
 ؟تسیچ کنیل کب
 ای و کنیل یرس کی ؛دنوش یم ھتخانش زین "ھفرط کی یاھکنیل" ای و "یدورو یاھکنیل" ناونع ھب ھک اھکنیل کب
  .دنتسھ رگید تیاس بو رد ھحفص کی ھب تیاس بو کی زا ییاھدنویپ نامھ
 .دنریگ یم رظن رد یدنبھبتر یارب هدننک نییعت روتکاف کی ار اھکنیل کب ،یلصا یوجتسج یاھروتوم رگید و لگوگ

 .دنریگیم رارق وج و تسج یاھروتوم رد ییالاب یدنبھبتر ردً الومعم ،دنراد ییالاب کنیل کب دادعت ھک یتاحفص
  

 
 ؟دنتسھ مھم اھکنیل کب ارچ
 یاھروتوم نابز رد ارآ نیا زا کی رھ .دوشیم ھتفرگ اھتیاس بو ریاس زا ھک دنتسھ ییارآ لداعم عقاو رد اھکنیل کب

 ."تسا دیفم و ربتعم ،دنمشزرا اوتحم نیا" :ھک دھدیم ار ینعم نیا وجتسج
 وجتسج یاھروتوم رگید و لگوگ رد امش تیاس ،دشاب رتشیب اھتیاس بو ریاس زا ناتیتفایرد یارآ دادعت ھچ رھ نیاربانب
 .تشاد دھاوخ یرتالاب ۀبتر
 
 متیروگلا ساسا و ھیاپ اھکنیل کب ،عقاو رد .تسین یدیدج زیچ وج و تسج یاھروتوم متیروگلا رد اھکنیل زا هدافتسا
 .دناهداد لیکشت ار "PageRank" ھب فورعم لگوگ یلصا

 رایعم نیرتیلصا نانچمھ اھکنیل کب ،تسا هدرک داجیا دوخ متیروگلا رد رییغت نارازھ اھلاس یط رد لگوگ رگا یتح
 .دنتسھ یدنب ھبتر یارب
 
 ؟دنتسھ دنمشزرا ییاھکنیل کب عون ھچ
 .دنرادن یناسکی ۀبتر و شزرا اھکنیل کب ھمھ
 .دینک زکرمت تیفیکاب یاھکنیل کب دیرخ یور ،دیشاب ھتشاد یرتالاب ۀبتر SERP رد دیھاوخ یم رگا ،لاثم یارب
 روطنامھ .دشاب تیفیک یب کنیل کب 1000 زا رتدنمتردق دناوت یم تیفیکاب کنیل کب کی ھک مییوگب روطنیا تسا رتھب
 .دنتسھ یناسکی یدیلک یاھیگژیو یاراد الاب تیفیکاب یاھ کنیل کب ،تسا صخشم ھک
 رابدیاس رد ھک ییاھکنیل ھب تبسن ییالاب شزرا زا دنوشیم ھتخاس یھگآ ژاتروپر رد ھک ییاھنآ دننام نتم لخاد یاھکنیل
 .دنوشیم رادروخرب ،دنراد رارق تیاس رتوف ای
 
 .دنیآیم ربتعم یاھتیاس بو زا اعطق تیفیکاب یاھکنیل کب
 رابتعا یاراد تیاس کی ھچرھ ً،اساسا .دوش یم ھتخانش ھنماد رابتعا ای "Domain Authority" ناونع ھب موھفم نیا
 .دنک لقتنم ،کنیل قیرط زا ،امش تیاس ھب ار یرتشیب رابتعا دناوت یم ،دشاب یرتشیب
 
 .دنھد یم رارق کنیل )تسکت رکنا(رگنل نتم رد ار امش رظن دروم یدیلک ۀملک تیفیکاب یاھکنیل کب



