اب  هلباقم  رد  هک  ییاـهریظن  هتـسجرب   Amazon.com , Eboy , ZDnet
هک ییاهرتویماک  اه و   Zombie بصن اهنآ  يور  رب  تالمح  اب  هلباـقم  شور  ییانـشآ و   DDOS تسا . ریذپ  بیسآ  رایـسب  اههلمح 

یلیس تسا  هدش  نییعت  رکه  طسوت  هک  یصخشم  نامز  رد  تسا  هدش  هلمح  کی   DDos زا هدافتسا  اب   Zombie همانرب اهرکه  طسوت 
دوجو هب  يارب  دتـسرفیم . ینابرق  دـنچ  ای  کی  تمـس   DDos Flood رب دـیاب  لوا  هلحرم  رد  اـم  هب  هدرک و  داـجیا  ار  اههتـسب  زا  هوـبنا 
لرتنک مینک و  ذوفن  دنتـسه  يریذپ  بیـسآ  فعـض و  طاقن  ياراد  هک  رورـس  ای  تنیالک  ياهمتـسیس  زا  يریثک  دادعت  هلمح  کی  ندروآ 

Buffer رگید (  ياهشور  ای  هک و  يددـعتم  ياهشور  زا  هدافتـسا  اب  میناوتیم  ام  هک  میـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  اهمتـسیس  نآ  لـماک 
نیا لرتنک   Zombie یم )  كرحتم )  هدرم  تروص  هب  ذوفن  يارب   Remote رفاب زیررس  هلمح  کی  لثم  دراد  دوجو   ( Ovelflow

ياهرورس اههاگشناد ، رد  ریذپ  بیسآ  ياهرورـس  يور  رب  اه   Hosting هدش که  ياهمتـسیس  نیا  هب  میریگب . تسد  رد  ار  اهمتـسیس 
ياهمتـسیس یتـح  و   ( Digital Subscriber Loop ( DSL ياهسیورـس اـی  تـالمح  رثکا  رد  دـنیوگ .  Zombie ،DDos

رد رکه  دـناهدش . بصن  دنتـسه ، لصتم  یلباـک  مدوم   DDos تنرتـنیا رد  ار  دوخ  تقو  یماـمت  طوطخ  قیرط  زا  هک  یگناـخ  ناربراـک 
يور رب  ارو  هدرک  هدافتسا  ءوس  اهنآ  زا  دنکیم و  ادیپ  ار  اهنآ  دراذگیم و  ریذپ  بیسآ  ياهمتـسیس  ندرک  ادیپ  يارب  هلمح  لوا  هلحرم 

زا  DDos يارب یـصاخ  تنیالک  رازبا  زا  هک  دـنامیم  رکه  زا  ینامرف  رظتنم  هک  تسا  متـسیس   Zombie دنکیم . بصن  اهمتسیس  نیا 
Zombie تالمح يارب  اههمانرب  نیرتهب  زا  یکی  دـنکیم . هدافتـسا   DDos رازبا  Tribe Flood رازفا  مرن   Zombie رازبا ءازجا 
اه  ( Network 2000 ( TFN2K طـسوت هک  تسا   Mixter کی زا  شیب  ای  کی  ًالومعم  رکه  تسا . هدـش  هتـشون  نآ  اـب  هملاـکم 

خـساپ هفیظو  يور  زا  اـهمامت  هب  ناـمرف  يارجا  روتـسد  ناـمزمه  رودـص  يارب  ار  تنیـالک  نیـشام   Zombie کی ات  دـنکیم  هدافتـسا 
رورس ندش  قرغ  رارقرب Zombie و  طابترا  اههلمح   Dos مامت دنیبب . كرادت  دوخ  فده  هیلع  ار   Zombie هب رجنم  نیا  دنهدیم و 
متسیس زا  رکه  ًالومعم  یلو  دنکیم   Client هدافتسا )  هدنریگ )  سیورس  داجیا   Flood اب تنیالک  دوشیم . اههتسب  زا  یلیس  رد  ینابرق 

دنناوتیم طقف  تکرش  نآ  یتینما  نیرواشم  دوشن و  ییاسانش  رکه  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  رما  نیا  دنکیم و  هب  یسرتسد  يارب  ياهناگادج 
ییاسانش و دنک  هدافتسا  ياهمتـسیس  لحم   Zombie ياهمتـسیس تشپ  رکه  لصا  رد  یلو  دـننک  ییاسانـش  ار   Zombie هدش ناهنپ 

نیرتفورعم هک  تسا  هدـش  هتـشون  تسا . کـینکت  زا  رکه  رگا  ًاـصوصخم  تسا و   Netcat Relay لکـشم رایـسب  وا  در  ندرک  ادیپ 
Tribe Flood Network نآ نیشناج  تالمح TFN2K و  يارب  همانرب  يدایز  دادعت   DDOS زا : دنترابع  اهنآ 

Blitznet

MStream

Trin00 00 و WinTrin 88 هطوبرم و  Freak
Trinity

Shaft

هدافتسا اب  اهرکه  تسا ،  Stacheldraht تاناکما هک  تسا  ياهمانرب  هک  رادراخ  میـس  ای   TFN 00 و Trin تسا . هدرک  بیکرت  ار 
تالمح ددـعتم  عاونا  يارب  ار  ناشیاه  مدرک  رکذ  هلاقم  يـالاب  رد  هک  روطناـمه   TFN2K ياهرازبا نیرتدـمآراک  زا  یکی   DDos زا
تالمح هعومجم   Dos طـسوت مه  زاـب  هک   Mixter تسا . هدـش  هتـشون   TFN2K مامت دـنناوتیم   Zombie دننام : دننک . تیادـه 

Tarya UDP Flood  ، روجان ياههتسب 
SYN Flood
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ICMP Flood
Smurf Attack

ياهبالیس یپک  هلمح و   UDP - SYN - ICMP

Zombie ياه ياهبالیـس  هب  اههنیزگ  نیا  دروم  رد  یناـبرق  رگا   ICMP ياهبالیس زا  دناوتیم  رکه  دادن ، ناشن  تیـساسح   SYN
نیرتبلاج زا  یکی  دـنیامن . تیوقت  ياههدـننک  تیوقت  اهرکه  رگا  نینچمه  دـنک ، هدافتـسا   Smurf اما دـناهتفرگ  رظن  رد  ار  يددـعتم 

نیشام ناریدم  ای  رگید  ياهرکه  هکنیا  يارب  تسا . اه  دنناوتیم  دنراد ، یمک  ًاتبـسن   DDos هلمح کی  زا  هدافتـسا  اب  ار  دوخ   Smurf

زا هدافتـسا  اب  دـیاب  تنیالک  دـننک ، ادـیپ  یـسرتسد  امـش  طسوت  هدـش  بصن  تاـناکما   TFN2K تنیـالک و نـیب  تاـطابترا   Zombie

، يزمر روبع  هملک   Zombie زا دیناوتیم  امش  اهنت  لیلد  نیمه  هب  دناسانشب و   Zombie دوخ ياه   Zombie هب دنناوتن   Zombie

نودب رظن و  دروم  دروسپ  امـش  اهنت  نوچ  دینک  هدافتـسا   Zombie هب تنیالک  زا  هتـسب  مامت  نینچمه  دـیراد . ار   Zombie هب ار  دوخ 
بلاـج و شور  نیا  زا  طـسوت  اـه   ICMP Echo Reply Packet دوشیم  هداتـسرف   . TFN2K خـساپ کی  زا  هدافتـسا  اب   Ping

ناریدم تسا و  زاجم  يدایز  ياههکبـش  رد  کی  یتح  لاسرا   Ping دنکیم رارقرب  طابترا   . TFN2K یم هدافتسا  طابترا  يارب  بیجع 
ياهخـساپ دنـشاب . هتـشاد  ار  جراخ  يایند  ندرک   Ping نوچ دـنک   ICMP Echo Reply هب ار  شتآ  هراوـید  اهبایریـسم و  هـکبش 

هب دـیاب  اهنآ   ICMP Echo Reply هدافتـسا رگید  لیلد  تسا . زاـجم  ناـکما  یلخاد  ناربراـک  هک  دـنیامنیم  میظنت  ياهنوگ   Ping
هرامـش چـیه  تسا . رتیناهنپ  تروص  هب  طاـبترا  يرارقرب   ICMP متـسیس درادن ، دوجو  ياههتـسب  ور  نیا  زا  دـندرگزاب و  هکبـش  لخاد 

طقف  ICMP يدربراـک ياـههمانرب  هـب  ار  اـهنآ  دریگیم و  رظن  تـحت  ار   TFN2K نیمه هـب  دـناسریم . زا   ICMP اب طـبترم  تروپ 
هب ار  همانرب  هکبش  ریدم  رگا  لیلد   Nmap متسیس نکسا  شیوپ و  يارب  ار   Zombie نامرف ات  دروآرد ، ارجا  هب   Netstat ياههتسب

ياهمزیناکم نینچمه   na – تروپ ناونع  هب  يدـیدج  تروپ  چـیه  دـیامن ، ارجا  زاـب  ياـهتروپ  زا  یتـسیل  نتفرگ  يارب  یلحم  تروـص 
ار يددعتم  یناهنپ   Zombie دـناوتیم يارب  زاب   TFN2K زا اریز  دش  دـهاوخن  تسیل   ICMP تاطابترا دنکیم . هدافتـسا   TFN2K

ياهنیـشام هب  یلاسرا  کیفارت  اـه   Spoof لک رد  دـننکیم . تنیالک و  نایم  کیفارت  ماـمت  أدـبم  سردآ  ادـتبا  رد  دـنکیم . یناـبیتشپ 
هلر هکبـش  کی  لوط  رد  ًالامتحا  هدش و  طبترم  تنیالک  هب   Netcat هدش تیاده   Spoof دوخ هوالع  هب  دوش ،  Zombie ار ینابرق 

کی زا  هک  ياهبرجتاـب  رکه  ندرک  ادـیپ  تسا   TFN2K تسا . راوشد  رایـسب  دـنکیم  هدافتـسا  يوق  زا  هدافتـسا  اب  رکه  نوچ   Netcat
تحت ياه  ياـهرازبا  رد   DDos ياهسردآ هک  دوب  ینتم  هداس  لیاف  کـی  يواـح  تنیـالک  نیـشام  رتییادـتبا ،  IP مامت يزاس  هداـیپ 

اه  TFN2K شنکاو تروص  نیا  هب  اهرکه  Zombie تیعقوم نییعت  رد  دشیم ، ادـیپ  لیاف  نیا  هک  یتقو  دادیم . ناشن  ار  دوخ  لرتنک 
encrypt فشک تنیالک  کی  رگا  لیلد  نیمه  هب  دـندرک و  مامت   Zombie رد هچرگ  دشیم . عقاو  رثوم  رایـسب  اهنآ  ینک  هشیر  و 

يارب دوش   Zombie هجوت بلاج  تیلباق  نیرخآ  تخاس . دـهاوخن  شاف  ار  اه  يراگنزمر و  تنیـالک  رد  ار  لـیاف  نیا  هک  دـنداد  ناـشن 
مامت يور  نامزمه  روط  هب  ار  يرایتخا  نامرف  کی  ات  دـهدیم  هزاجا  رکه  هب  هک  تسا  یعبات   Zombie مامت يریگرارق  لحم  ناسرزاب 
لمع هلمح  کی  باختنا  رب  هوالع  دنک . ارجا  اه   Dos مامت هب  دناوتیم  رکه  صاخ ،  Zombie ار نامرف  کی  هک  دیوگب  اه   TFN2K

رد  TFN2K راکوت رازبا  کی  لـثم  دـنروآرد و  ارجا  هب  ناـمزمه  روط  هب   Remote Shell نورد  TFN2K نیا زا  هدافتـسا  اب  دنک .
ندرک فرحنم  يارب  اهنآ  میناوتیم  ام  تیلباق ،  FTP مامت  Zombie تلاح هب  ار  دوخ  ياه   Listen زا دیدج  هخسن  کی  میروآ و 

رد طیحم  دوش و   Zombie دهد . رییغت  ار  ياهویارد  رد  دوجوم  تاعالطا  مامت  ات  مینک  بصن  اهنآ  يور  رب  ار   Hard فذح یسرزاب 
ینابرق کـی  هیلع  ار  تـالمح  زا  اـهرکه  ًاـنئمطم   Dos دـننام يدـیدج  ياهشور  زا DDos و  ءاقترا  دننکیم ، هدافتـسا  رایـسب  هدـنیآ 

تفرـشیپ و نیا  رگنایامن  متـسیس ، نارازه  هک  نیـشام  دنچ  ای  کی   Syn Flood ای اهدص  هتفای  نامزاس  تالمح  هب  دـندیدیم  كرادـت 
عافد ياهشور   DDos نتشاد هگن  رود  دوشیم : میسقت  تمسق  ود  هب  زین   Zombie زا اه  تسا . تالمح  زا  عون  نیا  ندوب  راد  هدنیآ 
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کی ربارب  رد  هلباقم  امش و  متـسیس   DDos Flood  . کـی هب  هلحرم  نیلوا  رد  دـناوتن  رکه  رگا   Account يور رب  تـالمح  ربارب  رد 
ار ریذپ  بیسآ  ياههرفح  ذوفن و  دوخ  متسیس  رد  دنک ، ادیپ  یسرتسد  امش  متسیس   Zombie ياههار دیاب  هشیمه  سپ  تشاد . دیهاوخن 
دننک و ینابرق  ار  امش  متسیس   Zombie بصن نآ  يور  رب  ار  دوخ  ءوس  امش  متـسیس  زا  دنناوتن  نارگید  ات  دیدنبب  دوخ  متـسیس  يور  رب 

عاونا زا  هدافتـسا  اب  دنناوتیم  اهرکه  دننک .  ( Exploit امش (  ياهمتـسیس  هب   Access تالمح كرادت  يارب  هدرک و  هدافتـسا   Dos
هار زا  ار  نآ  لماک  لرتنک  دـننک و  ادـیپ  ( Remote  ) هرفح نتـسب  دوجو  اب  تسا  نکمم  هچرگ  دـنریگ . تسد  هب  لثم  جـیار  ياهشور 

هراوید ای  یجراخ  کی  هدرک و  ذوفن  امـش  متـسیس  هب  رتياهفرح  ياـهرکه  امـش ، يوس  زا  اـه   Zombie امـش یلو  دـننک  بصن  ار  رود 
ار دنتـسین  امـش  هکبـش  يور  دـض  ياهرتلیف  دـیاب   Spoof يور رب  ار  یجورخ   Router ییاـهرتلیف نینچ  دـیریگ . راـک  هـب  شتآ 

ییاههتسب نینچ   Spoofing هک لیلد  نیا  هب  دنتسه . سردآ  ياراد  هک  امش  هکبش  زا  هدنوش  جراخ  کیفارت  مامت  يولج   IP دنریگیم .
هشیمه ًابیرقت   Spoof دض ياهرتلیف  دنشابیم ، هدش   Spoof هار یجورخ ، هلمح  کی  ای  صقان  تامیظنت  اب  نابزیم  کی  هدـنهد  ناشن 

زا جراخ  يایند  تظفاحم  يارب  ار  يدایز   DDos Zombie یم یط  امش  ياهنیشام  زا  یکی  يور  تالمح   DDos ياههتسب يواح 
Trin00 - ندرک  ادیپ  يارب  ار  امـش  متـسیس  هک  دنتـسه  ییاههمانرب  نینچمه  دننک .  Zombie اه  Scan يارب دـننکیم . کی  يارجا 
هک یتروص  رد  دـنکیم  شیوپ  همانرب  لاـثم   Find DDos طـسوت هک   NIPC نتفای يارب  ار  امـش  متـسیس  تسا  هدـش  شخپ   Tribe

يارب  Flood Network - TFN2K - MStream - Stacheldraht – Trinity متــــسیس 
رارق تیاس  ياضعا  امش  هدافتسا  دروم  لماع   Linux و Solaris تیاس رد  زین  همانرب  نیا  دـشاب .  http://www.ashiyane.org

دناوتیم  ، Zombie نیا دزاس . فقوتم  ار  اهکی  يارجا  لاح  رد  امش  ياهمتسیس  زا  یکی  هک  دیربب  یپ  رگا  نینچمه  تسا . هدش  هداد 
طابترا  Trin00 - TFN - Stacheldraht رازبا Zombie Shoft و تـسا ، لاـعف   Zombie Zapper TM اـهیبایدر  رد 

زا ار  اهنآ  ضرف  شیپ  ياهتروپ  روبع  تاملک  زا  هدافتـسا  اـب  هک  دـشابیم  فلتخم  عاونا  اـب  رازبا   Zombie لماش هک  دـنکیم  رارقرب 
ار نآ  دیشاب و  دوخ  متسیس  ظفاحم  امـش  هک  مه  ردقچ  ره  دینک . ادیپ  هنایـشآ  رد  دیناوتیم  زین  ار  Zombies همانرب نیا  دزادنایم . راک 

هیلع رب  ار  یبصن  اب  دـننک و  ادـیپ  ار  رگید  ریذـپ  بیـسآ  ياهمتـسیس  دـنناوتیم  اهرکه  مه  زاب  دـینک  ذوفن   Zombie يور رب  لـباق  ریغ 
زا و یـشان   DDos دـینک ؟ تظفاـحم  هلمح  اـهنآ   DDos لیـس لباقم  رد  ناـتدوخ  زا  دوشیم  هنوگچ  دـننیبب . كرادـت  امـش  متـسیس 

يارب کیفارت  یهد  ناماس  نیدنچ  قیرط  زا  ناوارف  ياهریـسم  یفاک ، دناب  يانهپ  هک  منک  ضرع  دیاب  لاوس  نیا  باوج  رد   ISP ياهرازبا
Zombie دنریگب . رب  رد  ار  ياهکبش  ره  دنناوتیم  اهیعطق  هار  اهشور  نیا  مه  زاب  یلو  دنايرورض . امـش  ساسح  یتنرتنیا  ياهطابترا 
DDos Flood تروص هب  لاس 2000  هیروف  رد   Offline ایآ دـمآرد . گرزب  ياههورگ  نوچ  تسین ، تالمح  زا  عون  نیا  اب  هلباـقم 

دیناوتیم امش   Amazon.com نوچ دـنناوتیمن  اهتکرـش  رثکا  دـینک ؟ هیهت  دراد  تیاس  لاـثم  يارب   Amazon.com کـی یط 
اب هلباقم  هار  نیرتهب  سپ  دـنوش . تسکـشرو  تسا  نکمم  دـناب  يانهپ  نیا  هیهت  اـب   DDos عیرـس ،  فشک  هچنآ  زا  رتشیب  يدـناب  يانهپ 

امش دنناوتب  هک  عیرس  شنکاو  ياهورین  ندروآ  مه  درگ  ییاناوت  ریدم ISP و  ندوب  دلب  راک  هبرجت و  هب  نیا  هتبلا  هک  تسا  امش  تالمح 
ار تالمح   DDos دیراد . زاین  دنزاس ، هاگآ  ياهرازبا  يریگ  راک  هب  اب  امش  دراد . یگتسب  هکبـش  نآ  یتینما   IDS عوقو زا  تعرس  هب  ار 

ناسر بیـسآ  ًالماک  تالمح  مهاوخب  رگا   DDos تالمح هک  منکیم  عورـش  تروص  نیا  هب  مهد  حرـش  ناتیار  هب  هصـالخ  تروص  هب 
تهج دنکیم و  بصن  ار   Flood کی ندومن  یعیزوت   Dos تالمح ای   DDos يور اهمتسیس  زا  يدایز  دادعت  رب  رکه  کی  دنتسه .
اهنآ زا  ینابرق   DDos ریداقم هک  دـهدیم  ار  ناکما  نیا  ام  هب  رازفا  مرن  اهنآ  زا  مادـک  ره  يور  رب  دـنکیم ، هبلغ  تنرتنیا   Zombie

ار رورس  دناب  يانهپ  زا  يدایز   Zombie ییاناوت ام  دشاب ، رتشیب  میراد  ام  هک  ییاهتالمح  دـنکیم . هدافتـسا  گنهامه  هلمح  کی  رد 
رد هک  روطنامه  زین  تالمح  نیا  ربارب  رد  هلباقم  يارب  تشاد . میهاوخ  ار  دناب  يانهپ  رتشیب  لاغشا  فرـصم و  دادعت  هچ  ره  مینک . لاغـشا 

هتشاد یگدامآ  دوخ  نامه  ای  هدزرـس  یـسرزاب  ياهمتـسیس  زا  دیاب  مدرک  رکذ   IDS هدمآ لمع  هب  ياهرادـشه  زا  ات  دـینک  هدافتـسا  الاب 
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 ) ناکما ام  هب  یلو  دهدیمن  ار  متسیس  هب  یـسرتسد  هزاجا  ام  هب  عیرـس  شنکاو  میت  نتخاس  لاعف  يارب  دیـشاب و  هدرک  يوریپ   ISP دیشاب .
ندناوخ زا  هک  مراودیما  مینک . يریگولج  متـسیس  هب  زاجم  ناربراک  یـسرتسد  زا  هک  دهدیم  سیورـس  بیذکت  تالمح  لک  رد   ( Dos

رد هک  ياهشور  اـب  دیـشاب و  هدرب   Dos يداهنـشیپ رظن و  ره  دیـشاب . هدـش  انـشآ  تالمح  نیا  ربارب  رد  عافد  ياههار  تذـل و  هلاقم  نیا 
قفوم و دـیراذگب . نایم  رد  ام  اب  ار  ناتتارظن  دـینزب و  لیمیا  ام  هب  دـیناوتیم  دـیراد  غرمیـس  یتنما  میت  تالاقم  رگید  هلاقم و  نیا  اـب  هطبار 

. دیشاب زوریپ 

(1  ) اهلکتورپ هکبش و  میهافم  اب  ییانشآ  - 4

اهلکتورپ هکبش و  میهافم  اب  ییانشآ 
هکبش هلاقم :  عون 

يدتبم هلاقم :  حطس 
رتویپماک نایوجشناد  ناربراک : 

ضوع هک  ییاههحفـص  نیا  تشپ  رد  مینادـب  هکنیا  زا  لفاغ  میزادرپیم  راذـگ  تشگ و  هب  تحار  لایخ  اب  تنرتنیا  يزاجم  ياـیند  رد  اـم 
هچ زا  هنوگچ و  مینادب  هکنیا  يارب  دـندروآ . دوجو  هب  ام  يارب  ار  ایند  نیا  ییاهلکتورپ  اههمانرب و  هچ  دراد و  رارق  ییاهزیچ  هچ  مینکیم 

هکبش راتخاس  ریز  دروم  رد  هیلوا  كرد  یهاگآ و  کی  دیاب  دننکیم  ذوفن  هکبش  لخاد  رد  يرتویپماک  ياهمتـسیس  هب  اهرکه  ییاهشور 
زا هکبـش  ياهلکتورپ  اب  ییانـشآ  یفرعم و  ار  هلاقم  نیا  عوضوم  نیاربانب  میـشاب ،  TCP رارق هتـشاد  نآ  هدافتـسا  دروم  ياهيژولونکت  و 

تینما يایند و  هب  هکبـش  راتخاس  ریز  میهافم و  كرد  اب  سپـس  دـیوشب و  انـشآ  هکبـش  میهافم  اب  امـش  اـت  میداد  یپيآ و  لـکتورپ  هلمج 
رب اهمایپ  لاـقتنا  يارب  هک  تسا  ینیناوق  ینعم  هب  لـکتورپ  هملک  اههکبـش  ياـیند  رد  یعقاو   Hacking دیوش .  دراو  هکبش  ياهمتـسیس 

رگیدکی اب  ندرک  تبحـص  يارب  اهرتویپماک  هک  تسا  ینوناق  لکتورپ  کی  هک  دینک  رکف  روطنیا  نیاربانب  تسا  هدـش  عضو  هکبـش  يور 
راتخاس اطخ و  ندرک  ادـیپ  ماـیپ ، لوصو  مـالعا  هب  طوبرم  نیناوق  ياراد  دـیاب  هکبـش  لـکتورپ  کـی  دـننک ، تیاـعر  دـیاب  هکبـش  يور  رب 

اب دیهاوخب  امش  یتقو  لاثم  يارب  دیوشب ، انـشآ  ًالماک  لکتورپ  موهفم  اب  ات  مینزیم  هداس  یلاثم  لکتورپ  رتهب  كرد  يارب  دشاب ، تاعالطا 
نابز هب  رفن  ودره  یلو  تسا  طلـسم  یـسراف  نابز  هب  درف  نآ  هن  دیرادن و  طلـست  یناملآ  نابز  هب  امـش  دـینکب و  تبحـص  یناملآ  رفن  کی 

یلکتورپ یسیلگنا  نابز  اجنیا  رد  نیاربانب  دننامهفب  مه  هب  ار  بلاطم  دننک و  تبحص  مه  اب  نابز  نیا  اب  دنناوتیم  دنتسه  طلـسم  یـسیلگنا 
ییاـجنآ زا  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  اههکبـش  هک  دنتـسه  اـهلکتورپ  تسا ، نیمه  مـه  هکبـش  رد  لـکتورپ  هـفیظو  تـسا و  رفن  ود  نآ  نـیب 

نیا هب  طوبرم  سرد  هک   TCP/IP نیا بلق  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  تنرتنیا  هکبـش  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  یلکتورپ  نیرتیمومع 
کی لاس 1980  رد  میهدـب . نآ  هیال  تفه  لدـم و  هب  عجار  يرـصتخم  حیـضوت  اـت  میراد  دـصق  نآ  زا  لـبق  یلو  تسا  فورعم  لـکتورپ 

يراذـگ هیاـپ  لـکتورپ  يدـنب  هیـال  ساـسا  رب  لدـم  نآ  هک  دروآ  دوجو  هب  عجرم   OSI ار یحرط  يزاسدرادناتـسا ، یللملانیب  ناـمزاس 
رتویپماـک ود  یتـقو  هـک  دوـب  تروـص  نـیا  هـب  لدـم  نـیا  راـک  دوـب و  هدـش  ماـنب  ( Open System Interconnection(OSI

نیا ندرک  رتهب  يارب  متـسیس  ره  يور  يرازفا  مرن  درادناتـسا  کچوک  ياهتمـسق  زا  ییاهيرـس  دـننک  رارقرب  طابترا  مه  اب  دـنهاوخیم 
شالت تسا  هدش  يدنب  هتسب  بسانم  روط  هب  هداد  هکنیا  زا  نانیمطا  لوصح  يارب  تمسق  کی  لاثم  يارب  دنهدیم ، ماجنا  یتایلمع  طابترا 

هکبش رسارس  رد  ار  اهمایپ  زین  رگید  ياهتمـسق  دنکیم و  تبقارم  درجم  روط  هب  هدش  مگ  ياهمایپ  نداتـسرف  زا  رگید  تمـسق  دنکیم و 
نیا هب  دنراد و  تاطابترا  نیا  ماجنا  يارب  یصخشم  راک  دوشیم  دای  اهنآ  زا  هیال  ناونع  تحت  هک  اهتمسق  نیا  زا  مادک  ره  دنتـسرفیم .
هتشپ دنوشیم  هدافتسا   Protocol Stack نیا زا  یهورگ  لماش  اهنآ  هک  لیلد  نیا  هب  دـنیوگیم و  مه  اـب  هک  یطاـبترا  ياهتمـسق 

صخشم شقن  مادک  لدم  دناهدش . راوس  مه  يور  هب  هک  دنتسه  اههیال   OSI ره هک  هدش  لیکشت  اههیال  نیا  زا  عون  تفه  زا  ای  لکتورپ 
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ریز هیال  تفه  زا  تسا . دـیفم  مزال و  هکبـش  موهفم  كرد  يارب  اههیال  نیا  راک  يریگدای  هک  دـنراد  هکبـش  رد  اههداد  لاقتنا  رد  ینیعم  و 
Physical  :) طابترا داجیا  هیال  نیا  راـک  یلک  روط  هب  تسا و  هیـال  نیرتهداـس  ًاـبیرقت  هیـال  نیا  عجرم  لدـم   OSI تسا : هدش  لیکـشت 
ات ود  نیب   Device هب مدوم  هلیسو  هب  امش  طابترا  دننام  تسا   ISP امش هب  هیال  نیا  تقیقح  رد  هک  ناتدوخ  یکیزیف  هیال   Layer) -1
Data link  :) هب رتویپماک  ره  زا  هکبش  لوط  رد  ار  اهمایپ  اههتسب و  هیال  نیا  دهدیم . ار  یکینورتکلا  هلیـسو  ود  نیب  طابترا  داجیا  ناکما 

امـش رتویپماک  زا  ار  اههتـسب  رتویپماک  يور  اههیال  نیا  لاثم  يارب  دهدیم ، تکرح  لاقتنا و  رگید  متـسیس  اههداد  دنویپ  هیال   layer) -2
هک شتآ  هراوید  ای  دعب  دهدیم و  تکرح  امش  یلحم  هکبـش  بایریـسم   Router يدعب بایریـسم  هب  ار  هداد  هیال  نیا  زا  هدافتـسا  اب  هب 

نیا يور  رب  دنهدیم  ماجنا  اههتسب  دمآ  تفر و  ياههمانرب  زا  یتمسق  دهدیم ، لاقتنا   Firewall لرتنک اب  ار  اهمتسیس  زا  تظفاحم  راک 
ياهزمر يرابتعا و  تراک  تاعالطا  ندیدزد  يارب  هیال  نیا  زا  اهبایدر  ای  یمامت و  روطنیمه  دنوشیم و  يرادـهگن  اههداد  دـنویپ  هیال 

 : اـی تنرتـنیا  لـکتورپ  هـب  هیـال  نـیا   IP اـهمایپ نداتـسرف  نآ  فدـه  تـسا و  هتــسباو  دـننک . ياـههمانرب   Sniffer یم هدافتـسا  روـبع 
رد دشابیم و  هکبـش  لوط  رد  هدش  هداد  ییاهن  متـسیس  ای  نیـشام  هب  هدش  هداد  عبنم  رتویپماک  زا  هکبـش  هیال   Network Layer) -3)

هدافتسا هیال  نیا  زا  ای  هتسب  ره  هک  دنکیم  صخشم  هیال   Packet ییاههمانرب تسا ، طبترم  یپيآ  ای  یتنرتنیا  سردآ  مادک  هب  نیا  لک 
Transport Layer) -  :) يور بسانم  ناکم  هب  اههتسب  هک  دنکیم  لصاح  نانیمطا  هیال  نیا  دننام   Ping ای Netstat و  دننکیم .

لماش هک  متـسیس  ود  نیب  دامتعا  لباق  یطابترا  نایرج  هیهت  يارب  هیال  نیا  ریخ و  ای  دـناهدش  هداد  لـیوحت  دـصقم  متـسیس  یلاـقتنا  هیـال   4
لکتورپ UDP و روطنیمه  هدافتـسا و  اهاطخ  یـسرزاب  تراظن و  بسانم و  ياجرد  اهنآ  نداد  رارق  هدـش , مگ  ياهمایپ  هرابود  لاـقتنا 

رامشب هیال  نیا  ياهدامن  نیرتمهم  زا  دنراد و  رارق  لاقتنا  لرتنک  لکتورپ  هیال  نیا  رد  دوشیم و   TCP نامه ای  ربراک  مارگ  اتید  لکتورپ 
هـسلج هیال   Session Layer) -5  :) هیـال نیا  تسا و  رتـمک  رگید  ياـههیال  هب  تبـسن  هیـال  نـیا  تیلاـعف  راـک و   SPX 3 دنوریم .

تاعالطا همجرت  راک  هیال  نیا  دنکیم . گنهامه  اهنآ  تیریدم  يرادهگن و  عورش  هب  کمک  اب  یطابترا  ياهنیشام  نیب  ار  ییاهتسشن 
ود نیب   EBCDIC هب  ASCII لیدبت رتکارک  یشیامن  هیال   Presentation Layer) -6  :) امـش رگا  لاثم  يارب  دراد و  هدهع  رب  ار 
هیال نیا   OSI ناونع هب  تسه و  . سکعرب ای  دنکیم و  همجرت  هکبـش و  داجیا  دصق   VPN ار تاعالطا  هیال  نیا  دیشاب  هتشاد  ار  متـسیس 

يدربراک و همانرب  يارب  یطابترا  لاناک  هب  ياهرجنپ  يدربراک  هماـنرب  هیـال   Applictation Layer) -7  :) ياههیال نیرتمهم  زا  یکی 
یـصاخ ياههمانرب  زا  لکـشتم  دـنکیم و  لمع  يدربراک  ياههمانرب  يارب  موهفم  اب  تاعالطا  هب  اهنآ  لیدـبت  اههداد و  فیـصوت  اب  هتبلا 
هدافتسا  TCP/IP تنیالک رورس و  دننام  ییاههمانرب  دننک ، رارقرب  طابترا  مه  اب  هکبـش  لوط  رد   Telnet اب -  دننکیم  یعس  هک  تسا 

نیمه هب  تنیالک  رورس و   FTPو Http و Netbios و Mail دـنراد و رارق  هیال  نیا  رد  يدربراک  ياههمانرب  زا  یلیخ  اهرورـس و  زا 
يدربراک ياههمانرب  نیا  رد  ریذپ  بیـسآ  ياههرفح  هقیرط  زا  اهرورـس  اهتیاس و  هب  ذوفن  ًارثکا  تساهرکه و  هقالع  دروم  هیال  نیا  لیلد 

عجرم لدـم  هکبـش و  هب  عجار  ياهمدـقم  سرد  نیا  رد   OSI هکبـش و اب  رتشیب  يدـعب  ياـهسرد  رد  میداد ، حیـضوت  دریگیم . تروص 
. دش دیهاوخ  انشآ  نآ  موهفم 

(2  ) اهلکتورپ هکبش و  میهافم  اب  ییانشآ  - 5

لکتورپ اب  ییانشآ   TCP/IP لکتورپ ICMP و UDP و 

هکبش هلاقم :  عون 
يدتبم هلاقم :  حطس 

رتویپماک نایوجشناد  ناربراک : 
لکتورپ مینکیم ، انشآ  تنرتنیا  یلصا  ياهلکتورپ  اب  ار  امش  سرد  نیا  رد  ناتسود ، مالس   TCP/IP یناونع
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رد دوشیم ، هدافتسا  هکبش  رد  هک  رتویپماک  هب  رتویپماک  تاطابترا  يارب  اهلکتورپ و  زا  یهورگ  يارب  تسا 
TCP/IP عجرم لدم  شیامن  هسلج و  ياههیال  يدربراک ، هیال   OSI دناهدش . هداد  رارق  يدربراک  هیال  رد 
TCP/IP هتشپ متسیس  مه  اب  لاقتنا  هکبش و  ياههیال  دراد . زکرمت  يدربراک  همانرب  يارب  یلاسرا  هداد  يور 

يا  TCP/IP لدم دننامه  تسا . رتویپماک  يور  ییارجا  ياهرازفا  مرن  زا  لکشتم  هک  دنزاسیم  ار   OSI هیال کی 
هیال يارب  ار  یسیورس  ینییاپ  هیال  نآ  رب  هوالع  دنکیم و  رارقرب  هطبار  رگید  یتمسق  رد  هباشم  ياهیال  اب 
هب دصقم  یپیآ  أدبم و  یپیآ  سردآ  لثم  یتاعالطا  لاسرا  ماگنه  هب  هتسب  ره  دنکیم . هیهت  ییالاب  ییاه 

ار تاعالطا  نیا  هک  دوشیم  هفاضا  نآ  يولج   Header یم هداد  يارب  يدیفم  تاعالطا  لماش  دنیوگیم و 
هب هک  یپیآ  رده  رد  ار  دصقم  أدبم و  سردآ  دروم  رد  یتاعالطا  هکبش  هیال  دهد . ماجنا  ار  شاهفیظو  ات  دشاب 

یپیآ لصاح  مایپ  دهدیم ، رارق  دوشیم  هدوزفا  مایپ   Datagram هداد تفایرد  ماگنه  هب  دوشیم . هدیمان 
دوشیم هداتسرف  يدربراک  همانرب  هب  لصاح  مایپ  دنکیم ، زاب  هیال  هب  هیال  ار  اههتسب  همه  ییاهن  متسیس 

دنک شزادرپ  ار  بو  تساوخرد  دناوتیم  هک   ، Email نآ ماجنا  يارب  يدربراک  هیال  هک  يراکره  ای  دنک و  لوبق  ار 
یم هدافتسا  نآ  زا  تنرتنیا  يور  امش  هک  يدربراک  همانرب  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دهد . ماجنا  ار  تسا  هدش  هیهت 

دهدیم و روبع  لکتورپ  هتشپ  ياههیال  نییاپ  الاب و  ار  اههداد  مهرس  تشپ  بترم و  امش  رتویپماک  دینک 
هتشپ نورد  زا  ار  اههداد  دیتسه  طابترا  رد  نآ  اب  امش  هک  يرورس   TCP/IP دنکیم . لاسرا  یبوخ  هب 

ياهلکتورپ هداوناخ   TCP/IP لاقتنا لرتنک  لکتورپ  تسا : هدش  لیکشت  ینوگانوگ  يازجا  زا  ( TCP  ) لکتورپ
ربراک مارگ  اتید  ( UDP  ) تنرتنیا لکتورپ  ( IP  ) تنرتنیا لرتنک  مایپ  لکتورپ  روطنیمه  و  ( ICMP  ) نیا زا  مادک  ره  هک 

اهلکتورپ نیا  هدافتسا  دروم  ياههمانرب  اهنآ و  هرابرد  هلاقم  نیا  همادا  رد  هک  دنراد  ار  دوخ  صاخ  فیرعت  اهلکتورپ 
داد میهاوخ  حیضوت   . TCP/IP یتظافح تیلباق  هنوگچیه  دش و  هدامآ  تاقیقحت  اههاگشناد و  يارب  هتشذگ  رد 

یتنس لکتورپ  تشاد ، یفیعض  رایسب  تینما  دوبن و  اراد  ار   TCP/IP يور رب  اههتسب  لاقتنا  نداتسرف و  يارب 
دیداتسرفیم تنرتنیا  هب  ار  ياهداد  لیاف و  امش  هک  ینامز  نوچ  دوبن  بسانم  هکبش   TCP/IP هدافتسا ره  هب 

ای یجنس  رابتعا  نودب  نینچمه  دادیم ، ار  امش  هداد  رییغت  ندید و  هزاجا  يرگید  هدننک   Authentication
تنرتنیا هکبش  يور  رگید  دامتعا  لباق  ياهرورس  عبانم و  زا  دیآیم  رظن  هب  هک  ار  ياهتسب  دنناوتیم  اهرکه 

زا ياهیاپ  كرد  راکنیا  يارب  هک  دنتسرفب  امش  يارب  ار  دیآیم  تسد  هب   TCP/IP هتسب تمرف  اب  ندوب  انشآ  و 
اه و  TCP/IP لکتورپ هب  تینما  تظافح و  یگزات  هب  هناتخبشوخ  یلو  تسه  دوب و  مزال   TCP/IP هعسوت مرف  رد 

هک لکتورپ   IPSec یلو تسا  هدشن  ریگارف  ناریا  رد  زونه  هتبلا  هک  تسا  هدش  هفاضا  دوشیم  هدیمان 
زا کیدزن  ياهدنیآ  رد  میراودیما   IPSecure و SSL دهاش ات  دوش  هدافتسا  یناریا  ياهتیاس  اهرورس و  مامت  رد 
هب عجار  میشاب . زین  نامروشک  رد  هکبش  تینما  تفرشیپ   IPSec لکتورپ حیضوت SSL و  ًالماک  يدعب  ياهسرد  رد 

. دیوش انشآ  لکتورپ  ود  نیا  اب  امش  ات  میهدیم 
TCP/IP ای  Transmission Control Protocol/Internet Protocol ییاههمانرب اهلکتورپ و  زا  گرزب  ياهداوناخ 

نیرتمهم دنوشیم و  هدافتسا  هکبش  رد  یطابترا  ياهرازبا  اهرتویپماک و  یهدنامزاس  يارب  هک  تسا 
نآ ياهلکتورپ   TCP و IP رد دننکیم  لقتنم  رگید  متسیس  ناکم و  هب  یناکم  زا  ار  اههداد  اه  یپیآ  دنتسه ،

هک یلاح   TCP طسوت هزورما  يدربراک  همانرب  نارازه  دوشیم . نئمطم  اهراک  مامت  حیحص  نتفرگ  تروص  زا 
TCP منکیم . یفرعم  ناتیار  هب  ار  اهنآ  نم  هک  دنرتدربراکرپ  رتفورعم و  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنوشیم  هدافتسا 
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لیاف یلاقتنا  لکتورپ  زا  هدافتسا  اب  لیاف  لاقتنا   FTP -1
همانرب  Telnet -2 دشابیم . رود  هار  زا  نامرف  طخ  طبار  کی  هک 

Email -3 هداس یتسپ  یلاقتنا  لکتورپ  لثم  نوگانوگ  ياهلکتورپ  زا  هدافتسا  اب  هک   SMTP لکتورپ POP (Post و 
(Office دشابیم .

ای بو  رگرورم   Web Browser -4 اهنتمربا یلاقتنا  لکتورپ  زا  هدافتسا  اب   Http
هتشپ هب  ار  اهنآ  هدرک و  هیهت  ار  اههتسب  اهلکتورپ  اههمانرب و  نیا  زا  مادک  ره   TCP/IP یم یلحم  رورس 

هیال رازفا  مرن  دنتسرف .  TCP رده نداد  رارق  اب  دریگیم و  ار  هتسب  هداد و  نیا  متسیس  يور   TCP ره يولج  رد 
ياههتسب مایپ   TCP كرد ییاسانش و  هب  جایتحا  ام  اه  تنیالک  اهرورس و  هب  ذوفن  يارب  دننکیم . دیلوت  ار 

. میراد اههتسب  لرتنک  ياهتیب  اهرورس و  زاب  مهم و  ياهتروپ  هرامش  لماک 
اهنآ هب  تنرتنیا  يایند  هب  دورو  ماگنه  هب  هک  ییاتکی  یپیآ  هلیسو  هب  هکبش  لخاد  رد  نیالنآ  رتویپماک  ره 

رد زاب  ياهتروپ  طسوت  طابترا  نیا  دنکیم و  رارقرب  طابترا  هکبش  رد  رگید  ياهرتویپماک  اب  دنکیم  ادیپ  صاصتخا 
هتسب ره  رده  دوشیم ، رسیم  متسیس  ود  ره   TCP أدبم و تروپ  دشابیم . تروپ  ای  هاگرد  ددع  ود  لماش 

دناوتیم هداد  هک  ییاج  ینعی  متسیس  يور  رب  یکچوک  ياهرد  دننامه  یتیب  دادعا 16  نیا  دصقم . تروپ 
تروپ ام 65535  دنشابیم ، دوش  تفایرد  ای  هداتسرف و   TCP هک میراد  نامرتویپماک  ره  يور  فلتخم 

رفص تروپ  دننکیم ، رارقرب  طابترا  مه  اب  اهتروپ  نیا  اب  اهمتسیس   TCP ره دوشیمن . هدافتسا  هدش و  ورزر 
هتسب  TCP تروپ ددع   ) دیآیم نوریب  أدبم  متسیس  زا  اهرد  نیا  زا  یکی  نایم  زا   TCP يور رگید  تروپ  و  أدبم )

. تسا هدش  صخشم  دصقم  رتویپماک 
رب ینتبم  رورس  يدربراک  همانرب  کی  هک  یتقو   TCP هتسب يارب  یصاخ  تروپ  هب  دنکیم  راک  متسیس  يور 

ياه  TCP هک ییاج  هب  زاب و  تروپ  ییاونش  سیورس  اب  تروپ  کی  هب  دهدیم ، شوگ  دیآیم  تنیالک  کی  زا  هک 
هب يدربراک  ياههمانرب  نوگانوگ  ياهرورس  دوشیم . هتفگ  هتسب  تروپ  درادن  دوجو  ندینش  يارب  يزیچ 

ياهتروپ دنهدیم ، شوگ  فورعم  روهشم و  ياهتروپ   TCP دنتسه : لیبق  نیا  زا  هدافتسا  دروم  فورعم و 
TCP Port 21 - FTP

TCP Port 23 - Telnet
TCP Port 25 - SMTP

 ( TCP Port 80 - HTTP ( WWW

یمن ام  دشاب  هتسب  دشاب و  هتشادن  دوجو  رورس  بو  سیورس  تروپ 80 و  يرورس  يور  رب  رگا  لاثم  يارب 
نامه هک  رورس  نآ  تروپ 80  هب  میناوت   Http تنرتنیا رد  هک  ییاهتیاس  نیا  مامت  امش  میوش و  لصو  تسا 

دوخ بو  رگرورم  تروپ  هقیرط  زا  ناشیاهرورس  اهتیاس و  نآ  ای 8080  تروپ 80  اب  دینکیم  هدهاشم   ( Internet

Exploler  ) تروپ هلیسو  هب  ناشفده  متسیس  يور  زاب  ياهتروپ  زا  یتسیل  ًارثکا  اهرکه  دیتسه ، لصو 
بیسآ یتینما و  ياههرفح  هقیرط  زا  دننکیم و  هیهت  دیوشیم  انشآ  اهنآ  اب  يدعب  ياهسرد  رد  هک  اهرنکسا 

ذوفن اهرورس  لخاد  هب  دنهدیم  شوگ  امش  ياهتساوخرد  هب  اهتروپ  نآ  يور  رب  هک  يدربراک  ياههمانرب  ریذپ 
متسیس زاب  ياهتروپ  ندیمهف  نامدوخ و  متسیس  زا  نتفرگ  نکسا  شیوپ و  اب  میناوتیم  ام  نیاربانب  دننکیم .

ندرک نمیا  رد  یکچوک  مدق  هلیسو  نیدب  ات  مینک  لاعف  ریغ  ار  میرادن  اهنآ  هب  يزاین  هک  ییاههمانرب  نآ 
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یکمک همانرب  نامدوخ  متسیس  رد  زاب  ياهتروپ  ندیمهف  يارب  میرادرب ، اهرکه  ذوفن  ربارب  رد  نامرتویپماک 
Netstat ار همانرب  نیا  اب  راک  زرط  يدعب  سرد  رد  هک  تسا  هدمآ  ام  کمک  هب  دراد  دوجو  زودنیو  دوخ  رد  هک 

يارب دنوشیم ، تیریدم  صاخ  رازفامرن  کی  طسوت  مادک  ره  دنتسه  لاعف  هک  ییاهتروپ  داد . میهاوخ  حیضوت 
تروپ يور  رب  نیا  دوش و  ماجنا  رازفا  مرن  کی  طسوت  دیاب  راکنیا  نیاربانب  تسا  لیمیا  لاسرا  يارب  تروپ 25  لاثم 

مرن نامهب  زا  يرگید  رازفا و  مرن  نالف  زا  یصخش  تسا  نکمم  اجنیا  دنامیم و  شوگ )  لاف  رظتنم (   25
لثم  Outlook Express لاسرا يارب  هشیمه  تروپ 25  لاح  ره  هب  یلو  دنک  هدافتسا  لیمیا  نآ  تفایرد  يارب 

. تسا لیمیا 
رد ار  اهتسشن  زاغآ  یگنوگچ  ام  هک  یتقو   TCP لرتنک ياهتیب  تیمها  مینک  لیلحت  هیزجت و   TCP یم حضاو 

تاطابترا یمامت  دوش و   TCP هفرط هس  نداد  تسد  زا  هدافتسا  اب  ینوناق   ( Three-Way Handshake اپرب ( 
هعومجم يرارقرب  یطابترا و  تسشن  کی  ات  دهدیم  هزاجا  متسیس  هب  هفرط  هس  نداد  تسد  تسا . هدش 

. دنک زاب  ار  دنوشیم  هدافتسا  تسشن  رد  هک  ییاههتسب  يارب  لایرس  ياههرامش  زا  يا 
لکتورپ بجار  مهاوخب  رگا   UDP هک منکیم  عورش  اجنیا  زا  مهد  حیضوت   UDP رد هک  تسا  يرگید  یلاقتنا  هیال 

يالاب  IP دریگ رارق  دناوتیم   . TCPو UDP هتبلا دنتسه  هدازومع  ود  لثم  تسرد   TCP رتشیب هکبش  رد 
یلو دوشیم  هدافتسا   UDP منک رکذ  مه  ار  هتکن  نیا  تسا و  مهم  يدربراک  ياههمانرب  زا  يرایسب  هیاپ  مه 

زا هدافتسا  اب  ار  هتسب  هداد و  هک  دنک  باختنا  دناوتیم  يدربراک  همانرب  هدننک  هیهت  هک   TCP ای دتسرفب   UDP و
هتشر هدش و  تفایرد  ياههتسب  دراد و  رظن  دروم  سیورس  راک  يدربراک و  همانرب  نآ  عون  هب  یگتسب  نیا  هتبلا 

ای یطابترا   TCP ای دنتسه و   UDP دنهد . رارق  هدافتسا  دروم  نامزمه  روط  هب  ار  لکتورپ  ود  ره  دنناوتیمن  و 
ياهخساپ اهوجتسج و  ياهسیورس  یتوص و  ییویدیو و  ياههمانرب  اهسیورس و  رثکا   DNS (Domain

(Name Service لکتورپ زا   UDP دننکیم هدافتسا  ناشیاههداد  لاسرا  يارب   . UDP دامتعا لباقریغ  یلکتورپ 
نوچ دتسرفب  بارخ  ار  اهنآ  ای  دنک و  مگ  ار  اهمایپ  تسا  نکمم  تسا و   Three-Way Handshake رد  UDP

ام يارب  ناوتیم  دروآ  ناغمرا  هب  ار  تعرس  ام  يارب  دناوتیم  فعض  هطقن  نیا  هک  یتقو  اما  دوشیمن  تیاعر 
دنراد و زاین  اههداد  نتفرگ  يارب  دایز  تعرس  هب  اهسیورس  يدربراک و  ياههمانرب  زا  یخرب  نوچ  دشاب  دیفم 

لکتورپ زا  دنتسه و  روطنیمه  زین  يریوصت  یتوص و  ياههمانرب  دنرادن و  يزاین  الاب  حطس  رد  تینما  هب  ضوع  رد 
UDP دننکیم هدافتسا   . UDP ياهتروپ نیاربانب 65335  دنراد  ار  یتیب  تروپ 16  ياههرامش   UDP لباق

دننام طقف  دنراد  دوجو  سرتسد   TCP أدبم تروپ  نامه  ای  یلصا  متسیس  تروپ  زا  هداد   UDP کی يارب  دیآیم و 
ياهسیورس نیرتهدرتسگ  زا  یکی  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  دصقم  متسیس  يور  تروپ   UDP هدافتسا دروم 

ياهوج سرپ و  هب  ندرک  شوگ  يارب   DNS تروپ يور   UDP رب هدش  يراذگ  هیاپ  رگید  ياهسیورس  تسا .  53
ساسا  UDP لماش :

تیمها مک  لیاف  یلاقتنا  لکتورپ   TFTP 69 تروپ  UDP
هداس هکبش  تیریدم  لکتورپ   SNMP 161 تروپ  UDP

فورعم همانرب  هداد   Real Player 7070 تروپ يور  رب  يریوصت  یتوص و   UDP
لیماف ياضعا  زا  رگید  یکی   TCP/IP ای تنرتنیا  مایپ  لرتنک  لکتورپ   ICMP هکبش یشک  هلول  دننام  هک  تسا 

لقن و راشتنا  يارب  هکبش  اهمتسیس و  نیب  تاعالطا  لرتنک  نامرف و  لاقتنا  شاهفیظو  دنکیم و  لمع 
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زا دناوتیم  متسیس  کی  دشابیم . اهاطخ  شرازگ  یعقاو و  هداد  تالاقتنا   ICMP ایآ هکنیا  ناحتما  يارب 
نداتسرف اب  هن  ای  تسا  لاعف  رگید  متسیس   Ping كاوژپ مایپ  هک   ICMP Echo هب عجار  هک  دنک  هدافتسا  تسا 

Ping متسیس رگا  میهدیم . حیضوت  لماک  يدعب  ياهسرد  رد   Pinged هب دشاب  لاعف   ping هدش لاسرا 
زا دناوتیم  بایریسم  کی  نینچمه  داد . دهاوخ  باوج   ICMP هک دهد  عالطا  أدبم  متسیس  هب  ات  دنک  هدافتسا 
هک ییاهمایپ  دادعت  تعرس  هک  دیوگب  رگید  متسیس  هب  دناوتیم  نابزیم  کی  درادن و  زاین  دروم  دصقم  هب  یهار 

أدبم  ICMP لکتورپ مهاوخب  رگا  سپ  دهد . شهاک  ار  دتسرفیم   ICMP مهد حیضوت  ناتیار  هب  هلمج  کی  رد  ار 
هک منکیم  عورش  روطنیا   ICMP هداد هنوگچ  هکنیا  دروم  رد  یتاعالطا  ات  دوشیم  هدافتسا  اهمتسیس  يارب 

. دنک هلدابم  ار  دباییمن  نایرج  ای  دوشیم و  يراج  هکبش  لوط  رد 
هیال هک  یتقو   TCP ای  UDP لاقتنا هیال  دوش ، هداتسرف  هکبش  لوط  رد  دیاب  نآ  دننکیم  دیلوت  ار  هتسب 

(TCP/UDP  ) ای تنرتنیا  لکتورپ  داد . دهاوخ  روبع  نآ  ندرب  يارب  هکبش  هیال  هب  ار  هتسب  ( IP (Internet Protocol
ياهتکرح یمامت  يارب  دوشیم و  هدافتسا  هزورما  هک  تسا  ياهکبش  هیال  نیرتدربراکرپ  نیرتفورعم و 

هکبش يور  ار  یصوصخ  هب  متسیس  یپیآ  ياهسردآ  دریگیم ، رارق  هدافتسا  دروم  تنرتنیا  لوط  رد  یکیفارت 
دوشیم لصتم  تنرتنیا  هب  میقتسم  روط  هب  هک  متسیس  ره  دشابیم ، تیب  ناشلوط 32  دنهدیم و  حیضوت 

ياههتسب زا  مادکره  دراد . يدرف  هب  رصحنم  یپیآ  سردآ   IP هک یمتسیس  فیرعت  اب  ار  أدبم  یپیآ  سردآ 
یم لماش  دزاسیم  صخشم  هتسب  يارب  ار  دصقم  متسیس  هک  دصقم  یپیآ  سردآ  دتسرفیم و  ار  هتسب 

امش ًامتح  منزیم . هنیمز  نیا  رد  یلاثم  دیش  هب  انشآ  اهتروپ  یپیآ و  راک  زرط  موهفم و  اب  هکنیا  يارب  دوش ،
امش نامزاس ، نیا  اب  طابترا  يرارقرب  يارب  دیتفرگ ، ینفلت  سامت  ناتسرامیب  لثم  گرزب  نامزاس  کی  اب  لاحبات 

اب هک  دنکیم  لاوس  امش  زا  روتارپا  دش ، رارقرب  طابترا  یتقو  دینکیم و  يریگ  هرامش  ار  نفلت  هرامش  کی  لوا 
اب ار  امش  طابترا  روتارپا  دینک و  لصو  ار  سکیا  یلخاد  دییوگیم  امش  هکنیا  ای  دیراد  راک  صخش  ای  شخب  مادک 

لثم نامزاس  نآ  نفلت  هرامش  هک  میمهفیم  هداس  هاگن  کی  اب  دنکیم . رارقرب  ناترظن  دروم  یلخاد  شخب 
هدودحم کی  رد  نامزاس  نفلت  هرامش  تقیقح  رد  دنکیم . لمع  تروپ  دننام  یلخاد  هرامش  تروپ و  هرامش 

يرتشم کی  طقف  تساتکی و  هرامش  کی  ناهج  رد  رهش  روشک و  دک  ندرک  هفاضا  اب  ای  رهش )  کی  لثم  صاخ ( 
زا دنتسین و  اتکی  دنیآیم  یلصا  نفلت  هرامش  زا  دعب  هک  یلخاد  ياههرامش  اما  دراد ، ار  هرامش  نیا  یتارباخم 

یم هدافتسا  عوجر  بابرا  کی  اب  نامزاس  زا  صاخ  صخش  کی  نیب  رتتحار  رتعیرس و  طابترا  يرارقرب  يارب  اهنآ 
کی اب  طابترا  يرارقرب  ییاسانش و  يارب  اتکی  هرامش  کی  ناونع  هب  یپیآ  زا  مه  يرتویپماک  هکبش  کی  رد  دوش .

. صاخ سیورس  کی  اب  رتتحار  عیرس و  طابترا  يارب  مه  تروپ  زا  دوشیم و  هدافتسا  رتویپماک 
ياهشور اب  دنناوتیم  اهرکه   Spoofing اب يرگید  متسیس  هک  دننک  دومناو  دیلقت ، ای   IP دعب ات  دنتسه  يرگید 

اهرورس هب  ذوفن  زا   IP رد هک  دننکن  ادیپ  یبایدر و  ار  رکه  اهرورس  نآ  ناریدم  دوشن و  صخشم  اهنآ  یعقاو 
. منکیم انشآ  راکنیا  ياهشور  اب  ار  امش  یپیآ  دیلقت  سرد 

(3  ) اهلکتورپ هکبش و  میهافم  اب  ییانشآ  - 6

رورس ياهلماع  متسیس  عاونا  هکبش و  يژولوپوت 
هکبش هلاقم :  عون 
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يدتبم هلاقم :  حطس 
رتویپماک نایوجشناد  ناربراک : 

.Pictures: Net+ Study Guide / Syngress Inc
ياههکبش هکبش و  اب  طابترا  رد  یحطس  شناد  نتشاد  نودب  رتویپماک  زا  هدافتسا 

یتاغل اب  یصخش  ياهرتویپماک  ناربراک  رثکا  اهزور  نیا  نکمم . ریغ  تسا  يرما  يرتویپماک 
دننامه  Hosting ،Domain ،IP ،Dialup دنچره یتاعالطا  ات  دنیامنیم  یعس  هدش و  وربور 

هکبش ندش  گرزب  تاطابترا و  شرتسگ  اب  نینچمه  دنبایب . اهنآ  اب  هطبار  رد  ار  یلومعم 
لوا زارت  مولع  نایم  رد  ار  دوخ  ياج  یگزات  هب  زین  تاعالطا  زا  تظافح  تنرتنیا  یناهج 

یفاک شناد  زین  هکبش  تینما  گنیکه و  هتشر  رد  تسا . هدرک  زاب  ناهج  رد  یهاگشناد 
مهم و رایسب  رورس  ياهمتسیس  اب  ییانشآ  نینچمه  نآ و  يژولوپوت  هکبش و  هرابرد 
ياهلدم هکبش و  هب  عجار  هتشذگ  ياهسرد  رد  تسا . یمازلا   OSI و TCP/IP حیضوت

ناتیار هب  ار  رورس  ياهمتسیس  عاونا  هکبش و  يژولوپوت  لماک  روط  هب  سرد  نیا  رد  یلو  میداد 
دناوتیم يریدم  دیشاب  نئمطم  میهدیم . حرش   Server ار دوخ   Secure ار نآ  تینما  دنک و 

دیفم مه  زیزع  ياهرکه  يارب  هلاقم  نیا  دشاب . هتشاد  ییانشآ  هکبش  اب  لماک  هک  دربب  الاب 
. تسا

: تسا تمسق  ود  زا  هتفای  لیکشت  هکبش  یلک  روط  هب 
Node .1 طابترا يارب 

یتاعالطا لدابت  يارب  طابترا  داجیا  لئاسو  . 2
نایم نیا  رد   Topology دنهاوخ رب  رد  ار  يرتویپماک  ياههکبش  هک  دنراد  دوجو  یفلتخم  ياه 
یلک روط  هب  تفرگ .  Topology هب  Component تروص هب  هک  دوشیم  هتفگ  هکبش  ياه 

. تشاذگ دنهاوخ  ياج  رب  دوخ  زا  یلکش  هتفرگ و  رارق  مه  رانک  رد  طابترا  داجیا  يارب  یکیزیف 
: هب ناوتیم  اهنآ  عاونا  زا 

Bus .1
Star .2

Mesh .3
Ring .4

. دومن هراشا 
Bus Topology

نیا  Topology کی زا   Cable هجوت دیامنیم . هدافتسا  فلتخم  ياههکبش  هب  لاصتا  يارب 
نیرتناسآ هک  دیشاب  هتشاد   Topology يزادنا هار  بصن و  يارب   Bus نینچمه هدوب و 

دیآیم رامش  هب  هکبش  عون  نیرتنازرا   . Cable نیا رد  هدش  هدافتسا   Topology ياهمان اب 
Segment،Backbone ،Trunk دنوشیم . هدرب  مان 

یگنوگچ  Configuration نیا  Topology زا تاقوا  رتشیب  رد  تسا . صخشم  رایسب  - T
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Connectors لاصتا يارب   Node هب  Segment لیلد هب  اهروتکناک  نیا  دوشیم . هدافتسا 
یسیلگنا فرح  هب  یکیزیف  دایز  تهابش   T نیا رد  نینچمه  دناهتفای . ترهش  مان  نیا  هب 

Topology زا  Coaxial Cable يارب  Segment زا تردن  هب  دوشیم و  هدافتسا   Cable ياه
. دش دهاوخ  هدافتسا  رگید 

زا یکی   Component نیا بصن  ماگنه  رد  يدیلک  ياه   Topology زا هدافتسا   Terminator

تایلمع يارب   Termination يارب هکبش  ریسم  رد  یلاسرا  تکپ  هک  یماگنه  رد  دشابیم .
ندوبن تروص  رد  اهتنا  هب  ندیسر  زا  دعب  دوشیم  هداد  رارق  طابترا   Terminator ادیپ تشگرب 

رد دش . دهاوخ  هکبش  رد  رگیدکی  هب  دروخرب  اهتکپ و  نتفر  نیب  زا  کیفارت و  داجیا  ثعاب  هدرک و 
نیا تمس  ود  تقیقح   Topology هب زاین   Termination و Terminator یمامت هتشاد و 

ریاس هب  هکبش  رد  رتویپماک  قیرط  زا  اهتکپ   Node اه  Broadcast نامز نیا  رد  دش . دنهاوخ 
هک یتروص  رد  دنشابیم و  اهتکپ  یمامت  هب  ندرک  شوگ  لاح  رد  اهرتویپماک  یمامت  هشیمه 

اهنت  Destination Address سردآ اب   Node دروم زاب و  رتویپماک  طسوت  دشاب  هتشاد  تقباطم 
رد سردآ  ندوبن  هباشم  تروص  رد  هک  تساجنیا  بلاج  هتکن  تفرگ . دنهاوخ  رارق  هدافتسا 

رتویپماک سردآ  اب  تکپ   ، Node قیرط زا  ار  نآ   Built-in Terminator ياهنایار همانرب  طسوت  ای 
Drop دزاسیم . هدافتسا  لباق  ریغ  و 

تکپ زا  روظنم   ، Signal تاعالطا يواح  هدش و  هداتسرف  رتویپماک  طسوت  هک  تسا  یکیرتکلا 
يارب Data و  Communication دشابیم .

تایصوصخ زا   Bus کی هک  یماگنه  رد  و  تحار ، بصن  نازرا ، تمیق  هب  ناوتیم   Node زا
. داد دهاوخ  همادا  دوخ  راک  هب  نانچمه  هکبش  دوش  ادج  هکبش 

رد درک . هراشا  هکبش  رد  لکشم  عفر  ماگنه  رد  يراوشد  هب  ناوتیم  نآ  دب  تایصوصخ  زا 
تاقوا رتشیب   Problem نیا رد   Topology نتسکش  Segment لکشم يراک  هک  دشابیم 

يارب  Troubleshooting نیا هکنآ  رگید  دیآیم . باسح  هب   Topology لمع مارآ  دنک و  رایسب 
نیا زا  دیراد  جایتحا  تاعالطا  لدابت  يارب  دایز  تعرس  هب  هک  یتروص  رد  دنکیم .  Topology

. دییامنن هدافتسا 
Star Topology

نیا رد   Topology کی هب  اهرتویپماک  یمامت   Hub ای  Switch نیا دنباییم . لاصتا  يزکرم 
Topology شیادیپ نامز  زا   Mainframe تقیقح رد  تشگ . رادیدپ  اه   Mainframe لحم

. دنتشگیم کنیل  زکرم  نیا  هب  اهرتویپماک  ریاس  دوب و  هکبش  یلصا 
نیا تایصوصخ  زا  یکی   Topology يروآدرگ  Cable نیا رد  تسا . هطقن  کی  رد  نآ  زکرمت  و 

Topology کی رگا   Link اب ار  دوخ  طابترا  ای  دوش و  جراخ  هکبش  زا   Hub ای  Switch تسد زا 
نیا رد  نینچمه  دنهدیم . همادا  دوخ  راک  هب  نانچمه  اهرتویپماک  ریاس  دهد ،  Topology راک

یمامت ندش  زکرمتم  اب  اریز  تسا  هداس  رایسب  تیریدم  ناریدم و  يارب   Cable کی رد  اه 
اج کی  رد  یتحار  هب  ار  نآ  دناوتیم  ریدم  هطقن ،  Troubleshoot  ، ار هکبش   Upgrade ار نآ  و 

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


یتحار هب   Monitor دیامن .
نیا فعض  طاقن  زا   Topology لکشم زورب  ماگنه  رد  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  ناوتیم 

يارب  Hub ای  Switch ضیوعت اما  داتفا . دهاوخ  رطخ  هب  هکبش  لک  تیعقوم   Hub ای  Switch هب
رد هتسکش  هطقن  نتفای  زا  رتناسآ  بتارم   Segment دشابیم ( Bus Topology  .) نینچمه

لاصتا يارب   Node هب هکبش  نیا  رد  اه   Cable اب هسیاقم  رد  يرتشیب   Bus هک تسا  جایتحا 
زا رتشیب  ار  نآ  تمیق   Bus دومن . دهاوخ 

Mesh Topology
نیا  Topology هدافتسا تردن  هب  نآ  زا  نیون  يزاس  هکبش  يایند  رد  تسا و  یمیدق  رایسب 
نیا رد  دوشیم .  Topology طسوت لقتسم  روط  هب  اهرتویپماک  یمامت   Cable رگیدکی هب 

هب ناوتیم  نآ  تایصوصخ  زا  دنالصتم .  Fault Tolerance ریسم کی  رد  رگا  دومن . هراشا 
رد یگتسکش   Segment کمک هب  دناوتیم  هداد و  ریسم  رییغت  یتحار  هب  نایرج  دهد ، خر 

نیرتکیدزن  Reroute ،Node دوش .
نیا  Topology دایز هدافتسا  لیلد  هب  نینچمه  هدوب و  تیریدم  يارب  تخس  رایسب   Cable و

Interface دیآیم . باسح  هب  نارگ  رایسب 
Ring Topology

نیا رد   Topology کی هب  اهرتویپماک  یمامت   Segment دنشابیمن اهتنا  ادتبا و  ياراد  هک 
نیا رد  دنشابیم . لصتم   Topology هب يزاین   Terminator دازآ زا  سپ  هتسب  دشابیمن .

ندید يارب  اهرتویپماک  یمامت  طسوت  داتفا و  دهاوخ  نایرج  هب  ریسم  کی  رد  ندش   Address
هب قلعتم  تکپ  هک  یتروص  رد  دش . دنهاوخ  کچ   Node دشابن رظن  دروم   ، Node هب ار  نآ 
يدعب متسیس   Pass نیا رد  داد . دهاوخ   Topology کی یتح  رگا   Node لک دتفیب ، راک  زا 
تایلمع هک  دیاب  هتشاد  هجوت  تسا . رطخ  لاح  رد  هکبش   Passing طسوت  Token Ring ماجنا
رورس طسوت  ای  دسرن و  دوخ  یلصا  لحم  هب  تکپ  هک  ینامز  ات  تفرگ و  دهاوخ   Terminate

تلاح رد  هکبش  رد  اهتساوخرد  ریاس  ددرگن   Standby تفرگ . دنهاوخ  رارق 
Segment و Backbone

ریز 6 لکش  رد   Segment هکبش کی  رد  ار   TCP/IP دوجو لیلد  هب  هک  دییامنیم  هدهاشم 
Addressing دناهتشگ . ازجم  مه  زا  توافتم 

Backbone هب  Cable ای  Segment هکبش رد  هک  دوشیم  هتفگ  هکبش  رد  یلصا   Bus ار نآ 
دیاهدرک هدهاشم   . Backbone تقیقح رد   Segment هیقب هک  تسا  هکبش  یلصا 

طسوت اهرتویپماک   Cable ریز لکش  رد  دنالصتم . نآ  هب  رتکچوک  ياه   Thick Ethernet
Backbone طسوت رگید  ياهرتویپماک  هک  دییامنیم  هدهاشم  ار   Thin Ethernet Drops هب

. دناهدش لصتم  نآ 
NOS ای  Network Operating Systems

اب هطبار  رد  یتاعالطا  هک  لاح   Network و Topology ات تسا  نآ  ياج  دیاهتخومآ ، نآ  ياه 
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هنومن هس  ریز  رد  دیبایب . زین  يرتویپماک  ياههکبش  لماع  ياهمتسیس  هرابرد  یتاعالطا 
یلصا مهم و   NOS دومن : میهاوخ  یسرب  ار  اه 

Microsoft Windows NT .1
Novell’s NetWare .2

UNIX .3
: دنشابیم تیاده  لدم  عون  لماش 2  هکبش  لماع  ياهمتسیس 

P2P .1 ای  Peer-to-Peer
Client / Server .2

P2P
اهلیاف و يرادهگن  تیلوئسم  يواسم  روط  هب  هکبش  رد  اهرتویپماک  یمامت  لدم ، نیا  رد 

هتشاد و هدهع  رب  دوخ  ار  هدش  هتشاذگ  كارتشا  هب  تاعالطا   Configuration زا عون  نیا 
ندوبن زکرمتم  لیلد  هب  تینما  نینچمه  تسا . لکشم  رایسب  ندوبن  زکرمتم  لیلد  هب  هکبش 

. دوب دهاوخ  نییاپ  رایسب  تیریدم 
Client / Server

هب امش ، تقیقح  رد  دشابیم . الاب  رایسب  یتاعالطا  تینما  ياراد  زکرمت ، لیلد  هب  لدم  نیا 
رد ار  دوخ  تاعالطا  دیناوتیم  هکبش  ریدم  ناونع   Server یمامت هتشاذگ و  كارتشا  هب 
Client هب یتحار  هب  دنناوتیم  اه   Server هدافتسا نآ  تاعالطا  زا  هتفای و  یسرتسد 

4.0 لاثم ، يارب  دنیامن .  Windows NT Server هتشاذگ و كارتشا  هب  ار  تاعالطا  دناوتیم 
طسوت  Client Operating Systems 4.0 دننامه  Windows ، Windows NT Workstation

Windows 3.1 ، Windows for Workgroups ، 95 زا ،  یتح  يارب MS-DOS Client و 
. دنیامن هدافتسا  تاعالطا  هب  یسرتسد 
Microsoft Windows NT

رتشیب ماجنا  ناسآ و  هدافتسا  هداس ، یکیفارگ  طیحم  نتشاد  لیلد  هب  لماع ، متسیس  نیا 
قیرط زا  تایلمع  ( GUI (Graphic User Interface  ، نیرتفورعم ءزج   OS زا يدربراک  ياه 

نایم  Windows Family زا هداوناخ  نیا  رد  دیآیم . رامش  هب   Windows ات هدش  یعس  اه ،
GUI 98 اب هباشم   / Windows 95 ددرگ و یحارط   Microsoft یمامت نداد  رارق  زا  دعب 

ود نیا  رد  هک  ییاههمانرب   OS هکبش تیاده  يربهر و  تهج  ییاههمانرب  هدش ، هدافتسا 
نیب توافت  داجیا  ثعاب  اههمانرب  نیا  هک  هداد  رارق  نآ  رد   NOS و COS ای  OS دناهتشگ .

یکیفارگ 4.0 طیحم  الاب  لکش   Windows NT Server لکش و  دهدیم . ناشن  امش  هب  ار 
زا یسکع  ریز   Windows 2003 .Net Server ياههخسن نیرتدیدج  ءزج  هک  تسا   NOS

دیایم رامش  هب  تفاسورکام 
ياهتیلباق زا  یکی  نینچمه   NT ریاس نایم  رد  نآ  تیفورعم  ثعاب  هک   NOS هتشگ ، اه 

تسا یتنیالک  ياهرازفا  مرن  ریاس  زا  ینابیتشپ  ( Client Software  .) هک دیشاب  هتشاد  هجوت 
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هب بوخ  ياهکبش  ناوتیم  هک  تسا  قفوم  تنیالک  ياهرازفا  مرن  دوجو  تروص  رد  اهنت 
دروآ دوجو   . Windows NT كارتشا هب  یسرتسد  تهج  دوخ  یمیدق  ياههخسن  زا  اهنت  هن 

ياهتن يالک  زا  هکلب  دیامنیم ، تیامح  اههتشاذگ  , OS/2, LAN Manager, Macintosh

NetWare, UNIX دیامنیم . ینابیتشپ  زین 
نآ هب  هک  دراد  دوجو  هکبش  زکرمت  تهج  یلصا  رتویپماک  کی  لقادح  زکرمتم ، هکبش  کی  رد 

Server دوشیم . هتفگ 
زودنیو رد   NT دراد ، هدهع  رب  ار  ناربراک  مهم  تاعالطا  زا  تظفاحم  لمع  هک  یلصا  رورس 

Domain Controller دوشیم هدیمان   . Domain Controller ای  DC تیریدم تایلمع 
ربراک دناوتیم  لاثم  ناونع  هب  دریگ و  هدهع  رب  دناوتیم  زین  ار  هکبش  رد  ناربراک  یسرتسد 

. دیامن هکبش  رد  صخشم  یلحم  رد  تاعالطا  هریخذ  هب  روبجم  ار 
Novell’s NetWare

زا يراجت  گرزب  ياههکبش  رتشیب  هزورما  دیدرگ و  عورش  یهاگشناد  هژورپ  کی  تروص  هب 
ءزج ار  نآ  ناوتیم  دنیامنیم و  هدافتسا  دوخ  هکبش  تیریدم  يارب  لماع  متسیس  نیا 

. دروآ باسح  هب  هکبش  لماع  ياهمتسیس  نیرتيوق  نیرتعیرس و 
یلصا توافت   NT اب  NetWare رورس هخسن 5 ، زا  لبق  دوب . يربراک  طیحم  رد  هخسن 5  زا  لبق 

Text based ،NetWare قیرط زا  بصن  تیریدم و  تایلمع  زا  يرایسب  دوب و   Workstation و
ینابز هب   Client Side تفرگیم . تروص 

قیرط زا  رورس  هب  لاصتا  یگنوگچ  الاب  سکع   Workstation لبق دهدیم . ناشن  امش  هب  ار 
نیا هخسن 5 ، زا   NOS يور رب   IPX/SPX ناونع هب  نآ  زا  هدرک و  تکرح   Protocol یلصا

هخسن 5 زا  دعب  هک  یتروص  رد  دومنیم  هدافتسا   ، Protocol هداد و رییغت  ار  دوخ  ضرف  شیپ 
زا  TCP/IP دیامنیم . هدافتسا 

طسوت  NetWare Directory Services هداس رایسب  تیریدم  هدش ، هیهت  دیدج  هخسن  رد  هک 
ریز لکش  تسا . هدیدرگ  زکرمتم  و  ( NADT (NetWare Administrator Directory Tree هب ار 

. دهدیم ناشن  امش 
UNIX

هاگشناد رد   Berkley هکبش رما  رد  دایز  تردق  لیلد  هب  دیدرگ و  یحارط  اکیرمآ  ياینرفیلاک  رد 
نیلوا لاس 1995  ات  نینچمه  دیدرگ . جیار  عیرس  رایسب  یتاعالطا  ياهکناب  تیریدم  NOS و 

نیدنچ تسناوتیم  هک  دمآیم  رامش  هب  هکبش  رازاب  رد  دوجوم   Task نامزمه ار  فلتخم 
زج لاس  نیمه  رد  دروآ و  رد  ارجا  هب   NOS دش . هدناجنگ  هکبش  درادناتسا  ياه 

ياهمتسیس رتشیب   UNIX قیرط زا   Terminal یم نینچمه  دنشابیم . یسرتسد  لباق 
قیرط زا  یتحار  هب  ناوت   Terminal Emulator رد  Windows هب  UNIX دومن . ادیپ  یسرتسد 

قیرط زا  يزادنا  هار  بصن و  تیریدم  تایلمع  یمامت   Command-line نیا رد   NOS ماجنا
ربراک رگا  هکنآ  ًاصوصخم  درک  تداع  نآ  هب  ات  تسا  مزال  يدایز  نامز  تدم  ور  نیا  زا  هتفرگ و 
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Windows دیشاب .
لیلد هب  رخآ  رد  رد Open Source و  يدایز  ياههدافتسا  ناوتیم  لماع  متسیس  نیا  ندوب 

نیا زا  تینما  هکبش و  هنیمز   NOS دومن . تساوخرد 
Network Protocols

Packet و Protocol ریسم رد  هکبش  لیکشت  يارب  هک  دنتسه  ینامتخاس  ياهرجآ  دننامه 
رد دنوشیم  هدافتسا  لدابت  يارب  هکبش  رد  هک  یتاعالطا  یمامت  دنوشیم . هداد  رارق 

Packet ياهسردآ لماش  هک  هدش  هداد  رارق  اه   Source و Destination دنشابیم . و ... 
ای اهدرادناتسا و  طسوت  اهتکپ  نیا   Protocol هکنیا لیلد  هب  دنوشیم . داجیا  اه 

Configuration دراد دوجو  ياهکبش  توافتم  ياه   ، Protocol تکرام رد  زین  فلتخم  ياه 
باختنا تیلباق  دوخ  هکبش  زاین  هب  هجوت  اب  امش  دناهتشگ . رادیدپ   Protocol يارجا يارب 

هب دیناوتیم  نینچمه  دیراد . ار  دوخ  هژورپ   Protocol نیب یطابترا  نابز  ناونع  هب   Node اه
. دومن هراشا  هکبش  رد 

IPX/SPX
(IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange یلکتورپ

ياههکبش رد  هک  تسا   Novell’s NetWare نیا دوشیم . هدافتسا  اهنآ  زا   Protocol لباق
Route اب هسیاقم  رد  هدوب و   TCP/IP هب هجوت  اب  اما  دیامنیم . لمع  عیرس  رایسب 

Routable نیا ندوب   Protocol یمن هدافتسا  تنرتنیا  یناهج  هکبش  رد  نآ  زا  ناونع  چیه  هب 
یلصا روظنم  دوش و   Novell نیا یحارط  يارب   Protocol  ، هکبش رد  اهنت  نآ  زا  هدافتسا 

NetWare 95 شیادیپ زا  دعب  تسا . هدوب   Windows و NT  ، هخسن تفاسورکیام 
IPX/SPX/NWLink اب یلماک  يراگزاس  هک  ار  دوخ   IPX/SPX رد  Novell هب يارب  تشاد 

. درک هئارا  تکرام  نتفرگ  تسد 
TCP/IP

(TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol عون نیرتفورعم   Protocol
تقیقح رد  دوشیم و  هدافتسا  تنرتنیا  یناهج  هکبش  رد  نآ  زا  زورما  هک  تسا  ناهج  رد 

هیاپ رب  تنرتنیا   TCP/IP نیا هدش . هداهن  ناینب   Protocol  ، ًالماک  Routable متسیس هدوب و 
لماع  UNIX ناونع هب  نآ  زا  زین   Protocol دیامنیم هدافتسا  ضرف  شیپ   . TCP/IP ههد رد 

رد راب  نیلوا  دیدرگ و  یحارط   Defense Advanced Research Projects Agency 1970
(DARPA  ) و ( Department of Defense (DOD هب زکارم  نیا  ياهرتویپماک  لاصتا  يارب 

يردق هب  میظع  هکبش  نیا  یحارط  دش . هتفرگ  راک  هب  اکیرمآ  فلتخم  ياهتلایا  رد  رگیدکی 
طسوت قیقد   TCP/IP کی نداتفا  راک  زا  ماگنه  رد  هک  دوب  هدیدرگ  یحارط   Packet ،Segment

تیلباق زا  دنتسناوتیم  اه   Routable ندوب  TCP/IP هب يرگید  ریسم  زا  هدرک و  هدافتسا 
Destination تیلباق لیلد  هب  ور  نیا  زا  دنسرب و  دوخ   Routable زا هزورما  تنرتنیا  رد  ندوب 

نیا  Protocol ناونع هب   Protocol دوشیم . هدافتسا  ياهیاپ 

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


NetBEUI

(NetBEUI (NetBios Extended User Interface زا يرگید  هنومن   Protocol یم رازاب  رد  اه 
رد لوکترپ  نیا  دوشیم . هدافتسا  اهنآ  زا  کچوک  ياههکبش  رد  هک  دشاب   Local Area

(Network (LAN هکنآ لیلد  هب  دریگیم و  رارق  هدافتسا  دروم   None-Routable دشابیم و
طسوت دناوتیمن   Router رد نآ  زا  ناوتیمن  دبای ، ریسم  رییغت  ( Wide Are Network (WAN

ءزج لاح ، نیا  اب  داد . رارق  هدافتسا  دروم   Protocol دوشیم . بوسحم  عیرس  ياه 
NFS

(Protocol ،NFS (Network File System هکبش رد  اهلیاف  كارتشا  يارب  نآ  زا  هک  تسا  يا 
رارق هدافتسا  دروم  هدش  هداد  رارق  متسیس  کی  رد  هک  یتخس  کسید  يور  رب  یلخاد ، ياه 

نیا تفرگ . دهاوخ   Protocol طسوت راب  نیلوا   SUN Microsystems رد  SOLARIS  ، هخسن
سک ینوی   SUN نیا زا  تفرگ . رارق  هدافتسا  دروم   Protocol يایند رد  هزورما   UNIX روط هب 

یمامت رد  نآ  زا  ناوتیم  دوشیم و  هدافتسا  هقرفتم   OS ناوتیم نینچمه  دومن . هدافتسا  اه 
نیا زا   Protocol يرازگ كارتشا  يارب   Printer دومن . هدافتسا  زین  هکبش  رد 

SMB و NCP
(SMB (server message block و ( Protocol ،Novell NCP (NetWare Core Protocol يا

رد هدافتسا  يارب  نآ  یحارط  یلصا  لیلد  هک  تسا   Redirection و Redirector دوب .
Redirector ای ماغیپ  تساوخرد  هک  تسا  ياهمانرب   Data عون هب  هتسب  ار   Protocol

هب ار  نآ  هدرک و  يزیر  همانرب  هکبش  رد  هدش  هدافتسا   Protocol یم تیاده  دوخ  ینییاپ 
تفایرد ماگنه  رد  نینچمه  دیامن و   Data هب ار  نآ  ماغیپ ، ای  يارب Application و  ییالاب 

ياههکبش رد  نینچمه  دیامنیم . تیاده  لیلحت   Microsoft و Novell نیا زا   Protocol اه
لیاف و نتشاذگ  كارتشا  هب  يارب   Printer دوشیم . هدافتسا 

SMTP

(SMTP (Simple Mail Transport Protocol نیا زا   Protocol ياههمان نداتسرف  يارب 
ای یکیرتکلا   E-Mail نیا طسوت  همان  کی  نداتسرف  يارب  دوشیم . هدافتسا   Protocol ادتبا

Connection هدنتسرف سردآ  هدنریگ ، سردآ  بیترت  هب  نآ  زا  سپ  هدش ، یسرب   ، Subject

. دش دهاوخ  هداتسرف  همان  نتم  سپس  همان و 
FTP و TFTP

File Transfer Protocol رتویپماک ود  نیب  لیاف  لدابت  يارب  لومعم  تسا  یشور   . FTP کی
connection-oriented protocol هک ینعم  نآ  هب  دیآیم . باسح  هب   Protocol زا دعب 

لاسرا  Packet ار نآ  تفایرد  دیسر  کچ و  لیاف  هیلوا  مجح  اب  ار  نآ  مجح  ییاسانش ،  ار  نآ 
نابیتشپ ناونع  هب  نآ  زا  ناوتیم  سپ  دیامنیم . لاسرا  هدنتسرف  هب  دصقم  رتویپماک  طسوت 

. دومن دای 
(TFTP (Trivial File Transfer Protocol اب هباشم  يراک  زین   FTP نآ توافت  اهنت  اما  هتشاد 
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ماگنه رد   Data Verification تقیقح رد  لوکترپ  نیا  تسا .  connection-oriented protocol
نیا طسوت  تاعالطا  لدابت  تعرس  لیلد  نیمه  هب  هدوبن و   Protocol تسا . الاب 

DECnet

نیا  Protocol طسوت  Digital Equipment Corporation رد هدافتسا  يارب   WAN یحارط
یم نآ  زا  نینچمه  تسا . مزال  نآ  نتسناد  اما  دوشیم  هدافتسا  نآ  زا  تردن  هب  دیدرگ و 

لوکترپ کی  ناونع  هب  ناوت   Routable دومن . دای 
DCL

Data Link Control لاصتا ماگنه  عقاوم  یضعب  رد  هتشادن و  تیمومع   Printer هب  NT دروم
. دریگیم رارق  هدافتسا 

نیا زا  کی  ره  يریگ  رارق  هدرک و  هدافتسا  ریز  سکع  زا  دیناوتیم  رخآ  رد   Protocol رد ار  اه 
(( OSI Model((Open Systems Interconnect دیبایب .

