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هموزر و تامدخ یفرعم



؟میتسه هک ام

هب یناسر تمدخ راختفا نونکات 1397 لاس زا هک میتسه گنیتکرام لاتیجید و کیفارگ و یحارط ،یبایرازاب ،گنیدنرب هنیمز رد صصختم دارفا زا لکشتم یژرنارپ و ناوج یمیت ام سیتادبو رد

تیقالخ ینشاچ اب مهرانک رد .میا هتشاد ار نیالنآ راک و بسک هزوح رد راک و بسک 50 زا شیب هب یناسر تمدخ راختفا نونکات 1397 لاس زا هک میتسه گنیتکرام لاتیجید و کیفارگ و یحارط139

ام لوصحم .میراد یتنرتنیا یاهراک و بسک هعسوت و دوبهب رد یعس هنادنمشوه یاههدیا و تیقالخ ینشاچ اب مهرانک رد .میا هتشاد ار نیالنآ راک و بسک هزوح رد راک و بسک 50 زا شیب5

    تسا شورف دربشیپ و ندش هدید تیاهنرد و تیقالخ ام لوصحم .میراد یتنرتنیا یاهراک و بسک هعسوت و دوبهب رد یعس هنادنمشوه یاههدیا و

.تسا شورف دربشیپ و ندش هدید تیاهنرد و تیقالخ

؟میهدیم ماجنا یراک هچ

         ،سرپدرو یاوتحم تیریدم متسیس و Laravel کرومیرف هلیسوب تیاسبو یسیونهمانرب و یحارط لماش گنیتکرام لاتیجید تامدخ عاونا سیتادبو گنیتکرام لاتیجید سناژآ رد

     Larave    یعامتجا یاههکبش رتسب رد اوتحم دیلوت ،IOS و دیوردنا مرفتلپ تحت یلیابوم یاهنشیکیلپا ،سرپدرو یاوتحم تیریدم متسیس و Laravel کرومیرف هلیسوب تیاسبو یسیونهمانرب

IOو دیوردنا مرفتلپ تحت یلیابوم یاهنشیکیلپا IOS، میت نتشاد و هبرجت ام هناوتشپ .دش دهاوخ هئارا امش هب هنادهعتم بیتوی و مارگاتسنیا ریظن یعامتجا یاههکبش رتسب رد اوتحم دیلوت

 دنتسه ییارجا یاههژورپ و راک و بسک رکف هب مادک ره هک تسا یدنمتردق میت نتشاد و هبرجت ام هناوتشپ .دش دهاوخ هئارا امش هب هنادهعتم بیتوی و مارگاتسنیا ریظن

.دنتسه ییارجا یاههژورپ و راک و بسک رکف هب مادک ره هک تسا یدنمتردق



هاگن کی رد ام تامدخ

.میاهدرک یفاکشوم هناگادج تروصب ار تمدخ ره یدعب تاحفص رد .تسا هدش هدروآ سیتادبو یلصا تامدخ یمامت اجنیا نیا رد

تیاسبو هعسوت و یحارط

CMیصاصتخا تیاس یحارط + CMS سرپدرو

ینتم یاوتحم دیلوت

تیاس گالب و تالاقم شخب رد اوتحم دیلوت

یعامتجا یاههکبش تیریدم

بویتوی و مارگاتسنیا رد اوتحم تیریدم و دیلوت

نشیکیلپا هعسوت و یحارط

IOFlutteکرومیرف هلیسوب Flutter - و دیوردنا مرفتلپ IOS

یاهناسردنچ یاوتحم دیلوت

یعامتجا یاههکبش و تیاس رد راشتنا تهج

کیفارگ و یحارط

یکیفارگ یاهرنب نیازید و یحارط + وگول یحارط



       ندوبن ماگنه رد ناوتیم یتح هک درک دهاوخ داجیا امش یارب لاعفریغ دمآرد یصخش سنیزیب و راک و بسک یارب دنمتردق تیاس کی دوجو

        رابتعا امش تیاس .درک دمآرد بسک نانچمه یکیزیف روضح مدع و امش ندوبن ماگنه رد ناوتیم یتح هک درک دهاوخ داجیا امش یارب لاعفریغ

