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 نامھم گالبو یاھتسپ .دندرکیم رادافو ناگدننک لابند ھب ناربراک لیدبت فرص ار یدایز یژرنا و نامزً البق ناسیون گالبو
 ؟روطچ .دیشاب ھتشاد لماعت ناگدننک لابند زا عون نیا اب ھک دنھدیم ار ناکما نیا امش ھب
 دیھاوخ ار تصرف نیا نینچمھ ھکلب ،دیراد ار سیون گالبو نآ ینمض دییات رھم اھنت ھن ،دیسیونیم نامھم تسپ کی یتقو
 کارتشا ھب فطل و ینابرھم یور زا ار دوخ یاھمرفتلپ نارتسمبو اما .دینک هدافتسا دوخ دشر یارب اھنآ نابطاخم زا ھک تشاد
 امش فدھ تیاس دیمھفب ھک تسا نیا نامھم سیون گالبو کی ناونع ھب تصرف ندروآ تسد ھب یارب هار نیرتھب .دنراذگیمن
 ؟دروآیم تسدب یزیچ ھچ نامھم تسپ راشتنا زا

 کی ھنوگچ ،تسا دیفم ناسیون گالبو یارب نآ نتشون ارچ ،تسیچ نامھم تسپ ھک دزادرپیم عوضوم نیا ھب ھلاقم نیا
 .مینک ادیپ ار نامھم یسیون گالبو یاھتصرف ھنوگچ و ،میسیونب الاب تیفیک اب نامھم تسپ

 ؟تسیچ نامھم تسپ
 نتشون .دسیونیم یرگید صخش گالبو یارب دوخ مان ھب ییاوتحم اب ار نآ سیون گالبو ھک دنیوگیم یتسپ ھب نامھم تسپ
 .تسا نتفرگ رارق دید ضرعم رد و ناگدننک لابند عیرس ندروآ تسد ھب یارب ناسآ هار کی نامھم تسپ

 کی لاسراً افرص ات دراد زاین یرتشیب یاھزیچ ھب نآ نتشون عقاو رد و تسین یناسآ راک نامھم یاھتسپ نتشون لاحرھ ھب
 .یفداصت ھحفص کی رد تسپ

 لاسرا یدایز دارفا یارب لاعف روط ھب تسپ رھ ھک ینعم نیا ھب ،دنتسھ RSS دیف یاراد دایز یاھروولاف دادعت اب ییاھ گالبو
 .دوب دھاوخ یتسرد مایپ یواح ناتیاوتحم ھک دیوش نئمطم دیاب دینکیم هدافتسا ھک یتاملک ھب ھجوت اب امش و دوشیم

 یلیلد ناتناگدنناوخ ھب و دنک یفرعم ناتیراک ھنیمز رد عجرم کی ناونع ھب ار امش دیاب دینکیم رشتنم ھک ینامھم یاھتسپ
 یریگیپ ار ناتیاھتسپ دیاب ھکلب دنربب تذل امش یاوتحم زا افرص ناتناگدننک لابند تسین رارق .دننک یسررب ار امش تسپ ات دھدب
 ھبنج یلیخ دیابن دیسیونیم ھک ییاوتحم .دینک دیلوت الاب تیفیک اب و هدش باسح یاوتحم دیاب فدھ نیا ققحت یارب امش و دننک
 .یتاغیلبت ھن دنتسھ ھلاقمرس نامھم یاھتسپ نیرتھب .دشاب ھتشاد یتاغیلبت



 تسپ رھ دیاب مھ سیون گالبو کی ،دسیونیم ار دوخ باتک عوضوم ،فدھ بطاخم نتفرگ رظن رد اب هدنسیون ھک روطنامھ
 دیاب لقادح اما ،دنشاب ناسکی امش فدھ نابطاخم تسین مزال .دیسیونب گالبو فدھ بطاخم نتفرگ رظن رد اب ار نامھم گالبو
 ای امش یاھزاین اریز درادن یاهدیاف گالبو نآ یارب نامھم تسپ کی نتشون ،تروص نیا ریغ رد .دنشاب ھتشاد یناشوپمھ
 تسپ امش ھب ھک دشاب یسیون گالبو زاین ساسا رب دیاب دیسیونیم ھک ینامھم تسپ رھ .درک دھاوخن هدروآرب ار سیون گالبو
 .تسا هداد نامھم