OSI Layer Protocols
Application AppleTalk, NFS

Presentation SMB, NCP
Session NCP, Telnet

Transport TCP, UDP, NetBEUI, SPX
Network IPX, IP

Data Link Ethernet, Token Ring
Physical Twisted Pair, Thinnet Coax, AUI, Network Interface Card

Cabling

عون هس  رضاح  لاح  رد   Physical Media تسا . دوجم  هکبش  رد  لاصتا  يارب 
Coaxial Cable .1
Twisted-Pair .2
Fiber-Optic .3

Coax زا یعون  تقیقح  رد   Cable ياراد هک  یتروص  رد  تسا و   Satellite هتشاد لزنم  رد 
زا هک  یمیس  دیاهدید . ار  نآ  دیشاب   LNB هب  Receiver لیلد دشابیم . لصتم  امش 

عون نیا  رتشیب  هدافتسا   Cable تسا یجراخ  جاوما  دوجو  ماگنه  رد  یتاعالطا  رتهب  یهدزاب 
لیلد هب  هک   Resistant هب نآ  ندوب   Data هک تسا  یلاح  رد  نیا  دز . دهاوخن  همدص  لخاد  رد 

اب هسیاقم  رد  ار  يرتشیب  تفاسم  ( UTP (Unshielded Twisted Pair داد و دهاوخ  ششوپ 
زا يرتهب  ینابیتشپ   Data هداس هنومن  زا  دومن . دهاوخ   Connector نیا  Cable هب ناوتیم 

BNC T-Connector دومن . هراشا 
Twisted-Pair هتسد ود  هب  زین   Unshielded و Shielded دنوشیم میسقت   . UTP ًامتح ار 

زا هک  تسا  یمیس  دیاهدید . دوخ  راک  لحم  ای  لزنم و  رد   Modem هب امش   Jack لاصتا نفلت 
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نیا دراد .  Cable هب هدوب و  میس  هتشر  ای 3  لماش 4   Connection 45 ناگدافتسا دروم  - RJ

دوشیم هتفگ  ( . STP (Shielded Twisted-Pair اب هباشم  ًاقیقد   UTP توافت نیا  اب  تسا 
زا تظفاحم  تهج  يرتخس  قیاع  زا  هک   Data دیامنیم . هدافتسا 

Fiber-Optic

زا 50 رتشیب  لوط  اب  ار  هاگتسیا  زا 1000  رتش  هب  تاعالطا . لدابت  رد  رون  تعرس  ماجنارس  و 
رد دشابیم . يوق  هداعلاقوف  یجراخ  یکیرتکلا  جاوما  لباقم  رد  هدرک و  ینابیتشپ  لیام 

نیا لخاد   Cable زا  Cylinder هک هدش  هدافتسا  هشیش  زیر  رایسب  ياه   Core یم هدیمان 
نیا زا  دوش .  Cable ياهتکرش رد  تردن  هب  يرادهگن  بصن و  يارب  دایز  تمیق  لیلد  هب 

نیا زا  یخرب  رد  هک  دنامن  هتفگان  دوشیم . هدافتسا  طسوتم  یلومعم و   Cable ياج هب  اه 
زا هشیش   Pair هباشت هشیش  اب  تمیق  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  کیتسالپ  كزان  ياه 

. تشاد دنهاوخ  يدایز 
Full & Half Duplex

هکبش ملع  رد  دیاهدرک . دروخرب  دراوم  زا  يرایسب  رد  مان  نیا  اب   Duplex ندرک یط  ینعم  هب 
تالاصتا دوشیم . هتفگ  ریسم  کی  زا  تفاسم   Full Duplex لاسرا و تیلباق  امش  هب 

تفایرد  Data هک تسا  یلاح  رد  نیا  دنزاسیم و  مهارف  نامز  کی  رد  ار   Half Duplex هب
رد لاثم  ناونع  هب  داد . دهاوخ  نامزمه  ریسم  کی  رد  اهنت  ار  لاسرا  تفایرد و  تیلباق  امش 

دیاب دیراد و  تفایرد  یلیاف  زین  وا  زا  دیناوتیمن  رگید  دوخ ، تسود  هب  لیاف  کی  لاسرا  ماگنه 
ای لیاف  تفایرد  يارب  امش  تساوخرد  سپس  هتفای و  همتاخ  امش  لاسرا  ات  دینامب  رظتنم 

1 دیرخ -  ماگنه  رد  دش . دهاوخ  هتفرگ  ای  هداتسرف  سکعلب   Broadband Connection(eg. T
(T3 هب امش  يراک  هتشر  رد  ایآ  هک  دینک  یگدیسر  هلأسم  نیا  هب   Full-Duplex تسا جایتحا 

ای  Half-Duplex دنتوافتم . تمیق  رد  اریز 
WAN و LAN

WAN دوخ ششوپ  ریز  ار  ییایفارغج  ياهتمسق  هک  دوشیم  هتفگ  ياهدنکارپ  هکبش  هب 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  هتفرگ و   LAN کی لاثم  ناونع  هب  ناکم و  کی  رد  دناوتیم  اهنت 
هدامآ ییایفارغج  لحم  کی  رد  دریگ و  رارق  هدافتسا  هدامآ  یحارط و  تکرش  ای  نامتخاس و 

. دیدرگ دهاوخ 
Server و Workstation

Workstation ياهسردآ اهلیاف و  هب  نآ  طسوت  هک  تسناد  امش  یصخش  رتویپماک  ناوتیم  ار 
تفای یسرتسد  ناوتیم  هکبش  رد  فلتخم   . Server یتح ای  اههمانرب و  اهلیاف و  نیا  زین 

امش یسرتسد  يارب  ار  اهتیاس   Server دیامنیم .
. دیشاب زوریپ  قفوم و 

تنیالک اهرورس و  تینما  ندرک  زیلانآ  ياهشور  - 7
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تنیالک اهرورس و  تینما  ندرک  زیلانآ  ياهشور 
هکبش تینما  هلاقم :  عون 

طسوتم يدتبم -  هلاقم :  حطس 
یتینما ناریدم  ناربراک : 

رد مینک و  انشآ  اهمتسیس  تینما  ندرک  زیلانآ  ياهشور  اب  ار  امش  میراد  دصق  سرد  نیا  رد  ناتسود ، مالس 
دش هتفگ  هتشذگ  تالاقم  رد  دینادیم و  هک  روطنامه  مینک . یفرعم  امش  هب  ار  رنکسا  تروپ  نیرترثؤم  نآ  رانک 

ندرک ادیپ  دهدیم  ماجنا  تنیالک  ای  رورس  کی  ندرک  که  يارب  رکه  کی  هک  ییاهراک  نیرتییادتبا  زا  یکی 
ياهسردآ  IP نآ ندرک  نکسا  سپس  رظن و  دروم  رتویپماک  نآ   IP زاب ياهتروپ  اههاگرد و  ندرک  ادیپ  يارب 

ندرک ادیپ  يارب  تسا ، رتویپماک  نآ  يور   IP ندرک پیات  هک  هار  نیرتهداس  زا  دراد ، دوجو  یفلتخم  ياهشور 
رد تیاس  کی  سردآ   Internet Explorer رد یپيآ  ندید  ات status bar و  هتفرگ  تیاس  ندش  دول  ماگنه  رد   Whois

کی زا  نتفرگ   Domain نتفرگ هدننک IP و  تبث  صخش  رورس و  دروم  رد  یتاعالطا  نیا Domain و  هتبلا  تسا ،
نتفرگ يارب  اهشور   IP ندروآ تسدب  يارب  دوریم و  راکب  رورس   IP یفلتخم ياهشور  زا  تنیالک  متسیس  کی 

نامرف زا  هدافتسا  هلمج  زا   Netstat -NA & Netstat ياهرازبا زا  هدافتسا  لثم Monitoring و   ProPort و ... 
نیا رب  هلاقم  نیا  رد  نم  روصت  میداد و  حیضوت  ار  اهشور  نیا  هتشذگ  ياهسرد  رد  هک  دوشیم  هدافتسا 
ندرک نکسا  هک  يدعب  هلحرم  هب  دیهاوخیم  الاح  دینادیم و  ار  اهشور  اههار و  نیا  یمامت  امش  هک  تسا 

نیا  IP تیلباق زا  اهرکه  روظنم  نیا  يارب  دیورب ، تسا  اه   Scaning شخب هب 3  دوخ  هک  دننکیم  هدافتسا 
هدمع  IP و Port و Vulnerability طقف دراد ، ار  شدوخ  صاخ  فیرعت  مادک  ره  هک  دوشیم  میسقت  گنینکسا 
هک منک  ضرع  امش  ییانشآ  يارب   IP Scaning يدایز دادعت  رد  لاعف  ياه  یپيآ  ندش  صخشم  يارب   IP هک

کی هب  قلعتم   ISP دوشیم و هدرب  راکب  اه  تنیالک  ندرک  که  يارب  هار  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  دنتسه 
ياهتروپ میهاوخیم  الاح  میدرک و  صخشم  ار  ییاه  یپيآ  ام  هک  دوشیم  هدافتسا  ینامز  گنینکسا  تروپ 

سیورس ریذپ  بیسآ  ياههرفح  زا  هدافتسا  اب  زاب  ياهتروپ  نآ  قیرط  زا  مینک و  ادیپ  ار  متسیس  نآ  يور  زاب 
رتویپماک ياههاگرد  اهتروپ  میوش . لصو  رورس  ای  ینابرق و  متسیس  هب  رتویپماک  يور  رب  هدش  بصن  ياه 

ياههمانرب اهسیورس و  بصن  اب  دوشیمن . رارقرب  متسیس  ود  نیب  یطابترا  اهنآ  ندوب  زاب  نودب  دنتسه و 
يارب درادن . ییانعم  متسیس  کی  رد  یلیلد  چیه  نودب  تروپ  کی  ندوب  زاب  دنوشیم و  زاب  اهتروپ  فلتخم 

يار که  مه  ياهفرح و  ياهرکه  مه  نوچ  دراد ،  دوجو  يدایز  گنینکسا  ياهرازبا  متسیس  کی  زا  شیوپ  ماجنا 
اهرکه زا  یصاخ  رشق  صتخم  نیا  دننکیم و  هدافتسا  اههمانرب  نیا  زا  ناشفادها  هب  ندیسر  يارب  روتامآ 

دناهدش هتشون  سکونیل  لثم  سک  ینوی  رب  ینتبم  ياهلماع  متسیس  هیاپ  رب  اهرنکسا  تروپ  رثکا  یلو  تسین 
ناکما زا  دوخ  ياهرورس  يارب  زین  اههکبش  ناریدم  یتح  دنراد . زودنیو  يارب  مه  ياهخسن  اهنآ  زا  یضعب  یلو 

رد نازیزع  نیا  يارب  هک  دنهد  رارق  یبایزرا  دروم  تینما  رظن  زا  ار  دوخ  هکبش  ات  دننکیم  هدافتسا  گنینکسا 
هب هک  ار  يددعتم  يریذپ  بیسآ  ياهرنکسا  يدعب  تالاقم   Vulnerability Scanner یفرعم دنتسه  فورعم 

مینکیم یفرعم  ار  تروپ  شیوپ  رازبا  نیرتيوق  نیرتهب و  زا  یکی  امش  هب  هلاقم  نیا  رد  درک . میهاوخ   ، Nmap

هدرک مهارف  اهرورس  تینما  ناریدم  ای  اهرکه و  يارب  ار  يدایز  تاناکما  هک  تسا  ناگیار  رنکسا  تروپ  نیرتهب 
تسا  ، Nmap طسوت  Fyoder یم هدافتسا  دننکیم  راک  سکونیل  اب  هک  ییاهرکه  طسوت  هدش و  هتشون 
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یم دینکیم  هدافتسا  سکونیل  ياهلماع  متسیس  زا  ياهفرح  ياهرکه  مامت  لثم  زین  امش  رگا  دوش .
دیناوت  Nmap دینک :  هدافتسا  تفایرد و  تیاس  نیا  زا  ار 

http://www.insecure.org/nmap/nmap_download.html

میت نوچ  دیشابن  يزیچ  نارگن  مه  زاب  دینکیم  راک  زودنیو  اب  زونه  رگا  یلو   eEye ار همانرب  نیا  زا  هخسن  کی 
مه هک  دوشیم  هدافتسا  دننکیم  راک  زودنیو  اب  هک  يدارفا  طسوت  زین  هخسن  نیا  هدروآ و  رد  زودنیو  تروص  هب 

مان 1.3.1 اب  همانرب  نیا  یلصا  هخسن  نونکا   NmapWin v دننکیم راک  زودنیو  اب  هک  یناد  نم  هقالع  رایتخا  رد 
زا هخسن  نیا  دیناوتیم  زین  امش  هک  هدش  هداد  رارق   Nmap تیاس نیا  زا  ار  دراد  مجح  تیاباگم  دودح 5  هک  ار 

 : دینک هدافتسا  تفایرد و 
http://download.insecure.org/nmap/dist/nmapwin_1.3.1.exe

زا هک  دیریگب  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  هتبلا   NmapWin زودنیو رد  طقف   NT,2000,XP هخسن درک و  هدافتسا  ناوتیم 
ار هلاقم  نیا  هک  یناتسود  رثکا  منکیم  روصت  تسا . هدشن  هتشون  رگید  ياهزودنیو  يارب  همانرب  نیا  زا  يا 

اب راک  زرط  لیلد  نیمه  هب  دننکیم . هدافتسا  زودنیو  زا  دننکیم  هعلاطم   NmapWin یم حیضوت  امش  يارب  ار 
دوخ میهد ،  Nmap کی یلو  دنکیم  هدافتسا  نامرف  طخ  زا  رتشیب   GUI هتخاس همانرب  نیا  يارب  مه  بوخ 

نآ هب  هک  تسا  هدش   Nmap frontend اب راک  یکیفارگ  طبار  نیا  دنیوگیم .  Nmap تسا سکونیل  تحت  هک  يا 
هتبلا تسا . صخشم  الاب  سکع  رد  هک  تسا  هدرک  رتهداس  ار   NmapWin کی هدرک و  ماغدا  مه  اب  ار  ود  نیا 

دوشیم بوسحم  زودنیو  يارب  یکیفارگ  هخسن   . Nmap ياراد رتلماک و  نآ  یکیفارگ  هخسن  هب  تبسن 
هک يدایز  ياههتسب  هلیسو  هب  متسیس  کی  تسا  نکمم  نآ  زا  هدافتسا  اب  یتح  هک  تسا  يرتشیب  تاروتسد 

دوشیم لاسرا  زاب  ياهتروپ  ندش  صخشم  يارب  نآ  تمس  هب  رنکسا  فرط  زا   Flood و Crash دنک .
NmapWin سپس دولناد و  ماهداد  هک  یتیاس  زا  ار   install همانرب و اب  ندش  انشآ  يارب  هدامآ  الاح  دینک و 

. دیشاب نآ  ياههنیزگ 
همانرب هک  یماگنه   NmapWin تمسق نامه  زا  نم  هک  دیوشیم  هجاوم  يدایز  ياههنیزگ  اب  دینکیم  زاب  ار 

حالطصا هب  هک  الاب   Network Section رد دینکیم  زاب  ار  همانرب  یتقو  مهدیم . حیضوت  دنیوگیم  همانرب 
هنیزگ همانرب  يالاب  تمسق   Host هک دیهدب  ار  فده  نیشام  یپيآ  دیاب  تمسق  نیا  رد  امش  هک  دینیبیم  ار 

کی هب  قلعتم  یپيآ  يدایز  دادعت  ای  تنیالک و  کی  هب  قلعتم  یپيآ  کی  دناوتیم  مه   ISP رورس نیدنچ  ای  و 
یم لاثم  يارب  دراد ، دوجو  هار  نیدنچ  دیهدب  همانرب  هب  ندش  نکسا  يارب  یپيآ  يدادعت  دیهاوخیم  رگا  دشاب ،
کی دیناوت   Range اب هک  ییاه  یپيآ  مامت  تروص  نیا  هب  هک   217.218 دیهدب .*.*  تروص  نیا  هب  ار  یپيآ 

رگا ًالثم  ای  دوشیم و  نکسا  همانرب  طسوت  دوشیم  عورش   Range 217.218 تروص نیا  هب  ار 
ره دروم  رد  دوشیم و  نکسا  دراد  دوجو  رخآ  ددع  نیب 2  هک  ییاه  یپيآ  دادعت  دیهدب   217.218.12.102-125
مه رگا  دوشیم و  هداد  رارق  امش  رایتخا  رد  يدایز  تاعالطا  همانرب  حیحص  میظنت  ندوب و  لاعف  تروص  رد  یپيآ 
تمسق نامه  رد  ار  نآ  یپيآ  دینک  نکسا  ار  تنیالک  متسیس  کی  ياهتروپ  دیراد  دصق   Host رد دینکیم . دراو 

هنیزگ رانک  رد  همانرب  تسار  تمس   Host دنهدیم (  ماجنا  یصاخ  راک  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  رگید  هنیزگ   4
هنیزگ هرامش 1 )   Scan همانرب میظنت  فده و  ياه  یپيآ  نداد  زا  دعب  هتبلا  دوریم  راکب  همانرب  راک  عورش  يارب 

هنیزگ  ، Stop دوریم . راکب  گنینکسا  تایلمع  ندرک  فقوتم  يارب  تسا  صخشم  نآ  مسا  زا  هک  روطنامه 
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هنیزگ  Help رنکسا و نیا  اب  ناربراک  ندرک  انشآ  ربراک و  هب  کمک  يارب  زین   Exit زا ندش  جراخ  يارب  هک  مه 
. تسا همانرب 

تمسق همانرب  یلصا  شخب   option folder دریگیم ماجنا  تمسق  نیا  رد  همانرب  تامیظنت  مامت  دشابیم و 
لثم 32 دراد  یعرف  یلصا و  تمسق  دنچ  دوخ  هک   Scan ,Discover ,Win  ... رد اههنیزگ  نیا  کت  کت  هرابرد 

همانرب رگید  تمسق  هرامش 2 )  میهدیم (  حیضوت  هلاقم  همادا   Output يرتسکاخ هحفص  نیا  رد  هک  تسا 
دنچ ای  کی  دروم  رد  نکسا  جیاتن  گنر   IP رد هک  ییاه  یپيآ  هرابرد  يدنمشزرا  تاعالطا  دوشیم و  هداد  ناشن 

تمسق  Host همانرب تمسق  نیرتنییاپ  رد  هرامش 3 )  دیروآیم (  تسدب  هحفص  نیا  رد  دیدرک  دراو   Status
Bar ماگنه رد  امش  هک  دوشیم  هداد  ناشن  ییاهنامرف  امش  هب  نآ  پچ  تمس  رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق 

تمسق رد  همانرب  میظنت   option Folder همانرب اب  هک  تسا  دیفم  یناسک  يارب  اهنامرف  نیا  دیربیم و  راکب 
یلصا  Nmap اههنیزگ ،  باختنا  ياج  هب  دیاب  دننکیم و  راک  درادن  یکیفارگ  رهاظ  تسا و  سکونیل  تحت  هک 
تسار تمس  رد  هرامش 4 )  دیهدب (  میظنت  يارب  ار  اهنامرف  نیا   Status bar هک تسا  یگنر  زبس  همکد  زین 
گنر هب  دشاب  ندرک  نکسا  لاح  رد  لاعف و  همانرب  یتقو  تسا و  زبس  دشاب  فقوتم  همانرب  راک  یتقو  همکد  نیا 

تایلمع ات  دیشاب  رظتنم  دیاب  دینک و  میظنت  ار  همانرب  دیناوتیمن  امش  تلاح  نیا  رد  هک  دیآیم  رد  زمرق 
تسرهف اب  هرامش 5 )  دینک (  میظنت  ار  همانرب  هرابود  سپس  دوشب و  زبس  همکد  دسرب و  نایاپ  هب  گنینکسا 

یلصا ياه   NmapWin ياههنیزگ زا  مادک  ره  دروم  رد  حیضوت  نونکا  دیدش و  انشآ   Option Folder:
شخب  Scan:

همانرب تمسق  نیرتمهم  تمسق  نیا   NmapWin شخب هب 2  دوخ  هک  تسا   Modeو Scan Option میسقت
تمسق رد  ام  تسا ،  هدش   Mode یم هک  روطنامه  نوچ  مینکیم  صخشم  ار  گنینکسا  تلاح  شیوپ و  عون 

رد لکتورپ  عون  دنچ  ام  دیناد   TCP/IP لاقتنا لرتنک  لکتورپ  لثم  میراد  ( TCP  ) لکتورپ ای  لکتورپ UDP و  ای  و 
لکتورپ نامه  ای  تنرتنیا   IP تنرتنیا لرتنک  مایپ  لکتورپ  نینچمه  و  ( ICMP  ) تمسق تمسق و  نیا  رد  و 

Discover رد دیشاب . هتشاد  اهلکتورپ  نیا  زا  مادک  ره  رد  یفلتخم  ياهنکسا  دیناوتیم  امش  زین  همانرب  زا 
نامه هک  فده  متسیس  تمس  هب  ییاههتسب  هک  تسا  نیا  دنهدیم  ماجنا  اهرنکسا  تروپ  هک  يراک  لک 

IP هچ دوش  صخشم  ات  دننکیم  ناحتما  دنتسرفیم و  نآ  ياهتروپ  مامت  تسا و  همانرب  هب  هدش  هداد 
یم رارق  رگ  شیوپ  همانرب  ربراک  رایتخا  رد  ار  هدمآ  تسدب  تاعالطا  دنتسه و  زاب  متسیس  نآ  يور  رب  ییاهتروپ 

هک درک  باختنا  دوشیم  ار  دنوشیم  هداتسرف  هک  ییاههتسب  عون  يوق  ياهرنکسا  تروپ  رد  دنهد .
NmapWin تمسق رد   Option Folder تمسق هنیزگ Scan و  هداد Mode و  رارق  امش  رایتخا  رد  ار  ناکما  نیا 

. تسا
هنیزگ  Connect  : جیار تاحالطصا  زا  نم  تاحیضوت ،  رد  هک  منک  رکذ  دیاب  نکسا  عون  نیا  هرابرد  حیضوت  زا  لبق 

TCP/IP اب یلبق  ییانشآ  هک  تسا  كرد  لباق  یناسک  يارب  بلاطم  نیا  ماهدرک و  هدافتسا   TCP لکتورپ و 
. میاهداد هئارا  ار  یبلاطم  نآ  ياهلکتورپ  اههکبش و  دروم  رد  هتشذگ  تالاقم  رد  هک  دنشاب  هتشاد  نآ  ياه 

هنیزگ  Connect عون زا  شیوپ  نکسا و  عون  کی   TCP ات دنکیم  یعس  هک  تسا   handshake هفرط هس   TCP
كرد لماک  ار  عوضوم  نیا  هکنیا  يارب  دنک ،  لماک  ار  دوشیم  نکسا  هک  یمتسیس  يور  فده  تروپ  ره  اب  ار 

عون زا  شیوپ  هک  دینک   TCP Connect تسا تروص  هچ  هب   handshake هک یناسک  يارب  رتشیب  ار  هفرط  هس 
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ماجنا يارب  میهدیم . حیضوت  دننادیمن  ار  لئاسم  نیا   handshake کی هک  ام  رتویپماک  ادتبا  رد  هفرط  هس 
هتسب کی  رورس  تمس  هب  تسا  تنیالک   SYN دعب هلحرم  رد  تسا . لاصتا  يارب  تساوخرد  کی  هک  دتسرفیم 

هتسب کی  ام  متسیس  يارب  دنک  لوبق  ار  تساوخرد  نیا  رورس  رگا   SYN/ACK رد سپس  دنکیم و  لاسرا 
هتسب کی  ام  رتویپماک  هلحرم 3   ACK یم رارقرب  هکبش  رتویپماک و  ود  نیب  طابترا  دتسرفیم و  رورس  يارب 

زاجم ياهلاصتا  مامت  دوش .  TCP لثم  Telnet ,Http ,FTP نیمه هلیسو  هب  هفرط و handshake و ...  هس 
هک دراد  دوجو  یمک  لامتحا  یلو  دنوشیم . لصو  رگیدمه  هب  هدرک و  رارقرب  طابترا  دش  رکذ  الاب  رد  هک  یهار 

هنیزگ هقیرط  زا  نکسا   Connect ثعاب  Crash هک تسا  رکذ  لباق  هتکن  نیا  دوشب . ینابرق  متسیس  ندش 
رکه متسیس  دشاب  زاب  تروپ  رگا  نوچ  تسا  كانرطخ  رکه  يارب  یمک  شیوپ  عون  نیا  زا  هدافتسا   handshake

کی اب  ار  هفرط  هس   ACK ياههتسب زا  هدافتسا  اب  دعب  دنکیم و  مامت   FIN راک نیا  هک  دنکیم  عطق  ار  لاصتا 
دوشیم ثعاب   IP رد رکه   log هتسب چیه  دشاب  هتسب  تروپ  رگا  دوش و  تبث  رورس  ياهلیاف   SYN-ACK طسوت

هتسب کی  ای  دوشیمن و  هدنادرگرب  رورس   RESET هک تسا  نیا  ینعم  هب  اهخساپ  نیا  دوشیم و  هداتسرف 
هنیزگ هقیرط  زا  نکسا  تروص  ره  رد  دشابیم ، هتسب  تروپ   Connect رد ار  امش  زا  یتاعالطا   log تبث لیاف 

زا دننکیم  یعس  اهنآ  رثکا  دننکیم و  هدافتسا  نکسا  يارب  هنیزگ  نیا  زا  رتمک  ياهفرح  ياهرکه  دنکیم و 
. دنراذگن ياجرب  دوخ  ینابرق  رورس  رد  دوخ  زا  ییاپدر  ات  دننک  هدافتسا  يرتیفخم  گنینکسا 

هنیزگ  SYN Stealth  : نکسا تروپ  نآ  هب  هک  نکسا  عون  نیا   TCP SYN اه گنینکسا  ضرف  شیپ  دنیوگیم  مه 
همانرب رد   NmapWin هنیزگ هب  تبسن  یگژیو  دنچ  هک  دشابیم   Connect نکسا عون  نیا  هکنیا  لوا  دراد ، 

شیوپ زا  رتیفخم   Connect نکسا هک  تسا  نیا  مه  نآ  لیلد  تسا ،   TCP SYN هتسب طقف   SYN هب ار  هیلوا 
باوج رظتنم  دتسرفیم و  فده  تروپ  تمس   SYN-ACK رگا ریخ ، ای  تسا  زاب  تروپ  هک  دمهفب  ات  دنامیم 

هتسب ینابرق  متسیس  دشاب و  زاب  تروپ   SYN-ACK همانرب دنک  لاسرا  ام  متسیس  يارب  ار   Nmap هنیزگ نیا  و 
هتسب کی  عیرس   Reset دنک عطق  ار  نآ  دوش  لماک  لاصتا  هکنیا  زا  لبق  ات  دتسرفیم  ینابرق  متسیس  يارب 

هتسب رورس  يارب  ام  رتویپماک  رگید  تروص  نیا  رد  سپ   ACK نکسا عون  نیا  رد  هلحرم 3  نیاربانب  دتسرفیمن ، 
هتسب کی  رورس  فرط  زا  رگا  دوشیمن ، هتفرگ  راکب   SYN/ACK هک تسا  ینعم  نیا  هب  دوش  هداتسرف  ام  يارب 

هتسب کی  رگا  تسا و  زاب  تروپ  نآ   Reset ای  RST/ACK عون نیا  نیاربانب  دشابیم . تروپ  نآ  ینعی  دسرب 
لرتنک يارب  دوخ و  صاخ  ياههمانرب  زا  عیاقو  تبث  يارب  رورس  رگا  هتبلا  دنکیم . ناهنپ  ار  رکه  تیوه  نکسا 

هتفرگ اهرکه  زا  متسیس  قیقد  لماک و  نکسا  ناکما  يدودح  ات  دنک  هدافتسا  اهلاوریاف  اهرت و  ور  زا  اههتسب 
هقیرط زا  شیوپ  رگید  ناکما  دوشیم .  SYN موس ود  نوچ  تسا  گنینکسا  عون  نیا  تعرس   Handshake ار

نکسا عون  زا  لیلد  نیمه  هب  دهدیم و  ماجنا   Connect هتسب رگید  اریز  دسریم  هجیتن  هب  رتعیرس   ACK ار
هلمح کی  رگا  هک  تسا  نیا  رد  نکسا  عون  نیا  هتکن  نیرخآ  دنکیمن و  لاسرا  ینابرق  متسیس  تمس  هب 

ياههتسب نداتسرف  شیوپ و  عون  نیا  اب  رورس  تمس  هب  گنهامه   SYN هب یگتسب  تسا (  نکمم  دوشب 
ینابرق رورس  اهرکه )  ندوب  گنهامه  رورس و  نآ  تردق   Down بصن اب  سپ  دوش ،  IDS تخس ياه  لاوریاف  و 

. دیریگب شیپ  ار  اهرکه  اب  هلباقم  هار  هدافتسا  یب  صخشمان و  ياهتروپ  نتسب  اب  يرازفا و 
ياههنیزگ  Fin Stealth ,Xmas Tree ,Null Scan  : لثم 2000 زودنیو  ياهمتسیس  يارب  اهشیوپ  عون  نیا   ، 9x

زا زودنیو  ياهمتسیس  نوچ  دننکیمن  راک  اهمتسیس  نیا  يارب  تسا و  هدشن  هتشون   RFC هکنیا دروم  رد  اه 
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ياههتسب رگا   FIN ,Xmas Tree ,Null دیاب ینامز  هچ  دنوش  دراو   Reset يارب دننکیمن ، يوریپ  داتسرف 
هنیزگ هک  يراک  لاثم   FIN Stealth هتسب کی  هک  تسا  تروص  نیا  هب  دهدیم  ماجنا   FIN یم تروپ  ره  هب 

هتسب خساپ  رد  رگا  هک  دتسرف   Reset یخساپ رگا  تسا و  تروپ  ندوب  هتسب  ینعم  هب  دوش  هداد  ناشن 
نکسا يارب  هنیزگ  نیا 3  لک  رد  یلو  دشاب  زاب  تروپ  تسا  نکمم  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  نیا  دوشن  تفایرد 
دوریم و راکب  دننکیم  هدافتسا  زودنیو  زا  ریغ  ییاهلماع  متسیس  زا  هک  ییاهرورس  اه و  تنیالک  ندرک 

 . تسا دنمدوس  مه  یلیخ 
هنیزگ  Ping Sweep  : هک تفگ  ناوتیم  دنکیم و  ادیپ  ار  هکبش  کی  رد  لاعف  ياه  یپيآ  زین  نکسا  عون  نیا 

راک نامه  هنیزگ  نیا   IP همانرب راک  نیا  يارب  دهدیم و  ماجنا  ار  اه  گنینکسا   NmapWin تساوخرد هتسب  کی 
ICMP Echo نآ مامت  هب  ار   IP لاعف هظحل  نآ  رد  اهمتسیس  مادک  هک  دوش  صخشم  ات  دنکیم  لاسرا  اه 

کی رد  لاعف  ياه  یپيآ  ندرک  ادیپ  يارب  دیناوتیم  زین  هنیزگ  نیا  زا  تروص  ره  رد  دنتسه ،  ISP دینک و هدافتسا 
نآ زا  مادک  ره  دش  هداد  هک  یتاحیضوت  هلیسو  هب  سپس   IP دینک . شیوپ  زاب  ياهتروپ  ندرک  ادیپ  يارب  ار  اه 

هنیزگ  UDP Scan  : ياهتروپ ندرک  نکسا  يارب  هنیزگ  نیا   UDP هتسب کی  راک  نیا  يارب  دوریم و  راکب   UDP هب
ياهتروپ ایآ  هک  دوش  هجوتم  ات  دتسرفیم  فده  متسیس  ياهتروپ   UDP ریخ . ای  تسا  زاب  متسیس  نآ  رد 

لکتورپ  UDP سکع رب  تسین و  ینانیمطا  لباق  لکتورپ   TCP تیلباق  Handshake يارب یلو  درادن  ار  هفرط  هس 
لثم ییاهسیورس   Real Player هکبش رد  یتوص  يریوصت و  ياهلیاف  گنهآ و  لدابت  هب  هک  ییاههمانرب  و 

دصق هک  یناسک  يارب  تسا . لوا  باختنا  لکتورپ  نیا  دنراد  جایتحا  تینما  زا  رتشیب  تعرس  هب  دنزادرپیم و 
ياهتروپ دنراد   UDP تروپ زا  هک  رتویپماک  يور  رب  هدش  بصن  ياهسیورس  تینما  ناحتما  يارب  ار  متسیس  کی 

ياه  UDP تسا . دیفم  هنیزگ  نیا  دننکیم ، هدافتسا 
هنیزگ  IP Protocol Scan & ACK Scan  : لاعف ياه  یپيآ  ندرک  صخشم  اه و  یپيآ  گنینکسا  يارب  هنیزگ  نیا 

ره دروم  رد  یتاعالطا  نداد  هنیزگ IP و  راک  نامه  هنیزگ  نیا  ًابیرقت  هک  دوریم  راکب   ping Sweep یم ماجنا  ار 
هنیزگ یلو  دهد   Ack Scan تروص نیا  هب  نآ  راک  زرط  دوشیم و  هدافتسا  اهلاوریاف  صیخشت  يارب  رتشیب 

تیب دک  اب  هتسب  کی  هک  تسا   ACK رتلیف ناکما  دتسرفیم و  ینابرق  متسیس  رد  دوجوم  ياهتروپ  مامت  هب  ار 
رایتخا رد  ار  يدنمشزرا  تاعالطا  هدمآ  تسدب  جیاتن  دهدیم و  هدش  رارقرب  ياهلاصتا  رد  ار  اههتسب  ندرک 

دنهدیم ار  هکبش  هب  دورو  هزاجا  هدش  رارقرب  ياهلاصتا  هب  هک  ییاهتروپ  زا  یتسیل  هلمج  زا  دهدیم  رارق  رکه 
. دننک ادیپ  ار  رورس  کی  ياهلاوریاف  اهرت و  ور  ات  دنکیم  کمک  اهنآ  هب  تیاهن  رد  هک 

هنیزگ  Window Scan نکسا :  لثم  ًابیرقت  نکسا  عون  نیا   ACK ندوب هتسب  ای  زاب  ندیمهف  يارب  یلو  تسا 
هزادنا يور  لماع ،  متسیس  نیدنچ  يور  تروپ   TCP زا رتلماک  نکسا  عون  نیا  ًالک  دنکیم و  زکرمت  زودنیو 

شیوپ  ACK تسا . 
هنیزگ  RCP Scan & List Scan  : نکسا راک  نامه  ًابیرقت  نکسا  تسیل  عون  زا  نکسا   ping Sweep ماجنا ار 

نکسا کی  تیلباق  نیا  زا  هدافتسا  اب  دیناوتیم  امش  رتهنایفخم و  تروص  هب  یلو  دهدیم   Nmap TCP کی زا  ار 
رورس  FTP هقیرط زا  نکسا  یلو  دینک  یفخم  ار  هلمح  أدبم  ات  دیهدب  روبع  درادن  ربخ  زین  دوخ  هک   RCP زا یکی 

ياهسیورس تسا و  گنینکسا  عون  نیرتلماک   RPC مامت زا  شیاهروتسد  نداتسرف  يارب  دنکیم و  نکسا  ار 
ياهتروپ  TCPو UDP همانرب کی  ایآ  هک  دمهفیم  تیاهن  رد  هدرک و  هدافتسا  ینابرق  متسیس  رد  زاب   RPC رد
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دیفم یلیخ  ياهفرح  ياهرکه  يارب  نکسا  عون  نیا  تروص  ره  رد  ریخ . ای  تسا  تروپ  هب  نداد  شوگ  لاح 
ياههمانرب اب  ًالماک  هک  یناسک  يارب  تسا ،  RPC هطقن زا  دوشیم  نکسا  عون  نیا  اب  دنراد و  ییانشآ 

ذوفن رورس  کی  هب  یتینما  ياههرفح  نیا  هقیرط  زا  سپس  درک و  ادیپ  عالطا  اههمانرب  نیا  یتینما  ياهفعض 
. درک

همانرب رد  اهنکسا  عاونا  اههنیزگ و  مامت  نیا   NmapWin تمسق رد  رد Mode و  یلو  دوب  نکسا  تمسق  رد 
مسا هب  رگید  هنیزگ  کی  نکسا  شخب   Scan Option نآ هنیزگ  نیلوا  طقف  هک  دراد  هنیزگ  هک 6  دراد  دوجو  مه 

. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  دراد و  ییاراک  ام  يارب 
نکسا شخب   Option هنیزگ Port Range و   : دیناوتیم نآ  ندرک  لاعف  هنیزگ و  نیا  ندرک  باختنا  اب  امش 

Range نآ رد  متسیس و  نآ  رد  زاب  ياهتروپ  ات  دیهدب  ار  دوشب  نکسا  متسیس  نآ  رد  دیتسه  لیام  هک  ییاهتروپ 
Range رد هک  ییاهمتسیس  نآ  رد  دیراذگب  یلاخ  امش  ار  تمسق  نیا  رگا  دهدب و  ناشن  امش  هب  ار  تروپ 

Host تمسق نیا  رد  تروپ  هرامش  کی  طقف  رگا  دوشیم و  نکسا  اهتروپ  مامت  دیتشون  ار  اهنآ  ياه  یپيآ 
کی مه  رگا  دش و  دهاوخ  نکسا  متسیس  نآ  رد  تروپ  نآ  طقف  دیهدب   Range 80 لثم مامت -  دیهدب   2000
هرامش يارب  یبوخ  باختنا  ای 80  أدبم 25  ياهتروپ  دش . دهاوخ  نکسا  دنتسه  جنر  نیا 2  نیب  هک  ییاهتروپ 

سیورس رورس و  بو  ياهتروپ  اریز  دنوریم  رامشب  ییادتبا  تروپ   SMTP زا لصاح  کیفارت  دنتسه و  رورس  لیم 
زا هک  رورس  بو  کی  زا  کیفارت  نیا  هک  دنکیم  نامگ  رورس  دننکیم و  هارمگ  ار  رورس  نکسا ،   http هدافتسا

. دیآیم دنکیم 
شخب  Discover:

ياهتمسق زا  رگید  یکی  زین  شخب  نیا   Option Folder همانرب  NmapWin دروم رد  دراد و  هنیزگ  دوخ 4  هک  تسا 
. میهدیم حیضوت  مادک  ره 

هنیزگ  TCP Ping  : رد گنیپ  يارب  همانرب  زا  هنیزگ  نیا   TCP مایپ نآ  هب  هک  گنیپ  نداتسرف  اب  دوریم و  راکب 
ICMP Echo زا کی  مادک  هک  دمهفیم  همانرب  رد  هدش  صخشم  ياهمتسیس  اه و  یپيآ  يارب  دنیوگیم  مه 

. دینک نکسا  ار  لاعف  ياهمتسیس  نآ  ياهتروپ  دیناوتیم  امش  راک  نیا  زا  دعب  دنتسه و  لاعف  اهمتسیس  نآ 
هنیزگ  TCP+ICMP  : تمسق ضرف  شیپ  هک  هنیزگ  نیا   Discover ره رد  اهمتسیس  ندرک  گنیپ  يارب  تسا  مه 

لکتورپ  TCP 2و ICMP شخب رد  دوریم و  راکب   Discover یسرب يارب  تسا و  رتدیفم  رتهب و  همه  زا 
 . درک هدافتسا  هنیزگ  نیا  زا  دوشیم  زین  اهرورس  ياهلاوریاف 

هنیزگ  ICMP Ping  : تنرتنیا مایپ  لرتنک  لکتورپ  رد  اهمتسیس  ندرک  گنیپ  يارب  ( ICMP  ) هنیزگ نیا  زا  ناوتیم 
. تسا لکتورپ  نبا  صوصخم  طقف  درک و  هدافتسا 

هنیزگ  Don't Ping  : شخب دهدیمن و  ماجنا  یگنیپ  عون  چیه  همانرب  هنیزگ  نیا  ندرک  لاعف  اب   Discover زا
. دوشیم لاعف  ریغ  فذح و  همانرب  نکسا 

شخب  Options:
هنیزگ  Fragmentation  : نکسا هجیتن  زا  ام  ندرک  نکسا  یفخم  هک  تسا  دیفم  ام  يارب  ینامز  هنیزگ  نیا 

هب دنکیم و  هدافتسا  نکسا  يارب  أدبم  ياه  یپيآ  زا  هنیزگ  نیا  دشاب ،  هتشاد  يرتشیب  تیمها  رکه  يارب 
نیا رتشیب  دنکیم و  ناهنپ  ار  هدننک  نکسا  صخش  هب  عجار  یتاعالطا  ره  رکه و  یپيآ  ییاهشور  هلیسو 
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عون زا  ینکسا  هک  تسا  دیفم  ینامز  هنیزگ   FIN-Xmas SYN  - ای اب Null و  تروص  ره  رد  یلو  دریگب  تروص 
. دوشیم مک  نکسا  ینایاپ  هجیتن  همانرب و  ییاراک  زا  یمک  هنیزگ  نیا  باختنا 

هنیزگ  Get Identd Info  : شیوپ عون  زا  ار  یمتسیس  میهاوخب  هک  تسا  دیفم  ینامز  يارب  زین  هنیزگ  نیا 
Connect نکسا لمکم  هنیزگ  نیا  تفگ  ناوتیم  مینک و  نکسا   Connect نیا باختنا  اب  دوریم و  رامشب 

. دروآ تسدب  رورس  کی  زا  دوشیم  يدنمشزرا  تاعالطا  نکسا  شیوپ  هارمه  هب  هنیزگ 
هنیزگ  Resolve All  : ندرک ادیپ  يارب  دیناوتیم  امش  زین  هنیزگ  نیا  زا  ( DNS(domain name server رد اه 

هداد ياه  یپيآ  مامت  يور  رب  هنیزگ  نیا  هتبلا  دینک ،  هدافتسا  همانرب  هب  هدش  هداد  ياه  یپيآ  اهمتسیس و 
لمع همانرب  هب  هدش   Reverse Whois نآ دنکیمن  یقرف  نآ  يارب  دهدیم و  ماجنا  ار   IP ای تسا  لاعف 

Down اهنآ همه  زا  اریز   Whois اهرورس و ندرک  ادیپ  يارب  زین  هنیزگ  نیا  دریگیم .  DNS تسا . دیفم  یلیخ  اه 
هنیزگ  Don't Resolve  : لمع هنیزگ  نیا   Reverse Whois رتشیب دهدیمن و  ماجنا  یمتسیس  چیه  يور  ار 

نیا رد  هک  دیراد  تعرس  هب  جایتحا  دیهد  ماجنا  دیهاوخیم  هک  ینکسا  يارب  امش  هک  تسا  دیفم  ینامز  يارب 
. دینک هدافتسا  هنیزگ  نیا  زا  دیناوتیم  تروص 

هنیزگ  Fast Scan  : تعرس هنیزگ  نیا  باختنا  اب  هک  تسا  صخشم  درادن و  حیضوت  هب  جایتحا  زین  هنیزگ  نیا 
نکسا يداع  تلاح  زا  رتفیعض  نکسا  هجیتن  دشاب  رتشیب  تعرس  هک  یتقو  یلو  دوشیم  رتشیب  نکسا 

. دینک هدافتسا  هنیزگ  نیا  زا  دیناوتیم  دیراد  جایتحا  تعرس  هب  امش  رگا  یلو  دوشیم 
هنیزگ  OS Detection  : تمسق ضرف  شیپ  هنیزگ  هک  هنیزگ  نیا   Option هنیزگ نیرتمهم  زا  یکی  تسا  مه 

یلو تسا  نکسا  لاح  رد  متسیس  لماع  متسیس  ندیمهف  ندز و  سدح  نآ  راک  هک  دشابیم  همانرب  ياه 
همانرب يروطچ  هک  دشاب  بلاج  امش  يارب  دیاش   NmapWin طقف ار  لماع  متسیس  عون  دناوتیم  هنیزگ  نیا  و 

سردآ نتسناد  اب   IP راک نیا  يارب  دنزب  سدح  نآ   Nmap هتشپ زا  يرادرب  یپک  مان  هب  کینکت  کی  زا   TCP/IP
زا نتفرگ  کمک  اب  دنکیم و  هدافتسا   RFC یم فده  متسیس  يور  یفلتخم  ياهتروپ  هب  ار  ییاههتسب  اه 

هتسب رد  لایرس  هرامش  رییغت  یگنوگچ  دتسرف و   SYN-ACK متسیس عون  تیاهن  رد  دنکیم و  یسررب  ار 
. دنزیم سدح  ار  لماع 

هنیزگ  Random Host  : تمسق رد  هدش  هداد  ياه  یپيآ  هب  زین  هنیزگ  نیا   Host یپيآ دنکیمن و  هجوت  همانرب 
. دنکیم نکسا  سپس  دنکیم و  باختنا  یقافتا  تروص  هب  ار  ییاه 

تمسق  Debug هنیزگ Debug و   : تمسق هنیزگ  نیلوا  هنیزگ  نیا   Debug تمسق رد  هک  تسا   Option رارق
تمسق رد  دیناوتیم  امش  ار  گابید  جیاتن  هنیزگ  نیا  باختنا  اب  دوریم و  راکب  ندرک  گابید  يارب  هک  دراد 

Output دینیبب .  همانرب 
هنیزگ  Very verbose & Verbose هک :  دنهدیم  ناشن  ار  گابید  نکسا و  لحارم  تایئزج و  زین  هنیزگ  ود  نیا 

هنیزگ زا  نکسا  نیا  لمکم  ناونع  هب  دیراد  ار  گابید  هنیزگ  زا  هدافتسا  دصق  رگا  منکیم  داهنشیپ  نم   Very
verbose هنیزگ هب  تبسن  هنیزگ  نیا  نوچ  دینک  هدافتسا   verbose نکسا و لحارم  دراد و  يرتشیب  ییاراک 

 . دهدیم ناشن  رتقیقد  ار  گابید 
شخب  Timing:

تمسق ادتبا  رد  هک  تسا  تمسق  ياراد 2  دوخ  شخب  نیا   Throttle میهدیم : حیضوت 
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یگتسب هک  دننکیم  باختنا  ار  یفلتخم  نکسا  ياهتعرس  دنراد  هک  ینامز  نکسا و  عون  هب  هجوت  اب  اهرکه 
عون کی  ام  دشاب و  دنک  ینابرق  متسیس  تعرس  رگا  لاثم  يارب  دراد ، مه  ینابرق  متسیس  تردق  تعرس و  هب 

نآ تسا  نکمم  ای  میهدب و  تسد  زا  ار  زاب  ياهتروپ  زا  یضعب  تسا  نکمم  مینک  باختنا  ار  عیرس  نکسا 
گنه و دوشیم  هداتسرف  نآ  تمس  هب  هک  يدایز  ياههتسب  رطاخ  هب  متسیس   Crash زا تمسق  نیا  دنک .

همانرب  Nmap هنیزگ هک  دوریم  راکب  نکسا  تعرس  میظنت  يارب   Normal تسا و راک  نیا  يارب  باختنا  نیرتهب 
هنیزگ زا  درک  گنه  تعرس  نیا  اب  نکسا  لاح  رد  دوب و  فیعض  امش  متسیس  رگا   Polite هک دینک  هدافتسا 

رد 4 ًابیرقت  ار  هتسب  ره  دراد و  يرتمک  تعرس  رخآ /  هنیزگ  دتسرفیم و 2  ینابرق  ياهمتسیس  يارب  هیناث  0
نکسا يارب  یمک  تقو  امش  هک  دنتسه  دیفم  ینامز  يارب  رتشیب  دنکیم و  دایز  یلیخ  ار  نکسا  تعرس 

ار هابتشا  بیرض  ندرک  نکسا  الاب  تعرس  اب  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  یلو  دیراد  تعرس  هب  جایتحا  دیراد و 
هک تسا  لامرن  هنیزگ  باختنا  نیرتهب  سپ  دوشن  صخشم  زاب  ياهتروپ  زا  یضعب  تسا  نکمم  دربیم و  الاب 

. تسا هنیزگ  نیمه  زین  همانرب  ضرف  شیپ 
تمسق  Timeouts  : تیلباق دوریم و  راکب  شیوپ  نکسا و  ره  يدنب  نامز  يارب  رتشیب  زین  تمسق  نیا 

هنیزگ باختنا  اب  لاثم  يارب  دهدیم ،  امش  هب  ار  نکسا  نامز  ندرک  یشرافس  ( Host Timeout (ms لاعف و 
هب ًابیرقت  زین  رگید  ياههنیزگ  دوشب و  فرص  نکسا  ره  يارب  هک  دینک  نییعت  ار  ینامز  دیناوتیم  امش  نآ  ندرک 

. دنوریم راکب  نکسا  عاونا  يدنبنامز  يارب  دنتسه و  روظنم  نیمه 
شخب  Files:

 . دوریم راکب  نکسا  جیاتن  ندرک  هریخذ  يارب  رتشیب  هک  دراد  تمسق  دوخ 2  زین  شخب  نیا 
تمسق  Input File  : کی هراک  ًابیرقت  تمسق  نیا   passlist كارک و ياههمانرب  رد   brute force یم ماجنا  ار 

کی زا  يدورو  تلاح  نیا  رد  هک  درک  هدافتسا  تمسق  نیا  زا  دوشیم  نکسا  راک  ندرک  رتعیرس  يارب  دهد و 
. دوشیم هدناوخ  میاهدرک  باختنا  ام  هک  یلیاف 

تمسق  Output  : نکسا زا  هدمآ  تسدب  جیاتن  دیناوتیم  امش  تمسق  نیا  ندرک  لاعف  هنیزگ و  نیا  باختنا  اب 
رد هک  ار   Output تصرف يور  زا  دیناوتب  ات  دینک  هریخذ  فلتخم  ياه  تمرف  اب  لیاف  کی  رد  ار  دوشیم  هداد  ناشن 

هدمآ تسدب  جیاتن  لامرن  هنیزگ  باختنا  اب  دیهد ، رارق  یسررب  دروم  ار  متسیس  نآ  يور  زاب  ياههرفح  اهتروپ و 
تروص هب   Log لیاف و  txt  . لثم يرگید  ياه  تمرف  دیناوتیم  امش  دوشیم و  هریخذ   XML ای باختنا Grep و  ار 

. دینک
شخب  Service:

یم لاثم  يارب  دوریم و  راکب  صخشم  ياه  یپيآ  نکسا  زور  نامز و  ندرک  یشرافس  يارب  مه  تمسق  نیا 
هنیزگ باختنا  تروص  رد  همانرب  درک و  صخشم  ار  زور  کی  درک و  تبث  تمسق  نیا  رد  ار  یپيآ  کی  دوش 

AutoStart نآ دوخ  هب  دوخ  صخشم  زور  نآ  رد   IP هقیقد دیناوتیم  امش  یتح  دنکیم و  نکسا  ار  متسیس  و 
نیا زا  نکسا  زور  نامز و  ندرک  یشرافس  يارب  دینک . صخشم  تمسق  نیا  رد  ار  نکسا  تایلمع  عورش  هیناث  و 

. دوشیم هدافتسا  تمسق 
شخب 32  Win:

همانرب رخآ  تمسق  هک  زین  شخب  نیا   NmapWin ياهزودنیو رد  همانرب  رتهب  میظنت  يارب  تسا   XP یم و 2000 
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تمسق نوچ  میهدیم ،  حیضوت  ار  لوا  تمسق  ياههنیزگ  ام  هک  دراد  تمسق  دوخ 2  هک  دشاب   Commands

اب هک  تسا  دیفم  یناسک  يارب   Nmap ام ثحب  سپ  دنراد ، ییانشآ  نآ  نامرف  طخ  اب  دندرک و  راک  سکونیل  تحت 
. تسا لوا  تمسق  يور 

هنیزگ  No Pcap  : همانرب امش  هک  یتقو   NmapWin هدرک تقد  رگا  دینکیم ، بصن  دوخ  متسیس  يور  رب  ار 
نآ هارمه  هک  دیاهدش  هجوتم  دیشاب   pcap 2000 ياهزودنیو يارب  هک  دوشیم  بصن  مه   , xp هدش هتشون 

لمکم ناونع  هب  دیناوتیم  اهزودنیو  نیا  رد  تسا و   Nmap هنیزگ ، نیا  باختنا  اب  دیهد ، ماجنا  ار  شیوپ  ياهراک 
زا رگید  همانرب   pcap دنکیمن و هدافتسا   pcap همانرب مینک  باختنا  ار  هنیزگ  نیا  رگا  دوشیم و  لاعف  ریغ 

ياجب  pcap زا  Raw Socket دریگیم . کمک  نآ  زا  دنکیم و  هدافتسا  ضرف  شیپ  تروص  هب 
هنیزگ  No Raw Socket  : دوش باختنا  هنیزگ  نیا  رگا   Raw Socket رگید همانرب ، طسوت  دوشیم و  لاعف  ریغ 

هنیزگ رگا  دوشیمن و  هدافتسا   No Pcap زا همانرب  دشاب  هدشن  باختنا   pcap رد هتبلا  لمکم و  ناونع  هب 
ياهزودنیو 2000 و  XP دنکیم . هدافتسا 

هنیزگ  Force Raw Socket  : رگید دینک  باختنا  امش  ار  هنیزگ  نیا  رگا   pcap طقف دوشیم و  لاعف  ریغ   Raw
Socket دوشیم . هدافتسا  همانرب  طسوت 

هنیزگ  NT4Route  : متسیس 4.0 ناربراک  يارب  زین  تمسق  نیا   NT هخسن نیا  زا  هک  تسا   NmapWin رد
زودنیو زا  هدافتسا  تروص  رد  هنیزگ  نیا  باختنا  اب  دننکیم و  هدافتسا  دوخ  زودنیو   NT تاعالطا ناوتیم 

. دروآ تسدب  اه  تنیالک  اهرورس و  يور  ياهلاوریاف  عاونا  دروم  رد  يدنمشزرا 
هنیزگ  Win Trace  : همانرب ياههنیزگ  نیرتهب  زا  یکی  زین  هنیزگ  نیا   NmapWin زا هدافتسا  نآ  راک  هک  تسا 

کینکت  Trace Route اهرت و ور  ندرک  ادیپ  يارب   gateway همانرب هنیزگ  نیا  باختنا  اب  تسا . رورس  کی  ياه 
لمع یپيآ  ره  يارب   Trace رارق امش  رایتخا  رد  متسیس  ره  هرابرد  يدنمشزرا  تاعالطا  دهدیم و  ماجنا  ار 

زین امش  دراد و  ار  نیا  شزرا  نم  رظن  هب  یلو  دریگیم  ار  نکسا  تعرس  زا  یمک  هنیزگ  نیا  هتبلا  دهدیم و 
. دینک هدافتسا  دوخ  نکسا  همانرب و  لمکم  ناونع  هب  هنیزگ  نیا  زا  دینک  یعس 

رنکسا ياههنیزگ  مامت  نیا  ناتسود   NmapWin ره راک  ندیمهف  اب  امش  میداد ، حرش  ار  اهنآ  امش  يارب  هک  دوب 
تاعالطا دیهد و  ماجنا  رورس  کی  زا  ار  شیوپ  نیرتهب  دیناوتیم  اهنآ  زا  تسرد  هدافتسا  اههنیزگ و  نیا  زا  کی 

نآ زاب  ياهتروپ  زا  هدافتسا  اب  ار  رورس  کی  هب  ذوفن  فلتخم  ياههار  سپس  دیروآ و  تسدب  رورس  کی  زا  يدایز 
تالاقم رد  هک  ییاههار  طسوت  دیوش و  علطم  رگید  ياهرتویپماک  ای  دوخ و  رورس  تینما  نازیم  زا  ات  دینک  ناحتما 

نمیا هشیمه  یمتسیس  ات  دیربب  نیب  زا  ار  ریذپ  بیسآ  ياههرفح  نیا  دوشیم  هئارا  هیمئاق  میت  يدعب 
نمیا تسرد و  ياههار  رد  تاعالطا  نیا  زا  دیشاب و  هدرب  تذل  هلاقم  نیا  ندناوخ  زا  میراودیما  دیشاب . هتشاد 

. دینک هدافتسا  اهرورس  ندرک 

اه هکبش  زا  تظافح  يارب  ییاهشور  - 8

اههکبش زا  تظافح  يارب  ییاهشور 
هکبش تینما  هلاقم :  عون 

طسوتم هلاقم :  حطس 
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یتینما ناریدم  ناربراک : 
هاگدید زا  اهرورس  تینما  هبنج  هب  رتشیب  میراد  دصق  سرد  نیا  رد   TCP/IP هکبش ندرک  نمیا  يارب  ام  میزادرپب .

هیاپ رب  هکی  ياه   TCP/IP ای هدش  تظافح  تک  وس  هیال  يدربراک ، هیال  تظافح  زا  دنتسه   Secure Socket
(Layer (ssl تنرتنیا لکتورپ  تظافح  و  ( IPSec . ) مینکیم هدافتسا 

يدربراک هیال  تظافح 
TCP/IP هک ییاههمانرب  نآ  ياجب  دشابیمن و  یتظافح  ياهتایلمع  لماش   TCP/IP دنریگیم راک  هب  ار 

ناگدننک هیهت  تشاد ، زاین  نانیمطا  هب  يدربراک  همانرب  رگا  دنریگیم . هدهع  هب  ار  اههداد  تینما  ناشدوخ 
ییاسانش يارب  دننک . هفاضا  يدربراک  ياههمانرب  هب  ار  يزاس  ناهنپ  ياهتیلباق  دندوب  روبجم  يدربراک  همانرب 

زا هداد  هک  دننک  صخشم  ات  دننکیم  هدافتسا  یلاتیجید  ءاضما  زا  تاقوا  یهاگ  يدربراک  همانرب  ناگدننک  هیهت 
عمجرس کی  ات  دوب  روبجم  دوب  دنمزاین  ار  هداد  تیعماج  زا  یسررب  يدربراک  همانرب  هک  یتقو  دیآیم . اجک 

هب نداتسرف  زا  لبق  اهکینکت ، نیا  زا  هدافتسا  اب  ار  هداد  يدربراک  همانرب  دوش . لماش  ار  يوق  هدش  یسیون  دک 
هتشپ  TCP/IP هعسوت يدربراک  هیال  رد  هداد  تظافح  يارب  يرایسب  رازبا  دنکیم . تظفاحم  لاقتنا  لقن و  يارب 

هیال تظفاحم  يارب  هک  ییاهرازبا  زا  دندیفم . يدربراک  ياههمانرب  زا  ییاههنوگ  يارب  طقف  یلو  دناهتفای 
هب ناوتیم  دنوشیم  هدافتسا  هدرتسگ  روط  هب  هک  يدربراک  همانرب   PGP و S/MIME و SSH درک هراشا   . PGP

كارتشا هب  ياهرازفا  مرن  زا  یضعب  هلیسو  هب  دنناوتیم  هک  اهلیاف  یلاتیجید  ندرک  اضما  يراذگ و  دک  يارب 
ای هکبش  لیاف  متسیس  دننام  لیاف  يراذگ   Windows File Sharing ای  FTP هخسن ود  ره  دنوش . هداتسرف 

يراجت ناگیار و   PGP يارب هزورما   email دوشیم هدافتسا  هدرتسگ  روط  هب  لیاف  نداتسرف  و   . S/MIME کی
تظافح يارب  هدرتسگ  هدنوش  هدافتسا  درادناتسا   email تنیالک رثکا  تسا . يدربراک  ياههمانرب  حطس  رد 

مهم ياه   email لثم يزورما   Microsoft Outlook رازبا  S/MIME دننکیم ینابیتشپ  ار   . SSH ای  Secure Shell
زا دناوتیم  ربراک  دهد . نامرف  نمیا  تسشن  لوط  رد  ار  ینالعا  ات  دهدیم  ربراک  هب  رود  هار  زا  یسرتسد  کی 

سیورس قیرط   SSH قیرط زا   Remote قیرط زا  رگید  سکونیل  ياهمتسیس  هب   Command Line دوش لصو 
رد هک  ار  یتاروتسد  قیرط Terminal و  زا  ار  دراد  دوجو  سکونیل   SSH تروص هب  رگید  متسیس  يور  رب   Remote

ناگیار هخسن  دیامن . ارجا   SSH تیاس رد  نآ  دک  سر  وس  هارمه  هب   www.openssh.com دوجوم دولناد  يارب 
يراجت ياههخسن  تسا و   SSH تیاس رد   www.ssh.com یتینما هتکن  کی  هب  یلو  دنایسرتسد  لباق 

هرابرد  SSH نییاپ ياههخسن  هک  منک  هراشا   SSH و OpenSSH هب هک  دنتسه  ریذپ  بیسآ  ياههرفح  ياراد 
ياهرورس هب  ذوفن  هزاجا  ام   Unix و Linux نوچ دنهدیم و  رود  هار  زا  ار  رورس  لماک  لرتنک  نتفرگ  تسد  هب  و 

SSH و OpenSSH ياهرورس تروپ 22  يور  هب   Unix دروم دنوشیم  بصن  زاب  دک  رب  ینتبم  ياهرورس  و 
هک دشاب  رارق  رگا  دنتسه و  اهرکه  هقالع   SSH هب نآ و  هخسن  نیرخآ  زا  تسا  رتهب  دوش  بصن  ام  متسیس  رد 
هارمه  Patch تکرش يوس  زا  هدش  هئارا  یتینما  تاحالطصا  اه و   SSH 22 تروپ هب  ذوفن  هار  مینک و  هدافتسا 

. میدنبب راک  نیا  اب  ار 
 ( SSL ( The Secure Socket Layer

رازبا زا  ناهج  رسارس  رد  ربتعم  ياهرورس  اهتیاس و   SSL دننکیم هدافتسا  هدرتسگ  تروص  هب   . SSL همانرب هب 
هب هک  يدربراک  همانرب  دنهدیم . ار  هکبش  لوط  رد  تاطابترا  ندرک  يراذگدک  یجنس و  رابتعا  هزاجا  يدربراک 
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زا دیاب  دشاب  هتشاد  زاین  تظافح   SSL لوط رد  هک  ییاههداد  اههتسب و  اهلیاف -  همه  ات  دنک  هدافتسا 
هتشپ هب  ار  تاعالطا  دنک و  يراذگدک  ار  دنوشیم  هداتسرف  هکبش   TCP/IP دیامن لقتنم   . SSL کی دناوتیم 

لثم تنیالک  مه  رورس و  مه  یجنس  رابتعا  دناوتیم  مه  دنک و  هیهت  ار  رورس  هب  رورس  یجنس  رابتعا  هار 
يارب دنک . تیامح  دناهدرک  ییاسانش  ار  یلاتیجید  همانسانش  فرط  ود  ره  هکنیا  نیمأت  اب  ار  امش  رتویپماک 

راک هکنیا   SSL وهای هلمج  زا  فلتخم  ياهتیاس  هب  امش  هدش  اهراب  منزیم ، لاثم  کی  نم  دینک  كرد  رتهب  ار 
بو تیاس  امش  یتقو  دیشاب ، هدرک  هجوت  ناتدوخ  بو  رگرورم  نییاپ  تمسق  هب  هکنیا  نودب  دیدرک  هعجارم  ... 

تنرتنیا رگرورم  تسار  تمس  هشوگ  نییاپ و  تمسق  رد  هک  يدیلک  سکع  دینکیم و  زاب  ار  ياهدش  تظافح 
دوشیم هداد  ناشن  هدش  لفق  تروص  هب  امش   ، Internet Explorer طابترا امش   SSL رارقرب تیاس  نآ  اب  ار 

زا هک  یتقو  تسا . هداد  رییغت  ار  نآ  تاصخشم  هدرک و   HTTPS لکتورپ لصا  رد  امش  دینکیم  هدافتسا   HTTP
يور ار   SSL طسوت هتبلا  هک   TCP/IP نوچ دینکیم  ارجا  ار  تسا  هدش  لمح   SSL بو و رگرورم  اب  بلغا   HTTP

لثم ربتعم  ياهتیاس  رثکا  رد  هزورما  لیلد  نیمه  هب  تسا و  طابترا  رد   www.yahoo.com زا  SSL هدافتسا
. دوشیم

SSL همانرب ره  دریگ ، رارق  هدافتسا  دروم  يدربراک  همانرب  ره  رد  هکنیا  يارب  اما  دنکیم  ایهم  ار  ییالاب  تینما 
ياهتیلباق ات  دنوش  هیهت  هرابود  دیاب  تنیالک  رورس و   SSL تظافح امش  رگا  دنوش و  لماش  ار   SSL يارب ار 

FTP ای  Telnet هک يدربراک  همانرب  تنیالک  رورس و  دیاب  دیهاوخیم   SSL قلخ ای  ادیپ  ار  دننکیم  تروپاس  ار 
لثم ییاهشور  زا  هدافتسا  اب  ناوتیم  تسین  نکمم  ریغ  زیچ  چیه  اهرکه  يایند  رد  نوچ  یلو  دینک .  Sniffing

لثم ییاههمانرب  زا Achilles و  یتح  هک  ییاهرورس  هب  اهیک  وک  شیاریو  يارب  تسا  يرازبا  هک   SSL هدافتسا
. مهدیم حیضوت  ار  اههمانرب  نیا  اب  راک  زرط  يدعب  ياهسرد  رد  هک  درک  ذوفن  دننکیم 

تنرتنیا لکتورپ  تظافح   IPSecure
IPSec ینعی تنرتنیا  لکتورپ  نمیا  هخسن   IP هتشپ رد  ًاقیقد  ار  تینما  تسا و   TCP/IP نیاربانب دنکیم . داجیا 

زا هک  ییاههمانرب   IP زا هدافتسا  اب  دننکیم  هدافتسا   IPSec رد يرییغت  چیه  نودب  ار  ینما  طابترا  دنناوتیم 
هک يراک  ناشهمانرب (   SSL دننک داجیا  دوب )  ریگ  تقو  دادیم و  ماجنا  اههمانرب  رد  رییغت  اب   . IPSec هیال رد   IP

ربارب رد  تظافح  هداد و  تیعماج  يزاس ،  یصوصخ  أدبم ،  هداد  یجنس  رابتعا  داهنشیپ  لیبق  زا  یلامعا 
زا یناسکی  ياههخسن  اب  هک  یمتسیس  ود  ره  دهدیم . ماجنا  ار  اهخساپ   IPSec روط هب  دنناوتیم  دنشاب 

لاوریاف ای  امش و  شتآ  هراوید  نم و  رورس  ای  امش  رورس  نم و  رتویپماک  هلمج  زا  هکبش ، لوط  رد  هدش  تظافح 
هک ییاجنآ  زا  دننک . رارقرب  طابترا  نم  بایریسم  امش و   IPSec هیال رد   IP هیال اب  لکتورپ  ره  تسا  هدش  هضرع 

دننام رتالاب   UDP - TCP زا دناوتیم   IPSec نآ يالاب  رد  يدربراک  همانرب  ره  هکنیا  همه  زا  رتمهم  دنربب . هرهب 
یتظافح ياهتیلباق  زا  دناوتیم  رتالاب  هیال  لکتورپ   IPSec دربب هرهب   . IPSec 4 هخسن رد   ، IP امش نم و  هک 

تسا هدش  يزاساج  مینکیم  هدافتسا  تنرتنیا  رد  زور  ره   . IPSec ناونع هب  یپيآ  يدعب  لسن  رد  نینچمه   IP
تسا هدش  هتخاس  هخسن 6   . IPSec ییاسانش رده  تسا ، هدش  لیکشت  لکتورپ  ود  زا   AH و ESP ره هک 

هک منک  رکذ  مه  ار  هتکن  نیا  دنهدیم . ناشن  ار  ناشدوخ  یتظافح  ياهتیلباق  مادک   AH و ESP دنناوتیم
هنافسأتم یلو  دنوش . هدافتسا  هتسب  کی  رد  مه  اب  ای  لقتسم و  روط  هب   IPSec رازبا کی  ناونع  هب  زونه 

راک نیا  يارب  مه  یفلتخم  لیالد  دوشیمن و  هدافتسا  تنرتنیا  رسارس  رد  تاطابترا  زا  تظافح  يارب  یمومع 
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زا میناوتب  کیدزن  ياهدنیآ  رد  میراودیما  هتبلا  هک  دراد  دوجو   IP زا هک  هخسن 6   IPSec هرهب رتنمیا  تروص  هب 
. مینک هدافتسا  ناریا  نامروشک  رد  دربیم 

دیشاب قفوم 

SQL روتسد زا  هدافتسا  اب  دروسپ  ندرک  ضوع  - 9

روتسد زا  هدافتسا  اب  اه  مورف  نیمدا  دروسپ  ندرک  ضوع   SQL

هکبش تینما  هلاقم :  عون 
طسوتم يدتبم -  هلاقم :  حطس 

یتینما ناریدم  ناربراک : 
تیاس و کی  لنپ  لرتنک  هب  هک  تسا  هدمآ  شیپ  ناتیار  هب  لاح  بات  ناتسود ، مالس   phpmyadmin دینک ذوفن  نآ 

؟ دیشاب هدروخرب  لکشم  هب  تیاس  نآ  مورف  هب  ذوفن  يارب  یلو 
مورف کی  نیمدا  دروسپ  دیناوتیم  نآ  قیرط  زا  هک  مینک  یفرعم  امش  هب  ار  يروتسد  میراد  دصق  هلاقم  نیا  رد 

لثم يرتویپماک   VBulletin کی دروسپ  ندرک  ضوع  يارب  امش  هب  مه  روتسد  نیا  دینک . ضوع  ار   User ره اب 
حطس  Level هدش مگ  روبع  هملک  ندرک  ضوع  يارب  مه  يا و   Account یم کمک  مورف  کی  رد  امش  نیمدا 

یسیون همانرب  نابز  اب  هک  ییاههمانرب  يرتویپماک و  ياه  مورف  رثکا  دنک .  PHP هب جایتحا  دنوشیم  هتشون 
Database یمامت ناربراک و  تاعالطا  یمامت  هک  دنراد  يا   Post دننک . هریخذ  ار  دوشیم  هداد  نآ  رد  هکی  ياه 

نیا يارب   Database دروسپ نیا  زا  دیاب  صخش  نآ  اهنت  هک  دوشیم  هداد  مورف  نآ  ریدم  يوس  زا  يروبع  هملک 
ياه مورف  يارب  دشاب . هاگآ   PHP لثم  ... VBulletin - PHPNuke - phpbb - Invision Power Board زا

سیباتید  MySQL تیریدم يارب  دوشیم . بصن  سکونیل  ياهرورس  يور  رب  هک  دوشیم  هدافتسا   Database
لثم اه  لنپ  لرتنک  رثکا   Cpanel و Plesk مانب ياهمانرب  زا   phpmyadmin نیا رد  ام  ضرف  دننکیم . هدافتسا 

دیاهدروآ تسد  هب  ار  تیاس  کی  لنپ  لرتنک  روبع  هملک  لومعم  ياهشور  قیرط  زا  امش  هک  تسا  نیا  رب  هلاقم 
زا هدافتسا  اب  دیهاوخیم  نونکا  دروسپ phpmyadmin و   Account تیاس نآ  يور  رب  هک  ار  مورف  کی  نیمدا 
نآ هب  دیدرک  ضوع  هک  يدروسپ  زا  هدافتسا  اب  دینوتب  تیاهن  رد  دینک و  ضوع  دراد  رارق   User رظن دروم  مورف  رد 

Login لنپ لرتنک  نآ  هب  ریز  لکش  قباطم  راک  نیا  يارب  دینک .  Login دینک .
تمسق زا  سپس   Database هنیزگ  phpmyadmin همانرب نیا  هحفص  هب  ریز  لکش  دننام  دینک و  باختنا  ار 

. دیورب
هحفص ندش  زاب  اب  دعب و  هلحرم  رد   Database هنیزگ هب   SQL روتسد لکش  لیطتسم  یلاخ  تمسق  رد  دیورب و 

: دیسیونب ار  ریز 
(; پراش  = ) UPDATE user SET password = MD5('mypassword') WHERE userid

ياجب هتبلا  هک   mypassword نآ دروسپ  دیهاوخیم  هک  ار  يروبع  هملک   User یم ار  دنک  ادیپ  رییغت  نآ  هب 
مه پراش )  ) ياجب دیسیون و   userid ره هب  هک  تسا  هرامش  کی  هک  دیس  ون  یم  ار  رظن  دروم   user تبث مورف  رد  هک 

هب نتفر  اب  دیناوتیم  امش  دوشیم . هداد  دنکیم  مان   Profile نآ رد  وجتسج  یمک  مورف و  کی  نیمدا   userid
. دینک هجوت  ریز  سکع  هب  عوضوم  نیا  رتهب  كرد  يارب  دینک . ادیپ  ار  رظن  دروم  صخش 
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هب ام  ار  ریز  روتسد  لاثم  يارب   SQL میهدیم :
;UPDATE user SET password = MD5('Haji') WHERE userid = 116

همکد ندز  اب  دروسپ Go و   User زا هک  يا   userid نیا رد  هک  ام  هاوخلد  روبع  هملک  هب  دنکیم  هدافتسا   116
لاثم  Haji کی نیمدا  دوخ  امش  تسا  نکمم  تاقوا  یهاگ  دوشیم . ضوع  تسه   Forum امش زج  دیشاب و 

user ره هب  دینک و  شومارف  ار  دوخ  روبع  هملک  امش  دشاب و  هتشادن  دوجو  مورف  رد  یسرتسد  حطس  نیا  اب  يا 
هب دیناوتن  یلیلد   Account دوخ  Login زا هدافتسا  اب  یتح  دینک .  Forget Password رد دیسرن ، هجیتن  هب  مه 

هک روطنامه  نینچمه  تسه . دیدج  دروسپ  نتفرگ  يارب  هار  نیرتهب  روتسد  نیا  زا  هدافتسا  ماگنه  نیا 
هلاقم نیا  هعلاطم  میراودیما  درک . هدافتسا  بلاج  روتسد  نیا  زا  دوشیم  مه  گنیکه  يارب  دیدرک  هدهاشم 

. دشاب هدوب  دیفم  امش  يارب 

یعامتجا یسدنهم  رنه  - 10

یعامتجا یسدنهم  رنه  هلاقم :  مان 
یقطنم یکیزیف و  حطس  رد  تاعالطا  تینما  هلاقم :  عون 

دازآ ای  یتلود  ياهنامزاس  نادنمراک  ناریدم و  هیلک  نارظان : 
ینف شناد   : BS Lead Auditor - CISSP - CHFI - CEH - MCSE

 . ناسنا ياهتقامح  یتیگ و  ملاع  دشابیم ,  یهتنی  زیچ ال  ود  اهنت 
نیتشینا ترب  لآ 

یحطس ره  رد  ملع  نیا  نتخومآ  يارب  یلیلد 
ینمیا قطنم 99.9 %  هب  میهاوخب  يزور  مه  رگا  اما  مینک  نمیا  ًالماک " ار  دوخ  ياههکبش  میناوتیمن  هاگچیه  ام 

کی یعامتجا  یسدنهم  مولع  مینک .  فذح  دوخ  یتینما  تست  ياهتسیل  کچ  زا  ار  ناسنا  لماع  میناوتیمن  میسرب 
زا تاعالطا  ياشفا  ات  دراد  ترورض  اهنامزاس  ناریدم  نادنمراک و  هیلک  يارب  رنه  نیا  يریگ  دای  تسا و  رنه 

هک ییاهکینکت  ات  ناسنا  تارکفت  یملع  یسررب  هب  هلاقم  نیا  رد  دنناسرب .  رفص  هب  ار  ناسنا  لماع  قیرط 
هتخادرپ عماج  ياهلاثم  اب  هارمه  دنریگیم  راک  هب  صاخشا  کیرحت  يارب  دوخ  ياهراک  رد  ذوفن  ناصصختم 

هنوگ چیه  نودب  دنرداق  هربخ  نیمجاهم  دینادب  تسا  بلاج  سپ  دیرادن  ییانشآ  يدح  چیه  رد  ملع  نیا  اب  رگا  دوشیم .
ناونع هب  دوخ  ندرک  دومناو  اب  اهنآ  دننک .  ادیپ  یسرتسد  امش  ساسح  تادنتسم  تاعالطا و  هب  یکیزیف ,  سامت 

لافغا اب  ات  دننکیم  شالت  نامزاس ,  یلخاد  ياهشخب  دنمراک  یتح  ای  اکرش و  بعش ,  رگید  نادنمراک  زا  یکی 
 . دنزادرپب تخادرپ  مهاوخ  نآ  دروم  رد  لصفم  حیضوت  هب  هک  دوخ  صاخ  ياهکینکت  اب  اهنآ  کیرحت  دارفا و 

دیاش هنازور  امش  دوخ  درادن ,  دربراک  يرتویپماک  ياهنامزاس  رتویپماک و  مولع  رد  اهنت  یعامتجا  یسدنهم 
هچ صاخشا و  اب  دروخرب  هرمزور و  ياهراک  رد  هچ  دییامن  هدافتسا  دوخ  فادها  دربشیپ  يارب  نآ  زا  راب  نیدنچ 

رد تکرش  نوچمه  يراک  ماجنا  يارب  يرگید  یناکم  ره  ای  نامزاس  کی  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  یماگنه  رد 
" ًافرص هدوبن و  هدافتسا  وس  یعامتجا  یسدنهم  يریگ  هرهب  زا  امش  فده  اما  دیوریم  وردوخ  دیرخ  ای  تاصقانم 

لماک یهاگآ  هدش و  فیرعت  شیپ  زا  فادها  اب  هشیمه  نیمجاهم  دیراد .  ار  دوخ  ياهراک  رتعیرس  دربشیپ  دصق 
دروخرب نیا  رد  هک  دنیامنیم  ناشرظن  دروم  صخش  اب  یکیزیف  هطبار  کی  ماجنا  ای  ینفلت  سامت  کی  داجیا  هب  مادقا 
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هب مادقا  نانیمطا  داجیا  زا  دعب  دننکیم و  یفرعم  نایامرفراک و ... نادنمراک ,  ناریدم ,  زا  یکی  ار  دوخ  اهنآاه 
زا رت  ارف  رایسب  ملع  نیا  ًاتقیقح " دننکیم .  يرگید  مهم  تاعالطا  ره  ای  روبع  زمر  يربراک و  ياهمان  تقرس 

امش هک  ییاهدروخرب  براجت و  رد  مولع  نیا  یگدرتسگ  مامت  دراد و  رارق  امش  يولج  رد  هک  دشابیم  ياهلاقم 
ياهنامزاس اهکناب و  نوچمه  گرزب  تاسسؤم  اهتکرش و  زا  يرایسب  تسا .  هتفهن  دش  دیهاوخ  هجاوم  اهنآاب 

دنشاب هاگآ  تسیابیم  اهنآاما  دننکیم  رظن  فرص  دوخ  نادنمراک  هب  نآ  تیمها  نایب  مولع و  نیا  شزومآ  زا  یتلود 
دش دهاوخ  نانآ  ریگ  نابیرگ  هدنیآ  رد  هک  ار  ییاهررض  تالکشم و  يولج  زیچان  ًالماک " ياهنیزه  اب  دنناوتیم  هک 

نامزاس لاس 2004  میخو  تاشرازگ  رکنم  میناوتیم  ام  ایآ  دنریگب .  ار   InfoSecurity میوش ؟  اپورا 
نامزاس  InfoSecurity هک دومن  ندنل  يراک  رتافد  زا  ندومن  يزیمم  دیدزاب و  هب  مادقا  لاس 2004  رد  اپورا 

يوس زا  هدش  پاچ  هلاقم  قبط   ZDNet کی هلدابم  ماگنه  رد  رتافد  نیا  زا  مراهچ  هس  لاس 2004  لی  رپ  رد آ 
هنوگچ و هک  دهدیم  ناشن  يزیمم  نیا  دندومن !  شاف  ار  دوخ  يربراک  ياههسانش  روبع و  زمر  تالکش  فرظ 

IV

داجیا یسرتسد  اهنآ  يور  رب  اهنامزاس  تازیهجت  هب  یسرتسد  هنوگ  چیه  نودب  دنناوتیم  نارگ  ذوفن  تحار  یلیخ 
دک تلاح  زا  هوحن  هلمج  زا  ياهدیچیپ  يروانف  هنوگ  چیه  اب  دوخ  یعامتجا  یسدنهم  راک  مامتا  زا  دعب  امش  دنیامن . 

ندرک و جراخ   encryption هدوب يزیچ  نامه  ًاقیقد " دیاهدروآ  تسد  هب  هک  ياهجیتن  درادن و  دوجو  تاعالطا 
ناسنا لماع  دیناوتیمن  هاگچیه  امش  هدوبن و  نمیا  ًالماک  هکبش  کی  تقو  چیه  دیاهتشاد .  زاین  نآ  هب  امش  هک  تسا 
دادعت دروم  رد  یحیضوت  چیه  ثحبم  نیا  رد  دینک .  جراخ  دوخ  ياهنامزاس  هکبش و  تالاصتا  زا  ار   Firewall

عون ای  يزاجم و  ياههکبش  اه ,   encryption هار نیرتتحار  درادن .  دوجو  اهرازفا  تخس  تاعالطا و 
نآ زا  جورخ  زاین و  دروم  تاعالطا  ندش  ایوج  نامزاس ,  هب  تسرد  دورو  هکبش  کی  رد  یسرتسد  داجیا  يارب 

ماجنا اهنامزاس  رد  ار  یعامتجا  یسدنهم  لمع  فلتخم  يایاوز  اب  راب  نیدنچ  ذوفن  تست  نیصصختم  دشابیم . 
توافتم ياهکیتکات  اب  ار  ناشیاههکبش  تینما  ات  دنهاوخیم  نیصصختم  زا  تساوخرد  اب  زین  ناریدم  دنهدیم و 
زا اهنآ  هب  شزومآ  نادنمراک و  مادختسا  رد  ناشحیحص  ياهتسایس  لامعا  رد  ات  دنهد  رارق  یسررب  دروم 

 . دنریگب وگلا  نارگ  ذوفن  تاشرازگ 
؟  تسیک یعامتجا  یسدنهم  تیلباق  اب  صخش  کی 

دنناوتیم اهنآ  اب  سامت  يرارقرب  نیح  رد  صاخشا  رد  ذوفن  يزاس و  دعاقتم  کیرحت ,  هلیح ,  اب  هک  يدرف  هب 
ای یعامتجا  سدنهم  کی  دنروآ  تسد  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  تاعالطا   Social Engineer سدنهم کی  دنیوگ . 