    دیآیم باسح هب نایرتشم اب امش یطابترا یلصا هار و تسامش رابتعا امش تیاس .درک دمآرد بسک نانچمه یکیزیف روضح مدع و امش

هب خساپ تفایرد نینچمه و دوخ هرمزور یاهدیرخ یارب دارفا رثکا هزورما 
.دیآیم باسح هب نایرتشم اب امش یطابترا یلصا هار و تسامش

ار دوخ خساپ ات دننکیم وجتسج لگوگ رد ار دوخ زاین ادتبا ناشتالکشم هب خساپ تفایرد نینچمه و دوخ هرمزور یاهدیرخ یارب دارفا رثکا هزورما

    و مینک ییاسانش ار ربراک زاین تسرد یتیعقوم رد ام رگا نیاربانب .دنبایب ار دوخ خساپ ات دننکیم وجتسج لگوگ رد ار دوخ زاین ادتبا ناشتالکشم

        نیا زا ناوتیم یگداس هب دیآرد ربراک شیامن هب الاب هاگیاج رد ام تیاس و مینک ییاسانش ار ربراک زاین تسرد یتیعقوم رد ام رگا نیاربانب .دنبایب

دومن رادیرخ هب لیدبت ار نآ و درک بذج هدننک دیدزاب قیرط نیا زا ناوتیم یگداس هب دیآرد ربراک شیامن هب الاب هاگیاج رد ام تیاس

.دومن رادیرخ هب لیدبت ار نآ و درک بذج هدننک دیدزاب قیرط

؟تیاس یحارط ارچ

هدافتسا دروم یاهکرومیرف و یژولونکت

تیاسبو هعسوت و یحارط
سرپدرو + یصاصتخا یسیوندک هلیسوب تیاس یحارط



          مییوگب تسا رتهب ای و دقاف ییاهنت هب مرف و دناهدش داجیا اوتحم نتسارآ یارب دنشاب ابیز مه ردق ره اهمرف .تسا ینعم یب ،اوتحم زا یلاخ و هژاو نودب ییایند روصت
،رگید یرایسب و نامدوخ یگنرهب دمص نیمه ات هتفرگ هچین و ظفاح زا .تسا انعم مک مییوگب تسا رتهب ای و دقاف ییاهنت هب مرف و دناهدش داجیا اوتحم نتسارآ یارب دنشاب
و نیریش ییاهناتساد زج گرزب نادرم نیا زا زورما .دنتسه ناگژاو صقن مک نایادخ ،رگید یرایسب و نامدوخ یگنرهب دمص نیمه ات هتفرگ هچین و ظفاح زا .تسا انعم مک
ییاهراک و بسک و اه هناسر تسد رد راک راسفا و تسا هدنامن یزیچ راگدنام یدای و نیریش ییاهناتساد زج گرزب نادرم نیا زا زورما .دنتسه ناگژاو صقن مک نایادخ
و قرغ ،اههژاو تیاهنیب ناهج رد ار ام ،هژاو رطس اه نویلیم هنازور دیلوت اب هک تسا ییاهراک و بسک و اه هناسر تسد رد راک راسفا و تسا هدنامن یزیچ راگدنام یدای
کی ناونع هب و صخش کی ناونع هب) ام هک تسا نیا مهم لاوس .دنا هدرک مگردرس و قرغ ،اههژاو تیاهنیب ناهج رد ار ام ،هژاو رطس اه نویلیم هنازور دیلوت اب هک تسا
میتسه راک یاجک (راکوبسک کی ناونع هب و صخش کی ناونع هب) ام هک تسا نیا مهم لاوس .دنا هدرک مگردرس