 کب احیجرت .دناهدھاشم لباق اھکنیل کب رد ھحفص ود نداد دنویپ ماگنھ ھک دنتسھ یاهدش صخشم تاملک اھتسکت رکنا
 نیب میقتسم طابترا ریخا تاعلاطم رد .تسا امش فدھ دروم یدیلک تاملک لماش ھک دنشاب یتسکت رکنا یراد دیاب اھکنیل
 .تسا دوھشم رتالاب یدنبھبتر و کنیلکب یاھتسکت رکنا رد ینغ یدیلک تاملک زا هدافتسا
 ھب ناسکی تارابع زا یزاسکنیل یارب ینعی نیا .دینکن یور هدایز دوخ کنیل کب رد ،یدیلک تاملک زا هدافتسا رد ھتبلا
 متیروگلا رد یتیدپآ 2012 لاس رد لگوگ .دیناجنگب یزاسکنیل رد ار فلتخم تارابع دینک یعس و دینکن هدافتسا تاعفد
 ای هدش یرادیرخ و طبترمان یاھکنیل کب ھمیرج و ییاسانش نآ فدھ ھک درک یفرعم ار "نئوگنپ لگوگ" مسا ھب دوخ
 .دوب ،دننکیم هدافتسا یدنب ھبتر ندش رتھب یارب بسانمان یاھکینکت زا ھک تسا یاھکنیل کب
 

 دنشاب طبترم امش یاھاوتحم ھب یعوضوم ظاحل زا ھک تسا رتھب دنھدیم کنیل امش ھب ھک ییاھتیاس
 ای دنتسھ طبترم مھ ھب تیاس ود نیا ھک دنکیم یسررب لگوگ ،دوش یم کنیل یرگید تیاس بو ھب تیاس بو کی یتقو
 .دسریم رظن ھب مھ یقطنم بخ ھک ،ریخ
 یور یرتشیب رایسب زکرمت لگوگ ،تروص نیا رد .دیاهدرک رشتنم نتارام ود دروم رد یاھلاقم یگزات ھب دینک روصت
 ھب طوبرم یاھتیاس لاثم یارب لباقم رد ات دراذگیم مادنا بسانت ،ندیود ،نتارام ھب طوبرم یاھتیاس ھب کنیل
 .لاتیجید یبایرازاب و یراوسھخرچود ،یریگیھام
 
 Dofollow کنیل
 .دنریگیم هدیدان ار تسا هدش لصتم نآ ھب "nofollow" بسچرب ھک ار ییاھکنیل وجتسج یاھروتوم ریاس و لگوگ
 ھک ییاھکنیل رتشیب و دنتسھ "dofollow" یاھکنیل ،بو رد دوجوم یاھکنیل قافتا ھب بیرق تیرثکا ،ھناتخبشوخ
 روظنم ،دوشیمن هدید الک کنیل ھک تسین نیا ندماین باسح ھب زا روظنم .دنیآیمن باسح ھب دنتسھ nofollow گت یاراد
 .دننکیمن زاب ارنآ کنیل نیا ھب ندیسر اب لگوگ یاھهدنزخ یاھتابر ھک ارچ ،دوشیمن باسح نآ ریثات ھک تسا نیا
 :دنتسھ nofollowً الومعم عبانم نیا یاھدنویپ ،لاثم ناونع ھب 
 گالبو تارظن    
 یتاعوبطم یاھھینایب    
 یلوپ تاغیلبت    
 رکذ ھتبلا .دنکیمن داجیا یلکشم مھ ناشندوب ولافون نیاربانب ،دنتسین دیفم نانچنآ وئس یارب اھکنیل کب نیا لاح رھ ھب
 ندرکن باسح اب ھطبار رد ناشیلبق مالعا مغر یلع وجتسج یاھروتوم ریاس و لگوگ ھک تسین فطل زا یلاخ ھتکن نیا
 .دنوش فدھ تیاس ھب امش کنیل ییانعم طابترا ھجوتم ات دننکیم زاب ار اھنآ تقیقح رد ،ولافون یاھکنیل
 رتھب و ،دییامن هدافتسا ولافون و ولاف کنیل عون ود رھ زا تیاسبو کی لیافورپ کنیل کب تخاس یارب دیاب امش نیاربانب
 .میشاب ھتشاد رظن رد ولافون یاھکنیل زا رتشیب ار ولاف یاھکنیل دادعت ھک تسا
 