اب ات  دروآیم  تسد  هب  ار  نآ  لاجم  تصرف و  ددرگیم "  دلوتم  دازون  لفط  کی  هقیقد  ره  رد  راعش "  اب  یعامتجا 
راک هب  ياهکینکت  یمامت  رد  هربخ  سدنهم  کی  هک  دنک .  دوخ  رظن  دروم  تاعالطا  یبایدر  هب  مادقا  يرگ  هلیح 

کیرحت هب  مادقا  یتاساسحا  طباور  زا  هدافتسا  اب  ات  دننکیم  یعس  اهنآ  بلغا  هک  دش  دهاوخ  قفوم  دوخ  هتفرگ 
 . دننک دوخ  لباقم  صخش 

دننکیم هدافتسا  اهنآ  زا  ینفلت  سامت  ماگنه  رد  هک  ییاهکینکت  ییادتبا و  ياههناهب  یعامتجا  نیسدنهم  رگا 
 ! دشاب هتشاد  هارمه  هب  ناشیار  هب  ار  یگرزب  زیاوج  دوب  نکمم  دندربیم  راک  هب  امنیس  يزاس و  ملیف  تراجت  رد 

 : یعامتجا نیسدنهم  عاونا 
ینف تاعالطا  هیاپ  رب  نیسدنهم  • 
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یناسنا ياهورین  هیاپ  رب  نیسدنهم  • 
اهرکه و نیا  ینف  تاعالطا  هیاپ  رب  ناسدنهم  رشق  رد   Fisher دنهدیم رونام  دوخ  تاعالطا  اب  هک  دنتسه  اه 

ياهمان ندیدزد  يارب  یلام  تاسسؤم  اهکناب و  نیغورد  تاحفص  هعسوت  یحارط و  هب  مادقا  هک  یناسک  دننام 
دوخ و ینف  مولع  قیفلت  زا  دوخ  ياهراک  رد  دننکیم  یعس  هک  یناسک  ای  دنیامنیم و  روبع  ياهزمر  يربراک و 

راداو ار  ربراک  هدننک  کیرحت  ياهنتم  اب  لیمیا  لاسرا  اب  هک  ییاهرکه  دننام  دنیامن  هدافتسا  یعامتجا  یسدنهم 
 . دننکیم همیمض  ياهلیاف  تفایرد  هب 

V

صاخشا اب  طابترا  داجیا  اب  ار  دوخ  فادها  هیلک  اهنآ  یناسنا  ياهورین  هیاپ  رب  یعامتجا  نیسدنهم  اب  سایق  رد  اما 
اب هدوبن و  يدایز  ینف  تاعالطا  ياراد  ًالومعم " دارفا  هنوگ  نیا  دنهدیم .  ماجنا  یکیزیف  سامت  ای  نفلت و  هلیسو  هب 

هب مادقا  یعامتجا  نیسدنهم  دنیامنیم .  نادنچ  ود  ار  دوخ  هلمح  تردق  ریثأت و  رهام  ناصصختم  اب  ندش  کیرش 
هتفرگ راک  هب  یسرتسد  داجیا  يارب  یکینکت  مجاهم  سانشراک  طسوت  اهدعب  هک  دننکیم  یتاعالطا  يروآ  عمج 

 . دوشیم
ناسنا یسانش  ناور 

اب امش  دینکیمن  راک  يرازفا  تخس  ای  رازفا  مرن  هنوگ  چیه  اب  امش  یعامتجا  یسدنهم  اب   Wetware بوطرم ای  اه 
دینکیم راک  دشابیم  اهناسنا  زغم  نهذ و  نامه  هک  اهرازفا   . Wetware رتویپماک مولع  رد  یناسنا  رصنع  کی 

لیسناتپ هدیاف و  نیمه  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا  نیسدنهم  دننکیم و  دامتعا  رگیدکی  هب  یعیبط  روط  هب  مدرم  دشابیم . 
 . دننکیم دارفا  رگید  زا  يرادرب  هرهب  هب  مادقا  یعیبط  تروص  هب  هدش  داجیا 

تسی زاس  دعاقتم  کیرحت و  رنه  لصا  رد  یعامتجا  یسدنهم 
 : دنکیم فیرعت  ار  کیرحت  داجیا  لماع  عون  تفه  لک  رد  یعامتجا  یسانش  ناور 

يریذپ قابطنا  سح  • 
لالدتسا قطنم و  • 

تاساسحا زاین و  • 
سرت تارابتعا و  • 
دنمفده تدعاسم  • 

بذاک تهابش  • 
یتاعالطا رونام  • 

VI

يریذپ قابطنا  سح  • 
یعس دربیم  یپ  دوخ  ینابرق  يریذپ  قابطنا  تیلباق  هب  هک  یماگنه  رگ  ذوفن  صخش  ناسنا ,  یعیبط  روتکاف  نیا  رد 
دشاب هتشاد  دوجو  نآ  رد  يریذپ  قابطنا  لمع  هک  يدنمراک  دسرب .  دوخ  فادها  هب  صخش  کیرحت  اب  ات  دنکیم 

ره زا  ات  دراد  لیامت 
دشاب و هتشاد  نارگید  قباطم  ناسکی و  يدروخرب  دنکیم  يوریپ  نآ  زا  نادنمراک  رگید  دراد و  دوجو  هک  ینوناق 

تقد اب  ار  ریز  يویرانس  عوضوم ,  نیا  رتهب  كرد  يارب  دهدیم .  قفو  دیدج  دادیور  کی  اب  ار  دوخ  ًاعیرس "
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 : دییامن هعلاطم 
شخب زا  یباهش  نم  مالس  ذوفن :  صصختم   Remote Support ماهتفرگ سامت  امش  اب  متسه و  يزکرم  نامزاس 

 . مهدب ماجنا  ار  يراک  نامدنار  ندرب  رتالاب  يارب  هرمزور  یسرزاب  اهراک و  ات 
 . ماهدینشن يزیچ  امش  راک  ماجنا  رود و  هار  ینابیتشپ  شخب  دروم  رد  اج  چیه  نم  " ًاعقاو ؟  دنمراک : 

یمسر روط  هب  ار  نامدوخ  تیلاعف  هک  تسه  يزور  ود  ای  کی و  ًابیرقت " ام  شتسار  هلب  هآ  ذوفن :  صصختم 
نیا تسیابیم  ام  نینچمه  دش  دهاوخ  بصن  نامزاس  لخاد  رد  هطوبرم  ياهدرب  يدوز  هب  میاهدرک و  عورش 

ياهرتویپماک یسرزاب  راک  طقف  هدنب  رضاح  لاح  رد  هک  میهدب  ماجنا  نادنمراک  هیلک  يارب  ار  هیلوا  یسرزاب 
رب ینبم  یشرازگ  اهنآزا  يدایز  دادعت  نم  راک  مامتا  زا  دعب  اهنآ  هیلک  رد  ماهدرک و  مامت  ار  لامش  هقطنم  نادنمراک 

دناهداد ناشمتسیس  تعرس  اهتیلاعف و  دوبهب 
تیفیک و نیرتالاب  مه  هیقب  رگا  سپ  بوخ  رایسب  " ًاعقاو ؟  دنمراک :  performance مه نم  دناهتشاد  ار  يراک 

؟  مهدب ماجنا  دیاب  يراک  هچ  نم  مشاب .  اهنآزا  یشخب  کی  اهنآ و  دننام  مهاوخیم 
VII

تروص هب  ار  اهراک  مامت  هدنب  دیهدب .  ماجنا  ور  یصاخ  راک  امش  هک  تسین  يزاین  هآ  ذوفن :  صصختم   Remote

هکبش روبع  زمر  يربراک و  مان  هب  طقف  نم  راک  نیا  ماجنا  يارب  و  مهدیم .  ماجنا   VPN متسه .  دنمزاین  امش 
تروص هب  دیناوتیم  امش  دنمراک :  Remote مان بوخ  رایسب  تس !  یلاع  یلیخ  نیا  دیهدب ؟  ماجنا  ار  راک  نیا 

نم يربراک   St810PX تسه .  نم 94812056  روبع  زمر  و 
هب هدنب  امش . کمک  زا  مرکشتم  یلاع !  رایسب  ذوفن :  صصختم   VPN تصرف نیلوا  رد  امش   Connect هدش و

دیما دیشک . . .  دهاوخ  لوط  هقیقد  دنچ  طقف  راک  نیا  داد .  مهاوخ  ماجنا  هنازور  همانرب  قبط  ار  اهراک  يهمه 
 ! دیشاب هتشاد  یبوخ  زور  مرا  و 

هب دنمراک  يریذپ  قابطنا  سح  زا  هدافتسا  وس  اب  دیتسناوت  امش  هلحرم  نیا  رد  دینکیم  هدهاشم  هک  روط  نامه 
هکبش هب  لاصتا  يارب  زاین  دروم  تاعالطا   VPN دیروآ .  تسدب  ار  نامزاس 

لالدتسا قطنم و  کیرحت  • 
هدرب هرهب  یعیبط  روط  هب  نآ  زا  یناسنا  ره  هک  تسا  ییاهیگژیو  زا  رگید  یکی  زین  لالدتسا  قطنم و  سح 

ادتبا دنمراک  اریز  ددرگیم  یعامتجا  سدنهم  کی  فادها  درب  شیپ  زا  عنام  زین  سح  نیمه  تاقوا  یضعب  رد  و 
نتفریذپ زا  اهتسایس  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  هدومن و  لیلحت  هیزجت  دوخ  نهذ  رد  ار  تساوخرد 

سح نیمه  زا  ات  دنرداق  دوخ  صاخ  ياهکینکت  اب  نیسدنهم  اما  دنکیم  يریگولج  رگ  ذوفن  ياهتساوخرد 
 . دنیامن هدافتسا  صخش  دوخ  هیلع  رب 

قطنم و ياراد  هتشاد و  ییانشآ  نامزاس  ياهتسایس  یتینما و  ریبادت  لقادح  اب  هدش  مادختسا  نادنمراک  هک  یتروص  رد 
ذوفن تسا  نادنمراک  هب  صقان  ياهشزومآ  رد  هشیر  فعض  طاقن  نیا  هک  دنشاب  فعض  طاقن  ياراد  اما  يوق  لالدتسا 

مادقا حیحص  هتفگ  ود  اب  اهنت  نامزاس و  تاعالطا  تینما  شخب  نادنمراک  بلاق  رد  تیوه  لعج  اب  یتحار و  هب  دناوت  یمرگ 
 . دیامن وا  زا  ساسح  تاعالطا  تفایرد  دنمراک و  قطنم  هوق  کیرحت  هب 

VIII

تینما زورما  دینادیم  امش  هک  روط  نامه  متسه .  تاعالطا  تینما  شخب  زا  ییاضر  هدنب  مالس  ذوفن :  صصختم 

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


( حیحص راتفگ  نیلوا   . ) تسا مهم  هداعلاقوف  یثحب  نامزاس  ياههکبش  يارب 
دوجو نیا  اب  ارچ  هک  تسا  روآ  بجعت  نیا  ماهدومن .  هعلاطم  ار  نآ  هب  طوبرم  ياهدرب  اج  همه  هدنب  هلب  دنمراک : 

 . دننکیم اهر  تظفاحم  نودب  ار  دوخ  ياههکبش  ناریدم ,  زا  ياهدع 
نادنمراک روبع  ياهزمر  ندوب  نمیا  زا  نانیمطا  مه  هدنب  راک  دییامرفیم و  تسرد  ًالماک " هلب  ذوفن :  صصختم 

؟  هتسرد دیشاب ,  نئمطم  ناتدوخ  رتویپماک  ندوب  نمیا  زا  دیهاوخیم  " ًاعطق امش  هک  متسه  نئمطم  نم  دشابیم . 
( حیحص راتفگ  نیمود  )
" ًالماک هلب  دنمراک : 

شیپ هلپ  هب  هلپ  ام  الاح  موش .  نئمطم  امش  روبع  زمر  ندوب  نمیا  زا  مهاوخیم  نم  نیاربانب  ذوفن :  صصختم 
ياهدیلک ًافطل " مینک .  میظنت  امش  رتویپماک  يارب  نمیا  ًالماک " روبع  زمر  کی  ات  میوریم   Ctrl-Alt-Delete ار

يور هدرشف و   Change Password دینک .  کیلک 
بوخ دنمراک : 

دییامن دراو  ار  هتشر  نیا  ًافطل " دیدج  روبع  زمر  يارب  ذوفن :  صصختم   As2!@?\S زا .  ام  دروسپ  نیا  رد 
راوشد رایسب  نآ  ندز  سدح  هک  میاهدرک  هدافتسا  هژیو  ياهرتکاراک  دادعا و  کچوک -  گرزب و  فورح  بیکرت 

 . تسا
؟  منک ضیوعت  ار  دوخ  روبع  ياهزمر  دیاب  راب  دنچ  نم  تسی ,  بوخ  هدیا  هلب  دنمراک : 

تروص رد  تس و  یفاک  تدم  کی  يارب  راک  نیا  میاهداد و  ریغت  ار  روبع  زمر  ام  بوخ ,  رایسب  ذوفن :  صصختم 
 . منکیم مالعا  ار  دیدج  روبع  زمر  تفرگ و  مهاوخ  سامت  امش  اب  نم  زاین 

هدوب قفاوم  اهنآ  اب  زین  لبق  زا  هک  حیحص  لالدتسا  ود  اب  اهنت  ینابرق  ویرانس  نیا  رد  دینکیم  هظحالم  هک  روط  نامه 
شمطخ اهتسایس و  نیودت  رد  فعض  ياههناشن  همه  اهنیا  هک  تسا  هداد  ذوفن  صصختم  اب  يراکمه  هب  نت 

 . دشابیم نامزاس 
IX

یهاوخ کمک  سح  زاین و  • 
هلیسو هب  هک  دننک  هیارا  ار  يدنمدوس  تامدخ  اهنآ  هب  لقا  دح  ای  دننک  کمک  نارگید  هب  ات  دنراد  لیامت  مدرم  بلغا 

تفایرد هب  مادقا  ینابرق  درف  زا  کمک  تساوخرد  کی  اب  دیناوتیم  امش  یهاوخ  کمک  يدنمزاین و  سح  کیرحت 
يادص کی  دیناوتب  رگا  نیا  رب  انب  دییامن .  نامزاس  یلام  تاعالطا  ای  روبع و  زمر  نوچ  ساسح  یتاعالطا 

هژیو هب  دننک  کمک  امش  هب  ات  دنوشیم  لاحشوخ  ناشبلغا  دیهد  ناشن  دوخ  زا  نفلت  طخ  تشپ  رد  هناتسود  هناب و  رهم 
شیب بتارم  هب  دامتعا  بلج  رد  مناخ  کی  تیسنج  اریز  دوشیم  رتهب  جیاتن  ددرگ  هدافتسا  مناخ  کی  يادص  زا  رگا 

 . دنشاب دمآ  راک  دنناوتیم  یتیسنج  ره  رد  نیمجاهم  هچ  رگ  دشابیم  نایاقآ  زا 
ار ینابیتشپ  کمک و  شخب  هب  ار  دوخ  زاین  دیدج  هدش  مادختسا  درف  کی  بلاق  رد  رکه  هک  ریز  نشور  لاثم  هب 

 . دییامرف هجوت  دهدیم  هیارا 
 . مراد امش  کمک  هب  ماهدرک و  عورش  ار  دوخ  راک  هزات  نم  مالس ,  ذوفن :  صصختم 

؟  دیآیم رب  هدنب  تسد  زا  یکمک  هچ  دیاهتفرگ .  سامت  یحیحص  ناکم  اب  امش  بوخ .  رایسب  دنمراک : 
دوخ روبع  زمر  يربراک و  مان  نم  اما  میرگب  تنیرپ  ماهدرک  هیهت  هک  یشرازگ  زا  مهاوخیم  ذوفن :  صصختم 
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سیورس هب  لاصتا  يارب  ار   Print ماهدرک .  شومارف  هکبش 
؟  تسیچ امش  يربراک  مان  دنمراک : 

منکیم رکف  ذوفن :  صصختم   Sahar Zamani

ار نآ  هک  دیتسه  نئمطم  امش  منیبیمن .  نامدوخ  ناربراک  تسیل  رد  ار  امش  يربراک  مان  نم  هنافسأتم  دنمراک : 
؟  دیاهتفگ حیحص 

X

نیلوا نیا  اما  هدرک  لاعف  ار  نم  يربراک  مان  هک  دوب  هتفگ  هدنب  تسرپرس  شتسار  منادیمن .  ذوفن :  صصختم 
ار نم  يربراک  مات  دیناوتیم  امش  موشب .  لصتم  هکبش  هب  منک و  هدافتسا  نآ  زا  مهاوخیم  نم  هک  تسا  يراب 

؟  دینک لاعف  ًاعیرس "
 . مرادن امش  تسرپرس  یمسر  تساوخرد  نودب  ار  راک  نیا  ماجنا  هزاجا  نم  مفسأتم ,  دنمراک : 

ناشیا منئمطم  نم  دراد و  هسلج  نایرتشم  زا  یکی  اب  رضاح  لاح  رد  نم  تسرپرس  هآ ,  ذوفن :  صصختم 
نامز رد  شرازگ  نیا  ندوبن  رضاح  زا  نم  دنهدب و  شیامن  يرتشم  هب  ار  شرازگ  نیا  تنیرپ  دنهاوخیم 

ماهدرک و عورش  ار  مدوخ  راک  هزات  نم  دینک ؟  کمک  نم  هب  دیناوتیم  امش  منارگن .  یلیخ  متسرپرس  تساوخرد 
 . مشاب هدرک  داجیا  مدوخ  سیئر  نهذ  رد  يدب  يرثا  کچوک  راک  نیا  اب  مهاوخیمن  نم 

مان دینک ...  ربص  هظحل  دنچ  منک .  کمک  امش  هب  مناوتب  هک  منکیم  رکف  نم  دوجو  نیا  اب  بوخ ,  رایسب  دنمراک : 
امش يربراک   SRZamani دشابیم .  امش 2393214  روبع  زمر  و 

 . مرکشتم ًاعقاو " هآ  ذوفن :  صصختم 
ینابرق دییامنیم ,  هدافتسا  یعامتجا  یسدنهم  رد  لباقم  درف  زاین  یهاوخ و  کمک  سح  کیرحت  زا  امش  هک  ینامز 

یشنکاو اب  رتقفوم  يذوفن  دشاب  رتشیب  هدش  نایب  یتاساسحا  هبنج  هک  ردقچره  دشابیم و  لد  ود  تاعالطا  هیارا  رد 
لصتم و رگیدکی  هب  اهنآ  یفطاع  تاساسحا  هک  یعقاوم  رد  هدوب و  یتاساسحا  اهناسنا  دش .  دیهاوخ  هجاوم  رتهب 

اب مجاهم  لبق  لاثم  رد  ددرگیم .  نامزاس  ياهتسایس  حیحص  يارجا  زا  عنام  سح  نیا  ددرگ ,  کیرحت 
یتاساسحا وا  دروم  رد  نامزاس  ینابیتشپ  کمک و  شخب  رد  رقتسم  درف  ات  دش  ببس  دوخ  هنادیماان  تساوخرد 

 . دهد رارق  وا  رایتخا  رد  ار  تاعالطا  دریگ و  میمصت 
تارابتعا کیرحت  • 

نیا رد  تشاد .  دهاوخ  دوخ  هارمه  هب  ار  جیاتن  نیرتهب  هک  تسا  ییاهشور  نیرترب  زا  یکی  تارابتعا  کیرحت 
ای ینویزیولت  تاغیلبت  رد  ًامتح " دییامنیم .  هدافتسا  وس  نامزاس  یقوقح  صاخشا  زا  یکی  تارابتعا  زا  امش  هلحرم 

تالوصحم غیلبت  هب  مادقا  ییامنیس  هتسجرب  ياههرهچ  ای  ناراکشزرو  هک  دیاهدید  ار  ینابایخ  ياهدروب  لیب 
هب مادقا  هک  تالوصحم  نآ  دروم  رد  اهنآ   . دنیامنیم هارمه و ...  نفلت  راولش –  تک  شفک –  لثم  دوخ  هقالع  دروم 

دیلوت صصختم  دننکیم  ناشتاغیلبت 
XI

يوریپ اهنآزا  هدرک و  شوگ  اهنآ  هب  مدرم  دنشابیم  ياهژیو  تیعقوم  ياراد  نوچ  اما  دنشابیمن  ناشتیفیک  لرتنک  ای 
تکرش کی  رد  ییالاب  ماقم  ياراد  هک  یسک  دننام  ناسکی  یکیتکات  زا  ام  زین  یعامتجا  یسدنهم  رد  دننکیم . 

 . گرزب نامزاس  کی  الاب  هدر  ناریدم  تیوه  لعج  دننام  مینکیم  هدافتسا  تسا  گرزب 
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؟  ینف ینابیتشپ  شخب  ریخ ,  هب  امش  زور  مالس  ذوفن :  صصختم 
دییامرفب هلب  مالس ,  دنمراک : 

هبعش ریدم  هداز  نسح  هدنب  ذوفن :  صصختم   X نامزاس یعقاو  ناریدم  زا  یکی  هداز  نسح  مشابیم (  کناب 
 ( تسا هدروآ  تسد  هب  درک  میهاوخ  رکذ  هک  یقیرط  هب  ار  وا  مان  رگ  ذوفن  هک  دشابیم 

؟  نابرق منک  کمک  امش  هب  مناوتیم  هنوگچ  بوخ ,  رایسب  دنمراک : 
هکبش هب  مناوتیمن  منکیم  یعس  ردقچره  هدنب  ذوفن :  صصختم   Dial Up ام هبعش  اریز  مدرگ ,  لصتم  نامزاس 

تسیابیم ام  هدومنن و  هعجارم  نآ  لوئسم  زونه  هک  تسا  هدش  كاپ  ًالماک  یلبق  تامیظنت  هداد و  اقترا  ار  اهمتسیس 
لاصتا نونکا  مه   Dial Up ددجم يدنب  هرکیپ  رد  نم  هب  ًافطل " مینک  يدنب  هرکیپ  ار   Connection دینک کمک 

.
تسا هدنب  هدش  فیرعت  يراک  هدودحم  زا  جراخ  رما  نیا  هنافسأتم  دنمراک : 

تروص رد  اریز  دینک  کمک  لاصتا  نیا  داجیا  رد  هدنب  هب  تسیابیم  امش  اما  مشابیم  علطم  نم  ذوفن :  صصختم 
راک و نیا  لوئسم  دنمراک  ًاملسم " هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  هبعش  يارب  يدایز  تالکشم  هکبش  هب  هدنب  لاصتا  مدع 

 . دیشابیم نآ  یلصا  لماع  امش 
کی تخاس  هب  مادقا  امش  اب  ماگمه  مه  هدنب  ات  دیهدب  هزاجا  بوخ  رایسب  دنمراک :   Connection میامن .  دیدج 

ادتبا دریگیم  رارق  وا  تساوخ  رد  ربتعم و  ناریدم  زا  یکی  لباقم  رد  دنمراک  هک  ینامز  دنمراک  ویرانس  نیا  رد 
ددرگیم راک  راکنا  بقاوع  زا  سرت  همهاو و  راچد  وا  یتقو  اما  دنک  ارجا  حیحص  ار  اهتسایس  ات  دنکیم  یعس 

داجیا نامز  رد  دنک .  کمک  لاصتا  کی  داجیا  يارب  تامیظنت  داجیا  رد  رگ  ذوفن  هب  ماگ  هب  ماگ  ات  دوشیم  رضاح 
دنمراک هک  یماگنه  هک  دشابیم  زاین  روبع  زمر  يربراک و  مان  نفلت –  هرامش  دننام  یتاعالطا  هب  دیدج  لاصتا 

لکشم و كرد  يارب  وا  ندومن  راداو  تاساسحا و  کیرحت  زا  هدافتسا  اب  تسیابیم  رگ  ذوفن  دش  ایوج  ار  تاعالطا 
دینک بجعت  امش  هک  تسا  نکمم  دروآیم .  تسد  هب  مه  ار  يربراک  مان  روبع و  زمر  دنمراک  زا  نآ  بقاوع 

هجوت دیاب  دروآ .  تسد  هب  ار  تاعالطا  يرگید  نامزاس  ره  ای  کناب  جراخ  زا  مجاهم  درف  تسا  نکمم  هنوگچ 
ناونع اب  یتمسق  گرزب  ياهنامزاس  ياه  تیاسبو  یمامت  رد  ًابیرقت " هک  تشاد   profile يواح هک  ریدم  ره 

اهنت تسیابیم  امش  ناتیاهراک  ماجنا  يارب  دراد و  رارق  نس و ...  لیمیا –  سردآ  سکع –  دننام  یتاعالطا 
شخب نوچ  دیهد و  رارق  لعج  هدافتسا و  دروم  ار  صاخشا  زا  یکی  هدش  رکذ  تاعالطا  هب  هیبش  یتاعالطا 

مه هدینش  رگا  یتح  دناهدینشن  اهنآ  يادص  ای  دنا  هدومنن  هدهاشم  ار  ناریدم  کت  کت  یکیزیف  تروص  هب  ینابیتشپ 
 . تشاد دیهاوخ  ییالاب  تیقفوم  دصرد  هدوب و  توافتم  یکدنا  ور  رد  ور  يادص  اب  طخ  تشپ  يادص  دنشاب 

XII

دنمفده تدعاسم  • 
هب مه  دیاهدومن و  یعقاو  کمک  ینابرق  صاخشا  ای  صخش  هب  مه  امش  بلاج  کینکت  نیا  زا  هدافتسا  ماگنه  رد 

کمک امش  هب  مه  هک  دشابیم  نکسم  یتالماعم  هاگنب  بحاص  درف  کی  هب  هیبش  کینکت  نیا  دیاهدیسر .  دوخ  فادها 
دوس راک  نیا  اب  هکنیا  مه  دیربب و  راک  هب  لزنم  هراجا  ای  دیرخ  رد  نکمم  وحن  نیرتهب  هب  ار  دوخ  لوپ  امش  ات  دنکیم 

تکرش کی  هک  دشابیم  ینامز  کیتکات  نیا  يارب  نشور  ًالماک " لاثم  کی  ددرگیم .  صخش  دوخ  بیصن  یبوخ 
هلیسو هب  اهتکرش  نامز  نیا  رد  دهدب .  لاقتنا  رگید  یناکم  هب  ناکم  کی  زا  ار  دوخ  راک  لحم  ات  دراد  دصق 
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 . دنناسریم نادنمراک  هیلک  عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  همانربخ  لاسرا  ای  اهذغاک و  بصن  قیرط  زا  یناسر  عالطا 
شخب نیمدختسم  ياهراک  هدش و  علطم  یشک  بابسا  نامز  دیدج و  لحم  سردآ  زا  رگ  ذوفن  صخش  ماگنه  نیا  رد 

شخب نادنمراک  هک  یماگنه  ات  دیدج  هیحان  رد  نیمک  زا  سپ  رگ  ذوفن  دریگیم .  دوخ  رظن  ریز  ار  تاکرادت 
زاین کمک  هب  لیاسو  تکرح  رد  یصخش  دوشیم  هجوتم  رکه  هک  ینامز  دنکیم ,  ربص  دنسرب  هار  زا  تاکرادت 

 . تاکرادت شخب  دنمراک  ار  رگید  فرط  هتفرگ و  دوخ  ار  بابسا  زا  فرط  کی  هداد و  کمک  داهنشیپ  وا  هب  دراد 
تراک ياههاگتسد  لخاد  رد  ار  دوخ  ياهتراک  تسیابیم  نادنمراک  دنراد  ار  نامزاس  هب  دورو  دصق  هک  یماگنه 

هب دورو  هزاجا  ات  دهاوخیم  دوخ  ناراکمه  زا  مدختسم  هلحرم  نیا  رد  دریگ و  یسررب  اهنآ  تیوه  ات  هداد  رارق  ناوخ 
نایب صخش  تدعاسم  کمک و  ار  نآ  لیلد  دوش و  هداد  رکه  هب  تراک  هیارا  نودب  رابکی  نیمه  يارب  اهنت  نامتخاس 

دنک ادیپ  ار  دیدج  ياهرتویپماک  اب  یلاخ  کقاطا  ات  دنکیم  یعس  نامتخاس  لخاد  هب  رکه  ندش  دراو  زا  سپ  دنکیم . 
ياهرد زا  هتفرگ و  دوخ  شود  رب  هدرک ,  دنلب  ار  نآ  زاین  تروص  رد  ای  دوخ و  ياهراک  ماجنا  عورش  وا  سپس 

لاوس یتینما  دراگ  ای  هتسب  رادم  ياهنیبرود  دروم  رد  امش  دیاش  دوشیم .  جراخ  نامتخاس  زا  گنیکراپ  لثم  رگید 
تازیهجت لمح  دهاش  لبق  زا  نادنمراک  هیلک  اریز  دنکیمن  کش  رگ  ذوفن  هب  یسک  رگید  تلاح  نیا  رد  اما  دینک 

دهاوخن کش  مود  راب  يارب  وا  هب  سک  چیه  سپ  دناهدوب  تاکرادت  شخب  نادنمراک  طسوت  دیدج  لحم  هب  نامزاس 
 . درک
XIII

بذاک تهباشم  • 
تبسن نیرتشیب  نامز  هب  اما  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  دایز  هک  تسا  ییاهکینکت  زا  رگید  یکی  بذاک  تهباشم 
هباشت زورب  هب  مادقا  نانکراک  اب  یکیزیف  دروخرب  کی  رد  امش  کینکت  نیا  رد  دراد .  جایتحا  اهکینکت  رگید  هب 

دینکن شومارف  دیراد .  قفاوت  رگیدکی  اب  دیهد  ناشن  ات  دییامنیم  ناتیاهیمرگرس  یصخش و  ياه  يدنم  هقالع  نیب 
يارب یلیسناتپ  دوخ  نیا  سپ  دنیوگب ,  نخس  دوخ  ياهیمرگرس  قیالع و  دروم  رد  ات  دنراد  لیامت  اهناسنا  هک 

یندیشون و فرص  ای  تایناخد  لامعتسا  تهج  ییاهناکم  يراد  اهنامزاس  هیلک  لاثم  يارب  دشابیم .  اهنآرد  ذوفن 
هشوگ کی  رد  امش  اهناکم  نیا  رد  تسا !  ذوفن  تست  نیصصختم  تانیرمت  يارب  بسانم  یلحم  هک  دشابیم  ... 

هتفر و شرانک  هب  دیشابیم  ندز  مدق  ای  راگیس  ندرک  نشور  لاح  رد  یصخش  دینکیم  هدهاشم  هک  ینامز  هتسشن و 
طاقن ندرک  ادیپ  تبحص و  رس  ندرک  زاب  هب  مادقا  یقافتا  ًالماک " و  ای ...  كدنف  لثم  کچوک  تساوخرد  کی  اب 

 . دییامنیم فده  دوخ و  نیب  كرتشم 
؟  دیراد هچب  ذوفن :  صصختم 
مراد رسپ  ات  هس  نم  هلب  دنمراک : 

هک دینک  ناونع  دیاب  دیشاب  هتشادن  يدنزرف  امش  هک  یتروص  رد  مراد !  مه  نم  سپ  " ( ؟  ًاعقاو ذوفن :  صصختم 
؟  دنتسه هلاس  دنچ  امش  نادنزرف  دینک )  ادیپ  ار  يرتشیب  هباشت  طاقن  هتشاد و  دنزرف 

7 دنمراک :  9 و 14 , 
" ًالماک دیابن  دنتسه (  هلاس  منارتخد 10 و 12  هلاس و  نم 8  رسپ   . دنتسه نم  ياههچب  نس  مه  هآ  رگ :  ذوفن 
رکذ ریخأت  هیناث  مدص  دنچ  اب  تیسنج و  اب  هارمه  ار  اهنس  درک و  دهاوخ  کش  صخش  اریز  دشاب  مه  هب  هیبش 

 ( دینک
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 ! یفداصت هچ  دنمراک : 
اب دیزادرپیم و  دنکیم  رکذ  صخش  هک  يزیچ  ره  اب  قفاوت  رتشیب و  كرتشم  طاقن  نتفای  يارب  نداد  همادا  هب  امش 

ار صخش  زور  ره  تسیابیم  امش  دینکیم .  داجیا  صخش  اب  هناتسود  هطبار  کی  امش  اهتهابش  نیمه  زا  هدافتسا 
XIV

یکی مالعا  درف و  ریسم  نایب  اب  نامزاس  یلیطعت  ماگنه  رتهتفرشیپ  لحارم  رد  ای  هدرک  یهارمه  ندز  مدق  ماگنه 
امش هدرک و  دامتعا  امش  هب  اقآ  ای  مناخ  صخش  نآ  بیترت  نیا  هب  دیناسرب و  شلزنم  برد  ار  صخش  اهریسم  ندوب 

صخش کمک  هب  دوخ  تراک  ندرک  شومارف  ناونع  اب  دیراد  ار  نامزاس  هب  دورو  دصق  هک  ینامز  یتح  دیناوتیم 
 . دیوش دراو 

دراد و دوجو  كرتشم  تروص  هب  یعامتجا  ناسدنهم  هیلک  نهذ  رد  زیچ  کی  اهنت  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب 
 . دشابیم نارگید  دامتعا  زا  يرادرب  هرهب  مه  نآ 

یتاعالطا رونام  • 
تاعالطا يردق  هب  امش  حطس  نیا  رد  دشابیم .  یتاعالطا  رونام  یعامتجا  یسدنهم  ياهکیتکات  زا  لماع  نیرخآ 

 . دینک هلداجم  ثحب و  عوضوم  نآ  دروم  رد  دیاب  روطچ  دینادیم  هک  تشاد  دیهاوخ  صاوخ  عوضوم  کی  دروم  رد 
فده نامزاس  دراو  ياهکبش  تامدخ  رواشم  تکرش  کی  فرط  زا  هک  دییامنیم  دومناو  يروط  امش  لاثم  يارب 

زا ات  دیراد  دصق  هک  دییوگیم  هدش و   Router هب مادقا  حطس  نیا  رد  امش  یماگنه  دییامن .  ینف  دیدزاب  نامزاس  ياه 
لیبق زا  یبایریسم  ياه  لکتورپ  دروم  رد  دوخ  تاعالطا  نداد  رونام  ثحب و   RIP و OSPF یسرتسد حوطس  ای 
ACL رواب ار  امش  تکرش  نانکراک  دیزادرپیم  دنراد  دربراک  اه  بای  ریسم  رد  هک  ینف  تاعالطا  رگید  اه و 

 . دننکیم ایهم  امش  يارب  ار  یسرتسد  ناکما  هدومن و 
اب نآ  بیکرت  رد  لماع  نیا  هدافتسا  جوا  اما  دشابیم  یتاعالطا  رونام  ياهدربراک  زا  یکی  اهنت  دش  هتفگ  هک  یلاثم 

 . دشابیم تاساسحا  زاین و  ای  لالدتسا  قطنم و  دننام  يرگید  لماوع 
قفوم یعامتجا  سدنهم  کی  ياهیگژیو 

رد هشیمه  ار  ریز  رصنع  هس  تسیابیم  دوخ  ياههژورپ  رد  جیاتن  نیرترب  نتشاد  راک و  رد  ندوب  قفوم  يارب 
 : تخادرپ میهاوخ  اهنآزا  مادکره  لماک  حیضوت  هب  هک  دیشاب  هتشاد  رظن 

XV

يرابدرب • 
نانیمطا • 

یهاگآ • 
یعامتجا یسدنهم  رنه  رد  يرابدرب  • 

دناوتن رگا  یعامتجا  سدنهم  کی  دشابیم .  یمهم  هداعلاقوف  روتکاف  یعامتجا  یس  دنهم  رد  يروبص  يرابدرب و 
هکنیا زا  لبق  وا  اریز  ددرگیم  لکشم  راچد  هشیمه  دوخ  ياهراک  رد  دنک  ظفح  ار  دوخ  يروبص  يدرس و  نوخ 

رایسب يراک  نیا  هک  دنکیم  ساسح  تاعالطا  ندش  ایوج  هب  مادقا  دروآ  دوجو  هب  دوخ  فده  رد  ار  دامتعا  سح 
دنمراک کی  اب  سامت  نیدنچ  یتح  ات  دراد  ییاناوت  رثوم  یعامتجا  سدنهم  کی  دشابیم .  هنوگ  روتامآ  تسردان و 

طوبرم ان  یثحابم  اب  ار  دوخ  ياهوگتفگ  هشیمه  تسیابیم  امش  دسرب .  دوخ  رظن  دروم  تاعالطا  هب  ات  دنک  رارقرب 
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 : دیربب یپ  روتکاف  نیا  ندوب  ساسح  هب  ًالماک " ات  دییامرف  هجوت  ریز  لاثم  ود  هب  دییامن .  نایب  یلصا  عوضوم  هب 
 : کی هرامش  ویرانس 

 . مشابیم نامزاس  يرادا  لاوما  شخب  زا  ینامز  نم  مالس  ذوفن :  صصختم 
؟  منک کمک  امش  هب  مناوتیم  هنوگچ  مالس  دنمراک : 

ار امش  دروسپ  ات  تسا  زاین  میتسه و  دوخ  هدش  طبض  ياهدروکر  یناسر  زور  هب  لاح  رد  ام  ذوفن :  صصختم 
 ! مینادب

 . میهدب امش  هب  ار  دوخ  روبع  ياهزمر  میناوتیمن  ام  هنافسأتم  دینک ...  ربص  هظحل  دنچ  دنمراک : 
 : ود هرامش  ویرانس 

عورش تسا  راد  روخرب  يرتمک  تیمها  زا  هک  یتاعالطا  ندش  ایوج  اب  ار  دوخ  ياهلاوس  رگ  ذوفن  ویرانس  نیا  رد 
 . درک دهاوخن  کش  وا  هب  دنمراک  نیاربانب  دنکیم 

 . مشابیم نامزاس  يرادا  لاوما  شخب  زا  ینامز  نم  مالس  ذوفن :  صصختم 
؟  منک کمک  امش  هب  مناوتیم  هنوگچ  مالس  دنمراک : 

يرازفا مرن  يرازفا و  تخس  لاوما  زا  هدش  طبض  ياهدروکر  یناسر  زور  هب  لاح  رد  ام  ذوفن :  صصختم 
رتویپماک زا  امش  میراد .  زاین  امش  رتویپماک  دروم  رد  تاعالطا  زا  یخرب  هب  میتسه و  نامزاس   Laptop

ای دینکیم  هدافتسا   Desktop  ؟
دنمراک  : Desktop

XVI

سیک تشپ  ای  ولهپ و  رد  نآ  بسچرب  دیناوخب ؟  نم  يارب  ار  دوخ  رتویپماک  لایرس  دیناوتیم  ذوفن :  صصختم 
نیاربانب ددرگ  بصن  نازیهجت  هیلک  يور  رب  اهبسچرب  نیا  تسیابیم  اهنامزاس  رد  تسا ( .  هدش  بصن  امش 

هتشاد و وج  ًامتح "و  بسچرب  نیا  هک  دروآ  دوجو  هب  دنمراک  رد  ار  نانیمطا  نیا  دناوتیم  هدش  هدیسرپ  لاوس 
 ( تسا عالطا  اب  طخ  يوس  نآ  صخش 

946128 دنمراک :   ST
هخسن دیناوتیم  بوخ .  رایسب  ذوفن :  صصختم   Internet Explorer یسرتسد يارب  دییوگب ؟  نم  هب  ار  دوخ 

يونم زا  تس  یفاک  نآ  هب   Help هنیزگ  About دینک .  باختنا  ار 
6.0 دنمراک : 

؟  چنیا ای 15  دینکیم  هدافتسا  چنیا  روتینام 17  زا  امش  بوخ .  ذوفن :  صصختم 
چنیا  15 دنمراک : 

يربراک مان  زا  زونه  امش  و  ذوفن :  صصختم   Rkarimi يادتبا رد  ینابرق  هک  یتروص  رد  دینکیم ( ؟  هدافتسا 
دیشاب هتشادن  ییانشآ  لبق  زا  ای  دیدشن و  ایوج  ار  نآ  امش  وگتفگ  نیح  رد  ای  دیامنن و  یفرعم  ار  دوخ  سامت 

لثم 45563 دینزیم  سدح  دسریم و  ناترکف  هب  هک  يربراک  مان  ره  زا  دیناوتیم   ST يربراک مان  ات  دینک  هدافتسا 
 ( دیروآ تسد  هب  ار  حیحص 

هدنب يربراک  مان  ریخ  دنمراک :   RA_Karimi تسا . 
لاح رد  و  درک .  مهاوخ  هفاضا  دوخ  شرازگ  هب  نآ  دروم  رد  حیضوت  کی  هدنب  بوخ .  رایسب  ذوفن :  صصختم 
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؟  دییامنیم هدافتسا  يروبع  زمر  هچ  زا  رضاح 
45356621 دنمراک : 

همادا دوخ  تالاوس  هب  دیاب  امش  دییامنیم ( ؟  هدافتسا  یسوام  عون  هچ  زا  امش  و  بوخ .  رایسب  ذوفن :  صصختم 
 ( ددرگن كوکشم  امش  هب  دوخ  ساسح  تاعالطا  هیارا  زا  سپ  دنمراک  ات  دیهد 

نامه رد  ار  دوخ  طابترا  یتسیابیم  امش  دیامن  يریگولج  دوخ  روبع  زمر  هیارا  زا  دنمراک  کی  هک  یتروص  رد 
رارقرب ار  هباشم  طابترا  دشابیمن  انشآ  نامزاس  ياهتسایس  اب  دایز  هک  يرگید  دنمراک  اب  هدومن و  عطق  هلحرم 

 . دییامن
XVII

یعامتجا یسدنهم  رد  دامتعا  شقن  • 
 . دییامن رارقرب  دامتعا  سح  کی  دوخ  فده  اب  تسیابیم  امش  دیراد .  زاین  زین  دامتعا  هب  امش  يرابدرب  رانک  رد 

دصق امش  هک  یماگنه  درک .  دهاوخ  کمک  نانیمطا  داجیا  رد  امش  هب  دنمفده  تدعاسم  بذاک و  ياهتهابش  هشیمه 
دینک هجوت  تقد  اب  وا  یعامتجا  راتفر  هب  تسیابیم  دیراد  ار  درف  کی  لباقم  رد  یعامتجا  یسدنهم  ماجنا  هب  تردابم 

يور رب  رگا  دیهد ,  ماجنا  ار  وا  هب  هباشم  لمع  تسیابیم  امش  تشاد  شتسد  يور  رب  یناشن  کی  امش  ینابرق  رگا  . 
ای ندومن  هنیآ  کینکت  لمع  نیا  هب  دیهد .  ماجنا  وا  هباشم  لمع  کی  تسیابیم  امش  دوب  یشارخ  وا  رس   Mirror

هک یماگنه  درادن .  راتفگ  نابز و  زا  هدافتسا  هب  يزاین  اما  دشابیم  بذاک  ياهتهباشم  زا  شخب  کی  هک  دنیوگیم 
يارب راد  هدنخ  ای  بلاج  عوضوم  کی  نایب  هراچ  نیرتهب  دوشیم  نامگدب  هتسخ و  امش  ياهلاوس  زا  صخش 

Relax ات دوشیم  بجوم  هدوب  يرسم  دنلب  يهدنخ  اریز  دیدنخب  دنلب  يادص  اب  یتسیابیم  امش  هک  دشابیم  درف  ندرک 
هدوبن بلاج  دایز  امش  کج  ای  هتفگ  دینکیم  رکف  هک  یتروص  رد  هتبلا  دیآ (  رد  هدنخ  هب  امش  هدنخ  زا  مه  صخش 

 ( تسا
یعامتجا یسدنهم  رد  یهاگآ  • 

فده نامزاس  دروم  رد  وا  تاعالطا  یهاگآ و  قفوم  یعامتجا  سدنهم  کی  ياهیگژیو  زا  روتکاف  نیرخآ  اما 
تاعالطا یلمع  هنوگ  ره  ماجنا  زا  لبق  تسیابیم  دیدرگ  رهاظ  حیحص  ناتراک  رد  دیهاوخیم  امش  رگا  دشابیم . 

هک نامزاس  دارفا  زا  يدادعت  مان  زا  یهاگآ  هب  امش  عورش  زا  لبق  دیروآ .  تسد  هب  ار  تکرش  هرا  هب  رد  زاین  دروم 
تیاسبو زا  ًامیقتسم " دیناوتیم  ار  تاعالطا  نیا  امش  دیراد .  زاین  دیراد  ار  اهنآ  اب  سامت  يرارقرب  دصق  امش 

رود حالطصا  رد  يارب  یعونتم  دایز و  ياهکینکت  دییامن .  بسک  نادنمراک  یلخاد  ياههم  ان  ربخ  ای  نامزاس 
امش لاثم  يارب  دراد  دوجو  نادنمراک  دروم  رد  تاعالطا  بسک  يارب  نامزاس  کی  ياهیشنم  اهروتارپا و  ندز 
هرهب هب  مادقا  دوخ  زاین  دروم  تاعالطا  بسک  زا  سپ  هظحل  نامه  رد  دیوش و  نامزاس  کی  دراو  یتح  دیناوتیم 

هب نامزاس  هب  صاخشا  دورو  اب  تقفاوم  يارب  اهتکرش  زا  يرایسب  دییامن .  دوخ  فادها  يزاس  هدایپ  يرادرب و 
هیضق زا  هدافتسا  اب  دیناوتیم  امش  اما  دنراد  زاین  یکینورتکلا  ياهتراک  هلمج  زا  ییاههناشن   Piggyback ای

هیضق رد  دیراذگب .  رس  تشپ  ار  تافیرشت  نیا  ندرک  لوک   Piggyback هدرک و ربص  نامزاس  نوریب  رد  امش 
" ًالماک ار  فرط  هک  دییامنیم  دومناو  دیلوغشم و  رگیدکی  اب  ندرک  تبحص  هب  هک  یلاح  رد  نادنمراک  زا  یکی  اب 
رد تسیابیم  دوب  هفیظو  هب  ماجنا  لوغشم  نامزاس  تسارح  هک  یتروص  رد  و  دیدرگیم .  نامزاس  دراو  دیسانشیم 

هژیو هب  دییامن  هدافتسا  وس  تیعقوم  زا  دنتسه  هجاوم  ماحدزا  اب  هک  اهحبص  دننام  نامزاس  يراک  غولش  ياهتعاس 
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 . دیشاب نامزاس  لخاد  هب  گنیکراپ  هار  رد  نادنمراک  زا  یکی  اب  وگتفگ  لاح  رد  امش  هک  ینامز 
ات ناسنا  یسانش  ناور  حطس  زا  یعامتجا  یسدنهم  ياهکینکت  اب  ار  امش  ات  میاهدرک  یعس  هلاقم  نیا  رد 

زین امش  شیادیپ  امش و  دوخ  هب  اهنآزا  رتهب  هچ  ره  هدافتسا  اما  مییامن  نایب  دامتعا  بلج  يارب  تاکن  نیرتکچوک 
دنمراک کی  رگید  يرایسب  رایع و  مامت  یعامتجا  سدنهم  کی  داز  ردام  روط  هب  دارفا  زا  ياهدع  دراد .  یگتسب 

هتشون تسد  تاشرازگ ,  زا  هلاقم  نیا  رد  دشاب .  ناسدنهم  ياقب  يارب  یلیلد  نیمه  دیاش  دنشابیم و  هدنیآ  رد  ینابرق 
نایاقآ دننام  ملع  نیا  گرزب  دیتاسا  براجت  اه و   Ed Skoudis , Kevin Mitnick و Andrew Whitaker

حیحص شزومآ  اب  ات  تسا  دیما  میهد .  هیارا  امش  هب  ار  ملع  نیا  ياهدرواتسد  نیرخآ  میناوتب  ات  تسا  هدش  هدافتسا 
 . میشابن اهنآ  نایز  ررض و  تاعالطا و  تشن  دهاش  هاگ  چیه  دازآ  ای  یتلود و  گرزب  تاسسؤم  نانکراک  هب 

ربیاس ياضف  رد  داهج  - 7

همدقم
زا رتيراک  ام ،  نایعیش  زا  کی  ره  دیایب ،  ام  يدهم  دتفیب و  ام  تسد  هب  روما  مامز  هاگره  دومرف :  مالسلاهیلع )   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح 

تمحر هک  تسا  یماگنه  نیا  دنبوکیم و  ار  نانآ  تسد  ابو  دنراذگیم  اپ  ریز  هب  ار  ام  نانمـشد  دش . دنهاوخ  ریـشمش  زارت  هدـنرب  ریش و 
. دوشیم لزان  ادخ  شیاشگ  ناگدنرب  ربو  دیآیم  دورف  دنوادخ 

یتقو مینکیم ،  هراظن  ار  تافیـصوت  نیا  اب  شیوخ  هلـصاف  میرگنیم و  مالـسلاهیلع  راهطا  همئا  ثیداـحا  نانخـس و  زا  تسد  نیا  هب  یتقو 
بئاصم یتقو  میتفایم و  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  نامرورـس  الوم و  ییاهن  تدای  هب  یتقو  مینکیم ،  رورم  ار  تبیغ  ناـمز  رد  شیوخ  فیاـظو 

تمادن و زا  ینیگنـس  راب  دنکیم  روطخ  نامنهذ  رد  هک  يزیچ  اهنت  میروآیم  دای  هب  ار  مالـسلاهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  كاندرد 
 . دوب دهاوخ  مالسلاهیلع  تیب  لها  ترضح  هاگشیپ  رد  يراسمرش 

( ءادفلا همدقم  بارتل  انحاورا   ) رصع یلو  ترضح  لباقم  رد  ار  نامفیاظو  مینک  شومارف  رگا  میتسه  یناوریپ  دب  هچ  یتسار  هب  و 
ناشتایـصوصخ تافـص و  زا   . دروآ نایم  هب  نخـس  نینمؤم  هاگیاج  نأش و  رد  اهراب  اهراب و  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما 

رب ناشیا  ياههلیح  اـهماد و  زا  ار  نینمؤم  هدرک و  هلگ  شنایرگـشل  ناطیـش و  تواقـش  زا  اـهراب  دـنراد . شود  رب  هک  یفیاـظو  زا  تفگ و 
دـش لفاغ  شنمـشد  زا  سکره  هنع ((  منی  مل  مان  نم  دومرف :  تشاد و  رظن  ریز  ار  وا  دیاب  هشیمه  هکنیا  تفگ و  نمـشد  زا  تشاد .  رذح 

(( دش دهاوخن  لفاغ  وت  زا  نمشد  ،
ار هتفر  ورف  تلفغ  باوخ  رد  نامدرم  هک  دیشکیم  اهجنر  ود  ومن  یم  ام  هب  نمـشد  ندناسانـش  رد  یعـس  شیوخ  ملع  هب  مالـسلاهیلع  ماما 

شیوخ رمع  مامت  يهزادنا  هب  یتدم  يارب  هدرک و  روصت  نارگید  شود  رب  شیوخ  فیاظو  هک  ینایامن  ناملسم  رایسب  هچ  اما  دیامن  رادیب 
. دندوب هتفر  ورف  باوخ  هب 

 (( دروآ دوخ  هب  ار  وا  اههسیسد  دش  لفاغ  دوخ  نمشد  زا  هک  ره  دیاکملا (( هتهبنا  هودع  نم  مان  نم  دومرفیم :  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
؟؟؟  میتسه نینچ  نیا  زین  ام  ییوگ  دنتشادن و  يرادیب  دصق  نانچمه  ماما  نایفارطا  ییوگ  اما 

 . میرب یمرس  هب  تلفغ  رد  نانچمه  اما  دش  بیرخت  ارماس  رد  مالسلاهیلع  موصعم  ماما  ود  هاگراب  میدرک ،  شومارف  ار  نمشد 
 . میدوب لوغشم  دوخ  یگرم  زور  هب  انتعا  یب  نانچمه  ام  دش و  یتمرح  یب  جع )   ) نامنامز ماما  هاگشیپ  هب   . میدرمش مک  ار  نمشد 

نانچمه ام  دندش و  هدینارذگ  غیت  مد  زا  هتسد  هتسد  دش و  رداص  مالسلاهیلع )  تیب (  لها  ناوریپ  راتشک  مکح  میدش ،  لفاغ  نمـشد  زا  -
. میاهداتفا رود  شیوخ  فیاظو  زا 

لتق و هب  ناتـسیس  رد  هدومن و  داجیا  اهکهورگ  ناریا ،  نامدوخ  روشک  رد  نامرـس و  ریز  رد  هک  یلاـح  رد  میتشادـنپ  هتفخ  ار  نمـشد  - 
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 . دسرب تختیاپ  هب  ات  تسا  هدنام  الاح  میتفگ  ام  تخادرپ و  تراغ 
هداتـسیا و توهبم  ام  دزاس و  لحنم  ار  نامدـیلقت  عجارم  یتن  رتنیا  ياههاگیاپ  مامت  زور  کی  رد  وا  ات  میدـنام  لـفاغ  نمـشد  تاوطخ  زا  - 

 . میدرک هراظن 
لها ياههناخ  نورد  يارب  تخاس و  هدامآ  ناناوج  يارب  اهباتک  اـه و  CD اهتیاس ،  وا  میدنام و  عالطا  یب  نمـشد  لیاسو  رازبا و  زا  - 

 . میدز دنخبل  تلاهج  يور  زا  طقف  ام  دروآ و  هیده  عیشت 
ام و نایم  تسا  یتوافت  هچ  هک  دوش  رتيدج  لاوس  نیا  ات  دـنام  باوج  یب  همه  هک  نمـشد  ياباحم  یب  همجه ي  هلمح و  راب  نارازه  و  - 

. دوشگیم نخس  هب  بل  ناشیا  تمذم  رد  مالسلاهیلع )  ماما (  دندوب و  هدرک  هطاحا  ار  مالسلاهیلع )  نینموملا (  ریما  هک  اهنآ  نایم 
يزیرنوخ نوخ و  هب  دـننکیم و  ریفکت  مه  ار  ننـست  لها  ياـههورگ  يهیقب  یتح  هک  هلاـض  يهقرف  نیا  تیباـهو ،  اـیآ  تسا :  نیا  لاوس 

؟  هن ای  دوشیم  بوسحم  يرطخ  نایعیش  يارب  هدش ،  هرهش 
دنزادـنایم هار  هب  نایعیـش  هیلع  رب  ار  ياهئطوت  ناهج  زا  ياهشوگ  رد  نآ  ره  هظحل و  ره  هتـسناد و  حابم  ار  هعیـش  نوخ  هک  تیباهو ،  اـیآ 

رگا مه  زابو  دنکانرطخ ؟ نازیم  هچ  هب  دنتسه  نمشد  رگا  ریخ و  ای  دنتـسه  نمـشد  اهنآ  ایآ  ؟  هن ای  دوش  دادملق  نمـشد  ناونع  هب  دیابیم 
؟ تسیچ ناشیا  لباقم  رد  ام  يهفیظو  دنتسه  كانرطخ 

تسا دایز  ردقنآ  عاضوا  تماخو  تامادقا و  تدش  دوب و  دهاوخ  حضاو  رایـسب  رخآ  لاوس  زج  هب  تالاوس  نیا  يهمه  خساپ  هک  مینئمطم 
 . تسین حیضوت  هب  يزاین  هک 

؟  دوب دهاوخ  هچ  رخآ  لاوس  خساپ  هکنیا  دنامیم  یقاب  هچنآ  لاح 
؟  تسیچ تیباهو  لباقم  رد  ام  يهفیظو  یتسار  هب 

بش رگید  راب  هک  تسا  دب  یلیخ  نیا  نانمشد ،  اب  ندرک  مرن  هجنپ  هتسد  راب  نارازه  يرگ و  هعیـش  نرق  هد  راهچ  زا  سپ  دیاش  لاح  ره  هب 
غیت مد  هب  نیبحم  زا  یعمج  ای  هدـش  بارخ  ناماما  زا  یهاگ  راب  لال ،  نابز  هک  میوش  ربخ  اب  هاگحبـص  میراذـگ و  نیلاـب  هب  رـس  هدوسآ  ار 

یتـکرح دـیراد  ور  شیپ  هک  یحرط  سپ  تشاد . دـهاوخ  هارمه  هـب  ار  هدـیاف  یب  یتمادـن  گرزب و  سب  یتسکـش  نـیا  دـناهدش و  هدرپـس 
تایانع اب  هک  تسا  دیماو  مالسلاهیلع )  تیب (  لها  نانمشد  زا  یکی  اب  هزرابم  تخانـش و  تهج  رد  دوب و  دهاوخ  درُِخ   ِ یمادقا کچوک و 

. دریذپ تروص  تسا  ناشیا  تیاضر  دروم  هچنآ  جع )  نامز (  ماما  يهصاخ 
ربیاس ياضف  رد  هزرابم  ترورض 

ياهربخ تاعالطا و  ینیعلا ، هفرط  رد  هک  ناس  نادب  تسا  يژولونکت  تفرشیپ  تاعالطا و  تعرس  يایند  زورما ،  يایند  تسا  ملسم  هچنآ 
یناسنا و فلتخم  ياهههبج  تامادقا  تاکرحت ،  زا  ندـش  هاگآ  ییاضف  نینچ  رد  دوشیم .  لقتنم  نآ  رگید  يهشوگ  هب  ایند  زا  ياهشوگ 
تاـعالطا و قیرط  زا  ناوتیم  گـنج  کـی  عوقو  زا  لـبق  یتـحار  هب  لـثملایف  دوب .  دـهاوخ  نکمم  اـما  یتـحار  هب  مییوگن  رگا  یتدـیقع 
 . دومن ینیب  شیپ  ار  نآ  ماجنا  ناکما  دوشیم  هرباخم  ياهراوهام  ياههمانرب  يربخ و  ياههکبش  تن ،  رتنیا  رد  اوعد  نیفرط  زا  هک  يرابخا 

ياضف نیا  رد  ار  یفلتخم  ياههکبـش  هتـشاد و  ار  تنرتنیا  رد  ییامن  تردـق  ياعدا  هک  ینمـشد  يارب  طیارـش  نیا  هک  تسا  حـضاو  لاـح 
. دوب دهاوخ  رتيوق  رتگنررپ و  رایسب  دنکیم  تروپاس  يزاجم 

نرق رد  هکنیا  لوا  دـسریم .  تابثا  هب  تیباهو  اب  هلباـقم  سپـس  ندرک و  دـصر  يارب  تنرتنیا  رد  تیلاـعف  ترورـض  لـیلد  ود  هب  عقاو  رد 
ياراد هک  صاـخ  يژولوئدـیا  اـی  تردـق  کـی  یناـسر  عـالطا  يربخ و  ياـههاگیاپ  نتـشاد  رظن  ریز  اـب  ناوتیم  یتـحار  هب  مکی  تسیب و 
دوجو هب  هدنیآ  رد  هک  یتارطخ  الامتحاو  هدنیآ  تاکرحت  زا  هلیـسو  نیدب  دـش و  ربخاب  اهنآ  تامادـقا  زا  دـشابیم  یـصاخ  یهدـنامزاس 

هنیزه و مک  تعرـس ،  رپ  تالیهـست  تاـناکما و  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  تنرتـنیا  زا  تیباـهو  اـیناثو  دوـمن  يریگوـلج  دروآ  دـنهاوخ 
ياههشیدنا لباقم  رد  دـهد و  جـیورت  ار  شیوخ  تسردان  چوپ و  دـیاقع  تاداقتعا و  ات  دـیامنیم  هدافتـسا  نسحا  وحن  هب  يزورما  ناوترپ 
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 . دیامن ام  یبهذم  ياهشزرا  يهمه  هیلع  رب  ءوس  تاغیلبت  رد  یعس  هتفرگ و  هرخس  هب  ار  عیشت 
نامزاس هدروخ  مسق  نمـشد  نیا  اب  هلباـقم  يارب  تسیاـبیم  هک  ییاـهتیلاعف  نیرتيرورـض  زا  یکی  دومن  ناـیب  ناوتیم  ساـسا  نیمه  رب 

 . دشابیم تنرتنیا  يزاجم  ياضف  رد  دنمفده  هدش و  يزیر  همانرب  یتامادقا  دوش  یهد 
حرط تیلک 

رب هک  هدوب  یناهفـصا  ناناوج  زا  ياهعومجم  تسا  هدروآ  رد  شراگن  هب  ار  رـضاح  حرط  هک  ياهعومجم  دیتسه  نایرج  رد  هک  روط  نامه 
هدشدراو و تیباهو  اب  هزرابم  عوضوم  هب  ارماس  رد  مالسلاهیلع )  نی (  يرگـسع  یتوکلم  هاگراب  بیرخت  نایرج  رد  هفیظو  ساسحا  ساسا 

 . تسا هدومن  تردابم  هلاض  هقرف  نیا  اب  هزرابم  تهج  رد  یلمع  یگنهرف و  تامادقا  عاونا  هب  لاس  ود  یط 
لباقم رد  نونکا  مه  هک  تسا  یحرط  داجیا  رد  لماوع  نیرتمهم  هدیدرگ  لصاح  براجت  هدش و  ماجنا  تامادـقا  دـیاش ،  ساسا  نیمه  رب 

 . دراد رارق  امش 
تـسد هب  ار  تسا  هدـش  هدامآ  نونکا  مه  هک  یحرط  تاصتخم  ات  دـش  ثعاـب  لاـس  ود  لوط  رد  رمتـسم  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و  عقاو  رد 

 . مییامن ششوک  نآ  ماجنا  داجیا و  يارب  هدروآ و 
نایرج رد  اهراب  ام  ار  ناگتشذگ  يابیز  رثوم و  يهلمج  نیا  داد و  ماجنا  تسیابیم  نآ  لبق  ار  هعقاو  جالع  میاهدینش  اهراب  هک  روط  نامه 

مه دـیاش  دوب  هتفریذـپ  تروص  یمادـقا  یتوکلم  هاگراب  نیا  بیرخت  زا  لـبق  رگا  هک  میدیـشک  سوسفا  ِهآ  هدرک و  هبرجت  ارماـس  بیرخت 
. میدوبن دنمزاین  مه  ياهدرتسگ  تامادقا  نینچ  هب  هدوبن و  میظع  تمرح  کته  نیا  دهاش  نونکا 

هتشذگ ياهلاس  لوط  رد  ناناوج  نیا  هک  ياهقالع  تمه و  هب  دانتسا  اب  نینچمه  دوشیم و  داهنشیپ  هک  یحرط  اب  قطنم  ساسا و  نیمه  رب 
همدـقم بارتل  انحاورا  رـصع ( یلو  ترـضح  ناکما  ملاع  بطق  هاگـشیپ  زا  هناعـضاخ  هناصلاخ و  تناعتـسا  اب  اتیاهن  دـنداد و  ناشن  دوخ  زا 

 : هک دوشیم  ناونع  ءادفلا )
هورگ نیا  اذل  میـشابیم  تیباهو  تامادـقا  تاکرحت و  یمئاد  ندرک  دـصر  يارب  یهورگ  دـنمزاین  هناریگـشیپ  رثوم و  یمادـقا  ماجنا  يارب 

ریز ياههمانرب  فادها و  دنمفده  مجـسنم و  ًالماک  تروص  هب  هک  ياهعومجم  درادیم . مالعا  هعومجم  نیا  داجیا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ 
: دهدیم رارق  شیوخ  يراک  يهنازور  فیاظو  هحولرس  ار 

تنرتنیا رد  ناشیا  یسراف  یبرع و  ياههناسر  نتفرگ  رظن  ریز  يهلیسو  هب  ناهج  رـسارس  رد  تیباهو  تاکرحت  يهنازور  ندرک  دصر  ( فلا
ياـهنامزاس اـهناگرا و  زا  یـصخشم  يهعومجم  يربهر و  رتفد  دـیلقت ،  عجارم  رتاـفد  نویناـحور ،  ءاـملع و  هب  یگتفه  شرازگ  هئارا  و 

رظن دروم 
رظن ریز  تیباهو ، یتنرتنیا  يهدننک  تروپاس  ياههکبش  هدننک  یهدنامزاس  ياهبطق  تنرتنیا و  یلـصا  عجارم  ییاسانـش  يارب  شالت  ب )
که یگدامآ  داجیا  يارب  ییاههار  ندرک  ادـیپ  يارب  شالت  ًالامتحا  ناشیا و  فعـض  توق و  طاقن  ییاسانـش  يارب  شالت  اهنآ و  نتفرگ 

زاین يریگ و  میمصت  تروص  رد  ندرک 
رشتنم یبرع  نابز  هب  هک  یبرع  يدوعـس و  ياههناسر  رد  تیباهو  تامادقا  رابخا  لاقتنا  ینادرگزاب و  يارب  هدرتسگ  تمهو  دایز  شالت  ج)

. دوشیم
یهدـنامزاس اـهروشک ، هـب  دـهاجم  لاـسرا  يارب  ماـن  تـبث  لـیبق  زا  تیباـهو  یتـنرتنیا  يداـهج  ياـههمانرب  تامادــقا و  ندرک  دــصر  ح)

... عیشت و هیلع  هیهت  يراحتنا ، ياهتایلمع 
 ، يدوعـس ریغ  يدوعـس و  نایتفم  ياههاگیاپ  لیبق  زا  تیباهو  يرکف  عجارم  یناسر  عالطا  ياههاگیاپ  اـههناسر و  قیقد  نتفرگ  رظن  ریز  د )

یتنرتنیا ياههاگیاپ  نیا  زا  یتسیل  يروآ  عمج  ییاسانش و  یهاگشناد و  ياههاگیاپ 
رد یعـس  ناوتیم  یعون  هب  هک  یباهو  یقوقح  یقیقح و  ياهتیـصخش  زا  لیمیا )  ) یتنرتنیا ياهسردآ  زا  یعیـسو  کناب  يروآ  عمج  ه )
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ناشیا يداقتعا  کیرحت  يارب  یباهو  دض  یعیش و  ياهاوتحم  هنازور  ای  یگتفه  لاسرا  دومن و  اهنآ  يور  رب  يراذگ  رثا 
هنازور يرذگ  راب  یحارط و  هب  دهعت  زا  تسترابع  هک  دش  دهاوخ  هداد  حیضوت  لیـصفت  هب  شیوخ  هاگیاج  رد  هک  شخب  نیرتمهم  و  ي )

قیقد هدش و  يدنب  نامز  همانرب  کی  ساسا  رب  تیاس  گالبو و  يدایز  دادعت  يهناهام  یگتفه و  ، 
زا تسا  ترابع  درادیم  نایب  ار  شیوخ  دادمتـسا  تساوخرد  هتـشاد و  رارق  امـش  لباقم  رد  نونکا  مه  هک  يداهنـشیپ  یلک  حرط  عقاو  رد 

رظن ریز  ًالوا  دنرامگ ؛  تمه  ریز  روحم  هس  هب  تنرتنیا  ياهنایار و  ناصصختم  زا  یـصخشم  هورگ  نآ  رد  هک  صخـشم  هاگیاپ  کی  داجیا 
زا یعیـسو  کناب  يروآ  عمج  ًایناث  نآ ،  دـض  رب  تاغیلبت  یناسر و  ربخ  تامادـقا  ماجنا  ًانایحا  تیباهو و  یتنرتنیا  ياههاگیاپ  قیقد  نتفرگ 

یعیسو مجح  داجیا  ًاتیاهن  ناشیا و  اب  درف  هب  درف  هزرابم  عیشت و  تاغیلبت  يارب  شالت  یباهو و  یقوقح  یقیقح و  ياهتیصخش  ياهلیمیا 
. هدش ماجنا  تاکیرحت  اب  هلباقم  رد  یتنرتنیا  ياهگالبو  اهتیاس و  بو  زا 

نمشد ياههاگیاپ  نتفرگ  رظن  ریز  لوا :  روحم 
ياهتحلـصم تاظحالم و  ندرک  ظاحل  یتاعالطا و  روسناس  ًاضعب  یتلود و  ياههناسر  یناسر  ربخ  رد  ریخأت  یناسر ،  عالطا  یگدنکارپ 

یـصصخت تروص  هب  ار  یـسراف  ریغ  ياههناسر  هک  صاخ  یهاگیاپ  دوجو  مدـع  اهربخ ،  یـضعب  توکیاب  ای  رـشن و  رد  یتموکح  صاخ 
هیلع رب  تامادـقا  ماجنا  یهدـنامزاس و  رد  نمـشد  تعرـس  لـباقم  رد  دـیامن و  یناـسر  عـالطا  سپـس  يدـنب و  هتـسد  ار  اـهربخ  همجرت و 

نتفرگ رظن  ریز  يارب  ار  صخـشم  مجـسنم و  هاگیاپ  کی  دوجو  ترورـض  هک  دنتـسه  یلماوع  هلمج  زا  همه  هعیـش  تاسدـقم  تاداقتعا و 
 . دناسریم تابثا  هب  تنرتنیا  ياضف  رد  تیباهو 

نیا نتفای  ققحت  زاـین و  دروم  تامدـقم  ندـش  مهارف  تروص  رد  هک  درادیم  ناونع  روکذـم  هعومجم  حرط ،  نیا  یط  ساـسا و  نیمه  رب 
دیامن تردابم  تیباهو  یناسر  عالطا  یتنرتنیا و  ياههارهاش  مامت  نداد  رارق  رظن  تحت  تبقارم و  هب  هنازور  تروص  هب  حرط 

ياههاگیاپ هب  تیباهو  یلـصا  ياههاگیاپ  ندومن  هفاـضا  رد  یـسیلگنا  یبرع و  ناـبز  ناـمجرتم  زا  یـصصخت  هورگ  ندـمآ  مهارف  ًاـنئمطم 
 . تسا هتفریذپ  تروص  نآ  ققحت  يارب  مزال  ياهیگنهامه  هک  دوب  حرط  نیا  یلصا  ياهزاین  زا  نابز  یسراف 

ًادعب هک  تنرتنیا –  تعرس  رپ  طوطخ  زاین و  دروم  ياهنایار  ياهمتسیس  يروآ  عمج  صخـشم ،  ياضق  کی  ندمآ  مهارف  اب  نیا  رب  هوالع 
رظن ریز  رد  تنرتنیا  يزاجم  ياضف  رب  طلسم  ناناوج  زا  اهورگ  نینچمه  تخادرپ – و  میهاوخ  نادب  زاین  دروم  مزاول  طیارـش و  شخب  رد 

ساسا رب  دوب .  دهاوخ  ریثأت  رپ  رایـسب  هدش  يدنب  نامز  صخـشم و  يراک  تاعاس  رد  هنازور و  تروص  هب  تیباهو  تامادـقا  قیقد  نتفرگ 
 . دریگیم تروص  تاعالطا  اهربخ و  يدنب  هتسد  تاعالطا ،  يروآ  عمج  ندرک و  دصر  هلحرم  زا  سپ  حرط  نیا 

یصخشم ياهتسایس  ساسا  رب  هدش و  طبض  تبث و  یـصخشم  ياهيدنب  هقبط  اههطیح و  رد  هدمآ  تسدب  تاعالطا  همه  هلحرم  نیا  رد 
 . دش دهاوخ  یناسر  عالطا  هعماج  دارفا  اهرشق و  فلتخم  تاقبط  هب  تسا  هدش  يراذگ  تسایس  هریدم  تأیه  طسوت  ًالبق و  هک 

هناگادج تروص  هب  هنازور  تامادقا  ماجنا  نیح  رد  هک  دوشیم  زاب  یـصاخ  تاعوضوم  ای  اههژورپ و  لحارم  نیا  ماجنا  نیح  رد  نینچمه 
رد يراحتنا  ماجنا  يارب  ًالثم  یـصاخ  تامادقا  هلـسلس  کی  هک  دوشیم  هجوتم  زکرم  تامادقا  ماجنا  نیح  رد  لثملایف  دش  دـهاوخ  لابند 

طوبرم رابخا  تاعالطا و  يهمه  صخـشم  تروص  هب  هدش و  زاب  راک  زیم  يور  رظن  دروم  هژورپ  تعرـس  هب  اذل  تسا .  يریگ  لکـش  لاح 
 . دوشیم یگدیسر  نآ  هب 

ای اـه و  ورگ ه  زا  کـی  ره  هب  طوبرم  يهدـش  يدـنب  هتـسد  راـبخا  زا  یمجـسنم  يهعومجم  حرط  نیا  تیقفوـم  تروـص  رد  تسا  یهیدـب 
يهرابرد یـصخشم  يهدـنورپ  ًالثم  دوب .  دـهاوخ  دـیفم  دنمـشزرا و  رایـسب  هک  دوشیم  يروآ  عمج  یباهو  یماظن  یگنهرف و  ياـههخاش 

کلاملاادبع مان  هب  یصخش  ًالثم  هب  طوبرم  ياهربخ  تاعالطا و  زا  یصخشم  هدنورپ  ای  دوشیم و  يروآ  عمج  يزلام  يزنودنا و  تیباهو 
ياهتیلاعف ماجنا  یـصصخت و  تالاقم  ای  باتک و  فیلأت  رد  هک  دـش  دـهاوخ  يرادـهگن  هدـش و  يروآ  عمج  لاح  هب  اـت  ادـتبا  زا  یگیر 

 . تفرگ دهاوخ  رارق  هدافتسا  دروم  یهوژپ  فلتخم 

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( لیمیا یتنرتنیا (  ياهسردآ  کناب  مود :  روحم 
رد هک  یناسک  نویباهو و  يداقتعا  تیاده  يارب  تیلاعف  ترورـض  رب  رتمک  نآ  ریاظن  ماصعلادامع و  نوچ  يدراوم  هبرجت  زا  لبق  ات  دـیاش 

نیا هک  یعیـسو  تامادـقا  تامدـخ و  هب  هجوت  اب  نونکا  مه  اـما  میدوب ،  هدرب  یپ  دنتـسه  ع )  ) تیب لـها  بهذـم  يزورما  نانمـشد  راـمش 
 . درب یپ  عوضوم  تیساسح  هب  ناوتیم  دناهداد  زورب  دوخ  زا  هعیش  بهذم  هب  ناگتفای  فرشت 

 ، نایوجـشناد زا  معا  هبخن  رـشق  یتنرتنیا  ياهسردآ  زا  یعیـسو  هعومجم  ندـمآ  مهارف  اب  ات  دوشیم  یعـس  حرط  نیا  رد  ساـسا  نیمه  رب 
مک هداعلاقوف  یطابترا  هار  زا  ات  دوش  یعس  ناهج  رسارس  رد  یعیـش  ریغ  یباهو و  ياههشیدنا  رکف و  یلاها  رگید  بالط و  نایهاگـشناد ، 

ناوتیم ناشیا  تیاده  ًاتیاهن  يداقتعا و  کیرحت  رد  هک  یصاخ  تامادقا  رب  هوالع  دوش .  يریگ  هرهب  تنسحا  وحن  هب  تعرـس  رپ  هنیزه و 
مدرم يهماع  ناگدـنهد  طخ  يرکف و  تردـق  نابحاص  نایتفم ،  یتنرتنیا  ياهسردآ  زا  یعیـسو  عماـج و  کـناب  ندـمآ  مهارف  تشادرب ، 

 . دمآ دهاوخ  راک  هب  فلتخم  ياههویش  رد  هدنیآ  رد  هک  دومن  لصاح  ار  يدنمشزرا  يهنیجنگ  ناوتیم 
يارب یعیـش  عباـنم  میرحت  اـب  هزراـبم  يداـقتعا ،  کـیرحت  تقیقح ،  بلاـط  ناـگبخن  هب  یعقاو  راـبخا  تاـعالطا و  نداد  اتـسار  نیا  رد 

روصتم شیوخ  ياج  رد  مادک و  ره  ناشیا  ياههاگیاپ  ندرک  که  یتح  تدحو و  ناگدـننز  مه  رب  باعرا  دـیدهت و  یباهو ،  ناگبخن 
. دش دهاوخ 

تنرتنیا ياضف  نتفرگ  تسد  رد  موس :  روحم 
دعاوق نتـسناد  نآ و  تخانـش  مزلتـسم  نآ  رد  روضح  هک  دشابیم  یـصاخ  رایـسب  يزاجم و  ياضف  کی  تنرتنیا  دـینادیم  هک  روطنامه 

تاـعالطا هئارا  هب  تنرتنیا  ياـضف  رد  ییاوتحم  رپ  ینغ و  رایـسب  ياـههاگیاپ  نونکا  مه  هک  مینادیم  نینچمه  دوب .  دـهاوخ  نآ  رد  يزاـب 
هجیتن نیا  هب  ار  ام  دوجوم  تیعـضو  دـنور  رد  تقد  هلاـس و  ود  يهبرجت  لاـح  نیا  اـب  دزادرپیم .  عیـشت  هقح  بهذـم  يارب  غیلبت  یعیش و 
دهاوخ هداد  حیـضوت  همادا  رد  هک  دشابیم  صخـشم  ریـسم  رییغت  کی  دـنمزاین  تنرتنیا  ضبن  نتفرگ  تسد  رد  لاعف و  روضح  هک  دـناسر 

 . دش
 ، دـنهدیم همادا  شیوخ  تیلاعف  هب  تیباهو  اب  هزرابم  رد  یبرع  ًاضعب  یـسراف و  نابز  هب  ییاـهتیاس  نونکا  مه  هک  تسا  تسرد  عقاو  رد 

دادـعت هچ  مینک  تردابم  وجتـسج  هب  تیباهو  ای  عیـشت و  هب  طوبرم  لئاسم  هطیح  رد  هتخادرپ و  وجتـسج  هب  لگوگ  رد  نونکا  مه  رگا  اـما 
 . داد میهاوخ  شیوخ  لباقم  رد  ار  یباهو  تاغیلبت  زا  یمجح  هچ  یعیش و  تیاس 

رد ار  شیوخ  تسـس  چوپ و  دیاقع  هدروخ ،  مسق  نمـشد  نیا  تسا .  هدوب  رتقفوم  یتاغیلبت  نارابمب  کی  یهدنامزاس  رد  تیباهو  ًانئمطم 
هجیتن نیا  هب  ار  شیوخ  عیـسو  نابطاخم  ناـهذا  ناوت  يهمه  اـب  هدراذـگ و  شیاـمن  هب  تنرتنیا  نیرتیو  رد  یفلتخم  ياهلکـش  اـهگنر و 

 . درادن دوجو  مییوگ  یم  ام  هچنآ  زج  یتقیقح  هک  دنکیم  تیاده 
رد ای  تسا و  هدـنام  بیرغ  ياههناخباتک  رد  ای  عیـشت  يرکف  يداقتعا و  ینابم  يهدرتسگ  مکحم و  ینغ ،  ياوتحم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

 . دوشیم هئارا  یتنرتنیا  تیاس  دنچ  ای  کی  رد  صاخ  تروص  هب  تروص ،  نیرتهب 
تقد زین  هئارا  نایب و  يهوحن  یگنوگچ  رب  اوتحم ،  هدرتسگ  هئارا  رب  هوالع  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  دشابیم  رظن  دم  رتشیب  هچنآ  حرط  نیا  رد 

شزرا رپ  ياضف  نیا  هداد و  راشف  ار  تنرتنیا  رد  تیباهو  ذوفن  یتایح  گر  صخـشم ، ياهتسایـس  ندرک  ظاحل  اب  مینک  شالت  مییاـمن و 
 . مییامن لیدبت  شیوخ  تولخ  طایح  هب  ار 

نیا یط  ساـسا  نیمه  رب  دـیآیم و  رظن  هب  هار  نیرتمهم  نیلوا و  یتـن  رتـنیا  عونتم  دادـعت و  رپ  روضح  فدـه ،  نیا  نتفرگ  تروـص  يارب 
رد صخـشم و  يدـنبنامز  کـی  رد  زاـین ،  دروم  تامدـقم  مزاول و  ندـش  اـیحم  حرط و  نیا  ققحت  تروص  رد  هک  دوـشیم  ناوـنع  حرط 

 . دش دهاوخ  هدوزفا  یعیش  ياههاگیاپ  اهتیاس و  عونت  دادعت و  رب  نکمم  نامز  نیرتمک 
دادـعت هناـهام  اـی  یگتفه و  هنازور ،  تروص  هب  دوجوم  تاـناکما  ساـسا  رب  هک  دوشیم  تنامـض  حرط  نیا  قـقحت  تروـص  رد  عـقاو  رد 
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راب هدامآ و  يرـشق  ینـس و  فلتخم  نابطاخم  يارب  نوگانوگ و  ياهعونت  رد  باذـج  ابیز و  رهاوظ  اب  تیاس  بو  ای  گالبو و  یـصخشم 
 . دوش يراذگ 

یـسراف و یبرع ،  ياهتیاس  زا  یباذـج  ددـعتم و  هعومجم  لاس  کی  رثکادـح  ای  هام و  دـنچ  زا  سپ  حرط  نیا  بساـنم  ققحت  اـب  ًاـنئمطم 
یتیقفوم دوخ  نیا  هک  دومن  دهاوخ  مادقا  تنرتنیا  ياضف  رد  نآ  یتاغیلبت  توکیاب  تیباهو و  اب  هزرابم  هب  فلتخم  ياههنیمز  رد  یـسیلگنا 

دوب دهاوخ  گرزب  سب 
ییارجا تامادقا 

 : دوب میهاوخ  ریز  یناسنا  ياههورگ  دنمزاین  مدق  نیلوا  رد  حرط  نیا  نتفای  ققحت  يارب 
راذگ تسایس  هریدم و  تأیه  فلا -

 . دومن دنهاوخ  کمک  هعومجم  يداقتعا  يرکف و  كاروخ  نیمأت  هب  هک  يدارفا  هعومجم  ای  هیریرحت  تأیه  ب -
 . دوب دنهاوخ  ياهنایار  یصصخت  ياهتیلاعف  يرجم  هک  یسدنهم  ینف ،  هورگ  راک  ج -

دوب دنهاوخ  هعومجم  ییاوتحم  یملع و  ياهتیلاعف  يرجم  هک  يرکف  هورگ  راک  د -
دوب دنهاوخ  تامادقا  تیباذج  يهدننک  تنامض  هعومجم و  یتاغیلبت  يرنه و  ياهتیلاعف  يرجم  هک  يرنه  هورگ  راک  ه -

 . تشاد دنهاوخ  شود  رب  ار  فلتخم  ياهتیموق  اهگنهرف و  اب  طابترا  بلاطم و  همجرت  هک  یجراخ  ياهنابز  هورگ  راک  ي -
ناوت هدوب و  هعومجم  ییارجا  تیریدم  راک  روتـسد  رد  ي )  ) و ه ) (،) د (،) ج  ) ياهدنب هب  یـشخب  ماجـسنا  يروآ و  عمج  تسا  ملـسم  هچنآ 

 . دوشیم نیمضت  ناشیا  طسوت  هار  يادتبا  نیمه  رد  اههورگ  نیا  یگنهامه  يروآ و  عمج 

یسیون همانرب  دحاو  - 5

یشرافس ياه  رازفا  مرن  - 1

زاب تاعالطا  یبایزاب  هریخذ و  یتابـساحم ،  ياهرازبا  نیرتیلـصا  ناونع  هب  ار  دوخ  ياج  اهنامزاس  رتافد و  رد  اـهرتویپماک  هک  یناـمز  زا 
اهرتویپماک هک  مینادیم  ناگمه  دنتسه .  يزورما  يراک  رتافد  یندشان  ادج  ءزج  رازبا  نیا  ًانئمطم  تسا و  هتـشذگن  يدایز  نامز  دناهدرک 

يارب ار  رتویپماک  يرازفا  تخس  تاناکما  هک  دنتـسه  اهرازفا  مرن  نیا  دنتـسین و  شیب  هدیاف  یب  یکیناکم و  یتاعطق  اهنت  اهرازفا  مرن  نودب 
نیا ًالوصا  دـنا و  هدـشن  یحارط  دارفا  همه  قیالـس  اب  قباطم  هک  اجنآ  زا  رازاب  رد  دوجوم  ياهرازفا  مرن   . دـنریگیم راک  هب  اهراک  تلوهس 
نینچ رگا  هک "  دننارورپیم  ناشناهذا  رد  ار  ییاههدیا  هشیمه  دارفا  هجیتن  رد  دـشابیم  راوشد  رایـسب  تسا !  نکمم  ریغ  مییوگن  رگا  راک 

مرن دیلوت  دنرایسب .  هک  يرگید  ياهلاثم  دشیم "و  رتناسآ  رایـسب  اهراک  درکیم  راک   .... هنوگ نیا  هب  هک  متـشاد  رایتخا  رد  ار  ياهمانرب 
مرن دـیناوتیم  امـش  دراد .  يدارفا  نینچ  يارب  ناهفـصا  هیمئاق  ياهناـیار  تاـقیقحت  زکرم  هک  تسا  ییاـهراکهار  هلمج  زا  یـشرافس  رازفا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  یـسیون  همانرب  دـحاو  کمک  هب  دوخ  راک  بسک و  ياهزاین  اههدـیا و  هب  هجوت  اـب  ار  دوخ  یـشرافس  رازفا 
ياههدیا هک  تسا  رداق  دوخ  یسیون  همانرب  میت  تردق  هبرجت و  هب  هجوت  اب  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  دینک .  قلخ  ناهفـصا 
تاقیقحت زکرم  دنک .  دیلوت  امش  يارب  نکمم  نامز  نیرتمک  رد  دیاهتشاد  ار  نآ  يوزرآ  هشیمه  هک  ار  يرازفا  مرن  ددنبب و  راک  هب  ار  امش 

زا دناسرب ،  رفـص  هب  ار  اهيزاب  ذغاک  هک  تسناوت  دهاوخ  امـش  راک  هوحن  زا  یتامدـقم  یتاعالطا  نتـشاد  اب  اهنت  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار 
. دنک ربارب  ود  لقادح  ار  امش  لمع  تعرس  دشخب و  شیازفا  ار  تابساحم  تقد  دهد ،  شهاک  ار  تاعالطا  ندش  شودخم  نداد و  تسد 

هداد هاگیاپ  ياه  رازفا  مرن  - 2
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هداد ياـههاگیاپ  نودـب  زین  یتـنرتنیا  ياـهتیاس  بو  دنـشابیم و  هداد  ياـههاگیاپ  تردـق  هب  یکتم  هراومه  يراـجت  ياـههمانرب  هزورما 
یبایزاب هریخذ و  یگنوگچ  رد  فرگـش  یلوحت   My Sql و  MS SQL ریظن هداد  ياههاگیاپ  دنتـسین .  ناشناربراک  ياهزاین  يوگباوج 

ياهکینکت تخاس ،  يرامعم  هداد ،  ياههاگیاپ  نیا  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  اـما   . دـناهدروآ دوجو  هب  ـالاب  تینما  تعرـس و  اـب  تاـعالطا 
ار مزال  يراک  هقباس  هک  يدارفا  هب  ناوتیمن  رگید  دشابیم .  اهامرفراک  ناسی و  ون  همانرب  ياهینارگن  زا  هریغ  تینما و  ظفح  نوگانوگ ، 

کی رد  نآ  زا  هدافتـسا  نامز  رد  هک  ار  ياهداد  هاگیاپ  کی  تاعالطا  ندوب  هدـیاف  یب  درک و  دامتعا  دـنرادن  هداد  ياههاگیاپ  اب  هطبار  رد 
هیمئاق يا  هن  ایار  تاقیقحت  زکرم  دومن .  ناربج  تسا  هدمآ  دوجو  هب  تخاس  يرامعم  نامز  رد  ینف  تاکن  تیاعر  مدع  رطاخ  هب  رازفا  مرن 

فلتخم ياهتکرش  يارب  گرزب  ياههژورپ  يارجا  هداد و  ياههاگیاپ  هنیمز  رد  دوخ  برجم  ناسی  ون  همانرب  رداک  زا  هدافتسا  اب  ناهفصا 
هاگیاپ و تاعالطا  تینما  ظفح  دوجوم ،  ياهدرادناتسا  اب  بسانتم  يرامعم  کی  یتنرتنیا ،  ياهتیاس  رد  هچ  اهرازفا و  مرن  هنیمز  رد  هچ 

 . دنکیم نیمضت  ار  تاعالطا  یبایزاب  تعرس 

هرواشم - 3

دیرادرب .  ار  دوخ  زکرم  تکرش و  رد  يرادا  ياهراک  ندرک  هزیناکم  رد  مدق  نیلوا  دیناوتیم  ریز  مرف  ندرک  رپ  اب  امش 
هنیمز ات  تفرگ  دـنهاوخ  سامت  امـش  اب  لیذ  دراوم  هعلاطم  اب  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  یـسیون  هماـنرب  دـحاو  ناصـصختم 

یسیون همانرب  دحاو  اب  امش  يروضح  تاقالم  موزل  تروص  رد  امش و  زکرم  تکرش و  يرازفا  مرن  ياهزاین  اب  هطبار  رد  رتشیب  ياهتبحص 
 . دوش مهارف  ناریا ) طاقن  رگید  ای   ) ناهفصا رد  زکرم 

رازفا تخس  دحاو  - 6

ياهنایار تاقیقحت  زکرم  دوب . هارمه  لاس 1387  رد  نآ  سیسات  اب  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  یناگرزاب  ياهتیلاعف  عورش 
لاـس رد  . دومن فوطعم  رازفا  تخـس  رتویپماـک و  تاـعطق  عیزوت  شورف و  هب  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  زا  یکی  لاس 1387 رد  ناهفـصا  هیمئاق 
یلاع هبتر  بسک  اب  زورما  هدمآرد و  کیتامروفنا  ياهتکرش  یفنص  نمجنا  تیوضع  هب  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم   1388
هدــش هتخانــش  روـشک  تاـطابترا  تاـعالطا و  يروآ  نـف  تعنــص  رد  رترب  زکرم  هد  زا  یکی  ناوـنع  هـب  کـیتامروفنا  یلاـع  ياروـش  رد 

هراومه زورما  ات  هدومن و  لامعا  ياهژیو  تقد  تاعطق  باختنا  رد  دوخ  تیلاعف  يادـتبا  زا  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاـقیقحت  زکرم  . تسا
یعقاو ياهزاین  ناگدننک و  فرصم  قیالـس  قباطم  ار  اهنآ  هیهت و  یناهج  مانشوخ  ناگدنزاس  نیرتهب  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  هتـشاد  یعس 

( جع  ) نامز ماما  هصاخ  تیانع  و  جع )  ) نامز ماما  مانمگ  نازابرـس  يزور  هنابـش  شالت  لصاح  هک  تیقفوم  نیا  دیامن . هضرع  ناریا  رازاب 
رب ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  يدربهار  تسایس  ورنیا  زا  میـسرب و  زکرم  نیا  رد  یئافوکـش  دشر و  هب  میاهتـسناوت  تسا  هدوب 

نونکا مه  . دراد همادا  زین  زورما  هب  اـت  هک  هتفرگ  لکـش  شورف ـ  زا  سپ  تامدـخ  نیرتـهب  هیارا  تاـعطق و  بساـنم  تیفیک  لـصا ـ  ود  نیا 
يارب بسانم  تالیهست  هیارا  شیاشگ و  اب  زین  بسانم و  یتباقر  ياهتمیق  اب  ار  دوخ  تالوصحم  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

یگدنیامن رتفد  اههد  ندوب  اراد  اب  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  درادیم . هضرع  دوخ  نایرتشم  اب  یناگرزاب  تابـسانم  يرارقرب 
هراومه هدومن و  رارقرب  هکبش  نیا  اب  یمظنم  هدرتسگ و  يراکمه  دراد  راختفا  روشک  رسارس  رد  ربتعم  هاگشورف  اهدص  اب  يراجت  طابترا  و 

. دیامن نیمأت  قیرط  نیا  زا  ار  ییاهن  ناربراک  ياهيدنمزاین  دوخ  یناگرزاب  طباور  رد  تیفافش  اب 
 : هضرع اب  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  رد  شورف  ياهتیلاعف  نونکا  مه 

یتعنص يرادا و  یگناخ ، ياهرتویپماک  يارب   VIA و Intel، AMD ياههدنزادرپ يانبم  رب  درب  ردام  عاونا 
ياهفرح یمومع و  فراصم  يارب   nVIDIA و ATI ياههدنزادرپ يانبم  رب   VGA یکیفارگ هدنهد  باتش  ياهتراک 
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 CD-Rom, DVD-Rom, CD-RW, DVD-RW, DVD, Dual, Multimedia DVD يرون يزاس  هریخذ  تازیهجت 
توافتم ياهییاناوت  اب   USB Disk و Data Storage تاعالطا شرابنا  تازیهجت 

LED وLCD تخت ،  هحفص  اب   CRT روتینام )  ) ياهرگشیامن
فلتخم عاونا  رد  رکیپسا و . . .  سوام ، دروبیک ، سیک ، دننام  یبناج  تازیهجت 

ياهناسر  دنچ  تازیهجت  و  , MP3 Player
توافتم ياهتیفرظ  اب   Hard Disk تخس کسید  هظفاح RAM و 

IPAD وIntel Pentium 4 Centrino ياههدنزادرپ اب  كوب ) تون   ) هارمه ياهرتویپماک 
هدوب نارادـیرخ  دزن  رد  نانیمطا  بجوم  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  نونکا  دوشیم . ماجنا  رگید  عونتم  لوصحم  اههد  و 

. تسام يارب  گرزب  يراختفا  نیا  و 

هکبش دحاو  - 7

يانبم رب  ياهنایار  ياههکبـش  هنیمز  رد  یـصصخت  تامدخ  عماج و  ياهتفایهر  هئارا  فدـه  اب  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
زا هدافتـسا  هیاپ  رب  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  تیلاعف  يانبم  . دش سیـسأت  لاس 1387  رد  کیتامروفنا  نیون  ياهيژولدـتم 

تفاـیرد اـب  ساـسا  نیمه  رب  راوتـسا و  يرتویپماـک  ياههکبـش  ياـههژورپ  ماـجنا  رد  نردـم  تازیهجت  زا  هدافتـسا  برجم و  نیـصصختم 
هئارا رد  نئمطم  یهاگیاپ  هب  دوخ ، تیلاعف  هیلوا  ياهلاس  رد  جـیردت  هب  هکبـش  تازیهجت  هدـننک  دـیلوت  ربتعم  ياهتکرـش  زا  یگدـنیامن 

..... دیدرگ لیدبت  يرتویپماک  ياههکبش  تالوصحم 
 Data Center هداد زکارم  يارجا  یحارط و  ( 1

يرتویپماک ياههکبش  يارجا  یحارط و  ( 2
میسیب  ياههکبش  يارجا  یحارط و  ( 3

هکبش  زیلانآ  تست و  ياهراکهار  صوصخ  رد  هرواشم  ( 4
تاعالطا شزادرپ  يروآ و  عمج  ياهمتسیس  يارجا  یحارط و  ( 5

FARATEL)،CLIPSAL & Nexans & Legrand & Linksys & Cisco  ) شورف زکرم 
هکبش لاعف  ریغ  لاعف و  تازیهجت  زکرم 

