
ویمسر
راکوبسک لیلحت و طابترا مرفتلپ

تیاس زا هدافتسا یامنهار

مینک لیلحت ار فلتخم یاهرازاب و
 مینک ادیپ ار دوخ نایرتشم هنوگچ
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.دینک تفایرد تیاس زا ار رخآ هخسن دیناوتیم هشیمه .دنک رییغت ویمسر فرط زا ینامز ره دناوتیم لیاف نیا تایوتحم :هجوت
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هجوت

؟دیراد تقو دوبمک

تسرهف

ت لماک تاحیضوت اب لیاف نیالنآ هخسن
رت لماک تاحیضوت

 رد رتشیب یاهتیلباق اب لیاف نیا نیالنآ هخسن تسیز طیحم زا تظفاحم یارب لاح نیا اب .دینک هدافتسا لیاف نیا زا دیناوتیم دیراد هدش تنیرپ هخسن نتشاد هب لیامت رگا
تسا دوجوم وربور QR رد رتشیب یاهتیلباق اب لیاف نیا نیالنآ هخسن تسیز طیحم زا تظفاحم یارب لاح نیا

QR تسا دوجوم وربور.

.دیناوخب ار گنر یکشم یاههملک طقف دیناوتیم دیراد تقو دوبمک رگا



 





میهدیم شیامن دوخ ناربراک هب ار قیقد یوجتسج هجیتن رازه اههد هنازور ام .دینک ادیپ تسد هحفص کی رد تاعالطا

  راک تنرتنیا حطس رد هدنکارپ تاعالطا نیا ندرک ادیپ و میراد زاین اهتکرش تیاس بو ای سامت هرامش ،یداصتقا دک ،تبث هرامش ،تکرش ناریدم لثم یتاعالطا هب اهتقو یلیخ
  دیآیم امش کمک هب ویمسر اجنیا .تسا یتخس رایسب راک تنرتنیا حطس رد هدنکارپ تاعالطا نیا ندرک ادیپ و میراد زاین اهتکرش تیاس بو ای

 زا یدایز مجح هب درف ای تکرش مان نتسناد اب ویمسر تیاس رد یتحار هب دیناوتیم امش
.دیآیم امش کمک هب ویمسر اجنیا .تسا یتخس رایسب
 ار قیقد یوجتسج هجیتن رازه اههد هنازور ام .دینک ادیپ تسد هحفص کی رد تاعالطا زا یدایز مجح هب درف ای تکرش مان نتسناد اب ویمسر تیاس رد یتحار هب دیناوتیم امش


.میهدیم شیامن دوخ ناربراک هب


        و سردا ،تکرش عون ،یتبث هیامرس ،هریدم تئیهاضعا و لماعریدم لیبق زا تاعالطا یمسر همانزور راشتنا زاسپ .دنک رشتنم یمومع تروص هب روشک یمسرهمانزور

نازیم ریظن تاعالطا نینچمه .دریگیم رارق ویمسر رد راکدوخ تروص هب ...و یتسپدک و سردا ،تکرش عون ،یتبث هیامرس ،هریدم تئیهاضعا و لماعریدم لیبق زا تاعالطا




یمسر همانزور راشتنا زاسپ .دنک رشتنم یمومع تروص هب روشک یمسرهمانزور رد ار دوخ تاعالطا تسیابیم دسریم تبث هب روشک رد ینوناق تروص هب هک یتکرش ره

  
 یاهالاک ،ناینبشناد یاهزوجم ،دیلوت یاهزوجم ،یتلود یاهدادرارق ،یتفایرد زرا نازیم ریظن تاعالطا نینچمه .دریگیم رارق ویمسر رد راکدوخ تروص هب ...و یتسپدک
        دوشیم هفاضا ویمسر هب رگید یمسر یاههاگرد زا زین ...و یتادراو و یدیلوت یاهالاک ،ناینبشناد یاهزوجم ،دیلوت یاهزوجم ،یتلود یاهدادرارق ،یتفایرد زرا

.دوشیم هفاضا ویمسر هب رگید یمسر یاههاگرد زا زین ...و یتادراو و یدیلوت

؟مینکیم هدافتسا ویمسر زا ارچ

؟تسیچ ویمسر

۳ هحفص؟تسیچ ویمسر

   د هک یتاعالطا ره ینعی نیا .تسا ناریا رد صاخشا 
و اهتکرش یمسر یوجتسج روتوم اهنت و نیلوا ویمسر
تبث نامزاس ،یمسر همانزور دننام یمسر عجارم
رد هک یتاعالطا ره ینعی نیا .تسا ناریا رد صاخشا 