 تسا ھتشادن کنیل امش ھب لبق زا ھک دشاب یاھنماد و هزوح زا کنیل کب تسا رتھب
 ھب هرابود تیاس بو نامھ دینک ضرف الاح ،بخ .دینکیم تفایرد یضرف تیاس بو کی زا کنیل کب کی دینک ضرف
 .هرابود و هرابود و دھدیم کنیل امش
 .تس یفنم باوج ؟دنتسھ دنمتردق لوا کنیل کب ۀزادنا ھب اھکنیل نیا ۀمھ ایآ
 کنیل 100 تسا رتھب عقاورد .دنراد یشھاک یھدزاب یرارکت تیاس بو کی زا کنیل کب ،تسا صخشم ھک روطنامھ
 .تیاس بو کی زا کنیل 1000 ات دینک تفایرد فلتخم تیاس بو 100 زا
 کنیل کب لک دادعت ھن( دنھدیم کنیل امش ھب ھک ییاھتیاس دادعت ھک هداد ناشن وجوتسج یاھروتوم یدنبھبتر ۀعلاطم
 .تسا طبترم لگوگ یدنب ھبتر اب یرگید لماع رھ زا شیب )اھ
 
 عورش ھنوگچ دینادب ھک تسا نآ تقو ،دنتسھ رتدیفم امش لگوگ یدنب ھبتر یارب ییاھکنیل کب عون ھچ دیدید ھک نونکا
 .دینک اھنآ تخاس ھب
 
 ندرک عوجر لباق یاھاوتحم
 ار نآ ھب نداد کنیل شزرا ھک دیراد زاین دوخ تیاس رد یزیچ ھب ،دنھد کنیل امش تیاس بو ھب دارفا دیھاوخیم رگا
 .دشاب ھتشاد
 ... یجنسرظن کی ،ھقباسم کی ،رازفا مرن کی ،ویدیو کی ،گالبو تسپ کی دناوتیم نداد کنیل لباق یاوتحم کی
 .دنوش هداد کنیل نآ ھب دنھاوخب مدرم ھک دشاب یزیچ رھً اساسا
 مھ لیلد نیمھ ھب دوب دھاوخ زیگنا تفگش یاوتحم کی دشاب ھتشاد ار نتفرگ کنیل تیلباق ھک ییاوتحم ،دراوم رتشیب رد
 .دنتسھ مھب کیدزن رایسب اوتحم یبایرازاب و وجتسج روتوم رد یدنب ھبتر یزاس ھنیھب ھک تسا
 



 
 روخن درد ھب یاھکنیل کب نتفای
 ادیپ ار ییاھتیاس ،سپس و هدرک رییغت ناشیاھمان ای دناهدش خوسنم ھک دینک ادیپ ار یلغاشم ای عبانم ،بو تاحفص ،ادتبا
 اھنآ ھب ات دینزیم لیمیا اھتیاس نیا یاھنیمدا و ناریدم ھب ،تیاھن رد .دنھدیم کنیل یمیدق عبانم نیا ھب زونھ ھک دینک
 ناونع ھب ار دوخ یاھتسپ و اھاوتحم دیناوتیم و دنھدیم کنیل هدافتسا لباق ریغ و یمیدق یزیچ ھب ھک دیھد عالطا

 .دیھد داھنشیپ نیزگیاج
 
 ھتسکش کنیل شور زا هدافتسا
 امش ،ھتسکش کنیل تخاس اب ھک توافت نیا اب اما میدرک تبحص شبجار ھک تسیایلبق شور دننام ادودح مھ شور نیا
 ھک یعبانم و تاحفص یور دیاب ،404 اطخ نیا نتفای یارب .دنتسھ 404 یاطخ یاراد ھک دیتسھ یتاحفص لابند ھب طقف
 هدافتسا اب ،تسا مادنا بسانت ھنیمز رد امش زکرمت مینکیم ضرف .دینک زکرمت دنا طوبرم امش یسررب دروم عوضوم ھب
 :دینک چرس لگوگ رد وج و تسج یاھلومرف نیا زا
 "عبنم ھحفص" + "مادنا بسانت"
 "عبانم" + "مادنا بسانت"
 "هدش ھیصوت یاھتیاس" + "مادنا بسانت"
 "اھکنیل" + "مادنا بسانت"
 یاھکنیل دیناوتیم یتحار ھب امش .دیھد عالطا دیدرک ادیپ ھک یبارخ یاھکنیل دروم رد تیاس ریدم ھب ،وجوتسج زا دعب

 .دینک هدافتسا Chrome Check My Links ۀمانرب زا تسا یفاک طقف .دینک ادیپ یاھحفص رھ رد ار ھتسکش
 زمرق گنر اب ار اھنآ یتح و دنکیم ادیپ ار دراد دوجو ھحفص رد ھک ار یاھتسکش کنیل رھ تعرس ھب ھمانرب نیا
 .دوش ناسآ ناشندرک ادیپ ات دنکیم ھتسجرب
 