زا نوگانوگ  ياههزادنا  لاکـشا و  ياراد  هدوب و  درادناتـسا  چـنیا  19، هدـش هئارا  ياهكر  یجراـخ  یناریا و  ياـهكر  هیلک  عیزوت  زکرم 
تازیهجت هیلک  . دنشابیم اههقیلـس  یمامت  اب  قیبطت  لباق  عونتم و  ًالماک  تالوصحم  لدم  گنر و  ظاحل  زا  . دنـشابیم قمع  عافترا و  ظاحل 

. دشابیم دوجوم  زین  قوف  ياهكر  تالاصتا  و 
يرتویپماک و ياههکبـش  تهج  نوگانوگ  ياه  بای  ریـسم  دـشابیم . هئارا  لباق  هکبـش  ياـههیال  هیلک  رد  اـههداد  گـنیچییوس  تازیهجت 

. دنشابیم هئارا  داهنشیپ و  لباق  یتارباخم 
دشابیم هئارا  لباق  هکبش  رد  فلتخم  تاناکما  اب  رورس  تازیهجت 

هب مادـقا  یتفایرد ، تاعالطا  هب  هجوت  اـب  ناـیرتشم ، ياـهزاین  تفاـیرد  زا  سپ  دـحاو  نیا  یجراـخ  یناریا و  ياـه  سا  یپ  وی  عیزوت  زکرم 
هیلک هنیمز  رد  یتباقر  رازاـب  عون  هب  هجوت  اـب  دـهدیم . داهنـشیپ  ار  بساـنم  يـالاک  ناـیرتشم  زاـین  هب  اـنب  سپـس  هدومن و  مزـال  تابـساحم 

زا ياهشخب  رد  هکبـش  تازیهجت  شورف  زکرم  . دـیامنیم دوخ  نایرتشم  تهج  هژیو  ياهسیورـس  هئارا  هب  مادـقا  دـحاو ، نیا  تالوصحم 
زا هدافتـسا  نیار  هب  انب  دراد . دوجو  یلباک )  ) یمیـس ياههکبـش  زا  هدافتـسا  رد  یئاهتیدودـحم  لـغاشم  اهتکرـش و  اـهنامزاس ، عیاـنص ،
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، دوجوم تالوصحم  عیسو  فیط  هب  اکتا  اب  دوخ و  ینف  شناد  هبرجت و  شیازفا  ابو  اتسار  نیمه  رد  ددرگیم . داهنشیپ  میـس  یب  ياههکبش 
دنچ گرزب و  ياهتکرـش  رد  هکبـش  تازیهجت  شورف  زکرم  . ددرگیم هدروآ  رب  ناـیرتشم  عونتم  ياـهزاین  نوگاـنوگ  ياهدرادناتـسا  اـب 

ار  IP يور رب  ادص  تاناکما  تازیهجت و  زا  یعماج  هعومجم  اتسار  نیمه  رد  دشابیم . رتمک  هنیزه  اب  یتارباخم  ياهمتسیس  هب  زاین  یتیلم 
رد يراذگ  هیامرس  اب  تنرتنیا  هدنهد  سیورـس  ياهتکرـش  رـضاح  لاح  رد  هکبـش  تازیهجت  شورف  زکرم  میاهدومن . مهارف  هعومجم  رد 

يرادا ناگدننک  هدافتسا  هک  تسا  هدیدرگ  ببس  رما  نیمه  دناهداد و  شیازفا  روکذم  ياهسیورس  هئارا  رد  ار  دوخ  ناوت   ADSL شخب
تاعطق هئارا  صوصخ  رد  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  ام  رما  نیمه  دنوش . هدوزفا  قوف  ياهسیورـس  ناگدـننک  هدافتـسا  عمج  هب  زین  ینوکـسم  و 

يور رب  سناکرف  شیازفا  اب  هکبش  تازیهجت  شورف  زکرم  مییازفا . یب  دوخ  يالاک  دبس  هب  ار  قوف  تالوصحم  زا  یعیـسو  فیط  زاین  دروم 
تاناکما زا  هنیهب  هدافتسا  تهج  یفلتخم  ياهدرادناتسا  اهلباک ، نیا  رب  ینتبم  ياههکبش  تعرـس  شیازفا  نآ  لابند  هب  یـسم و  ياهلباک 

تالوصحم يروآدرگ  هب  مادقا  یناهج  درادناتـسا  عجارم  زا  هدافتـسا  ابو  زور  ياهدرادناتـسا  هب  اکتا  اب  . تسا هدیدرگ  دوخ  تازیهجت  نیا 
چپ لناپ 3 . چپ  هکبش 2 . لباک  . 1 دشابیم : هئارا  لباق  ریز  ياهيدنب  هتـسد  رد  تازیهجت  میاهدومن . هتفای  تخاس  یـشک  لباک  رد  یعونتم 

کنارت  نوتسیک 6 . يراوید 5 . لاصتا  هحفص  دروک 4 .
اب هعوـمجم  کـی  طـبترم  ياهدـحاو  نیب  تفاـسم  شیازفا  يداـصتقا و  ياـهتیلاعف  شرتـسگ  هب  هجوـت  اـب  هکبـش  تازیهجت  شورف  زکرم 

ياهعومجم يروآدرگ  هب  مادقا  اتـسار  نیمه  رد  . دباییم شیازفا  زور  ره  اهدـحاو  نیا  نیب  یتاعالطا  رتسب  يزاس  مهارف  هب  زاین  رگیدـکی ،
ياههشقن زا  هدـمآ  تسدـب  تاعالطا  لـیلحت  دوجوم و  طیارـش  یـسررب  اـب  دـحاو  نیا  . میاهدومن ییویدار  تاـطابترا  تازیهجت  نیرتیوقزا 

. دیامنیم نیمأت  ار  دوخ  نایرتشم  زاین   GPS يور رب  هدش  تبث  تاعالطا  هقطنم و  یفارگ  وپ  وت  ییاوه ،

نشیمینا تخاس  دحاو  - 8

يدعب نشیمینا 3  یحارط  - 1

هب زکرم  نیا  دـشابیم .  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  یـصصخت  ياـهتیلاعف  زا  یکی  زین  يدـعب  نشیمینا 3  دـیلوت  یحارط و 
یحارط و هب  رداق  رهام ، قالخ و  صـصختم  ياهورین  هناوتـشپ  هب  هتفرـشیپ و  يرازفا  مرن  يرازفا و  تخـس  تاـناکما  زا  يرادروخرب  ببس 
ود يدعب  هس  نشیمینا  شخب  رد  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  . دـشابیم یلاع  رایـسب  تیفیک  اب  يدـعب  نشیمینا 3  عاونا  دـیلوت 

هتخاس ناهج  رد  هک  ییاـه  نشیمینا  ماـمت  دـننام : ردـنر  يرپ  نشیمینا  ردـنر * يرپ  میاـت و  لـیر  نشیمینا  - 1: دـنکیم هئارا  نشیمینا  عون 
ییوج هفرـص  ورنیا  زا  دوشیم . هدافتـسا  ناـمزمه  ردـنر  ياـهکینکت  زا  ردـنر  يارب  یلو  نشیمینا  ناـمه  میاـت :  لـیر  نشیمینا  * دوشیم

. دریگیم تروص  اههنیزه  هنیمز  رد  يدایز 
: زکرم طسوت  هدش  دیلوت  میات  لیر  نشیمینا  زا  ياهنومن 

 : لاثم ناونع  هب 
. دش هتخاس  نارهت  ترایز  جح و  نامزاس  شرافس  هب  ولوچوک  یجاح  نشیمینا  -1

يزاجم ویدوتسا  - 2

. دنکیم يزاس  هیبش  ار  ویدوتسا  کی  طیحم  هک  تس  يرازفا  مرن  يزاجم  ویدوتسا 
 : تاناکما

يرجم عاونا  ریغت  ناکما  -1

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


ارجا نامز  رد  نیبرود  ياههیواز  رییغت  -2
دنمشوه تروص  هب  يرجم  يارب  فلتخم  ياهتاکرح  -3

نامزمه تروص  هب  روتارپا  يرجم و  تبحص  يرجم و  يور  رب  ناسنا  يادص  نداد  رارق  -4
رازفا مرن  زا  یجورخ  عاونا  نداد  -5

يا هنایار  ياهیزاب  تخاس  دحاو  - 9

يا هنایار  ياهیزاب  یحارط  - 1

نیا دشابیم . ياهنایار  ياهيزاب  دیلوت  یحارط و  دحاو  ناهفـصا ، هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  رد  لاعف  یـصصخت  ياهدحاو  زا  یکی 
دیلوت هب  رداق  هدومزآراک ،  برجم و  دهعتم ،  نیـصصختم  زا  لکـشتم  يوق و  رایـسب  ییارجا  ینف و  میت  نتـشاد  رایتخا  رد  ببـس  هب  دحاو 

میت رضاح  لاح  رد  دشابیم . یشزرو و )... هنایوجارجام ،  صخش ،  موس  صخـش ،  لوا   ) فلتخم ياهکبـس  اب  ياهنایار  ياهيزاب  عاونا 
ياهصـصخت اب  ییاهورین  زا  لکـشتم  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  ياهنایار  ياهيزاب  دیلوت  یحارط و  دـحاو  ییارجا  ینف و 

دشابیم : ریز 
يرنه  حارط 

یموهفم  حارط 
تیصخش ) یحارط  صصخت   ) يدعب حارط 3 

يزاب ) لحارم  یحارط  صصخت   ) يدعب حارط 3 
نشیمینا  حارط 

صصختم  سیون  همانرب 
يدعب  کیفارگ 2  حارط 

. دنکیم هضرع  فرصم  رازاب  هب  تیقفوم  اب  رتدوز  هچره  ار  اهنآ  دشابیم و  ياهنایار  يزاب  ددع  دیلوت 3  لاح  رد  نونکات  زکرم  نیا 

يدعب يزاسلدم 3  - 2

اریز دـشاب .  یم  حرطم  ناهفـصا  هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  مهم  یلـصا و  ياهـشخب  زا  یکی  ناونع  هب  يدـعب  يزاسلدم 3  دـحاو 
دشاب . یم  شخب  نیا  تامدخ  هب  هتسباو  فلتخم  ياهلکش  هب  زکرم  نیا  ياهدحاو  هیلک  تیلاعف 

مها دـشاب و  یم  يدـعب  یحارط 3  یموـهفم و  یحارط  هـنیمز  رد  هربـخ  نادـنمرنه  ناسانـشراک و  زا  لکــشتم  يدـعب  يزاسلدم 3  دـحاو 
تسا : لیذ  حرش  هب  نآ  ياهتیلاعف 

يا  هنایار  ياهیزاب  تهج  يدعب  يزاسلدم 3 
نشیمینا  ياه  ملیف  تهج  يدعب  يزاسلدم 3 

يزاس  هیبش  ياهرازفا  مرن  تهج  يدعب  يزاسلدم 3 
یتعنص  يدعب  يزاسلدم 3 

 ... و

يدعب يزاس 3  هیبش  - 3
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يا هنایار  تاقیقحت  زکرم  یـصصخت  تامدخ  نیرتمهم  هلمج  زا  روتالومیـس ) ياهرازفا  مرن   ) يدـعب يزاس 3  هیبش  ياـهرازفا  مرن  یحارط 
يدعب ياهرازفا 3  مرن  یحارط  هنیمز  رد  قیقحت  شهوژپ و  اهلاس  هعسوت و  قیقحت و  دحاو  لیکـشت  اب  زکرم  نیا  دشاب . یم  ناهفـصا  هیمئاق 

دبای . تسد  زاس  هیبش  ياهرازفا  مرن  دیلوت  یحارط و  هنیمز  رد  یگرزب  ياهدرواتسد  هب  تسا  هتسناوت  نونکا 
دشاب : یم  ریز  حرش  هب  روتالومیس )  ) زاس هیبش  ياهرازفا  مرن  ياهدربراک  زا  یخرب 

یشزومآ  يزاس  هیبش  . 1
یشزومآ  ياهدربراک  تهج  یماظن  تاودا  اهمتسیس و  يزاس  هیبش  . 2

یخیرات  یناتساب و  راثآ  يزاس  هیبش  . 3
هناخراک ) کی  دیلوت  طخ  لاثم  ناونع  هب   ) یتعنص يزاس  هیبش  . 4

نایرتشم  هب  هئارا  تهج  نآ  ياهدربراک  شیامن  لوصحم و  يزاس  هیبش  . 5
هژورپ  ای  حرط  کی  ییارجا  دنیآرف  يزاس  هیبش  . 6

يدعب يزاجم 3  هاگشیامن  . 7

هدش دیلوت  يا  هنایار  ياهیزاب  - 4

 . دراد دیلوت  تسد  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هک  ییاهیز  اب 
 . تسا ص )  ) دمحم ترضح  صخش  لوا  يا  هنایار  يزاب  -1

. همانراتخم صخش  لوا  يا  هنایار  يزاب  -2
یم دیلوت  لاح  رد  يدنک  هب  اه  هژورپ  دایز  یلام  تیامح  نتـشادن  لیلدب  هک  دراد  دـیلوت  تسدرد  ار  ناهفـصا  هب  رفـس  يا  هنایار  يزاب  -3

 . دنشاب

يزاب کی  تخاس  فادها  - 5

يا هنایار  يزاب  کی  هضرع  دیلوت و  فادها  - 1

يا  هنایار  يزاب  کی  هضرع  دیلوت و  فادها 
: همدقم

يافیا یملع و  یگنهرف و  تیـصخش  نیوکت  دشر و  يزاسگنهرف ، هنیمز  رد  دوخ  يراذگریثأت  ظاحل  هب  ياهنایار  ییوئدـیو و  ياهيزاب 
تاـناکما و زین  ینف و  شناد  نیمأـت  دـیلوت و  رد  شـالت  تـهج  ناـناوجونو  ناـکدوک  هژیو  هـب  یـشزومآ  کـمک  یـشزومآ و  ياـهشقن 

تغارف تاقوا  زا  یشخب  ندرک  رپ  نینچمه  يرازفامرن و  يرازفاتخس و  توافتم  ياه  بلاق  اههزوح و  یمامت  رد  نآ  هب  هتسباو  تازیهجت 
يزیرهمانرب هب  شیپ  زا  شیب  هجوت  روبزم ، تیمها  هب  انب  دـشابیم . رادروخرب  یمهم  ياهژیو و  هاگیاج  زا  هعماج  فلتخم  ینـس  ياـههورگ 

یهدناماس ییاسانـش و  تهج  ناگبخن  رما  هب  هژیو  مامتها  و  بسانم ) ياهنایار  ياهيزاب  نوچمه   ) دیدج یگنهرف  تالوصحم  دیلوت  يارب 
ینابم تیوقت  فده  اب  زایندروم  یشهوژپ  یشزومآ و  ياههرود  يارجا  يزیرهمانرب و  زاتمم و  رـشق  نیا  زا  رتهب  يریگهرهب  روظنم  هب  نانآ 

، ترورـض نیا  ساسا  رب  تسا . رادروخرب  ییالاب  ترورـض  زا  ياهنایار  ياـهيزاب  هزوح  رد  یناریا  یمالـسا و  يدربراـک  یملع و  يرظن ،
يرنه و یگنهرف ، ياههنیمز  یمامت  رد  طبترم  ياهتیلاعف  زا  هنیهب  هدافتسا  يزیرهمانرب و  يارب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

 . دیامن یم  تیلاعف  هب  عورش  هدش  جرد  فادها  اب  ياهنایار  ییوئدیو و  ياهيزاب  تعنص  ینف 
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يا  هنایار  يزاب  کی  تخاس  دنور 
همدقم 

تخاس رد  نیاربانب  دـنکیم . باختنا  ار  هناسر  نیا  یمرگرـس  يارب  بطاخم  هک  تسا  یمرگرـس  کی  زیچ  ره  زا  لبق  ياهنایار  يزاب  کی 
رازفامرن کی  دیلوت  نشیمینا ،) ) ومد کی  شیامن  ویرانس ،) ) ناتساد کی  تیاور  ینعی  تسا . فده  نیرتمهم  نیرتیلـصا و  نیا  يزاب  کی 

کی رگا  اریز  دـنراد . رارق  ياهنایار  يزاب  کی  تخاـس  يدـعب  ياـهتیولوا  نیریز و  ياـههیال  رد  یـشزومآ  یگنهرف و  ياـهدرکیور  و 
. دش دهاوخن  كرد  ای  هدید  بطاخم  طسوت  تفر و  دهاوخ  رده  هب  اهيراذگهیامرس  نیا  همه  دشابن  هدننک  مرگرس  يزاب و  يزاب ،
صخشم ییاهن و  هدنریگ  میمـصت  هک  ینعی  نیا  دنزیم . ار  رخآ  لوا و  فرح  يزاب  حارط  ياهنایار  يزاب  کی  دیلوت  هسورپ  رد  ور  نیا  زا 

ای دشرا  سیون  همانرب  هن  و  هژورپ ) تیریدم  یلام و  لیاسم  زج  هب  ) تسا يزاب  حارط  تارکفت  اهدیابن  دیاب و  تخاس و  ياهتسایـس  هدننک 
دراد و هدـهعرب  ار  هژورپ  یلـصا  تیادـه  بوـخ  ملیف  کـی  رد  هک  تسا  نادرگراـک  نیا  حـضاو  لاـثم  ناوـنع  هب  راـک و ....  يرنه  ریدـم 

 .... ملیف و لوا  شقن  هشیپرنه  ای  رادربملیف  هن  دنهدیم و  لکش  ملیف  هب  هک  تسوا  تارکفت 
Game) يزاب یحارط  تادنتـسم  دـش  دـهاوخ  يزاب  کی  هب  لیدـبت  ذـغاک  يور  زا  هک  هچنآ  تیاـهن  رد  اـهحرط و  ياههدـیا و  یماـمت 

هچنآ اب  يزاب  یحارط  تادنتـسم  هک  دش  روآدای  دـیاب  اجنیا  رد  تسا . ملیف  کی  يویرانـس  هباشم  هک  تسا  ( Design Document

. تسا يزاب  هصق  طقف  تادنتسم و  نیا  زا  يزج  همانيزاب  دراد و  توافت  الماک  هدش  فورعم  همانيزاب  مان  هب  هک 
هنایار ا ي  يزاب  کی  دیلوت  یلصا  نیوانع 

يا  هنایار  يزاب  کی  تخاس  لازوپ  ورپ  ای  ویرانس  هیهت  -1
يزاب  مان  نییعت  -2

يزاب  کبس  نییعت  -3
 ...( یسیلگنا و یبرع ،  یسراف ،  يزاب (  نابز  نییعت  -4

(ESRA  ) يا هنایار  يزاب  يدنب  هدر  -5
يدـعب هس  ای  يدـعب  ود  رظن  زا   ) يا هنایار  يزاب  تخاس  میت  يدـنمناوت  ایند و  زور  يژولونکت  اـب  ویرانـس  نداد  قیبطت  ندرک و  فرطرب  -6

( يزاب طیحم  ندوب 
یناسنا  يورین  هچ  يرازفا و  مرن  هچ  يرازفا ،  تخس  هچ  اه  هنیزه  نییعت  -7

هژورپ  ریدم  نییعت  -8
ییارجا  ریدم  نییعت  -9

همانرب ياه  نابز  يزاب ،  روتوم   ، يزاـب ياـهمرفتلپ  اـی  ( platform  ) مرفتلپ  ) يزاـب تخاـس  تهج  بساـنم  يا و  هف  رح  میت  نـییعت  -10
 ، یعونـصم شوه  تفاـب و ، )... دـیلوت  يزاسلدـم ،  ) یکیفارگ ياـهرازبا  ( ، IDE  ) دـک هعـسوت  طیحم  يزاب ،  رد  هدافتـسا  دروم  یـسیون 

تیقالخ  يروآون و 
لازوپورپ  رد  هدش  جرد  ياه  لول  اه و  درادناتسا  هب  هجوت  اب  يزاب  تخاس  عورش  -11

يزاب  يور  رب  بسانم  کیزوم  نشیرن و  جرد  -12
يزاب  يرادینش  يریوصت و  يامنهار  جرد  -13

يزاب  تخاس  امتا م  -14
يزاب  تاداریا  ندرک  فرط  رب  یفیک و  لرتنک  -15

يرازگ  لفق  -16
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يزاب  رتسوپ  کپ و  یحارط  -17
يزاب  لماح  کپ  يور  رب  زاین  دروم  متیس  یکیفارگ و  تاصخشم  رد ج  -18

يزاب دیلوت  ناراک  ردندسد  باسح  هیوست  - 19
یجراخ  یلخاد و  ياه  رازاب  هب  لوصحم  هضرع  - 20

يربخ  ساکعنا  -21
هعماج و ره  ياهزاین  اب  بسانتم  عماوج  رثکا  رد  يا  هناـیار  ياـه  يزاـب  ینـس  يدـنبهدر  متـسیس  يا :  هناـیار  ياـه  يزاـب  يدـنب  هدر  - 11
. يزاب ياوتحم  ياههدنهدحیضوت  ینس 2 - هدر  - 1 دنکیم . هسیاقم  مه  اب  ار  لمکم  یلو  ازجم  هفلؤم  ود  متسیس  نیا  تسا .  نآ  ياهداهن 
. دنـشابیم يزاب  رد  دوجوم  ياوتحم  رگنایامن  دنوشیم  هداد  ناشن  يزاب  هبعج  تشپ  رد  ییاهلبمـس  تروص  هب  هک  اههدنهدحیـضوت  نیا 

دنوش هجوتم   ، دنکیم کمکدننکیم  يرادیرخ  ناکدوک  يارب  ار  يزاب  هک  یناسک  نیدلاو و  هب  اوتحم  هدنهدحیضوت  ینـس و  هدر  بیکرت 
ریخ . ای  دشابیم  بسانم  كدوک  يارب  يزاب  ایآ  هک 

نیا رب   . تساـهگنهرف نآ  رد  لـباقتم  شنک  شنک و  ياـهوگلارگنایامن  دراد ،  دوـجو  عـماوج  رد  دارفا  يدـنب  هدر  يارب  هـک  ییاهمتـسیس 
یحارط نآ  صاخ  ياه  شزرا  طیارـش و  ناریا و  هعماج  گنهرف  هب  هجوت  اب  ناریا  رد  يا  هنایار  ياه  يزاب  ینـس  يدـنب  هدر  ماـظن  ساـسا 

 . تسا هدوب  اهرایعم  نییبت  رد  مهم  لصا  ود  يرگنییزج ، يرگنعماج و  هک  هدش 
هتسشن رمث  هب  هطوبرم  دیتاسا  نیصصختم و  شنیب  یملع و  ياههیرظن  اهيروئت و  زا  هدافتسا  اب  ارـسا  نامزاس  طسوت  ناریا  رد  مهم  رما  نیا 

اهنآ رظن  دـنیآرب  هدرک و  هـئارا  ناریا  يهعماـج  اـب  قـبطنم  ار  دوـخ  تارظن  مالـسا ، یتخانـشناور و  یتخانـشهعماج ، هاگدـید  هـس  تـسا . 
یتخانش توافتم  ياه  تیفرظ  هب  هجوت  تسا .  هدیدرگ  نییعت  باختنا و  ماظن ، نیا  رد  یلصا  ینس  عطاقم  اههورگ و  ناونع  هب  جارختـسا و 

رثا وا  رب  يدرف  یطیحم و  لماوع  زا  ياهدـیچیپ  رتسب  رد  طـیحم ، زا  درف  ره  يریذـپریثأت  يریگداـی و  نازیم  ینـس ، ياـههورگ  یعاـمتجا  و 
تـشه رد  ینـس  ياههورگ  لئاسم  نیا  هب  هجوت  اب  دشاب . هتـشاد  درف  هب  رـصحنم  توافتم و  ییوگلا  درف  ره  يارب  دناوتیم  هک  دـنراذگیم 
ضقن تایناخد ، یلکلا و  تابورـشم  ردخم ،  داوم  یـسنج ، لئاسم  يدـنب ، طرـش  رامق و  تنوشخ ، سرت ، ضیعبت ، بسانمان ، راتفگ  رایعم 

. دریگیم رارق  یسررب  دروم  اهشزرا 
يزاب حرط 

ایند رد  عوضوم  نیا  اب  هک  يدایز  عبانم  نآ ، ماجنا  زا  شیپ  دوش  یم  داهنـشیپ  يزاب ، کی  رد  حیحـص  یحارط  دایز  تیمها  لیلد  هب  هجوت :
دسریم رظن  هب  هک  تسا  هدمآ  همیمـض  تروص  هب  یلیاف  رد  عوضوم  نیا  اب  يا  هصالخ  اتـسار  نیا  رد  دریگ . رارق  هعلاطم  دروم  دراد  دوجو 

. دشاب يرورض  رایسب  حرط  لیمکت  زا  شیپ  نآ  هعلاطم 
مرف نیا  رد  دوشیم . هتخاس  نآ  ساسا  رب  يزاب  هک  تسا  يزیچ  نآ  همه   Game Design Document ای يزاب  یحارط  تادنتسم 

تادنتـسم هتبلا  دوش . صخـشم  ناهفـصا )  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هب  هیارا  يارب   ) يزاب یحارط  تادنتـسم  تایلک  هک  هدش  یعس 
. دشاب توافتم  دناوت  یم  يزاب  عون  کبس و  هب  هجوت  اب  يزاب ،  کی 

نانیمطا اب  راذگهیامرس  هدوب و  رتقیقد  زین  هژورپ  هنیزه  ینامز و  دروآرب  دشاب  رتقیقد  رتلماک و  يزاب  تادنتسم  هچره  هک  تسا  صخشم 
. درک دهاوخ  يراذگهیامرس  يراکمه و  يرتشیب 

تـسین رارق  فیراعت  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مهم  رایـسب  هتکن  دوش . فیرعت  لماک  تایئزج  اـب  دـیاب  تسا  هدـمآ  راو  تسرهف  همادا  رد  هچنآ 
يزاب دـنور  ای  یلپ  میگ  هیواز  زا  يزاب  تسا  رارق  طـقف  دوش . هداد  حرـش  يرازفامرن  هژورپ  اـی  يرنه  راـک  کـی  اـی  دوش  فیرعت  یناتـساد 

. دنتسین مهم  شخب  نیا  رد  دراوم  ریاس  دوش و  صخشم 
قیرط زا  دـیاب  يزاب  حارط  هک  تسا  حـضاو  هک  دنـشاب  رگیدـکی  اب  طاـبترا  رد  تسیل  نیا  فلتخم  ياـهشخب  تسا  نکمم  نیا  رب  هوـالع 
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ندـیود و الثم   ) یلـصا تاکرح  شخب  رد  يزاب  یلـصا  رتکاراک  لاثم  يارب  دـنک . صخـشم  ار  اـهطابترا  نیا  رگید  تادنتـسم  لوادـج و 
رد رگا  الثم  ) دوش نیعم  لماعت  نیا  فلتخم  ياهتلاح  لودـج  کی  رد  دـیاب  نیاربانب  تسا  يزاب  طیحم  شخب  اب  لماعت  رد  ندـیرپ و )... 

 ...( دنتفایم و یقافتا  هچ  دیسر  هاگترپ  کی  هبل  هب  ندیرپ  ماگنه  رد  رگا  ای  دوشیم  هچ  دیسر  راوید  کی  هب  ندیود  ماگنه 
ندـناوخ اـب  سکره  هک  ياهنوگ  هب  دـنک  نییعت  فیرعت و  ار  یلپمیگ  اـی  يزاـب  دـنور  قـیقد  عماـج و  روـط  هب  دـیاب  يزاـب  حارط  نیارباـنب 

دنک . روصت  كرد و  ار  يزاب  الماک  هطوبرم  تادنتسم 
يزاب تاصخشم  هصالخ  -1

يزاب مان  -1-1
. دوش يزاب  دنور  کبس و  هجوتم  نآ  ندناوخ  اب  سکره  هک  هحفص  ود  ای  کی  رد  يزاب  زا  ياهصالخ  فیرعت  -1-2

یلپ میگ  ای  يزاب  دنور  یلصا  هتسه  هصخشم و  -1-3
يزاب کبس  -1-4

هـسیاقم يزاب  نآ  اب  امـش  يزاب  یلپ  میگ  تایئزج  ) دـیاهتفرگ ماهلا  اهيزاب  مادـک  زا  هکنیا  امـش و  يزاب  اب  فورعم  هباشم  ياهيزاب  -1-5
( دوش

اهنآ ینس  هورگ  فده و  رازاب  بطاخم و  -1-6
نیبرود عون  -1-7

يزاب ماجنا  يارب  يزاب  یلصا  ياهدیلک  -1-8
دنکیم هدهاشم  يزاب  رد  رمیگ  هچنآ  یکیفارگ و  کبس  -1-9
دراد دوجو  يزاب  نیا  رد  الامتحا  هک  ییاهيروآون  -1-10

ریاس -1-11
يزاب دودح  هزادنا و  -2

. دراد تسد  رد  يزاب  رد  ار  اهنآ  لرتنک  رمیگ  هک  يرگید  زیچ  ره  ای  ( PC) دنکیم لرتنک  يزاب  رد  رمیگ  هک  يرتکاراک  دادعت  -2-1
ناتساد یگرزب  -2-2

دتفایم قافتا  نآ  رد  يزاب  هک  ییاهناکم  -2-3
لحارم دادعت  -2-4
نانمشد دادعت  -2-5

(NPC) دنتسین يزاب  لباق  هک  ییاهرتکاراک  دادعت  -2-6
يزاب ایشا  -2-7

( اهحالس ) دنکیم هدافتسا  رارکت  هب  اهنآ  زا  رمیگ  هک  ییایشا  .2-7-1
 ...( اهرد و اههتسد ، ) دراد لماعت  اهنآ  اب  رمیگ  هک  ییایشا  .2-7-2

 ...( رتسول و تخرد ، ) دنوشیم هدافتسا  لحارم  نیئزت  يارب  رتشیب  هک  ییایشا  .2-7-3
 ...( نمشد ب و يوررب  فلا  حالس  یبارخ  نازیم  الثم  ) يزاب ياهشخب  ریاس  رگیدکی و  اب  فلتخم  ایشا  طابترا  تاصخشم و  .2-7-4

ریاس -2-8
یلپمیگ يزاب و  دنور  -3

. دراد زکرمت  نآ  يوررب  یلپ  میگ  رد  هچنآ  يزاب و  دنور  یلصا  ياههصخشم  -3-1
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هک یلـصا  فیراعت  میهافم و  ینعی  دنـشاب .) توافتم  ریز  ياهلاثم  تسا  نکمم  يزاب  کبـس  هب  هجوت  اب  ) يزاب یلـصا  ياهمزیناکم  -3-2
. دنزاسیم ار  امش  يزاب  يایند 

تکرح .3-2-1
گنیمرفتلپ .3-2-2
تازرابم .3-2-3

 ...( نداد و له  ندرک ، هدافتسا  نتشادرب ، مزیناکم  ) ایشا اب  لماعت  .3-2-4
اه NPC ای نانمشد  اب  وگتفگ  .3-2-5

.3-2-6
ریاس .3-2-7

اهامعم -3-3
يزاب یلصا  فادها  یلصا و  ياهتیرومام  -3-4

. دوشیم ياهدافتسا  هچ  يزاب  دنور  رد  کیزیف  زا  ینعی  دراد . امش  يزاب  روتوم  هک  هچنآ  هن  يزاب  نورد  کیزیف  -3-5
يزاب ياهرتکاراک  -4

يزاب لباق  اهرتکاراک  -4-1
( اهرتکاراک ریاس  اب  نیا  طابترا  و  تعرس و ...  تردق ، الثم  یلپ . میگ  رظن  زا  ) یلصا تاصخشم  .4-1-1

ناتساد هنیمز و  شیپ  .4-1-2
( هطوبرم مزیناکم  اب  طبترم  ) دهدیم ماجنا  هک  یتاکرح  لامعا و  .4-1-3

تاکرح هب  هجوت  اب  اهنشیمینا  لماک  تسیل  .4-1-4
اهادص .4-1-5

اهتکفا .4-1-6
ریاس .4-1-7

نانمشد -4-2
يزاب لباق  ياهرتکاراک  تمسق  دننام  نانمشد  زا  کیره  قیقد  فیرعت  .4-2-1

اهرخآلوغ -4-3
يزاب لباق  ياهرتکاراک  تمسق  دننام  کیره  قیقد  فیرعت  .4-3-1

(NPC) يزاب لباق  ریغ  ياهرتکاراک  -4-4
يزاب لباق  ياهرتکاراک  تمسق  دننام  قیقد  فیرعت  .4-4-1

يزاب طیحم  -5
( دناهدشن فیرعت  ایشا  شخب  رد  دنتسه و  طیحم  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  ) دراد دوجو  ییاهزیچ  هچ  يزاب  طیحم  رد  -5-1

. تسا هدش  لیکشت  ییاهزیچ  هچ  زا  يزاب  لحارم  طیحم  -5-2
اهریسم عاونا  -5-3

يزاب طیحم  اب  رمیگ  لماعت  هوحن  -5-4
 ...( اهچیوس و اهرد ، اهراوید ، الثم  ) يزاب نورد  عناوم  طیحم و  عاونا  -5-5
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ریاس -5-6
شیامن هحفص  هب  طوبرم  لماک  تراچولف  -6

نآ فلتخم  ياهشخب  رد  تکرح  يزاب و  یلصا  يونم  -6-1
یبایزاب هریخذ و  متسیس  .6-1-1

دک تیچ  .6-1-2
يزاب يدنب  هدرکیپ  .6-1-3

ریاس .6-1-4
(HUD) دوشیم هداد  شیامن  رمیگ  يارب  يزاب  نیح  رد  هک  یتاعالطا  -6-2

يزاب ياهمزیناکم  ریاس  رگیدکی و  اب  اهنآ  طابترا  فلتخم و  ياهونم  نیب  رد  تکرح  -6-3
نیبرود -6-4

. دشاب هتشاد  دناوتیم  رمیگ  هک  ییاهامن  عاونا  نیبرود و  قیقد  فیرعت  .6-4-1
نیبرود اب  ربراک  لماعت  هوحن  نیبرود و  متسیس  .6-4-2

( يزاب نورد  ياهنیس  تاک  الثم  ) صاخ ياهنیبرود  .6-4-3
همان يزاب 

: همانيزاب
( هحفص کی  ) ناتساد هصالخ  -1

یلصا ياهیلپمیگ  -2
یعرف ياهیلپمیگ  -3

( دیسیونب ار  اهتیصخش  لماک  همانسانش  ) یفنم تبثم و  یعرف ، یلصا و  ياهتیصخش  یفرعم  -4
نشیمینا نتم  -5

يزاب زا  هلحرم  ره  نشیکول  لحارم و  مان  دادعت و  -6
 : هارمه هب  يزاب  زا  هلحرم  ره  لماک  ناتساد  -7

اه نشیمینا  -
اه نیس  تاک  -

اه گولاید  -
یلصا  ياه  یلپ  میگ  -
یعرف  ياه  یلپ  میگ  -

اه تیرومأم  -
اهامعم -

دیاـب دـتفایب  قاـفتا  رمیگ  يارب  تسا  رارق  هچنآ  ره  هلحرم  نیا  رد  هک  روـظنم  نیا  هـب  دیـسیونب  یگتـسویپ  اـب  بـیترت و  هـب  ار  دراوـم  ماـمت 
هک تسا  حضاو  دشاب . دوجوم  دیاب  يزاب  کی  یحارط  تادنتسم  رد  هک  یتاعالطا  لقادح  زا  تسا  يا  هصالخ  الاب  تسیل   . دوش صخـشم 

. دوش رت  کچوک  ای  رتگرزب  تسیل  نیا  تسا  نکمم  هژورپ  کی  یگرزب  يزاب و  کبس  هب  هجوت  اب 
عبانم -8
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يرنه  تادنتسم 
(Character Design and concept art . ) يزاب ياهرتکاراک  يزاساضف و  تپسناک  یحارط  -

 ( تیاس بو  سردآ  ناکما  تروص  رد   ( هژورپ رد  لاعف  نادنمرنه  ناحارط و  مان   – 1
. یعرف یلصا و  ياه  تیصخش  هلمج  زا  يزاب ، ياه  تیصخش  يارب  هیلوا  ياه  سیکسا  اه و  یحارط   – 2

Environment Design: concepts and . )ٍ يزاب طیحم  يزاساضف و  يارب  هیلوا  ياه  یشاقن  اه و  سیکـسا  اه و  یحارط   – 3
(sketches

(Props  ) يزاب طیحم  رد  دوجوم  ءایشا  زا  هیلوا  ياه  سیکسا  —4
.Ingame ياه رازبا  اه و  حالس  زا  سیکسا  اه و  یحارط  -- 5

تیفیک و هب  اه  حرط  نیا  ندـید  اب  دراد و  ازـسب  ریثات  هژورپ  دـییات  يارب  ناسانـشراک  يریگمیمـصت  رد  قوف  دراوم  رت  لماک  هچره  هئارا  •

. درب دنهاوخ  یپ  دیراد  ماجنا  هب  میمصت  هچنآ  امش و  هژورپ  داعبا 
مان ددرگ و  لیوحت  یمیس  ای  یفاحص و  تروصب  هخسن  رد 2  یگنر ) ) تنیرپ هعومجم  کی  رد  يزاساضف  تیصخش و  ياه  یحارط  هتکن :

رد دنناوت  یم  دنیامن ،  یم  حرط  لاسرا  روشک  ياه  ناتسا  ریاس  زا  هک  ییاه  تکرش  . دوش هتشون  دلج  يور  هدننک  دیلوت  تکرـش  هژورپ و 
سردآ هب  یـشرافس  تسپ  اب  ار  دوخ  ياهراک  هعومجم  راک ،  لحارم  تفرـشیپ  تروص  رد  دنیامن و  لاسرا  لیمیا  سردآ ،  قیرط  زا  ادتبا 

. دنیامن لاسرا  داینب 
طونم دراوم  نیا  ندش  ییاهن  ندش و  لماک  تسا و  يرورض  هژورپ  ماجنا  عورش  دییات  يارب  هیلوا  بسانتم و  يداعبا  رد  قوف  دراوم  هئارا  •

. دشاب یم  هژورپ  ماجنا  نیح  رد  يزاب و  دیلوت  عورش  هب 
دیهد . خساپ  زین  ریز  تالاوس  هب  افطل  قوف  همیمض  ياهلیاف  ای  ریواصت و  رب  هوالع  نینچمه 

 ( 3D Character and Environment Modeling and Texturing . ) تفاب طیحم و  تیصخش ، يدعب  هس  يزاسلدم 
. دیربب مان  ار  اهنشیمینا  يدعبهس و  ياهلدم  تخاس  تهج  ةژورپ ، رد  هدافتسا  دروم  یلصا  ياهرازفا  مرن  .1

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Diffuse Map ، لاثم ناونع  هب  ( ؟ درک دیهاوخ  هدافتسا  ییاه   Texture هچ زا  رتکاراک ) طیحم و  زا  معا   ) زاب ي ياهلدـم  يارب  .2

 ، ....(: Normal Map، Specular Map ، Glow Map

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Normal Map هیهت دنور  دروم  رد  يرصتخم  حیضوت  درک ، دیهاوخ  هدافتـسا  هژورپ  رد   Normal Mapping زا هکیتروص  رد  .3

( راک بیترت  هدافتسا و  دروم  ياهرازفا  مرن  . ) دیهدب رظن  درم  ياه 
:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ رتکاراک

:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. طیحم
دییامن رکذ  خساپ  ندوب  تبثم  تروص  رد  دینک ؟ هدافتسا  يزاب  طیحم  ياه  Object يارب  Level of Detail زا دیراد  رظن  رد  ایآ  .4

تلاح رد  تساهنآ . هیهت  لوسم  يزاب  زاس  طیحم  ای  دوشیم  ماجنا  يزاب  روتوم  طسوت  کیتاموتا و  تروصب  اه  LOD دیلوت دنور  ایآ  هک 
: دییامن رکذ  ار  هطوبرم  ۀلصاف  شهاک و  نازیم  مود 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
: دییامن رکذ  ار  اه   Texture تمرف هزادنا و  .5

.......................................................................................................................................
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؟ تسا ردقچ  يزاب  ياهرتکاراک  يارب  هدش  ینیب  شیپ   Triangle نازیم .6
.......................................................................................................................................

ره يارب  يزاب  روتوم  ییاناوت  بسح  رب  دیناوتیم  ( ؟ هدش هتفرگ  رظن  رد  ردقچ  طیحم  يارب  هدـش  ینیب  شیپ   Triangle یبیرقت نازیم  .7
.( دییامن رکذ  ازجم  طیحم  ره  يارب  ای  نیبرود 

.......................................................................................................................................
Light هیهت دـنور  یبناـج و  ياـهرازفامرن  خـساپ  ندوب  تبثم  تروص  رد  دـینکیم ؟ هدافتـسا  طـیحم  يارب   Light Baking زا اـیآ  .8

. دیهد حیضوت  ار  اه   Map

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
؟ دیهد حیضوت  دینکیم ؟ هدافتسا  ناتساد  تیاور  يارب  هدش   Render شیپ زا  ياهنشیمینا  زا  يزاب  لوط  رد  ایآ  .9

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
يزاب حرط  ینف  دنس 
يهخسن 0.1.2

يزاب تایلک 
يزاب مان  .1

يزاب کبس  .2
.( دیهد حرش  ینف  دید  زا  رصتخم و  تروص  هب  ندوب و ...  يدعب  هس  ای  يدعب  ود  رظن  زا  ار  دوخ  يزاب   ) يزاب رصتخم  حرش  .3

يزاب ياهمرفتلپ  ای  ( platform  ) مرفتلپ .4
هدافتسا دروم  یسیون  همانرب  ياه )  ) نابز .5

هدافتسا دروم  ياهرازبا  .6
(IDE  ) دک هعسوت  طیحم  .1

...( تفاب و دیلوت  يزاسلدم ،  ) یکیفارگ ياهرازبا  .2
هژورپ عبانم و  تیریدم  .3

ریاس .4
( هریغ هکبش و  یکیفارگ ، تراک  کسیددراه ، هظفاح ، ، CPU لماع ، متسیس  يهخسن   ) زاین دروم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  لقادح  .7

(Design Features  ) یحارط تاصخشم 
زا یلو  دیراد  هاگن  هاتوک  نکمم  دح  رد  دوخ  تاحیضوت  دیهد . حیضوت  دوخ  يزاب  زا  تمـسق  ره  ینف  یحارط  دروم  رد  تمـسق ، نیا  رد 

. دینکن يراددوخ  دینادیم  مزال  هک  یتایئزج  ره  رکذ 
( يزاب دک  رد  یعقاو  ناهج  رظانتم  ءایشا  طابترا  راتفر و  يزاسلدم   ) Object Model.1

( دیهد حرش  ارنآ  دربیم  هرهب   Multi Core ای  Multi Threading ياهتیلباق زا  امش  يزاب  هک  یتروص  رد   ) Threading.2
(Hard-coded, Scripting, Mixed, Visual ًالثم  ) Game Play Logic يزاسهدایپ يهوحن  .3

 , …(Level Save & Load دننام  ) Data Flow تیریدم .4
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( دیهد حرش  ار  دینک  یم  هدافتسا  دوخ  يزاب  رد  هک  يا  هنحص  تیریدم  شور   ) Scene Management.5
Graphics Pipeline.6

Lighting Techniques.1
Forward /Deferred Rendering.2

Render Management.3
اهلیاف بلاق  فیصوت  .7

Models.1
Textures.2

Sound.3
Levels.4

Save/load.5
.…6

 Sound تیریدم .8
( يزاب رد  نآ  تاکرح  نیبرود و  تیریدم   ) Camera System.9

( گنردالب ردنر  ای  ملیف  تروص  هب  يزاب  ياهومد  شیامن  داجیا و  هوحن  حرش   ) Cut-scene تیریدم .10
Game Flow System.11
Multiplayer Design.12

Network Architecture.1
Network Security.2

Server Management.3
Community.4

هداد هاگیاپ  اب  طابترا  یحارط و  .13
(Sub Systems  ) اهمتسیسریز

، هناـخباتک رازبا ، زا  هـک  یتروـص  رد  دــینک . فیــصوت  ار  يزاــب  زا  متــسیسریز  ره  يزاــسهدایپ  هـب  طوـبرم  تاــیئزج  تمــسق  نـیا  رد 
. دییامن رکذ  هطوبرم  ياهشخب  رد  درک ، دیهاوخ  هدافتسا  یصاخ   middleware ای  framework

Main Loop Structure.1
Physics/Collision.2

Network.3
Sound.4

AI.5
Graphics.6

API.1
Terrain.2
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Sky.3
Water.4

Shader language/version.5
... هریغ .6

Low Level Systems.7
File I/O.1

Structured Storage.2
Memory Management.3

Time.4
Game Thread.5

Synchronization.6
Resource Management.8

Particle Systems & Effects.9
,…(GUI (Menuing system, HUD.10

Scripting.11
User Input System.12

Video Playback.13
Localization.14
Animation.15

Vertex blending.1
Skeletal Animation.2

Skinning.3
Morph.4

Facial Animation.5
Lip Sync.6

Canceling.7
(Tools  ) اهرازبا

طسوت هکنیا  تسا  رتهب  رازبا ، ره  دروم  رد  دیهد . حیضوت  دینکیم  هدافتسا  دیلوت  دنیآرف  لوط  رد  هک  ییاهرازبا  يهرابرد  تمسق  نیا  رد 
اهرازبا و رگید  اب  نآ  يدورو  یجورخ و  يهطبار  هدافتسا ، دروم  يهخسن  دوشیم ، هدافتـسا  هدامآ  تروص  هب  ای  دوشیم  هتـشون  میت  دوخ 

. دینک رکذ  ار  دهدیم  رارق  هدافتسا  دروم  ار  نآ  هک  یناسک  شقن 
(editor  ) رگشیاریو .1

دک .1
طیحم شیاریو  .2
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اهنآ تایصوصخ  ءایشا و  شیاریو  .3
Material.4

Cinematic.5
Shader.6

Animation.7
AI.8

Plugins.2
Scripts.3

Converters.4
دننام NVPerfHUD و Pix و VTune و gDEBugger و)…   ) Debuggers/Profilers.5

.... ریاس .6
يرنه هورگ  يارب  مزال  تاکن 

. دینک حیرشت  ار  دنتسه  اهنآ  تیاعر  هب  مزلم  يرنه  هورگ  هک  ییاهدادرارق  اهتیدودحم و  تاکن ، تمسق  نیا  رد 
master ياهلیاف ياهبلاق  .1

يزاب روتوم  هب  دورو  لاقتنا و  يارب  اهلیاف  ياهبلاق  .2
زیاس تیدودحم  .3

اه texture زیاس .1
اه model دادعت .2

لدم ره  ياه  vertex اه و polygon دادعت .3
هلحرم کی  هنحص و  کی  ياه  vertex لک دادعت  .4

لدم ره  ياه  bone دادعت .5
.…6

رازبا .4
اه Shader.5

(Methodology  ) دیلوت شور 
. دیهد حرش  ار  دوخ  يژولودتم  .1

تارفن .2
اهدنیآرف .3
دانسا .4

هژورپ و اـهنآ  ندیـسرارف  ناـمز  رد  دراد و  دوجو  ییاـه   Milestone هچ هژورپ  رد  هک  دوـش  رکذ  اـمتح   ) مـهم ياـه  Milestone.5
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. ریخ ای  تسا  یمازلا  امش  يهژورپ 
يزاب نوریب  ياههداد  تیریدم 

. دیهد حیضوت  ناونع  ره  لیذ  رد  دینکیم  هدافتسا  يزاب  زا  نوریب  ياههداد  تیریدم  يارب  هک  ییاهدنیآرف  اهرازبا و  دروم  رد 
ریظن CVS و Subversion و Perforce و Git و Mercurial و)…  ییاهرازبا   ) اهدک .1

Alienbrain و Perforce و)…   ) اه asset تیریدم هورگ art و  ياههداد  .2
اههداد تیریدم  لیدبت و  ياهدنیآرف  .3

Export.1
Data conversion and massaging.2

(issue management and tracking  ) تالاکشا تیریدم  .4
.( دنتسین لحم  کی  رد  میت  يهمه  رگا   ) یمیت نورد  تاطابترا  .5

لماک هلحرم  کی  يریگراکهب  دیلوت و  ( pipeline  ) ریسم
، زاسلدم ، Concept یحارط  ) ادـتبا زا  اهادـص و ... نشیمینا ، ای  اهرتکاراک  ءایـشا ، هلحرم ، طیحم  لماش  هلحرم  کـی  هک  يریـسم  ًاـفطل 
، لدـم ادـص ،  ) عون ره  يارب  هناگادـج  روط  هب  دـنوش  لیدـبت  ییاهن  يزاب  رد  هلحرم  کی  هب  ات  دـننک  یم  یط  و Material و ).... تفاب 

دیهد . حرش  طیحم )...،
(Game Design « ) يزاب یحارط   » دنس رد  هدربمان  تاناکما  يزاسهدایپ  ياهراکهار 

ياهنایار يزاب  کی  تخاس  يارب  مزال  ياهزانشیپ  - 2

ياهنایار يزاب  کی  تخاس  يارب  مزال  ياهزانشیپ 
( هعلاطم تهج  )

شراگن 1.0
همدقم

تخاس رد  نیاربانب  دـنکیم . باختنا  ار  هناسر  نیا  یمرگرـس  يارب  بطاخم  هک  تسا  یمرگرـس  کی  زیچ  ره  زا  لبق  ياهنایار  يزاب  کی 
رازفامرن کی  دیلوت  نشیمینا ،) ) ومد کی  شیامن  ویرانس ،) ) ناتساد کی  تیاور  ینعی  تسا . فده  نیرتمهم  نیرتیلـصا و  نیا  يزاب  کی 

کی رگا  اریز  دـنراد . رارق  ياهنایار  يزاب  کی  تخاـس  يدـعب  ياـهتیولوا  نیریز و  ياـههیال  رد  یـشزومآ  یگنهرف و  ياـهدرکیور  و 
. دش دهاوخن  كرد  ای  هدید  بطاخم  طسوت  تفر و  دهاوخ  رده  هب  اهيراذگهیامرس  نیا  همه  دشابن  هدننک  مرگرس  يزاب و  يزاب ،
صخشم ییاهن و  هدنریگ  میمـصت  هک  ینعی  نیا  دنزیم . ار  رخآ  لوا و  فرح  يزاب  حارط  ياهنایار  يزاب  کی  دیلوت  هسورپ  رد  ور  نیا  زا 

ای دشرا  سیون  همانرب  هن  و  هژورپ ) تیریدم  یلام و  لیاسم  زج  هب  ) تسا يزاب  حارط  تارکفت  اهدیابن  دیاب و  تخاس و  ياهتسایـس  هدننک 
دراد و هدـهعرب  ار  هژورپ  یلـصا  تیادـه  بوـخ  ملیف  کـی  رد  هک  تسا  نادرگراـک  نیا  حـضاو  لاـثم  ناوـنع  هب  راـک و ....  يرنه  ریدـم 

 .... ملیف و لوا  شقن  هشیپرنه  ای  رادربملیف  هن  دنهدیم و  لکش  ملیف  هب  هک  تسوا  تارکفت 
Game) يزاب یحارط  تادنتـسم  دـش  دـهاوخ  يزاب  کی  هب  لیدـبت  ذـغاک  يور  زا  هک  هچنآ  تیاـهن  رد  اـهحرط و  ياههدـیا و  یماـمت 

هچنآ اب  يزاب  یحارط  تادنتـسم  هک  دش  روآدای  دـیاب  اجنیا  رد  تسا . ملیف  کی  يویرانـس  هباشم  هک  تسا  ( Design Document

. تسا يزاب  هصق  طقف  تادنتسم و  نیا  زا  يزج  همانيزاب  دراد و  توافت  الماک  هدش  فورعم  همانيزاب  مان  هب  هک 
؟ دراد ییاهیگژیو  هچ  تسیک و  يزاب  حارط 
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دیاـب سپ  دوشیم  ياهناـیار  يزاـب  کـی  هب  لیدـبت  ینف  يرنه و  میت  طـسوت  تیاـهن  رد  وا  تیقـالخ  هدـیا و  هک  تسا  یـسک  يزاـب  حارط 
رایسب هبرجت  ياهنایار و  ياهيزاب  زا  تخانـش  دیاب  يزاب  حارط  ور  نیا  زا  دشاب . هتـشاد  ياهنایار  يزاب  تخاس  رب  لماک  هطاحا  تیرـصب و 

رد هک  ارچ  دشاب . دیاب  وا  تاصخشم  زا  ییارسناتساد  نشیمینا و  هسورپ  یسیون ، همانرب  هسورپ  هب  تبسن  یلک  تخانش  هنیمز ، نیا  رد  دایز 
دراد فلتخم  ياهکبس  اهيزاب و  زا  هک  ياهبرجت  و  يزادرپ ) ناتساد  نشیمینا و  یـسیون ، همانرب  ) هتـشر هس  نیا  تخانـش  اب  يزاب  یحارط 
يزاب یحارط  رد  یـسیون ، همانرب  ینابم  اب  ییانـشآ  نودـب  دـنک . هیارا  يزاب  کی  تخاس  يارب  عماج  لماک و  حرط  کـی  تسناوت  دـهاوخ 
همانرب فلتخم  ياهشور  زا  دـیاب  يزاب  حارط  کی  لاثم  يارب  دوب . دـهاوخن  هیبش  ياهنایار  ياهمتیروگلا  قطنم و  هب  يزاب  ياـیند  قطنم و 

لباق ینف  میت  طسوت  وا  حرط  ات  دشاب  هتشاد  عالطا  الاب  حطس  نابز  ای  تراچولف  کی  تروص  هب  متسسیس  کی  یحارط  ارگ و  ییش  یسیون 
. دوشن نآ  زا  توافتم  ياهتشادرب  مهف و 

هس ناحارط  يارب  مهف  لباق  يزاب  روتوم  طیحم  رد  ناتساد  هب  ندیشخب  ناج  رد  وا  حرط  ات  دشاب  هتـشاد  ییانـشآ  نشیمینا  لوصا  هب  دیاب  وا 
. دشاب يرنه  ناریدم  يدعب و 

بطاخم يارب  ییاهن  لوصحم  دنک و  هاگن  حیرفت  یمرگرس و  کی  دید  هب  ییاهن  لوصحم  هب  ياهنایار  ياهيزاب  زا  ییانـشآ  اب  تیاهن  رد 
روط هب  نیریز  ياههیال  رد  تسناوت  دـهاوخ  زین  ییارـس  ناتـساد  گنهرف و  تخانـش  اب  دـشاب . ندرک  يزاب  لـباق  یتراـبع  هب  لوبق و  لـباق 

. دشاب هتشاد  بطاخم  هب  ار  مایپ  ندناسر  یفرط  زا  يزاب و  همادا  ششک و  يارب  یناوارف  ياهتیباذج  سوسحمان 
؟ دنک راک  هچ  دیاب  يزاب  کی  تخاس  هب  عورش  راک و  ره  زا  لبق  هژورپ  ریدم  کی  هدنزاس و  میت  کی 

يزاب کی  تخاس  يزیر  همانرب  نیاربانب  تساههژورپ . نیرتتخـس  نیرتهدـیچیپ و  زا  هزورما  گرزب  ای  طسوتم  يزاب  کی  تخاـس  هژورپ 
. تسا يزاب  کی  دیلوت  عورش و  يارب  زاینشیپ  مزال و  طرش 

رگم دوب  دـهاوخن  ریذـپ  ناکما  يزاب  تخاس  هژورپ  کی  رد  نیا  ینف و  ياهزاین  یلام و  عبانم  یناـسنا ، عباـنم  تخانـش  ینعی  يزیر  هماـنرب 
رد دراد ، نشیمینا  هقیقد  دـنچ  يزاب  کی  هکنیا  دـشاب . هتـشاد  يزاب  نامه  ای  ییاهن  لوصحم  رب  لماک  ياهطاحا  دـید و  هژورپ  ریدـم  هکنیا 

قیقد و ینامز  همه  دـنراد  يدـعب  هس  يدـعب و  ود  يرنه  تادـیلوت  هچ  يرنه  میت  دراد و  ییاهصـصختم  اهرازبا و  هچ  هب  زاـین  ینف  ثحب 
تسا تروص  نیا  رد  دشاب . هدرک  صخشم  ار  اهنآ  صخـشم  لماک و  تادنتـسم  هعومجم  کی  رد  يزاب  حارط  هک  دش  دهاوخ  صخـشم 

. دوب دهاوخ  کیدزن  تیعقاو  هب  یبوخ  بیرقت  اب  هژورپ  ماجنا  نامز  هنیزه و  هک 
ینف میت  ادتبا  ناریا  رد  هنافـساتم  تسا . هدش  هدید  تردـن  هب  ای  رتمک  لاح  هب  ات  ناریا  رد  هدـش  دـیلوت  ياهيزاب  رد  الومعم  هک  یعوضوم 

يزاب زا  یـشخب  زا  پیاتوتورپ  کی  تلاح  نیرتهب  رد  ای  ومد  لاکینکت  کی  رتشیب  یجورخ  نیا  هک  دـنکیم  يزاب  کـی  تخاـس  هب  عورش 
حیحص يزیر  همانرب  مدع  لیلد  هب  اهتنا  رد  دوشیم و  عورـش  ینتفاین  تسد  ياهلآهدیا  اب  يزاب  کی  تخاس  ومد ، نیمه  ساسارب  تسا و 

درادناتـسا لقادح  اریز  دوشیم  دـیلوت  فیعـض  رایـسب  يزاب  کی  دوش  هضرع  رازاب  هب  تسا  رارق  هک  یلوصحم  زا  لماک  تخانـش  مدـع  و 
. درادن ار  شدوخ  کبس  مه  ياهيزاب 

؟ تسیچ يزاب  کی  تادنتسم 
طسوت ییاهنت و  هب  تادنتـسم  ای  باتک  نیا  هتبلا  تسا . يزاب  کی  ناگدنزاس  يارب  نوناق  باتک  کی  هباشم  يزاب  کی  یحارط  تادنتـسم 

ياهتیدودـحم ظاحل  هب  ینف  ریدـم  تروشم  اب  و  ینامز ) یلام و  رظن  زا  ) هژورپ ریدـم  اب  هرواشم  اب  هکلب  دوشیمن . دـیلوت  يزاـب  ناـحارط 
. دوب دهاوخ  ماجنا  لباق  يرنه  - ینف ریدم  اب  هرواشم  اب  تیاهن  رد  و  نآ ، ياهتیلباق  ینف و  لیاسم  يزاب و  روتوم 

زا تسا ؛ ییاهمزیناکم  هچ  ياراد  يزاب  رتکاراک  هکنیا  دوش . صخـشم  دـیاب  يزاب  تایئزج  کت  کـت  يزاـب  کـی  یحارط  تادنتـسم  رد 
کی تروص  هب  دوش و  صخـشم  دـیاب  وا  یتکرح  فلتخم  ياهمتیروگلا  تاـکرح  نیا  رد  صاـخ ؛ تاـکرح  اـت  هتفرگ  وا  هیلوا  تاـکرح 

اهچکـسا و اب  رگید  يوس  زا  دوش . صخـشم  حارط  طسوت  مزیناـکم  کـی  فلتخم  ياـهتلاح  همه  ییودود  تخرد  اـی  تیعـضو  نیـشام 
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ددرگ . نیعم  صخشم و  الماک  يرنه  میت  يارب  زین  میهافم  نیا  هداس  ياهدرب  يروتسا 
هب تیقالخ  دوخ  زا  دـننک و  رکف  يزاب  فلتخم  ياهشخب  يزاس  هدایپ  ارجا و  هلحرم  رد  تسین  رارق  يرنه  ینف و  ياهمیت  رتهداس  ناـیب  هب 

يزاب یحارط  ریدم  تراظن  اب  یحارط و  هلحرم  رد  دیاب  تیفالخ  نیا  تسا . يزاب  کی  تخاس  رد  تفآ  نیرتگرزب  نیا  اریز  دـنهد  جرخ 
دوش . ماجنا 

: دنک فیرعت  ار  ناویح  کی  هنوگ  نیا  تسا  نکمم  دب  حارط  کی  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا  رد  فورعم  لاثم 
. تسا بسا  دننام  هک  نفخ  دیفس و  اپ ، راهچ  یناویح 

دهاوخ ندز  دـگل  يارب  بقع  ياـپ  ود  زا  هدافتـسا  عیرـس و  تکرح  تیلباـق  اـب  دـنمتردق  يوق و  ناویح  کـی  فـیرعت ، نیا  زا  ینف  شخب 
. دنک هیبعت  وا  متسیس  رد  اذغ  هریخذ  يارب  زین  ناهوک  کی  دیاش  تخاس و 

. دنک یحارط  خاش  کت  ِرادلاب  بسا  کی  ییابیز  ظاحل  هب  تسا  نکمم  زین  يرنه  شخب 
لیلد هب  نیا  دراد و  گنلپ  واگ  رتش  هیبش  يزیچ  هک  دش  دهاوخ  هجوتم  حارط  دنریگیم  لکش  يزاب  رد  هعومجم  نیا  هک  ینامز  تیاهن  رد 

الامتحا هک  یتروص  رد  تسا . هدش  ناوارف  ياههنیزه  ای  هتـشذگ  راک  زا  راک  رگید  هک  دوشیم  مولعم  ینامز  حیحـص ، يزیر  همانرب  مدـع 
. تسا هدوب  ربراب  دیفس و  رطاق  کی  حارط  روظنم 

زاورپ دـناوتیم  ریخ ، ای  دریگ  یم  زاـگ  هکنیا  یبسن ، تعرـس  تسوپ ، گـنر  عاـفترا ، ضرع ، لوط ، ناویح  نیا  قیقد  یحارط  رد  نیارباـنب 
يرنه شخب  هب  هداس  یکیفارگ  یحارط  کی  اب  لاح  نیع  رد  دوش و  صخـشم  دیاب  يزاب و ...  ياهشخب  ریاس  اب  نآ  لماعت  ریخ و  ای  دنک 

. دراد یلکش  هچ  يرصب  رظن  زا  هک  دنامهف  هب 
هتـشاد دوجو  دـیاب  یمرگرـس  يرنه و  ینف ، فلتخم  تایئزج  تقد و  دـح  هچ  ات  يزاب  کی  یحارط  رد  هک  دوشیم  صخـشم  لاثم  نیا  اب 

ینیعمان صخشمان و  زیچ  ره  زا  تسا  نکمم  هک  میراد  راک  رس و  دعتسم  میت  کی  اب  ام  هک  درک  شومارف  دیابن  تقو  چیه  هک  ارچ  دنـشاب .
. دننک يزاس  هدایپ  لمع  رد  ارنآ  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  تشادرب 

؟ دنکیم راک  هچ  دروخیم و  درد  هچ  هب  يزاب  تادنتسم 
نآ زا  هدافتسا  اب  ات  دننک  صخشم  ار  يزاب  ینف  ياهزاین  ینف و  یحارط  تادنتسم  دنناوتب  دیاب  ناسیون  همانرب  ینف و  میت  نآ  زا  هدافتسا  اب  .1

. دننک يزاس  هدایپ  ار  يزاب  ینف  رظن  زا 
يارب مزال  عبانم  دهد و  ماجنا  ار  يزاب  يرنه  یحارط  دـناوتب  دـنک و  بسک  يزاب  زا  قیقد  یـسح  دـناوتب  دـیاب  نآ  ندـناوخ  اب  يرنه  میت  .2

. دنک نیعم  ار  يزاب  يرنه  ياهشخب  تخاس 
، اهتپیرکـسا ایـشا ، دـنناوتب  ات  دـنوش  انـشآ  لحارم  يزاب و  لماک  تایئزج  اب  دـیاب  يزاب  فلتخم  ياهشخب  ناحارط  لحارم و  ناحارط  .3

. دنزاسب هدرک و  یحارط  يزاب  يارب  ار  فلتخم  اهمزیناکم و ... 
قلخ هدرک و  صخشم  ار  يزاب  نورد  ياهتکفا  اهرتکاراک و  يادص  یقیـسوم ، قیقد  تروص  هب  دیاب  هطوبرم  نیـسدنهم  ادص و  حارط  .4

. دننک
هدرک و یحارط  نآ  بطاخم  يزاب و  ساسارب  يزاب  شورف  تاغیلبت و  زا  لـماک  حرط  کـی  دـنناوتب  دـیاب  یباـیرازاب  یناـگرزاب و  شخب  .5

. دننک ارجا 
. دننک یحارط  هژورپ  ياهزاین  زیر  ساسا  رب  ار  يراذگهیامرس  دیلوت و  عماج  لماک و  حرط  دنناوتب  دیاب  هژورپ  ناریدم  هدننک و  هیهت  .6

ار ياهنیزه  نینچ  اب  ياهژورپ  نینچ  ندش  یلمع  تیاضر و  ساسحا  دـناوتب  دـیاب  حارط  تایئزج  ندـناوخ  اب  هژورپ  ریدـم  هدـننک و  هیهت  .7
. دنوش عناق  حرط  یعقاو  يراذگهیامرس  يارب  دشاب و  هتشاد  لماک  كرد  زادنامشچ و  کی  ییاهن  لوصحم  زا  دشاب و  هتشاد 

؟ درک هیهت  دیاب  ینامز  هچ  رد  هنوگچ و  ار  يزاب  تادنتسم 
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صخشم دیاب  يزاس  يزاب  میت  يرنه  ینف و  ياههتشاد  زا  لماک  یهاگآ  اب  هژورپ و  عورـش  زا  لبق  دش  هتفگ  هک  روطنامه  يزاب  تادنتـسم 
رظتنم دیاب  هرواشم  ربص و  اب  هژورپ  کی  ياهشخب  ریاس  نامز  نیا  رد  تسا . يزاب  کی  تخاس  هرود  نیرتیتایح  رفـص و  هطقن  نیا  درک .

. دنسرب ییاهن  هجیتن  هب  ناوارف  تاحالصا  کح و  زا  سپ  دندرگ و  نآ  مامتا 
قیقد نامز  اهرتکاراک ، ياهنشیمینا  قیقد  نامز  یعرف ، یلـصا و  ياهرتکاراک  اهمتیآ ، نانمـشد ، اههنحـص ، دادـعت  فلتخم ، ياهمزیناکم 

. دش دنهاوخ  صخشم  قیقد  الماک  تروص  هب  يریوصت  یتوص و  ياهتکفا  يزاب ، يومد  ياهنشیمینا 
. دنوش یفرعم  صخشم  ياهسالک  رد  داروم  نیا  همه  هداس  تروص  هب  ارگییـش و  یـسیون  همانرب  ياهشور  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  رتهب 
، اهتکفا اهنشیمینا ، زاین ، دروم  ياهتفاب  ات  هتفرگ  فلتخم  ياـهورین  زا  نانمـشد  یلـصا  ياههصخـشم  نانمـشد  سـالک  رد  لاـثم  يارب 

تروص هب  موهفم  هداس و  تروص  هب  یعونـصم  شوه  ات  هتفرگ  یتکرح  ياهراتفر  زا  رگید  سالک  اـب  لـماعت  رد  سـالک  ره  یلـصا  عباوت 
هداس درب  يروتـسا  کی  هارمه  هب  دـهد  يور  اهنآ  رد  تسا  رارق  هک  یتاقافتا  يزاب و  ياههنحـص  یمامت  دـنوش . نیعم  صخـشم  لماک و 

. ددرگ صخشم  هلحرم  نیا  رد  دیاب 
هدـش یحارط  ياهشخب  ریاس  اب  طابترا  تایئزج و  اب  يزاب  یناتـساد  طخ  ای  يزاب  یلـصا  رتکاراک  یتکرح  ریـس  هلحرم و  ره  هشقن  ای  پم 

. دنوش صخشم  دیاب 
یمرگرـس یلـصا  روتوم  حور و  هداس  هلمج  دنچ  نیا  دوش . صخـشم  یلپمیگ  رظن  زا  هداس  هلمج  دـنچ  ای  کی  رد  دـیاب  يزاب  نیب  نیا  رد 

. دنشاب نآ  ندش  رتهب  هچره  تمدخ  رد  دیاب  دراوم  نیا  همه  هک  دوب  دهاوخ  يزاب  کی 
ياهناکم فشک  وا و  ییوجارجام  سح  اضرا  دـننکيزاب و  یبای  ریـسم  رتکاراـک ، مرن  تکرح  یلـصا  فدـه  یناریا  هدازهاـش  يزاـب  رد 

ییادتبا هداس و  رایسب  گنج  يادخ  دننام  يزاب  کی  تبسن  هب  تسین و  مهم  نادنچ  نانمـشد  اب  هزرابم  هک  مینیبیم  نیاربانب  تسا . مولعمان 
نیمه هب  تسا . نآ  ریظنیب  تازرابم  متـسیس  وجگنج و  رتکاراک  کی  قلخ  یلـصا  فدـه  گـنج  يادـخ  يزاـب  رد  رگید  يوس  زا  تسا .

. تسا دیلک  کی  ندرشف  دح  رد  يزاب  ياهامعم  تسا و  هداس  رایسب  ریسم  رد  تکرح  گنیمرفتلپ و  لیلد 
همه ندرک  عمج  یلصا  فده  نم  کپ  يزاب  رد  تسا و  مه  رانک  رد  لاکشا  يرـس  کی  ندرک  بترم  طقف  فده  سیرتت  هداس  يزاب  رد 

. ندش دوبان  نودب  طاقن 
کچوک و عوضوم  کی  یناریا  میت  ياهییاناوت  یلعف  تیعضو  رد  هک  ) يزاب یلـصا  مزیناکم  فده و  ندش  صخـشم  اب  يزاب  حارط  کی 

سوتیرک شرپ  نشیمینا  گنج  يادخ  رد  نیاربانب  دهد . رارق  یلـصا  فدـه  نیا  تمدـخ  رد  ار  يزاب  لماوع  همه  دـیاب  دـشاب ) دـیاب  هداس 
. تسا شخب  تذل  مرن و  رایسب  یناریا  هدازهاش  رد  اما  تسا  هراوق  دب  تشز و 

نیدـنچ ناوتیمن  زور  ياـهيزاب  دـننام  یلاـم  ینف و  ياهتیدودـحم  لـیلد  هب  هک  تسا  نیا  یناریا  نازاـس  يزاـب  يارب  هجوت  لـباق  هتکن 
هدرک و تعانق  لماک  هداس و  مزیناکم  دنچ  ای  کی  هب  تسا  رتهب  دناجنگ و  يزاب  رد  نیـساسا  هقرف  ای  دتراچنآ  يزاب  دننام  یلـصا  مزیناکم 

متـسیس کی  لیمکت  اهتیدودحم و  تخانـش  ییارگ و  عقاو  رگید  ترابع  هب  دننک . يزاس  هدایپ  نکمم  وحن  نیرتهب  هب  ارنآ  دـننک  یعس 
. تسا صقان  تروص  هب  اما  مزیناکم  کبس و  نیدنچ  يزاس  هدایپ  زا  رتهب  لماک  هداس و 

يزاب ناحارط  هک  تسا  رتهب  هچ  تسا . یجراخ  گرزب  ياهراک  هبرجت و  زا  هدافتسا  زین  بوخ  يزاب  کی  تخاس  عورـش  ياههار  زا  یکی 
ارچ دننک . ارجا  يزاس و  هدایپ  اقیقد  ارنآ  یلصا  ياهمزیناکم  دننک  یعس  شیپ  لاس  راهچ  - هس راذگ  کبـس  يزاب  کی  نداد  رارق  وگلا  اب 

دنـشاب هتـشادن  يزاب  کی  زا  يرادرب  یپک  زا  مه  ینارگن  چیه  دناهدش . لیدـبت  درادناتـسا  هب  هزورما  اهنآ  ياهمزیناکم  اهيزاب و  نیا  هک 
. درک دنهاوخ  هضرع  ار  توافتم  يزاب  کی  الماک  يزاس ، یموب  يزاساضف و  ناتساد ، اب  هک  ارچ 

دشاب هتشاد  دوجو  يزاب  کی  یحارط  تادنتسم  رد  دیاب  هک  یتاعوضوم  زا  یلک  يامنهار 
تسیل دشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  يزاب  کی  یحارط  تادنتـسم  رد  هک  يایلـصا  تاعوضوم  لوصا و  راو  تسرهف  تروص  هب  شخب  نیا  رد 
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ياراد تسیل  نیا  تسا  نکمم  فلتخم  ياهکبـس  يارب  هک  تسا  صخـشم  دـش . دـهاوخ  هداد  نآ  دروم  رد  ياهصالخ  حیـضوت  هدـش و 
تروص هب  دوش  ماجنا  دـیاب  يزاب  کی  یحارط  رد  هک  ییاهراک  تایئزج و  لماک و  تسیل  هنومن  کـی  اـهتنا  رد  یفرط  زا  دـشاب . یتارییغت 

. تسا هدش  هدروآ  همیمض 
Technical) يزاـــب ینف  یحارط  و  ( Game Design) يزاـب یحارط  تمــسق  ود  هـب  يزاـب  یحارط  يزورما  ياـهيزاب  رد  هـتکن :

يزاب ینف  یحارط  رد  دوشیم و  یحارط  تاملک  بلاق  رد  هداس و  تروص  هب  يزاب  مامت  يزاـب  یحارط  رد  دـنوشیم . میـسقت  ( Design
زا هدافتسا  اب  دـننام Unified Modeling Language و  ییاهنابز  اب  رازفامرن و  یـسدنهم  ياهشور  هب  فیراعت  تـالمج و  نیا 

. دوشیم فیرعت  رتویپماک  نابز  هب  قیقد و  تروص  هب  اهتراچولف  ارگییش و  لوصا 
: دوش ماجنا  دیاب  يزاب  کی  یحارط  رد  هک  ییاهراک  تسیل  اما 

يزاب تخاس  هژورپ  زادنامشچ  تادنتسم  .1
. تسا يزاب  تخاس  یلصا  فادها  یلک و  هاگن  لماش  تادنتسم  نیا  .a

. دنیوگیم زین  يزاب  یموهفم  تادنتسم  تادنتسم ، نیا  هب  .b
. دنکیم نیعم  ار  يزاب  یلصا  ياههصخشم  هصالخ  تروص  هب  تادنتسم  نیا  .c

. دوش صخشم  دانسا  نیا  رد  دیاب  يزاب  تخاس  زا  یلصا  فادها  .d
. دوش صخشم  زین  هژورپ  ماجنا  نامز  اهورین و  يداهنشیپ  حرط  کی  دننام  تسین  رارق  تادنتسم  نیا  رد  .e

يزاب و زا  یلماـک  تسرد و  زادـنامشچ  هاـگن و  تادنتـسم  نیا  ندـناوخ  زا  دـعب  دـناوتب  سکره  هحفـص  دـنچ  رد  هک  تسا  نیا  فدـه  .f
. دشاب هتشاد  نآ  یلصا  فادها 

يزاب ياهزاین  ندرک ، صخشم  يروآ و  عمج  .2
. تسا يزاب  کی  تاصخشم  اهزاین و  ندرک  صخشم  يزاب  یحارط  عورش  يارب  یلصا  ياهراک  زا  رگید  یکی  .a

. دوش ماجنا  ات  دراد  زاین  يزاب  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  همه  يزاب  ياهزاین  زا  روظنم  .b
. تسا رمیگ  بطاخم و  ياج  هب  دوخ  نداد  رارق  اهزاین  نیا  ییاسانش  هار  نیرتهب  .c

. دهاوخیم يرازفاتخس  هچ  ماجنا  يارب  يزاب  ینعی  تسا . زاین  کی  يزاب  زاین  دروم  رازفاتخس  لقادح  .d
يزاب يونم  .e

يزاب یلصا  رتکاراک  زاین  دروم  رازبا  .f
يزاب ياهرتکاراک  شیامن  يارب  نوگ  یلوپ  دادعت  .g

. يزاب تخاس  يارب  زاین  دروم  روتوم  .h
. دشاب هتشاد  دوجو  تسیل  نیا  رد  دیاب  دراد  زاین  نآ  هب  ندش  ماجنا  يارب  يزاب  هک  يزیچ  ره  i.و 

ماجنا رتتحار  رتهداس و  رایـسب  يزاب  یحارط  راک  يزاـب  کـی  ياـهزاین  رتشیب  رتقیقد و  هچره  يروآ  عمج  تسیل و  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  .j
. دش دهاوخ 
يزاب یحارط  .3

يزاب یلصا  هدیا  موهفم و  .a
. دوش فیرعت  هصالخ  لماک و  تروص  هب  يزاب  دیاب  يزاب  زادنامشچ  حرط  زا  رتولج  مدق  کی  .i

. دوش فیرعت  نآ  دنور  يزاب و  یلصا  هتسه  هصالخ  روط  هب  .ii
. دوش نیعم  دراد ) دوجو  رگا  ) يزاب دیدج  ياهيروآون  .iii
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يزغم نافوط  .b
. ددرگ يروآعمج  فلتخم  ياهدیا  يزاب  تخاس  ياضعا  يهمه  کمک  اب  .i

 .... ناتساد و یکیفارگ ، کبس  يزاب ، دنور  دننام  فلتخم  ياههدیا  .ii
. دنهدب ار  يزاب  تخاس  تایئزج  تالکشم و  يزاب ، یلصا  موهفم  دروم  رد  دوخ  ياههدیا  تارظن و  ینف  يرنه و  فلتخم  ياهشخب  .iii

يزاب یلصا  یلپمیگ  ییاهن  شیاریو  فذح و  اههدیا و  يدنب  عمج  .c
يزاب یحارط  ندرک  دنتسم  هب  عورش  .d

. دوش هتشون  دیاب  لماک  تایئزج  اب  يزاب و  یمامت  دعب  هب  نیا  زا  .i
. درک هدافتسا  تارییغت  تبث  يارب  نژرو  لرتنک  موسرم  ياهشور  زا  ناوتیم  شخب  نیا  رد  .ii

، فافـش تروص  هب  يزاب  یحارط  دـیاب  هداس  ياهحرط  اهمارگاید و  لسکا ، دـننام  ییاهرازفامرن  یتاعالطا و  ياهکناب  زا  هدافتـسا  اب  .iii
. دوش ماجنا  يزاب  ياهتمسق  ریاس  اب  یقطنم  طابترا  رد  صخشم و 

يزاب هیناث   e.60
نیا رد  دوشیم . یحارط  فیرعت و  یحارط  تادنتـسم  رد  یلپمیگ  زا  هیناث  تصـش  دودـح  يزاسيزاب ، بوخ  ياههژورپ  زا  يرایـسب  رد  .i
. دوشیم هداد  حرش  لبق  ياهشخب  فیراعت  هب  هجوت  اب  لماک و  تایئزج  اب  دوشیم  ماجنا  يزاب  لک  رد  هک  ییاهراک  همه  هیناث  تصش 

هک یتاقافتا  زا  دوشیم ( صخـشم  يزاب ، هنومن  هیناث  تصـش  نیا  رد  دـهدیم  يور  يزاب  رد  فلتخم  ياهشخب  رد  هک  یتالماعت  مامت  .ii
لماع متسیس  رد  هک  یتاروتسد  یتح  دوشیم و  ارجا  هیاپ  روتوم  رد  هک  ییاهمتیروگلا  ات  دهدیم  يور  بطاخم  يارب  شیامن  هحفـص  رد 

(( یهورگ يزاب  يارب  تنرتنیا  هب  ندش  لصو  يارب  الثم  ) دوشیم ارجا 
يزاب یلصا  هتسه  .f

. تسا يزاب  ياهمزیناکم  لماک  فیصوت  حیرشت و  حیضوت ، لماش  .i
. دنکیم کمک  رایسب  راک  نیا  ماجنا  هب  یلپ  میگ  هیناث  تصش  .ii

. دش دهاوخ  ماجنا  شخب  نیا  رد  دراد  دوجو  يزاب  یلپمیگ  رد  هک  ییاهلرتنک  اهراتفر و  يزاب ، تالماعت  لماک  حیرشت  فیصوت و  .iii
. دمآ دهاوخ  کمک  هب  رایسب  شخب  نیا  رد  يزاب  ياهزاین  ندرک  صخشم  يروآ و  عمج  .iv

. دتفاین ملق  زا  يزیچ  هک  دش  دهاوخ  ثعاب  اهنآ  ندرک  يدنب  هتسد  يزاب و  ياهزاین  همه  هب  نداد  باوج  .v
مدق هب  مدق  يامنهار  .g

يزاب مدق  هب  مدق  يامنهار  يزاب  یحارط  دنتسم  کی  ياهشخب  نیرتمهم  زا  یکی  .i
( دشاب هدش  لیمکت  يزاب  هک  یتروص  رد  ) دورب رخآ  ات  لکشم  نودب  ار  يزاب  دیاب  هدننکيزاب  رکف  نودب  امنهار و  نیا  زا  هدافتسا  اب  .ii

. دراد دوجو  امنهار  نیا  رد  دهد  ماجنا  دیاب  يزاب  رد  هدننکيزاب  هک  ییاهراک  هیلک  .iii
. دسرب رخآ  هب  يزاب  یکیناکم  تروصب  هک  تسا  رارق  طقف  تسین و  يربخ  امنهار  نیا  رد  ناتساد  تیاور  زا  .iv

. دش دهاوخ  صخشم  اهتنا  ات  ادتبا  زا  يزاب  اهامعم و ...  تازرابم ، لحارم ، اهمزیناکم ، هیلک  امنهار  نیا  لیمکت  اب  .v
يزاب زاین  دروم  عبانم  تسیل  .h

ات هتفرگ  نانمـشد  اهرتکاراک و  تسیل  زا  دراد  زاـین  نآ  هب  شیاـمن  ارجا و  يارب  يزاـب  هک  تسا  يدراوم  عباـنم و  همه  لـماش  تسیل  نیا  .i
 .... اهحالس و اهیشاک ، اهتفاب ، عاونا 

 ... یعونصم و شوه  عاونا  راتفر و  .ii
ادص ياهتکفا  تسیل  .iii
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اهرتکاراک يادص  .iv
یقیسوم فلتخم  ياهمت  .v

اهحالس .vi
رازبا .vii

اهوداج .viii
اهرتکاراک ياهلدم  .ix

يزاب طیحم  ياهلدم  .x
اهنشیمینا . xi

یعونصم شوه  .xii
اهتیرومام .xiii

اهنیس تاک  .xiv
اهپیرکسا .xv
..... xvi

تادنتـسم ياهشخب  ریاس  اب  طابترا  رد  و  نآ ، ياهتنا  ات  ادـتبا  زا  يزاب  لک  يارب  عماج  لماک و  تروص  هب  دـیاب  اـهتسیل  نیا  همه  .xvii
. دشاب هدش  فیرعت  یتاعالطا  کناب  کی  رد  اهنآ  یلصا  ياههصخشم  نکمم  دح  ات  دشاب و  هدش  صخشم  یحارط 

اهيزاب رگید  زا  ییاههنومن  .i
هدش هتفرگ  هدیا  اهنآ  زا  هک  یتاکن  اهيزاب و  نآ  تاصخـشم  تسا  هتفرگ  ماهلا  رگید  يزاب  دـنچ  ای  کی  زا  امـش  يزاب  هک  یتروص  رد  .i

. دوش هدروآ  تسا 
. دهدیم شیامن  ار  صاخ  مزیناکم  ای  شخب  نآ  هک  دشاب  هارمه  هنومن  يزاب  زا  یملیف  هکت  اب  تسا  رتهب  راک  نیا  .ii

اهونم یحارط  .j
. دنوش یحارط  تقد  هب  دیاب  يربراک  ياهطساو  يزاب و  ياهونم  هیلک  .i

. تسا لماک  تروص  هب  تایئزج و  هارمه  هب  اهونم  مزیناکم  یحارط  فده  .ii
يرنه شخب  هب  نداد  هدیا  يارب  هیلوا و  دح  رد  اهونم  یکیفارگ  یحارط  نیاربانب  دنک  رییغت  اهراب  تسا  نکمم  يرـصب  يرنه و  یحارط  .iii

. تسا
. دنوش فیرعت  صخشم و  دیاب  دهدیم  يور  اهونم  نیا  رد  هک  یتاقافتا  دیلک و  اهونم ، ياهمتیآ  هیلک  .iv

يزاب ياهمزیناکم  قیقد  تایئزج  .k
. دنوش فیرعت  اجنیا  رد  يزاب  ياهشخب  ریاس  اب  طابترا  رد  لماک و  تروص  هب  دیاب  دناهدش  فیرعت  البق  هک  يزاب  ياهمزیناکم  هیلک  .i

. رد کی  ندش  هتسب  زاب و  مزیناکم  ات  دشاب  دناوتیم  یلصا  رتکاراک  تکرح  مزیناکم  زا  يزاب  ياهمزیناکم  .ii
يزاب يامنهار  هچرتفد  نتشون  .l

يزاب یموهفم  يرنه و  ياهیحارط  .m
اهرتکاراک .i
اهمتیآ .ii
اهاضف .iii
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يزاب ياهرتکاراک  ياهنشیمینا  درب  يروتسا  .iv
يزاب ياهنیس  تاک  درب  يروتسا  .v

يزاب ینف  یحارط  .4
رخآ مالک 

بوخ يزاب  کی  يارب  تسین . هداس  تیمهایب و  کچوک  الصا  لماک  یحارط  تادنتـسم  کی  تخاس  يروآعمج و  يزاب و  یحارط  راک 
دص دنچ  باتک  کی  دح  رد  تادنتسم  نیا  ناناولهپ و ...  رصع  ناخ ، یلعفطل  ردانریـشمش ، هیبش  یناریا  گرزب  يزاب  کی  مییوگب  رتهب  ای 

. دربب نامز  هام  نیدنچ  دیاش  نآ  ماجنا  تسا و  ياهحفص 
رون و نودب  یکیرات و  رد  تکرح  نآ  نودـب  تسا و  یتایح  مزال و  تادنتـسم  نیا  گرزب  يزاب  کی  یحارط  رد  مینکیم  دـیکات  هرابود 
رد دـنوشیم و  هارمه  ناوارف  تالکـشم  اب  اهتنا  رد  نیعمان و  ینالوط ، رایـسب  اههژورپ  رثکا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . ریـسم  تخاـنش 

. دنوشیم هضرع  رازاب  هب  ناوارف  ياهيرسک  مک و  اب  تیاهن 
روضح اب  هوراشم و  دح  رد  مک  رایـسب  تقو  اب  يرنه  ریدم  ینف ، ریدم  هژورپ ، ریدم  يراکمه  اب  بوخ  يزاب  کی  تادنتـسم  یحرط  يارب 

تفای . تسد  عماج  حرط  کی  هب  ناوتیم  نییاپ  هنیزه  فرص  اب  يزاب و  ناحارط  ای  حارط  تقو  مامت 
تیعقاو و هب  هژورپ  ماجنا  نامز  تخاس و  ياـههنیزه  دـشاب  رتلـماک  رتقیقد و  هچره  يزاـب  یحارط  تادنتـسم  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزـال 

يزیر همانرب  تسناوت  دـنهاوخ  لماک  هطاحا  اـب  هژورپ  ناریدـم  یحارط  نیا  ناـیاپ  زا  سپ  دـش و  دـنهاوخ  رتکـیدزن  تسا  حرط  رد  هچنآ 
دنشاب . هتشاد  يزاب  تخاس  يارب  ینامز  یلام و  یناسنا ، عبانم  رظن  زا  یقیقد 

تیباذج لصا و  هب  هک  ییاهشخب  هژورپ  يادتبا  نامه  رد  تسناوت  دنهاوخ  موزل  تروص  رد  یحارط  لماک  تادنتـسم  نتـشاد  اب  ناریدم 
تیفیکیب يزاب  کی  تخاس  زا  ادتبا  نامه  رد  ای  هژورپ ) یلام  فقـس  ای  نامز  هب  ندیـسر  يارب  ) دننک فذح  هژورپ  زا  ار  دنزن  همطل  يزاب 

. دننک يریگولج  اههیامرس  نداد  رده  و 
يارب رتالاب  نانیمطا  اب  رتشیب و  يراذگهیامرـس  هب  ار  راذگهیامرـس  ای  هدننک  هیهت  هک  دش  دـهاوخ  ثعاب  یحارط  لماک  تادنتـسم  یفرط  زا 

. دنک بذج  يزاب  کی  تخاس  هژورپ 
هژورپ کی  رخآ  لوا و  فرح  نوناق و  باتک  ناونع  هب  تیوصت  زا  سپ  يزاـب  کـی  یحارط  تادنتـسم  هکنیا  اـب  تفگ  دـیاب  زین  ناـیاپ  رد 

لماک يوق و  یحارط  کی  ددم  هب  مهزاب  اما  تسا . رییغت  لباق  اهیتساک  تالکشم و  ندش  صخـشم  اب  يزاب و  تخاس  نیح  رد  اما  تسا .
. دش دهاوخ  ماجنا  نییاپ  رایسب  کسیر  اب  یهاگآ و  اب  تارییغت  نیا 

همیمض 1:
 Game Design Document Outline

Version 0.1(draft) October 10, 2005
By Mark Baldwin

Baldwin Consulting
http://baldwinconsulting.org

The Game Design Document (GDD) it the blueprint from which a computer or video game

is to be built. As such, every single detail necessary to build the game must be addressed
in the document (or support documents). If it’s not in the document, then it probably

.won’t be in the game
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Below you will find an outline for a generic Game Design Document. The problem is that
no generic GDD will be able to address all the various genres for which a game may be
created. For example, consider the games PacMan, SimCity and Doom. All three games

required detailed design documents, but if you think about it, those documents would be
entirely different! As such, when using the outline below you will find sections that will be
totally meaningless to your game. But also, there will be sections that your GDD requires
to describe the game. Just because it’s not in my outline, it doesn’t mean that it doesn’t

.belong
The GDD is a reference document. Members of the development team will constantly be
using the document to find specific information for their specific needs. Consider the size
such a document may grow to in order to document every piece of the game. We don’t
want the GDD to cause information overload and then become a prop under somebody’s
wobbly desk. As such it is important that you organize and format the document to make

it easy to use. Also note that some of these sections might not appear in the GDD itself
but instead would appear in supplemental documents such as an Art Bible or Test Plan.