 

 باق ویمسر رد دنشاب هدش تبث هریغ و کرمگ تیاس
،تبث نامزاس ،یمسر همانزور دننام یمسر عجارم

یا دیناوتیم امش ،توافت کی اب هتبلا .دنتسه هدهاشم
لباق ویمسر رد دنشاب هدش تبث هریغ و کرمگ تیاس
 وجتسج یارب یصاخ ینامز یاههزاب و دینک بترم و رتلیف ار تاعالطا
نیا دیناوتیم امش ،توافت کی اب هتبلا .دنتسه هدهاشم

ناترظندم تکرش درومرد هحفص کی رد ار تاعالطا نیا مامت و دیشاب هتشاد دوخ
یوجتسج یارب یصاخ ینامز یاههزاب و دینک بترم و رتلیف ار تاعالطا
دینیبب ناترظندم تکرش درومرد هحفص کی رد ار تاعالطا نیا مامت و دیشاب هتشاد دوخ


.دینیبب

؟دراد یتاعالطا هچ ویمسر



              ،ویمسر یتاعالطا کناب رد راک نیرت هداس و نیلوا ؟مینک هدافتسا ویمسر رد دوخ یربراک باسح زا هنوگچ هک مینادب میهاوخ یم ،نآ هب دورو و یربراک باسح داجیا زا سپ
نیا لوا هحفص راون رد دیناوتیم ویمسر وجتسج روتوم رد .تسا تاعالطا یوجتسج  ،ویمسر یتاعالطا کناب رد راک نیرت هداس و نیلوا ؟مینک هدافتسا ویمسر رد دوخ یربراک
  .دینک وجتسج ار دیوش انشآ نآ تاعالطا اب دیهاوخیم هک یصخش ای تکرش مان ،هناماس نیا لوا هحفص راون رد دیناوتیم ویمسر وجتسج روتوم رد .تسا تاعالطا یوجتسج
  دهاوخ هضرع امش هب ار وجتسج اب طبترم تاداهنشیپ زا یتسرهف ویمسر ،راک نیا اب .دینک وجتسج ار دیوش انشآ نآ تاعالطا اب دیهاوخیم هک یصخش ای تکرش مان ،هناماس
       هب ات دینک کیلک نآ یور و دینک ادیپ ار ناترظن دروم هجیتن و دیدرگب تسرهف نآ رد .درک دهاوخ هضرع امش هب ار وجتسج اب طبترم تاداهنشیپ زا یتسرهف ویمسر ،راک نیا اب
  ره هحفص رد ار اهتکرش زا ینوگانوگ تاعالطا ،ویمسر .دینک ادیپ یسرتسد نآ تاعالطا هب ات دینک کیلک نآ یور و دینک ادیپ ار ناترظن دروم هجیتن و دیدرگب تسرهف نآ رد .درک
یسرتسد لباق ناگیار تروص هب تاعالطا و اههداد نیا زا یخرب .تسا هداد رارق تکرش ره هحفص رد ار اهتکرش زا ینوگانوگ تاعالطا ،ویمسر .دینک ادیپ یسرتسد نآ تاعالطا
تسا کارتشا دیرخ هب زاین ،یلیمکت تاعالطا و اههداد هدهاشم یارب اما ،دنتسه یسرتسد لباق ناگیار تروص هب تاعالطا و اههداد نیا زا یخرب .تسا هداد رارق تکرش

.تسا کارتشا دیرخ هب زاین ،یلیمکت تاعالطا و اههداد هدهاشم یارب اما ،دنتسه

  






ویمسر رد راکمه ای بیقر یاهتکرش یوجتسج

rasm.i۲- ویمسر یلصا هحفص گنر دیفس راون رد،(rasm.io) ماجنا وجتسج تیاس ناونع و یسروب دامن ،یتسپدک ،صخش یلم دک ای مان، تکرش یلم هسانش ای مان ساسا رب دیناوت یم
دیهد ماجنا وجتسج تیاس ناونع و یسروب دامن ،یتسپدک ،صخش یلم دک ای مان، تکرش یلم

.دیهد

.دینک دورو ویمسر رد دوخ یربراک باسح هبادتبا  -۱

۴ هحفصویمسر رد هداس وجتسج

scan m
e!