 نامھم تسپ
 .دراد ار شدوخ یاھدرکراک مھ زونھ نامھم تسپ ھک تسا نیا تقیقح ؟تسا هدش خوسنم نامھم تسپ زا هدافتسا ایآ
 نیرتھب زا یکی نامھم یسیون گالبو ،دینکیم ھنیمز نیا رد ندرک راک ھب عورش راب نیلوا یارب ھک یماگنھ ،عقاو رد
 کیفارت ھب اعطق دروآ دیھاوخ تسد ھب نامھم تسپ زا ھک ییاھکنیل و تسا امش تیاس ھب کنیل کب تفایرد یارب اھهار

 طوبرم و ربتعم تاحفص و اھتیاس بو رد نامھم یاھتسپ زا ھک دیشاب ھتشاد ھجوت دیاب ھتبلا .دنکیم کمک امش ۀحفص
  .دنکیم باسح مپسا ار تسپ نآ لگوگ ھنرگو دینک هدافتسا ناتدوخ یاوتحم ھب
 یکی رد ار امش بلطم دناوتیم یھگآ ژاتروپر ،دیھد ماجنا ار راکنیا ھنیزھ تخادرپ اب دیناوتیم نامھم تسپ راشتنا یارب
 تسپ دننام مھ یھگآ ژاتروپر .دوش امش یدورو و هاگیاج دشر ببس و هدرک رشتنم تیاسبو طبترم یاھ یدنبھتسد زا
 .دنام دھاوخ یقاب تیاس نآ رد مھامش بلطم ،تیاسبو دوجو نامز ات و تسا یمئاد نامھم
 
 یرصب یاھاوتحم رگید و کیفارگ وفنیا
 یژتارتسا کی ناونع ھب نانچمھ اما .دنرادن رگید دناھتشاد ییاراک ھتشذگ رد ھکروطنآ اھکیفارگوفنیا ھک تسا نیا تیعقاو
  .درک هدافتسا اھنآ زا ناوتیم رثوم کنیل تخاس
 بوخ ۀبتر رد اھکیفارگوفنیا ،میزادنایب یھاگن ،دننکیم داجیا ار اھکنیل نیرتشیب ھک ییاوتحم عاونا ھب یتقو ،عقاو رد
 .دنوشیم رھاظ ییالاب و
 ،راک نیا ماجنا یارب و دینک غیلبت کیژتارتسا تروص ھب ار دوخ کیفارگوفنیا دیاب ،دینکیم رشتنم ھک ییاوتحم رھ دننام
 کی عقاورد  Guestographics .دینک هدافتسا "Guestographics" مان ھب یژتارتسا کی زا دوشیم ھیصوت
 .دوشیم هدافتسا نآ زا رگیدکی اب اھدنرب یراکمھ فدھ ھب ھک تسا نامھم یفارگوفنیا
 
 !ناسیون گالبو ینیبزاب
 ھب ،دینکیم دیلوت دشاب ھتشاد ار ندیرخ شزرا ھک یزیچرھ ای هرواشم تامدخ ،یکیزیف لوصحم ،رازفا مرن کی رگا

 .اھرگالب ھب دوخ لوصحم ناگیار ۀئارا اب ؟روطچ .دینک لیدبت الاب تیفیک اب کنیل کب اھهد ھب ار نآ دیناوتیم یتحار
 دنمھقالع دیھدیم ھئارا امش ھچنآ ھب تسا نکمم و دننکیم تیلاعف امش یصصخت ۀزوح رد ھک دینک ادیپ ار یناسیون گالبو
 نوباص ناشدوخ ھنوگچ دھدیم شزومآ مدرم ھب ھک دیشورفیم یشزومآ ای یاهرواشم لوصحم کی رگا لاثم یارب .دنشاب
 .دینک وج و تسج لگوگ رد ار هریغ و ھناخ رد نوباص تخاس ،یزاس نوباص دننام یدراوم ،دنزاسب
 یاھتیاس ای امنھار یاھتیاس .دوب دھاوخ یربخ یاھتیاس بو ،اھگالبو زا یاھعومجم دوشیم هداد شیامن ھک یجیاتن