. This helps make the overall document more manageable and readable
One last comment, a game design document is meant to be a living document. Just as
when the artist changes the design of his painting every time he takes his brush to the
canvas, a computer or video game evolves as code and art are created. The GDD then is
the communication tool from which all the members of the team can follow that evolution.

 1.Title Page
.Game Name – Perhaps also add a subtitle or high concept sentence.1.1

Copyright Information.1.2
Version Number, author, date.1.3

Table of Contents – Make sure this includes all the subsections to make finding material. .2
. If practical, hyper linking the document will help here

Design History – This is a change listing quickly describing each major version and.3
.changes

Section I - Game Overview.4
Game Concept.4.1

Feature Set.4.2
Genre.4.3

Target Audience.4.4
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Game Flow Summary – How does the player move through the game. Both through.4.5
.framing interface and the game itself

?Look and Feel – What is the basic look and feel of the game? What is the visual style.4.6
.Project Scope – A summary of the scope of the game.4.7

Number of locations.4.7.1
Number of levels.4.7.2
Number of NPC’s.4.7.3

Number of weapons.4.7.4
.Etc.4.7.5

Section II - Gameplay and Mechanics.5
Gameplay.5.1

Game Progression.5.1.1
Mission/challenge Structure.5.1.2

Puzzle Structure.5.1.3
?Objectives – What are the objectives of the game.5.1.4

Play Flow – How does the game flow for the game player.5.1.5
Mechanics – What are the rules to the game, both implicit and explicit. This is the.5.2
model of the universe that the game works under. Think of it as a simulation of a world,

.how do all the pieces interact? This actually can be a very large section
?Physics – How does the physical universe work.5.2.1

Movement.5.2.2
General Movement.5.2.2.1

Other Movement.5.2.2.2
Objects.5.2.3

Picking Up Objects.5.2.3.1
Moving Objects.5.2.3.2

Actions.5.2.4
Switches and Buttons.5.2.4.1

Picking Up, Carrying and Dropping.5.2.4.2
Talking.5.2.4.3
Reading.5.2.4.4

?Combat – If there is combat or even conflict, how is this specifically modeled.5.2.5
?Economy – What is the economy of the game? How does it work.5.2.6
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Screen Flow.5.3
Screen Flow Chart – A graphical description of how each screen is related to every.5.3.1

other

? Screen Descriptions – What is the purpose of each screen.5.3.2
Main Menu Screen.5.3.2.1

Options Screen.5.3.2.2
.Etc.5.3.2.3

Game Options – What are the options and how do they affect game play and.5.4
?mechanics

 Replaying and Saving.5.5
Cheats and Easter Eggs.5.6

 Section III – Story, Setting and Character.6
Story and Narrative - Specific details like scripts and cut scenes may not be in this.6.1

. document but be in the Story Bible
Back story.6.1.1

Plot Elements.6.1.2
Game Progression.6.1.3

License Considerations.6.1.4
Cut Scenes.6.1.5

1( پراش  ) Cut scene.6.1.5.1
Actors.6.1.5.1.1

Description.6.1.5.1.2
Storyboard.6.1.5.1.3

Script.6.1.5.1.4
2( پراش  ) Cut scene.6.1.5.2

.etc.6.1.5.3
Game World.6.2

General look and feel of world.6.2.1
1( پراش  ) Area.6.2.2

General Description.6.2.2.1
Physical Characteristics.6.2.2.2

Levels that use area.6.2.2.3
Connections to other areas.6.2.2.4
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2( پراش  ) Area.6.2.3
.etc.6.2.3.1

Characters.6.3
1( پراش  ) Character.6.3.1

Back story.6.3.1.1
Personality.6.3.1.2

Look.6.3.1.3
Physical characteristics.6.3.1.3.1

Animations.6.3.1.3.2
Special Abilities.6.3.1.4

Relevance to game story.6.3.1.5
Relationship to other characters.6.3.1.6

Statistics.6.3.1.7
2( پراش  ) Character.6.3.2

.etc.6.3.3
Section IV – Levels.7

1( پراش  ) Level.7.1
Synopsis.7.1.1

?(Introductory Material (Cut scene? Mission briefing.7.1.2
Objectives.7.1.3

Physical Description.7.1.4
Map.7.1.5

Critical Path.7.1.6
Encounters.7.1.7

Level Walkthrough.7.1.8
Closing Material.7.1.9

2( پراش  ) Level.7.2
.etc.7.3

Training Level.7.4
Section V - Interface.8

Visual System.8.1
 HUD - What controls.8.1.1

Menus.8.1.2
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Rendering System.8.1.3
Camera.8.1.4

Lighting Models.8.1.5
Control System – How does the game player control the game? What are the specific.8.2

?commands

Audio.8.3
Music.8.4

Sound Effects.8.5
Help System.8.6

Section VI - Artificial Intelligence.9
Opponent AI – The active opponent that plays against the game player and therefore.9.1
requires strategic decision making (example, Civilization or Chess, how is it to be

?designed

Enemy AI – Villains and Monsters.9.2
Non-combat Characters.9.3

Friendly Characters.9.4
Support AI.9.5

Player and Collision Detection.9.5.1
Pathfinding.9.5.2

.Section VII – Technical – This may be abbreviated with most in the Technical Bible.10
Target Hardware.10.1

Development hardware and software.10.2
Development procedures and standards.10.3

Game Engine.10.4
Network.10.5

Scripting Language.10.6
.etc.10.7

Section VIII – Game Art - This may be abbreviated with most of the content in an Art.11
.Bible

Concept Art.11.1
Style Guides.11.2
Characters.11.3

Environments.11.4
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Equipment.11.5
Cut scenes.11.6

Miscellaneous.11.7
Section IX - Secondary Software.12

Editor.12.1
Installer.12.2

Update software.12.3
Section X - Management.13

Detailed Schedule.13.1
Budget.13.2

Risk Analysis.13.3
 Localization Plan.13.4

Test Plan.13.5
Appendices.14
Asset List.14.1

Art.14.1.1
Model and Texture List.14.1.1.1

Animation List.14.1.1.2
Effects List.14.1.1.3

 Interface Art List.14.1.1.4
Cut scene List.14.1.1.5

Sound.14.1.2
Environmental Sounds.14.1.2.1

Weapon Sounds.14.1.2.2
Interface Sounds.14.1.2.3

Music.14.1.3
Ambient.14.1.3.1
“Action .” 14.1.3.2
Victory.14.1.3.3
Defeat.14.1.3.4

Voice.14.1.4
lines 1( پراش  ) Actor.14.1.4.1
lines 2( پراش  ) Actor.14.1.4.2
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.Etc.14.1.4.3

panorama يزاجم روت  تخاس  دحاو  - 10

يزاجم روت  - 1

يزاجم ياهاضف  اماروناپ و  تخاس 
: همدقم

ياهریسم تهج  رد  تکرح  زور ، يژولونکت  اب  یهارمه  یگنهامه و  فلتخم ، داعبا  رد  يژولونکت  عیرس  ياهتفرشیپ  هب  هجوت  اب  هزورما 
ياهژیو تیمها  اه  تکرـش  اهنامزاس و  اهتلود ، هراومه  هک  ییاه  رتسب  زا  یکی  دیامنیم . رتراومه  رتعیرـس و  ار  ور  شیپ  يهدش  نییعت 

یناـمزاس هدـش  فیرعت  فادـها  هب  لـین  تهج  رد  دوـخ  تکرح  هب  ندیـشخب  تعرـس  تهج  هناـیار  زا  هدافتـسا  دـناهدوب ، لـئاق  نآ  يارب 
دشابیم .

، رایتخا رد  عبانم  تاناکما و  زا  هنیهب  هدافتسا  رد  ییازـس  هب  ریثات  هدش  هیارا  تامدخ  تیفیک  ندروآ  ناغمرا  هب  رب  هوالع  هنایار  زا  هدافتـسا 
تشاذگ . دهاوخ 

رد  IT فلتخم ياههژورپ  يزاسهدایپ  هربخ و  ناسانشراک  زا  یعیسو  فیط  نتشاد  رایتخا  رد  اب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 
. دیامن یم  هئارا  ینامتخاس  یئانب و  ياه  هژورپ  ماجنا  رد  ایند  زور  ياهيژولونکت  يریگ  راک  هب  روظنم  هب  ار  ریز  تاداهنشیپ  روشک 

: نامتخاس کینورتکلا  روشورب  فلا - 
هب یـصخش  رتویپماک  کی  کمک  هب  زا CD و  هدافتـسا  اب  ای  تنرتنیا  يور  رب  دناوتیم  ربراک  هدـش  هیارا  دـیدج  ياهیژولونکت  کمک  هب 

روشورب نیا  دزادرپب . تخاس  تسد  رد  ای  هدـش و  هتخاس  ینامتخاس  ياه  هژورپ  لماک  یـسررب  هب  ناـمتخاس  کـینورتکلا  روشورب  هلیـسو 
. دشاب یم  ریز  تاصخشم  ياراد 
: نامتخاس يزاجم  يزاس  هدایپ  •

. ددرگ علطم  نآ  تایئزج  زا  هتخادرپ و  نامتخاس  رورم  هب  ریز  تروص  هس  هب  دناوت  یم  ربراک  ناکما  نیا  زا  هدافتسا  اب 
تروص هب  دـناوت  یم  ربراک  رتویپماک ، رد  نامتخاس  لماک  يدـعب  هس  يزاس  هدایپ  هطـساو  هب  تلاـح  نیا  رد  ناـمتخاس :  يدـعب  هس  رورم 

روط هب  نامتخاس  رد  تکرح  يزاس  هیبش  زا  تلاـح  نیا  رد  ددرگ . علطم  نآ  تاـیئزج  زا  هتخادرپ و  ناـمتخاس  رورم  هب  هدـش  يزاـس  هیبش 
زا یکی  دزادرپب . نامتخاس  کـی  ییارجا  فلتخم  بناوج  یـسررب  هب  دوخ  زاـین  ساـسا  رب  دـناوت  یم  يو  هدوب و  ربراـک  راـیتخا  رد  لـماک 

رادیرخ ات  دشاب ، یم  تخاس  تسد  رد  ياه  هعومجم  شورف  شیپ  یفرعم و  تهج  نآ  زا  هدافتسا  يزاس ، هدایپ  زا  کبس  نیا  مهم  يایازم 
دیامن . نآ  يرادیرخ  هب  مادقا  هعومجم ، تخاس  ياهتنا  زا  لبق 

هدـش هتخاس  ياه  هعومجم  رد  رتشیب  هک  يزاس  هداـیپ  زا  تلاـح  نیا  رد  ناـمتخاس :  رد   Walk through هارمه هب  هـجرد  رورم 360 
يدـعب هس  يزاس  هدایپ  اب  نآ  قیفلت  و  یعقاو ، ناـمتخاس  زا  هدـش  هتفرگ  هجرد  ریواصت 360  زا  هدافتـسا  اب  دـناوت  یم  ربراک  دراد ، دربراک 

. دیامن تکرح  نامتخاس  رد  يدعب  هس  تروص  هب  هتخادرپ  نامتخاس  يزاجم  یعقاو - رورم  هب  يزاجم 
هب يورک  تروص  هب  دناوت  یم  ربراک  نامتخاس ، هجرد  يرادرب 360  سکع  زا  هدافتـسا  اب  زین  تلاح  نیا  رد  نامتخاس :  هجرد  رورم 360 

. دزادرپب دش  هتخاس  نامتخاس  رورم 
: ربراک زاین  اب  بسانتم  تارییغت  ناکما  •

یم هنیزه ) اـی  هقیلـس و  ساـسارب   ) رادـیرخ هدـهع  هب  ار  ناـمتخاس  یلخاد  ياـهناملا  باـختنا  ناـمتخاس  ناگدـنزاس  رثـکا  هک  ییاـجنآ  زا 
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رثا لیذ ، رد  هدش  رکذ  دراوم  رییغت  اب  داد و  رارق  نامتخاس  يدعب  هس  ياضف  رد  ار  ربراک  ناوت  یم  يژولونکت  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دـنراذگ ،
تروصب ار  یلبق  هدش  باختنا  دراوم  اب  نآ  هسیاقم  دیدج و  تاریغت  هنیزه  نینچمهو  هدهاشم  نامتخاس  رد  هلصاف  الب  ار  رییغت  ره  یعـضو 

يو ات  دـهد  لیوحت  يرجم  هب  ار  تارییغت  تسیل  دـناوت  یم  هدـش  ماجنا  تارییغت  هریخذاب  ربراک  تیاهن  رد  تشاد . رایتخا  رد  ایوگ  ًـالماک 
. دیامن مادقا  اهنآ  لامعا  هب  تبسن 

 . تسا هدیدرگ  رکذ  ماجنا  لباق  تارییغت  زا  يدادعت  تسیل  لیذ  رد 
راوید  گنر  ایو  يراوید  ذغاک  سنج  حرط ، گنر ،  باختنا  •

فقس يربچگ  يارجاو  يدنبگنر  تحاسم ،  حرط ،  لدم ،  باختنا  •

نامتخاس رد  هدافتسا  دروم  تالآریش  حرط  و  سنج ،  لدم ،  باختنا  •

نامتخاس يزادرپ  رون  تیعقوم  نامدیچ و  باختنا  •

...( تنیباک و یبوچ ،  تازیهجت  لماش   ) یلخاد نویساروکد  لدمو  حرط  سنج ، باختنا  •

• ...
: وجتسج ناکما  •

هدرک وجتسج  ار  رظن  دروم  ياه  دحاو  ای  دحاو و  دوخ  زاین  ساسا  رب  ینوکـسم  ياه  عمتجم  رد  دناوت  یم  ربراک  ناکما  نیا  زا  هدافتـسا  اب 
. دیامن باختنا  ار  دشاب  یم  يو  يداهنشیپ  طئارش  اب  بسانتم  هک  هنیزگ  نیرتهب  اهنآ  يدعب  هس  رورم  نمض  و 

یم دراوم  نیا  دهد  ماجنا  اهنآ  زا  يا  هعومجم  ای  اهنآ  کت  کت  ساسا  رب  ار  دوخ  يوجتـسج  نآ  ساسا  رب  دناوت  یم  ربراک  هک  ییاهناملا 
. دشاب

عبرم رتم  ره  هنیزه  •

دحاو کی  يارب  هدش  مامت  لک  هنیزه  •

رظن دروم  صاخ  هقبط  •

 ... و يرابنا ، گنیکراپ ، ریظن  صاخ  تاناکم  زا  ندوبن  ای  ندوب  راروخرب  •

باوخ ياهقاتا  دادعت  •

دحاو ره  لک  تحاسم  •

( یبونج یلامش –   ) نامتخاس تهج  ندومن  صخشم  •

دیرخ تالیهستو  طیارش  •

• ...
•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

: نامتخاس گولاتاک   CD داجیا ناکما  •

DVD ای  CD کـی ناوت  یم  دوشیم  هراـشا  نآ  هب  لـیذ  رد  هک  يدراوم  ندرک  هفاـضا  نینچمه  ـالاب و  رد  هدـش  رکذ  دراوم  هب  هجوت  اـب 
ای دارفا و  يارب  ناگیار  لاسرا  كالما ، ربتعم  ياه  سناژآ  رد  هضرع  ریظن  فلتخم  لاکـشا  هب  ار  نآ  داجیا و  رظن  دروم  هژورپ  زا  یتاـغیلبت 
رد یطیحم  تاغیلبت  هراوهام و  تنرتنیا ، نویزیولت ، ویدار ، رد  غیلبت  نایرتشم ، هب  هضرع  تهج  هژورپ  لحم  رد  عیزوت  صخاـش ، ياـهتکرش 

یبایزاب ار  هدش  فرص  ياههنیزه  تعرس  هب  هدومن و  عیزوت  دنیامن و ... لاسرا  ار  شیوخ  تاصخـشم  هک  يدارفا  يارب  لاسرا  تهج  رهش 
. دومن

: دشابیم اههنیزگ  نیا  لماش  دومن ، هراشا  نآ  هب  گولاتاک   CD کی رد  دوشیم  هک  يدراوم 
« هدش هداد  تاحیضوت  ساسا  رب   » نامتخاس يدعبهس  رورم  فلا -

« هدش هداد  تاحیضوت  ساسا  رب   » وجوتسج ب -
...« و هدافتسا ، دروم  حلاصم  تیفیک  هدش ، هتفرگراک  هب  يازجا  اهناملا و  تخاس ، فلتخم  لحارم  زا   » ملیف سکع و  يرلاگ  ج -

« نامتخاس هنیمز  رد  تکرش  رگید  ياهتیلاعف   » اهتیلاعف رگید  د -
« نامتخاس دیرخ  فلتخم  ياهشور  هیارا   » دیرخ هوحن  ه .ـ

رظن دروم  صخش  هک  یماگنه  ات  زور  ًالثم 10  يارب  رظن  دروم  صخش  يارب  نامتخاس  زا  صاخ  يدحاو  تبث  تهج   » یتنرتنیا مانتبث  و -
« دیامن زیراو  تکرش  هب  ار  هطوبرم  هوجو 

« تکرش نالوؤسم  اب  رود  هار  زا  طابترا  تهج   » ام اب  طابترا  ز -
نامتخاس تیاس  بو  داجیا  ناکما  •

رد دوخ  تیاـس  غـیلبت  اـب  دـناوتیم  تکرـش  دـشابیم ، اراد  ار  تیاـس  بو  يور  رب  ارجا  تیلباـق  قوـف  رد  هدـش  رکذ  دراوـم  هکیئاـجنآ  زا 
تنرتنیا ، هراوهام ، نویزیولت ، ویدار و  ریظن  فلتخم  ياههناسر 

ثادحا تسد  رد  ای  هدش و  هتخاس  ياههعومجم  یفرعم  هب  هدومن و  دوخ  تیاس  بو  رورم  هب  بیغرت  ار  دارفا  يرهش و ... یطیحم  تاغیلبت 
دزادرپب . هدش  رکذ  نیون  ياه  شور  هب  دوخ 

مهم ياهتکرش  صاخـشا و  دیدزاب  يارب  لکـشم  داجیا  رد  مهم  لماوع  زا  یکی  هدش  فورـصم  دایز  نامز  تفاسم و  دعب  هک  ییاجنآ  زا 
دوخ و زاین  یـسررب  هب  نکمم  نامز  لقادـح  رد  ناربراک  گولاـتاک ،  CD ای تیاس و  بو  زا  هدافتـسا  اب  تسا ، یناـمتخاس  ياـههژورپ  زا 

مادقا رظن  دروم  يهعومجم  باختنا  مدع  ای  باختنا  هب  تبـسن  هتخادرپ و  تکرـش  يارجا  تسد  رد  ای  هدش و  ارجا  ياهحرط  هب  نآ  قابطنا 
دنیامنیم .

تقو دنیامنیمن ، ارجا  تسد  رد  ای  هدش و  ارجا  ياههعومجم  دیرخ  هب  مادقا  تیاهن  رد  اهنامزاس  ای  دارفا و  هک  يدراوم  رد  تسا  یهیدـب 
بو طسوت  بطاخم  ییانـشآ  شور  زا  هدافتـسا  اب  هک  دوشیم  هتفرگ  قوف  ياهحرط  دروم  رد  حیـضوت  تهج  هطوبرم  نیلوؤسم  زا  يدایز 

. دومن يریگولج  اهنامز  هنوگنیا  نتفررده  هب  زا  ناوتیم  گولاتاک ،  CD ای تیاس و 
: نامتخاس زا  يدعب  هس  يدعب و  ود  ياه  نالپ  يارجا  ب -

ياـه نـالپ  يارجا  یناـمتخاس ، ياـه  هعومجم  يارب  هعوـمجم  نیا  هیلوا  ياهلیـسناتپ  زا  یکی  ـالاب  رد  هدـش  هئارا  تاحیـضوت  هب  هجوـت  اـب 
. دشاب یم  نامتخاس   CAD ياه هشقن  زا  يرتویپماک  يدعب  هس  يدعبود و 
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يزاجم دیدزاب  - 2

دروم رایسب  رگشدرگ  بذج  و  مسیروت )  ) يرگـشدرگ تعنـص  اب  طبترم  ياه  هنیمز  رد  صوصخب  يزاجم  ياهدیدزاب  زا  هدافتـسا  هزورما 
يزاجم دیدزاب  ياهمتـسیس  يریگراکب  اب  دنناوت  یم  تامدـخ  تالوصحم و  عون  بسانت  هب  زین  رگید  عیانـص  هتبلا  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت 

دنیامن . یفرعم  نابطاخم  نایرتشم و  هب  رتعماج  یلکش  هب  ار  دوخ  تامدخ  تالوصحم و 
تسا رداق  زکرم  نیا  دشاب . یم  يزاجم  ياه  دیدزاب  یحارط  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  یـصصخت  تامدخ  زا  رگید  یکی 

رظن اب  قباطم  فلتخم و  ياهیروانف  اـب  يدربراـک  رازفا  مرن  تروص  هب  اـی  تنرتنیا و  يور  رب  هدافتـسا  بساـنت  هب  ار  يزاـجم  ياـه  دـیدزاب 
دیامن . یحارط  دوخ  نایرتشم 

دشاب : یم  ریز  حرش  هب  زکرم  نیا  يوس  زا  هئارا  لباق  يزاجم  دیدزاب  ياهمتسیس  عاونا 
تنرتنیا  قیرط  زا  شیامن  تیلباق  اب  اماروناپ )  ) هجرد يزاجم 360  دیدزاب  . 1

يدربراک  رازفا  مرن  تروص  هب  اماروناپ )  ) هجرد يزاجم 360  دیدزاب  . 2
ربراک  طسوت  لرتنک  تیلباق  اب  يا  هناسر  ءازجا  ریاس  سکع و  ملیف ،  رب  ینتبم  يزاجم  دیدزاب  . 3

تنرتنیا  قیرط  زا  شیامن  تیلباق  اب  يدعب  يزاجم 3  دیدزاب  . 4
يدربراک رازفا  مرن  تروص  هب  يدعب  يزاجم 3  دیدزاب  . 5

يرازگ لفق  دحاو  - 11

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
وحن ره  هب  هک  يدارفا  ای  اهتکرش  زا  زا 73 % شیب  یگتسکشرو  بجوم  هنالاس  ناریا  رد  يرازفا  مرن  ياه  هتـسب  زاجم  ریغ  یپک  دینادیم  ایآ 

؟ دوشیم دننک  یم  رازفا  مرن  تخاس  هب  تردابم 
دینک ؟  داجیا  ار  ییالاب  رایسب  تینما  دوخ  يرازفا  مرن  تادیلوت  يارب  يرازفا  مرن  لفق  نیا  کمک  هب  دیناوت  یم  زین  امش  دیناد  یم  ایآ 

یلو تسا  ذوفن  لباق  ریغ  يزکرم  ای  صخـش  ره  طسوت  هدـش  هتخاس  لفق  هک  دـنک  اعدا  دـناوت  یمن  سک  چـیه  هک  تسا  رکذ  نایاش  هتبلا 
 . دشاب یم  رازفا  مرن  شورف  يارب  اهنکش  لفق  ربارب  رد  لفق  تماقتسا  تدمو  نازیم  تسا  حرطم  هک  يزیچ 

يرازفا  مرن  لفق  تایصوصخ 
. تسا هدش  یحارط  ییارجا  ياه  لیاف  ساسا  رب   CD يراذگ لفق  يارب   sima Lock

لفق لیاف  کی  دنک و  یم  تفایرد  امـش  زا  ار  ییارجا  لیاف  هدننک ،  دیلوت  همانرب  ره  طسوت  هدـش  هتخاس   EXE لیاف کی   sima Lock
دروسپ کی  ساسا  رب  عقاو  رد  هک  یلـصا  لیاف  یکی   EXE لیاف ود  زا  تسا  یبیکرت  لیاف  نیا  . دهد یم  لیوحت  امـش  هب  ار  هدش  يراذـگ 

EXE لیاف کی  دریگ و  یم  رارق  هدـش  يراذـگ  لفق  لیاف  نورد  رد  هدـش   Encrypt تروصب دـنک ) یم  تفایرد  امـش  زا  هک   ) هاوخلد
ار یلصا  هدش   Encrypt لیاف  CD راتخاس تحـص  تروص  رد  دـنک و  یم  کچ  ارجا  ماگنه  رد  ار   CD ندوب  Original هک رگید 

 . دیامن یم  ارجا  هدومن و   Decrypt متسیس هظفاح  رد 
یلصا لیاف  زا  اهرکه  طسوت  هچنآ  .) درادن دوجو  اهرکه  طسوت  یلصا  لیاف  ربراک  یلصا  لیاف  يور  رب   Encryption تایلمع لیلدب  * 

( درادن يدربراک  چیه  هک  تسا  هدش  زمر  هتخیر و  مه  رد  ياه  دک  زا  هعطق  کی  دیآ  یم  تسدب 
هب يراذگ  لفق  زا  سپ   CD يارجا تعرس  . دیآ یم  دوجوب  مک  رایـسب  هزادنا  رد  مه  نآ   EXE لیاف کی  رد  طقف  هک  یتارییغت  لیلدـب  * 

. دوش یمن  اه  لیاف  ای   CD ندش اناوخ  ان  ای  دنک  ثعاب  رازاب  رد  دوجوم  ياهلفق  ریاس  دننام  دنک و  یمن  يرییغت  هجو  چیه 
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Debug زا يریگوـلج  يارب   Anti Dumping,Anti crack , Anti Debug , Anti Hack ياه دـتم  ياراد  لفق  هماـنرب  * 
. تسا نیشام  نابز  ای  یلبمسا  سروس  داجیا  اهرکه و  طسوت  ندش 

یمن باوج  ییارجا  لیاف  یپک  نتفرگ  تروص  رد  دنـشاب و  یمن  نآ  زا  جـیمیا  يد و  یـس  یپک  هب  رداـق  يد  یـس  یپک  ياـه  رازفا  مرن  * 
 . دهد

 . دشاب یم  ناهنپ  رازفا  مرن  هدننک  دیلوت  تساوخرد  هب  انب  يد  یس  تاعالطا  هیلک  * 
. دیامن هدافتسا  لوصحم  نیا  زا  ربراک  دک  دنچ  ای  لقادح 1  تفای  رد  اب  هک  داد  رازفا  مرن  هب  لوصحم  دک  ناوت  یم  •

لفق هتسجرب  تایصوصخ 
( سروس ) رگید هک  انعم  نیدب  دریگ  یم  رارق  ییارجا  لیاف  کی  رد  رازفا  مرن  ياه  لیاف  یمامت  رازفا  مرن  هدـننکدیلوت  تساوخرد  هب  انب  - 1
رد هک  یضرف  شیپ   CD Key نآ ندـش  ارجا  ماگنه  دریگب . رارق  نارگید  تسد  رد  دـناوت  یمن  نآ  یبناج  تاعالطا  همانرب و  ياه  لیاف 

ارجا رازفا  مرن  متسیس   Ram ییاسانش زا  دعب  دوش و  یم  زاب  ییاسانش و  رتویپماک   Ram رد راکدوخ  تروص  هب  هدش  هداد  نآ  راتخاس 
دوش یم 

هب ار  ییارجا  لیاف  لفق  نیا  هک  انعم  نیدب  دشاب  یم  نآ  رد  يرگید  لفق  ماغدا  يرازفا  مرن  لفق  نیا  درف  هب  رـصحنم  تایـصوصخ  هلمج  زا 
تیار و هماـنرب  تیار ,  ناـمز   CD تخاـس هب  هتـسباو  هدوـب و  درفب  رـصحنم   CD راـتخاس هک  اـجنآ  زا  دـنک و  یم  لـصتم   CD راتخاس

یمن باوج  هدش  یپک   CD هجیتن رد  دشاب  یم  لاقتنا  لباق  ریغ  یپک  ماگنه  رد  تاصخشم  نیا  تسا و  هدننک  تیار  رتویپماک  تاصخـشم 
. دهد

دوشیم ارجا  اتسیو )  و  - 2000xp - 98 اهزودنیو (  یمامت  يور  رب  * 
. دوش یم  ارجا  رتعیرس  رازاب  ياه  لفق  هب  تبسن  دوش و  یمن  اه  رتیار  ای  مار و  يد  یس  تعرس  شهاک  ثعاب  لفق  ناروتآ  يارجا  * 

رازاب ياه  مار  اه و  رتیار   CD ,DVD اب يراگزاس  * 

ژاتنومو سکیم  دحاو  - 12

تسین  یفاک  ادرف  ياهزاین  يارب  زورید  ياهدرواتسد  یلو  میشاب  عناق  میناوتیم 
تدـم نیا  رد  میهدـیم و  هئارا  روشک  رـسارس  رد  نارادربملیف  ناساکع و  هب  ار  يا  هژیو  تامدـخ  هک  تسا  لاس  ود  هب  کـیدزن  هک  نونکا 

هئارا هب  تبـسن  اضاقت  نتفر  الاب  ناـیرتشم و  تیفرظ  لـیمکت  لیلدـب  هاـم ،  دـنچ  رد  هک  دوب  يدـح  هب  لابقتـسا  ریخا  لاـس  دـنچ  صوصخب 
مینک .  فقوتم  ار  دوخ  ياهروتیزیو  تیلاعف  نینچمه  تاغیلبت و  میدش  روبجم  تامدخ 

حرط رکتبم  رکف .  قاتا  داجیا  و  دوخ ،  لنـسرپ  نیب  رد  زادرپ  هدـیا  قالخ و  میت  کی  نتـشاد  اب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  زکرم 
رب هژیو  ياه  هولج  تخاس  زکرم ،  حرط  نیرخآ  هب  ناوتیم  نآ  هلمج  زا  هک  هدـش  نارادربملیف  ناـساکع و  هب  یناـسر  تامدـخ  يارب  ییاـه 

یجورخ هب  ناوتیم  دیآیم  رامشب  ام  یلـصا  هفرح  هک  زین  ژاتنوم  سکیم و  يرادربملیف و   . دومن هراشا   real تروص هب  ملیف  سکع و  يور 
يزاجم موبلآ  تخاس  مرچ و  يور  رب  پاچ  اب  ام  هژیو  ياهموبلآ  هب  ناوتیم  لاـتیجید  موبلآ  شخب  رد  درک .  هراـشا   XL DVD تیفیک اب 

ناهفـصا هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  تسا .  هحفـص  نیدـنچ  هب  زاـین  اـهنآ  نتـشون  يارب  هک  رگید  تامدـخ  یلیخ  و  درک .  هراـشا 
نیا رد  زین  اهنآ  روضح  هک  دنوش  راکب  لوغشم  دنوش و  انـشآ  ام  ياه  هدیا  تاراکتبا و  اب  رفن  اهدص  هک  هدش  ثعاب  میقتـسم  ریغ  تروصب 
الاب یپ  رد  رتشیب  یلام ،  ياه  هزیگنا  هب  تشاد  مشچ  نودب  میزرویم و  قشع  هفرح  نیا  هب  نانچمه  ام  ریسافت  نیا  اب  تسا .  ریگمشچ  هفرح 

تاداقتنا تاداهنشیپ و  اب  هک  مراد  راظتنا  زکرم  نایرتشم  زا  هنامیمـص  نایاپ  رد  و  میتسه .  تامدخ  هئارا  رد  يروآون  یفیک و  حطـس  ندرب 
 . دنهد يرای  رتباذج  یتامدخ  ون و  ياه  هدیا  فادها و  هب  ندیسر  رد  ار  ام  رتشیب  هچ  ره  دوخ 
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کیفارگ دحاو  - 13

تیاس بو  یحارط  - 1

بو یحارط  الومعم  تسا .  ریذـپ  ناکما  ود  نآ  زا  یقیفلت  ای  ای Shockwave Flash و   HTML راتخاس ود  اب  تیاـس  بو  یحارط 
زا هدافتـسا  اب  بو  تاحفـص  یحارط  دوش و  یم  هدافتـسا  دنـشاب  یم  يدربراک  هک  ییاه  تیاس  يارب  رتشیب   HTML زا هدافتـسا  اب  تیاس 
اب يا  هفرح  ناـحارط  هزورما  هـک  دـنچ  ره  ددرگ .  یم  هدافتـسا  دـنراد  یفرعم  هـبنج  هـک  ییاـه  تیاـس  يارب   Macromedia Flash

دنهد .  هئارا  تیاس  بو  یحارط  رد  يرتلماک  لکش  هب  ار  یفرعم  ای  يدربراک و  هبنج  ود  ره  دنناوت  یم  زین  ود  نیا  بیکرت 
اب ادتبا  يا  هفرح  ناحارط  تسا . یکیفارگ  يرازفا  مرن  رد  نآ  تاحفـص  هیلک  رهاظ  يزاس  هدایپ  بو ،  تاحفـص  یحارط  رد  ماگ  نیلوا  اما 

ياه زیاس  اه و  سکع  اه ،  گنر  هیلک  هدرک ،  یحارط  لماک  تروص  هب  ار  نآ  هیلوا  لکش  تیاس  بو  کلام  تیلاعف  عون  نتفرگ  رظن  رد 
یحارط يزاس  هدایپ  اما  دنراپس .  یم  بو  تاحفص  رد  يزاس  هدایپ  نیلوئسم  هب  ار  نآ  سپـس  هدومن و  صخـشم  ار  هدافتـسا  دروم  لوادج 

تیاس لماک  حیحص و  هدهاشم  تیلباق  ( W3  ) بو تاحفص  درادناتسا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ات  دراد  یفاک  هبرجت  هب  زاین  دوخ  زین  هدش  ماجنا 
 . دننک مهارف   Opera و IE ، Firefox هلمج زا  فلتخم  ياه  رگرورم  اب  ناگدننک  دیدزاب  هیلک  يارب  ار 

مرن اب   Illustrator و  Maya ، 3DMax ، Lightwave هلمج زا  يدـعب  ود  يدـعب و  هس  یکیفارگ  ياـه  رازفا  مرن  لـماک  قیفلت 
 . درب مان  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناحارط  يا  هفرح  تایبرجت  هلمج  زا  ناوت  یم  ار   Flash Shockwave رازفا

CD Catalogue یحارط - 2

یمامت دشاب .  یم  وا  هب  عماج  یفاک و  تاعالطا  نداد  اب  يرتشم  دامتعا  بلج  هناخراک ،  ای  هسـسوم و  تکرـش ،  ره  زاین  نیرتمهم  نیلوا و 
ناشن دوخ  يابقر  ای  دوخ و  يرتشم  هب  یتاغیلبت  ياه  روشورب  اه و  مایپ  نداد  اـب  ار  دوخ  يراـک  تردـق  اـت  دنتـسه  شـالت  رد  لـماوع  نیا 

دننک .  رادیاپ  ار  دوخ  يداصتقا  رادومن  دشر  هب  ور  دنور  ات  دنهد 
هزیگنا يرتشم و  ياه  زاین  هب  یپ  رازاب  لیلحت  بلج و  رد  هربخ  ياه  سانـشراک  زا  هدافتـسا  اب  رت  يا  هفرح  ياـه  تکرـش  عقاوم  یخرب  رد 

یم رب  ولج  هب  ور  یمدق  يرتشم  رظن  بلج  رد  يا  هفرح  اج و  هب  تاغیلبت  اب  دنرب و  یم  تامدـخ )  تفایرد  ای  و  دـیرخ (  ماگنه  رد  وا  ياه 
هار نیا  هلمج  زا  دیآ )  یمن  رب  یتکرـش  ره  هدهع  زا  هک  ینویزیولت (  غیلبت  رتالاب  ياه  هلحرم  رد  فلتخم و  ياه  گولاتاک  پاچ  دنراد .. 

تالوصحم و تامدخ ،  یقرعم ،  لماک  تایئزج  لماش  دناوت  یمن  دـشاب  هدرتسگ  مه  ردـق  هچ  ره  تاغیلبت  هنوگ  نیا  نیا  اما  تساهراک . 
 . دوش تکرش  نآ  تیلاعف  ياه  هخاش  رگید  ای 

ياه هاگشیامن  هب  يدیلوت  تالوصحم  لمح  ییاناوت  مدع  دشاب  یم  اه  هناخراک  ریگ  نابیرگ  رتشیب  هک  یتالکـشم  هلمج  زا  لاثم  ناونع  هب 
اه هناخراک  ناریدم  ياه  ینارگن  هلمج  زا  تالوصحم  ندید  تراسخ  ناکما  نینچمه  لقن و  لمح و  نیگنـس  ياه  هنیزه  تسا .  فلتخم 

 . دشاب یم 
اب دوخ  تامدخ  هیلک  هئارا  هب  مادقا  تاعوضوم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ییاپورا  ییاکیرمآ و  ياه  هناخراک  اه و  تکرش  ریخا  لاس  دنچ  رد 
CD  ) گولاتاک يد  یـس  کی  بلاقرد  هطوبرم  تاحیـضوت  ۀمیمـض  ياه  سکع  اه و  ملیف  زا  یلماـک  ویـشرآ  هارمه  هب  تاـیئزج  یماـمت 
CD  ) گولاـتاک يد  یـس  اـهنت  ینوـیزیولت ،  تاـغیلبت  اـی  گولاـتاک و  پاـچ  نیگنـس  ياـه  هـنیزه  ياـجب  دـنا و  هدرک  ( Catalogue

تامدـخ ای  لوصحم  تیفیک  تردـق و  زا  لماک  یهاگآ  اب  هدوسآ و  لایخ  اب  اهنآ  ات  دـنهد  یم  هئارا  دوخ  نایرتشم  هب  ار  ( Catalogue
 . دننک نآ  زا  هدافتسا  ای  دیرخ  هب  مادقا  هدش  هئارا 

هدافتـسا دروم  یـسیون و  همانرب  کیفارگ و  ریظن  مک  قیفلت  اب  هداهن و  رتولج  ماگ  کی  راب  نیا  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم 
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دوخ نایرتشم  هب  درفب  رـصحنم  یلوصحم  ( ، CD Catalogue  ) گولاتاک يد  یـس  یحارط  يارب  رازفا  مرن  هب 10  کـیدزن  نداد  رارق 
دهد .  یم  هئارا 

CD  ) گولاتاک يد  یـس  یحارط  يارب  هک  يدـعب  شیاریو 2  ياهرازفا  مرن  زا  هدافتـسا  ياجب  يدـعب  ياه 3  ملیف  اـه و  يونم  زا  هدافتـسا 
CD  ) گولاــتاک يد  یــس  تاــیوتحم  ندــش  زور  هــب  ( up-date  ) تیلباــق نـینچمه  تـسا و  هدــش  لوــمعم  اــه  ( Catalogue
(CD Catalogue  ) گولاتاک يد  یس  ياه  تیلباق  زا  تنرتنیا  هب  ندش  لصو  اب  اهنت  نآ  نوتم  اه و  سکع  هلمج  زا  ( Catalogue

 . تسا ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  يدیلوت  ياه 

رتسوپ گولاتاک و  یحارط  - 3

بلج ثعاب  دناوتب  نآ  یحارط  هک  دشاب  نیا  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دیاب  گولاتاک  یحارط  رتسوپ و  یحارط  رد  هک  يا  هتکن  نیرتمهم  دـیاش 
نیا ثعاب  زین  حرط  نیرت  هداس  یتح  عقاوم  یخرب  رد  دوش . رگید  رتسوپ  گولاتاک و  نیدـنچ  ناـیم  زا  نآ  هدـهاشم  ماـگنه  رد  هدـننیب  رظن 

هب هجوت  اب  حارط  هک  تسا  يا  هتکن  نیرتمهم  دوخ  نیا  دـبلط .  یم  ار  درف  یـسانشناور  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  هک  دـش  دـهاوخ  رظن  بلج 
 . دیامن یم  نآ  هب  مادقا  هدنهد  شرافس  تیلاعف  عون 

هصالخ دشاب .  یم  هدننیب  نهذ  رد  راذگریثات  هتبلا  رصتخم و  تاحیضوت  هئارا  غیلبت ،  ياضف  ندوب  مک  هب  هجوت  اب  مهم  هتکن  مود ،  ماگ  رد 
دشاب . تاحیضوت  نیا  هلمج  زا  دناوت  یم  دوش  یم  ابقر  ریاس  زا  نآ  زیامت  ثعاب  هک  يا  هتکن  امرفراک و  تیلاعف  نیرتزراب  نیرتمهم و 
ناوارف ناگدننک  دیدزاب  نایم  زا  هدنهد  شرافـس  ات  تسا  یفاک  رتسوپ  یحارط  ای  گولاتاک  یحارط  نامز  رد  هتکن  ود  نیا  نتفرگ  رظن  رد 

 . دبایب ار  دوخ  يرتشم  گولاتاک  ای  رتسوپ و  نآ 
طسوت هدمآ  دوجو  هب  حرط  ندمآ  رد  تسدکی  يارب  گولاتاک  یحارط  ای  رتسوپ  یحارط  ماگنه  رد  پاچ  ياه  درادناتـسا  نتفرگ  رظن  رد 

RGB متسیس رد  هدافتـسا  دروم  ياه  گنر  فذح  متسیس CMYK و  هب   RGB متـسیس يا  هفرح  لیدبت  هدش ،  پاچ  حرط  رتویپماک و 
زا تیفیک  تفا  نیرتمک  اب  پاچ  متسیس  رد  هدافتـسا  يارب  ریواصت  رد  هدش  هدافتـسا   dpi شیازفا درادن ،  دوجو   CMYK متسیس رد  هک 

 . دوش هتفرگ  رظن  رد  تسیاب  یم  درادناتسا  یحارط  ره  يارب  هک  تسا  یطیارش  هلمج 
ياتـسار رد  امـش  ياه  زاین  هب  هجوت  اب  دوخ و  کیفارگ  دـحاو  ناصـصختم  زا  يریگ  هرهب  اـب  ناهفـصا  هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم 

 . دهد هئارا  نابطاخم  هب  ار  دیراد  رظن  دم  امش  هچنآ  ات  دراد  نآ  رب  یعس  یتاغیلبت  روشورب  رتسوپ و  یحارط  گولاتاک و  یحارط 

هرواشم - 4

یحارط گولاتاک ،  يد  یس  یحارط   ) یکیفارگ تاغیلبت  فلتخم  ياه  شخب  هب  ناشزاین  عون  دروم  رد  دوخ  نایامرفراک ،  عقاوم  رتشیب  رد 
. دنا هدش  هجاوم  لکشم  اب  ای  دنرادن و  يا  هدیا  گولاتاک )  یحارط  رتسوپ ، 

رد ار  امـش  ات  تفرگ  دـنهاوخ  سامت  امـش  اب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  زکرم  کـیفارگ  شخب  نیرواـشم  ریز  مرف  ندرک  رپ  اـب 
تاقالم هنیمز  دـننک و  يرای  گولاـتاک  یحارط  رتسوپ و  یحارط  گولاـتاک ،  يد  یـس  یحارط  هلمج  زا  دوخ  تاـغیلبت  ماـجنا  یگنوگچ 

 . ددرگ مهارف  ناریا ) طاقن  رگید  ای   ) ناهفصا رد  يروضح 
 . دینک عوجر  بو  هعسوت  دحاو  هرواشم  هب  دشاب  یم  تیاس  بو  یحارط  اب  هطبار  رد  امش  هرواشم  عوضوم  رگا 

همجرت دحاو  - 14

! دیدمآ شوخ 
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زا هدش  رکذ  تامدخ  هئارا  اب  ات  مینآ  رب  ام  اتسار  نیمه  رد  هتفای و  رولبت  اه  نامز  همه  زا  شیب  تاعالطا  تامدخ و  لاقتنا  تعرـس  تیمها 
طـسوت الاب و  تیفیک  اب  هدش  رکذ  تامدـخ  مامت  میـشاب . امـش  تمدـخ  رد  يروضح  امـش  تساوخرد  تروص  رد  سکاف و  لیمیا ، قیرط 

هک هدش  صخشم  یلخاد  هحفص  رد  تامدخ  رگید  قیقحت و  همجرت ، هنیزه  دوش . یم  ماجنا  رظن  دروم  هنیمز  رد  ققحم  صـصختم و  دارفا 
هوحن هنیمز  رد  ار  مزـال  تاـعالطا  هحفـص  ياـه  کـنیل  قیرط  زا  راـک  شرافـس  زا  لـبق  ًاـفطل  دـشاب . ریغتم  صاـخ  دراوم  رد  تسا  نکمم 

. دینک بسک  لیاسم  رگید  تساوخرد و 
تامدخ

( یبتک ) يراتشون همجرت 
( یهافش ) يراتفگ همجرت 
امش زاین  دروم  يورین  نیمات 

یلیصحت  ياه  هژورپ  تهج  بلاطم  همجرت  يروآ و  عمج 
یهاگشناد  ياه   thesis و proposal ماجنا

اه  تکرش  تاسسؤم و  یتاقیقحت  ياه  هژورپ  ماجنا 
يریوصت  یتوص و  ياهراون  ندرک  هدایپ 

یگنهرف  ياهملیف  همجرت 
يراجت  یصصخت و  ياهملیف  همجرت 

روشورب  گولاتاک و  میظنت  هیهت و 
یتحایس  ياهرادید  يروضح  همجرت 

روشک  لخاد  تیرومام 
روشک  زا  جراخ  تیرومام 

یسیلگنا نابز  شزومآ 
شیاریو 

( یبتک ) يراتشون همجرت 
يدییات ياه  همجرت  سکاف ، لیمیا ، هلاقم ، همان ، ربخ  همان ، توعد  امنهار ، باتک  روشورب ، همان ، همجرت  یمومع -  نوتم 

یفنص نیناوق  طباوض و  تاررقم و  اه ، دادرارق  لمعلاروتسد ، امنهار ، باتک  یمسر ، دانسا  همجرت  ینف -  نوتم 
یهاگشناد تایبدا  تفن و  ندعم ، تاعالطا ، يروآ  نف  یسدنهم ، نیناوق ، همجرت  یصصخت -  نوتم 

اه ناتساد  تالاقم و  اه ، باتک  اه ، نامر  همجرت  تایبدا - 
زاتمم تیفیک  اب  ياه  همجرت  - 

، صـصخت زا  هدافتـسا  اب  يریظن  یب  تامدـخ  هک  میهاوخ  یم  دوخ  نامجرتم  زا  اریز  میتسه  همجرت  يارب  ییالاب  ياهدرادناتـسا  ياراد  اـم 
يرادزار يرگ و  يا  هفرح  هبرجت ،

. دنتسه تراظن  تحت  راک  درادناتسا  ظاحل  زا  مادم  هدش و  دییات  راک  تیفیک  ظاحل  زا  همه  نامجرتم  نیا  دنهد . هیارا 
یتباقر ياه  هنیزه  - 

. میشاب اه  نیرت  بیقر  یب  ءزج  همجرت  رازاب  رد  هک  دهد  یم  ار  تردق  نیا  ام  هب  ناریا  رساترس  رد  ام  دایز  ناراکمه  هدرتسگ و  راتخاس 
تمیق میناوت  یم  ینامز  اهنت  مییوگب . ار  نآ  تمیق  هژورپ ، ياه  یگ  هدیچیپ  ندیمهف  نودب  هک  تسا  تخس  رایسب  اه  ریغتم  یضعب  لیلد  هب 
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. دشاب نامیور  شیپ  نتم  هک  مینک  مالعا  ار 
. دیوگ یم  امش  هب  ار  اه  تمیق  دودح  تامدخ ، خرن  هحفص 

. دینک لاسرا  ام  يارب  زورما  نیمه  ار  دوخ  همجرت  دینک و  هلجع 
. دینک یسررب  ار  همجرت " تاکن   " شخب دینک  لاسرا  ام  يارب  ار  دوخ  همجرت  دیهاوخ  یم  رگا 

؟ مینک یم  هدافتسا  همجرت  رازفا  مرن  زا  همجرت  رد  ایآ  لاوس : - 
ییاج رد  رگا  دوش . یم  ماجنا  یناسنا  مجرتم  طسوت  اه  همجرت  مامت  مینک و  یمن  هدافتسا  يرازفا  مرن  همجرت  زا  یلکـش  چیه  رد  ام  زگره !

. دیسرپب ار  لاوس  نیا  امتح  دنداد ، هیارا  ینازرا  همجرت  تامدخ  امش  هب  همجرت  يارب 
؟ ندش یناهج  - 

. میا هدوزفا  دوخ  همجرت  لماک  تامدخ  هب  ار  ریز  يدیلک  تامدخ  نامیاه ، تیلاعف  ندش  یناهج  تهج 
. دینک یحارط  هنابز  دنچ  يا و  هفرح  ار  دوخ  تاج  هتشون  تاغیلبت و  اهروشورب ، یناگرزاب ، ياه  تراک  همجرت -  پاچ و  تامدخ 

. دننک یموب  ار  ناشیاه  هژورپ  دنهاوخ  یم  هب  هک  ییاه  تکرش  هب  تمدخ  تیاس -  بو  ندرک  یموب  همجرت و 
فلتخم ياه  نابز  رد  امش  ياه  لیمیا  همجرت  اه - ) لیمیا   ) اه همان  همجرت 

فلتخم ياه  نابز  رد  صاخشا  اه و  تکرش  ياه  همانربخ  همجرت  همانربخ -  همجرت 
هدوب و هژورپ  همجرت  اب  هارمه  الومعم  هلاـسم  نیا  میهد . یم  هئارا  یگنهرف  ياـه  تواـفت  یباـیزرا  هنیمز  رد  زین  يرثوم  تامدـخ  نینچمه 
رد میهافم  ریواصت و  اه ، گنر  تاملک ، زا  هدافتـسا  و  اه ، هعونمم  یگنهرف ، ياه  تیـساسح  ریظن  یلیاسم  دروم  رد  ییاـه  هیـصوت  لـماش 

. دوش یم  دیربب  راکب  ناریا  زا  جراخ  رد  تسا  نکمم  هک  ییاه  هتشون  ای  تاغیلبت  اه ، تیاس  بو 
( یهافش  ) يراتفگ همجرت 

میریگ ارف  رثوم  طابترا  يارب  ار  ینابز  ياه  تراهم  ای  هک  دنک  یم  راداو  ار  ام  یللملا ، نیب  رازاب  ياهزاین  اب  هدنیازف  موادـم و  ياهدروخرب 
. مییوج هرهب  یهافش  مجرتم  کی  تامدخ  زا  ای  و 

. دنک یم  نیمات  امش  يارب  ار  صصختم  يا و  هفرح  هبرجت ، اب  یهافش  ياه  مجرتم  ناهفصا "  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  "

: ریظن ییاهزاین  دنتسه . انشآ  امش  ياه  زاین  مامت  اب  یهافش  ياه  مجرتم  ياه  نیرتهب 
اه هرکاذم  ییویدیو و  سنارفنک  نفلت ، ییوگ ، دمآ  شوخ  ییاریذپ ، يراجت ، ياه  هسلج  اه ، سنارفنک  ياه  مجرتم  تراجت :

یتشادهب تامدخ  یعامتجا و  تامدخ  ترجاهم ، اه ، هاگداد  سیلپ ، هرادا  یعامتجا ، تامدخ  یتلود : روما 
يا هن  اسر  یتوص  تامدخ  رگید  يا و  هناسر  يوار  هدنیوگ و  اه : هناسر 

مجرتم هیارا  اب  یللملا  نیب  ياه  سنارفنک  اه و  نامزاس  اه ، تکرـش  هب  ار  يدایز  تامدـخ  ناهفـصا "  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  " 
. دیریگب سامت  شرافس  مرف  قیرط  زا  ام  یهافش  ياه  مجرتم  زا  یکی  ندرک  ورزر  تهج  تسا . هداد  هیارا  بسانم ، یتمیق  اب  یلاع  یهافش 

. مینک یم  نیمات  ار  اه  شیامه  اه و  هسلج  اه ، سنارفنک  تهج  نامزمه  همجرت  تازیهجت  نینچمه  ام 
؟ دنک یم  راک  هچ  یهافش  مجرتم  -

: تسا ریز  لکش  ود  زا  یکی  هب  یهافش  همجرت 
. دیوگ یم  ار  مالک  بل  ای  هدرک و  هصالخ  ار  نآ  سپـس  دـهد و  یم  شوگ  نخـس  زا  یـشخب  هب  مجرتم  تلاح  نیا  رد  یلاوتم : همجرت  . 1

. تسا رت  بسانم  هرفن  ود  کچوک و  ياه  هورگ  يارب  شور  نیا 
مجرتم طسوت  تاعالطا  هیارا  رد  یمک  ریخات  یعیبط ، روط  هب  دـنک . همجرت  ناـمزمه  ار  مـالک  دـنک  یم  یعـس  مجرتم  ناـمزمه : همجرت  .2

نهذ رد  دـیاب  دوش . یم  هدافتـسا  ینویزیولت  ویدـیو /  ياـه  سنارفنک  يروضح و  ياـه  سنارفنک  رد  رتـشیب  همجرت  عون  نیا  دراد . دوجو 
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رگا هوالع ، هب  دراد . زاین  صاخ  تازیهجت  هب  راک  نیا  دوش ، هدافتـسا  یـشوگ " رد  همجرت   " شور زا  دـهاوخ  یمن  يرتشم  رگا  هک  تشاد 
یم دایز  یگتـسخ  راچد  یهافـش  ياه  مجرتم  اریز  دینک ، هدافتـسا  مجرتم  ود  زا  لقادح  دـیاب  دـیراد  زاین  تامدـخ  نیا  هب  زور  مامت  يارب 

. دنوش
: دننک هجوت  هتکن  دنچ  هب  میهاوخ  یم  اه  يرتشم  زا  هشیمه  ام  هتکن :

ماجنا زین  يرگید  راک  یهافـش  همجرت  زج  هب  دیاب  ایآ  دیریگب . یهافـش  مجرتم  دیهاوخ  یم  ارچ  هک  دـینک  صخـشم  دوخ  يارب  هشیمه  . 1
. دشاب يا  هرکاذم  ياه  تراهم  ياراد  ای  دشاب  هتشاد  ار  یصاخ  تعنص  شناد  هک  دیشاب  هتشاد  زاین  یسک  هب  دیاش  دنهد ؟

ای ثحابم  ایآ  دیراد ؟ راظتنا  ار  یجیاتن  هچ  دیهد . هیارا  ار  دریگ  یم  رارق  نآ  رد  یهافـش  مجرتم  هک  یطیارـش  زا  يا  هنیمز  شیپ  هشیمه  .2
؟ دنراد دوجو  مه  ساسح  ثحابم  ای  تخسرس  ياه  تیصخش  ریظن  یتالکشم 

تروص رد  دـیهدب . تقو  اه  مجرتم  هب  مه  دوخ و  هب  مه  دـیراد . زاین  یهافـش  مجرتم  هب  ینامز  هچ  دـیهد . ماجنا  ار  یلبق  يزیر  هماـنرب  . 3
. دیراد زاین  اهنآ  هب  تدم  هچ  يارب  دینک . تبحص  اهنآ  اب  هسلج  دروم  رد  هدرک و  تاقالم  ار  اهنآ  موزل 

هطوبرم بلاطم 
اهنآ هب  خساپ  یهافش و  همجرت  هنیمز  رد  لوادتم  ياه  شسرپ  زا  يدادعت  لوادتم -  ياه  خساپ  اه و  شسرپ 

نامزمه مجرتم  زا  رتهب  يرادرب  هرهب  يارب  هتکن   10 نامزمه -  مجرتم 
هنابز دنچ  راک  يورین  نیمات 

. تسامش ینابز  یگنهرف و  ياهزاین  نیمات  تهج  امش ، تراجت  يارب  یعماج  لماک و  لح  هار  هنابز  دنچ  راک  يورین  نیمات  تامدخ 
نیمات امـش  یجراـخ  عفاـنم  يارب  ار  یـصاصتخا  اـی  یتقوم و  تقو ، همین  یمیاد ، راـک  يورین  تسا  رداـق  ناریا " شهوژپ  همجرت و  زکرم  "

نیمات تسا  ناترظن  دم  امش  هک  ار  یبراجت  اه و  تراهم  ات  دنک  یم  یـسررب  ار  دروم  لغـش  ياهدزمان  امـش و  ياهزاین  ام  يریگورین  دنک .
. دنک

دنچ نادنمراک  هب  ای  دنهد و  ماجنا  روشک  زا  جراخ  رد  تدم  هاتوک  یتاغیلبت  راک  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  بسانم  یناسک  يارب  ورین ، نیمات 
. دندنمزاین یجراخ  ياه  نابز  هب  تاقیقحت  ای  یهافش و  همجرت  يراتشون ، همجرت  يارب  هنابز 

: دوش یم  ماجنا  ریز  ياه  هنیمز  رد  ورین  نیمات 
یهافش ياه  مجرتم  يراتشون و  ياه  مجرتم 

هجراخ ياه  نابز  ياه  سردم 
هجراخ ياه  نابز  ياه  ققحم 

رود هار  زا  یبایرازاب 
یگنهرف ياه  رواشم 

. دیریگب سامت  ام  اب  رتشیب  تاعالطا  يارب  ًافطل  تسا . توافتم  تیرومام  عون  ساسا  رب  اه  تمیق 

يداقتعا یعرش و  لئاسم  دحاو  - 15

داجیا يرمق  يرجه  لاس 1428  نابعش  همین  مایارد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تمه  هب  يزور  هنابـش  دنمـشوه  هناماس  نیا 
هیملع هزوح  دـیتاسا  طسوت  هکبـش  نیا  مرتحم  ياه  هداوناـخو  ناـناوج  هژیو  لابقتـسا  اـصوصخ  مدرم  هم  اـع  ررکم  ياهـسامت  یپرد   ، دـش

. دشاب یم  وگباوج  يزور  هنابش  تروص  هب  دیلقت  مظعم  عجارم  رظن  قبط  ناهفصا 
حرطم ار  دوخ  لاوسو  هدومن  لصاح  ساـمت  ینفلت 03112350524  هناماس  نیا  اب  زور  هنابـش  زا  تعاـس  ره  لوط  رد  دـیناوت  یم  زین  اـمش 
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لماک باوج  دوخ  زمر  دک  ندومن  دراو  زا  دـعبو  هتفرگ  سامت  اددـجم  هناماس  نیا  هب  زور  جـنپ  ات  زور  کی  زا  زمر  دـک  تفایرد  زا  دـعبو 
 . دییامن تفایرد  ار  دوخ  یتوص 

امش يوگباوج  نفلت 03112357024 رهظ  ناذا  اـت  حبـص  تعاـس 30/10  زا  دـیتشاد  میقتـسم  تروص  هب  یباوج  لاوس و  هک  یتروـص  رد 
 . دوب دهاوخ 

لیمیا قیرط  زا  ای  خساپ و  شـسرپ و  تمـسق  رد  ار  خساپ  دـییامن و  لاسرا  ام  يارب  ریز  مرف  قیرط  زا  دـیناوت  یم  ار  دوخ  تالاوس  نینچمه 
. دیئامن تفایرد  دوخ 

(flash, wpf  ) هژیو ياه  هولج  دحاو  - 16

دشاب یم  شلف  نوگانوگ  عیسو و  ياهدربراک  اب   ( swf تمرف شلف (  تخاس  یصصخت  تیاس  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 
تیاس بو  ناگدنراد  ناریدـم و  تیاس -  یحارط  يرازفا و  مرن  يرتویپماک و  ياه  تکرـش  يارب  شلف  ياه  هژورپ  عاونا  ماجنا  هدامآ  ام  . 

میشاب . یم  هریغ  اه و  کناب  یتسیروت -  تامدخ  رتافد  عیانص -  نابحاص  اه - 
دیهدب : ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هب  ارنآ  تخاس  شرافس  دیناوت  یم  هک  شلف  ياه  هژورپ  عاونا 

 swf تمرف اب  شلف  یتاغیلبت  رنب  تخاس   – 1
تیاس  بو  يالاب  يارب  شلف  رده  تخاس   – 2

امش  رظن  دروم  ریواصت  ای  تالوصحم  سکع  یلاوتم  شیامن  يارب  شلف  وش  دیالسا  تخاس   – 3
اب هدننیب  هک  اه  سکع  حیـضوت  سیون  ریز  هارمه  هب  امـش  راک  اب  طبترم  ياه  سکع  ای  تالوصحم و  زا  شلف  سکع  يرلاگ  تخاس   – 4

دنک . هدهاشم  سیون  ریز  هارمه  هب  رتگرزب و  ار  سکع  نآ  دناوت  یم  کچوک ,  سکع  ره  يور  ندومن  کیلک 
امش  داهنشیپ  هب  شلف  رگید  ياه  دربراک  عاونا   - 5

دیرخ هدهاشم و  يارب  تیاس  رد  شلف  سکع  يرلاگ  کی  و  هنومن )   52 شلف (  یتاغیلبت  رنب  يدادعت  هنومن  يارب  رضاح  لاح  رد  نینچمه 
دشاب . یم  دوجوم  هدامآ  تروص  هب 

شلف  ياه  رنب 
ياه گـنر  اـه و  حرط  اـب  شلف  رنب  فلتخم  عاونا  نتخاـس  هب  مادـقا  يرنه  شنیب  نتـشاد  شلف و  یکینکت  ياـه  تیلباـق  زا  یهاـگآ  اـب  اـم 
ياه هولج  اه  رنب  نیا  رد  هدومن و  نکمم  مجح  نیرتمک  اب  هریغ  يزتناف و   , یقیفلت نردـم ,  یقرـش ,  فلتخم  ياه  کبـس  رد  نوگانوگ و 
مجح دنتـسه . درف  هب  رـصحنم  الماک  تنرتنیا  يایند  رد  هدـش و  هتخاس  راب  نیلوا  يارب  اـهنآ  زا  یخرب  هک  میهد  یم  رارق  ییاـبیز  يریوصت 

. تسا لآ  هدیا  ابیرقت  شلف  رنب  کی  يارب  هک  دشاب  یم   16KB زا رتمک  الومعم  زین  اه  رنب  نیا 
: مییامن یم  یفرعم  امش  هب  دنرادار   SWF تخاس تیلباق  هک  ییاه  رازفا  مرن  زا  یتسیل  دیناوت  یم  نینچمه  هحفص  نیا  رد 

همدقم 
هدش عادبا  ایدمورکام  تکرش  طسوت  تمرف  نیا  دوریم . رامش  هب  بو  رد  يرادُربنشیمینا  داجیا  يارب  یناهج  يدرادناتـسا  شلف ، هزورما 

دیلوت ( swf دنوسپ اب   ) شلف ياهلیاف  هک  تسا  يرازفامرن  نیلوا  تسا ، ایدـمورکام  تکرـش  لوصحم  هک   Flash MX رازفامرن تسا .
دص زا  شیب  هزورما  هک  يروطهب  دناهدرک ، شلف  تخاس  يارب  ییاهرازفامرن  دیلوت  هب  عورش  يدایز  ياهتکرش  نآ  زا  سپ  یلو  دنکیم ،

یحارط ناشراک  هک  یناسک  دنتـسین . هدـش  هتخانـش  یفاک  هزادـنا  هب  اهرازفامرن  نیا  رثکا  دـننکیم . تیلاعف  اهرازفامرن  نیا  يوررب  تکرش 
، اهرازفامرن نیا  زا  هدافتـسا  اب  دـنناوتیم  دـننکیم ، ادـیپ  شلف  لیاف  تخاس  هب  زاین  یقافتا  روطهب  هک  یناـسک  زین  تسا و  بو  ياـهتیاس 

هدامآ اهنآ  يارب  ات  هداد  شرافس  ناهفصا  هیمئاق  يا  هن  ایار  تاقیقحت  زکرم  هب  ایو  دنهد . ماجنا  رتتحار  رتعیرس و  رایسب  ار  دوخ  ياهراک 
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میزادرپیم : شلف  ياهلیاف  اب  راک  تخاس و  هنیمز  رد  رازفامرن  دنچ  یفرعم  هب  لاح  دنک و 
 Macromedia Flash (1

هباـشم هک  دوش  هتخومآ   ActionScript مان هب  ینابز  دـیاب  نآ  اب  راک  يارب  تسا . هدـش  زاغآ  رازفامرن  نیا  اـب  شلف  ياـهلیاف  تخاـس 
تسا .  JavaScript نابز

 Adobe live Motion ( 2
، دننک داجیا  رازفامرن  نیا  اب  ار  دوخ  شلف  ياهلیاف  دنـشاب  دنمقالع  دیاش  دـننکیم ، راک  یبودا  تکرـش  ياهرازفامرن  اب  رتشیب  هک  یناسک 

. دننک هدافتسا  دوخ  هژورپ  رد  زین   Golive و Illustrator پاشوتف و ياهلیاف  زا  دنناوتیم  اریز 
 Swish Max ( 3

هک يروطهب  تسا  دایز  رایسب  رازفامرن  نیا  تاناکما  تسا . ياهفرحریغ  ناگدننکهدافتـسا  يارب  رتبسانم  رتنازرا و  ياهتـسب  رازفامرن  نیا 
ماجنا رتعیرس  رایـسب  رازفامرن ، نیا  اب  هداس  ياهراک  زا  یـضعب  اریز  دننکیم ، هدافتـسازین  رازفامرن  نیا  زا  شلف ، هارمه  هب  ياهفرح  ناحارط 

دوشیم .
Swift 3D ( 4

دراد . شلف  ناحارط  هب  کمک  يارب  يدایز  تاناکما  هدش و  هتخاس  شلف  تمرف  هب  يدعب  هس  ءایشا  لیدبت  فده  اب  رازفامرن  نیا 
 Kool Movies ( 5

. دنتـسه ياهفرح  ياهروتامینا  دوخ  رازفامرن ، نیا  ناحارط  تسا . هدش  دـیلوت  شلف  تمرف  اب  نوتراک  ملیف و  تخاس  فدـه  اب  رازفامرن  نیا 
ياههولج دیناوتیم  رازفامرن  نیا  اب  تسا . امـش  بسانم  رازفامرن  نیا  دـشاب ، هاتوک  كرحتم  ياهیـشاقن  تخاس  امـش  فدـه  رگا  نیاربانب 

دینک . تسرد  دنوشیم ، داجیا  سوام  تکرح  اب  هک  ار  یصوصخم 
Anim FX ( 6

هولج دوجوم ، ياههولج  عاونا  زا  سپـس  دـینک و  پیات  ار  رظن  دروم  نتم  دـیاب  ادـتبا  تسا . كرحتم  نوتم  تخاس  صوصخم  رازفامرن  نیا 
دشاب . هنیزگ  نیرتبسانم  دیاش  رازفامرن  نیا  تسا ، كرحتم  هتشون  کی  تخاس  اهنت  امش  فده  رگا  دینک . باختنا  ار  دوخ  رظن  دروم 

Dream FlashSee ( 7
. دینادرگرب  swf هـب ار   exe ياهلیاف ای  هدرک  لیدـبت   exe ییارجا لـیاف  هب  ار  دوـخ   swf شلف ياهلیاف  دـیناوتیم  رازفامرن  نیا  اـب 
، نآ ندرک  ارجا  اب  ینعی  درادن ، شلف  لیاف  هدـننکشخپ  هب  يزاین  ارجا ، يارب  هک  تسا  نآ  رازفامرن  نیا  اب  هدـش  هتخاس   exe لیاف تیزم 

دوشیم . هداد  شیامن  راکدوخ  روطهب  شلف  لیاف 
Flashation Menu Builder ( 8

يارب ياهفرح  ًالماک  ییاهونم  دـیناوتیم  رازفامرن  نیا  اب  دـیریگب . هرهب  رازفامرن  نیا  زا  دـیناوتیم  شلف  ياـهونم  اـههمکد و  تخاـس  يارب 
دیزاسب . دوخ  تیاسبو 
SWF Encrypt ( 9

. دننک ادیپ  یسرتسد  امش  ياهتپیرکسا  هب  دنناوتب  نارگید  دیهاوخیمن  دیاهدیشک و  يدایز  تمحز  دوخ ،  swf لیاف تخاس  يارب  دیاش 
اب لاـح ، نیع  رد  هدوـب و  هدافتـسا  لـباق  اـج  همه  رد  یتـحار و  هب  هـک  دـنکیم  زمر  هـب  لیدـبت  يروـط  ار  امـش  شلف  لـیاف  رازفامرن ، نـیا 

دوشن . لیدبت  دک  هب  رازاب ، رد  دوجوم   decompiler ياهرازفامرن
Swish Pix ( 10

ار راکنیا  هداس ، هلحرم  جـنپ  رد  رازفامرن  نیا  دـینک ، هدافتـسا  دوخ  تیاـس  بو  رد  نآ  زا  دـیزاسب و  سکع  موبلآ  کـی  دـیهاوخیم  رگا 
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دـیئازفایب و ناتیاهسکع  هب  یعونتم  ياهپیلک  اهادـص و  دـیناوتیم  موبلآ  هب  اهسکع  ندرک  هفاـضا  زا  سپ  داد . دـهاوخ  ماـجنا  ناـتیارب 
دینک . هریخذ   swf تمرف اب  ار  راک  هجیتن 

رشن پاچ و  دحاو  - 17

یفیک لرتنک  و  تعرس , یناسآ , تیاعر  اب  دیلوت  هخرچ  یمامت  رد  ار  شیوخ  تامدخ  پاچ , لماک  هتفرـشیپ و  تازیهجت  تالآ و  نیـشام 
. دنک یم  هضرع  هدنهد  شرافس  دوس  هب  توافتم ,

تامدخ
هیرشن باتک و  پاچ 

گولاتاک روشورب , رتسوپ , پاچ 
یناگرزاب يرادا  ياه  گربرس  اه و  گرب  پاچ 

( يدنب هتسب  يارب   ) اوقم عاونا  يور  پاچ 
موینیمولآ نولیان , نوفلس , يور  پاچ 

صصختم پاچ  نارظان  نردم و  تالآ  نیشام  زا  يریگ  هرهب  اب  سیفن  راثآ  یفاحص  پاچ و 
( تخس دلج   ) روگنیلاگ مرن و  دلج  راکدوخ  الماک  یفاحص 

تازیهجت
پاچ زا  شیپ 

گنر  راهچ  تسفا  پاچ  زهجم  اههاگتسد 
پاچ

پاچ زا  سپ 
(( Book Production Line (Kolbus  ) تخس دلج  مرن و  دلج  یفاحص  متسیس 

(( Book Production Line (Muller Martini  ) مرن دلج  یفاحص  متسیس 
(( Embossing Press PE312 (Kolbus  ) سوبلک بوکالط  هاگتسد 

(( Case Maker DA270 (Kolbus  ) سوبلک زاس  دلج  هاگتسد 

DVD وCD پاچ ریثکت و  دیلوت ،  دحاو  - 18

یم ناهفصا  رد  هدرشف  حول  يور  میقتسم  پاچ  هاگتسد  هب  زهجم  تسا  يزکرم  هک  دراد  راختفا  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 
 . میشاب

روشک رد  دوخ  عوـن  رد  هک  دیـسر  يرادرب  هرهب  هب  زکرم  نیا  رد  لاس 1389  هام  رذآ  رد  ایند  زور  يژولونکت  نیرتدـیدج  اب  هاگتـسد  نیا 
ژراش هدرشف , ) حول   ) هاگتسد هیذغت  زا  لحارم  هیلک  هک  تسا  نیا  دوجوم  ياه  هاگتسد  اب  هاگتـسد  نیا  زیامت  هجو  تسا .  درف  هب  رـصحنم 

یم ماجنا  کیتاموتا  مامت  تروص  هب  لحارم  هیلک  متـسیس  نیا  رد  اما  دش , یم  ماجنا  ربراک  طسوت   UV هاگتسد هب  لاقتنا  پاچ و  بکرم 
. ددرگ یم  لرتنک  ربراک  کی  طسوت  طقف  دوش و 

دهد .  یم  شیازفا  ار  پاچ  تیفیک  هک  تسا ،   Super Digital پاچ عون  - 
کیتاموتا .  مامت  تروص  هب  هیذغت  - 
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کیتاموتا .  ًالماک  پاچ  - 
 . لانیجروا تروص  هب   Business Card و CD , DVD , BD , Mini Cd يور هب  پاچ  تیلباق  ياراد  - 

تسد .  تلاخد  نودب  رتویپماک و  طسوت  پاچ  زا  لبق  تامیظنت  - 
تعاس .  رد  پاچ  ددع  هب 1200  هتفای  ءاقترا  تعرس  - 

 . سکع دننامه  پاچ ،  یلاع  رایسب  تیفیک  - 
. دنک یم  تبقارم  هدرشف  حول  زا  ظفاحم  هیال  دننام  هک  ( UV  ) شینراو ياهرهوج  زا  هدافتسا 

: فلتخم زکارم  رد  يد  یس  پاچ  تمیق  فالتخا  لماوع 
یم ماجنا  يدایز  تمیق  فالتخا  اب  فلتخم  زکارم  رد  هاگ  دـشاب  یم  رازاب  رد  يد  یـس  پاچ  ریگارف  هویـش  هک  يد  یـس  لاـتیجید  پاـچ 

: تسا لیذ  حرش  هب  دشاب  هتشاد  رظنرد  دیاب  یمومع  طباور  لوئسم  ای  تاغیلبت  ریدم  کی  هک  یلماوع  دریذپ ؛
دودح 20 شهاک  ثعاب   Grade C ای  Grade B ياه  CD زا هدافتسا  دشاب .  Grade A اعقاو هدش  هدافتسا  هیلوا  ماخ  يد  یـس  - 1

ددرگ . یم  اه  هنیزه  زا  ناموت 
یس زا  هدافتسا  یکی  دراد : دوجو  باختنا  عون  دریذپ 2  ماجنا  لبیتنیرپ  ياه  يد  یس  يور  رب  دیاب  يد  یس  لاتیجید  پاچ  هک  اجنآ  زا  - 2

یخرب رد  هک  تسا  ییاه  يد  یـس  زا  هدافتـسا  هک  مود  هار  ای  هدـیدرگ و  لبیتنیرپ  کیتاموتا  ياههاگتـسد  اـب  هناـخراک  رد  هک  ییاـه  يد 
لبیتنیرپ ياه  يد  یـس  زا  هک  يزکارم  تسا ؛ هدـیدرگ  لبیتنیرپ  هقرفتم  داوم  اب  کیتاموتا و  همین  ياههاگتـسد  اـب  یتسد  تروص  هب  زکارم 

. دننک یم  هنیزه  رتمک  ناموت   20 دودح 15 - رد  دنیامن  یم  هدافتسا  یتسد 
. ددرگ یم  هئارا  توافتم  ياه  تیفیک  اب  هاگ  ددرگ  یم  ماجنا  یهاگتسد  هچ  اب  هکنیا  هب  هتسب  پاچ  - 3

دوش و یم  هدیشک  پاچ  يور  دوش  سکیف  پاچ  هکنآ  يارب  گنر و  یب  تسیا  هدام  هک  زین  ینرو ) ای   UV داوم احالطصا  شینراو (  - 4
. دراذگ یم  ریثات  ییاهن  تمیق  رب  یکدنا  هاگ  هک  دراد  یفلتخم  ياه  تمیق  تیفیک و  زین  داوم  نیا  دوش ، یم  بآ  دض  پاچ  بیترت  نیا  هب 

تسا . مهم  رایسب  هدش  مالعا  تمیق  رانک  رد  شرافس  ماگنه  رد  لماوع  نیا  هب  هجوت  سپ 
: هدرشف حول  ریثکت 

یم هتفرگ   Image يرتشم رتـسم  زا   Duplication شور رد  دریذـپ  یم  ماـجنا  تیکیلپاد  شور  هب  هدرـشف  حول  ریثکت  زکرم  نیا  رد 
دوش . یم  ریثکت   ( 4X  ) نیئاپ تعرس  اب  هتفرشیپ و  ياه  هاگتسد  اب  اه   CD/DVDدوش و

: هدرشف حول  نورد 
يور رب  يرنیاب  تروص  هب  تاعالطا  نیا  هک  دنشابیم  یچیپرام  ینوزلح  ياهرایش  تروص  هب  هدرـشف  ياه  حول  حطـس  يور  رب  تاعالطا 

دوشیم . داجیا  دنل  کی  کی ، ددع  يارب  تیپ و  کی  ًاحالطصا  رفص ، ددع  ياج  هب  هک  بیترت  نیا  هب  دنوشیم ؛ دک  کسید 
تسا . يد  يو  يد  اب  يد  یس  �هدمع  توافت  أشنم  هک  یتاعالطا  ياه  تیپ  نیا  داعبا 

: تاعالطا ندرک  كاپ  نتشون و  �هوحن 
رپمآ یلیم  ًادودح 400  يد  يو  يد  يارب  ًالثم  دنکیم (  داجیا  يدایز  يامرگ  هک  الاب  ینایرج  اب  رزیل  یتاعالطا ، رفص  ای  تیپ  داجیا  يارب 
نیب زا  ار  هطقن  نآ  نیرولب  تیصاخ  هدیبات و  کسید  حطـس  رب  دنکیم ،)  داجیا  ار  دارگیتناس  �هجرد  ات 700  لداعم 500  ًابیرقت  ییامد  هک 

شخپ هاگتـسد  رون  هب  ساسح  روسنـس  يور  رب  یتسرد  باتزاب  هطقن  نآ  رگید  کسید ، حطـس  ِندـناوخ  ماگنه  رد  بیترت  نیا  هب  دربیم .
باتزاب ببس  هب  کسید ، ندناوخ  ماگنه  رد  هتـشاد و  ار  دنل  مکح  هدروخن  تسد  طاقن  �هیقب  دوشیم .  ریـسفت  رفـص  تروص  هب  هتـشادن و 

 . دنوشیم ریبعت  کی  تروص  هب  دنراد ، روسنس  نیا  يور  رب  هک  یتسرد 
: تاعالطا یناوخزاب  �هوحن 
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يژرنا اب  رزیل  روظنم  نیا  يارب  دنوشیم . یناوخزاب  اهرویارد  ای  شخپ و  ياههاگتسد  طسوت  کسید ، حطـس  يور  رب  هدش  تبث  تاعالطا 
رفص و تروص  هب  دنک ، دروخرب  تیپ  هب  هک  یتروص  رد  هدیبات و  کسید  حطس  يور  رب  نتشون ، عقوم  هب  تبـسن  يرتمک  نایرج  تدش  و 

يرون هب  ساسح  روسنس  ار  کسید  حطس  يور  تاعالطا  زا  يرنیاب  ریبعت  نیا  ددرگیم . ریبعت  کی  تروص  هب  دنل  هب  دروخرب  تروص  رد 
لیدبت �هفیظو  هک  دوشیم  هداتسرف   DAC لدبم کی  هب  یلاتیجید  لانگیـس  نیا  سپـس  دهدیم . ماجنا  دراد  دوجو  شخپ  هاگتـسد  رد  هک 

. دراد هدهع  رب  ار  گولانآ  هب  لاتیجید  لانگیس 
DVD و CD یحارط تاصخشم 

دیهد . لیوحت   PSD/Tiff تمرف اب  ار  لیاف  احیجرت  - 
دییامرف . يراددوخ  حرط  ندرک   Flatten Image زا حرط ، یلامتحا  ياطخ  حالصا  يارب  - 2

. دشاب  CMYK تروص هب  هدوب و   300 Dpi نشولوزر ياراد  لقادح  دیاب  لیاف  - 3
دیریگب : رظن  رد  امتح  حرط  میظنت  تهج  ار  ریز  داعبا  افطل  - 4

دریگب : رارق  هدودحم  ود  نیا  لخاد  رثکادح  ریواصت  _ 
رتمیتناس  12 رثکادح :)   ) ینوریب هریاد 

رتمیتناس   2 رثکادح :)   ) یلخاد هریاد 
دریگن . رارق  هدودحم  نیا  رد  يا  هتشون  هک Text و  دیریگب  رظن  رد  رتمیتناس  رطق 4  هب  یضرف  يا  هریاد  زکرم  زا  تسا  رتهب 

خاروس ناونع  هب  شرب  تاک ، يراذگ ، تمالع  هنوگ  چیه  دـیهد و  لیوحت  لماک  رتمیتناس و  رد 12  عبرم 12  تروص  هب  ار  حرط  افطل  - 5
ددرگن . لامعا   CD

. دریگ یم  ماجنا  زکرم  نیا  طسوت   CD لکش هب  حرط  لیدبت 

زکرم يدیلوت  تالوصحم 

هارمه نفلت  هناخباتک 

هب www.ghaemiyeh.com تیاــس يور  رب  يرازفا  مرن  فـلتخم  بلاــق  رد 5  باـتک  دـلج  زا 6000  شیب  لـماش  هناـخباتک  نـیا 
 . ددرگ یم  هضرع  ناگیار  تروص 

هنایار ياه  رازفا  مرن 

v.1 هیمئاق دنمشوه  ثوتولب  تفایرد  لاسرا و  هناماس  - 1

ثوتولب  لاسرا  قیرط  زا  تاغیلبت  یناسر و  عالطا 
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 : رد يریگراکب  لباق  (1
 ، یناسر عالطا  ياه  دحاو  اه ،  تکرش  اه و  نامزاس  یبال  اه ،  هزوم  دجاسم ،  یگنهرف ،  زکارم  یمومعرباعم ،  نکاما و  اه ،  هاگشیامن 

پاش یفاک  اه ،  لته  ییامنیس ،  زکارم  اه ،  کناب  بعش  اه ،  ناروتسر  اه ،  هاگشورف  سنارفنک ،  ياهنلاس  اه ،  یمومع  طباور  تاغیلبت و 
يرگشدرگ زکارم  اه ،  كراپ  اه ،  رتائت  یفمآ  اه ،  رهش  يدورو  یتاغیلبت ،  ياه  رنب  اه و  دروبلیب  ورتم ،  ياه  هاگتسیا  اه ،  هاگ  دورف  اه ، 

عالطا تاغیلبت و  هب  هک  يزکارم  هیلک  کچوک و  گرزب و  يراجت  زکارم  سرادم ،  اه و  هاگشناد  يرب ،  رفاسم  ياه  هنایاپ  یحیرفت ،  و 
 . دنشاب هتشاد  جایتحا  یناسر 

نارگید لیابوم  یشوگ  يور  رب  ار  دوخ  يابیز  یتاغیلبت و  ياه  لیاف  راکدوخ  یناسآ و  هب  دیناوت  یم  امش  قوف ،  هدش ي  رکذ  همه ي  رد 
 ! دشخبب يا  هزات  ناج  تردق و  دوخ  یناسر  عالطا  تاغیلبت و  ثحبم  هب  لکش  نیدب  دییامن و  لاسرا 

 : مادک ره  ياه  تیلباق  اه و  یگژیو  اه ،  درک  راک  متسیس ،  فلتخم  ياه  شیاریو  (2
هیمئاق  راکدوخ  لاسرا  رورس  شیاریو  ( فلا

عون مجح و  رد  تیدودحم  نودب  اهیشوک  يور  رب  يریوصت  یتوص و  ینتم ،  یتاغیلبت  یناسر و  عالطا  لیاف  هنوگ  ره  راکدوخ  لاسرا 
دنمشوه  ثوتولب  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  کمک  هب  لیاف 

 ، یبرع یسراف ،  فلتخم  نابز  هس  هب  ...) توص و ملیف ،  نتم ،  سکع ،  اب  هارمه  هک  ار  دوخ  ياوتحم  ای  بلاطم  دیناوت  یم  امش  لوا :  ماگ 
زا رازفا  مرن  نیا  رد  هک  دیهد  رارق  ناربراک  رایتخا  رد  ار  لیابوم  ایدم  یتلوم  رازفا  مرن  ات  هداد  زکرم  نیا  هب  ار  دشاب  یم  یسیلگنا ) 

 . تسا هدش  هدافتسا  یفلتخم  تاناکما 
 ...( رگید تاناکما  مت و  رییغت  عیرس ،  يارجا  تنوف ،  رییغت  وجتسج ،  تاناکما :  )

هب باذج  ابیز و  يریوصت  يرتویپماک و  لیاف  کی  بلاق  رد  پاشوتف  رازفا  مرن  هب  ار  دوخ  یناسر  عالطا  یتاغیلبت و  دراوم  مود :  ماگ 
 . دیروآ رد  سکع  کی  ای  نشنمینا و  کی  تروص 

راکدوخ و روطب  ار  اهنآ  هژیو  رازفا  تخس  کی  کمک  هب  ات  دیهد  دنمشوه  ثوتولب  رازفا  مرن  هب  ار  هدش  داجیا  ياه  لیاف  موس :  ماگ 
 . دیامن ثوتولب  فارطا  ياه  لیابوم  يور  رب  ربراک ،  هب  زاین  نودب 

 : اه تیلباق  تاناکما و 
هرامش تسیل  رد  راکدوخ  تروص  هب  امش  رظن  دروم  تیاس  سردآ  لیمیا و  سکع ، )   ) نوکیآ نفلت ،  هرامش  مان ،  هریخذ  لاسرا و  •

( vCard Contact List  ) لیابوم ياه  نفلت 
note) ToDo  ) تشاددای راکدوخ  لاسرا  •

(calendar magic reminder  ) روآ دای  راکدوخ  لاسرا  •

(List / Task  ) هفیظو حرش  راکدوخ  لاسرا  •

راضح  دورو  ضحم  هب  ییوگ  دمآ  شوخ  مایپ  لاسرا  •
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ناشیا  يارب  افرص  صاخ  تاعالطا  لاسرا  رازفا و  مرن  رد  وضع  صاخشا  فیرعت  •

اه  تفایرد  و  ( Reject  ) هدش در  و  ( Ignore خساپ (  یب  ( ، Success  ) قفوم ياه  لاسرا  زا  عماج  یهدشرازگ  •