ار دوخ رظن دم هجیتن تسیل نیا زا دیناوتیم هک .دوشیم هداد شیامن تسا هباشم دراوم ای و هدش وجتسج دروم دوخ لماش هک جیاتن زا یتسیل وجتسج همکد ندز اب -۳
دینک باختنا ار دوخ رظن دم هجیتن تسیل نیا زا دیناوتیم هک .دوشیم هداد شیامن تسا هباشم


.دینک باختنا

.دوشیم هداد شیامن هطوبرم یهحفص رظن دروم هنیزگ رب کیلک اب -۴

۵ هحفصویمسر رد هداس وجتسج



دینزب ار تنیرپ دیدج یهحفص رد و دینک کیلک رظن دروم یهگا یور دیراد زاین یمسر همانزور یهگآ کی هب اهنت رگا -۳
.دینزب ار تنیرپ دیدج یهحفص

یهگآ و دیدرگب یمسرهمانزور یاهیهگا تسیل رد -۲
زاین رگا .دینک ادیپ ار دوخ رظندم یهگآ و دیدرگب یمسرهمانزور

تکرش یاهیهگآ یهمه پاچ هب زاین رگا .دینک ادیپ ار دوخ رظندم
یور رب هحفص نیا رد ،دیراد تکرش یاهیهگآ یهمه پاچ هب

دینک کیلک پاچ یور رب هحفص نیا رد ،دیراد



.دینک کیلک پاچ

  یفلتخم تاعالطا هک دنراد دوجو یفلتخم یاهبت ،هدش زاب یهحفص رد .دیوش تکرش هحفص دراو و دینک وجتسج ار رظندروم تکرش -۱
دیناوتب ات دیوش یمسر یاهیهگآ بت دراو .دنوشیم لماش ار تکرش زا یفلتخم تاعالطا هک دنراد دوجو یفلتخم یاهبت ،هدش زاب یهحفص

 دروم صخش ای تکرش هب طوبرم یمسر همانزور یاهیهگآ زا یتسیل دیناوتب ات دیوش یمسر یاهیهگآ بت دراو .دنوشیم لماش ار تکرش زا
دینک هدهاشم ار دوخ رظن دروم صخش ای تکرش هب طوبرم یمسر همانزور یاهیهگآ زا یتسیل

.دینک هدهاشم ار دوخ رظن





یمسر همانزور یاهیهگآ پاچ

۶ هحفصیمسر همانزور یاهیهگآ پاچ
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 تاعالطا و دیبایب ار دوخ یراجت یاکرش و نایرتشم ،صخش نویلیم ۳ و یناریا تکرش نویلیم ۲ نیب زا دیناوتیم و دیتسه ویمسر کرتشم نونکا مه امش
دیروایب تسد هب ار اهنآ تاعالطا و دیبایب ار دوخ یراجت یاکرش و نایرتشم ،صخش نویلیم ۳ و یناریا

هتشاد دارفا و اهتکرش ،اهرازاب نتفای یور یرتشیب طلست دیهاوخیم رگا
.دیروایب تسد هب ار اهنآ
          و دینک لماک ار دوخ یبایرازاب یاهقیقحت ،دیبایب ار اهنآ اب سامت شور ،دیشاب هتشاد دارفا و اهتکرش ،اهرازاب نتفای یور یرتشیب طلست دیهاوخیم رگا
دیهد اقترا دوخ کارتشا دیناوتیم رگید تیلباق هد دنچ و دینک لماک ار دوخ یبایرازاب یاهقیقحت ،دیبایب ار اهنآ اب سامت شور ،دیشاب


.دیهد اقترا دوخ کارتشا دیناوتیم رگید تیلباق هد دنچ
دیروآ تسدب ار ریز دراوم دیناوتیم دوخ یربراک باسح اقترا اب

:دیروآ تسدب ار ریز دراوم دیناوتیم دوخ یربراک باسح اقترا اب







۷ هحفصویمسر رد کارتشا دیرخ
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ناگیار