 لوصحم ھب تسا نکمم ھک یناسیون گالبو زا لماک تسیل کی اب امش ھنوگنیا .دیریگن رظن رد و دینک رتلیف ار یربخ
 .دیوشیم ھجاوم ،دنشاب دنمھقالع امش یداھنشیپ
 .دینزب لیمیا اھنآ ھب ریز یداھنشیپ یوگلا اب



 )تیاس بو مان( تیاس بو ھب ھک مدرکیم چرس ]یگناخ نوباص روتسد دنچ[ بجار زورما ،)تیاس ریدم مان( مالس
 !یتیفیکاب و بوخ یاھاوتحم ھچ .مدروخرب
 یاھنوباص ھناخ رد ھنوگچ مھدیم شزوما مدرم ھب( نآ رد ھک مدرک دیلوت یایشزومآ لوصحم یگزات ھب نم ،عقاورد
 ھب ار نآ موشیم لاحشوخ اما مریگیم رظنرد ملوصحم شورف یارب )لوصحم ۀنیزھ(ً الومعم نم .)دننک تسرد سکول

 .متسرفب امش یارب ناگیار تروص
 .دینک مالعا نم ھب ار ناترظن
  رکشت
 
 .دیشاب بقارم رایسب دینک یم هدافتسا یژتارتسا نیا یارب ھک یتایبدا دروم رد دیاب امش :رادشھ
 یاھلمعلاروتسد ضقان رما نیا  ...دیھدیمن ھئارا دقن ای کنیل کب نتفرگ یازا رد ار دوخ لوصحم ھک دیشاب ھتشاد ھجوت
 ھک دنریگب میمصت ناشدوخ دیھد هزاجا و دینک لاسرا اھنآ یارب ار لوصحم طقف ،ضوع رد .تسا Google رتسمبو
 .ریخ ای دراد ار ناشگالبو رد راشتنا شزرا امش لوصحم ایآ
 
 کنیل یایحا
 :تسا هداس کنیل یایحا
 کنیل امش تیاس ھب اما دناھتشون ناتبجار ھک ییاھتیاس بو ای دینکیم یراکمھ اھنآ اب ھک ییاھتکرش یاھمان ،ادتبا
  .دینک ادیپ ار دنرادن
 یتقو .دینک هدافتسا نیالنآ تروص ھب دوخ یراجت مان نتفای یارب Mention.com و BuzzSumo دننام یرازبا زا
 .دش دیھاوخ علطم ،دسیونب امش دروم رد یسک ھک ینامز رھ ،دیھد ماجنا ار راک نیا
 زین )امش یلخاد ھحفص ای یلصا ھحفص( امش تیاس ھب تسا هدرب مان امش زا ھک یتیاس بو ای صخش ایآ ھک دینک یسررب
 و ھناتسود نحل اب لیمیا کی ،ھن رگا تسامش عفن ھب ھک ،دنشاب هداد کنیل امش تیاس ھب اھنآ رگا .ریخ ای تسا هداد کنیل
 .دینک لاسرا اھنآ ھب ریز یداھنشیپ یوگلا
 
 )مان( مالس
 .منک رکشت ناتزورید بوخ یلیخ ۀلاقم رد ]امش دنرب[ مان رکذ تباب ھک مداد لیمیا امش ھب
 .مینک یم ینادردق نآ زاً اعقاو ام
 دنناوت یم یتحار ھب مدرم روطنیا ؟دینک ھفاضا ام تیاس ھب یکنیل دراد دوجو شناکما ناتیارب ایآ ھک مسرپب متساوخیم
 .دننک ادیپ ار ام ،امش ۀلاقم ندناوخ ماگنھ
 .مینونمم امش زا تروص رھ رد
 رکشت اب
 