 گالبو رھ ھک تسا یرما نیا .دنھد رارق دوخ ناگدنناوخ رایتخا رد تیفیک اب و رمتسم یاوتحم دیاب قفوم یاھگالبو ھمھ
 ھب امش فرط کی زا .دیاهدرک درب رس ود ھلماعم کی ،دیسیونیم قفوم نامھم گالبو تسپ کی یتقو .دھد ماجنا دیاب سیون
 نابطاخم اب ھک دیراد ار سناش نیا رگید فرط کی زا و دنک هدروآرب ار دوخ ییاوتحم یاھزاین ات دینکیم کمک سیون گالبو
 .دیشکب الاب ار دوخ اھنآ

 نیرتمک اب اھنآ ھک تسانعم نادب نیا .دنراد باختنا یارب نامھم تسپ داھنشیپ یدایز دادعت الاب تاصخشم اب ناسیون گالبو اما
 .دشاب ھتشاد بطاخم یارب ار شزرا نیرتشیب ھک دنریگیم ار ییاھنامھم تسپ نآ ،دوخ شالت

 ناسیون گالبو ھب دیناوتب ھک ینامز :دیشاب ھتشاد رظن رد ار نیا ھشیمھ ،دیتسھ نامھم تسپ یارب ییاھتصرف لابند ھب یتقو
 لرتنک دایز لامتحا ھب ،دنراد تقباطم ناشنابطاخم یاھزاین و اھنآ یاھزاین رب امش یاھزاین ھنوگچ ھک دیھد ناشن ناترظندروم
 .دننکیم راذگاو امش ھب ار دوخ تیاس

 نامھم یسیون گالبو اب ھعسوت و تفرشیپ
 ناشنابطاخم یارب یدایز شزرا ھک دیھد ناشن ناسیون گالبو ھب ھک تسا نیا نامھم تسپ یاھتصرف نتفای یارب هار نیرتھب
 .تشون دیھاوخ یلاع تیفیک اب ییاھتسپ ناشیارب و دیتسھ لئاق )اھنآ دوخ و(

 نامھم تسپ ندش دییات لومرف

 مراد تسود ار امش گالبو نم .1

 .(دیتسھ یفاک ییانشآ نآ اب لقادح ای( دیتسھ رظندروم گالبو نارادفرط زا امش ھک دھد ناشن دیاب امش طابترا لوا شخب

 عورش "دیراد X ھنیمز رد گالبو کی امش ھک ماهدش ھجوتم یقافتا" دننام یاھلمج اب ار سیون گالبو کی اب ھملاکم زگرھ
 گالبو اب یفاک هزادنا ھب ھک دسرب رظن ھب دوشیم ثعاب نیا .دروخ دیھاوخ تسکش دورو ودب نامھ زاً امیقتسم روطنیا .دینکن
 .دیتسین انشآ نآ نابطاخم ای

 فرص اھلاس ھک یسیون گالبو کی ارچ .تسا یتخس راک یسیون گالبو .دینک رکف عوضوم نیا ھب سیون گالبو نآ هاگدید زا
 ،دنک گالبو ندناوخ فرص ار ھقیقد 15 دناوتیمن یتح ھک یسک یارب دھاوخب ،تسا هدرک دوخ رادافو ناگدننک لابند شرورپ
 ؟دراذگب تقو

 دینکیم لابند ار ناشراکً اعقاو ھک یناسیون گالبو اب دینک یعس .دیشابن لعفنم ،دیتسھ یبایرازاب یاھتصرف لابند ھب ھک ینامز
 .دینک داجیا رادیاپ طباور ،دیربیم تذل ناشگالبو ندناوخ زا ای دینک یم نیسحت و

 ناشگالبو ھک تسا یتدم و دیاھتفرگ رارق اھنآ یاوتحم ریثأت تحت ھک دیھد ناشن اھنآ ھب ،یمسر و کشخ یاھینایب نتشون یاج ھب
 .دیاهدرک لابند ار
 :دینک نایب ار ریز دراوم دننام یدراوم ای دینک هراشا یصاخ یاھتسپ ھب دیناوتیم دیتسرفیم ھک یلیمیا رد

 .متسھ امش گالبو نارادفرط زا ،مدناوخ x ۀنیمز رد ار امش تسپ ھک ینامز زا نم •
 .داد رییغت ار شورف میت شزومآ هوحن X دروم رد امش درکیور •



 .متسھ X رد امش ریخا یاھشزومآ قشاع ای متسھ امش یاھتسپ رظتنم ھبنشکی رھ نم •

 تیفیک اب یتاطابترا دیناوتب ھک تسا نیا رد امش تعفنم .دسرب رظن ھب ھناقداص ھک دیوش نئمطم ،دیھدیم ماجنا ھک یراک رھ
 .دیھد رارق ریثأت تحت ار رفن کی دیناوتیم یتدش ھچ اب ھکنیا ھن ،دینک داجیا الاب