وجتسج  هارمه  هب  تاشرازگ  رد  اه  یشوگ  سردآ  مسا و  هریخذ  شیامن و  •

 . دنا هدرک  تفایرد  ار  ثوتولب  هک  ییاه  یشوگ  هب  ددجم  لاسرا  مدع  رظن  زا  لاسرا  رورس  میظنت  •

لاسرا  يارب  شالت  دادعت  رثکادح  فیرعت  •

بطاخم  در  دییات و  تفایرد  يارب  راظتنا  نامز  رثکادح  فیرعت  •

تاغیلبت  یناسر و  عالطا  تهج  امش  زاین  ساسا  رب  یتاغیلبت   java، 3JP نشنمینا ،   GIF ياه لیاف  هیهت  •

یم امش  رازفا ،  مرن  نیا  ندومن  لاعف  اب  دوش و  یم  بصن  یس  یپ  کپ  لیابوم  يور  رب  ثوتولب  راکدوخ  لاسرا  رورس  شیاریو  ب )
 . دییامن لاسرا  نارگید  لیابوم  يور  رب  ار  دوخ  هاوخلد  ثوتولب  طیحم ،  ره  رد  راکدوخ ،  روط  هب  دوخ  لیابوم  کمک  هب  دیناوت 

رگید و یبناج  ياه  رازفا  تخس  هنایار و  هب  نآ  زاین  مدع  لیابوم و  هاگتسد  يور  رب  نآ  بصن  تیلباق  رازفا  مرن  نیا  هصخشم ي  نیرتمهم 
تسا .  نآ  ناسآ  رایسب  لقن  لمح و  يربراک و  ناکما  هجیتن  رد 

 smartphone ,mobile,pocket PC عاونا يور  رب  بصن  تیلباق  -
windows mobile 2003,4,5,6 لماع :  متسیس  ياراد  -

 : هیمئاق یباختنا  لاسرا  رورس  رازفا  مرن  شیاریو  ياه  تیلباق 
یقمع  یحطس و  شرتسگ  رد  تیدودحم  نودب  ونم )  ریز  ونم و   ) یتخرد راتخاس  تاعالطا  شیامن  تفایرد و  •

تاغیلبت  یناسر و  عالطا  رد  فاطعنا  لباق  الماک  يرامعم  •

ثوتولب  روتینام و  رگشیامن  هناسر  ود  کمک  هب  تاعالطا  شیامن  •

 ...( pdf،jpj، avi، mp3 و شلف ،   ) هلمج زا  رازفا  مرن  لخاد  رد  ینتم  يریوصت و  نشنمینا ،  ياه  لیاف  عاونا  ندرک  زاب  •

تاغیلبت  تاعالطا و  نیرت  دیدزاب  رپ  شرازگ  •

... یبرع و ، یسیلگنا  ، یسراف فلتخم :  ياه  نابز  هب  یناسر  عالطا  •

دشاب یم  یمیدق  ياهکسویک  بو  یلصا  لکشم  دشاب ،  ربراک  هب  هئارا  لباق  هک  یجورخ  دوجو  مدع   ) ثوتولب قیرط  زا  یجورخ  ياراد  •

. ( 
تاعالطا  شیامن  هوحن  زیاس و  تامیظنت  •

رازفا  مرن  لخاد  زا  یجراخ  همانرب  لیاف و  هنوگ  ره  يارجا  •

سیون  همانرب  صصخت و  هب  زاین  نودب  تاغیلبت  یناسر و  عالطا  يرامعم  یحارط  •

میظنت  لباق  یتاغیلبت   screen saver شیامن •

یسمل  ياهرگشیامن  هحفص  اب  راک  تهج  لماک  قابطنا  •

يزاجم  یقیقح و  سوم  دیلک و  هحفص  اب  راک  •

هکبش  يور  زا  رازفا  مرن  تامیظنت  •

تاغیلبت  یناسر و  عالطا  ياهدربراک  يارب  یناتحت  یناقوف و  نشنمینا  شیامن  رنب  ياراد  •

رازفا  مرن  رد  هتفر  راکب  ياه  سکع  یمامت  هاوخلد  رییغت  تیلباق  •

رازفا  مرن  لخاد  رد  ادص  تامیظنت  •

تاعالطا  بیرخت  زودنیو و  همانرب  هب  رگبیرخت  ناربراک  دورو  ناکما  مدع  تهح  یتینما  حوطس  دوجو  •
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ربراک  يارب  متسیس  اب  راک  لماک  حوضو  یگداس و  •

windows vista / xp / server فلتخم :  ياه  زودنیو  يور  رب  بصن  تیلباق  •

متسیس  ریم  تامیظنت  ساسا  رب  یتنرتنیا  فلتخم  ياه  تیاس  هب  لاصتا  تیلباق  •

يرتشم  صاخ  ياه  زاین  تروص  رد  متسیس  ندش  یشرافس  ناکما  •

 : هیمئاق یشزادرپ  تفایرد  رورس  شیاریو  د)
اهنآ  عون  یتفایرد و  ياه  لیاف  مجح  دادعت و  رد  تیدودحم  نودب  نیبطاخم  زا  لیاف  هنوگ  ره  تفایرد  •

 ( هفرط ود  لاسرا  تفایرد و  رورس   ) یشزادرپ روما  رد  درکراک  •

تاداهنشیپ  تاداقتنا و  قودنص  ناونع  هب  يریگراکب  لباق  •

لیاف  تفایرد  يارب  زوجم  هب  زاین  مدع  •

هفرط  ود  یهد  شرافس  •

نامزمه  رازفا  تخس  نیدنج  زا  هدافتسا  تیلباق  •

نکمم  تعرس  رثکادح  اب  تاعالطا  تفایرد  •

تاشرازگ  رد  اه  یشوگ  سردآ  مسا و  هریخذ  شیامن و  •

اهتفایرد عماج  شرازگ  •

 ... رگید عونتم  تاناکما  •و 
 : یمومع ياه  تیلباق  (3

فارطا راد  ثوتولب  ياه  یشوگ  یمامت  ییاسانش  ياه  تیلباق  •

یشوگ  زا 500  شیب  نامزمه  ییاسانش  •

هیناث  رد  تیاباگم  ات 2  تفایرد  لاسرا و  تعرس  •

صصختم  ربراک  هب  زاین  نودب  تاعالطا  تحار  رایسب  یناسر  زورب  فیرعت و  •

LAN,WAN,Internet قیرط زا  رتگرزب  ياه  طیحم  ششوپ  يارب  ثوتولب  هدرتسگ  هکبش ي  داجیا  تیلباق  •

یلحم  تنرتنیا و  هکبش  کمایپ ،  قیرط  زا  هاگتسد  يزیر  همانرب  لرتنک و  تیلباق  •

 . دشاب هتشاد  هلصاف  هنایار  زا  یتسیاب  دنمشوه  ثوتولب  هاگتسد  هک  یعقوم  يارب   USB لباک لوط  هدنهد  ءاقترا  هاگتسد  هئارا  •

رازفا  مرن  رد  امش  رظن  دروم  تیلباق  ره  ندناجنگ  ناکما  •

رظن  دروم  یتاعالطا  کناب  عون  ره  اب  رازفا  مرن  طابترا  ناکما  •

همانرب  ندش  تسیر  ماگنه  همانرب  راکدوخ  يزادنا  هار  ناکما  •

همانرب  لخاد  زا  ثوتولب  مان  رییغت  تیلباق  •

windows xp / vista /7 اب راگزاس  •

هکبش  تحت  هربراک و  کت  هدافتسا  زا :  تیامح  •

 ( رازفا مرن  رییغت  هب  زاین  نودب  ثوتولب  هاگتسد  رییغت  ناکما  ازجم (  يرازفا  تخس  لفق  ياراد  •

 . دشاب یمن  یصاخ  صصخت  ربراک و  ناونع  هب  یناسنا  يورین  هنوگچیه  هب  زاین  اه  متسیس  نیا  زا  هدافتسا  يارب   : رکذت
 : یبناج ياه  هاگتسد  (4

یعقاوم رد  اذل  دبای ،  یم  شهاک  تدش  هب  اه  لانگیس  ناوت  اریز  دشاب  رتشیب  رتم  زا 3  دناوت  یمن  لباک  لوط  يداع  تلاح  رد  ینف  رظن  زا 
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رتم یلا 60  دودح 40  ات  لباک  لوط  هدنهد  ءاقترا  هاگتسد  زا  ناوت  یم  دشاب ،  دایز  هنایار  زا  ثوتولب  هاگتسد  هلصاف ي  تسا  مزال  هک 
دومن .  هدافتسا 

ياج هب  متسیس  نیا  شور  نیا  رد  یلومعم :  سیک  کی  مجنپ  کی  داعبا  اب  یلومعم  اه ي  رتویپماک  ياج  هب  اه  رتویپماک  ینیم  زا  هدافتسا 
يزادنا هار  يارب  زاین  دروم  ياضف  شهاک  زج  هب  شور  نیا  هتبلا  دوش .  یم  بصن  هنایار  ینیم  يور  رب  یلومعم  ياه  هنایار  يور  رب  بصن 

درادن .  يرگید  تیزم  چیه  متسیس ، 
. مامت لایر  رازه  دص  نویلمکی و  لایر   000/100/1 تمیق : 

v.1 ترتع نآرق و  - 2

لیابوم هنایار و  رد  ارجا  لباق  هروظنمود  رازفا  مرن  نیلوا 

هغالبلاجهن و لماک  نتم  نآرق  همانتغل  موظنم و  نآرق  تایآ / بارعا  لوزن /  نأش  ریسفت /   6 همجرت /   28 ینآرق /  فراعم  مولع و  لماش :
ریسفت همجرت و  میرک  نآرق  لماک  لیترت  هرود   2 ع / )  ) موصعم هدراهچ  ترتع  لماک /  ریسفت  همجرت و  توص ،  اب  هارمه  هیداجس  هفیحص 

 / يدعب نآرق 3  مالسا /  ناهج  روهشم  نایراق  یسلجم  ياهتوالت  نیرتابیز  اههروس /  اههیآ و  رارکت  تیاهیب  تیلباق  اب  یسراف  يایوگ 
ینآرق ياهیمرگرس  هناخراگن ،  پاچ ، وجتسج ، ینآرق /  بادآ  ظفح و  دیوجت ،  یناوخور ،  ادتبا /  زا  میرک  نآرق  ماگ  هب  ماگ  شزومآ 

 : زا دنترابع  نیوانع  نیا  هک  دشابیم  لیابوم  هنایار و  رد  ارجا  لباق  و ... 
اهروس اههیآ و  رارکت  تیاهن  یب  تیلباق  اب  يرصح  لیلخ  راکزیهرپ و  داتسا  يادص  اب  نآرق  لماک  لیترت  هرود   2 لیترت :  لماش : 

هب همجرت   13 یسیلگنا ،  همجرت   6 یسراف ،  همجرت   9 همجرت :  تاعوضوم  ناگژاو و  تسرهف  اههشیر ،  تسرهف  ظافلا ،  تسرهف  ،
توص اب  هارمه  رون  هنومن ،   ، نایبلاعمجم نازیملا ،  یسراف ،  ریسفت   5 ریسفت :  هریغ )...  یکرت و  يوسنارف ،  یناملآ ،   ) ایند هدنز  ياهنابز 
دیدج ياهویش  هب  نآرق  دیوجت : شزومآ  یلماعت ،  دیدج و  ياهویش  هب  یناوخور : شزومآ  شزومآ :  نآرق  یسیلگنا  ریسفت  امنهار و 1  ، 

 : همان نآرق  هریغ ، ...  ثکم و  رارکت و  میظنت  ظفح ،  هنماد  نییعت  ناکما  اب  هلحرم  رد 6  نیون  یشور  هب  نآرق  ظفح :  شزومآ  یلماعت ،  و 
تاقتشم اههشیر و  ظافلا ،  تسرهف  نآرق ،  کیتنوف )   ) يراگناوآ )و  يرعش  ) موظنم همجرت  بارعا ، )   ) بیکرت هیزجت و  لوزن ،  نأش 

همجرت و 143 دلج   57 لماک ،  توص  اب  هارمه  هغالبلاجهن  لماک  نتم  هغالبلاجهن :  ینآرق ،  هراختسا  ینآرق ،  تاعوضوم  ناگژاو و  ،
لماک نتم  هیداجس :  هفیحص  هریغ ، ...  ریسفت و  همجرت ،  نتم ،  رد  وجتسج  یتسرهف ،  شیامن  نتم ،  اب  هتفای  قیبطت  تروص  هب  حرش 

هریغ همجرت و  نتم و  رد  وجتسج  همجرت ،  دلج  حرش و 37  دلج   57 ایوگ ،  همجرت  هارمه  هب  هفیحص  نتم  لماک  توالت  هیداجس ،  هفیحص 
تروص 3 هب  نآرق  شیامن  ریوصت ، ) هنیمز  اب  نآرق  رطس  هب  رطس  هب  رطس  توالت   ) هژیو شیامن  یسراف ،  همجرت  شیامن  تاناکما :  ... ، 

يور رب  بصن  ناکما  اب  هارمه  نفلت  رد  حرش  همجرت و  هارمه  هب  هیداجس  هفیحص  هغالبلاجهن و  نآرق ،  نتم  زا  هدافتسا  ناکما  يدعب ، 
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شیامن و يارب  همانرب  لقتسم  درکلمع  هدش .  هیهت  پراش ) یس   ) یسیون java و همانرب  نابز  اب  رازفا  مرن   ، لیابوم ياهیشوگ  یمامت 
ریغت ناکما  نتم ،  رد  هتفرشیپ  يوجتسج  یسمل ، ) تاحفص  زا  ینابیتشپ  اهیشوگ ) مامت  رد  یسراف  نابز  زا  ینابیتشپ  یسراف  نابز  پیات 

الاب و تعرس  نوتم ،  رد  سکع  ياشامت  تیلباق  هحفص ،  هب  شرپ  ناکما  مترییغت ،  ناکما  نتم ،  رد  بارعا  ندش  یگنر  نتم ،  رد  تنوف 
ناکما هیداجس ،  هفیحص  هغالبلاجهن و  اههمجرت ،  ریسافت ،  نآرق ،  نتم  رد  پاچ  و  هریخذ ،  وجتسج ،  ناکما  رازفا ،  مرن  مک  رایسب  مجح 

مولع ینآرق ،  تالاقم  اهباتک ،  تاعالطا ، : کناب  تنوف ،  گنر و  اهملق ،  رییغت  اهنآ و  هرامش  تایآ و  نآرق ،  تاحفص  ییامنگرزب 
... ، هزادنا و تنوف و  گنر  رییغت  ییامن ،  گرزب  تنوف ،  رییغت  پاچ ،  هریخذ ،  وجتسج ،  ناکما  اب  ع )  ) موصعم هدراهچ  ترتع  ینآرق و 

ياههاگیاپ اههروس و  تاحالطصا ،  تالاقم ،  اهباتک ،  یفرعم  ینآرق ،  مولع  نآرق و  هنیمز  رد  نآ  هب  خساپ  هبش و  شسرپ ،  اهدص 
زا نت  ینآرق 12  تائاتفتسا  یهقف و  ماکحا  یعرش  لئاسم  نآرق ،  ظفح  يریگارف و  تئارق ،  لیاضف ،  هرا  هب  رد  تایاور  تایآ و  ینآرق ، 
یتوص و کناب  ینآرق و ، ...  ياهاعد  نآرق ،  متخ  بادآ  نآرق ،  عمتسم  يراق و  هب  هطوبرم  بادآ  نآرق ،  بادآ  دیلقت ،  مظعم  عجارم 

خسن ریواصت  شیامن  هریخذ ،  تاماقم و  صیخشت  ناکما  اب  یناریا  يرصم و  نایراق  یسلجم  ياهتوالت  نیرتروهشم  شخپ  يریوصت : 
 : یمرگرس رنه و  ینآرق ،  ياهدورس  حیشاوت و  شخپ  سکع ، يزاجم  هاگشیامن  ینآرق ،  يرنه  ياهولبات  تایآ و  یسیون  شوخ  یطخ ، 

نآرق بیاجع  تاکن و  اهینتسناد ،  نایب  نابز ،  یسراف  روهشم  يارعش  زا  نآرق  هرا  هب  رد  هدش  هدورس  راعشا  ینآرق ،  صصق  اهناتساد و 
.... رگید عونتم  ياههمانرب  تاناکما و  تایآ و  فشک  لودج ،  ياهنیزگ ،  هس  دننام  ینآرق  عونتم  دیدج و  ياهیمرگرس  ، 

لیابوم  هنایار و  رد  ارجا  لباق  دیدج ،  ياههخسن  تالوصحم و  دروم  رد  یناسر  عالطا  روظنم  هب  تیوضع  ناکما  تاناکما :  رگید 
: همانرب تاحفص  تسرهف 
میرک  نآرق  لک  لیترت 
راگدنام  ياهتوالت 

هغالبلاجهن
هیداجس  هفیحص 

تالاقم  هناخباتک و 
صصق 

اهینتسناد 
خساپ  شسرپ و 

ماکحا 
بادآ 
لئاضف 

یهوژپ  نآرق 
راعشا 
اههمغن 

هناخراگن 
یمرگرس 

دیوجت  شزومآ 
یناوخور  شزومآ 
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ظفح  شزومآ 
هارمه نفلت  رد  نآرق 

. مامت لایر  رازه  هاجنپ  لایر   000/50 تمیق : 

v.1 هاگن کی  رد  ناهفصا  - 3

 ( ناهفصا ناتسا  يزاجم  يرگشدرگ  )

ناهفصا :  هرابرد 
هملاید هرود  رد  ناهفصا  ناهفصا 3 - رد  جیوادرم  ییاریذپ  ياهخاک  يرایز 2- جیوادرم  هرود  رد  ناهفصا  - 1: نامز رذگ  رد  ناهفصا 

یقوجلس ناهاشداپ  نارود  رد  ناهفصا  نایونزغ 6 - دهع  رد  ناهفصا  - 5" يوکاک نانارمکح  هرود   " هملاید هرود  رخاوا  رد  ناهفصا  -4
هاشکلم هرود  رد  ناهفصا  - 7

ناهفصا ییایفارغج  تیعقوم 
هنکس  ياراد  يدابآ  دادعت  رهش 6 - دادعت  ناتسهد 5 - دادعت  ناتسرهش 4 - دادعت  تحاسم 3 - هچخیرات 2 - - 1

ناهفصا رد  نایدا 
تلود تاره 5 - رد  نایرهاط  ییاورنامرف  ناریا 4 - رد  عّیشت  زاغآ  ناریا 3 - رد  هعیش  - 2 مالساو ناهفصا  مدرم  نید  - 1 مالسا :  نید 

زامن بادآ  نیموصعم 11 - ياهزامن  دودرم 10 - ياهزامن  - 9 زامن هفسلف  عیشت 8 - هب  ِتوعد  ِندش  ینلع  عیشت 7 - راشتنا  نایولع 6 -
رب هدجس  ۀفسلف  قیقحت 18 - ای  هناهب  ملع 17 - اما  ترطف 16 - اما  تادابع 15 - هفسلف  - 14 حور زاورپ  زامن  شیاه 13 - هارمهو  زامن  - 12

رصع رد  هعیش  نآ 22 - شرتسگ  هعیش و  خیرات  لّوا : لصف  تقیقح 21 - يامنهار  ةدیزگ  دوجس 20 - فیرعت  ؟19 - تسیچ كاخ 
ناهفصا  ياههدازماما  - 26 ناهفصا دجسم  نیلوا  - 25 ناهفصا دجاسم  یملع و  ياههزوح  هعیش 24 - دیاقع  تلاسر 23 -

میدق  ناهفصا  رد  یبهذم  ینید و  ياهتیلقا 
ناینمرا  ناتسربق  ناهفصا 3 - ناینمرا  ۀناگهدزاود  ياسیلک  - 2 افلج کناو  ياسیلک  يانب  تهج  لوا ، سابع  هاش  نامرف  - 1 حیسم :  نید 

ناهفصا نایمیلک  ياههسینک  -1  : دوهی نید 
اههدکشتآ  رد  شتآ  نتخورفا  نییآ  ناهفصا 4 - ياههدکشتآ  نایتشترز 3 - ياه  هاگشتسرپ  تشترز 2 - نید  - 1 تشترز :  نید 

ناهفصا رد  نایجراخ 
نایجراخ  هاگمارآ  ناهفصا 2 - رد  نوفدم  نایجراخ  تشذگرس  زا  یهاتوک  حرش  - 1

ناهفصا رخافم  ریهاشم و 
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لامج نب  لیعمسا  نیدلا  لامک  یناهفصا 4 - قازرلادبع  نبدمحم  نیدلا  لامج  یناهفصا 3 - بغار  یناهفصا 2 - جرفلاوبا  - 1 ارعش : 
یناهفصا  فتاه  دمحا  دیس  یناهفصا 7 - هزمح  هیوکسم 6 - نبا  قازرلادبع 5 - نیدلا 
 .... هریغ يدرگتسد و  دیحو  یناهفصا 11 - قشاع  ییافش 10 - میکح  يزیربت 9 - بئاص  - 8

مساقلاوباریم یلماع 4 - دمصلادبع  نب  نیسح  نبدمحم  نیدلاءاهب  خیش  دامادریم 3 - یسراف 2 - ناملس  - 1 ناهفصا :  گزب  املع ي 
بابرا 9- میحر  اقآ  جاح  یناهفصا 8 - نیسحلاوبا  دیس  یناهفصا 7 - ياهچرد  رقابدمحم  دیس  یئوجاوخ 6 - لیعامسا  الم  یکسردنف 5 -

یناهفصا 15- میعنوبا  یسابلک 14 - میهاربادمحم  یجاح  يدابآدیب 13 - دمحم  اقآ  نیما 11 - ترصن  هدیس  سردم 10 - نسح  دیس 
.... هریغ یماما و  هللا  ءاطع  دیس  يدنه 16 - لضاف 

ءامسلا 6- ردب  اضر  يزابرس 5 - ینیسح  یضترم  روپ 4 - سابع  نیسحدمحم  - 3 يردنکسا دمحم  - 2 یتیآ ریگناهج  - 1 نادنمرنه : 
نامداش یلعدمحم  یقیرط 11 - هللا  ناما  امیپ 10 -  هار  اضرمالغ  يرهچونم 9 - نمهب  يرباص 8 - تعلط  ییاضرهشيردص 7 - دادرهم 

هریغ ...  هداز و  قدصم  یلع  نیسح  - 12
كاواس 4- دانسا  تیاور  هب  یمالسا  بالقنا  - 3 ناهفصا نایجراخ  هاگمارآ   - 2 هدنز هشیمه  هزوم  ناهفصا  - 1 ناهفصا :  یسانش  باتک 

هناخ ناهفصا 9 -  يایفارغج  - 8 ناهفصا تاعوبطم  هچخیرات  - 7 ناهفصا خیرات  ناهفصا 6 - گرزب  رازاب  هدنز 5 - هشیمه  هزوم  ناهفصا 
 ... هریغ ناهفصا و  ياه 

ناهفصا ياه  هدناوخ  رهاوخ 
يزلام - 6، روپمالالاوکینامور - 5  ، شای ، هیسور - 4 گروبزرتیپ ،  نس  - 3، ایلاتیا سنارولف - - 2 ایناپسا ، انولسراب - -1 یماسا :  تسیل 
، ناتسکاپ روهال  نیچ و  - 11 نایش ، تیوک  - 10  ، تیوک ابوک ، - 9  ، اناواه ، ناتسنمرا - 8  ، ناوریا ناملآ ، - 7 گروبیارف ،

یتسد عیانص 
يرگسم  يزاس 6 - نادملق  ینیچ 5 - هرگ  يربچگ 4 - انیم 3 - متاخ 2 - - 1 ناهفصا :  یتسد  عیانص 

گنربآ یشاقن  نادملق 12 - مالسا 11 - رد  یشاقن  یناتساب 10 - یشاقن  یشاقن 9 - يراک 8 - تبنم  - 7
ناهفصا رد  هچیلاق  یلاق و  روتاینیم 17 - يرگلافس 16 - یفاحص 15 - قرعم 14 - تخوس و  - 13

جنرب  سم و  يور  ینزملق  راکملق 20 - یفاب 19 - لمخم  يرز و  - 18
ناهفصا یخیرات  راثآ 

ياه هناخ  اهترامع 7 - اه  رالات  اه  خاک  یمیدق 6 - سرادم  دجاسم 5 - اه 4 - لپ  هاگشتآ 3 - ماما 2 - نادیم  هعومجم  - 1 لماش : 
اه 14- هچرازاب  اهرازاب 13 - اهیلصم 12 - ایاکت و  هینیسح ، عاقب 11 - اه و  هاگمارآ  اه 10 -  هرانم  اه 9 - هسینک  اهاسیلک و  یمیدق 8 -

اه هناهراصع  اه 15 - ارسناوراک 
اه غاب  اه 21 - هبامرگ  اهگنس 20 - ریش  اهباگنس 19 - اه 18 - هناخاقس  رتوبک 17 - ياه  جرب  - 16

لاچخی  اه 25 - بایسآ  اه 24 - هلحم  ناهفصا 23 - نهک  ناتخرد  - 22
ناهفصا  يرگشدرگ  ياه  هبذاج 

ناوژان  هفص 7 - هوک  نآ 6 - ياهیدام  دورهدنیاز و  كدف 5 - غاب  اهلگ 4 - غاب  ریدغ 3 - غاب  ناگدنرپ 2 - غاب  - 1 لماش :
ناهفصا  يرگشدرگ  ياهروحم 

روحم افلج 6 - روحم  هلامج 5 - روحم  ناهج 4 - شقن  بونج  روحم  هرابیوج 3 - روحم  دالوف 2 - تخت  هب  دبآ  نسح  روحم  - 1 لماش : 
دابآدیب  روحم  دالوف 10 - تخت  هب  دابآ  نسح  روحم  کلملا 9 - ماظن  هینوراه . روحم  ناهفصا 8 - روحم  تشدرد 7 -

یبهذم ياه  هاگ  جرفت 
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نهک يایاکت  ادهش 4 - ناتسلگ  ياه  هیکت  ناهفصا 3 - ياهناتسروگ  دالوف 2 - تخت  - 1 لماش : 
ناهفصا  يزاساب  تمرم و 

تمرم و قیتع 4 - نادیم  ءایحا  هژورپ  یهاش 3 - هناخراصع  يایحا  تمرم و  یسابع 2 - غابراهچ  یقرش  هندب  ءایحا  هژورپ  - 1 لماش :
تمرم ناهفصا 7 - اه  هداز  ماما  اه و  هعقب  يایحا  تمرم و  ناهفصا 6 - رتوبک  ياه  جرب  يایحا  تمرم و  ناهفصا 5 - ياه  هچرازاب  يایحا 
موس هلاس  جنپ  همانرب  يداهنشیپ  ياه  هژورپ  ناهفصا 9 - یخیرات  ياه  مامح  يایحا  تمرم و  ناهفصا 8 - یخیرات  ياهرذگ  يایحا  و 

يایحا تمرم و  کناو 12 - ياسیلک  راوید  تمرم  اهیناوجخن 11 - يارسناوراک  نیمز  رد  لته  ثادحا  هژورپ  ناهفصا 10 -  يرادرهش 
ياه هناخ  روز  يایحا  تمرم و  ناهفصا 15 - ایاکت ي  يایحا  تمرم و  نابراس 14 - یخیرات  رانم  تمرم  ناهفصا 13 - یخیرات  ياه  هناخ 

ناهفصا 
ناهفصا  رد  یناتساب  شزرو  هناخروز و  هچخیرات 

ناگدننادرگ ناتساب 6 - شزرو  ياههماج  یناتساب 5 - شزرو  ياهرازفا  مد 4 - رَس  هناخروز 3 - نامتخاس  اه 2 - هناخروز  - 1 لماش : 
ندیشک 11- هدا  ّـ بک دوگ 10 - رد  ناراکشزرو  نداتسیا  ياج  یناتساب 9 - شزرو  هویش  هناخروز 8 - رد  ناراکشزرو  ماقم  هناخروز 7 -

مانب  هب  ناناولهپ  نازیر 14 - لگ  ندرک 13 - اعد  یتشُک 12 -
یهافر  یتامدخ  زکارم 

یبهذم 8- زکارم  یگنهرف 7 - زکارم  اهامنیس 6 - نیزنب 5 - پمپ  اه 4 - کناب  یترفاسم 3 - ياه  سناژآ  اهیرادرهش 2 - - 1 لماش : 
يربرفاسم ياه  لانیمرت  اه 13 - هاگشزرو  اه 12 - هاگنامرد  اهءافشلاراد و  اه 11 - هناخوراد  اه 10 - ناتسرامیب  یشزومآ 9 - زکارم 

اه 20- لته  یصوصخ 19 - تارادا  یتلود 18 - تارادا  یناشن 17 - شتآ  وردوخ 16 - ياه  یگدنیامن  هاگدورف 15 - - 14
غاب لغاشم 27 - ناهج 26 - فصن  هاگشیامن  اه 25 - هزوم  یتسد 24 - عیانص  اه 23 - هناخباتک  اه 22 - هناخرفاسم  اهریذپنامهم 21 -

ناوضر 
نایناریا همانزورون 

ياهزور زورون 6 - ومع  هصق  يزورون 5 - ریم  يروس 4 - هبنشراهچ  زورون 3 - نشج  هام  ای  اهزور  زورون 2 - نشج  شیادیپ  - 1 لماش :
يزورون ياه  كاروخ  ون 11 - سابل  ندیشوپ  نیس 10 - تفه  هرفس  هزبس 9 - نتشاک  یناکت 8 - هناخ  لاس 7 - رخآ  هبنشجنپ  ناگدرم و 

هنایماع  ياهرواب  ردب 16 - هدزیس  يدیع 15 - ای  يزورون ، هیده  لوا 14 - زورون  یندید 13 - دیع  ای  يزورون ، دیدزاب  دید و  - 12
هدنیآ رد  ناهفصا  يورتم 

يزورون نارفاسم  نادنورهش و  رایتخا  رد  دوش و  یم  هدامآ  رگید  لاس  دنچ  ات  هک  دشاب  یم  تخاس  لاح  رد  ناهفصا  يرهش  راطق  هکبش 
. دریگ یم  رارق 

. دینیبب هاگن " کی  رد  ناهفصا  رازفا  مرن  هرابرد   " تمسق رد  دیناوت  یم  ار  رازفا  مرن  هرابرد  رتشیب  تاحیضوت 
: لوا هحفص 

نمض دناوت  یم  ربراکو  دوش  یم  هداد  ناشن   Slide show تروص هب  ناهفصا  یخیرات  هینبا  راثآ و  زا  ییابیز  ریواصت  تمسق  نیا  رد 
ددرگ . ییامنهار  رازفا  مرن  فلتخم  ياهتمسق  هب  الاب ، یلرتنک  ياهدیلک  کمک  هب  ریواصت  نیا  ندید 

: یکینورتکلا هشقن  • 
ناتسا هشقن 950.000/1  رهش و  یعرف  یلصا و  رباعم  یمامت  لماش  سایقم 30.000/1  رد  ناهفصا  رهش  یکینورتکلا  هشقن  شخب  نیا  رد 

ياه يدنب  هتسد  کمک  هب  ای  سوم  کمک  هب  دناوت  یم  ربراک  تمسق  نیا  رد  تسا . هدمآ  رد  شیامن  هب  یطابترا  یلصا  ياه  هداج  لماش 
ددرگ . ییامنهار  فلتخم  ياهتمسق  هب  یعوضوم ،
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هاگن : کی  رد  ناهفصا  •

یلصا شخب  ریز  راهچ  هب  تسا ، هدش  هداد  ناشن  هحفص  طسو  رد  هک  يدراوم  زا  کی  ره  باختنا  اب  دناوت  یم  ربراک  شخب  نیا  رد 
یخیرات ياهانب  دروم  رد  هجرد  اماروناپ 360  هنایار ،  رد  ناهفصا  لیابوم ، رد  ناهفصا  ناهفصا ،  يزاجم  هاگشیامن  لماش  هک  همانرب 

: تسا هدیدرگرکذ  رازفا  مرن  ياهانب  تسیل  لیذ  رد  دنک . ادیپ  یسرتسد  دشاب  یم  ناهفصا 
ناهفصا هرابرد 

هملاید هرود  رد  ناهفصا  ناهفصا 3 - رد  جیوادرم  ییاریذپ  ياهخاک  يرایز 2- جیوادرم  هرود  رد  ناهفصا  - 1: نامز رذگ  رد  ناهفصا 
یقوجلس ناهاشداپ  نارود  رد  ناهفصا  نایونزغ 6 - دهع  رد  ناهفصا  - 5" يوکاک نانارمکح  هرود   " هملاید هرود  رخاوا  رد  ناهفصا  -4

هاشکلم هرود  رد  ناهفصا  - 7
ناهفصا ییایفارغج  تیعقوم 

هنکس  ياراد  يدابآ  دادعت  رهش 6 - دادعت  ناتسهد 5 - دادعت  ناتسرهش 4 - دادعت  تحاسم 3 - هچخیرات 2 - - 1
ناهفصا رد  نایدا 

تلود تاره 5 - رد  نایرهاط  ییاورنامرف  ناریا 4 - رد  عّیشت  زاغآ  ناریا 3 - رد  هعیش  - 2 مالساو ناهفصا  مدرم  نید  - 1 مالسا :  نید 
زامن بادآ  نیموصعم 11 - ياهزامن  دودرم 10 - ياهزامن  - 9 زامن هفسلف  عیشت 8 - هب  ِتوعد  ِندش  ینلع  عیشت 7 - راشتنا  نایولع 6 -

رب هدجس  ۀفسلف  قیقحت 18 - ای  هناهب  ملع 17 - اما  ترطف 16 - اما  تادابع 15 - هفسلف  - 14 حور زاورپ  زامن  شیاه 13 - هارمهو  زامن  - 12
رصع رد  هعیش  نآ 22 - شرتسگ  هعیش و  خیرات  لّوا : لصف  تقیقح 21 - يامنهار  ةدیزگ  دوجس 20 - فیرعت  ؟19 - تسیچ كاخ 
ناهفصا  ياههدازماما  - 26 ناهفصا دجسم  نیلوا  - 25 ناهفصا دجاسم  یملع و  ياههزوح  هعیش 24 - دیاقع  تلاسر 23 -

میدق  ناهفصا  رد  یبهذم  ینید و  ياهتیلقا 
ناینمرا  ناتسربق  ناهفصا 3 - ناینمرا  ۀناگهدزاود  ياسیلک  - 2 افلج کناو  ياسیلک  يانب  تهج  لوا ، سابع  هاش  نامرف  - 1 حیسم :  نید 

ناهفصا نایمیلک  ياههسینک  -1  : دوهی نید 
اههدکشتآ  رد  شتآ  نتخورفا  نییآ  ناهفصا 4 - ياههدکشتآ  نایتشترز 3 - ياه  هاگشتسرپ  تشترز 2 - نید  - 1 تشترز :  نید 

ناهفصا رد  نایجراخ 
نایجراخ  هاگمارآ  ناهفصا 2 - رد  نوفدم  نایجراخ  تشذگرس  زا  یهاتوک  حرش  - 1

ناهفصا رخافم  ریهاشم و 
لامج نب  لیعمسا  نیدلا  لامک  یناهفصا 4 - قازرلادبع  نبدمحم  نیدلا  لامج  یناهفصا 3 - بغار  یناهفصا 2 - جرفلاوبا  - 1 ارعش : 

یناهفصا  فتاه  دمحا  دیس  یناهفصا 7 - هزمح  هیوکسم 6 - نبا  قازرلادبع 5 - نیدلا 
 .... هریغ يدرگتسد و  دیحو  یناهفصا 11 - قشاع  ییافش 10 - میکح  يزیربت 9 - بئاص  - 8

 : ناهفصا گرزب  املع ي 
لیعامسا الم  یکسردنف 5 - مساقلاوباریم  یلماع 4 - دمصلادبع  نب  نیسح  نبدمحم  نیدلاءاهب  خیش  دامادریم 3 - یسراف 2 - ناملس  - 1

سردم 10- نسح  دیس  بابرا 9 - میحر  اقآ  جاح  یناهفصا 8 - نیسحلاوبا  دیس  یناهفصا 7 - ياهچرد  رقابدمحم  دیس  یئوجاوخ 6 -
دیس يدنه 16 - لضاف  یناهفصا 15 - میعنوبا  یسابلک 14 - میهاربادمحم  یجاح  يدابآدیب 13 - دمحم  اقآ  نیما 11 - ترصن  هدیس 

.... هریغ یماما و  هللا  ءاطع 
 : نادنمرنه

دادرهم ءامسلا 6 - ردب  اضر  يزابرس 5 - ینیسح  یضترم  روپ 4 - سابع  نیسحدمحم  - 3 يردنکسا دمحم  - 2 یتیآ ریگناهج  - 1
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نامداش 12- یلعدمحم  یقیرط 11 - هللا  ناما  امیپ 10 -  هار  اضرمالغ  يرهچونم 9 - نمهب  يرباص 8 - تعلط  ییاضرهشيردص 7 -
هریغ ...  هداز و  قدصم  یلع  نیسح 

ناهفصا :  یسانش  باتک 
هشیمه هزوم  ناهفصا  كاواس 4 - دانسا  تیاور  هب  یمالسا  بالقنا  - 3 ناهفصا نایجراخ  هاگمارآ   - 2 هدنز هشیمه  هزوم  ناهفصا  - 1

هریغ ناهفصا و  ياه  هناخ  ناهفصا 9 -  يایفارغج  - 8 ناهفصا تاعوبطم  هچخیرات  - 7 ناهفصا خیرات  ناهفصا 6 - گرزب  رازاب  هدنز 5 -
...

ناهفصا ياه  هدناوخ  رهاوخ 
يزلام - 6، روپمالالاوکینامور - 5  ، شای ، هیسور - 4 گروبزرتیپ ،  نس  - 3، ایلاتیا سنارولف - - 2 ایناپسا ، انولسراب - -1 یماسا :  تسیل 
، ناتسکاپ روهال  نیچ و  - 11 نایش ، تیوک  - 10  ، تیوک ابوک ، - 9  ، اناواه ، ناتسنمرا - 8  ، ناوریا ناملآ ، - 7 گروبیارف ،

یتسد عیانص 
 : ناهفصا یتسد  عیانص 

يرگسم  يزاس 6 - نادملق  ینیچ 5 - هرگ  يربچگ 4 - انیم 3 - متاخ 2 - - 1
گنربآ یشاقن  نادملق 12 - مالسا 11 - رد  یشاقن  یناتساب 10 - یشاقن  یشاقن 9 - يراک 8 - تبنم  - 7

ناهفصا رد  هچیلاق  یلاق و  روتاینیم 17 - يرگلافس 16 - یفاحص 15 - قرعم 14 - تخوس و  - 13
جنرب  سم و  يور  ینزملق  راکملق 20 - یفاب 19 - لمخم  يرز و  - 18

ناهفصا یخیرات  راثآ 
ياه هناخ  اهترامع 7 - اه  رالات  اه  خاک  یمیدق 6 - سرادم  دجاسم 5 - اه 4 - لپ  هاگشتآ 3 - ماما 2 - نادیم  هعومجم  - 1 لماش : 

اه 14- هچرازاب  اهرازاب 13 - اهیلصم 12 - ایاکت و  هینیسح ، عاقب 11 - اه و  هاگمارآ  اه 10 -  هرانم  اه 9 - هسینک  اهاسیلک و  یمیدق 8 -
اه هناهراصع  اه 15 - ارسناوراک 

اه غاب  اه 21 - هبامرگ  اهگنس 20 - ریش  اهباگنس 19 - اه 18 - هناخاقس  رتوبک 17 - ياه  جرب  - 16
لاچخی  اه 25 - بایسآ  اه 24 - هلحم  ناهفصا 23 - نهک  ناتخرد  - 22

ناهفصا  يرگشدرگ  ياه  هبذاج 
ناوژان  هفص 7 - هوک  نآ 6 - ياهیدام  دورهدنیاز و  كدف 5 - غاب  اهلگ 4 - غاب  ریدغ 3 - غاب  ناگدنرپ 2 - غاب  - 1 لماش :

ناهفصا  يرگشدرگ  ياهروحم 
روحم افلج 6 - روحم  هلامج 5 - روحم  ناهج 4 - شقن  بونج  روحم  هرابیوج 3 - روحم  دالوف 2 - تخت  هب  دبآ  نسح  روحم  - 1 لماش : 

دابآدیب  روحم  دالوف 10 - تخت  هب  دابآ  نسح  روحم  کلملا 9 - ماظن  هینوراه . روحم  ناهفصا 8 - روحم  تشدرد 7 -
یبهذم ياه  هاگ  جرفت 

نهک يایاکت  ادهش 4 - ناتسلگ  ياه  هیکت  ناهفصا 3 - ياهناتسروگ  دالوف 2 - تخت  - 1 لماش : 
ناهفصا  يزاساب  تمرم و 

تمرم و قیتع 4 - نادیم  ءایحا  هژورپ  یهاش 3 - هناخراصع  يایحا  تمرم و  یسابع 2 - غابراهچ  یقرش  هندب  ءایحا  هژورپ  - 1 لماش :
تمرم ناهفصا 7 - اه  هداز  ماما  اه و  هعقب  يایحا  تمرم و  ناهفصا 6 - رتوبک  ياه  جرب  يایحا  تمرم و  ناهفصا 5 - ياه  هچرازاب  يایحا 
موس هلاس  جنپ  همانرب  يداهنشیپ  ياه  هژورپ  ناهفصا 9 - یخیرات  ياه  مامح  يایحا  تمرم و  ناهفصا 8 - یخیرات  ياهرذگ  يایحا  و 

يایحا تمرم و  کناو 12 - ياسیلک  راوید  تمرم  اهیناوجخن 11 - يارسناوراک  نیمز  رد  لته  ثادحا  هژورپ  ناهفصا 10 -  يرادرهش 
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ياه هناخ  روز  يایحا  تمرم و  ناهفصا 15 - ایاکت ي  يایحا  تمرم و  نابراس 14 - یخیرات  رانم  تمرم  ناهفصا 13 - یخیرات  ياه  هناخ 
ناهفصا 

ناهفصا  رد  یناتساب  شزرو  هناخروز و  هچخیرات 
ناگدننادرگ ناتساب 6 - شزرو  ياههماج  یناتساب 5 - شزرو  ياهرازفا  مد 4 - رَس  هناخروز 3 - نامتخاس  اه 2 - هناخروز  - 1 لماش : 

ندیشک 11- هدا  ّـ بک دوگ 10 - رد  ناراکشزرو  نداتسیا  ياج  یناتساب 9 - شزرو  هویش  هناخروز 8 - رد  ناراکشزرو  ماقم  هناخروز 7 -
مانب  هب  ناناولهپ  نازیر 14 - لگ  ندرک 13 - اعد  یتشُک 12 -

یهافر  یتامدخ  زکارم 
یبهذم 8- زکارم  یگنهرف 7 - زکارم  اهامنیس 6 - نیزنب 5 - پمپ  اه 4 - کناب  یترفاسم 3 - ياه  سناژآ  اهیرادرهش 2 - - 1 لماش : 

يربرفاسم ياه  لانیمرت  اه 13 - هاگشزرو  اه 12 - هاگنامرد  اهءافشلاراد و  اه 11 - هناخوراد  اه 10 - ناتسرامیب  یشزومآ 9 - زکارم 
اه 20- لته  یصوصخ 19 - تارادا  یتلود 18 - تارادا  یناشن 17 - شتآ  وردوخ 16 - ياه  یگدنیامن  هاگدورف 15 - - 14

غاب لغاشم 27 - ناهج 26 - فصن  هاگشیامن  اه 25 - هزوم  یتسد 24 - عیانص  اه 23 - هناخباتک  اه 22 - هناخرفاسم  اهریذپنامهم 21 -
ناوضر 

نایناریا همانزورون 
ياهزور زورون 6 - ومع  هصق  يزورون 5 - ریم  يروس 4 - هبنشراهچ  زورون 3 - نشج  هام  ای  اهزور  زورون 2 - نشج  شیادیپ  - 1 لماش :
يزورون ياه  كاروخ  ون 11 - سابل  ندیشوپ  نیس 10 - تفه  هرفس  هزبس 9 - نتشاک  یناکت 8 - هناخ  لاس 7 - رخآ  هبنشجنپ  ناگدرم و 

هنایماع  ياهرواب  ردب 16 - هدزیس  يدیع 15 - ای  يزورون ، هیده  لوا 14 - زورون  یندید 13 - دیع  ای  يزورون ، دیدزاب  دید و  - 12
هدنیآ رد  ناهفصا  يورتم 

يزورون نارفاسم  نادنورهش و  رایتخا  رد  دوش و  یم  هدامآ  رگید  لاس  دنچ  ات  هک  دشاب  یم  تخاس  لاح  رد  ناهفصا  يرهش  راطق  هکبش 
. دریگ یم  رارق 

 : همدقم
دنمشزرا یسانشناتساب  زکارم  دودعم  زا  رهش  نیا  تسهو . هدوب  خیرات  لوط  رد  ناریا  روشک  يارب  ییانبم  ياهرهش  زا  یکی  ناهفصا 

تشذگرس دیآ  نایم  هب  نخس  رهش  نیا  خیرات  زا  رگا  تسا . هدیسر  تبث  هب  يرشب  راثآ  تسیل  رد  نآ  یناتساب  راثآ  زا  يرایسبو  یناهج 
هواک تضهن  هاگیاپ  رگید  يوس  زاو  لصتم  حونو  نامیلس  هب  وس  کی  زا  رهش  نیا  خیرات  دراد  هشیر  اه  هناسفاو  ریطاسا  قامعا  ات  نآ 

. ددرگ یم  یفرعم  راوخنوخ  كاحض  هیلع  رب  رگنهآ 
زا ییاه  همانرفس  هتفای و  صاصتخا  نآ  هب  یلخدم  ناهج  گرزب  ياهفراعملا  هرئاد  رثکا  رد  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  ناهفصا  تیمها 

کبس دننامه  نآ  ندمت  رهاظمو  هدمآرد  شراگن  هب  ندراش و ... هینروات , نوچ  یناگدنهوژپ  زا  نآ  ینطاب  يرهاظ و  هوکشو  نساحم 
هرازه هب  نآ  یخیرات  تیدوجوم  تسا و  یمیدق  رایسب  ياهرهش  زا  ناهفصا  تسا . ریگمشچ  نآ  یهقف  جهنمو  یفسلف  بتکم   , يرامعم

زا ندوب  نوصم  زیخلصاح و  كاخ  ناریا و  عیسو  تالف  زکرم  رد  نآ  ییایفارغج  یعیبط و  تیعقوم  نسح  دسر . یم  دالیم  زا  لبق  موس 
ماوقا ياه  تیلاعف  مهم  زکارم  زا  هک  تسا  هداد  ناکما  نآ  هب  هتشذگ  ياه  هرود  همه  رد  ور  هدنیاز  دوجو  يوامس و  یضرا و  تافآ 

نتشاد هب  نآ  مدرم  دشاب و  یم  ارعش  ناگدنسیون و  لثملا  برض  یبوخ  رد  نآ  ياوه  بآ و  هشیمه  دشاب . موب  زرم و  نیا  نکاس  ییایرآ 
نیرفآ رنه  ار  نآ  مدرم  رورپرنه و  زابرید  زا  ار  ناهفصا  نیمزرس  دنا . هدوب  زاتمم  يدنمرنه  راکتبا و  هداعلا و  قوف  تواکذ  شوه و 

یشنماخه و خیرات  ياه  هرود  خیرات و  لبقام  هنمزا  رد  ار  نآ  هتشذگ  ات  هدماین  لمع  هب  ییاه  يرافح  ناهفصا  رد  زونه  دنا . هدرک  یفرعم 
بوسحم ناریا  مهم  ياهرهش  زا  هتسویپ  ریخا  نرق  هدزناپ  یط  ناریا و  خیرات  یمالسا  ياه  هرود  رد  یلو  دنک ، نشور  یناساس  یناکشا و 
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نایقوجلس رایز و  لآ  ياه  هرود  هدش و  یم  بوسحم  ناریا  تختیاپ  هیوفص  هقجالس و  هیوب و  لآ  رایز ، لآ  ياه  هرود  هدش و  یم 
لاس زا  تسا و  هدوب  هنارتیدم  يایرد  یقرش  لحاوس  شرگید  زرم  نوحیس و  دور  نآ  زرم  کی  هک  هدوب  يا  هدرتسگ  يروطارپما  تختیاپ 

هلسلس تختیاپ  مین  نرق و  کی  هب  بیرق  یتدم  رد  تفای  لاقتنا  ناهفصا  هب  نیوزق  زا  لوا  سابع  هاش  تختیاپ  هک  دعب  هب  يرجه   1006
ياهرهش فیدر  رد  ار  ناهفصا  اپورا ، ریخا  نرق  کی  یجراخ  ناسانش  ناتساب  نیخروم و  تسا و  هتشاد  یناهج  ترهش  هدوب و  هیوفص 

هراتس نآ  یمالسا ، یخیرات - تیمها  تسافن و  رظن  زا  دنا و  هدرک  یفرعم  سنارولف  مور ، زینو ، نکپ ، دننام  یخیرات  لوا  هجرد  مهم 
. تسا هتفرگ  بقل  مالسا  ناهج 

يرگشدرگ و ياه  هبذاج  دوجو  ناتسا  نیا  رد  هصخاش  هناشن و  نیرتزراب  ناهفصا  رد  دوجوم  ياه  تفارظو  اه  تیفرظ  یمامت  دوجو  اب 
ناتسا نیا  رد  یتسیروت  هبذاج  دوجو 20.000  دنک . یم  ینثتسم  دوخ  زارت  مه  ياهرهش  یقبام  زا  ار  نآ  هک  تسا  يریظن  یب  یگنهرف 

هدیدرگن داجیا  دشکب  ریوصت  هب  ار  اهییابیز  نیا  زا  يا  هشوگ  دناوتب  هک  يا  هعومجم  زونه  لاح  نیا  اب  دشاب . یم  اعدم  نیا  رب  یهاوگ 
يرگشدرگ و یگنهرف ، نیصصختم  ناسانشراک و  زا  یعمج  يراکمه  اب  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ور  نیا  زا  تسا .

تسا هدومن  هاگن " کی  رد  ناهفصا   " مان هب  سیفن  يا  هعومجم  دیلوت  هب  مادقا  روبزم  فده  هب  لین  تهج  ناهفصا ، ناتسا  یتسد  عیانص 
. دشاب هتشاد  هدهع  رب  ناهفصا  ناتسا  يرگشدرگ  هینبا  راثآ و  باب  رد  نیون  یناسر  عالطا  رد  یکچوک  مهس  دناوتب  ات 

. تسا هدیدرگ  رکذ  روبزم  رازفا  مرن  هرابرد  رصتخم  یتاحیضوت  همادا  رد 
: ناهفصا يزاجم  هاگشیامن  • 

یخیرات و رظانم  زا  دیشاب و  یم   3D نلاس کی  رد  نتفر  هار  هب  رداق  دیتسه و  وربور  يزاجم  الماک  طیحم  کیاب  امش  تمسق  نیا  رد 
. دییامن دیدزاب  ناهفصا  یعیبط 

: لیابوم رد  ناهفصا  • 
هدش و هیهت  ناصصختم  ناسانشراک و  طسوت  تاعالطا  نیا  . تسا هدش  هداد  انب  ره  هراب  رد  یلماک  تاعالطا  تاحیضوت و  شخب  نیا  رد 

. دشاب یم  هدش  هداد  تاعالطا  مقس  تحص و  ظاحل  زا  زکرم  نیا  لماک  دییات  دروم 
 : هنایار رد  ناهفصا  • 

دیناوت یم  امش  اه  تمسق  نیا  زا  کی  ره  باختنا  اب  هک  دشاب  یم  ملیف  سکع 3 - ناهفصا 2 - هناخباتک  - 1 تمسق :  هس  زا  شخب  نیا 
. دیربب لماک  تروصب  ار  مزال  هدافتسا 

 : ناهفصا هناخباتک  - 1
دییامن . هدافسا  یلماک  ابیز و  تروص  هب  هناخباتک  نیا  لماک  تاناکما  زا  دیناوت  یم  امش  تمسق  نیا  رد 

: هاگن کی  رد  ناهفصا  یلاتیجید  هناخباتک  تایصوصخ 
 ، يرادومن عیرس و  يوجتسج  دوجوم ،  تاعوضوم  يا  هخاش  عیرس و  یسرتسد  هب  ناوت  یم  هناخباتک  نیا  درفب  هب  رصحنم  تاناکما  زا 

ییامن کچوک  ییامن و  گرزب   ، WORD هب هناخباتک  لخاد  نوتم  عیرس  لاقتنا  باختنا و  تاحفص ،  ندز  قرو  رد   3D ياه هولج 
رگید ....  عونتم  تاناکما  هناخباتک و  لخاد  رد  ناهفصا  ناتسا  یخیرات  ياهناکم  زا  سکع  ندوب 1800  دوجوم  نوتم ، 

 : ناهفصا ياه  سکع  - 2
روط هب  هعومجم  نیا  يارب  هک  يدرف  هب  رصحنم  ياه  سکع  يرلاگ  زا  هینبا  ره  يور  رب  کیلک  اب  دناوت  یم  ربراک  تمسق  نیا  رد 

. تسا هدیدرگ  مهارف  الاب  تفیک  اب  ریوصت  زا 500  شیب  عومجم  رد  شخب  نیا  يارب  دربب  تذل  هدش  هدامآ  یصاصتخا 
 : ناهفصا ياه  ملیف  - 3

نیا تاناکما  زا  تسا  هدش  هتشاذگ  نادنمقالع  رایتخا  رد  هدش و  هیهت  ناهفصا  یخیرات  ياه  هینبا  خیرات و  زا  ملیف  هعطق  تمسق 4  نیارد 
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 . درب مان  ار  لیابوم  يریوصتو و  یتوص  ياه  شخپ  همانرب ،  طیحم  رد  اهملیف  شخپ  هب  ناوت  یم  شخب 
 : هجرد اماروناپ 360  •

رد درف 360  هب  رصحنم  يزاجم  يرگشدرگ  ياهروت  دوجو  رازاب  رد  هباشم  ياه  هعومجم  هب  تبسن  هعومجم  نیا  رترب  ياهیگژیو  زا  یکی 
ياضف کی  رد  دناوت  یم  نآ  کمک  هب  ربراک  هک  دوش  یم  قالطا  يا  هناماس  هب  يرگشدرگ  روت  دشاب . یم  هینبا  زا  کی  ره  زا  هجرد   360

، ماما دجسم  ریظن  روهشم  ياهانب  زا  یضعب  دیامن . رورم  ار  رظن  دروم  يانب  سوم  ای  دروبیک  کمک  هب  يدعب و  هس  تروص  هب  يزاجم 
نیا رد  عومجم  رد  دنشاب . یم  دنم  هرهب  يزاجم  يرگشدرگروت  کی  زا  شیب  زا  اهنآ  تیمها  لیلد  هب  نوتسلهچ و ...  وپاق ، یلاع  خاک 

. تسا هدیدرگ  مهارف  يزاجم  يرگشدرگ  روت  هب 10  کیدزن  تمسق 

. تسا هدش  هدروآ  اهروت  نیا  هدش  زاب  ياهسکع  زا  يدادعت  همادا  رد 
 : امنهار •

. دییامن هدافسا  نآ  زاو  هعلاطم  یبوخ  هب  ار  همانارب  يامنهار  تمسق  هعومجم  نیا  زا  رتهب  هدافتسا  يارب  دیناوت  یم  امش  تمسق  نیا  رد 
: اه شخب  ریاس  • 

یم ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  زا  یهاتوک  یفرعم  هب  هک  هعومجم " هرابرد   " هب ناوت  یم  همانرب  ياه  تمسق  رگید  زا 
يالتعا ناراتسود  زا  يدایز  دادعت  تمحز  لصاح  هک  هژورپ  نیا  هکنیا  هب  دیما  اب  همادا  رد  دومن . هراشا  یلام  نابیتشپ  ای  رسناپسا  دزادرپ و 

. دریگ رارق  امش  هجوت  دروم  دشاب ، یم  كاخ  بآ و  نیا  یناریا  یمالسا –  گنهرف 
. مامت لایر  رازه  هاجنپ  لایر   000/50 تمیق : 

v.1 یمطاف ياهینتسناد  -4

رازفا مرن  نیا 

رد (س ) ارهز همطاف  شقن  یقالخا ،  يراتفر و  ياه  هولج  جاودزا ، یکدوک ، نارود  اه ، هینک  باقلا و  یماسا ، یگدنز ، ثیدح  لماش : 
کناب ینارنخس ،  هناخراگن :  یسانشباتک ،  رعش ،  تداهش ، رکذ ، دای و  بقانم ، لئاضف و  رد  يریس  كدف ، (ع ،) نینموملاریما تیالو 

نیا هک  دشاب  یم  يریوصت  یتوص و  ياه  شخپ  لیابوم و  هنایار ،  رد  ارجا  لباق  و  هریغ ...  پیلک و  ملیف ،  ریواصت ،  يرلاگ  توص ، 
 : زا دنترابع  نیوانع 

هجرد اماروناپ 360  هارمه 3 - ياه  نفلت  رد  ارجا  لباق  یمطاف  یلاتیجید  هناخباتک  هنایار 2 - رد  ارجا  لباق  یمطاف  یلاتیجید  هناخباتک  -1
اه شخب  ریاس  امنهار 6 - یمطاف 5 - سکع  هاگشیامن  یمطاف 4 -

هنایار :  رد  ارجا  لباق  یمطاف  یلاتیجید  هناخباتک  -1
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دییامن . هدافسا  یلماک  ابیز و  تروص  هب  هناخباتک  نیا  لماک  تاناکما  زا  دیناوت  یم  امش  تمسق  نیا  رد 
: هاگن کی  رد  ناهفصا  یلاتیجید  هناخباتک  تایصوصخ 

، اه یقرواپ  يور  رب  وجتسج  ملیف •  ادص و  ریوصت ، يور  رب  عیرس  وجتسج  هب •  ناوت  یم  هناخباتک  نیا  درفب  هب  رصحنم  تاناکما  زا 
شیامن هملک •  هب  هملک  يوجتسج  تارابع •  تالامج و  یبیکرت و  يوجتسج  هدش •  ادیپ  تارابع  ندرک  یگنر  هیامن •  اه و  تشاددای 

 • هدش ادیپ  ياه  هحفص  دادعت  شیامن  رظن •  دروم  هحفص  رد  هدش  ادیپ  هملک  دادعت  شیامن  اوتحم •  لک  رد  هدش  ادیپ  ياه  هملک  دادعت 
لیلد هب  میجح  نوتم  رد  یتح  وجتسج  رد  الاب  رایسب  تعرس  هدش •  ادیپ  هملک  یتخرد  راتخاس  شیامن  هدش •  ادیپ  نتم  زا  یتمسق  شیامن 

زا ینابیتشپ  یتخرد •  راتخاس  تروص  هب  تسرهف  شیامن  ناکما  يدعب •  هژیو 3  ياه  هولج  تاعالطا •  يراذگزمر  يزاس •  سکدنیا 
 .... رگید عونتم  تاناکما  یلحم و  هکبش  بو و   ، WORD يور رب  همانرب  زا  یجورخ  هئارا  ناکما  يا •  هنایار  ياهمتسیس  هیلک 

 : هارمه ياه  نفلت  رد  ارجا  لباق  یمطاف  یلاتیجید  هناخباتک  -2
ناصصختم ناسانشراک و  طسوت  تاعالطا  نیا  . تسا هدش  هداد  س )  ) ارهز ترضح  هراب  رد  یلماک  تاعالطا  تاحیضوت و  شخب  نیا  رد 

دشاب . یم  هدش  هداد  تاعالطا  مقس  تحص و  ظاحل  زا  زکرم  نیا  لماک  دییات  دروم  هدش و  هیهت 
لماش :  همانرب  اهیگژیو ي 

شیامن و يارب  همانرب  لقتسم  درکلمع  هدش .  هیهت   java یسیون همانرب  نابز  اب  رازفا  مرن   ، لیابوم ياهیشوگ  یمامت  يور  رب  بصن  ناکما 
ریغت ناکما  نتم ،  رد  هتفرشیپ  يوجتسج  یسمل ، ) تاحفص  زا  ینابیتشپ  اه )  یشوگ  مامت  رد  یسراف  نابز  زا  ینابیتشپ  یسراف  نابز  پیات 

الاب و تعرس  نوتم ،  رد  سکع  ياشامت  تیلباق  هحفص ،  هب  شرپ  ناکما  مت ،  رییغت  ناکما  نتم ،  رد  بارعا  ندش  یگنر  نتم ،  رد  تنوف 
رازفا مرن  مک  رایسب  مجح 

 : یمطاف هجرد  اماروناپ 360  -3
رد درف 360  هب  رصحنم  يزاجم  يرگشدرگ  ياهروت  دوجو  رازاب  رد  هباشم  ياه  هعومجم  هب  تبسن  هعومجم  نیا  رترب  ياهیگژیو  زا  یکی 

ياضف کی  رد  دناوت  یم  نآ  کمک  هب  ربراک  هک  دوش  یم  قالطا  يا  هناماس  هب  يرگشدرگ  روت  دشاب . یم  هینبا  زا  کی  ره  زا  هجرد   360
یبنلا و دجسم  ریظن  روهشم  ياهانب  زا  یضعب  دیامن . رورم  ار  رظن  دروم  يانب  سوم  ای  دروبیک  کمک  هب  يدعب و  هس  تروص  هب  يزاجم 

روت هب 12  کیدزن  تمسق  نیا  رد  عومجم  رد  دنشاب . یم  دنم  هرهب  يزاجم  يرگشدرگروت  کی  زا  شیب  زا  اهنآ  تیمها  لیلد  هب  ... 
. تسا هدیدرگ  مهارف  يزاجم  يرگشدرگ 

 : یمطاف سکع  هاگشیامن  -4
 ، هنیدم رظانم ،  زا  دیشاب و  یم   3D نلاس کی  رد  نتفر  هار  هب  رداق  دیتسه و  وربور  يزاجم  الماک  طیحم  کیاب  امش  تمسق  نیا  رد 

. دییامن دیدزاب  یمطاف  يرادازع  مسارم  یمطاف و  ياه  هلفاق  یمطاف ،  ياه  رتسوپ 
 : امنهار -5

. دییامن هدافتسا  نآ  زاو  هعلاطم  یبوخ  هب  ار  همانرب  يامنهار  تمسق  هعومجم  نیا  زا  رتهب  هدافتسا  يارب  دیناوت  یم  امش  تمسق  نیا  رد 
: اه شخب  ریاس  -6

یم ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  زا  یهاتوک  یفرعم  هب  هک  هعومجم " هرابرد   " هب ناوت  یم  همانرب  ياه  تمسق  رگید  زا 
يالتعا ناراتسود  زا  يدایز  دادعت  تمحز  لصاح  هک  هژورپ  نیا  هکنیا  هب  دیما  اب  همادا  رد  دومن . هراشا  یلام  نابیتشپ  ای  رسناپسا  دزادرپ و 

. دریگ رارق  امش  هجوت  دروم  دشاب ، یم  كاخ  بآ و  نیا  یناریا  یمالسا –  گنهرف 
. مامت لایر  رازه  هاجنپ  لایر   000/50 تمیق : 

v.2 يودهم ياهینتسناد  - 5
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هروظنم :  هس  رازفا  مرن 

یسانش بیسآ  تیودهم ،  یناهج و  رابکتسا  تیودهم ،  ياعدا  نامزلا ،  رخآ  هیصخش ،  تیودهم  تیودهم ،  ترطف و  تیودهم :  لماش :
 ، مالسا رد  تیودهم  بتاکم ،  نایدا و  رد  تیودهم  ییوگشیپ ،  یمالسا ،  بتک  يدهم و  ماما  یجنم ،  هب  داقتعا  تیودهم ،  یتیبرت و 

باقلا فاصوا و  نآرق ،  رد  يدهم  ماما  یترایز ،  نکاما  ترضح ،  هاگتماقا  يدهم ،  ماما  دوجو  تابثا  يدهم :  ماما  یلعج ،  ياه  يدهم 
اهاعد اهناتساد ،  ترضح ،  ییاراد  لاوما و  ترضح ،  ردپ  باقلا  ترضح ،  ردپ  هغالبلا ،  جهن  رد  يدهم  ماما  تایاور ،  رد  يدهم  ماما  ، 

 ، نانمشد اهمان ،  بتک ،  هیبلا ،  هبابح و  ترضح ،  رمع  لوط  يدهم ،  هعیش و  تداهش ،  تماما ،  نانخس ،  ترایز ،  ترضح ،  جاودزا  ، 
 ، تبیغ ياه  باتک  ترتف ،  تبیغ ،  تبیغ ،  رصع  رد  ماما  يدوجو  راثآ  تبیغ :  دارفا ،  صاخشا و  رعش ،  تدالو ،  بسن ،  تلزنم ، 

تلع تبیغ ،  يزاس  هنیمز  تبیغ ،  رصع  رد  يراد  نید  تبیغ ،  تمکح  تبیغ ،  ییوگشیپ  تبیغ ،  عاونا  ترضح ،  اب  طابترا  ياعدا 
 ، روهظ نازاس  هنیمز  روهظ ،  راثآ  نارظتنم ،  روهظ ، نازاس  هنیمز  جرف ،  راظتنا  راظتنا ،  یسانش  بیسآ  راظتنا ،  هفسلف  راظتنا :  تبیغ ، 

گرم روهظ ،  رصع  رد  تالامک  روهظ :  زا  دعب  روهظ ،  تقو  روهظ ،  ياه  هناشن  مایق ،  اه ،  ییوگشیپ  صاخشا ،  نارای ،  روهظ ، 
 ، ترضح همانرب  نیلوا  روهظ ،  زور  مان  ترضح ،  نافلاخم  تمایق ،  تموکح ،  روهظ ،  زا  سپ  هاگداد  نیلوا  روهظ ،  مالِعا  ترضح ، 

مالکرد يدهم  ماما  یلاعتو ،  كرابت  دنوادخ  مالکرد  يدهم  ماما  ثیداحاو :  تایاور  رد  جع  يدهم  ماما  تعجر ،  خیرات ،  نایاپ 
هدیشخب يارب  اهراک ،  شیاشگ  يارب  كانبات ،  رتخا  نآ  تدالو  جع : )  ) نامز ماما  ياهاعد  یلع ، ماما  مالکرد  يدهم  ماما  مالساربمایپ ، 

هاگشیامن یحادم ،  اون ،  حیشاوت ،  ناتساد ،  دورس ،  ینارنخس ،  اب  هارمه  شنادناخ ،  ربمایپ و  رب  تاولص  رد  ناشنایعیش ،  ناهانگ  ندش 
... رگید عونتم  تاناکما  پیلک و  يزاجم ،  سکع 

هیهت  java یسیون همانرب  نابز  اب  رازفا  مرن   ، لیابوم ياهیشوگ  یمامت  يور  رب  بصن  ناکما  لیابوم :  رد  یلاتیجید  هناخباتک  اهیگژیو 
تاحفص زا  ینابیتشپ  اه )  یشوگ  مامت  رد  یسراف  نابز  زا  ینابیتشپ  یسراف  نابز  پیات  شیامن و  يارب  همانرب  لقتسم  درکلمع  هدش . 

هحفص هب  شرپ  ناکما  مت ،  رییغت  ناکما  نتم ،  رد  بارعا  ندش  یگنر  نتم ،  رد  تنوف  ریغت  ناکما  نتم ،  رد  هتفرشیپ  يوجتسج  یسمل ، )
رازفا  مرن  مک  رایسب  مجح  الاب و  تعرس  نوتم ،  رد  سکع  ياشامت  تیلباق  ، 

یگنر هیامن •  اه و  تشاددای  اه ، یقرواپ  يور  وجتسج  ملیف •  ادص و  ریوصت ، يور  وجتسج  هنایار • :  رد  یلاتیجید  هناخباتک  اهیگژیو 
رد هدش  ادیپ  ياه  هملک  دادعت  شیامن  هملک •  هب  هملک  يوجتسج  تارابع •  تالامج و  یبیکرت و  يوجتسج  هدش •  ادیپ  تارابع  ندرک 

ادیپ نتم  زا  یتمسق  شیامن  هدش •  ادیپ  ياه  هحفص  دادعت  شیامن  رظن •  دروم  هحفص  رد  هدش  ادیپ  هملک  دادعت  شیامن  اوتحم •  لک 
 • يزاس سکدنیا  لیلد  هب  میجح  نوتم  رد  یتح  وجتسج  رد  الاب  رایسب  تعرس  هدش •  ادیپ  هملک  یتخرد  راتخاس  شیامن  هدش • 

ياهمتسیس هیلک  زا  ینابیتشپ  یتخرد •  راتخاس  تروص  هب  تسرهف  شیامن  ناکما  يدعب •  هژیو 3  ياه  هولج  تاعالطا •  يراذگزمر 
WORD، TXT هب همانرب  زا  یجورخ  هئارا  ناکما  يا •  هنایار 
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لیابوم و هنایار ،  رد  ارجا  لباق  دیدج ،  ياه  هخسن  تالوصحم و  دروم  رد  یناسر  عالطا  روظنم  هب  تیوضع  ناکما  تاناکما :  رگید 
يریوصتو یتوص  ياه  شخپ 

. مامت لایر  رازه  هاجنپ  لایر   000/50 تمیق : 

v.1 ریدغاب هارمه  - 6

هخسن 1 ) ( : ) ناکدوک ( ، ) یبرع ( ، ) یسراف  ) رازفا مرن 

رد ریدغ  ریدغ ،  ياهمان  گنهرف  دیشروخ  هد  راهچ  هاگن  زا  ریدغ  ریدغ ،  عهقاو  زا  يا  هصالخ  ریدغ : هنارک  رب  لماش :  یلاتیجید  هناخباتک 
ریدغ رد  ص )  ) ربمایپ هبطخ  لماک  نتم  هباطخ ،  زا  لبق  ياه  همانرب  هیریدغ :  هبطخ  ریدغ ،  هثداح  یخیرات ،  ياه  هنیمز  تارایز ،  اهاعد و 
رد ریدغ  ریدغ ،  تایآ  غیلبت ،  هیآ  ریسفت  ریدغ :  تایآ  تموکح ،  نامز  رد  ع )  ) نانموم ریما  ریدغ  هبطخ  هبطخ ،  زا  دعب  مسارم  مخ ، 

 ، تماما بتارم  یناعم و  تماما :  تفالخ و  ریدغ ،  ثیدح  قرط  يربط و  ریدغ ،  ثیدح  نتم  ریدغ ،  ثیدح  دنس  ریدغ :  ثیدح  نآرق ، 
ریدغ هعیش ،  هاگدید  زا  یسانش  ماما  ریدغ ،  ثیدح  رد  تماما  ریدغ ،  هلاسم  یمالک  یسررب  ص ، )  ) ربمایپ زا  دعب  نید  نایب  تماما و 
نیرترب و ریدغ  دیع  نآ :  لامعا  ریدغ و  دیع  مالسا ،  یسایس  هفسلف  ریدغ و  مخ ،  ریدغ  رد  ماسا  یسایس  ماظن  نییبت  یهوژپ : 

دیع ریدغ ،  هقف  یمالسا ،  دیع  نیرتگرزب  ریدغ  دیع  ریدغ ، دیع  زامن  ع ، )  ) تیب لها  هریس  رد  ریدغ  دیع  یمالسا ،  دیع  نیرتهوکشرپ 
هقف ریدغلا و  ریدغلا ،  ياه  یگژیو  ریدغ ، صاوخ  ینیما و  همالع  ریدغلا : ینیما و  همالع  یلماع ،  یضترم  رفعج  همالع  هاگدید  زا  ریدغ 

بوتکم ثاریم  یسانش ،  ریدغ  مالسا ،  رد  ریدغ  دیع  ریدغ ،  هسامح  ریدغ ،  بوتکم  ثاریم  مالسا ،  رد  هعیش  ریدغ : هناخباتک  خیراتلا 
 ، ریدغ ياه  خساپ  شسرپ و  ریدغ ،  تالجم  تالاقم و  یفرعم  یسراف ،  بدا  رعش و  رد  ریدغ  ریدغ ،  تایبدا  رعش و  ریدغ : رعش  ریدغ ، 

... هریغ ریدغ و  تالجم  تالاقم و  یفرعم  ریدغ ، یتنرتنیا  ياه  تیاس  ریدغ ،  هب  طوبرم  تاسسوم  یفرعم 
هیهت  java یسیون همانرب  نابز  اب  رازفا  مرن   ، لیابوم ياهیشوگ  یمامت  يور  رب  بصن  ناکما  لیابوم :  رد  یلاتیجید  هناخباتک  اهیگژیو 

تاحفص زا  ینابیتشپ  اه )  یشوگ  مامت  رد  یسراف  نابز  زا  ینابیتشپ  یسراف  نابز  پیات  شیامن و  يارب  همانرب  لقتسم  درکلمع  هدش . 
هحفص هب  شرپ  ناکما  مت ،  رییغت  ناکما  نتم ،  رد  بارعا  ندش  یگنر  نتم ،  رد  تنوف  ریغت  ناکما  نتم ،  رد  هتفرشیپ  يوجتسج  یسمل ، )

رازفا  مرن  مک  رایسب  مجح  الاب و  تعرس  نوتم ،  رد  سکع  ياشامت  تیلباق  ، 
لیابوم و هنایار ،  رد  ارجا  لباق  دیدج ،  ياه  هخسن  تالوصحم و  دروم  رد  یناسر  عالطا  روظنم  هب  تیوضع  ناکما  تاناکما :  رگید 

يریوصتو یتوص  ياه  شخپ 
. مامت لایر  رازه  لهچ  لایر   000/40 تمیق : 

v.2 ریدغ اب  هارمه  - 7
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یلاتیجید  هناخباتک 

 ، تارایز اهاعد و  رد  ریدغ  ریدغ ،  ياهمان  گنهرف  دیشروخ  هد  راهچ  هاگن  زا  ریدغ  ریدغ ،  عهقاو  زا  يا  هصالخ  ریدغ : هنارک  رب  لماش : 
دعب مسارم  مخ ،  ریدغ  رد  ص )  ) ربمایپ هبطخ  لماک  نتم  هباطخ ،  زا  لبق  ياه  همانرب  هیریدغ :  هبطخ  ریدغ ،  هثداح  یخیرات ،  ياه  هنیمز 
ریدغ ثیدح  نآرق ،  رد  ریدغ  ریدغ ،  تایآ  غیلبت ،  هیآ  ریسفت  ریدغ :  تایآ  تموکح ،  نامز  رد  ع )  ) نانموم ریما  ریدغ  هبطخ  هبطخ ،  زا 
نید نایب  تماما و  تماما ،  بتارم  یناعم و  تماما :  تفالخ و  ریدغ ،  ثیدح  قرط  يربط و  ریدغ ،  ثیدح  نتم  ریدغ ،  ثیدح  دنس  : 
ماظن نییبت  یهوژپ :  ریدغ  هعیش ،  هاگدید  زا  یسانش  ماما  ریدغ ،  ثیدح  رد  تماما  ریدغ ،  هلاسم  یمالک  یسررب  ص ، )  ) ربمایپ زا  دعب 

 ، یمالسا دیع  نیرتهوکشرپ  نیرترب و  ریدغ  دیع  نآ :  لامعا  ریدغ و  دیع  مالسا ،  یسایس  هفسلف  ریدغ و  مخ ،  ریدغ  رد  ماسا  یسایس 
رفعج همالع  هاگدید  زا  ریدغ  دیع  ریدغ ،  هقف  یمالسا ،  دیع  نیرتگرزب  ریدغ  دیع  ریدغ ، دیع  زامن  ع ، )  ) تیب لها  هریس  رد  ریدغ  دیع 
هعیش ریدغ : هناخباتک  خیراتلا  هقف  ریدغلا و  ریدغلا ،  ياه  یگژیو  ریدغ ، صاوخ  ینیما و  همالع  ریدغلا : ینیما و  همالع  یلماع ،  یضترم 

رعش و ریدغ : رعش  ریدغ ،  بوتکم  ثاریم  یسانش ،  ریدغ  مالسا ،  رد  ریدغ  دیع  ریدغ ،  هسامح  ریدغ ،  بوتکم  ثاریم  مالسا ،  رد 
هب طوبرم  تاسسوم  یفرعم  ریدغ ،  ياه  خساپ  شسرپ و  ریدغ ،  تالجم  تالاقم و  یفرعم  یسراف ،  بدا  رعش و  رد  ریدغ  ریدغ ،  تایبدا 

... هریغ ریدغ و  تالجم  تالاقم و  یفرعم  ریدغ ، یتنرتنیا  ياه  تیاس  ریدغ ، 
هیهت  java یسیون همانرب  نابز  اب  رازفا  مرن   ، لیابوم ياهیشوگ  یمامت  يور  رب  بصن  ناکما  لیابوم :  رد  یلاتیجید  هناخباتک  اهیگژیو 

تاحفص زا  ینابیتشپ  اه )  یشوگ  مامت  رد  یسراف  نابز  زا  ینابیتشپ  یسراف  نابز  پیات  شیامن و  يارب  همانرب  لقتسم  درکلمع  هدش . 
هحفص هب  شرپ  ناکما  مت ،  رییغت  ناکما  نتم ،  رد  بارعا  ندش  یگنر  نتم ،  رد  تنوف  ریغت  ناکما  نتم ،  رد  هتفرشیپ  يوجتسج  یسمل ، )

رازفا  مرن  مک  رایسب  مجح  الاب و  تعرس  نوتم ،  رد  سکع  ياشامت  تیلباق  ، 
یگنر هیامن •  اه و  تشاددای  اه ، یقرواپ  يور  وجتسج  ملیف •  ادص و  ریوصت ، يور  وجتسج  هنایار • :  رد  یلاتیجید  هناخباتک  اهیگژیو 

رد هدش  ادیپ  ياه  هملک  دادعت  شیامن  هملک •  هب  هملک  يوجتسج  تارابع •  تالامج و  یبیکرت و  يوجتسج  هدش •  ادیپ  تارابع  ندرک 
ادیپ نتم  زا  یتمسق  شیامن  هدش •  ادیپ  ياه  هحفص  دادعت  شیامن  رظن •  دروم  هحفص  رد  هدش  ادیپ  هملک  دادعت  شیامن  اوتحم •  لک 
 • يزاس سکدنیا  لیلد  هب  میجح  نوتم  رد  یتح  وجتسج  رد  الاب  رایسب  تعرس  هدش •  ادیپ  هملک  یتخرد  راتخاس  شیامن  هدش • 

ياهمتسیس هیلک  زا  ینابیتشپ  یتخرد •  راتخاس  تروص  هب  تسرهف  شیامن  ناکما  يدعب •  هژیو 3  ياه  هولج  تاعالطا •  يراذگزمر 
WORD، TXT هب همانرب  زا  یجورخ  هئارا  ناکما  يا •  هنایار 

لیابوم و هنایار ،  رد  ارجا  لباق  دیدج ،  ياه  هخسن  تالوصحم و  دروم  رد  یناسر  عالطا  روظنم  هب  تیوضع  ناکما  تاناکما :  رگید 
يریوصتو یتوص  ياه  شخپ 

. مامت لایر  رازه  هاجنپ  لایر   000/50 تمیق : 
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هیناضمر 1 - 8

یلاتیجید  هناخباتک 

 ، هزور ماکحا  هزور ،  تمکح  هفسلف و  راد ،  هزور  طیارش  هینابعش ،  هبطخ  نیغلبم ،  صوصخب  مدرم و  زاین  دروم  باتک   26 لماش : 
نسح ماما  زا  ناتساد  لهچ  ثیدح و  لهچ  نآرق ،  رظن  زا  هزور  ناضمر ،  كرابم  هام  رد  یتشادهب  ياه  هیصوت  حیتافم ،  رد  ناضمر 

نبا هبرض  ع ، )  ) یلع ترضح  تداهش  یگنوگچ  ناکم  نامز و  ردق ،  هروس  ریسفت  ناضمر ،  كرابم  هام  ياه  تبسانم  ع ، )  ) یبتجم
ترضح نوماریپ  راعشا  ع ، )  ) یلع ترضح  تیصو  ع ، )  ) یلع ترضح  یگدنز  زا  گرب  نیرخآ  ع ، )  ) یلع ماما  زا  ناتساد   400 مجلم ، 

هیرطف ماکحا  رطف ،  دیع  زامن  رطف ،  دیعس  دیع  ادخ ،  هام  اب  عادو  هیلع ،  هللا  همحر  یسلجم  همالع  ع ، )  ) یلع
هیهت  java یسیون همانرب  نابز  اب  رازفا  مرن   ، لیابوم ياهیشوگ  یمامت  يور  رب  بصن  ناکما  لیابوم :  رد  یلاتیجید  هناخباتک  اهیگژیو 

تاحفص زا  ینابیتشپ  اه )  یشوگ  مامت  رد  یسراف  نابز  زا  ینابیتشپ  یسراف  نابز  پیات  شیامن و  يارب  همانرب  لقتسم  درکلمع  هدش . 
هحفص هب  شرپ  ناکما  مت ،  رییغت  ناکما  نتم ،  رد  بارعا  ندش  یگنر  نتم ،  رد  تنوف  ریغت  ناکما  نتم ،  رد  هتفرشیپ  يوجتسج  یسمل ، )

رازفا  مرن  مک  رایسب  مجح  الاب و  تعرس  نوتم ،  رد  سکع  ياشامت  تیلباق  ، 
لیابوم و هنایار ،  رد  ارجا  لباق  دیدج ،  ياه  هخسن  تالوصحم و  دروم  رد  یناسر  عالطا  روظنم  هب  تیوضع  ناکما  تاناکما :  رگید 

يریوصتو یتوص  ياه  شخپ 
. مامت لایر  رازه  تسیب  لایر   000/20 تمیق : 

v.1 ناوضر هضور  - 9

یلاتیجید  هناخباتک 
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دنچ ناسنا ،  یگدنز  رد  ترایز  اعد و  ندش  هتفریذپ  راثآ  تیبولطم ،  ءاجر  نآ ،  ماسقا  اعد و  همّرکم :  هّکم  هیعدا  لامعا و  لماش : 
هرمع تابجاو  عّتمت ،  هرمع  تابجاو  ّجح :  بادآو  لامعا  ّجح ،  عیرشت  هفسلف  جح ،  هاگیاج  یمالسا ،  تّما  تدحو  هنیمز  رد  هیصوت 

طاوشا ياعد  فاوط ،  تابحتسم  مارحلا ،  دجسم  هب  دورو  بادآ  مارِحا ،  تامّرحم  مارحا ،  تاّبحتسم  مارحا ،  ياه  تاقیم  هدرفم ، 
هب فوقو  ات  ّجح  مارحإ  تابحتسم  تسا ،  لمع  عّتمت 13  ّجح  تابجاو  عتمت :  ّجح  تابجاو  تسا ،  مسق  هس  رب  ّجح  جح :  ماسقا  فاوط ، 
 ، هفَرَع زور  رد  (ع ) نیسح ماما  ياعد  تافرع ،  هب  فوقو  هیعدا  تافرع ،  هب  فوقو  تابحتسم  هفرع ،  بش  لامعاو  تابحتسم  تافرع ، 
هّکم رهش  دجاسم  زا  یخرب  همّرکم :  هّکم  هکربتم  نکاما  مارحلارعشم ،  هب  فوقو  تاّبحتسم  زا  یخرب  هفرع ،  زور  رد  (ع ) داّجس ماما  ياعد 

لامعا و هنیدمو ،  هّکم  هار  نیب  هسّدقم  نکاما  مزمز ،  میهاربا ،  ماقم  لیعامسا ،  رجِح  هبعک ،  ناکرا  هبعک ،  تایصوصخو  مارحلا  دجسم  ، 
یم یئابفلا  تروص  هب  جح : ناگژاو  گنهرف  ترایز ،  بادآ  هرّونم ،  هنیدم  لامعا  تارایز ،  هیعدا و  رفس ،  بادآ  هرونم :  هنیدم  هیعدا 
یبا نب  یلع  ماما  هاگن  زا  جح  هقف  جح ،  نوماریپ  ثیدح  لهچ  نآر ،  رد قـ حـج  جح ،  ياهناوراک  تشادهب  یصصخت :  هناخباتک  دشاب ، 

يذ مراهچ  تسیب و  هیریدغ ،  هبطخ  نتم  هجحلا ،  يذ  ياهتبسانم  جح ،  رارسا  زا  يوترپ  ّتیباهو ،  تاهبش  هب  خساپ  مالسلا ، ) هیلع  ) بلاط
 ... هریغ ریوصت و  هنیئآ  رد  جح  هجحلا ، 

هیهت  java یسیون همانرب  نابز  اب  رازفا  مرن   ، لیابوم ياهیشوگ  یمامت  يور  رب  بصن  ناکما  لیابوم :  رد  یلاتیجید  هناخباتک  اهیگژیو 
تاحفص زا  ینابیتشپ  اه )  یشوگ  مامت  رد  یسراف  نابز  زا  ینابیتشپ  یسراف  نابز  پیات  شیامن و  يارب  همانرب  لقتسم  درکلمع  هدش . 