 
 دینک سوکعم یسدنھم ار دوخ بیقر یاھ کنیل کب
 .دراد ار دوخ صاخ یزاس کنیل یارب اھتصرف زا یاھعومجم یتکرش رھ
 ییاھتصرف دیناوتیم ،بیترت نیا ھب .دیھد صاصتخا دوخ نابیقر سوکعم یسدنھم ھب ار ینامز دوشیم ھیصوت نیاربانب
 .دراد دوجو امش ۀزوح رد طقف ھک دینک ادیپ ییاھکنیل کب یارب
 سکیا"  مسا ھب یضرف مان کی امش یابقر زا یکی و دیراد مادنا بسانت و یتمالس گالبو کی دینک ضرف لاثم یارب
 .تسا "سنتیف
 ھک دیوشیم ھجوتم و دینکیم یسررب کنیل کب کی زا ار سنتیف سکیا تیاس لیافورپ کنیل امش مینکیم ضرف بخ
 ناونع ھب نارگید یاھتسکداپ رد تکرش نآ دارفا لاثم یارب .دریگیم تاشن اھتسکداپ زا اھنآ یاھکنیل زا یلیخ
 .دنوشیم رھاظ نامھم
 یھیدب .دیورب اھنآ ھب کنیل کب تفایرد یارب دیناوتیم ھک دیراد ییاھناکم زا بوخ تسیل کی امش بیترت نیمھ ھبً اقیقد
 .دینک یفرعم نامھم ناونع ھب ار دوخ و دیریگب سامت دننک یم ارجا ار اھ تسکداپ نیا ھک یدارفا اب دیاب ھک تسا
 
 دینک ھجوت دننکیم داجیا کنیل ھک ییاوتحم یاھتمرف ھب
 
 نیا اما دنا لآ هدیا کنیل کب داجیا یارب ھک دنتسھ ییاوتحم یاھبلاق زا یکی اھکیفارگوفنیا ،دش ھتفگً البق ھک روطنامھ
 .تسا شور رایسب زا یکی
 یاھتسپ ،دندرکن داجیا یعامتجا یاھھناسر رد یدایز یاھیراذگکارتشا اھتمرف نیا رگا یتح ،ھک میتفایرد نینچمھ ام
 .دنوشیم هداد کنیلً الومعم "ھنوگچ و ارچ"



 
 )یھگآ ژاتروپر( نامھم تسپ و کنیل کب توافت
 کی اب ناوتیم یتحار ھب .تسا یسراف بو رد لوادتم رایسب کنیل کب تخاس شور کی یھگآ ژاتروپر ای نامھم تسپ

 ناونع ھب امش یاوتحم راشتنا ھب مادقا صخشم یغلبم تفایرد اب ھک تفای تسد ربتعم یاھتیاس زا یتسیل ھب هداس وجتسج
 .دننکیم یھگآ ژاتروپر
 دیرخ زا بو شار لاتروپ ھب ھعجارم اب دیناوتیم امش ھک میراد یراکمھ تیاس بو ١٠٠٠ زا شیب اب بو شار رد ام
 .میوش رادروخرب اھتیاس نیا رد کنیل کب
 اھکنیل کب زا عون نیا .دراد Site wide ای تاحفص مامت کنیل کب ھب هراشا یسراف بو نارتسمبو نایم رد کنیل کب
 اب اما .دننکیم لقتنم یھگآ ژاتروپر یاھکنیل ھب تبسن ار یرتمک زایتما و هدش راک تیاس رابدیاس ای رتوف رد الومعم
 .دنشاب ھتشاد یرتشیب یرازگریثات دنناوتیم ،دنوشیم رارکت فدھ تیاس رد اھکنیل نیا ھک یتاعفد دادعت ھب ھجوت
 تیاس ھب لگوگ هدنزخ یاھتابر ھک دوریم راظتنا ھحفص کی ندش سکدنیا ضحم ھب تاحفص ھمھ رد رارکت ھب ھجوت اب

 تیاسبو کی رد اھکنیل کب زا عون نیا رگا نیا رب هوالع .دنیامن سکدنیا ار نآ هرابود ھک تسا دیما و هدش دراو مھ امش
 .دنشاب ھتشاد یھگآ ژاتروپر ھب تبسن یرتعیرس ریثات دنناوتیم ،دنوش ھتخاس ربتعم
 کنیل کب دیرخ ھک مینک تقد دیاب اما ،دشاب دیفم دناوتیم یزاسکنیل یارب اھنآ باختنا هدش رکذ تاکن ھب ھجوت اب سپ
 ،دوش ھبتر تفا ھب رجنم یژتارتسا نتشاد نودب دیرخ تروص رد تسا نکمم و تسا ھبل ود ریشمش لثم تاحفص مامت

 .دیشاب طابترا رد بو شار نارواشم اب اھکنیل کب زا عون نیا تخاس یارب دیناوتیم امش
 
 .رتشیب یاھکنیل کب ندروآ تسد ھب یارب ییاھھیصوت دوب نیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