ای یریوصت یاوتحم هنوگ ره ای تیاس گالبو رتسب رد هلاقم تروصب) اوتحم دیلوت
؟میتسه راک یاجک (راکوبسک
      بطاخم اب هیلوا طابترا داجیا و ربراک دامتعا بذج یارب لآهدیا راکهار کی (ییوئدیو ای یریوصت یاوتحم هنوگ ره ای تیاس گالبو رتسب رد هلاقم تروصب) اوتحم دیلوت
رد ات ،راکوبسک و نابطاخم نیب تسا یاهملاکم دیلوت رد اوتحم دیلوت رنه .تسا بطاخم اب هیلوا طابترا داجیا و ربراک دامتعا بذج یارب لآهدیا راکهار کی (ییوئدیو
      ای لوصحم زا دیاب ،ناشزاین عفر یارب هک دنسرب هجیتن نیا هب ناشدوخ تیاهن رد ات ،راکوبسک و نابطاخم نیب تسا یاهملاکم دیلوت رد اوتحم دیلوت رنه .تسا
             دننک هدافتسا یصاخ تامدخ ای لوصحم زا دیاب ،ناشزاین عفر یارب هک دنسرب هجیتن نیا هب ناشدوخ تیاهن

.دننک هدافتسا یصاخ تامدخ

اوتحم ینیرفآزاب و دیلوت

ییوئدیو هناسر و یریوصت ،ینتم یاوتحم لماش



 تیریدم اما ؛دزاسیم ار دوخ یسنیزیب ای یصخش تناکا ییاهاضف نینچ رد مامت هچ ره یگداس هب یسکره .تسا ناگیار ًالماک یعامتجا یاه هکبش مرفتلپ رد تیوضع

       تسین یگداس نیمه هب یعامتجا یاه هکبش تیریدم اما ؛دزاسیم ار دوخ یسنیزیب ای یصخش تناکا ییاهاضف نینچ رد مامت

نیا رد صصختم یصخش ای دیریگب هدهع رب ار یعامتجا هکبش تیریدم ناتدوخ هکنیا
.تسین یگداس نیمه هب یعامتجا یاه هکبش

یاهرازبا .دوش هداد خساپ نآ هب دیاب هک تسا یشلاچ و لاؤس ،دینک ادیپار رما نیا رد صصختم یصخش ای دیریگب هدهع رب ار یعامتجا هکبش تیریدم ناتدوخ هکنیا

              یهاگ اهرازبا نیا اب راک اما ؛دراد دوجو یعامتجا یاه هکبش تیریدم تهج یرایسب یاهرازبا .دوش هداد خساپ نآ هب دیاب هک تسا یشلاچ و لاؤس ،دینک ادیپار رما

تسا ریگتقو رایسب یهاگ اهرازبا نیا اب راک اما ؛دراد دوجو یعامتجا یاه هکبش تیریدم تهج یرایسب

رد .تسا هدیچیپ ؛دسریم رظن هب هداس هک هزادنا نامه یعامتجا هکبش تیریدم
.تسا ریگتقو رایسب

           و لیلحت ،صصخت هب راک نیا .دیشاب هتشادن ار هاتوک نامز رد هزجعم راظتنا هجیتن رد .تسا هدیچیپ ؛دسریم رظن هب هداس هک هزادنا نامه یعامتجا هکبش تیریدم

     هچ و کچوک هچ راکوبسک ناریدم زا یرایسب هک تسا لیلد نیمه هب .دراد زاین نامز و لیلحت ،صصخت هب راک نیا .دیشاب هتشادن ار هاتوک نامز رد هزجعم راظتنا هجیتن

دنراپسب نادراک هب ار راک هک دنهدیم حیجرت گرزب هچ و کچوک هچ راکوبسک ناریدم زا یرایسب هک تسا لیلد نیمه هب .دراد زاین نامز


!دنراپسب نادراک هب ار راک هک دنهدیم حیجرت گرزب

یعامتجا یاههکبش تیریدم

هناسر رتسب رد اوتحم تیریدم و یزیر همانرب



.دنوشیم هجاوم یرایسب تالکشم اب ،دوخ راک و بسک یزادنا هار هیلوا لحارم نامه رد یناریا یاهراک و بسک %90 زا شیب رامآ و اهیسررب قبط9

زا یرایسب .دشاب نآ ینف لئاسم و تیاس ییاراک مدع زا یشان دناوتیم تالکشم نیا
.دنوشیم هجاوم یرایسب تالکشم اب ،دوخ راک و بسک یزادنا

هب اههنیمز یمامت رد اما ،دننکیم تیلاعف گنیتکرام لاتیجید هنیمز رد اههعومجم زا یرایسب .دشاب نآ ینف لئاسم و تیاس ییاراک مدع زا یشان دناوتیم تالکشم نیا