 :ھجوت

 ای دراد دوجو یرگید نامھم یاھتسپ ایآ دینیبب ات دینک یسررب ار وا تیاس ،دیریگب سامت سیون گالبو کی اب ھکنیا زا لبق
 ھک تسا نیا هدنھدناشن دیدشن ناشگالبو رد ینامھم تسپ چیھ ھجوتم و دیتسھ اھنآ اب سامت یارب یتصرف لابند ھب رگا .ریخ
 .دینکیمن لابند ار اھنآ تیاس مظنم روط ھب امش

 متسھ صصختم کی نم .2

 .دشاب امش صصخت هدنھد ناشن دیاب تیاھن رد امش طابترا نیاربانب ،دنھاوخیم الاب رابتعا اب نامھم یاھتسپ ناسیون گالبو

 ؟دنھد شوگ دییوگیم امش ھچنآ ھب دیاب اھنآ ناگدنناوخ ارچ ؟دنھدب ار ناشتیاس رد تسپ راشتنا هزاجا امش ھب دیاب ارچ
 یارب یدایز نیزگیاج یاھهار اما دیناوتیم ھک ھچرگا ،دینک نایب ار "متسھ صصختم X رد نم" :ترابع اقیقد تسین مزال
 :تارابع نیا زا هدافتسا الثم .دراد دوجو ناتصصخت نداد ناشن

 .دنھد ماجنا ار Y ای X ات منکیم کمک اھتکرش ھب نم •
 یلئاسم ھچ اب نانیرفآراک ھک منادیم نیاربانب ،ماھتخورف و ھتخاس ار پآتراتسا تکرش n نم ،ھتشذگ ھھد ود لوط رد •

 .دننکیم مرن ھجنپ و تسد
 .دننک لح ار دوخ تالکشم ات ماهدرک کمک یرتشم n زا شیب ھب نم •

 پاچ ھلاقم ای باتک رگا ای دیاھتشون ھتشذگ رد ھک ار یبلاطم زا یاھنومن دیناوتیم ،تسا طبترم دینکیم داھنشیپ ھک ییاوتحم رگا
 .دیھد ھئارا pdf ھخسن کی تروص ھب دیراد یاهدش

 امش ھک دنوش ھجوتم ات دیھدب اھنآ ھب دیفم تاعالطا یفاک هزادنا ھب .ھملاکم کی ھن ،تسا ھبحاصم کی نیا ،دیشاب ھتشاد دای ھب
 .دیراد ار ناشناگدنناوخ یارب تیفیکاب یاوتحم نتشون ییاناوت

 .منک دیلوت شزرااب یاوتحم ناتنابطاخم و امش یارب مناوتیم نم .3

 .تسا بسانم ناشتیاس یارب امش نامھم تسپ ھک دنکیم دعاقتم ار سیون گالبوً اعقاو ھک تسا یفرعم دنور زا یشخب نیا

 .تسا مھم رایسب ھبنج ود رھ .دینک زکرمت دیھدیم ھئارا وا نابطاخم و سیونگالبو ھب ھک یشزرا رب

 دیراد دصق ھک دیھد ناشن اھنآ ھبً اقیقد .دننک اھر ار امش دنناوتن نآ زا دعب ات دیھدب ھئارا دوخ زا هژیو یزیچ دیاب ،ھمھ زا رتمھم
 .دراد ناشیارب ییایازم ھچ و دیسیونب یزیچ ھچ دروم رد

 ".تسا هداد شیازفا ار نم نایرتشم دوس دصرد 78 طسوتم روط ھب ھتشذگ هام 18 رد ھتکن 3 نیا" دننام یتارابع زا دیناوتیم
 اوتحم عون دناوتب ھک یزیچ ،ناتیاھھتشون زا یلاتیجید ھخسن ای ،وگلا کی ،فایدیپ کی دننام ،رتسوملم یتح ای دینک هدافتسا
 اب ھک دیوش نئمطم ،دیدرک باختنا ھک ار مادکرھ تیاھنرد .دھد ناشن یبوخ ھب ار دیراذگب کارتشا ھب دیراد دصق ھک یتیفیک و
 .تساهدوب اھنآ نابطاخم یور زکرمت