هحفص هب  شرپ  ناکما  مت ،  رییغت  ناکما  نتم ،  رد  بارعا  ندش  یگنر  نتم ،  رد  تنوف  ریغت  ناکما  نتم ،  رد  هتفرشیپ  يوجتسج  یسمل ، )
رازفا مرن  مک  رایسب  مجح  الاب و  تعرس  نوتم ،  رد  سکع  ياشامت  تیلباق  ، 

لیابوم و هنایار ،  رد  ارجا  لباق  دیدج ،  ياه  هخسن  تالوصحم و  دروم  رد  یناسر  عالطا  روظنم  هب  تیوضع  ناکما  تاناکما :  رگید 
يریوصتو یتوص  ياه  شخپ 

. مامت لایر  رازه  یس  لایر   000/50 تمیق : 

v.1 دایتعا ياهینتسناد  - 10

یلاتیجید  هناخباتک 

ینادردق ياههویش  ینادردق : میریگب  هجیتن  ات  مینک  داقتنا  هنوگچ  نادرم ،  يارب  یتاکن  هب  هراشا  نانز :  ناور  تمالس  ءاقترا  لماش : 
 : یگدنز ياهتراهم  هرکاذم  يارب  مزال  یتراهم  نداد  شوگ  ( ، F.L.E  ) هداوناخ یگدنز  شزومآ  میشاب :  يرتهب  هدننکهرکاذم  هنوگچ 

داوم ییوشانز  ضراعت  فیرعت  هلاسم : لح  تراهم  دیراد ؟ دوخ  دروم  رد  یساسحا  هچ  امش  هچ ، ؟ ینعی  تراهم  دوخ ،  تخانش  تراهم 
دایتعا زا  یشان  ياهبیسآ  تسیچ ، ؟  Ecstacy یساتسکا تسیچ ، ؟ یستسکا  تسیچ ، ؟ یساتسکا  تسیچ ، ؟ ینرفوزیکسا  ردخم :
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هب شیارگ  رد  رثؤم  لماوع  دایتعا : نودب  يایند  يوسب  مه  اب  همه  هداوناخ  يارب  اهراکهار  تیرشب :  لضعم  دایتعا  تیتاپه و ، )... - زدیا )
هیر یعافد  متسیس  راگیس  فرصم  مینک :  شومارف  ار  راگیس  دییایب  هداوناخ  يارب  اهراکهار  هداوناخ ،  يارب  هدنهد  رادشه  میالع  دایتعا ، 
داوم عاونا  یعامتجا ، » يرامیب   » ک ــ دایتعا ی تسیچ : ؟ دایتعا  تسیچ ، ؟ مشخ  ناکدوک :  رد  مشخ  راگیس ،  كرت  دنکیم ،  فیعضت  ار 

 ، نیئدک نوداتم ،  نیئوره ،  نیفرم ،  كایرت ،  شاخشخ ،  ازفا ،  ناوت  داوم  از ،  مهوت  داوم  از ،  یتسس  داوم  ردخم ،  داوم  فیرعت  ردخم : 
 ، نیئاکوک اکوک ،  ازفا ،  ناوت  داوم  يد ،  . سا . لا نیلاکسم ،  سرچ ،  سارگ ،  اناوج ،  يرام  گنب ،  شیشح ،  از ،  مهوت  داوم  نیرواپاپ ، 

یعقاو دایتعا  هلحرم  دیدرت ،  کش و  هلحرم  ییانشآ ،  هلحرم  دایتعا :  لحارم  هریغ ...  نیماتفمآ و  سان ،  متارک ،  تاق ،  ای  تاخ  كارک ، 
ناگداپ هناناوج ،  یمدیپا  یمومع ،  دیدهت  نازابرس ،  نایم  دایتعا  نازیم  ردخم :  داوم  هب  دایتعا  زا  ياهربخ  نیدلاو  هب  هناریگشیپ  هیصوت  ، 

؛  ردخم داوم  دنتسه ،  نیشن  هیشاح  داتعم  دارفا  دصرد  58 ردخم ،  داوم  يرابجا  فرصم  لیلد  هب  نانز  ریم  گرم و  تسا ،  یملاس  طیحم 
 ، دنتفا یم  دایتعا  ماد  رد  رتشیب  قالط  ياه  هچب  یمومع ،  , اه هزات  رابخا و  , یعامتجا تاعوضوم  ناوج ،  لسن  يدوبان  يارب  نمشد  ماد 
اهر ) نشیسکلیر تسرد ، ) سفنت  ) امایانارپ اناسآ ،  ییادز ،  مس  کیزیفاتمو ،  فراعملا  هریاد  زا  اگوی :  زا  هدافتسا  اب  دایتعا  ماد  زا  ییاهر 
 ، ناراکشزرو دایتعا  ماد  ازورین و  ياهوراد  انانج ، » اجار ،  یتکاهب ، امراک ،  » اگوی شور  بیکرت 4  هبقارم ،  یشیدنا و  تبثم  يزاس ، )

معط اب  هناودنه  دنریمیم ، !!! رتدوز  لاس  اهيراگیس 15 هدننکعیزوت ،  رفن  کی  داتعم  10 ره زا  روشک ،  ناداتعم  يارب  ینامرد  نوداتم 
طسوت ناهج  كایرت  دصرد  فشک 84  نازابرس ،  يارب  دایتعا  زا  يریگشیپ  شزومآ  گرم ،  ینامهم  نادنزرف ،  رد  مسآ  رطخ  كایرت ، !

گرم و دصرد  لماع 4  لکلا  دنشکیم ،  راگیس  نایناریا  دصرد  20 روشک ،  رد  دایتعا  زا  یشان  ریم  گرم و  هلاس ،  هچبرسپ 5/2  ناریا ، 
 ، دعلب یم  ار  ناناوج  هک  ییالویه  كارک  يداصتقا ،  نیگنس  ياه  هنیزه  داتعم ،  ياهداوساب  دراد ، ! همادا  نانچمه  دایتعا  و  اهریم ، 

داوم تارثا  ردخم ،  داوم  هب  داتعم  نارامیب  نامرد  دایتعا و  كرت  ياه  شور  ردخم : داوم  هب  دایتعا  نامرد  كرت و  لوصا  اهیجران ،  ناموه 
ام هفیظو  دایتعا ،  هداوناخ و  دایتعا :  هداوناخ و  دایتعا ،  هب  شیارگ  للع  ینزوس : بط  اب  راگیس  ردخم و  داوم  كرت  ندب ،  يور  ربردخم 

ای شور  قیقحت ،  ياهرییغتم  هپت : هوارم  هقطنم  ناناوج  دایتعا  یگداوناخ  للع  یسررب  كرت ،  لاح  رد  نیداتعم  هب  عجار  یتاکن  تسیچ ، ؟ 
زا يریگشیپ  رد  هداوناخ  شقن  تایضرف ، نومزآ  زا  لصاح  جیاتن  اه ،  هداد  یفیصوت  شخب  زا  لصاح  جیاتن  يریگ ،  هنومن  ياهشور 

 .. هریغ اه و  هاگشناد  رد  داوم  فرصم  زا  يریگشیپ  ياهشور  دنراد : ییانشآ  ردخم  داوم  عاونا  زا  یکی  اب  هعماج  دارفا  موس  کی  دایتعا ، 
هیهت  java یسیون همانرب  نابز  اب  رازفا  مرن   ، لیابوم ياهیشوگ  یمامت  يور  رب  بصن  ناکما  لیابوم :  رد  یلاتیجید  هناخباتک  اهیگژیو 

تاحفص زا  ینابیتشپ  اه )  یشوگ  مامت  رد  یسراف  نابز  زا  ینابیتشپ  یسراف  نابز  پیات  شیامن و  يارب  همانرب  لقتسم  درکلمع  هدش . 
هحفص هب  شرپ  ناکما  مت ،  رییغت  ناکما  نتم ،  رد  بارعا  ندش  یگنر  نتم ،  رد  تنوف  ریغت  ناکما  نتم ،  رد  هتفرشیپ  يوجتسج  یسمل ، )

رازفا  مرن  مک  رایسب  مجح  الاب و  تعرس  نوتم ،  رد  سکع  ياشامت  تیلباق  ، 
یگنر هیامن •  اه و  تشاددای  اه ، یقرواپ  يور  وجتسج  ملیف •  ادص و  ریوصت ، يور  وجتسج  هنایار • :  رد  یلاتیجید  هناخباتک  اهیگژیو 

رد هدش  ادیپ  ياه  هملک  دادعت  شیامن  هملک •  هب  هملک  يوجتسج  تارابع •  تالامج و  یبیکرت و  يوجتسج  هدش •  ادیپ  تارابع  ندرک 
ادیپ نتم  زا  یتمسق  شیامن  هدش •  ادیپ  ياه  هحفص  دادعت  شیامن  رظن •  دروم  هحفص  رد  هدش  ادیپ  هملک  دادعت  شیامن  اوتحم •  لک 
 • يزاس سکدنیا  لیلد  هب  میجح  نوتم  رد  یتح  وجتسج  رد  الاب  رایسب  تعرس  هدش •  ادیپ  هملک  یتخرد  راتخاس  شیامن  هدش • 

ياهمتسیس هیلک  زا  ینابیتشپ  یتخرد •  راتخاس  تروص  هب  تسرهف  شیامن  ناکما  يدعب •  هژیو 3  ياه  هولج  تاعالطا •  يراذگزمر 
WORD، TXT هب همانرب  زا  یجورخ  هئارا  ناکما  يا •  هنایار 

لیابوم و هنایار ،  رد  ارجا  لباق  دیدج ،  ياه  هخسن  تالوصحم و  دروم  رد  یناسر  عالطا  روظنم  هب  تیوضع  ناکما  تاناکما :  رگید 
يریوصتو یتوص  ياه  شخپ 

. مامت لایر  رازه  هاجنپ  لایر   000/50 تمیق : 

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  www.Ghaemiyeh.comراذگناینب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


v.1 س )  ) يربکلا هجیدخ  - 11

یلاتیجید  هناخباتک 

 ... هریغ یبرع و  نابز  هب  ترضح ،  همانیگدنز  س ، )  ) هجیدخ ترضح  نوماریپ  باتک  دلج  لماک 15  نتم  لماش : 
هیهت  java یسیون همانرب  نابز  اب  رازفا  مرن   ، لیابوم ياهیشوگ  یمامت  يور  رب  بصن  ناکما  لیابوم :  رد  یلاتیجید  هناخباتک  اهیگژیو 

تاحفص زا  ینابیتشپ  اه )  یشوگ  مامت  رد  یسراف  نابز  زا  ینابیتشپ  یسراف  نابز  پیات  شیامن و  يارب  همانرب  لقتسم  درکلمع  هدش . 
هحفص هب  شرپ  ناکما  مت ،  رییغت  ناکما  نتم ،  رد  بارعا  ندش  یگنر  نتم ،  رد  تنوف  ریغت  ناکما  نتم ،  رد  هتفرشیپ  يوجتسج  یسمل ، )

رازفا  مرن  مک  رایسب  مجح  الاب و  تعرس  نوتم ،  رد  سکع  ياشامت  تیلباق  ، 
لیابوم و هنایار ،  رد  ارجا  لباق  دیدج ،  ياه  هخسن  تالوصحم و  دروم  رد  یناسر  عالطا  روظنم  هب  تیوضع  ناکما  تاناکما :  رگید 

يریوصتو یتوص  ياه  شخپ 
. مامت لایر  رازه  تسیب  لایر   000/20 تمیق : 

v.1 هارمه هیمئاق  - 12

يدیلوت ياهرازفا  مرن 

 : یمطاف ياهینتسناد  - 2 هخسن 1 )  : ) يوبن ياهینتسناد  زا 1 - دنترابع  هک  لیابوم  هژیو  هارمه  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  لماش : 
حابصم  ) ینیسح ياهینتسناد  - 5 ( ، هخسن 1 ( : ) ع  ) تیب لها  میرک  ياهینتسناد  - 4 هخسن 1 ، )  : ) يولع ياهینتسناد  - 3 هخسن 1 ) )

ياهینتسناد - 8 هخسن 1 ، ) ( : ) ع  ) مولعلا رقاب  ياهینتسناد  - 7 هخسن 1 ، ) ( : ) ع  ) نیدجاسلا دیس  ياهینتسناد  - 6 هخسن 1 ، ) ( : ) يدهلا
-11 هخسن 1 ، ) ( : ) ع  ) يوضر ياهینتسناد  - 10 هخسن 1 ، ) ( : ) ع  ) مظاک ماما  ياهینتسناد  - 9 هخسن 1 ، ) ( : ) ع  ) دمحم لآ  قداص 
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( : ع  ) يرکسع نسح  ياهینتسناد  - 13 هخسن 1 ، ) ( : ) ع  ) يداه ماما  ياهینتسناد  - 12 هخسن 1 ، ) ( : ) ع  ) داوج ماما  ياهینتسناد 
-17 هخسن 1 ، )  : ) ناهنپ دیشروخ  - 16 هخسن 1 ، )  ... : ) هک دین  ادیم  ایآ  - 15 هخسن 1 ، )  : ) يودهم ياهینتسناد  - 14 هخسن 1 ، ) )

فسوی ياهینتسناد  - 19 هخسن 1 ، ) ( : ) ع  ) موصعم هدراهچ  ياهینتسناد  - 18 هخسن 1 ، ) ( : ) ع  ) موصعم هدراهچ  ناشخ  رد  ياههرهچ 
جهن - 22 هخسن 1 ، ) ( : ) نانجلا حیتافم   ) تشهب دیلک  - 21 هخسن 1 ، )  : ) ترتع نآرق و  ياهینتسناد  - 20 هخسن 1 ، ) ( : ) (ع ربمایپ

 : ناضمر ياهینتسناد  - 25 هخسن 1 ، )  : ) اهدای هنیئآ  - 24 هخسن 1 ، )  : ) یعوضوم هغالبلا  جهن  - 23 هخسن 1 ، ) ( : ) یبرع  ) هغالبلا
-29 هخسن 1 ) ( ) ناکدوک ) ریدغ اب  هارمه  هخسن 1)28 - ( ) یبرع ) ریدغ اب  هارمه  - 27 هخسن 1 ،) ( ) یسراف ) ریدغ اب  هارمه  - 26 هخسن 1 ، ) )

( ، هخسن 1  : ) دلوت يرادراب و  ياهینتسناد  - 31 هخسن 1 ، )  : ) یگدنز ياهینتسناد  - 30 هخسن 1 ، )  : ) رسپ رتخد و  طباور  ياهینتسناد 
ياهینتسناد - 35 هخسن 1 )  : ) هداوناخ ياهینتسناد  - 34 هخسن 1 )  : ) جاودزا ياهینتسناد  - 33 هخسن 1 )  : ) دایتعا ياهینتسناد  - 32

یخیات و نکاما  ياهینتسناد  - 38 هخسن 1 )  : ) مادنا بسانت  هیذغت  شزرو  - 37 هخسن 1 )  : ) هیلوا ياهکمک  - 36 هخسن 1 )  : ) یکشزپ
کی رد  ناهفصا  - 41 هخسن 1 )  : ) قارع تایلاع  تابتع  - 40 هخسن 1 )  : ) یحو نیمزرس  ياهینتسناد  - 39 هخسن 1 ) ( : ) هیروس  ) یترایز

ياهناتساد - 44 هخسن 1 )  : ) راونالاراحب ياهناتساد  - 43 هخسن 1 )  : ) يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  هناخباتک  - 42 هخسن 1 )  : ) هاگن
س)  ) هیقر بنیز و  ترضح  ياهینتسناد  - 46 هخسن 1 ) ( : ) یبرع ( –  ) س  ) هجیدخ ترضح  ياهینتسناد  - 45 هخسن 1 )  : ) یفاک لوصا 

هخسن  : ) عجرم هلاسر 10  - 49 هخسن 1 )  : ) فاکتعا ياهینتسناد  - 48 هخسن 1 ) ( : ) ع  ) تیب لها  همیرک  ياهینتسناد  - 47 هخسن 1 ) : )
 ( : هلظ ماد   ) یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ  کسانمو  هلاسر  - 52 هخسن 1 ، )  : ) ناناوج ماکحا  - 51 هخسن 1 )  : ) عجرم کسانم 10  - 50 ( 1

هللا تیآ  کسانمو  هلاسر  - 54 هخسن 1 ، )  ( : ) هلظ ماد   ) ياهنماخ یمظعلا  هللا  تیآ  کسانمو  تاعاتفتسالا  هبوجا  - 53 ( ، هخسن 1 )
کسانمو هلاسر  - 56 هخسن 1 )  ( : ) هر  ) تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  کسانمو  هلاسر  - 55 هخسن 1 )  ( : ) هلظ ماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا 

 ( هلظ ماد   ) ینادمه يرون  یمظعلا  هللا  تیآ  کسانمو  هلاسر  - 57 هخسن 1 ) ( : ) یسراف  ( ) هلظ ماد   ) يزاریش قداص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 
مراکم یمظعلا  هللا  تیآ  کسانمو  هلاسر  - 59 هخسن 1 )  ( : ) هلظ ماد   ) يرهاظم یمظعلا  هللا  تیآ  کسانمو  هلاسر  - 58 هخسن 1 ) : )

کسانمو هلاسر  - 61 هخسن 1 )  ( : ) هلظ ماد  ) یلیبدرا يوسوم  یمظعلا  هللا  تیآ  کسانمو  هلاسر  - 60 هخسن 1 )  ( : ) هلظ ماد   ) يزاریش
تیئاهب - 64 هخسن 1 )  : ) تیباهو ياهینتسناد  - 63 هخسن 1 )  : ) تیئاهب ياهینتسناد  - 62 هخسن 1 )  ( : ) هر  ) يزیربت یمظعلا  هللا  تیآ 

 : جنرطش رد  هتفهن  ياهزار  - 67 هخسن 1 ) ( : ) یبرع تاعجارملا (  - 66 هخسن 1 )  : ) ادیپان ياهتسد  - 65 هخسن 1 )  : ) تسه هک  هنوگنآ 
ماکحا - 71 هخسن 1 )  ) دجسم ماکحا  -70 هخسن 1 )  : ) ناکدوک ياهینتسناد  - 69 هخسن 1 )  : ) باجح ياهینتسناد  - 68 هخسن 1 ) )

 ، توص کناب  هارمه  هب  هخسن 1 ) ( ) یبرع  ( ) هلظ ماد   ) يزاریش قداص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  کسانمو  هلاسر  - 72 هخسن 1 )  ) نآرق
سکع يزاجم  هاگشیامن  مت و  پیلک ، 

هیهت  java یسیون همانرب  نابز  اب  رازفا  مرن   ، لیابوم ياهیشوگ  یمامت  يور  رب  بصن  ناکما  لیابوم :  رد  یلاتیجید  هناخباتک  اهیگژیو 
تاحفص زا  ینابیتشپ  اهیشوگ )  مامت  رد  یسراف  نابز  زا  ینابیتشپ  یسراف  نابز  پیات  شیامن و  يارب  همانرب  لقتسم  درکلمع  هدش . 

 ، هحفص هب  شرپ  ناکما  مترییغت ،  ناکما  نتم ،  رد  بارعا  ندش  یگنر  نتم ،  رد  تنوف  ریغت  ناکما  نتم ،  رد  هتفرشیپ  يوجتسج  یسمل ، )
رازفا مرن  مک  رایسب  مجح  الاب و  تعرس  نوتم ،  رد  سکع  ياشامت  تیلباق 

. مامت لایر  رازه  هاجنپ  لایر   000/50 تمیق : 

v.1 غابراهچ یناگرزاب  يرادباسح  رازفا  مرن  -13

یفرعم
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تاسسؤم اهتکرش و  یفنص ،  ياهدحاو  عاونا  روما  هرادا  يارب  عماج  يرازفا  مرن  غابراهچ "  " یمالسا ، یناگرزاب يرادباسح ، رازفا  مرن 
. دنشابیم دوخ  هنازور  ياهباسح  ندش  رتقیقد  هچره  لابند  هب  هک  دشابیم  يزکارم  ریاس  يراجت و 

 : لماش غابراهچ "  " یمالسا ، یناگرزاب يرادباسح ، رازفا  مرن 
، دیلوت يرادرابنا ، شورف ، دیرخ ، کچ ، يرادباسح ،

: تاّیصوصخ
رد قیقد  ماقرا  دادعا و  داجیا  - 4 هنادنمشوه يریگ  میمصت  - 3 يرادباسح ياههنیزه  ندمآ  نییاپ  - 2 يروآدوس شیازفا  - 1

ربراک يارب  الاب  ییآ  راک  نیع  رد  یگداس  تیاهن  - 5 يرادباسح
دانسا و شیاریو  فذح و  تبث ، رد  تلوهس  ّتیدودحم * نودب  ّتیدودحم و  اب  ياهکبش  ياهطیحم  رد  هدافتسا  ناکما  تاناکما * :

هب رگید  لصف  رس  هب  لصفرس  کی  يهدنام  لاقتنا  ناکما  . * روتکاف دنس و  تبث  ماگنه  حطس ، ره  رد  اهباسح  هدنام  هب  تحار  یسرتسد 
و فلتخم ...............(  ياه  تمرف  اب  تاشرازگ  یجورخ  هدنام * عیزوت  و  اههمانزارت ، رتافد ، تاشرازگ ، عاونا  کیتاموتا * تروص 
دنچ يهدافتسا  ناکما  .* يرادباسح هب  کیتاموتا  تروص  هب  کچ ، يرادرابنا و  شورف ، دیرخ ، يرادباسح  دانسا  يهیلک  رودص  ( * هریغ

عیرس و بصن  تاعالطا * يهداس  یبایزاب  نابیتشپ و  لیاف  تخاس  . * ربراک تاّیلمع  زاجم  يهدودحم  نییعت  و  ( Multi User  ) هرب راک 
... رگید عونتم  تاناکما  رتنیرپ و  يور  اهدکراب  بسچرب )  ) لبیل پاچ  ناکما  ناوخ "و  دکراب   " اب روتکاف  تبث  ناسآ *

ینف ياه  یگژیو 

ارگ یش  يژولوتم  ساسا  رب  اهمتسیس  لیلحت  یحارط و 
 Three tier اه هداد  هاگیاپ  هناگ  هس  تاطابترا  يرارقرب 

ربراک طبار  دیلوت  يارب   C-.Net 2008، HTML، JavaScript نابززا هدافتسا 
Client/Server لکتورپ زا  لماک  تیعبت 

Ms SQL Server یتاعالطارتسب زا  هدافتسا 
.O.S تاناکما رثکادح  يریگراکب  یکیفارگ و  ياه  هطساو  زا  هدافتسا 

ناربراک شزومآ  تلوهس  تهج  اه  مرف  یحارط  یگچراپکی 
تاعالطا تینما  اه و  هداد  لرتنک  دنمتردق  ياهرازبا  دوجو 

يریگ  شرازگ  ياهرازبا  نیرتیوق  ناونعب   FastReport.Net و Crystal Report ياهرازبا يریگراکب 
همانرب  يارجا  نیح  رد  نآ  ندش  کچ  همانرب و  تینما  شیازفا  يارب   Tiny ياهلفق زا  هدافتسا 
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هنیزه نیرتمک  تخادرپ  اب   SMS لنپ هئارا  اب  هارمه  یصاصتخا  هرامش  تفایرد  ناکما 
 ... هریغ ياهتمرف Excel, Pdf, word, rtf, jar و  اب  تاشرازگ  هریخذ  ناکما 

(XP , 2000, Server2003, Vista, 7, 8  ) زودنیو ياهلماعمتسیس  عاونا  يور  رب  ارجا  تیلباق 
 ... هارمه و نفلت  هنایار ،  يور  رب  بو  تاحفص  تحت  یهدسیورس  لباق 

هتسجرب ياهیگژیو 

فلتخم  فانصا  يارب  همانرب  ندرک  یشرافس  ناکما 
( هام ات  هقیقد  زا   ) راکدوخ تروص  هب  تاعالطا  زا  نابیتشپ  لیاف  نتفرگ  میظنت  ناکما 

اه هداد  لاقتنا  فلتخم  ياهایدم  يور  راکدوخ و  روطب  نابیتشپ  هخسن  هیهت  ناکما 
یطاسقا ناراکهدب  فیرعت  یطسق و  تروص  هب  الاک  شورف  تیلباق 

يرتشم يارب  طاسقا  تخادرپ  پاچ  طاسقا و  دزمراک  تفایرد 
هاوخلد ینامز  هدودحم  رد  اهباسح  هیلک  درکلمعزا  شرازگ 

متسیس  کی  يور  رب  ازجم  تروص  هب  توافتم و  زکرم  دنچ  ياهباسح  يرادهگن  یفرعم و  ناکما 
متسیسریدم طسوت  زاین  تروص  رد  اهنآ  ندنادرگرب  اه و  کچ  ای  هدش و  فذح  دانسا  اهروتکاف و  يرادهگن 

یتیریدم تاشرازگ  هیهت  تهج  دنمتردق  ياهزاس  شرازگ  زا  هدافتسا  ناکما 
هدنهد سیورس  هدنریگ و  سیورس  نیب  تاعالطا  لدابت 

ربراک  نیدنچ  طسوت  نآ  ياهتمسق  مامت  نامزمه  يارجا  هکبش و  يور  رب  همانرب  يارجا  ناکما 
دوجوم  تاعالطا  هب  ندیسر  بیسآ  نودب  یتاعالطا  ياهکناب  اهرازفا و  مرن  یناسر  زور  هب  ناکما 

هاوخلد ینامز  ياه  هزاب  رد  یلام  ياه  هرود  نییعت  ناکما 
تروص هب  رگید  یتاعالطا  کناب  هب  اهنآ  لاقتنا  لیاف و  کیرد  یتاعالطا  دورو  ياهمرف  ریاس  رد  دروکر  دـنچ  ای  کـی  یجورخ  ناـکما 

راکدوخ
هدش رتلیف  تاعالطا  پاچ  ناکما  همانرب و  فلتخم  ياهشخب  رد  هتفرشیپ  رایسب  رتلیف  وجتسج و  ياهمرف  زا  هدافتسا  ناکما 

 ... اههتشون و اهگنر و  پاچ ، لدم  زا  معا  ربراک  هقیلس  هب  انب  همانرب  ياهتمسق  هیلک  میظنت  ناکما 
یگداس هب  فلتخم  یتاعالطا  کناب  ود  زا  يرادباسح  تاعالطا  ندرک  گنهامه  لاقتنا و  تیلباق 

نایرتشم  هب  کچ  دیسررس  خیراتو  صاخشا  باسح  هدنام  تاعالطازا  راکدوخ   SMS لاسرا ناکما 
ییارجا تایلمع  حوطس  نیرت  نییاپ  ات  ناربراک  لرتنک 

اه مرف  یتاعالطا و  ياهدلیف  حطس  ات  یسرتسد  حوطس و  نییعت  فلتخم ، ياههورگ  رد  ناربراک  فیرعت 

شورف

یطاسقا تروص  هب  شورف  ناکما 
نارادیرخ يارب  رابتعا  فقس  نییعت 

نارادیرخ يارب  رابتعا  نامز  تدم  نییعت 
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مان  ای  دک و  ساسا  رب  الاک  يوجتسج  ناکما 
شورف ماگنه  رد  روتیزیو  نییعت  ناکما 

روتکاف مالقا  يور  روتیزیو  دصرد  تایلام و  فیفخت ، جرد  ناکما 
روتکاف رد  یتخادرپ  ياهکچ  جرد  ناکما 

الاک کی  یلبق  شورف  ایو  دیرخ  غلابم  تاعالطا  شیامن  ناکما 
نب باسحو  یکناب  باسح  هب  قودنص ، هب  يدقن  تروص  هس  هب  يدقن  تخادرپ  ناکما 

هتشذگ نآ  دیسررس  خیرات  هک  ییاهروتکاف  زا  رادشه  شیامنو  روتکاف  تخادرپ  دیسررس  خیرات  جرد  ناکما 
دیسررس خیرات  ساسا  رب  روتکاف  يریگسأر  ناکما 

روتکاف کی  رد  فلتخم  ياهرابنازا  الاک  جرد  ناکما 
روتکاف کی  رد  يرارکت و ...  يالاک  دورو  يدوجوم ، مدعرادشه  ناکما 

رگید روتکاف  يور  زا  روتکاف  رودص  ناکما 
يرادباسح دانسا  جرد  هب  زاین  مدع 

يرادباسح

هظحلره  رد  اهباسح  زیر  هدنام و  شیامن  ناکما 
راکدوخ تروص  هب  هرود  يادتبا  دنس  جرد  يزادناهار و  ناکما 

هاوخلد ینامز  هدودحم  رد  دودحمان  دادعت  هب  یلام  هرود  فیرعت 
دودحمان دادعت  هبو  حطس  هس  رد  يرادباسح  ياهلصفرس  فیرعت 

یتخرد تروص  هب  يرادباسح  ياهلصفرس  ییاج  هباج 
( ود ره  ای  راکناتسب و  راکهدب ،  ) اهباسح زا  کی  ره  تیهام  فیرعت 

يرادباسح دنس  رد  جردنم  ياهمتیآ  ریاس  ساسا  رب  يرادباسح  دانسا  رد  وجتسج 
یلام هرود  زا  ینامز  هزاب  ره  رد  مئاد  تروص  هب  نایز  دوس و  هبساحم 

راکدوخ تروص  هب  نآ  يرادباسح  دک  داجیا  هاوخلد و  دادعت  هب  قودنص  یکناب و  ياهباسح  اه ،  کناب  فیرعت 
یلام ياه  شنکارت  ریاسرد  نآ  باختنا  زاین و  تروصرد  هنیزه  زکارم  فیرعت 

صاخشا دوس  روتکاف ، زیر  اب  صاخشا  باسحتروص  صاخشا ، باسحتروص  ياهشرازگ 
هظحل ره  رد  اهباسح  شدرگزیر  ایو  اهباسح  هدنام  شیامن  ناکما 

يرادباسح ياهدرادناتسا  اب  قباطم  نایز  دوس و  تروص  همانزارت و  هئارا 
هداس ای  ینوتس و  تروص  هب  يرادباسح  دنس  جرد 

دنس ره  يارب  نآ  فالتخا  نازیم  راکناتسب و  راکهدب و  غلابم  عمج  شیامن 

کچ کناب و  دقن ، تیریدم 

راکدوخ تروص  هب  کچ  تخادرپ  تفایرد ، هب  طوبرم  يرادباسح  دانسا  شیاریو  جرد و 
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کناب لوصو  نایرج  رد  ياه  کچ  ندادرارق 
رگید ياهباسح  فرط  هب  یتشگرب  ای  هرداص و  کچ  لاقتنا 
کچ  تخادرپ  ای  تفایرد و  ماگنه  اهکچ  يریگ  سار 

ینیمضت دانسا  تخادرپ  رودص و 
دیسررس زا  دعب  لبق و  هدش  نییعت  نامز  تدم  رد  هدشن  لوصو  یتفایرد  ياه  کچ  هدشن و  ساپ  یتخادرپ  ياه  کچ  رادشه 

کچ هتسد  يرتشم ، زا  کچ  تفایرد  دیسر  پاچ 
نامزمه  تروص  هب  کچ  ندش  ساپ  باسحرس ، کچ  نداد  ندادرارق  کچ ، یلوصو   ، کچ تخادرپ  تایلمع  جرد 

کچ رد  جردنم  ياهمتیآ  زا  کی  ره  ساسارب  اهکچ  رد  وجتسج  ناکما 
یتخادرپ ياهکچ  تهج  ینتفایرد  ياهباسح  هدنام  شیامن 

اهکچزا کیره  تیعضو  اب  هارمه  اهکچ  هتسد  زا  یلک  شرازگ 
اهرتنیرپ عاونا  اب  اهکچ  هتسد  مامت  يور  پاچ 

یتشگرب دانساو  یتفایرد  دانسا  ندرکدقن 
نآ پاچ  لدم  کچ و  هتسد  فیرعت 

هدش تشگرب  کچ  تدوع 
ینتفایرد دانسا  يراذگاو 

ندشزاب ماگنه  ضرف  شیپ  تروص  هب  اهکچ  تیریدم  رد  یخیرات  هدودحم  نییعت  میظنت  ناکما 
هدیسر ارف  اهنآ  دیسررس  خیرات  هک  ییاه  کچ  هدهاشم 

رابنا يرادباسح  رابنا و 

رابنا هب  الاک  صیصخت  دودحمان و  ياهرابنا  یفرعم 
اهرابنا نیب  الاک  لاقتنا  لقن و 

الاک ژاتنوم  ای  دیلوت و  لومرف  فیرعت 
دنمشوه تروص  هب  اضقنا  خیرات  لرتنک  تبث و 

رابنا رد  الاک  یکیزیف  لحم  فیرعت 
الاک يارب  شرافس  هطقن  یفرعم 

متسیس  زا  تمسق  ره  رد  الاک  شورف  دیرخ و  غلابم  شدرگ و  هدنام ، هدهاشم  ناکما 
مان زا  یشخب  ای  مان و  دک ، قیرط  زا  هدنشورف  رادیرخ ، نتفای 

هدـنیوش شخب  یتشادـهب ، هورگ  رد  ناوت  یم  ار  الاک  کی  لاـثم  ناونع  هب  هاوخلد  حطـس  دادـعت  رد  یتخرد  تروص  هب  ـالاک  يدـنب  هقبط 
. داد رارق  شخپ و ... تکرش  رد  نینچمه  و  ... و

هدیسر ارف  اهنآ  ءاضقنا  خیرات  هک  ییاهالاک  تسرهف  شیامن 
الاک هب  قاصلا  تهج  دکراب  ياهبسچرب  پاچ 

ینادرگرابنا ياهگت  پاچ  هزیناکم و  تروص  هب  ینادرگرابنا 
( یفاضا يرسک و   ) ینادرگرابنا تریاغم  شرازگ  ییاهن و  شرامش  مالعا 
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 - يرسک دیسر  شرامـش (  مالعا  نیرخآ  قبط  رتویپماک  يدوجوم  میظنت  تهج  ینادرگ  رابنا  نایاپ  رد  یحالـصا  دانـسا  دنمـشوه  رودص 
 ( یفاضا هلاوح 

راکدوخ  تروص  هب  يرادباسح  دک  داجیا  ناکما  اب  اهروتیزیو  ناگدنشورف و  ناراکهدب و  یفرعم 
اهنآ  نیب  تبسن  اهالاک و  يارب  يریگهزادنا  دحاو  فیرعت 2  ناکما 

ربراک هاوخلد  هب  الاک  فیرعت  ياهمتیآ  يزاسلاعفریغ  لاعف و  ناکما 
یلایر يرادقم و  يدادعت ، تروص  هب  الاک  سکدراک  يدوجوم و  شرازگ 

رابنا کیکفت  هب  الاک  يدوجوم  شیامن  ناکما 
رگیدکی اب  الاک  ود  بیکرت  ناکما 

دیلوت

هدش فیرعت  لوصحم  تخاس  تهج  دیلوت  روتکاف  جرد 
هدش نییعت  نازیم  هب  دیلوت  هیلوا  داوم  راکدوخ  رسک 

اه تکرش  دارفا و  يارب  ءاضما  هنومن  تشگنا ،  رثا  سکع ،  ندرک  هفاضا  ناکما 
تاعیاض هلاوح  رودص  ناکما 

یتنرتنیا شورف 

 ( تیاس رد  رابتعا  نازیم  ءاضعا ،  يدوجوم ،  تیعضو  تمیق ،  سکع ،  الاک ،  مسا  تاعالطا (  هیلک  نتفرگرارق  ناکما 
بو تحت  همانرب  رد  یتنرتنیا  تاشرافس  هدهاشم  ناکما 

يدوجوم ءاضعا و  تمیق و  صوصخ  رد  همانرب  تیاس و  نیب  میقتسم  طابترا  تیاس و  رد  تاغیلبت  نتفرگ  رارق  ناکما 

تاشرافس دیرخ و  تابوصم 

دیرخ تاشرافس  تبث 
دیرخ تاشرافس  يریگیپ  لرتنک و 

الاک ناگدنشورف  ياهالاک  يدوجوم و  شرازگ 
شورف یشورف -  هدمع  یشورف -  هدرخ  دیرخ - 

تقوم  روتکاف  تیاهن  یب  تبث  ناکما 
يرتشم  دنچ  هب  نامزمه  شورف  ناکما 
هدش نییعت  رابتعا  فقس  ات  شورف  ناکما 

روتکاف  فیدر  ره  يور  هدنیازفا  هدنهاک و  لامعا  ناکما 
اهالاک شورف  دیرخ و  تمیق  هچخیرات  يراد  هگن  ناکما 

روتکاف  کی  رد  رابنا  نیدنچ  هب  الاک  دورو  ای  دیرخ و  ناکما 
شورف هاگتسیا  ره  يارب  هوخلد  شورف  رابنا  فیرعت  ناکما 
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يرتشم رگشیامن  هحفص  يور  غلبم  لک  عمج  اه و  الاک  شیامن 
الاک شورف  ای  دیرخ  ماگنه  رد  کچ  ایودقن  هجو  تخادرپ  ناکما 

دیرخ تابوصم  تاشرافس و  تمسق  رد  هدش  هداد  شرافس  یناوخارف  ناکما 
یلبق  هدش  رداص  ياهروتکاف  تقوم ،  تبث  ياهروتکاف  روتکاف ،  شیپزا  تاعالطا  یناوخارف  ناکما 

 ( تناس زیاس و8 يریگ ( )  شرازگ  تهج  هاوخلد  ياهباسح  فیراعت  اب  زور (  نایاپ  رد  ناربراک  مامتتخا  شرازگ  نتفرگ  ناکما 

اه تمیق  اه و  هخسن 

غابراهچ یمالسا  یناگرزاب و  يرادباسح ، رازفا  مرن  شورف  تمیق  تسیل 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 
 : يرادباسح هخسن  عون  -1

لایر هب  تمیق   - يرادباسح عون  - فیدر
000/700 هداس یهاگشورف -  هخسن 1  -1

 : فیفخت دصرد 
اه یگدنیامن  فیفخت  دصرد  - فیفخت دصرد  - دادعت - فیدر

1-1-2-020%
2-3-5-10%-28%

3-6-10-15%-28%
4-11-20-18%-28%

%28 %- 20- الاب هب  - 5-20
 : يرادباسح هخسن  عون  -2

لایر هب  تمیق   - يرادباسح عون  - فیدر
000/1500 هژیو یهاگشورف -  هخسن 2  -1

 : فیفخت دصرد 
اه یگدنیامن  فیفخت  دصرد  - فیفخت دصرد  - دادعت - فیدر

1-1-2-0-15%
2-3-5-10%-20%

3-6-10-15%-25%
4-11-20-18%-28%

%30 %- 20- الاب هب  - 5-20
 : يرادباسح هخسن  عون  -3

لایر هب  تمیق   - يرادباسح عون  - فیدر
000/2500 يا هفرح  یهاگشورف –  هخسن 3  -1
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 : فیفخت دصرد 
اه یگدنیامن  فیفخت  دصرد  - فیفخت دصرد  - دادعت - فیدر

1-1-2-0-10%
2-3-5-10%-15%

3-6-10-15%-20%
4-11-20-20%-30%

%35 %- 25- الاب هب  - 5-20
 : بصن شزومآ و  هنیزه  -4

لایر هب  تمیقرازفا  مرن  بصن  هقیرط  يرادباسح و  شزومآ  عون  - فیدر
ناگیار  - یشزومآ  CD تروص هب  -1

يروضح 000/500 تروص  هب  -2
 : تاعالطا لیدبت  هنیزه  -5

لایر هب  تمیق  -WINDOWS و DOS تحت ياه  يرادباسح  تاعالطا  لیدبت  - فیدر
ناگیار نآ  لفق  تفایرد  اب  دازآ  يرادباسح  تاعالطا  لیدبت  -1

000/000/2- اه يرادباسح  ریاس  -2
باهذ بایا و  يرازفا و  مرن  يرازفا و  تخس  بیاعم  عفر  یبای ،  سوریو  زودنیو ،  بصن  -6

لایر هب  تمیق  - بصن ياه  هنیزه  - فیدر
هیداحتا خرن  ساسا  رب  یقفاوتباهذ و  بایا و  يرازفا و  مرن  يرازفا و  تخس  بیاعم  عفر  یبای ،  سوریو  زودنیو ،  بصن  -1

هکبش  يور  رب  یفاضا  ربراک  تساوخرد  -7
لایر هب  تمیق  - هکبش تحت  یفاضا  ربراکفیدر 

يرتشم هب  هخسن  تمیق  فیفخت  % 40- ربراک ات 10  ربراک  زا 1  -1
يرتشم هب  هخسن  تمیق  فیفخت  % 50- ربراک ات 20  ربراک  زا 11  -2

يرتشم هب  هخسن  تمیق  فیفخت  % 60- الاب هب  ربراک  زا 21  -3
. دوش یم  هتخورف  لایر   000/500/2 هخسن 3 = يرادباسح  ددع   2 لاثم :  دوش  یم  هداد  فیفخت  هخسن  ره  ساسا  رب  تمیق  رکذت  ! 

v.1/5 ناینرپ )  ) هارمه ياه  نفلت  يارب  یلاتیجید  هناخباتک  دیلوت  رازفا  مرن  - 14

یسیلگنا یبرع و   ، یسراف نابز  هس  هب 
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: یلک ياهیگژیو 
( یسیلگنا یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  اب   ) تلوهس تعرس و  هب  ینف ، شناد  هبزاین  نودب  لیابوم  ياهرازفامرن  دیلوت  -

ياهنابز زا  لماک  روطب  هتشاد و  ار  رازاب  رد  دوجوم  هارمه  نفلت  ياهیشوگ  رتشیب  يور  رب  ارجا  بصن و  تیلباق  يدیلوت  ياهرازفامرن  -
. دننکیم ینابیتشپ  یسیلگنا  یبرع و  یسراف ، 

( اههژورپ هریخذ  یبایزاب و  داجیا ،  ) هژورپ تیریدم  تیلباق  -
اههژورپ ياوتحم  تایئزج و  نییعت  يارب  هتفرشیپ  تامیظنت  -

لماک تاحیضوت  اب  هارمه  یسراف  الماک  يربراک  طبار  -
(Touch  ) یسمل تاحفص  زا  ینابیتشپ  -

هب Java Runtime، .Net Framework و )...  زاین  مدع   ) زودنیو لماعمتسیس  ياهشراگن  عاونا  يور  رب  ارجا  بصن و  لباق  -
: تایئزج

یجورخ لیاف  نابز  نینچمه  رازفامرن و  یلصا  نتم  هژورپ و  یلصا  تاصخشم  نییعت  هژورپ و  تیریدم  ناکما 
هژورپ رد  اهنآ  لامعا  تایوتحم و  راکدوخ  ییاسانش  يارب  هتفرشیپ  تامیظنت 

هژورپ ره  يارب  تاصخشم  اهریسم و  یتسد  ندرک  دراو  هب  يزاین  رگید  دوخ  ياههژورپ  یهدنامزاس  اهریسم و  نیا  ندرک  صخشم  اب 
دریگیم ماجنا  تعرس  هب  اهرازفامرن  تست  دیلوت و  دنور  تسین و 

ینتم لیاف  مان  يور  زا  یجورخ  لیاف  مان  نییعت  هژورپ و  یلصا  تاصخشم  راکدوخ  صیخشت  ناکما 
هژورپ یلصا  تاصخشم 

هلصافالب تامیظنت  ریاس  هژورپ و  یلصا  تاصخشم  دشاب ، هدش  میظنت  یتسردب  راکدوخ  صیخشت  ضرفشیپ و  ياهریسم  هکیتروص  رد  )
( دشابیمن یتسد  تروصب  اهنآ  ندرکدراو  هب  يزاین  هدش و  دراو  رازفامرن  رد  راکدوخ  تروصب  ینتم ، لیاف  باختنا  زا  سپ 

تسرهف يدنبهحفص و  تامیظنت 
( دش دهاوخ  هئارا  رازفامرن  نیا  هارمه  نتم  شیاریو  يراذگ و  تسرهف  تهج  صوصخم  يرازفامرن  )

رازفامرن رهاظ  هنیمز و  ملق و  تامیظنت 
( دشابیم دودحمان  باختنا ، لباق  ياهمت  دادعت  )

اهمت شیامنشیپ 
درک هدهاشم  هارمه  نفلت  شیامن  هحفص  فلتخم  ياههزادنا  رد  ار  مت  رهاظ  رازبا  نیا  اب  ناوتیم  مت  یحارط  تحص  زا  نانیمطا  يارب 

ریواصت تامیظنت 
جورخ ریوصت  دلج و  وگول ، ریواصت  شیامن  يارب  هتفرشیپ  تامیظنت 
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دش و دهاوخ  ماجنا  هتفرشیپ  ياهمتیروگلا  اب  راکدوخ و  روطب  تمسق  نیا  تامیظنت  هب  هجوت  اب  هارمهنفلت  رد  ریواصت  هزادنا  رییغت 
( پاشوتوف لثم  ياهفرح  ياهرازفامرن  رد  ریواصت  هزادنا  رییغت  دننام   ) داد دهاوخن  خر  هزادنا  رییغت  زا  سپ  تیفیک  رد  یسوسحم  شهاک 

درک لصاح  نانیمطا  هارمه  ياهنفلت  همه  رد  نآ  حیحص  شیامن  زا  ناوتیم  ریوصت ، کی  اهنت  باختنا  اب  نیاربانب 
ریواصت شیامنشیپ 

فلتخم ياههزادنا  اب  هدش و  نییعت  تامیظنت  ساسا  رب  جورخ ، ریوصت  دلج و  وگول ، ریواصت  زا  یشیامنشیپ  هدهاشم  تیلباق 
رازفامرن یلصا  تسرهف  يارب  ریوصت  نییعت  ناکما 

يارب ضرفشیپ  ناونعب  تمسق  نامه  تامیظنت  ات  درک  هدافتسا  ضرفشیپ " ناونعب  هریخذ   " دیلک زا  ناوتیم  تامیظنت  زا  تمسق  ره  رد  )
( دشابن اههژورپ  همه  يارب  يرارکت  تامیظنت  ماجنا  هب  يزاین  و  ددرگ ، لامعا  هریخذ و  يدعب  ياههژورپ  همه 

هارمهنفلت رد  ارجا  نیلوا  اب  هدش  دیلوت  ياهرازفامرن  طسوت  هاتوک  مایپ  لاسرا  ناکما 
هدافتسا ناربراک  هارمهنفلت  لدم  نفلت و  هرامش  رازفامرن و  کی  زا  هدش  بصن  ياهیپک  دادعت  ندرک  دصر  يارب  ناوتیم  ناکما  نیا  زا 

درک
هاتوک مایپ  لاسرا  زا  دعب  لبق و  ياهمایپ  رازفامرن "و  هرابرد   " تمسق يارب  نتم  نییعت  ناکما 

رازفامرن دیلوت  ییاهن و  هلحرم 
رب هدننک  دیلوت  تیکلام  دش و  دهاوخ  تبث  هدشدیلوت  رازفامرن  نورد  درادناتسا  تایئزج  تروصب  تمسق ، نیا  رد  هدش  دراو  تاصخشم 

داد دهاوخ  ناشن  ار  رازفامرن 
يروتسد ظاحل  زا  نتم  لخاد  ياهتمالع  اه و  هطقن  دریذپیم و  تروص  نتم  يور  رب  زین  شیاریو  لمع  لیابوم ، رازفامرن  دیلوت  نیح  رد 

 ...( همویگ و زتنارپ ، هطقنود ، اماک ، هطقن ، ياهتمالع   ) دنوشیم حیحصت 

هارمهنفلت يور  بصن  هب  زاین  نودب  هنایار  رد  هدش  دیلوت  رازفامرن  تست  هدهاشم و 
هدهاشم هنایار  رد  هارمهنفلت  زاسهیبش  اب  ار  يدیلوت  رازفامرن  تست "  " همکد زا  هدافتسا  اب  ناوتیم  اهرازفامرن ، دیلوت  زا  سپ  هلصافالب 

. درک
: دش دنهاوخ  هفاضا  رازفامرن  نیا  هب  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  ییاهیئاناوت 

( رازفامرن زا  جراخ  لیاف  تروصب  مه  یلخاد و  تروصب  مه   ) رازفامرن هب  يریوصت  یتوص و  ياوتحم  ندرک  دراو  ناکما  -
هشقن يور  هدهاشم  يارب  اهناکم  تسرهف  هشقن و  ندرک  دراو  ناکما  -

دیوردنا هارمه  ياهنفلت  صوصخم  یجورخ  دیلوت  ناکما  -
ثوتولب ای  هاتوک  مایپ  قیرط  زا  نآ  لاسرا  ربراک و  طسوت  نتم  زا  یتمسق  باختنا  ناکما  -

-...
لایر  000/000/5 هخسن 1.5 =  تمیق 

v.1 هیمئاق زاس  هناسر  -15

 : لماش
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نآ طیحم  رد  ار  دوخ  یصخش  ای  ینامزاس  تادنتسم  عاونا  دیناوتیم  امش  هک  تسا  دنسپ  ربراک  ياهفرح و  يرازفا  مرن  هیمئاق ،  زاس  هناسر 
هب ار  نآ  دینک و  تفایرد  نآ  یجورخ  زا  ار  ياهناسر  دنچ  يرازفا  مرن  یصصخت ، شناد  هب  زاین  نودب  سپس  هدومن و  يدنبهتسد  مظنم و 

رظن دروم  تادنتسم  هب  ار  نابطاخم  ناسانشراک و  ناریدم ، ناسآ  عیرس و  یسرتسد  هدرک و  رشتنم  هدرشف  حول  يور  رب  دودحمان  تروص 
، یتوص عبانم  عاونا  ياهلیاف FLASH و  هریغ ،.. TXT ، WORD و  لماش : ینتم  ياهلیاف  عاونا  دنناوتیم  تادنتسم  دیروآ . مهارف 

دنشاب . ییویدیو  يریوصت و 
: امش هاوخلد  نامدیچ  زاین و  اب  هیمئاق  زاس  هناسر  دربراک  ياههزوح 

. ياهناسر دنچ  ياهرازفامرن  دیلوت  * 
. اهشهوژپ تالاقم ، تالجم ، کینورتکلا ، ياهباتک  دیلوت  * 

. اههاگشیامن اهشیامه و  اهسنارفنک ، هدرشف  حول  دیلوت  * 
(. ياهرود تاسلج ، یبایشزرا ، درکلمع ،  ) یکینورتکلا شرازگ  دیلوت  * 

. ینامزاس تادنتسم  یعوضوم  کینورتکلا  ویشرآ  دیلوت  * 
. همانرب رد  یتخرد  عورش و  يونم  راکدوخ  تخاس  *

.Adobe Flash و WPF زا ینابیتشپ  *
یسیلگنا یسراف و  یبرع ،  ياه  نابز  زا  ینابیتشپ  *

یسمل  تاحفص  زا  ینابیتشپ  *
... ینتم و ياهلیاف  مامت  يور  هب  یسیلگنا  یبرع ،  یسراف ،  يوجتسج  *

 . هژیو ياه  هولج  اب  سکع  يرلاگ  راکدوخ  تخاس  *
. قالخ ياهفرح و  ناربراک  يارب  نامرف  طخ  يوق  تاناکما  *

. هژورپ رگوداج  زا  هدافتسا  اب  لوصحم  عیرس  تخاس  *
. یبناج ياههمانرب  بصن  هب  زاین  مدع  *

 . يراگنزمر جارختسا و  یپک ، تنیرپ ، حطس  راهچ  تظافح  تاعالطا ) ندش  دک   ) تاعالطا يالاب  تینما  * 
.SMS یتنرتنیا و يرازفا :  مرن  USBو  يرازفا : تخس  لفق  * 

یسیونهمانرب يایند  دراو  یگزات  هب  هک  تسا  يدیدج  يژولونکت  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  هیمئاق  زاس  هناسر  رد  هک  ییاهثحب  زا  یکی 
. تسا  WPF يژولونکت مان  هب  هدش و  هضرع  تفاسورکیام  تکرش  طسوت  يژولونکت  نیا  تسا . هدش 

يادتبا زا   WinForms دش . هفاضا   Net  . هعومجم هب   Framework 3.0 زا  WinForms يارب يدج  یبیقر  ناونع  هب   WPF

هب يدایز  ناسیونهمانرب  دراد ، دوجو  نآ  هرابرد  يدایز  رایسب  عبانم  تسا . هدرک  يدایز  یلیخ  دشر  الاح  ات  هتشاد و  دوجو   Net  . دلوت
WPF دراد . رارق   WPF تباقر نیا  يوس  نآ  رد  تسا . دوجوم  نآ  اب  هدش  هتشون  همانرب  يدایز  رایسب  دادعت  دناهدرک و  ادیپ  طلست  نآ 
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هب ًافرص  داد و  دهاوخن  هعسوت  ار   WinForms رگید نآ  دوجو  اب  تفاسورکیام  تسا و   WinForms نیزگیاج اهیلیخ  معز  هب 
. تسا هدمآ  شوخ  رایسب  ینانچ  نآ  ياهکیفارگ  قاشع  ناحارط UI و  قاذم  هب   WPF دنکیم . افتکا  نآ  ینابیتشپ 

تایصوصخ : 
یفرعم (1-1

ناونع ياهناسر  دنچ  تالوصحم  یکینورتکلا و  ياهباتک  هضرع  يارب  ياهنایار  ياهرازفامرن  داجیا  ناوتیم  ار  هناماس  نیا  یلک  هفیظو 
دنچ هناماس  نیا  دراد . ار  ییارجا  ياهلیاف  داجیا  تیلباق  هک  دوشیم  یفرعم  رازفامرن  دیلوت  روتوم  کی  ناونع  هب  ًالمع  هناماس  نیا  درک .

: دشابیم ریز  دراوم  لماش  هک  دنکیم  لابند  ار  یلک  فده 
. هاتوک نامز  رد  عونتم  ياههمانرب  داجیا  •

. یسیونهمانرب ياهنابز  هب  انشآان  ناحارط  يارب  همانرب  زا  هدافتسا  تلوهس  •

. اطخ زا  يراع  نئمطم و  ياههمانرب  داجیا  •

دیلوت يژولونکت  باختنا  (1-2
قیقحت و يارب  يدایز  نامز  تسا ،  هدوبن  دوجوم  نآ  يهدش  ارجا  هنومن  دوب و  يدیدج  ًالماک  راتخاس  ياراد  هژورپ  نیا  هک  نیا  لیلد  هب 

هدهع رب  ار  دوجوم  ياهيژولونکت  اهشور و  دروم  رد  شهوژپ  تیلوئسم  هرفن  دنچ  میت  کی  هک  تسا .  هدش  هتفرگ  راک  هب  نآ  یحارط 
. دننک یفرعم  هناماس  نیا  دیلوت  يارب  ار  نابز  رتسب و  نیرتهب  ات  دنتفرگ 

Microsoft Visual Studio يرازفامرن طیحم  Net و  (. پراش یس   ) یسیونهمانرب نابز  زا  هک  دش  نآ  رب  میمصت  راک  نیا  زا  سپ 
دوش و هدافتسا  همانرب  یتاعالطا  کناب  هریخذ  يارب   Microsoft SQL Server 2005 یتاعالطا کناب  زا  یحارط و  يارب   2010

يژولونکت روتوم Adobe Flash Player و  زا  دوش ، هدافتسا  همانرب  رد  ینشیمینا  یکیفارگ و  ياهتیلباق  زا  ناوتب  هک  نآ  يارب 
. دنهد ماجنا  ار  راک  یتحار  هب  همانرب  نیا  اب  دنناوتب  ناربراک  و  دوش . هتفرگ  هرهب   WPF

تعرس  تقد و  (1-3
يدایز قیقحت  نامز  دنمزاین  مادک  ره  تفرگیم و  رارق  یسررب  دروم  دیاب  هک  تشاد  دوجو  یفلتخم  ياهتمسق  همانرب  نیا  یحارط  رد 

. دوشیم هراشا  مهم  دروم  دنچ  هب  ریز  رد  دوب .
یلک بلاق  باختنا  ( 1-3-1

يارب و  دیامن ؛ هدایپ  ار  دوخ  رظن  دروم  تاحفص  رهاظ  دناوتیم  یتحار  هب  هتشاذگ و  زاب  همانرب  داجیا  يارب  ار  حارط  تسد  شور  نیا  رد 
. دشابیم ریذپفاطعنا  ًالماک  هدنیآ  هعسوت 

نوتم  یئالما  بای  طلغ  ( 1-3-2
زین يراذگهناشن و  یشیاریو ، تاهابتشا  یئالما ، ياهاطخ  حالصا  يارب  اناوت  تسا  يرازفامرن  هیمئاق »  زاس  هناسر   » یسراف بایطلغ 

Add  ) هنوزفا کی  بلاق  رد  هدش و  هیهت  ناهفصا » هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم   » طسوت رازفامرن  نیا  یسراف . نوتم  يزاسدرادناتسا 
. ددرگیم هئارا  ( Microsoft Word  ) درُو تفاسورکیام  رازفامرن  يارب  ( in

یتخرد  يونم  راکدوخ  تخاس  ( 1-3-3
هناسر روت  يد  يا  رد  ونم  نیا  دراد ، يدایز  نامز  هب  زاین  نآ  تخاس  هک  دشابیم  لوصحم  ياهشخب  نیرتیلصا  زا  یکی  یتخرد  يونم 

ندش هتخاس  زا  سپ  دوشیم و  هتخاس  راکدوخ  تروص  هب  کنیل و  میظنت  ای  پیات و  هب  زاین  نودب  هداس و  ًالماک  ياهشور  اب  هیمئاق  زاس 
لماک تیاعر  همانرب  نیا  رد  . دشابن ددجم  تخاس  هب  زاین  هابتشا ، تروص  رد  ات  دراد  دوجو  اهنآ  هسیاقم  ییاجب و  اج  ای  شیاریو و  ناکما 

هژورپ هب  ندیشخب  تعرس  تلوهس و  بجوم  لمع  نیا  تسا و  هدش  تیاعر  ( Unicode  ) دک ینوی  ًالماک  طیحم  رد  یسراف  درادناتسا 
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يارب سپس  دومن  داجیا  هیناث  دنچ  رد  اهنت  ار  کنیل  هعومجمریز و  رازه  دنچ  اب  یتخرد  يونم  ناوتیم  اهشور  نیا  زا  هدافتسا  اب  دوشیم 
ملق و هزادنا  گنر ،   ، تنوف عون  رد  رییغت  عاونا  اب  ار  یتخرد  يونم  دنیآرف  نیا  هک  درک  هدافتسا  نردم  دنیآرف  زا  ناوتیم  ندش  رتباذج 

 . دوش هدافتسا  تاعالطا  هداد  هاگیاپ  رد  ات  هداد  لاقتنا  همانرب  روتوم  هب  ار  نوتم  داد و  ماجنا  ار  هریغ 
باتک شیامن  ( 1-3-4

هک تسا  تروص  نیا  هب  همانرب  حرط  درب . مان  ناوتیم  همانرب  رد  باتک  شیامن  یگنوگچ  دش ، باختنا  رظن  دروم  بلاق  هکنیا  زا  سپ 
تلاح زا  ار  نوتم  ناوتب  ًانمض  داد و  شیامن  یتخرد  راتخاس  کی  تروص  هب  دناجنگ و  همانرب  کی  رد  ار  یناوارف  ياهباتک  نتم  ناوتب 

. درک هدافتسا  اهنآ  رد  فلتخم  ياهگنر  اهملق و  زا  دروآرد و  هداس 
مان اب  هک  تفاسورکیام  تکرش  دیدج  يژولونکت  دیدج  ياهتیلباق  زا  ناوتیم  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  هدمآ  لمع  هب  قیقحت  زا  سپ 
يارب  XAML راتخاس اب  ياهلیاف  تروص  هب  هدافتسا  یشور  مینک . هدافتسا  تسا  هدش  هضرع   Net (. پراش یس   ) نابز رانک  رد   WPF

ياهمان RichTextBox و هب   WPF رد فورعم  لرتنک  ود  دشابیم . اهباتک  نوتم  شیامن  هریخذ و 
. دزاس فرطرب  ار  اهزاین  تسناوت  ًالماک  دش و  هتفرگ  راک  هب  نوتم  شیامن  حالصا و  يارب  ار   FlowDocumentViewer

رب ار  تاعالطا  ناوتب  ات  تسا  هدش  هدافتسا   Microsoft SQL Server 2005 هداد هاگیاپ  زا  زین  اهباتک  تاعالطا  هریخذ  دروم  رد 
. تشاذگ كارتشا  هب  رتگرزب  ای  یلخاد  کچوک  هکبش  کی  يور 

بتک رد  وجتسج  ( 1-3-5
یسرتسد ناکما  دشیمن  هجوت  نآ  هب  رگا  هک  تسا  هدوب  وجتسج  ثحب  ایند  گرزب  ياههژورپ  نیا  رد  ورشیپ  شلاچ  نیرتمهم  دیاش 

 . تسادن ار  ناربراک  يارب  عیرس 
شور رد  تفرگ . تروص  وجتسج  يراذگسیدنا و  یگنوگچ  يور  رب  یفلتخم  ياهشور  زا  وجتسج  نیا  ییاهتیزم  هب  هجوت  اب 

هاگیاپ روتوم  زا  ًانمض  تسا .  هتشاد  رب  رد  ار  مادک  ره  تیعقوم  همانرب و  نوتم  لخاد  تاغل  هیلک  هک  دش  داجیا  یلودج  يراذگسیدنا ،
. دشخبیم يدایز  دوبهب  ار  وجتسج  لمع  دوشیم و  هدافتسا  اهسیدنا  شیامیپ  يارب   Net (. پراش یس   ) دوخ یلخاد  هداد 

هژورپ یجورخ  (1-4
رد توص  شیامن ، ناکم  شیامن ، تلاح  دننام  تامیظنت  اب  هداد و  رارق  ار  لیاف  عاونا  نآ  رد  ناوتیم  هک  تسا  ياهمانرب  هیمئاق  زاس  هناسر 

یجورخ نابز  عون  هژورپ ، يور  وجتسج  تیلباق  داجیا  لیاف ، يور  زا  وجتسج  تیلباق  فذح  صاخ ، يهتسوپ  رد  شیامن   ، شیامن لاح 
، دشابیم یفلتخم  تامیظنت  ياراد  زین  تینما  يهزوح  رد  نینچمه  داد و  رارق  ربراک  رایتخا  رد  ار  اهلیاف  رگید  یگژیو  اهدص  لوصحم و 

متسیس یمامت  يور  هب  هتشادن و  یبناج  رازفا  مرن  هنوگچیه  بصن  هب  زاین  اهلیاف  شیامن  يارب  هک  دشاب   exe دناوتیم لوصحم  یجورخ 
ار اهلیاف  زا  مادکچیه  ارجا  نامز  رد  دوشیم و  عورش  راکدوخ  تروص  هب  هتشادن و  بصن  هب  يزاین  لیاف  نیا  دراد ، ارجا  ناکما  اهلماع 

. دوش يریگولج  اهلیاف  هب  میقتسم  یسرتسد  زا  ات  دنکیمن  یپک  ربراک  متسیس  يور  هب 
دروم نامز  دهدیم و  رارق  رایتخا  رد  یصصخت  شناد  نودب  یگداس و  هب  ار  تاناکما  نیا  یمامت  هک  تسا  ياهمانرب  هیمئاق  زاس  هناسر 

دهدیم . شیازفا  يدایز  رادقم  هب  ار  لوصحم  تخاس  يارب  زاین 
هناماس زا  ییاهتمسق  اب  ییانشآ  ( 1-4-1

تسا هدمآ  همانرب  یلصا  هحفص  ریز  رد  تسا . هدمآرد  شیامن  هب  يریوصت  تروص  هب  هیمئاق  زاس  هناسر  هناماس  زا  ییاهتمسق  اجنیا  رد 
. دوشیم رهاظ  دیدج  هژورپ  کی  داجیا  زا  سپ  هک 

دراد رارق  يدیفس  هحفص  طسو  رد  دشابیم . يزاسهمانرب  ياهرازفامرن  دننامه  همانرب  یلصا  هحفص  طیحم  دوشیم  هدهاشم  هک  روطنامه 
هحفص يور  رب  ار  یئایشا  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  يرازبا  هبعج  هحفص  تسار  تمسق  رد  دوشیم . لماش  ار  هحفص  یحارط  طیحم  هک 
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پچ تمسق  رد  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  هدش  عضو  یتافص  تاصخشم و  هحفص  يور  يایشا  هیلک  يارب  دهد . رارق  یحارط  دیفس 
ءیش و تیعقوم  داعبا و  ناونع و  دننامه   ) دراد رارق  ایشا  هیلک  يارب  یمومع  تروص  هب  اههصخشم  نیا  زا  يدادعت  درک . هدهاشم  هحفص 

ءیش يارب  دشابیم و  ریوصت  سردآ  هصخشم  يواح  ریوصت  ءیش  لاثم  روط  هب  تسا . ریغتم  ءیش  عون  هب  هتسب  رگید  يدادعت  و  ...( 
ای هفاضا  ار  اهنآ  دومن و  تیریدم  ار  همانرب  تاحفص  ناوتیم  هحفص  نییاپ  تمسق  رد  دراد . دوجو  یصاخ  يرهاظ  تاصخشم  باتک 

. درک مک 
هیمئاق زاس  هناسر  همانرب  یلصا  هحفص  لکش 2 1 

، وجتسج باتک و  تایلمع  يور  لرتنک  اههناسر و  شخپ  فقوت و  و  یجورخ ، تاحفص  نتسب  ندرک و  زاب  نوچمه  یتایلمع  ماجنا  يارب 
. دنک فیرعت  ار  تایلمع  نیا  دناوتیم  هک  اهدادیور  مان  هب  دراد  دوجو  یمرف 

اهدادیور مرف  ریوصت  لکش 2 2 
هحفص يور  رب  بتک  نوتم  شیامن  لماع  هک  تسا  تخرد  باتک و  ءیش  داد  رارق  هحفص  يور  رب  ناوتیم  هک  یئایشا  نیرتمهم  زا 

دنکیم داجیا  ار  نآ  یتخرد  راتخاس  دنکیم و  جارختسا  هداد  هاگیاپ  نورد  زا  ار  اهباتک  هک  دراد  دوجو  یمرف  راک  نیا  يارب  دشابیم .
. دیامنیم تیریدم  ار  نآ  ياهدادیور  ریواصت و  و 

باتک تاصخشم  مرف  ریوصت  لکش 2 3 
ار همانرب  یسیلگنا  مان  یسراف و  مان  میظنت  هفیظو  مرف  نیا  تسا . ریز  تروص  هب  دشابیم  هژورپ  ره  هب  طوبرم  هک  همانرب  تامیظنت  هحفص 

. تاحفص شیامن  عون  نوکیآ و  هیشاح و  گنر  زا  معا  داد  رییغت  ناوتیم  ار  تاحفص  يرهاظ  تاصخشم  نینچمه  دراد . هدهع  رب 
. تسا هدش  هدناجنگ  اهداهنشیپ  تساوخرد  يارب  یسردآ  لفق و  تاعالطا  جارختسا  يارب  مه  یسردآ 

هژورپ تامیظنت  مرف  ریوصت  لکش 2 4 
هب نآ  يرهاظ  لکش  دراد . رارق  یلصا  هحفص  یبناج  ياههمانرب  يونم  رد  تسا  هدش  یحارط  اهباتک  يراذگسیدنا  يارب  هک  ياهمانرب 
هب یتدم  باتک  تیفرظ  هب  هتسب  دوشیم و  عورش  يراذگسیدنا  تایلمع  هداد  هاگیاپ  زا  باتک  باختنا  اب  مرف  نیا  رد  تسا . ریز  تروص 

. دنکیم هریخذ  باتک  رانک  رد  هاگیاپ  نامه  نورد  رد  ار  تاغل  تاعالطا  دماجنایم و  لوط 
باتک يراذگسیدنا  هناماس  مرف  ریوصت  لکش 2 5 

ياه 03112333045و نفلت  هرامش  اب  زکرم  شورف  یناگرزاب و  دحاو  اب  شرافس  يارب  تسا و  یقفاوت  لوصحم  نیا  تمیق 
. دیئامرف لصاح  سامت   09132000109

. ددرگ یم  هئارا  يا  هخسن  تروص 3  هب  لوصحم  نیا 
يا  هفرح  درادناتسا 3 - هداس 2 - -1

. دیشاب کیدزن  هدنیآ  رد  همانرب  نیا  باذج  دیدج و  ياههخسن  رظتنم 

v.1 هیمئاق هارمه  نفلت  یلاتیجید  هناخباتک 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رد نازیزع  امش  ياهاضاقت  هوبنا  هب  هجوت  اب  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هارمه  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناربراک  هب  هدژم 

یم نازیزع  دیدرگ  مهارف  ناکما  نیا  هللا  دمحب  هدرشف  حول  کی  يور  رب  زکرم  نیا  هارمه  نفلت  رازفا  مرن  تالوصحم  هیلک  هئارا  صوصخ 
زا یسیلگنا ) یبرع و  یسراف ،  نابز (  هس  هب  عوضوم و  رد 72  ( Android  ) و ( java  ) هارمه نفلت  باتک  دلج  زا 3000  شیب  دنناوت 

 . دنیامن هیهت  یتنرتنیا  دیرخ  قیرط 
: لماش هناخباتک  یلصا  نیوانع 

ماما - 6 اهیلع ؛) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  - 5 هلآ ؛) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  - 4 نیموصعم ؛ - 3 ناربمایپ ؛ - 2 ینآرق ؛ فراعم  - 1
رقاب دمحم  ماما  - 10 مالسلا ؛) هیلع   ) داجس ماما  - 9 مالسلا ؛) هیلع   ) نیسح ماما  - 8 مالسلا ؛) هیلع   ) نسح ماما  - 7 مالسلا ؛) هیلع   ) یلع
ماما - 14 مالسلا ؛) هیلع   ) اضر ماما  - 13 مالسلا ؛) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  - 12 مالسلا ؛) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  - 11 مالسلا ؛) هیلع  )

؛) هجرف یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ماما  - 17 مالسلا ؛) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  - 16 مالسلا ؛) هیلع   ) يداه ماما  - 15 مالسلا ؛) هیلع   ) داوج
-27 داعم ؛  - 26 دیحوت ؛ - 25 تماما ؛  - 24 زامن ؛  - 23 جح ؛ - 22 داهج ؛  - 21 تاداقتعا ؛ - 20 ثیدح ؛ - 19 هغالبلا ؛ جهن  فراعم  - 18

نایدا و - 35 ماکحا ؛ هقف و  -34 تارایزو ؛ اعد  - 33 تادابع ؛ - 32 فورعم ؛ هب  رما  - 31 توبن ؛ - 30 لدع ؛ - 29 تاکز ؛ - 28 سمخ ؛
شسرپ و - 42 یسانشناور ؛ - 41 ناکدوک ؛ - 40 ناوناب ؛ - 39 ناناوج ؛ - 38 هداوناخ ؛ - 37 یمالسا ؛ تیبرت  قالخا و  - 36 بهاذم ؛

رنه - 50 رتویپماک ؛ - 49 تغل ؛ گنهرف  - 48 همانیگدنز ؛ - 47 قطنم ؛ هفسلف و  - 46 مالک ؛ -45 يوزوح ؛ - 44 گنهرف ؛ -43 خساپ ؛
-59 تیریدم ؛ -58 داصتقا ؛ - 57 ياسر ؛ عالطا  - 56 سدقم ؛ عافد  -55 ناتساد ؛ - 54 رعش ؛ - 53 تایبدا ؛ - 52 یکشزپ ؛ -51 يرامعمو ؛
؛ نافرع فوصت و  - 66 یقوقح ؛ - 65 يرادباسح ؛ - 64 یسانش ؛ عماج  - 63 تایضایر ؛ - 62 هاگشناد ؛  - 61 یسرب ؛ دقن و  - 60 خیرات ؛

هقرفتم و - 72 کمایپ ؛ عماج  کناب  - 71 باوخ ؛  ریبعت  عماج  کناب  - 70 اه ؛ تیصخش  ءاملع و  -69 اه ؛ تبسانم  - 68 نکاما ؛ - 67
یمومع

هب ثوتولب  قیرط  زا  میقتسم  لاسرا  اه و  باتک  رد  وجتسج  اب  باذج  یطیحم  لماک ،  يدنب  هتسد  اب  دیناوت  یم  ار  یگنهرف  هتسب  نیا 
 . دییامن هدهاشم  پیلک  توص و  سکع ،  هارمه 

. دشاب یم   DVD کی رد  لایر  رازه  دص  لایر   100000  : اواج لوصحم  تمیق 
دشاب یم   DVD کی رد  لایر  رازه  دص  لایر   100000 دیوردنآ :  لوصحم  تمیق 

هدش رشتنم  ياه  باتک 

ناهنپ دیشروخ  - 1

ناهنپ دیشروخ 
: باتک تاصخشم 
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يوبن دیجم  دیس  فلوم : ناهنپ  دیشروخ  روآدیدپ : مان  ناونع و 
1386. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  / ناهفصا رشن : تاصخشم 

ص 248 يرهاظ : تاصخشم 
 ( جع يدهم  ترضح  هرابرد  اهراتفگ : زا  ياهعومجم  : ) تسورف

سیونریز  تروص  هب  نینچمه  307 ؛ همانباتک ص 336 -  تشاددای : یلبق  یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 
: لماش باتک  یلصا  نیوانع 

؛ مهد سرد  مهن ؛ سرد  متشه ؛ سرد  متفه ؛ سرد  مشـش ؛ سرد  مجنپ ؛ سرد  مراهچ ؛ سرد  موس ؛ سرد  مود ؛ سرد  لوا ؛ سرد  همدقم ؛
؛ مهدـجه سرد  مهدـفه ؛ سرد  مهدزناـش ؛ سرد  مهدزناـپ ؛ سرد  مهدراـهچ ؛ سرد  مهدزیـس ؛ سرد  مـهدزاود ؛ سرد  مهدزاـی ؛ سرد 

اه یقرواپ 

تیودهم ياهینتسناد  - 2

 : تیودهم ياهینتسناد 
(( جع  ) نامز ماما  نوماریپ  عوضوم   800 … ( ؟  هک دیناد  یم  ایآ 

: باتک تاصخشم 
1388 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس :

دیـس ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  تیودهم / ) ياهینتـسناد   … ( ؟  هک دیناد  یم  ایآ  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
يوبن دیجم 

ناهفصا 1388. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : رشن : تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  يرهاظ : تاصخشم 

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نب  م ح م د  عوضوم :
( جع  ) نامز ماما  نوماریپ  عوضوم   800 عوضوم :

: لماش باتک  یلصا  نیوانع 
نایدا لوا ؛ تمسق  نایدا  مالـسلا ؛) هیلع   ) يدهم ترـضح  تماما  تابثا  مالـسلا ؛) هیلع   ) يدهم ترـضح  دوجو  تابثا  اه ؛ یگژیو  همدقم ؛

؛ تبیغ تلع  تبیغ ؛ مالـسلا ؛) هیلع   ) يدـهم ترـضح  هب  طوبرم  بتک  نانخـس ؛ تهابـش ؛ لئاضف ؛ باقلا ؛ ءامـسا و  تدالو ؛ مود ؛ تمـسق 
؛ نارای مئالع ؛ راظتنا ؛ تبیغ ؛ رصع  فیلاکت  تبیغ ؛ یتخس  تافرـشت ؛ يربک ؛ تبیغ  نیغورد ؛ نایعدم  باون ؛ يرغـص ؛ تبیغ  تبیغ ؛ هدیاف 

تعجر مالسلا ؛) هیلع   ) يدهم ترضح  تموکح 

یبن 1 سای  ياهجنر  - 3

یبن 1 سای  ياهجنر 
 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  یناگدنز  زا  يرصتخم 

 : لماش باتک  نیا 
هلمح مود :  شخب  مالسلا ، )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  ياهتیمولظم  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) نیموصعم تارـضح  تایاور  تسخن  شخب  همدقم ، 
اهیلع  ) ارهز ترـضح  عنم  مراهچ :  شخب  مالـسلا ، )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  رب  هدراو  تابرـض  موس :  شخب  ساـی ،  لـگ  غاـب  هب  هنایـشحو 
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 (. مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  نوماریپ  راعشا  مجنپ :  شخب  نانمشد ،  طسوت  هیرگ  زا  مالسلا ) 

یبن 2 سای  ياهجنر  - 4

یبن 2 سای  ياهجنر 
 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  یناگدنز  زا  يرصتخم 

 : لماش باتک  نیا 
هلمح مود :  شخب  مالسلا ، )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  ياهتیمولظم  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) نیموصعم تارـضح  تایاور  تسخن  شخب  همدقم ، 
هنابش نفد  مراهچ :  شخب  مالسلا ، )  اهیلع   ) یلع نب  نسحم  ترـضح  تداهـش  نینج و  طاقـسا  موس :  شخب  سای ،  لگ  غاب  هب  هنایـشحو 

همولظم هب  هدراو  تابرض  مشـش :  شخب  مالـسلا ، )  اهیلع   ) خیرات همولظم  هب  تیذا  رازآ و  مجنپ :  شخب  مالـسلا ، )  اهیلع   ) خیرات همولظم 
اهیلع  ) خیرات همولظم  قح  ندرک  بصغ  متشه :  شخب  مالـسلا ، )  اهیلع   ) خیرات همولظم  رب  اه  ملظ  متفه :  شخب  مالـسلا ، )  اهیلع   ) خیرات

 (. مالسلا

ع)  ) تیب لها  میرک  - 5

ع)  ) تیب لها  میرک 
( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یناگدنز  زا  يا  هصالخ 

یحتف سردم  وناب م .  هدنروآ :  درگ 
لماش : 

هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  مکح  مالـسلا ، ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  لئاضف  يرـصتخم  مالـسلا ، ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  تدالو  همدـقم ، 
هاگدید زا  مالسلا )  امهیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  لئاضف  ینـس ،  هعیـش و  بتک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  لئاضف  مالـسلا ،)

هبطخ نوگانوگ ،  ياه  هنیمز  رد  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  نانخس  مالسلا ، ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  نادنزرف  تنـس ،  لها  ياملع 
( ، مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  حلص  تلع  مالـسلا ، ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  تداهـش  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ياه 

عبانم مالسلا ، ) هیلع   ) یبتجم نسح  نحتمم  ماما  روضح  بدا  ضرع 

نیرحبلا جرم  - 6

نیرحبلا رم ج 
: باتک تاصخشم 

1387، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
یناهفصا یلازغ  اضرمالغ  نیرحبلا / رم ج  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1387. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

راعشا عوضوم : 
(س) ارهز ترضحاب  هطبار  رد  تایعابر  مامضناب  (ع) نینمؤملاریما تبقنمو  حدم  رد  یعابر   110)

: لماش باتک  یلصا  نیوانع 
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هیثرم ياه  یتیب  کت  مالسلا ؛ اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تایعابر  مالسلا ؛ هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تایعابر  دیاصق ؛ همدقم ؛

ایرد رفاسم  - 7

ایرد رفاسم 
: باتک تاصخشم 

1389، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
يرواد  قداص  امهیلع /) هللا  تاولص  ) یلع نب  نسحم  ترضح  ایرد  رفاسم  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1389. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

( امهیلع هللا  تاولص   ) یلع نب  نسحم  عوضوم : 
اه تیصخش  عوضوم : 

: لماش باتک  یلصا  نیوانع 
؛) هیلع هللا  تاولص  ) نسحم شیاتس  رد  یلاعت  قح  مالک  هیلع ؛) هللا  تاولص  ) نسحم ترـضح  هرابرد  ماّظن »  » فارتعا نتم  همدقم ؛ هب ؛ میدقت 
هن تسا ،  تیب  لها  ام  زا  نسحم  ترضح  دیزگرب ؛؟  ار  هیلع ) هللا  تاولص  ) نسحم مان  یسک  هچ  تسا ؛ لاعتم  دنوادخ  ياهمان  زا  نسحم » »
زا یکی  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نسحم دوـش ؛ یم  مکح  شنـالتاق  هراـب ي  رد  تماـیق  رد  هک  تسا  نیلوـتقم  نیلوا  ص )  ) نـسحم يرگید ؛ زا 

شتآ رب  یعطق  هدارا ي  نسحم ؛ تداهش  مایا  رد  امهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف مّلـسم  قح  راکـشآ  بصغ  دشاب ؛ یم  عِدوَتـسُم  ِّرِـس  قیداصم 
ادـخ لوسر  زا  هچنآ  اهیلع ؛) هللا  تاولـص  ) ارهز ترـضح  هناخ  هب  موجه  هناخ ؛ رد  ندز  شتآ  هلالج ؛ مسق  اب  نآ  هب  دـیدهت  اـی  هناـخ  ندز 

( اهیلع هللا  تاولص   ) همطاف هچنآ  تسا ؛ هدش  تیاور  هیلع ) هللا  تاولص   ) یلع ترـضح  زا  هچنآ  تسا ؛ هدش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
تداهـش هب  جارعم  رد  دـنوادخ  نداد  ربـخ  اـملع ؛ ناـگرزب  مـالک  زا  یمیظع  عمج  رد  نسحم  تداهـش  تامدـقم  زا  یخرب  تسا ؛ هدوـمرف 

تیصو رد  ص )  ) نسحم تداهش  هیلع ؛) هللا  تاولص   ) نسحم تداهش  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ رابِخا  اهیلع ؛) هللا  تاولـص   ) نسحم
یگنوگچ هیلع ؛) هللا  تاولص   ) نسحم نفد  لحم  یمود ؛ زا  لقن  هب  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسحم تداهش  اهیلع ؛) هللا  تاولص   ) همطاف شردام 

هللا تاولص   ) نسحم تسا ؛ (ص ) نسحم هاوخ  نوخ  تعجر  رد  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف تعجر ؛ رد  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نسحم ندروآ 
نیلتاق لاوحا  هلآ ؛) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ طسوت  هیلع ، ) هللا  تاولـص  ) نسحم نـالتاق  نعل  دـهاوخ ؛ یم  يراـی  لاـعتم  دـنوادخ  زا  هیلع )

تمایق رد  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسحم

خیرات مولظم  - 8

خیرات  مولظم 
 : لماش هک  دشاب  یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  ترضح  ياهجنر  زا  يا  هدیزگ 

دعب مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما  تیمولظم  مالـسلا ، ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما  تیمولظم  ریوصت  ادخ و  لوسر  راتفگـشیپ ، 
یلو نتشاذگ  اهنت  للع  مالسلااهیلع ، )   ) ارهز ترضح  نفد  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما  تیمولظم  ادخ ،  لوسر  تداهـش  زا 

( ، ص  ) ربمایپ نارـسمه  یخرب  يوس  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما  تیمولظم  مالـسلا ، ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماـما  ادـخ ، 
هتابن نب  غبصا  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما  شیامرف  نیرخآ  مالـسلا ، ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما  یگدنز  زا  گرب  نیرخآ 

زا مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما  تیمولظم  تداهـش ،  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما  تلیـضف  رد  مالک  نیرخآ  ، 
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تیمولظم مالسلا ، ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما  نیفکت  لیـسفت و  مالـسلا ، ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما  تداهـش  راوگرزب ،  نآ  نابز 
ناشرهطم دقرم  ندوب  یفخم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما  تیمولظم  تداهش ،  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  ماما 

(. مالسلا هیلع   ) بلاطوبا ترضح  همئالا  وبا  نوماریپ  دنچ  ینخس  ، 

عیقب يارب  مدق  کی  - 9

عیقب يارب  مدق  کی 
: باتک تاصخشم 

1388  ، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم   : هسانشرس
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  عیقب / يارب  مدق  کی  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1388. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن   : يرهاظ تاصخشم 

اپیف  : یسیون تسرهف  تیعضو 
: لماش باتک  یلصا  نیوانع  عیقب  عوضوم : 

رکشتو ریدقت  عیقب ؛ يایحا  اب  هطبار  رد  تاداهنشیپ  شاب ؛! رایشه  عیقب ؛ دایرف  همدقم ؛

نانموم ردام  هجیدخ  - 10

نانمؤم ردام  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 
1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس

، يوبن دیجم  دیس  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  نانمؤم / ردام  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  : روآدیدپ مان  ناونع و 
یناهفصا یلازغ  یلع 

ناهفصا 1390. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

هلعش تاداسلا  لوتب  هموحرم  دوبدای  هب 
: لماش باتک  یلصا  نیوانع 

مالس هجیدخ  ترضح  جاودزا  اهیلع ؛ هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دلوت  اهیلع ؛ هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  بسن  همدقم ؛ باتک ؛ تاصخـشم 
يهیرهم دقع و  يهبطخ  جاودزا ؛ ماگنه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  نس  اهیلع ؛ هللا 
نینمؤملا ما  هیرهم  اهیلع ؛ هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  دقع  يهبطخ  نتم  رگید ؛؟! یخیرات  هابتـشا  کی  اهیلع ؛ هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 

هجیدخ ترضح  یگدنز  اهیلع ؛ هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  اهیلع ؛ هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
راکـشآ توعد  دروآ ؛ نامیا  هک  ینز  نیلوا  اهیلع ؛ هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  یگدـنز  رد  مهم  ياهعقاو  تلاسر ؛ زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس 

ّما یمارگ  باقلا  مالسا ؛ دربشیپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  شقن  مالسا ؛ هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
مالس هجیدخ  ترضح  يایاصو  اهیلع ؛ هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  تلحر  اهیلع ؛ هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا 
يربک يهجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  لئاضف  نارق ؛ رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  اهیلع ؛ هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لزنم  اهیلع ؛ هللا 

مالس هجیدخ  ترضح  همان  ترایز  ملـس ؛: هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالک  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  اهیلع ؛ هللا  مالس 
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مالس هجیدخ  ترضح  یسانشباتک  هدافتـسا ؛: دروم  تالاقم  عبانم ؛: تسرهف  اهیلع ؛ هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  حدم  رد  راعـشا  اهیلع ؛ هللا 
یقرواپ ام ؛ هراب  رد  هجوت ؛ هقباسم ؛ یتست  تالاؤس  اهیلع ؛ هللا 

رثوک کسویک  بو 

رثوک  دنمشوه  کسویک  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  هناماس 
 Kosar kiosk

 : رد يریگ  راکب  لباق  /1
 ، یناسر عالطا  ياه  دحاو  اه ،  تکرـش  اه و  نامزاس  یبال  اه ،  هزوم  دـجاسم ،  یگنهرف ،  زکارم  یمومعرباعم ،  نکاما و  اه ،  هاگـشیامن 

پاش یفاک  اه ،  لته  ییامنیس ،  زکارم  اه ،  کناب  بعش  اه ،  ناروتسر  اه ،  هاگشورف  سنارفنک ،  ياهنلاس  اه ،  یمومع  طباور  تاغیلبت و 
يرگشدرگ زکارم  اه ،  كراپ  اه ،  رتائت  یفمآ  اه ،  رهش  يدورو  یتاغیلبت ،  ياه  رنب  اه و  دروبلیب  ورتم ،  ياه  هاگتسیا  اه ،  هاگ  دورف  اه ، 

عالطا تاغیلبت و  هب  هک  يزکارم  هیلک  کچوک و  گرزب و  يراجت  زکارم  سرادـم ،  اه و  هاگـشناد  يرب ،  رفاسم  ياه  هناـیاپ  یحیرفت ،  و 
رب ار  دوخ  يابیز  یتاغیلبت و  ياه  لیاف  راکدوخ  یناسآ و  هب  دیناوت  یم  امش  قوف ،  هدش ي  رکذ  همه ي  رد  دنشاب .  هتـشاد  جایتحا  یناسر 

 . دشخبب يا  هزات  ناج  تردق و  دوخ  یناسر  عالطا  تاغیلبت و  ثحبم  هب  لکش  نیدب  دییامن و  لاسرا  نارگید  لیابوم  یشوگ  يور 
 : رثوک دنمشوه  کسویک  متسیس  یفرعم  /2

 : تسا هتفای  لکشت  ریز  دراوم  زا  متسیس  نیا 
لاصتا تیلباق  نیبرود ،  ریف ،  یلپمآ  وگ  دـنلب  ( ، finger touch  ) یسمل روتینام  لماک ،  سیک  بیز ،  هندب  لماش :  کسویک  هاگتـسد 

یج ناوخ ،  تراک  هاگتسد  دنمشوه ،  ثوتولب  يا  هفرح  رازفا  تخـس  رتنیرپ ،  بصن  ناکما   ، Wireless و LAN هکبش تنرتنیا و  هب 
 ... دنمشوه و کسویک  يایوپ  رازفا  مرن  مدوم ،  ما  سا 

رثوک :  کسویک  هاگتسد  هنومن  /3
رثوک :  کسویک  هاگتسد  ياه  تیلباق  اه و  یگژیو  /4

بآ  دض  ناهفصا و  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تخاس  لصا  هندب  -
کسویک  يور  رب  دنمشوه  ثوتولب  تفایرد  لاسرا و  هاگتسد  بصن  ناکما  -

هاگتسد  يور  رب  رتنیرپ  نز و  تراک  هاگتسد  بصن  ناکما  -
قرب  ظفاحم  نف و  ریاف ،  یلپمآ  ییویرتسا ،  وگ  دنلب  ياراد  -

 ( لاس  30 ات دیفم  رمع  مکحتسم (  هندب  -
چنیا  17 و 20  زیاس :  ود  رد  روتینام  -

يا  هبرض  یترارح و  يروانف  ود  اب  چات  هحفص ي  -
مرگولیک  یلا 50  نیب 35  هاگتسد  یبیرقت  نزو  -

روشک )  رد  دوجوم  لدم  نیرتنردم  نیرت و  ابیز  هتفای (  تخاس  ابیز و  رایسب  یحارط  -
کسویک یناکم  تیعقوم  يرادیاپ  تهج  لقث  زکرم  قیقد  یحارط  -