       دنرادن فارشا لماک تروص هب اههنیمز یمامت رد اما ،دننکیم تیلاعف گنیتکرام لاتیجید هنیمز رد اههعومجم

یارب ار یرایسب تالکشم دناوتیم هکلب تسا یا هفرح ریغ یرما اهنت هن هلئسم نیا
.دنرادن فارشا لماک تروص

یناهگان تروص هب تیاس نآ تسا نکمم لاثم یارب .دروایب دوجو هب راک و بسک نآ یارب ار یرایسب تالکشم دناوتیم هکلب تسا یا هفرح ریغ یرما اهنت هن هلئسم نیا

دوشن نآ دراو یربراک هک دشاب نیگنس ردقنآ ای دوش فقوتم یناهگان تروص هب تیاس نآ تسا نکمم لاثم یارب .دروایب دوجو هب راک و بسک نآ

دنچره یمدق دنمشزرا هرواشم هئارا اب میناوتب ات میتسه امش رانک رد سیتادبو رد
.دوشن نآ دراو یربراک هک دشاب نیگنس ردقنآ ای دوش فقوتم

          میشاب هتشادرب امش یتنرتنیا راک و بسک دشر و هعسوت هار رد کچوک دنچره یمدق دنمشزرا هرواشم هئارا اب میناوتب ات میتسه امش رانک رد سیتادبو رد

.میشاب هتشادرب امش یتنرتنیا راک و بسک دشر و هعسوت هار رد کچوک

یتنرتنیا راک و بسک هرواشم

نیالنآ راک و بسک هعسوت ای و یزادناهار تهج



ربتعم یاهدنرب اب یراکمه راختفا
یتنرتنیا راک و بسک هعسوت و تیریدم ،یزادناهار هنیمز رد



هدش یزادناهار هژورپ هنومن

دیفسزر هاگشورف تیاسبو

یتنرتنیا هاگشورف :تیاسبو عون

یتشادهب و یشیارآ مزاول :تیلاعف هنیمز

PHP Wordpress - Tailwindcsاهیژولونکت: PHP Wordpress - Tailwindcss

Rozesefid.coهنماد:  Rozesefid.com



هدش تیریدم هحفص هنومن

دیفسزر هاگشورف مارگاتسنیا

یتنرتنیا هاگشورف /یسنیزیب :جیپ عون

یتشادهب و یشیارآ مزاول :تیلاعف هنیمز

ییوئدیو / یریوصت :اوتحم عون



هدش هتخاس پا هنومن

وش تکناک نابز شزومآ نشیکیلپا

یشزومآ :نشیکیلپا عون

یسیلگنا نابز نیالنآ شزومآ :تیلاعف هنیمز

Flutter and Laravel frameworکرومیرف و نابز: Flutter and Laravel framework



هدش یزادناهار هژورپ هنومن

تمالس لحاس تیاسبو

یتامدخ :تیاسبو عون

VIتامدخ هدنهد هئارا :تیلاعف هنیمز VIP یکشزپ

Wordpresاهیژولونکت: Wordpress

Sahelsalamat.coهنماد:  Sahelsalamat.com



هدش هتخاس پا هنومن

زیرراک نیالنآ تامدخ نشیکیلپا

یتامدخ :نشیکیلپا عون

نیالنآ سیورس و تامدخ هدنهد هئارا :تیلاعف هنیمز

Flutter and Laravel frameworکرومیرف و نابز: Flutter and Laravel framework



هدش یزادناهار هژورپ هنومن

کراساف یسدنهم تیاسبو

یللملا نیب/یتکرش :تیاسبو عون

امن یسدنهم و نیازید لیتید :تیلاعف هنیمز

Wordpresاهیژولونکت: Wordpress

Facarc.coهنماد:  Facarc.com



هدش یزادناهار هژورپ هنومن

ناریا یبزیرف نویساردف تیاسبو

یتکرش / یفرعم :تیاسبو عون

ناریا یبزیرف شزرو نمجنا و نویساردف :تیلاعف هنیمز

Wordpresاهیژولونکت: Wordpress

Flyingdisc.coهنماد:  Flyingdisc.com