ھتکرش هیاپ تاعالطا
هداس وجتسج ۵۰

تفایرد زرا شیامن
اھتکرش هیاپ تاعالطا

 :یربراک دادعت
یتفایرد زرا شیامن


۱ :یربراک دادعت
ضما بحاص

دیلوت تیفرظ شیامن
اضما بحاص

الوصحم شیامن دیلوت تیفرظ شیامن

و ردام یاھتکرش
تالوصحم شیامن

عومجمریز و ردام یاھتکرش

ناگدننکدیلوت شیامن
هعومجمریز

ناگدننکدراو و
 ناگدننکدیلوت شیامن

 ناگدننکدراو و

هیاپ

ضما بحاص ۲۵
هداس وجتسج ۱۰۰

ھتکرش هیاپ تاعالطا
اضما بحاص ۲۵

تفایرد زرا شیامن
اھتکرش هیاپ تاعالطا

 :یربراک دادعت
یتفایرد زرا شیامن


۱ :یربراک دادعت
دیلوت تیفرظ شیامن

الوصحم شیامن دیلوت تیفرظ شیامن

  و ردام یاھتکرش
تالوصحم شیامن

عومجمریز
   و ردام یاھتکرش

ناگدننکدیلوت شیامن
هعومجمریز

اگدننکدراو و
 ناگدننکدیلوت شیامن

ناگدننکدراو و

یاهفرح

تفرشیپ وجتسج ۱۰۰
دودحمان هداس وجتسج

ضما بحاص ۱۰۰
هتفرشیپ وجتسج ۱۰۰

اطابترا فارگ ۲۵۰
اضما بحاص ۱۰۰

ھتکرش هیاپ تاعالطا
تاطابترا فارگ ۲۵۰

تفایرد زرا شیامن
اھتکرش هیاپ تاعالطا

 :یربراک دادعت
یتفایرد زرا شیامن

دیلوت تیفرظ شیامن
۲ :یربراک دادعت

الوصحم شیامن دیلوت تیفرظ شیامن

  و ردام یاھتکرش
تالوصحم شیامن

عومجمریز
   و ردام یاھتکرش

ناگدننکدیلوت شیامن
هعومجمریز

اگدننکدراو و
 ناگدننکدیلوت شیامن

ناگدننکدراو و

زاتمم

تفرشیپ وجتسج ۳۰۰
دودحمان هداس وجتسج

ضما بحاص ۵۰۰
هتفرشیپ وجتسج ۳۰۰

اطابترا فارگ ۱۰۰۰
اضما بحاص ۵۰۰

ھتکرش هیاپ تاعالطا
تاطابترا فارگ ۱۰۰۰

تفایرد زرا شیامن
اھتکرش هیاپ تاعالطا

 :یربراک دادعت
یتفایرد زرا شیامن

دیلوت تیفرظ شیامن
۵ :یربراک دادعت

الوصحم شیامن دیلوت تیفرظ شیامن

  و ردام یاھتکرش
تالوصحم شیامن

عومجمریز
   و ردام یاھتکرش

ناگدننکدیلوت ۲۵۰
هعومجمریز

اگدننکدراو و
 ناگدننکدیلوت ۲۵۰

و تاحفص ندرک لابند
ناگدننکدراو و

ھ تکرش
 و تاحفص ندرک لابند

اھ تکرش

تسا ویمسر زا یشخب طقف نیا



۸ هحفصویمسر اب یطابترا یاههار

ویمسر اب یطابترا یاههار

اهلیمیا

نیالنآ تچ

سامت هرامش

 رد دیناوتیم هک تسا هناماس لخاد نیالنآ ینابیتشپ ویمسر اب یطابترا هار نیرت عیرس
.دینک ادیپ ار نآ تاحفص مامت رد دیناوتیم هک تسا هناماس لخاد نیالنآ




 .دینک ادیپ ار نآ تاحفص مامت

rasm.io

دینک لابند یعامتجا یاههکبش رد ار ام


          تفرگ دهاوخ سامت امش اب یراک زور ۲ زا رتمک رد ویمسر ینابیتشپ میت .دیراذگب ماغیپ رفص ددع یریگهرامش اب ،ییوگخساپ مدع تروص رد

.تفرگ دهاوخ سامت امش اب یراک زور ۲ زا رتمک رد ویمسر ینابیتشپ

میت .دیراذگب ماغیپ رفص ددع یریگهرامش اب ،ییوگخساپ مدع تروص رد
.میتسه امش یوگخساپ ،یمسر لیطعت مایا زج هب ۱۶ یلا ۱۰ هبنشراهچ ات هبنش۱۱

۰۲۱ - ۹۱ ۳۰ ۴۰ ۴۱

 ۰۲۱ - ۲۸ ۴۲ ۵۰ ۷۲


تاغیلبت
ads@rasm.io


ینابیتشپ
salam@rasm.io


شورف
sales@rasm.io

پچ تمس هحفص نییاپ :هحفص رد تیعقوم