ربتعم  یتناراگ  لاسکی  ياراد  -
 : رثوک دنمشوه  کسویک  رازفا  مرن  ياهتیلباق  /5

دودحمان  ياه  ونم  ریز  ونم و  تروص  هب  یتاعالطا  ياه  لیاف  عاوونا  يدنب  هقبط  -
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روتینام  يور  رب  تاعالطا  شیامن  ربراک و  طسوت  تشگنا )  رثا  اهونم (  یسمل  باختنا  -
هارمه  نفلت  يور  رب  یباختنا  تاعالطا  راکدوخ  ندومن  ثوتولب  -
ربراک  رظن  دروم  لیمیا  سردآ  يور  رب  تاعالطا  ندرک  لیمیا  -

کسویک  هب  لصتم  رگپاچ  هب  رظن  دروم  ياه  لیاف  لاسرا  -
متسیس  هب  دودحم  یسرتسد  يارب  يربراک  يالاب  تینما  -

 .... و مادختسا ،  تاداقتنا ،  تاداهنشیپ و  یجنس ،  رظن  هقباسم ،  اه (  تمرف  عاونا  يایوپ  یحارط  هیهت و  -
همانرب صـصخت و  هب  زاین  نودـب  هژیو  ياه  هولج  تاعالطا و  اهونم ،  شیامن  هوحن  زیاس ،  تامیظنت  تهج  فاطعنا  لباق  الماک  يرامعم  -

سیون 
 .... و ، swf ، html، pdf، jpg،avi، exe، mp3 هلمج زا  ینتم  یتوص و  يریوصت ،  نشنمینا ،  ياه  لیاف  عاونا  شیامن  -

 .... یبرع و یسیلگنا ، یسراف ،  فلتخم :  ياه  نابز  هب  یناسر  عالطا  -
 .... اه و ونم  دیدزاب  شرازگ  یناسر ،  عالطا  شرازگ  درکلمع :  شرازگ  -

رازفا  مرن  لخاد  زا  یجراخ  ياه  همانرب  لیاف و  هنوگ  ره  يارجا  -
زودنیوو  همانرب  هب  رگبیرخت  ناربراک  دورو  ناکما  مدع  تهج  یتینما  حوطس  دوجو  -

يزاجم  یقیقح و  سوم  دیلک و  هحفص  اب  راک  -
هکبش  يور  رازفا  مرن  تامیظنت  -

تاغیلبت  یناسر و  عالطا  ياه  دربراک  يارب  یناقوف  شیامن  رنب  ياراد  -
ربراک  يارب  متسیس  اب  راک  لماک  حوضو  یگداس و  -

میظنت  لباق  یتاغیلبت   screen saver شیامن -
یسمل  ياه  رگشیامن  هحفص  اب  راک  تهج  لماک  قابطنا  -

 vista/xp/server window/7 فلتخم ياه  زودنیو  يور  رب  بصن  تیلباق  -
متسیس  ریدم  تامیظنت  ساسا  رب  یتنرتنیا  فلتخم  ياه  تیاس  هب  لاصتا  تیلباق  -

يرتشم  صاخ  ياهزاین  تروص  رد  متسیس  ندش  یشرافس  ناکما  -
رثوک :  دنمشوه  کسویک  رازفا  مرن  یلصا  مرف  زا  يا  هنومن  /6

 . دریگ یم  تروص  سیون  همانرب  صصخت  زا  زاین  یب  يرتشم و  دوخ  طسوت  اهونم  تاعالطا و  رهاظ ،  یحارط 
رثوک :  کسویک  بو  رازفا  تخس  لدم  تسیل  /7

AE2010specification
Genuine window 7 home premiemOperaiting system

Athlon x2 3250eCpu configuration
AMD RS780G+SB710Chipset

Integrated ATI Radeon HD 3200VGA
OptionalTouch panel

LCD Resolution(900×1600")20
DDR2 4GBMemory
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3w with SRS Premium sound Speaker×2
10/100/1000LANCommunication

b/g/nWireless LAN 11 802
N/AIEEE 1394I/O

(YesE-SATA(USB combo

in-1Card Reader-4
D-sub out×1.Dsub in ×1D-sub

N/AHDMI

6USB
N/AVGA input

yesMic-inAudio jack
yesHeadphone out

Mwebcam 1.3
Optional (USB interface)TV tuner

GBHDDStorage 500
Tray-in DVD super multi Optical Drive

yeskeyboardKeyboard & mouse

yesMouse

yesPowerpower

90Wadapter

(VESA standardVESA(wall mount

 : رثوک کسویک  تمیق  تسیل  /8
 ( لایر هب  غلبم (  تامدخ   / لوصحمفیدر

رازفا 20000000 تخس  هارمه  هب  یناسر  عالطا  کسویک  هاگتسد  1
ناگیار چات  هحفص  2

یگنهرف 1100000 رازفا  مرن  هارمه  هب  هوبنا  ثوتولب  لاسرا  متسیس  3
دنمشوه 1100000 کسویک  تاعالطا  تیریدم  رازفا  مرن  کسویک –  يآ  4

ناگیار رازفا  مرن  یحارط  کسویک و  هیلوا  تاعالطا  دورو  5
یتناراگ 800000 6

تعاس 3000000 تدم 2  هب  يزاس  هریخذ  7UPS
لایر   26000000 لک :  غلبم 

 . ددرگ یم  رسک  لک  غلبم  زا  نتساوخن  تروص  رد  الاب  ياه  دنب  زا  مادک  ره  رکذت : 

هدش رازگرب  ياه  هاگشیامن  اه و  هراونشج 
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هدش رازگرب  ياه  هاگشیامن  اه و  هراونشج 

دایتعا و هراونـشج  ناهفـصا 1389 3 - لاتیجید  هناسر  هاگـشیامن  يرازگرب  ناهفـصا 1388 2 - لاتیجید  هناـسر  هاگـشیامن  يرازگرب  - 1
تریصب هاگشیامن  نارس 1388 6 - سالجا  نلاس  تمواقم  هراونـشج  ییافوکـش 5 - يروآ و  ون  ناگدیزگرب  هراونـشج  هناسر 1389 4 -

نکسم و نامزاس  هاگـشیامن  ناهفصا 1388 9 - رگراک  هناخ  هاگـشیامن  نارهت 1387 8 - ناهفـصا و  جح  هاگـشیامن  ناهفصا 1389 7 -
نارهت 1389 نآرق  هاگشیامن  ناهفصا 1388 12 - نآرق  هاگشیامن  ناهفصا 1387 11 - نآرق  هاگشیامن  ناهفصا 1388 10 - يزاسرهش 

هچرد 1388 یگنهرف  نوناک  هاگشیامن  نارهت 1388 14 - یلصم  نآرق  هاگشیامن  - 13

زکرم يربخ  ياه  ساکعنا 

هناسر دایتعا و  هراونشج  رد  لوا  هبتر  بسک 
انریا

يا هنایار  تاقیقحت  زکرم  هک  داد  نایاپ  دوخ  راـک  هب  یلاـح  رد  هبنشراهچ 29/2/89  زور  رـصع  هناسر  دایتعا و  هراونـشج  نیموس  نارهت - 
. درک بسک  ار  هراونشج  نیا  لاتیجید  ياه  هناسر  شخب  لوا  هبتر  ناونع  ناهفصا ،  هیمئاق 

، يرادینـش يرادید ، ياههناسر  شخب  راهچ  رد  رترب  راثآ  یفرعم  اب  هناسر  دایتعا و  هراونـشج  نیموس  انریا ، یعامتجا  راگنربخ  شرازگ  هب 
ردـخم و داوم  اب  هزرابم  داتـس  لک  ریبد  يروهمج و  سییر  رواشم  مدـقم  يدـمحا  لیعامـسا  روضح  اـب  یمـسارم  رد  بوتکم  لاـتیجید و 

تفای . نایاپ  داشرا  ریزو  یتاعوبطم  نواعم  نیمار  یلع  دمحم 
راهچ يرادـید و  ياههناسر  شخب  هد  يرادینـش ، ياههناسر  شخب  تفه  بوتکم ، ياههناسر  لاعف  شخب  تفه  رترب  راثآ  مسارم  نیا  رد 

. دندرک تفایرد  ار  هناسر  دایتعا و  هراونشج  نیموس  سیدنت  ریدقت و  حول  لاتیجید  ياههناسر  شخب 
نیا لوا  هبتر  دایتعا )  ياهینتسناد   ) ناونع اب  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هروظنم ) هسرازفا  مرن   ) لاتیجید ياههناسر  شخب  رد 

. دومن بسک  ار  هراونشج 
: تفگ مسارم  نیا  رد  هناسر  دایتعا و  هراونشج  نیموس  سییر  يرذن  نیزرف  میحر 

 300 لماش هک  رثا    449 يرادـید ياههناسر  شخب  رد  رثا  ،  173 يرادینـش ياههناسر  شخب  رد  رثا  رازه و  ، کـی  هراونـشج  نیا  يارب 
بوتکم و644 ياههناسر  شخب  رد  رثا    34. دوب هدش  لاسرا  هراونشج  هناخریبد  هب  لاتیجید  ياههناسر  شخب  رد  رثا 

زکرم لماع  ریدم  اب  جوم  يرازگربخ  هبحاصم 
7:48ق.ظ)  ) دادرخ 1389  5

: ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  لماعریدم 
دشاب لاتیجید  ياضف  رد  تیلاعف  هعسوت  زاس  هنیمز  دیاب  مدرم  لابقتسا 

، دربیم يدایز  هنیزه  گنهرف  هصرع  رد  تیلاعف  هک  نیا  اب  تفگ : ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  لماعریدم  جوم -  يرازگربخ 
. دشاب لاتیجید  ياضف  رد  تیلاعف  هعسوت  زاس  هنیمز  دیاب  ناناوج  هژیو  هب  مدرم  لابقتسا  اما 

رد لاتیجید  ياههناسر  رـضاح  لاح  رد  تشاد : راـهظا  ناهفـصا  رد  جوم  راـگنربخ  اـب  وگتفگ  رد  يوبن  دیجمدیـس  جاـح  مالـسالا  تجح 
یگنهرف و ياهشخب  رد  هژیو  هب  يزاجم  ياضف  هصرع  رد  تیلاعف  دـنراد و  يرت  نییاپ  هاگیاج  هتفرـشیپ  ياهروشک  اب  هسیاـقم  رد  روشک 

. دراد يدایز  راک  ياج  یبهذم 
: تفگ درک و  هراشا  ریخا  ههد  رد  لاتیجید  ياضف  زا  ناناوج  هژیو  هب  مدرم  لابقتسا  هب  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  لماعریدم 
هب دشاب ، هتخانـشان  دیدج و  ناناوج  يارب  اضف  نیا  هک  ینامز  ات  دراد و  دوجو  تذـل  يدـیدج  زیچ  ره  رد  هدـمآ  تایاور  رد  هک  روطنامه 
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. دنهدیم ناشن  هقالع  نآ  زا  هدافتسا 
رازفا مرن  دودـح 700  نوـنک  اـت  زکرم  نیا  رد  تـفگ : درک و  هراـشا  زین  ناهفـصا  هیمئاـق  ياهناـیار  تاـقیقحت  زکرم  ياـهتیلاعف  هـب  يو 

رد هک  هدـش  هجاوم  ناناوج  بوخ  لابقتـسا  اب  یحارط و  هارمه  نفلت  يارب  یتوافتم  ياههناخباتک  نینچمه  هدـش  یحارط  هارمه  ياـهنفلت 
. تسا هدوب  رثؤم  زین  هعلاطم  گنهرف  شرتسگ 

، درک هدافتـسا  لاتیجید  ياضف  رد  تیلاعف  هعـسوت  يارب  ناناوج  هژیو  هب  مدرم  لابقتـسا  زا  دـیاب  هک  نیا  رب  دـیکأت  اـب  يوبن  مالـسالا  تجح 
ياضف هصرع  رد  دیاب  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  روشک  نالوئـسم  داد  ناشن  اهناتـسا  رد  لاتیجید  ياههناسر  هاگـشیامن  يرازگرب  دوزفا :

. تفرگ رظن  رد  راک  نیا  يارب  نالک  ياههجدوب  داد و  ماجنا  يدج  یگنهرف  ياهراک  يزاجم 
مرن درک : ناشنرطاخ  تسناد و  هعماـج  رد  لاـتیجید  ياـضف  يراذـگریثأت  زا  یکاـح  ار  هدـش  یحارط  ياـهرازفا  مرن  زا  مدرم  لابقتـسا  يو 

ییاههنیمز رد  حیحـص  شزومآ  یملع و  لوصا  هیاـپ  رب  دـهدیم ، رارق  ناـبطاخم  راـیتخا  رد  ناـگیار  تروص  هب  زکرم  نیا  هک  ییاـهرازفا 
. تسا هدش  هجاوم  مدرم  ریگمشچ  لابقتسا  اب  اهرازفا  مرن  نیا  رتشیب  هناتخبشوخ  هک  هدوب  هداوناخ  لئاسم  دایتعا و  نوچ 

رگید یکی  ار  فلتخم  ياههنیمز  رد  هرواشم  یعرش و  لئاسم  هب  ینفلت  ییوگخـساپ  ناهفـصا ، هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  لماعریدم 
زا دـک  تفایرد  اب  حرطم و  ار  دوخ  لئاسم  یتحار  هب  زکرم  هناماس  اـب  ساـمت  اـب  ناـبطاخم  تفگ : درک و  ناونع  زکرم  نیا  ياـهتیلاعف  زا 

. دننکیم تفایرد  فافش  حیرص و  تروص  هب  ار  دوخ  تالاؤس  خساپ  تعاس  تدم 24  فرظ  هنایار 
هناماس نیا  قیرط  زا  ناصـصختم  طسوت  لاؤس  دودـح 200  هنازور  هک  يروط  هب  هدـش  هجاوم  يدایز  لابقتـسا  اب  هناماس  نیا  يو ، هتفگ  هب 

. تسا مادقا  تسد  رد  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایر  تاقیقحت  زکرم  رد  هناکدوک  ياهيزاب  نشیمینا و  تخاس  نینچمه  دوشیم . هداد  خساپ 
هب تیباهو  تالمح  ارماس و  يزاسزاب  یبهذم ، ینید و  ياههنیمز  رد  یتنرتنیا  تیاس  هد  يزادنا  هار  يوبن  دیجمدیس  جاح  مالـسالا  تجح 

زکرم ياهتیلاعف  رگید  زا  ار  هارمه  نفلت  ياهرازفا  مرن  یحارط  نینچمه  اـهنآ  هب  ییوگخـساپ  هعیـش و  سدـقم  ياـهناکم  عیـشت و  نییآ 
اب هنیمز  نیا  رد  تـسا  اـهتیلاعف  زا  رگید  یکی  دارفا  اـب  یکیزیف  طاـبترا  يرارقرب  دوزفا : درمـشرب و  ناهفـصا  هیمئاـق  ياهناـیار  تاـقیقحت 
. دنشابیم نآ  دیتاسا  زا  هدافتسا  زکرم و  هب  دمآ  تفر و  لاح  رد  مئاد  تروص  هب  رفن  دودح 800  هزییاپ  هناتسبات و  ياهسالک  يرازگرب 
هک زکرم  نیا  تفگ : درک و  هراشا  زکرم  نیا  رد  یگنهرف  تیلاعف  رتسب  ندوب  مهارف  هب  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  لماعریدم 

صخـشم رابتعا  صیـصخت  تروص  رد  دوشیم و  هرادا  یمدرم  ًـالماک  تروص  هب  رـضاح  لاـح  رد  تسا ، یبهذـم  تئیه  کـی  هب  هتـسباو 
. میهد شیازفا  ربارب  هد  ات  ار  نامتیلاعف  حطس  میناوتیم 

هنیمز رد  نیناوق  فعض  لیلد  نیمه  هب  هدوبن ، ییازدمآرد  سیسأت  ودب  زا  ناهفصا  هیمئاق  ياهنایر  تاقیقحت  زکرم  فده  دش : روآدای  يو 
. تسا هدرکن  داجیا  زکرم  يارب  یلکشم  يونعم  تیکلام 

یمالسا  تاغیلبت  نامزاس 
. دش رازگرب  ناهفصا  هیمئاق  رد  تمحر  ربمایپ  دالیم  گرزب  نشج 

تاغیلبت لک  هرادا  طسوت  ینـشج  مسارم  (ع ) قداص ماما  ترـضح  دالیم  و  ص )  ) یفطـصم دمحم  ترـضح  تداعـس  اب  دالیم  تبـسانم  هب 
. دشرازگرب ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  لحم  رد  ناهفصا  یمالسا 

زامن زا  دعب  هامدنفسا  مهدزاود  هبنشراهچ  زور  هک  مسارم  نیا  رد  ، ناهفـصا ناتـسا  یمالـسا  تاغیلبت  لک  هرادا  یمومع  طباور  شرازگ  هب 
. دنزادرپ یم  ع )  ) قداص ماما  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تدالو  یناوخ  يدولوم  هب  ع )  ) تیب لها  ناحادم  دوش ، یم  رازگرب  ءاشع  برغم و 

يروضح تاقباسم  يارجا  حیشاوت و  هورگ  يارجا  هزوح ، داتسا  یمالسا و  مولع  ققحم  یسدنهم  يدهم  دمحم  مالـسالا  تجح  ینارنخس 
. دوب دهاوخ  مسارم  نیا  ياه  همانرب  رگید  زا 

فراعم  ویدار 
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تعاس 12:28  ، 1387 نابآ 1 جرد : خیرات 
دندرک . ندید  فراعمویدار  زا  ناهفصا  همئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  دیلوت  ریدم  تاقیقحت و  ریدم  لماع ، ریدم 

رادـید ویدار  یـسایس  ياه  همانرب  ربخ و  ریدـم  یمومع و  طباور  ریدـم  اـب  ناهفـصا  هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  ناریدـم  زا  یعمج 
، يوبن دیجم  دیس  مالسالا  تجح  رادید  نیا  هیشاح  رد  تفرگ . رارق  یسررب  ثحب و  دروم  زکرم  ود  لماعت  ياه  هار  رادید  نیا  رد  دندرک .

يا هنایار  تاقیقحت  زکرم  دیلوت  ریدم  یناهفـصا ، یلازغ  نیـسح  و  تاقیقحت ؛ ریدـم  یناهفـصا ،  یلازغ  یلع  مالـسالا  تجح  لماع ؛ ریدـم 
ار تسا  هدش  دیلوت  ناشدوخ  طسوت  دـشاب و  یم  لیابوم  ياه  یـشوگ  یمامت  رد  بصن  لباق  هک  ناوضر  هضور  رازفا  مرن  ناهفـصا  هیمئاق 
امیس و فراعم  نآرق و  هکبـش  مق ، یناتـسا  زکرم  هب  رازفا  مرن  نیا  دیلوت  ربخ  ویدار ، یمومع  طباور  تمه  هب  تسا  ینتفگ  دندومن . یفرعم 

دونش تفگ و  همانرب  ویدار و  يربخ  ياه  شخب  رد  یسایس  ياه  همانرب  ربخ و  هورگ  دش  ررقم  نینچمه  دیدرگ . لاسرا  ربخ  یناهج  هکبش 
دیامن . مادقا  رازفا  مرن  نیا  یفرعم  هب 

تئارب 
( ناهفصا هیمئاق  بویت و  هعیش  تیاس  يراکمه  اب   ) کشا ثیدح  لیابوم  رازفا  مرن 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ءارهزلا ۀمطاف  ای  کیلع  مالسلا 

توغاطلا تبجلا و  نعلا  مهللا 
اب مییامن و  مایق  شیوخ  ینید  نایک  زا  عافد  هب  رـضاح  رـصع  اب  ماگمه  هک  تساـمرب  تاـطابترا ، تاـعالطا و  يرواـنف  هعـسوت  هب  هجوت  اـب 

رایتخا رد  هک  يرازفا  مرن  مییآرب . مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  زا  تئارب  تیالو و  گنهرف  يایحا  هب  دمآراک  ياهرازبا  نیا  زا  هدافتـسا 
یم ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تئارب و  یناسر  عالطا  هکبش  نارگـشهوژپ  تامحز  لصاح  دراد ، رارق  مرتحم  هدنناوخ  امش 

هقیدص ي ترضح  ازج  زور  هعیفش  ارسود و  نوتاخ  ّتیرـشب ، ملعم  ردپ و  هّللجم ي  ردام  تداهـش  مایا  ندیـسرارف  تبـسانم  هب  هک  دشاب ،
. ددرگ یم  میدقت  راوگزب  يوناب  نآ  نارک  یب  ناتسآ  هب  تسا و  هدش  هدیدرگ  میظنت  هیهت و  اهیلع  هللا  مالس  ارهزلا  همطاف  يربک 

توغاطلا تبجلا و  نعلا  مهللا 
www.shiatube.com

www.ghaemiyeh.com
مالسلا هیلع  نینموملاریما  ۀیالوب  نیکسمتملا  نم  انلعج  يذلا  دمحلا هللا 

امهیلا لام  نم  امهعایشا و  امهیبحم و  امهیتنبا و  توغاطلا و  تبجلا و  نعلا  مهللا 
تئارب یناسر  عالطا  هکبش 

www.shiatube.com
هزوح  هاگیاپ 

www.hawzah.net
هارمه نفلت  هژیو  دیجم » نآرق  ياه  ینتسناد   » رازفا مرن  دولناد 

هدرک مهارف  ار  هارمه  نفلت  هژیو  دـیجم » نآرق  ياه  ینتـسناد   » رازفا مرن  دولناد  ناکما  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  تیاـس 
. تسا

 www.iqna.ir ربخ : عبنم 
هـس رازفا  مرن  ینآرق  هعماج  یجنـسزاین  هب  هجوت  اب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  انکیا ،)  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  شرازگ  هب 
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هژیو ياه  تیلباق  اب  دیجم » نآرق  ياه  ینتسناد   » ناونع اب  يریوصتو ) یتوص  ياه  هاگتسد  هارمه ، نفلت  هنایار ، يور  رب  ارجا  لباق  ) هروظنم
تسا . دیلوت  تسد  رد 

نآرق لماک  همجرت  نآرق ، نتم  يور  رب  راگزیهرپ  داتـسا  توص  تیلباق  اب  میرک  نآرق  لماک  نتم  نوچ  ییاـه  تیلباـق  ياراد  رازفا  مرن  نیا 
مولع هناخباتک  میرک ، نآرق  لـماک  ریـسفت  اـیوگ و  توص  تیلباـق  اـب  یـسیلگنا  یـسراف و  ناـبز  ود  هب  يزاریـش  مراـکم  هللا  تیآ  زا  میرک 

تسا . ینآرق  ثیداحا  ینآرق و  تالاقم  ینآرق ،
، ینآرق یطخ  ياـه  هخـسن  ینآرق ، تاسـسوم  زکارم و  یفرعم  شلف ، ینتم و  تروص  هب  ینآرق  ياـه  هصق  ینآرق ، ياـه  خـساپ  شـسرپ و 

ياه همانرب  رگید  زا  ینآرق  ياه  حیـشاوت  یـشزومآ ، بلاطم  اهنآ و  همان  یگدـنز  هارمه  هب  نآرق  ناـیراق  توـالت  ینآرق  يرنه  ياـهولبات 
تسا . رازفا  مرن  نیا  رد  هدناجنگ 

ياـه هتکن  شلف ، تروـص  هب  ناربماـیپ  ياـه  ناتـساد  ناذا ، توـص  شلف ، تروـص  هب  یناوـخور  دـیوجت و  شزوـمآ  ینآرق ، ياـه  پیلک 
« دـیجم نآرق  ياه  ینتـسناد   » هروظنم هس  رازفا  مرن  هژیو  تاناکما  رگید  زا  ناکدوک  هژیو  هقباـسم  ینآرق ،  ياـه  يزاـب  ینآرق ،  هدـنزومآ 

دوش . یم  بوسحم 
زکرم تمه  هب  هک  تسا  رازفا  مرن  نیا  ياه  تیلباـق  زا  باذـج  ياـه  هماـنرب  يزاـجم و  هاگـشیامن  یبهذـم ، ياهرویـس  نیرکـسا  نینچمه 

. دریگ یم  رارق  ناربراک  سرتسد  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت 
( انکیا  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ 

 458239  : ربخ هرامش  رویرهش 1388 17:52:15  هبنش 10  هس 
؛ تفرگ ماجنا  نآرق  هاگشیامن  رد  هارمه  نفلت  هژیو  لاتیجید  هناخباتک  رازفامرن  هئارا 

نآرق هاگـشیامن  رد  یحارط و  ار  هارمه  نفلت  لاتیجید  هناخباتک  رازفامرن  ناهفـصا ، هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  يزاجم : ياـضف  هورگ 
تسا . هدرک  هضرع 

مرن (ع ) تیب لها  فراعم  گنهرف و  رـشن  فده  اب  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  انکیا ،)  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  شرازگ  هب 
تسا . هدرک  یحارط  هارمه  ياهنفلت  يارب  لاتیجید » هناخباتک   » ناونع اب  يرازفا 

، ناضمر هام  رد  یتشادهب  ياه  هیـصوت  حـیتافم ، رد  ناضمر  هزور ، ماکحا  هزور و  تمکح  هفـسلف و  يراد ، هزور  طیارـش  هینابعـش ، هبطخ 
كرابم هام  اب  عادو  (ع ) یلع ترـضح  حدم  رد  يراعـشا  ردق ، هروس  ریـسفت  (ع ) نسح ماما  زا  ثیدـح  ناتـساد و   40 نآرق ، رظن  زا  هزور 

تسا . رازفامرن  نیا  تایوتحم  زا  هیرطف و ...  ماکحا  ناضمر ،
تسا . ریاد  هر ) ) ینیمخ ماما  گرزب  یلصم  رد  هامرویرهش  ات 24  میرک  نآرق  یللملانیب  هاگشیامن  نیمهدفه  دوشیم ، يروآدای 

نایبت یگنهرف  هسسوم 
مرحم يارب  رگید  يا  همان  هژیو  يدـهلا  حابـصم  مییامن . یم  امـش  میدـقت  مایا  نیا  اب  بسانم  يا  همانرب  مرحم  ماـیا  ندیـسر  ارف  هب  هجوت  اـب 
نارای نانخس -  لئاضف -  هریـس -  خیرات -  همانیگدنز -  يوتحم : لماش  هک  دشاب  یم  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  زا  يراک 

یسانشباتک ترایز –  رعش - ناتساد -  يرادزع -  نیعبرا -  لتقم -  اروشاع -  البرک -  - 
فراعم  ویدار 

تعاس 17:48  ، 1387 نابآ 13 جرد : خیرات 
تاقیقحت زکرم  تمه  هب  هارمه  نفلت  ياه  یـشوگ  یمامت  يوررب  بصن  تیلباـق  اـب  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  هژیو  ناوضر  هضور  رازفا  مرن 

دش  دیلوت  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار 
ویدار ربـخ  هورگ  اـب  یـصاصتخا  يوگ  تفگ و  رد  ناهفـصا  هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  ریدـم  يوبن  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح 
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دروم لئاسم  دنناوت  یم  دوخ  هارمه  نفلت  ياه  یـشوگ  يور  رب  رازفا  مرن  نیا  بصن  اب  ادخ  هناخ  جاجح  تفگ :  ربخ  نیا  مالعا  اب  فراعم 
 . دنشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  جح  هنیمز  رد  دوخ  زاین 

ماکحا و هرونم ،  هنیدـم  همرکم و  هکم  هیعدا  لاـمعا و  نیغلبم ،  جاـجح و  زاـین  دروم  بتک  لـماش  جـح  یـصصخت  هناـخباتک  دوزفا :  يو 
تسا رازفا  مرن  نیا  ياه  شخب  هلمج  زا  ریوصت  هنییا  رد  جح  تاهبش و  هب  خساپ  عجارم ،  ياواتف  قبط  رب  هدرفم  هرمع  عتمت و  جح  کسانم 

.
تنوف رییغت  ناکما  نتم و  رد  هتفرشیپ  يوجتسج  هارمه ،  نفلت  ياه  یشوگ  یمامت  يور  رب  رازفا  مرن  نیا  بصن  ناکما  يوبن  ياقا  هتفگ  هب 

 . تسا ناوضر  هضور  رازفا  مرن  ياه  یگ  هژیو  هلمج  زا 
 . دوش یم  هئارا  ادخ  هناخ  نارئاز  نادنم و  هقالع  هب  مق  هیملع  هزوح  تامدخ  زکرم  هاگشورف  نارهت و  ناهفصا ،  ياهرهش  رد  رازفا  مرن  نیا 

ینید  لئاسم  هب  ییوگخساپ  زکرم 
اهیلع ) هللا  مالس  همطاف  ترضح  ) یمطاف ياهینتسناد  رازفا  مرن  دولناد 

هیمطاف مایا  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  طسوت  لیابوم  ياه  یـشوگ  يارب  هک  یمطاـف  ياـه  ینتـسناد  یبهذـم  رازفا  مرن 
. تسا هدش  دیلوت  هیهت و   1388

 : تسا ریز  تروصب  نآ  ياه  یگژیو  یخرب 
ترضح ياه  هینک  باقلا و  یماسا و  - 

س)  ) ارهز همطاف  يراتفر  ياه  هولج  جاودزا و  یکدوک ،  نارود  - 
(ع) نینموملاریما تیالو  رد  (س ) ارهز همطاف  شقن  - 

رکذ دای و  بقانم ، لئاضف و  رد  يریس  كدف ، - 
یسانشباتک رعش و  تداهش ، - 

 ( فیرشلا هرس  سدق   ) تجهب یقت  دمحم  یمظعلا  تیآ  ترضح  یناسر  عالطا  هاگیاپ 
تعاس 14:48  ریت 1388   27

تیاس یمارگ  ناربراک  زا  مه  رگید  دنمـشزرا  راک  ود  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ثعبم  دیعـس  دیع  کیربت  نمض 
 : دوش یم  امش  میدقت 

لامعا و جـح ، کسانم  لئاسملا ، حیـضوت  همانیگدـنز ، لـماش  هللا  همحر  تجهب  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  دروم  رد  هارمه  نفلت  صوصخم  هماـنرب 
هیمئاق يا  هنایار  تاـقیقحت  زکرم  طـسوت  هماـنرب  نیا  ریوصت ،  هنییآ  رد  جـح  جـح ،  ناـگژاو  گـنهرف  هرونم ، هنیدـم  همرکم و  هکم  هیعدا 

 ( MB 1.82 مجح :   bahjat دینک (  دولناد  اجنیا  زا  مییامن .  یم  رکشت  نازیزع  نیا  زا  هک  تسا  هدیدرگ  هیهت  ناهفصا 
ینآرق  يوگتفگ  نوناک 

فاکتعا ياهینتسناد  بجر +  هام  ياهتبسانم  لمعا و  عماج  رازفا  مرن  دولناد 
 : لماش تسا  هدش  دیلوت  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  طسوت  هک  همانرب  نیا 

لماک تاحیضوت  اب  هارمه  نید  لوصا  اب  ییانشآ  ( 1
لماک  تاحیضوت  اب  هارمه  نید  عورف  اب  ییانشآ  ( 2

تاولص مهیلع  نیرهاط  همئا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  رظنم  زا  یمالسا  قالخا  ( 3
نانجلا حیتافم  رد  بجر  كرابم  هام  لامعا  ( 4

 : لماش نآ  لامعا  فاکتعا و  میهافم  اب  ییانشآ  ( 5
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فاکتعا فیرعت  - 
فاکتعا ماسقا  - 
فاکتعا نامز  - 

فاکتعا طیارش  - 
فاکتعا تباین  - 
فاکتعا هزور  - 
فاکتعا هزاجا  - 
فاکتعا تدم  - 

فاکتعا تامرحم  - 
دجسم زا  جورخ  - 
هرافک ءاضق و  - 

دیلقت مظعم  عجارم  رظن  اب  فاکتعا  ماکحا  اب  هطبار  رد  خساپ  شسرپ و  ( 6
 : لماش فاکتعا  اب  هطبار  رد  تالاقم  ( 7

نامسآ هب  ور  هچیرد  فاکتعا  - 
نتشیوخ بجر  ات  یهلا  بجر  زا  - 

شرع ات  هلپ  هلپ  - 
یعامتجا يدرف و  راثآ  فاکتعا و  - 

هتشون لد  ( 8
بجر هام  ياه  تبسانم  ( 9

( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  تدالو  لوا :  - 
( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  تداهش  بجر :  موس  - 

( مالسلا هیلع   ) همئالا داوج  ترضح  تدالو  بجر :  مهد  - 
( مالسلا هیلع   ) نینموملاریما تدالو  بجر :  هدزیس  - 

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  تافو  بجر :  هدزناپ  - 
( مالسلا هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  تداهش  جنپ :  تسیب و  - 

ربمایپ تثعب  بجر :  تفه  تسیب و  - 
ناریا ینآرق  يرازگربخ  - انکیا

هارمه نفلت  هژیو  (س ») ارهزلا همطاف   » یبرع رازفا  مرن  هئارا 
تیروحم اـب  ار  (س ») ارهزلا همطاـف   » رازفا مرن  دولناد  ناـکما  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  تیاـس  يزاـجم : ياـضف  هورگ 

تسا . هدرک  مهارف  نابز  برع  ناربراک  يارب  هارمه  نفلت  هژیو  (س ) ارهز ترضح  یگدنز  یسررب 
اب نابطاخم  رت  قیمع  رتشیب و  ییانـشآ  روظنم  هب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  اـنکیا ،)  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  شرازگ  هب 

تسا . هدرک  دیلوت  نابز  برع  ناربراک  يارب  ار  (س ») ارهزلا همطاف   » رازفا مرن  (س ،) ارهز ترضح  هب  طوبرم  ثیداحا  یناگدنز و  هوحن 
لهچ لماش  هک  (س ) همطاف دـلوم  نینچمه  هلاـسرلا و  یحولا و  هدـیلو  (س ) ارهزلا همطاـف  هب  ناوت  یم  رازفا  مرن  نیا  عونتم  ياـه  شخب  زا 
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درک . هراشا  تسا ، قودص  خیش  تیاور  هب  ثیدح 
یناـشن هـب  تیاـس  سردآ  هـب  ناهفــصا  هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  ياـهرازفا  مرن  هـب  یــسرتسد  يارب  دــنناوت  یم  نادــنم  هقـالع 

. دننک هعجارم   http://www.ghaemiyeh.com
ناریا ینآرق  يرازگربخ  - انکیا

هارمه نفلت  هژیو  (س ») بنیز هدیسلا   » یبرع رازفا  مرن  هئارا 
تیروحم اب  ار  (س ») بنیز هدیـسلا   » رازفا مرن  دولناد  ناـکما  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  تیاـس  يزاـجم : ياـضف  هورگ 

تسا . هدرک  مهارف  نابز  برع  ناربراک  يارب  هارمه  نفلت  هژیو  (س ) بنیز ترضح  یگدنز  یسررب 
اب نابطاخم  رت  قیمع  رتشیب و  ییانـشآ  روظنم  هب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  اـنکیا ،)  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  شرازگ  هب 

دیلوت نابز  برع  ناربراک  يارب  ار  (س ») بنیز هدیـسلا   » رازفا مرن  مالـسا ، خیرات  رد  (س ) بنیز ترـضح  شقن  یـسررب  یناگدنز و  هوحن 
تسا . هدرک 

هیلقع  » و مالـسالا » خـیرات  یف  (س ) بنیز هدیـسلا  «، » یحوـلا هیلقع  (س ) بنیز هدیـسلا   » هـب ناوـت  یم  رازفا  مرن  نـیا  عوـنتم  ياـه  شخب  زا 
دوش یم  هتفگ  ینز  هب  هلیقع ، تسا . (س ) بنیز ترضح  باقلا  زا  نیبلاطلا  هلیقع  مشاه و  ینب  هلیقع  نینچمه  هلیقع و  درک ، هراشا  یحولا »

دشاب . دنمجرا  دوخ  نادناخ  رد  زیزع و  رایسب  لیماف  نیب  رد  هک 
ناریا ینآرق  يرازگربخ  - انکیا

هارمه نفلت  هژیو  هداوناخ » ياه  ینتسناد   » رازفا مرن 
اب هداوناخ » ياه  ینتـسناد   » رازفا مرن  لوا  هخـسن  دولناد  ناکما  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  زکرم  تیاـس  يزاـجم : ياـضف  هورگ 

تسا . هدرک  مهارف  ار  هارمه  نفلت  هژیو  (ع ) یلع ماما  و  (س ) ارهز ترضح  یگدنز  یسررب  تیروحم 
اب نابطاخم  رت  قیمع  رتشیب و  ییانـشآ  روظنم  هب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  اـنکیا ،)  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  شرازگ  هب 

هدرک هئارا  ار  رازفا  مرن  نیا  نادـنزرف  اب  رتهب  راتفر  هداوناخ و  تالکـشم  اب  ییانـشآ  و  (ع ) یلع ماما  و  (س ) ارهز ترـضح  یناگدـنز  هوحن 
تسا .

مرن نیا  یلصا  ياه  شخب  دنزرف  اب  راتفر  (ع ،) یلع ماما  و  (س ) ارهز ترضح  راکادف ؛ رـسمه  ود  لباقتم  راتفر  فالتخا ، بابـسا  هداوناخ ،
. دهد یم  لیکشت  ار  رازفا 

درمال  ناتسرهش  عماج  لاتروپ 
، ریـسفت ناتـساد ، خـیرات ، لماش : هک  تسا  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  زا  يراک  هارمه  نفلت  هژیو   ) ربماـیپ فسوی  رازفا  مرن 

یـشوگ یمامت  يور  رب  بصن  ناکما  رازفا  مرن  نیا  ياه  یگژیو  زا  تسا . باوخ  ریبعت  ارهز و  فسوی  خـساپ ، شـسرپ و  رعـش ، اه ، سرد 
نابز پیات  شیاـمن و  يارب  هماـنرب  لقتـسم  درکلمع  تسا . هدـش  هیهت   jad و  java یـسیون همانرب  نابز  اب  رازفا  مرن  نیا  لـیابوم . ياـه 

رد تنوف  رییغت  ناکما  نتم ، رد  هتفرشیپ  يوجتسج  یـسمل ،) تاحفـص  زا  ینابیتشپ   ) اه یـشوگ  مامت  رد  یـسراف  نابز  زا  ینابیتشپ  یـسراف 
رایـسب مجح  الاب و  تعرـس  نوتم ، رد  سکع  ياشامت  تیلباق  هحفـص ، هب  شرپ  ناکما  مت ، رییغت  ناکما  نتم ، رد  بارعا  ندش  یگنر  نتم ،

. تسا هدیدرگ  لاسرا  دولناد  شخب  يارب  نایبت  تیاس  ناربراک  زا  یکی  طسوت  همانرب  نیا   . kb 946 رازفا مرن  مک 
ناریا ینآرق  يرازگربخ  - انکیا

 621591  : ربخ هرامش  دادرم 1389 10:43:38  هبنش 05  هس 
قالخا » ياهییابیز   » رازفامرن اب  ییانشآ 

تساهدش هیهت  هارمه  نفلت  ياهرازفامرن  نیرتدیدج  زا  يویـشرآ  ناهفـصا  هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  تمههب  يزاجم : ياضف  هورگ 
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درک . هراشا  قالخا و ... ياهییابیز  مالسا و  رد  هداوناخ  ماظن  یحو ، هناخ  هب  شروی  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک 
نیرتدـیدج زا  يویـشرآ  ناهفـصا  هیمئاـق  ياهناـیار  تاـقیقحت  زکرم  تمههب  ناهفـصا  هبعـش  اـنکیا ) ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  شرازگ  هب 

، مالـسا رد  هداوناـخ  ماـظن  ثیدـح ، لـهچ  یحو ، هناـخ  هب  شروـی  هب  ناوـتیم  هلمج  نآ  زا  هک  تساهدـش  هیهت  هارمه  نفلت  ياـهرازفامرن 
نمؤم و توافت  نوچمه  ینیوانع  اـب  هک  تسا  قـالخا » ياـهییابیز   » ناونع اـب  اـهرازفامرن  نیا  زا  یکی  درک . هراـشا  ـالبرک و ...  يادـهش 

دراد . ار  هارمه  ياهنفلت  عاونا  رد  هدافتسا  بصن و  تیلباق  تسا و  ایح و ...  یقالخا  میلاعت  نامیا ، لها  نامیا و  قساف ،
www.ghaemiyeh.com یتنرتنیا یناشن  هب  دنناوتیم  دوخ  هارمه  نفلت  يور  رب  بصن  رازفامرن و  نیا  تفایرد  تهج  نادنمهقالع 

. دننک هعجارم 
ناریا ینآرق  يرازگربخ  - انکیا

هارمه  نفلت  هژیو  لاتیجید  هناخباتک  رازفا  مرن  هئارا 
نآرق هاگشیامن  رد  یحارط و  ار  هارمه  نفلت  لاتیجید  هناخباتک  رازفا  مرن  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  يزاجم : ياضف  هورگ 

تسا . هدرک  هضرع 
مرن (ع ) تیب لها  فراعم  گنهرف و  رشن  فده  اب  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  انکیا ،)  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  شرازگ  هب 

تسا . هدرک  یحارط  هارمه  ياه  نفلت  يارب  لاتیجید » هناخباتک   » ناونع اب  يرازفا 
، ناضمر هام  رد  یتشادهب  ياه  هیـصوت  حـیتافم ، رد  ناضمر  هزور ، ماکحا  هزور و  تمکح  هفـسلف و  يراد ، هزور  طیارـش  هینابعـش ، هبطخ 

كرابم هام  اب  عادو  (ع ) یلع ترـضح  حدم  رد  يراعـشا  ردق ، هروس  ریـسفت  (ع ) نسح ماما  زا  ثیدـح  ناتـساد و   40 نآرق ، رظن  زا  هزور 
تسا . رازفا  مرن  نیا  تایوتحم  زا  هیرطف و ...  ماکحا  ناضمر ،

( هر ) ینیمخ ماما  گرزب  یلصم  رد  هامرویرهش  ات 24  میرک  نآرق  یللملا  نیب  هاگشیامن  نیمهدفه  دوش ، یم  يروآدای 

زکرم اب  طبترم  ياه  ناگرا  زکارم و 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  اب  طبترم  یتلود  ياهداهن  اهنامزاس و  زکارم ، 
( هّلظدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ترضحرتفد  -1

( هر  ) تجهب یقت  دمحم  خیش  جاح  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ترضحرتفد  -2
( هّلظدم  ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضحرتفد  -3

( هّلظدم  ) یناسارخ دیحو  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  رتفد  -4
( هّلظدم  ) یناتسیس یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  رتفد  -5

( هّلظدم  ) ینادمه يرون  یمظعلاا  هللا  ۀیآ  ترضح  رتفد  -6
( هّلظدم  ) یلیبدرا يوسوم  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  رتفد  -7

( هّلظدم ) یفاص هّللافطل  خیش  جاح  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  رتفد  -8
( هّلظدم  ) يزاریش قداص  دیس  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  رتفد  -9

( هر  ) يزیربت یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  رتفد  -10
( هّلظدم  ) یناحور یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  رتفد  -11

( هّلظدم  ) يرهاظم نیسح  خیش  جاح  یمظعلاا  هللا  ۀیآ  ترضح  رتفد  -12
( نارهت  ) یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  -13
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( نارهت  ) ترایز جح و  نامزاس  -14
نارهت  يرادرهش  يرنه  یگنهرف  نامزاس  -15

نارهت ءالو  يارسگنهرف  -16
( هیقف یلو  یگدنیامن  هزوح   ) ناهفصا يزرواشک  داهج  نامزاس  -17

ناهفصا ناتسا  رمحا  لاله  نامزاس  -18
ناهفصا ناتسا  يا  هفرح  ینف  شزومآ  لک  هرادا  -19

 ( مق  ) فراعم ویدار  -20
ناهفصا ناتسا  دجاسم  يرنه  یگنهرف و  ياه  نوناک  رب  تراظن  یگنهامه و  تایه  هناخریبد  -21

ناهفصا  ع )  ) اضر ماما  جیسب  تمواقم  هیحان  -22
ناهفصا  ریدغ  ناتسوب  داتس  -23

ناهفصا  ناتسا  يزاسرهش  نکسم و  نامزاس  -24
ناهفصا  زکرم  يامیس  ادص و  -25

روشک يا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  -26
 ( ناهفصا  ) تراشب يرنه  یگنهرف  هورگ  -27

 ( ناهفصا  ) جورع رازفا  مرن  کناب  -28
نارهت ) ( ) جع  ) يدهملا توص  یگنهرف  زکرم  -29

( نارهت  ) راصنا یمالسا  نوناک  -30
 ( نارهت  ) تئارب یناسر  عالطا  هکبش  -31

 ( مق  ) نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  -32
 ( مق  ) نایراصنا نیسح  خیش  تاراشتنا  -33

( رتویپماک هدکشناد  یگنهرف  رتفد   ) دابآ فجن  دازآ  هاگشناد  -34
یناهفصا یفرشا  دیهش  هاگشناد  -35

ناهفصا  ع )  ) یلع ماما  یلاتیجید  هناخباتک  -36
( نارهت  ) یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  یلاتیجید  ياه  هناسر  هسسوم  -37

ناهفصا  ناتسا  ياه  هناخباتک  لک  هرادا  -38
ناهفصا  يرادناتسا  -39

نارهت ناتسا  يرگشدرگ  یگنهرف و  ثاریم  نامزاس  -40
ناهفصا ناتسا  يرگشدرگ  یگنهرف و  ثاریم  نامزاس  -41

ناهفصا ناتسا  فورعم  هبرما  ءایحا و  داتس  -42
ناهفصا تشهب  میسن  هسسوم  -43

ناهفصا همئالا  نماث  داتس  -44
يوضر سدق  ناتسآ  -45

ناهفصا جع )  ) رصع یلو  ترضح  یصصخت  هناخباتک  -46
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دیدنویپب شیدناریخ  دارفا  عمج  هب  دیناوت  یم  مه  امش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  رشن  يارب 

میحرا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ياهناج  لاوما و  اب 
یب  ) ار ام  يوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ياهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ياهدنب 

دننک یم  لمع ) نآ  قبط  و   ) يوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  يزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

!؟ دیناد یم  ایآ 
؟ دننک یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  زا  رفن  دنچ  زکرم  نیا  ناگیار  ياهرازفا  مرن  اب 

؟ دسر یم  تقیقح  ناگنشت  هب  هقیقد  دنچ  تعرس  اب  هنیزه و  نیرتمک  اب  فراعم  رشن  رفن ، ره  تکراشم  اب 
؟ دننک یم  يرازگ  هیامرس  ردقچ  ام  ناناوج  رکف  فارحنا  تهج  هلاض  ياه  هقرف 

؟ دنا هدومن  هدافتسا  دوجوم  ياه  رازفا  مرن  زا  رفن  رازه  دنچ  لاحب  ات 
دیوش میهس  اه  همانرب  نیا  دیلوت  رد  دوخ  يرنه  یقیقحت و  یلام ، ياه  تکراشم  اب  دیناوت  یم  مه  امش 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
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هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمه یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  نشیمینا و ...  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
رگید یبهذم  تیاس  نیدنچ  هیمئاق www.ghaemiyeh.com و  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

SMS کسویک و بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
هیمئاق نامتخاس  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
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قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  باسح 621060953  هرامش 
IR90 0180 0000 0000 0621 0609 53 یکناب باسح  هسانش 

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

لاس 1390 رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ياه  تیلاعف 

( ناهفصا رشن  هیمئاق  يرازفا  مرن  یلاتیجید ، یگنهرف ، هسسوم  تبث  ناهفصا (  ناتسا  یلاتیجید  رشان  نیلوا  ناونع  هب   – 1

ناهفصا رشن  هیمئاق  يرازفا  مرن  ، یلاتیجید ، یگنهرف هسسوم 
يروانف هعسوت  زکرم  زا  زوجم  اب  ناهفـصا  ناتـسا  یلاتیجید  رـشان  نیلوا  ناونع  هب  یلم 10320662029  هسانـش  28183 و  تبث :  هرامـش  اب 

یقیقح و زکارم  هب  تامدـخ  هئارا  هدامآ  ریز  ياه  تیلاعف  عوضوم  اب  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  لاتیجید  ياه  هناـسر  تاـعالطا و 
. دشاب یم  یقوقح 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  زوجم  ياراد  یمومع  يدربراک و  یشزومآ و  یگنهرف ، ياهرازفامرن  رشن  نیودت و  هیهت ، 1 ـ
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  زوجم  ياراد  هارمه  نفلت  ياهرازفامرن  رشن  نیودت و  هیهت ، 2 ـ

. طخ رب  هناسر  قیرط  زا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  زوجم  ياراد  یشزومآ  یبهذم و  یگنهرف ، ياوتحم  رشن  هئارا و  3 ـ
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http://www.softreg.ir یسررب :  تهج  رظن  دروم  کنیل 
http://46.36.112.145/Documents/ListNasherinFaal.aspx

هیمئاق هارمه  نفلت  ياه  یشوگ  تهج  ( java) رازفا مرن  بلاق  رد  باتک  ددع  رازه  هس  دیلوت 3000   - 2

هللا مالس   ) ارهز ترضح  - 5 هلآ ؛) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  - 4 نیموصعم ؛ - 3 ناربمایپ ؛ - 2 ینآرق ؛ فراعم  - 1 عوضوم : رد 72 
ماما - 10 مالسلا ؛) هیلع   ) داجس ماما  - 9 مالسلا ؛) هیلع   ) نیسح ماما  - 8 مالسلا ؛) هیلع   ) نسح ماما  - 7 مالسلا ؛) هیلع   ) یلع ماما  - 6 اهیلع ؛)

؛) مالسلا هیلع   ) اضر ماما  - 13 مالسلا ؛) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  - 12 مالسلا ؛) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  - 11 مالسلا ؛) هیلع   ) رقاب دمحم 
یلاعت هللا  لجع   ) يدهم ماما  - 17 مالسلا ؛) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  - 16 مالسلا ؛) هیلع   ) يداه ماما  - 15 مالسلا ؛) هیلع   ) داوج ماما  - 14

-26 دیحوت ؛ - 25 تماما ؛  - 24 زامن ؛  - 23 جح ؛ - 22 داهج ؛  - 21 تاداقتعا ؛ - 20 ثیدح ؛ - 19 هغالبلا ؛ جهن  فراعم  - 18 هجرف ؛)
؛ ماکحا هقف و  -34 تارایزو ؛ اعد  - 33 تادابع ؛ - 32 فورعم ؛ هب  رما  - 31 توبن ؛ - 30 لدع ؛ - 29 تاکز ؛ - 28 سمخ ؛ - 27 داعم ؛ 

-42 یسانشناور ؛ - 41 ناکدوک ؛ - 40 ناوناب ؛ - 39 ناناوج ؛ - 38 هداوناخ ؛ - 37 یمالسا ؛ تیبرت  قالخا و  - 36 بهاذم ؛ نایدا و  - 35
-50 رتویپماک ؛ - 49 تغل ؛ گنهرف  - 48 همانیگدنز ؛ - 47 قطنم ؛ هفسلف و  - 46 مالک ؛ -45 يوزوح ؛ - 44 گنهرف ؛ -43 خساپ ؛ شسرپ و 
؛ تیریدم -58 داصتقا ؛ - 57 ياسر ؛ عالطا  - 56 سدقم ؛ عافد  -55 ناتساد ؛ - 54 رعش ؛ - 53 تایبدا ؛ - 52 یکشزپ ؛ -51 يرامعمو ؛ رنه 

فوصت و - 66 یقوقح ؛ - 65 يرادباسح ؛ - 64 یسانش ؛ عماج  - 63 تایضایر ؛ - 62 هاگشناد ؛  - 61 یسرب ؛ دقن و  - 60 خیرات ؛ -59
هقرفتم - 72 کمایپ ؛ عماج  کناب  - 71 باوخ ؛  ریبعت  عماج  کناب  - 70 اه ؛ تیصخش  ءاملع و  -69 اه ؛ تبسانم  - 68 نکاما ؛ - 67 نافرع ؛

یمومع و 
ياه :  یناشن  هب  زکرم  یتنرتنیا  تیاس  رد  نآ  ناگیار  هئارا  و 

www.GHAEMIYEH.com-www.GHAEMIYEH.ir-www.GHAEMIYEH.net-
www.GHAEMIYEH.org
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اه تلبت  هارمه و  نفلت  ياه  یشوگ  تهج  ( Android) رازفا مرن  بلاق  رد  باتک  ددع  رازه  هس  دیلوت 3000   - 3

هللا مالس   ) ارهز ترضح  - 5 هلآ ؛) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  - 4 نیموصعم ؛ - 3 ناربمایپ ؛ - 2 ینآرق ؛ فراعم  - 1 عوضوم : رد 72 
ماما - 10 مالسلا ؛) هیلع   ) داجس ماما  - 9 مالسلا ؛) هیلع   ) نیسح ماما  - 8 مالسلا ؛) هیلع   ) نسح ماما  - 7 مالسلا ؛) هیلع   ) یلع ماما  - 6 اهیلع ؛)

؛) مالسلا هیلع   ) اضر ماما  - 13 مالسلا ؛) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  - 12 مالسلا ؛) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  - 11 مالسلا ؛) هیلع   ) رقاب دمحم 
یلاعت هللا  لجع   ) يدهم ماما  - 17 مالسلا ؛) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  - 16 مالسلا ؛) هیلع   ) يداه ماما  - 15 مالسلا ؛) هیلع   ) داوج ماما  - 14

-26 دیحوت ؛ - 25 تماما ؛  - 24 زامن ؛  - 23 جح ؛ - 22 داهج ؛  - 21 تاداقتعا ؛ - 20 ثیدح ؛ - 19 هغالبلا ؛ جهن  فراعم  - 18 هجرف ؛)
؛ ماکحا هقف و  -34 تارایزو ؛ اعد  - 33 تادابع ؛ - 32 فورعم ؛ هب  رما  - 31 توبن ؛ - 30 لدع ؛ - 29 تاکز ؛ - 28 سمخ ؛ - 27 داعم ؛ 

-42 یسانشناور ؛ - 41 ناکدوک ؛ - 40 ناوناب ؛ - 39 ناناوج ؛ - 38 هداوناخ ؛ - 37 یمالسا ؛ تیبرت  قالخا و  - 36 بهاذم ؛ نایدا و  - 35
-50 رتویپماک ؛ - 49 تغل ؛ گنهرف  - 48 همانیگدنز ؛ - 47 قطنم ؛ هفسلف و  - 46 مالک ؛ -45 يوزوح ؛ - 44 گنهرف ؛ -43 خساپ ؛ شسرپ و 
؛ تیریدم -58 داصتقا ؛ - 57 ياسر ؛ عالطا  - 56 سدقم ؛ عافد  -55 ناتساد ؛ - 54 رعش ؛ - 53 تایبدا ؛ - 52 یکشزپ ؛ -51 يرامعمو ؛ رنه 

فوصت و - 66 یقوقح ؛ - 65 يرادباسح ؛ - 64 یسانش ؛ عماج  - 63 تایضایر ؛ - 62 هاگشناد ؛  - 61 یسرب ؛ دقن و  - 60 خیرات ؛ -59
هقرفتم - 72 کمایپ ؛ عماج  کناب  - 71 باوخ ؛  ریبعت  عماج  کناب  - 70 اه ؛ تیصخش  ءاملع و  -69 اه ؛ تبسانم  - 68 نکاما ؛ - 67 نافرع ؛

یمومع و 
زکرم  یتنرتنیا  تیاس  رد  نآ  ناگیار  هئارا  و 

نابز هس  هب  زکرم  تیاس  يور  رب  یلاتیجید  باتک  لماک 3000  نتم  هئارا   – 4

تیاس
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 ( یسیلگنا یبرع ،  یسراف ،   ) هیمئاق تیاس  ندش  هنابز  هس   – 5

تیاس

(java  ) هارمه نفلت  یلاتیجید  هناخباتک   DVD دیلوت - 6

java

(Android  ) هارمه نفلت  یلاتیجید  هناخباتک   DVD دیلوت  - 7
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Android

هارمه نفلت  یتوص  ياه  رازفا  مرن  دیلوت   - 8

اه تلبت  و  دیوردنآ )  اواج -  هارمه (  نفلت  ياهرازفا  مرن  ناربراک  هب  هدژم 
 m27.png^

هناخباتک لاعتم  دنوادخ  فطل  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  گنهرف  رتهب  هعاشا  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  زا  رگید  یماگ 
.. دش يزادنا  هار  زکرم  نیا  یتوص 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  نامتفگ  رالات  داجیا   - 9

درک .  زاغآ  ار  دوخ  راک  ریز  تاعوضوم  اب  خیرات 90/4/29  رد 
هنایار تاقیقحت  زکرم  تخاس  ياه  رازفا  مرن  - هارمه نفلت  - اه تبسانم  - تاداقتعا - مالسلا مهیلع  نیموصعم  دیجم - نآرق  ینید -  نامتفگ 

ياه یشوگ  عاونا  نوماریپ  ثحب  یفرعم و  - هارمه نفلت  ياه  یشوگ  - زکرم ياه  رازفا  مرن  هب  عجار  رظن  لدابت  ثَحب و  - ناهفصا هیمئاق  يا 
, اه هنیمز  سپ  ریواصت و  يریوصت , ياه  پیلک  یتوص , ياه  پیلک  هورگ : ریز  ياه  نمجنا  -SMS – کمایپ  ...- اه و هزات  لیابوم ،

- رویس نیرکسا  مت و  يزاب , رازفا , مرن  هورگ : ریز  ياه  نمجنا  -Java – اواج -MMS – يا هناسر  دنچ  ياه  مایپ  شلف , ياه  گنهامن 
: هورگ ریز  ياه  نمجنا  -Android – دیوردنا -S60, S80, S90, UIQ, UIQ3 هورگ : ریز  ياه  نمجنا  -Symbian – نایبمیس
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-iPad – دپ يآ  , iPod داپ -  يآ  , iPhone نوف -  يآ  هورگ : ریز  ياه  نمجنا  -iOS کیفارگ - یمرگرس , يزاب و  رازفا , مرن 
همانرب - هقرفتم ياه  همانرب  - رویس نیرکسا  مت و  يزاب , رازفا , مرن  هورگ : ریز  ياه  نمجنا  -Windows Mobile لیابوم -  زودنیو 
نوماریپ رظن  لدابت  ثحب و  - ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تخاس  ياه  رازفا  مرن  - يا هنایار  ياه  رازفا  مرن  هارمه - نفلت  یسون 

- ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  طسوت  هدش  یحارط  ياه  تیاس  - تیاس یحارط  یسیون - همانرب  - زکرم تخاس  ياه  رازفا  مرن 
زکرم تخاس  یکیفارگ  ياه  حرط  - کیفارگ - بو یسیون  همانرب  یحارط و  - زکرم هدش  یحارط  ياه  تیاس  نوماریپ  رظن  لدابت  ثحب و 

دازآ يوگتفگ  - هقرفتم - کیفارگ یحارط و  - ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت 

ایند رد  غابراهچ  یمالسا  یناگرزاب ،  يرادباسح ،  رازفا  مرن  نیلوا  دیلوت   - 10

رد قیقد  ماقرا  دادعا و  داجیا  - 4 هنادنمشوه يریگ  میمصت  - 3 يرادباسح ياههنیزه  ندمآ  نییاپ  - 2 يروآدوس شیازفا  - 1: تاّیصوصخ
..( سمخ و ) یعرش تاهوجو  هبساحم  - 6 ربراک يارب  الاب  ییآ  راک  نیع  رد  یگداس  تیاهن  يرادباسح 5 -

هللاراث 1 هنسحلا  ضرق  هیریخ و  رازفا  مرن  دیلوت   - 11
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ناشن ار  اه  ماهس  اه ،  طسق  اه ،  ماو  نایرتشم ،  اه ،  یتخادرپ  یتفایرد و  تاعالطا  هیلک  هک  دهد  یم  امش  هب  ار  ناکما  نیا  رازفا  مرن  نیا 
 . دهد

ترتع نآرق و  ياهیگژیو  نیلقثلا  صئاصخ   - 12

ياه هرامش  رد  نآ  پاچ  صئاصخ و  مان  هب  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  و  تیاده »   » و رون »  » ياه هژاو  رب  نیلقثلا  صئاصخ  شهوژپ  قیقحت و 
راقفلاوذ  هلجم  فلتخم 

نانمؤم ردام  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ باتک  پاچ  قیقحت و   – 13

هجیدخ

نانمؤم ردام  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ باتک  زا  يروضح  یناوخباتک  هقباسم  يارجا   - 14

بیرخت زورلاس  لاوش  متشه  زور  تبـسانم  هب  هقباسم : نامز  هقباسم  زور  ات  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  تافو  زور  زا 25/05/1390 
دیـس دجـسم  نابایخ  باتک :  تفایرد  هقباسم و  ناـکم  حبـص  تعاس 10  هعمج 90/6/18  بلاطوبا  ناتـسربق  عیقب و  همئا  هاـگراب  دـبنگ و 
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هب رفس  رفن  ات 40  هیروس و  البرک ،  هرمعرفـس ،  هنیزه  کمک  موسات  لوا  تارفن  زیاوج : ناهفـصا  هیمئاـق  تئیه  یبهذـم  یگنهرف  عمتجم  ،
عمتجم رد  هبدن  ياعد  زا  دـعب  هعمج 90/6/25  حبـص  زیاوج :  ءاطعا  یـشک و  هعرق  نامز  رگید  سیفن  زیاوج  نارکمج و  سدـقم  دجـسم 

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  رد  تایح  همشچ  باتک  پاچ  قیقحت و   - 15

باتک

قشع ناوراک  اب  باتک  پاچ  قیقحت و   - 16
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باتک

راقفلاوذ هیملع  هزوح  یلخاد  هلجم  زا  هرامش  پاچ 12 قیقحت و   - 17

هلجم

زور هنابش  لوط  رد  هرواشم  یعرش و  لئاسم  هب  ینفلت  یئوگخساپ   - 18
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یئوگخساپ

. دهشم نارهت و  مق ،  ياهرهش  هب  رفس  تسیب  زا  شیب  اب  نیفلوم  نیرشان و  زا  لاتیجید  باتک  رشن  زوجم  رازه  جنپ  ذخا   - 19

زوجم

( مالسلا هیلع   ) داوج ماما  یناسر  عالطا  هاگیاپ  يزادنا  هار   - 20

هاگیاپ

دئاقع یناسر  عالطا  هاگیاپ  يزادنا  هار   - 21
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هاگیاپ

ترتع نآرق و  ياهیگژیو  نیلقثلا  صئاصخ  یناسر  عالطا  هاگیاپ  يزادنا  هار   - 22

هاگیاپ

ناتسریدغ یناسر  عالطا  هاگیاپ  يزادنا  هار   - 23

هاگیاپ

یعرش ماکحا  تیاس  يزادنا  هار   – 24
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هاگیاپ

ناهفصا رد  ماکوتا  هاگشیامن  رد  روضح   - 25

هاگشیامن

هعمج ياه  حبص  رد  اعد  تئارق  ماگنه  هدرپ  يور  رب  هبدن  ياعد  نتم  متسیس  يزادنا  هار   - 26

متسیس

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هاتوک  مایپ  هناماس  يزادنا  هار   - 27
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کمایپ  لاسرا  لنپ  کی  یناریا  ره 
هرامش 10000 شیپ  اب  تاناکما  همه  اب  ناگیار  کمایپ  لاسرا  هناماس 

هدش يدنبنامز  لاسرا  لیاف 3 - قیرط  زا  نیبطاخم  تاعالطا  تبث  بو 2 - قیرط  زا  يا  هقطنم  هوبنا و  یهورگو  یکت  کمایپ  لاسرا  - 1
مامت رد  نیالنآ  ژراش  نابطاخم 6 - يدنب  هورگ  یکینورتکلا و  نفلت  رتفد  هوبنا 5 - لاسرا  تهج  یفداصت  ای  يرس  ياه  هرامش  دیلوت  - 4

 .... رگید عونتم  تاناکما  هتعاس 9 – و  ینابیتشپ 24  یصاصتخا 8 - هرامش  دیرخ  ناکما  زور 7 - هنابش  تاعاس 

کسویک بو  هاگتسد  راهچ  دیلوت  تخاس و   - 28

رثوک  دنمشوه  کسویک  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  هناماس 
 : رد يریگ  راکب  لباق  /1

 ، یناسر عالطا  ياه  دحاو  اه ،  تکرش  اه و  نامزاس  یبال  اه ،  هزوم  دجاسم ،  یگنهرف ،  زکارم  یمومعرباعم ،  نکاما و  اه ،  هاگشیامن 
پاش یفاک  اه ،  لته  ییامنیس ،  زکارم  اه ،  کناب  بعش  اه ،  ناروتسر  اه ،  هاگشورف  سنارفنک ،  ياهنلاس  اه ،  یمومع  طباور  تاغیلبت و 

يرگشدرگ زکارم  اه ،  كراپ  اه ،  رتائت  یفمآ  اه ،  رهش  يدورو  یتاغیلبت ،  ياه  رنب  اه و  دروبلیب  ورتم ،  ياه  هاگتسیا  اه ،  هاگ  دورف  اه ، 
عالطا تاغیلبت و  هب  هک  يزکارم  هیلک  کچوک و  گرزب و  يراجت  زکارم  سرادم ،  اه و  هاگشناد  يرب ،  رفاسم  ياه  هنایاپ  یحیرفت ،  و 

رب ار  دوخ  يابیز  یتاغیلبت و  ياه  لیاف  راکدوخ  یناسآ و  هب  دیناوت  یم  امش  قوف ،  هدش ي  رکذ  همه ي  رد  دنشاب .  هتشاد  جایتحا  یناسر 
 . دشخبب يا  هزات  ناج  تردق و  دوخ  یناسر  عالطا  تاغیلبت و  ثحبم  هب  لکش  نیدب  دییامن و  لاسرا  نارگید  لیابوم  یشوگ  يور 

 : رثوک دنمشوه  کسویک  متسیس  یفرعم  /2
 : تسا هتفای  لکشت  ریز  دراوم  زا  متسیس  نیا 

لاصتا تیلباق  نیبرود ،  ریف ،  یلپمآ  وگ  دنلب  ( ، finger touch  ) یسمل روتینام  لماک ،  سیک  بیز ،  هندب  لماش :  کسویک  هاگتسد 
یج ناوخ ،  تراک  هاگتسد  دنمشوه ،  ثوتولب  يا  هفرح  رازفا  تخس  رتنیرپ ،  بصن  ناکما   ، Wireless و LAN هکبش تنرتنیا و  هب 

 ... دنمشوه و کسویک  يایوپ  رازفا  مرن  مدوم ،  ما  سا 
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رثوک :  کسویک  هاگتسد  هنومن  /3
رثوک :  کسویک  هاگتسد  ياه  تیلباق  اه و  یگژیو  /4

بآ  دض  ناهفصا و  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تخاس  لصا  هندب  -
کسویک  يور  رب  دنمشوه  ثوتولب  تفایرد  لاسرا و  هاگتسد  بصن  ناکما  -

هاگتسد  يور  رب  رتنیرپ  نز و  تراک  هاگتسد  بصن  ناکما  -
قرب  ظفاحم  نف و  ریاف ،  یلپمآ  ییویرتسا ،  وگ  دنلب  ياراد  -

 ( لاس  30 ات دیفم  رمع  مکحتسم (  هندب  -
چنیا  17 و 20  زیاس :  ود  رد  روتینام  -

يا  هبرض  یترارح و  يروانف  ود  اب  چات  هحفص ي  -
مرگولیک  یلا 50  نیب 35  هاگتسد  یبیرقت  نزو  -

روشک )  رد  دوجوم  لدم  نیرتنردم  نیرت و  ابیز  هتفای (  تخاس  ابیز و  رایسب  یحارط  -
کسویک یناکم  تیعقوم  يرادیاپ  تهج  لقث  زکرم  قیقد  یحارط  -

ربتعم یتناراگ  لاسکی  ياراد  -
 : رثوک دنمشوه  کسویک  رازفا  مرن  ياهتیلباق  /5

دودحمان  ياه  ونم  ریز  ونم و  تروص  هب  یتاعالطا  ياه  لیاف  عاوونا  يدنب  هقبط  -
روتینام  يور  رب  تاعالطا  شیامن  ربراک و  طسوت  تشگنا )  رثا  اهونم (  یسمل  باختنا  -

هارمه  نفلت  يور  رب  یباختنا  تاعالطا  راکدوخ  ندومن  ثوتولب  -
ربراک  رظن  دروم  لیمیا  سردآ  يور  رب  تاعالطا  ندرک  لیمیا  -

کسویک  هب  لصتم  رگپاچ  هب  رظن  دروم  ياه  لیاف  لاسرا  -
متسیس  هب  دودحم  یسرتسد  يارب  يربراک  يالاب  تینما  -

 .... و مادختسا ،  تاداقتنا ،  تاداهنشیپ و  یجنس ،  رظن  هقباسم ،  اه (  تمرف  عاونا  يایوپ  یحارط  هیهت و  -
همانرب صصخت و  هب  زاین  نودب  هژیو  ياه  هولج  تاعالطا و  اهونم ،  شیامن  هوحن  زیاس ،  تامیظنت  تهج  فاطعنا  لباق  الماک  يرامعم  -

سیون 
 .... و ، swf ، html، pdf، jpg،avi، exe، mp3 هلمج زا  ینتم  یتوص و  يریوصت ،  نشنمینا ،  ياه  لیاف  عاونا  شیامن  -

 .... یبرع و یسیلگنا ، یسراف ،  فلتخم :  ياه  نابز  هب  یناسر  عالطا  -
 .... اه و ونم  دیدزاب  شرازگ  یناسر ،  عالطا  شرازگ  درکلمع :  شرازگ  -

رازفا  مرن  لخاد  زا  یجراخ  ياه  همانرب  لیاف و  هنوگ  ره  يارجا  -
زودنیوو  همانرب  هب  رگبیرخت  ناربراک  دورو  ناکما  مدع  تهج  یتینما  حوطس  دوجو  -

يزاجم  یقیقح و  سوم  دیلک و  هحفص  اب  راک  -
هکبش  يور  رازفا  مرن  تامیظنت  -

تاغیلبت  یناسر و  عالطا  ياه  دربراک  يارب  یناقوف  شیامن  رنب  ياراد  -
ربراک  يارب  متسیس  اب  راک  لماک  حوضو  یگداس و  -
میظنت  لباق  یتاغیلبت   screen saver شیامن -
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یسمل  ياه  رگشیامن  هحفص  اب  راک  تهج  لماک  قابطنا  -
 vista/xp/server window/7 فلتخم ياه  زودنیو  يور  رب  بصن  تیلباق  -

متسیس  ریدم  تامیظنت  ساسا  رب  یتنرتنیا  فلتخم  ياه  تیاس  هب  لاصتا  تیلباق  -
يرتشم صاخ  ياهزاین  تروص  رد  متسیس  ندش  یشرافس  ناکما  -

رهش حطس  یگنهرف  زکارم  هب  راکدوخ  ثوتولب  لاسرا  هاگتسد  عیزوت 20  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  هیهت   - 29

ثوتولب

( هر  ) یماما دمحا  اقآ  جاح  هللا  تیآ  موحرم  همانیگدنز  نوماریپ  يا  هقیقد  تسیب  ینویزولت  همانرب  تمسق  دیلوت 9   – 30

دیلوت

رگید ياهتبسانم  نامز و  ماما  نوماریپ  يریوصت  یتوص ،  پیلک  ددع  یس  زا  شیب  دیلوت   – 31

دیلوت

ناتسریدغ اب  يدج  رایسب  يراکمه   - 32

يراکمه

هناتسمز هزییاپ ،  هناتسبات ،  هراهب ،  یشزومآ  ياهسالک  يرازگرب  - 33

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  شزومآ  دحاو 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

اب نامزمه  یشزرو ،  یبهذم و  یگنهرف ،  یتیریدم ،  يدیلوت ،  ياهمتسیس  دیفم و  ياهراک  تهج  رد  مدرم  شزومآ  رمتسم  دوبهب  اقترا و 
هب ار  یبهذـم  یگنهرف ،  یتامدـخ و  يدـیلوت ،  نوگاـنوگ  ياهدـحاو  ةدرتـسگ  زاـین  یکیژوـلونکت و …  ینف ، دـیدج  ياـه  هتفاـی  هضرع 

میلعت ـر و  هام یناسنا  يورین  دـنکیم . هیجوت  یناسنا  ياهورین  گنهرف  ینف و  یملع ،  ناوت  نیداینب  میکحت  دـیدج و  ياهـشزومآ  تفاـیرد 
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، نآ کیمداکآ  لکش  هب  شزومآ  ترورض  رب  هدو و  ـ من نیمـضت  دوجو  تاناکما مـ لقادح  زا  ار  هجیتن  نیرتهب  نیرتشیب و  لو  ـ ـصح هدید ،
ياه هرود  يرازگرب  هب  مادقا  نمض  زاین ، نیا  كرد  اب  هک  تسا  يزکرم  ناهفصا  هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  دراذگ . یم  هحص 

رد تیلاعف  هب  تبسن  حالص ،  ریز  عجارم  زا  زوجم  ذخا  یگنهامه و  اب  اهنآ  هعـسوت  تهج  تدم  دنلب  تدم و  هاتوک  یـصصخت  یـشزومآ 
. دنک یم  رازگرب  ناونع  نیا  تحت  ار  هئارا  لباق  ياهشزومآ  ۀیلک  لاس ، نیا  زا  دومن و  مادقا  لاس 1386 

ظفح ءزج 30 8 - نآرق  ظفح  تاهبش 7 - یسررب  یسانشریدغ 6 - تیودهم 5 - هغالبلا 4 - جهن  ریسفت  نآرق 3 - ریسفت  میهافم 2 - -1
ماکحا نارهاوخ 14 - یحادم  ناردارب 13 - یحادم  ثیدح 12 - مولع  ثیدح 11 - لهچ  - 10 ریدغ هبطخ  ظفح  - 9 ءزج 1 و ...  نآرق 
ناکدوک یناوخناور  نالاسگرزب 20 - یناوخناور  لیترت 19 - دیوجت 18 - ناناوجون 17 - ماکحا  ناکدوک 16 - ماکحا  نالاسگرزب 15 -
تیرگ راولش 27 - رداچ –  لانروژ 26 - یلیمکت 25 - یطایخ  یتامدقم 24 - یطایخ  ملاس 23 - هیذغت  یصوصخ 22 - هرواشم  - 21

یگناخ مزاول  لبم و  رواک  يزود 29 - هدرپ  - 28

يزود مرچ  يزود 34 - هلیلم  همرس و  يزود 33 - نابور  - 32 یلیمکت )  ) هچراپ يور  یشاقن  - 31 یتامدقم )  ) هچراپ يور  یشاقن  - 30
یفاب بالق  زخ 38 - اب  یتسد  ياهرنه  یفاب 37 - لاتسیرک  يراک 36 - هیوه  - 35
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يا 46- هچراپ  لگ  رسد 45 - ییارآ 44 - هویم  ییارآ 43 - دوخ  قرعم 42 - شرف 41 - ولبات  ییایلاتیا 40 - ریمخ  اب  یتسد  ياهرنه  - 39
کشخ لگ  نیئزت  ینیچ 49 - لگ  ردنلب 48 - لگ  لاتسیرک 47 - لگ 

لاغذ 54- اب  راک  ملق –  هایس  یحارط –  نغور 53 - گنر و  لتساپ 52 - گنربآ و  اب  یشاقن  - 51 ناکدوک ) ) یگنردادم اب  یشاقن  - 50
ژاپوکد یسیونشوخ 58 - لافس 57 - لاس 56 - ات 10  تیقالخ 7  - 55 لاس ) ات 7   5  ) تیقالخ

نابز 66- - 65 ناکدوک )  ) نابز فورظ 64 - يامن  يزاس 63 - هبعج  يزاس 62 - عمش  تاجیلدب 61 -  هتفرشیپ 60 - ژاپوکد  - 59
يدرونهوک 73- کیزیف 72 - یمیش 71 - ناتسریبد 70 - یبرع  ییامنهار 69 - یبرع  ناتسریبد 68 - یضایر  ییامنهار 67 - یضایر 

پاش یفاک  هیلوا 77 - ياه  کمک  یسانش 76 - ناهفصا  رتویپماک 75 - ياه  سالک  رهطم 74 - شنیب 
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صوصخم ياه  سالک  میجح 83 - ياه  هدنرپ  رهاوج 82 - امن  کیسالک 81 - امن  هزوریف 80 - امن  كرت 79 - امن  کیجمامن و  - 78
عونتم ياه  سالک  کیتسانمیژ و  ودناوکت 2 - - 1 لماش :  یشزرو  ياه  سالک  ناتسبد 85 - یضایر  - 84 ماکحا و ...  لماش  نایاونشان 

.. رگید
عمتجم لحم  رد  زاین  دروم  ياهنامز  رد  برجم  نایبرم  یگنهامه  يراکمه و  اب  تدم  دنلب  تدم و  هاتوک  یصصخت  ياهشزومآ 

دحاو نیا  دوشیم . يریگیپ  رازگرب و  يدروم  ياهمازلا  هب  هجوت  اب  عمتجم  دوخ  رد  یمومع  ياهنلاس  ناهفصا و  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف 
یشزومآ کمک  يهتفرشیپ  تاناکما  زا  هدافتسا  یهاگشناد و  یگنهرف و  يهتسجرب  ناداتسا  زا  يریگهرهب  یشزومآ ، قیقد  يزیرهمانرب  اب 

تسا . هتشادرب  يرثؤم  ياهماگ  یگنهرف  یصصخت و  ینف ،  شناد  ياقترا  تهج  رد  یشزومآ  ياهاگراک  و 

میدق نامتخاس  رد  سالک  نتخاس 5   – 34

تخاس

رصع یلو  ترضح  یناهج  زکرم  يراکمه  اب  نابعش  همین  بش  رد  ءایحا  مسارم  يارجا  يارب  بالط  یهیجوت  هسلج  يرازگرب   – 35

هسلج

ترضح دلوت  کیک  میسقت  همین و  بش  ءایحا  هیودهم و  ههد  رد  نابعش  همین  نشج  يرازگرب   – 36

روهظ رصع  رد  ریدغ  یلجت  یصصخت  یملع  تسشن  نیموس  اب  هارمه  تیودهم  هدنخرف  ههد  ياه  نشج  يرازگرب 
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زا یبهذم  ياهتبسانم  رد  ریدغ  غیلبت  فده  اب  تسشن  نیا  روهظ  رصع  رد  ریدغ  یلجت  عوضوم  اب  ریدغ ، یصصخت  یملع  تسشن  نیموس 
 . ددرگ یم  رازگرب  تیودهم  هدنخرف  ههد  هلمج 

ات تشاد  نآ  رب  ار  ام  نآ ، زا  نادنمشیدناو  نیققحم  بوخ  لابقتساو  لبق  ياه  لاس  رد  مودو  لوا  ياه  تسشن  يرازگرب  هب  هجوت  اب 
نیموس رت  هوکشاب  هچره  يرازگرب  هب  مادقا  ناهفصا  هاگشناد  رد  يرگیدو  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یکی  ناکم ، ود  رد  زین  لاسما 

 . مییامن روهظ  رصع  رد  ریدغ  یلجت  عوضوماب  ریدغ  یصصخت  یملع  تسشن 
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مهم یماگ  هدش  رکذ  عوضوماب  دوخ  تالاقم  هئارا  اب  ات  تسا  هدش  توعد  هاگشنادو  هزوح  نادنمشیدناو  نیققحم  زا  تسشن  نیا  رد 
دوش .  هتشادرب  ریدغ  فراعم  ءایحا  تهج 

ریدغ زا  لابقتسا  مسارم   – 37
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مسارم

ریدغ ههد  رد  نشج  يرازگرب   – 38
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نشج

ناهفصا غابراهچ  رد  رصع  یلو  ترضح  یصصخت  زکرم  تمس  هب  هیمئاق  نامتخاس  زا  هیمطاف  مایا  رد  يرادازع  هلفاق  يزادنا  هار   – 39
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هیمئاق یبهذم  یگنهرف  هعومجم  زا  رد 90/2/16  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش  يرادازع  هلفاق  مسارم  زا  يریواصت 
نیئاپ ) غاب  راهچ  نابایخ  ( ) جع  ) رصعیلو ترضح  یصصخت  زکرم  تمس  هب  دیس ) دجسم  نابایخ  ) ناهفصا

هعمج و ياه  حبص  رد  هبدن  فیرش  ياعد  يرازگرب  لاس و  لوط  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  تدالو  نشج  تداهـش و  مسارم  يرازگرب   – 40
ءایحا مسارم  یماما و  هیقف  يدهم  دیس  جاح  مالـسالا  تجح  طسوت  ناضمر  كرابم  هام  لوط  هبنـشجنپ و  ياه  بش  رد  نآرق  ریـسفت 

 ..... هفرع و ياعد  رفص و  مرحم و  هیمطاف و  مایا  رد  مسارم  ههد  نیدنچ  ردق و  ياهبش 

مسارم

هکبش زورب  همانرب  هلمج  زا  ینویزولت  فلتخم  ياه  هکبش  فراعم ،  ویدار  ینآرق ، ياه  يرازگ  ربخ  تیاس  رد  يربخ  اه ي  ساکعنا  - 41
ربخ 3 و 

هیمئاق زکرم  رد  جح  تیروم  اب  رازفا  مرن  نیدنچ  دیلوت  انکیا - 
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ینآرق يرازگربخ  اب  وگو  تفگ  رد  ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  لماع  ریدم  يوبن ، دیجمدیس  نیملسملاو  مالسالاتجح 
 ... زکرم نیا  دیدج  تالوصحم  هرابرد  انکیا ) ) ناریا

www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=944266

ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  شزومآ  دحاو 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
اب نامزمه  یشزرو ،  یبهذم و  یگنهرف ،  یتیریدم ،  يدیلوت ،  ياهمتسیس  دیفم و  ياهراک  تهج  رد  مدرم  شزومآ  رمتسم  دوبهب  اقترا و 
هب ار  یبهذـم  یگنهرف ،  یتامدـخ و  يدـیلوت ،  نوگاـنوگ  ياهدـحاو  ةدرتـسگ  زاـین  یکیژوـلونکت و …  ینف ، دـیدج  ياـه  هتفاـی  هضرع 

میلعت ـر و  هام یناسنا  يورین  دـنکیم . هیجوت  یناسنا  ياهورین  گنهرف  ینف و  یملع ،  ناوت  نیداینب  میکحت  دـیدج و  ياهـشزومآ  تفاـیرد 
، نآ کیمداکآ  لکش  هب  شزومآ  ترورض  رب  هدو و  ـ من نیمـضت  دوجو  تاناکما مـ لقادح  زا  ار  هجیتن  نیرتهب  نیرتشیب و  لو  ـ ـصح هدید ،

ياه هرود  يرازگرب  هب  مادقا  نمض  زاین ، نیا  كرد  اب  هک  تسا  يزکرم  ناهفصا  هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  دراذگ . یم  هحص 
رد تیلاعف  هب  تبسن  حالص ،  ریز  عجارم  زا  زوجم  ذخا  یگنهامه و  اب  اهنآ  هعـسوت  تهج  تدم  دنلب  تدم و  هاتوک  یـصصخت  یـشزومآ 

. دنک یم  رازگرب  ناونع  نیا  تحت  ار  هئارا  لباق  ياهشزومآ  ۀیلک  لاس ، نیا  زا  دومن و  مادقا  لاس 1386 
ءزج 30 نآرق  ظفح  تاهبش 7 - یسررب  یسانشریدغ 6 - تیودهم 5 - هغالبلا 4 - جهن  ریسفت  نآرق 3 - ریسفت  - 2 ریشب ) حرط   ) میهافم -1
نارهاوخ 14- یحادم  ناردارب 13 - یحادم  ثیدح 12 - مولع  ثیدح 11 - لهچ  - 10 ریدغ هبطخ  ظفح  - 9 ءزج 1 و ...  نآرق  ظفح  - 8

یناوخناور نـالاسگرزب 20 - یناوخناور  لیترت 19 - دیوجت 18 - ناناوجون 17 - ماـکحا  ناکدوک 16 - ماـکحا  نالاسگرزب 15 - ماکحا 
راولش 27- رداچ –  لانروژ 26 - یلیمکت 25 - یطایخ  یتامدقم 24 - یطایخ  ملاس 23 - هیذغت  یصوصخ 22 - هرواشم  ناکدوک 21 -
-32 یلیمکت )  ) هچراپ يور  یشاقن  - 31 یتامدقم )  ) هچراپ يور  یشاقن  یگناخ 30 - مزاول  لبم و  رواـک  يزود 29 - هدرپ  تیرگ 28 -
یفاب و بالق  زخ 38 - اب  کسورع  یفاب 37 - لاتسیرک  يراک 36 - هیوه  يزود 35 - مرچ  يزود 34 - هلیلم  همرس و  يزود 33 - نابور 

لگ رسد 45 - ییارآ 44 - هوـیم  ییارآ 43 - دوـخ  قرعم 42 - شرف 41 - ولباـت  ییایلاتیا 40 - ریمخ  اـب  کـسورع  یفاب 39 - کـسورع 
یشاقن - 51 ناکدوک ) ) یگنردادم اب  یشاقن  کشخ 50 - لگ  نیئزت  ینیچ 49 - لگ  ردنلب 48 - لگ  لاتسیرک 47 - لگ  يا 46 - هچراپ 

لاس ات 10  تیقالخ 7  - 55 لاس ) ات 7   5  ) تیقالخ لاغذ 54 - اب  راک  ملق –  هایس  یحارط –  نغور 53 - گنر و  لتساپ 52 - گنربآ و  اب 
فورظ يامن  يزاس 63 - هبعج  يزاس 62 - عمش  تاجیلدب 61 -  هتفرشیپ 60 - ژاپوکد  ژاپوکد 59 - یسیونشوخ 58 - لافس 57 - - 56

یمیش ناتسریبد 70 - یبرع  ییامنهار 69 - یبرع  ناتسریبد 68 - یضایر  ییامنهار 67 - یضایر  نابز 66 - - 65 ناکدوک )  ) ناـبز - 64
یفاک هیلوا 77 - ياه  کـمک  یسانش 76 - ناهفـصا  رتویپماک 75 - ياه  سـالک  رهطم 74 - شنیب  يدرونهوک 73 - کیزیف 72 - - 71

ياه سـالک  میجح 83 - ياـه  هدـنرپ  رهاوج 82 - اـمن  کیـسالک 81 - امن  هزوریف 80 - اـمن  كرت 79 - اـمن  کــیجمامن و  پاش 78 -
کـیتسانمیژ 3- ودـناوکت 2 - - 1 لماش :  یـشزرو  ياـه  سـالک  ناتسبد 85 - یـضایر  - 84 ماـکحا و ...  لـماش  نایاونـشان  صوصخم 

.. رگید عونتم  ياه  سالک  ناوناب و  صوصخم  یقیسوم ) نودب   ) کیبوریا
عمتجم لحم  رد  زاین  دروم  ياهنامز  رد  برجم  نایبرم  یگنهاـمه  يراـکمه و  اـب  تدـم  دـنلب  تدـم و  هاـتوک  یـصصخت  ياـهشزومآ 

دحاو نیا  دوشیم . يریگیپ  رازگرب و  يدروم  ياهمازلا  هب  هجوت  اب  عمتجم  دوخ  رد  یمومع  ياهنلاس  ناهفـصا و  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف 
یشزومآ کمک  يهتفرشیپ  تاناکما  زا  هدافتسا  یهاگشناد و  یگنهرف و  يهتسجرب  ناداتسا  زا  يریگهرهب  یـشزومآ ، قیقد  يزیرهمانرب  اب 

. تسا هتشادرب  يرثؤم  ياهماگ  یگنهرف  یصصخت و  ینف ،  شناد  ياقترا  تهج  رد  یشزومآ  ياهاگراک  و 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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