 دروم گالبو رگا اما دشاب باذج یدایز دارفا یارب تسا نکمم ،دیشاب ھتشون یبایرازاب دروم رد ییاوتحم رگا لاثم یارب
 ھب امش ۀتشون ،دنشخب دوبھب ار دوخ یبایرازاب ROI دنھاوخ یم ھک دھدیم رارق بطاخم ار یلغاشم نابحاص افرص ناترظن
 .دینک گنھامھ ناترظن دروم گالبو نابطاخم اب ار دوخ ھتشون .دروخ دھاوخن ناشدرد

 دوجوم یبایرازاب یژتارتسا اب امش یاھھغدغد ھک دیھد ناشن اھنآ زا هدافتسا اب دیناوتیم ھک دراد دوجو یدراوم اجنیا رد
 :دراد تقباطم گالبو نابحاص

 لاثم ناونع ھب .دینک زکرمت دھد ھئارا دناوتیم امش یراکمھ ھک (SEO) وجتسج روتوم یزاس ھنیھب یلامتحا یاھتصرف یور
 دنک کمک امش ھب دناوت یم نم ھلاقم .دراد دوجو عوضوم نیا رد SEO رتھب ھبتر یارب یتصرف مدش ھجوتم نم" دییوگب
 ".دیھد دشر رتشیب ار دوخ یاوتحم دیلوت زا ھبنج نآ

 ،دنک کمک کنیل کب داجیا ھب دناوت یم نیا .دیھدب کنیل اھنآ گالبو ھب دوخ هدنسیون تیاس بو ای دوخ گالبو زا دینک داھنشیپ
 اھنآ وئس ھبتر شیازفا ھب دناوت یم ،تیاھن رد .تسا بو ھحفص کی ھب یدورو یاھکنیل تیفیک و دادعت شیازفا نآ فدھ ھک
 .دنک تیادھ ناشتیاس ھب ار یرتشیب کیناگرا کیفارت و دنک کمک

 .دییامن ھعجارم هدش کنیل ھحفص ھب کنیل کب دیرخ یارب دیناوتیم نینچمھ

 ،دیدرک باختنا ار ریسم نیا رگا اما دیراذگیم کارتشا ھب دوخ نابطاخم اب ار )دوخ نامھم تسپ و( اھنآ گالبو دیھد داھنشیپ
 500 ھب امش ھمانربخ ایآ ؟دیراد یعامتجا یاھھکبش رد هدننک لابند نارازھ امش ایآ .دیشاب فافش دوخ ھکبش یگدرتسگ دروم رد
 لصتم ناترظندروم تیاسبو ھب ار اھنآ دیناوتب ھک دیراد ییالاب شزرا اب نیدکنیل صاخ نیبطاخم ایآ ؟دسریم هام رد کرتشم
 ؟دیھد ھئارا اھنآ ھب دیناوتیم یدوس ھچ نامھم تسپ یازا رد ؟دینک

 یبوخ ھب نم نامھم تسپ" ،لاثم ناونع ھب .دیھد ار )ناشدوخ تیاس لخاد یاھ تسپ ھب اھدنویپ( یلخاد یاھدنویپ جرد داھنشیپ
 ".تسا طبترم Z و X، Y رد دوجوم یاھ تسپ رد امش یاھهدیا اب

 یاوتحم ھکنیا و دینک دیلوت یلاع یاوتحم دیناوتیم ھک دیھد ناشن :دھد ششوپ ار ھبنج ود دیاب ناتدوخ زا امش یفرعم ،لصا رد
 .دوشیم اھنآ تیاس رتشیب ۀعسوت ثعاب امش یلاع

 نامھم تسپ نتشون رد تیقفوم یارب ھتکن 10
 ؛دیسیونب یلاع نامھم تسپ کی ات دنکیم کمک امش ھب ھک تسا هدمآ ھتکن 10 ریز رد

 دیسیونب دوخ نابطاخم یارب .1

 بطاخم ھک دینادب دیاب .میھد رارق ھجوت دروم ار نآ دیاب هرابود ھک تسا مھم ردقنآ اما ،تسا هدش هداد حیضوت البق ھتکن نیا
 .دیسیونب اھنآ یاربً امیقتسم و دنتسھ یناسک ھچ ناترظندروم سیون گالبو فدھ

 تسپ رھ یارب رما نیمھ اقیقد و دنکیم تبحص ناگدنناوخ یاھزاین و تالکشم ،اھدرد اب ھطبار ردً امیقتسم یقفوم باتک رھ
 .دنکیم قدص زین قفوم گالبو
 ناشن بسانم یاوتحم دیلوت اب یتقو .دیسیونب تارطاخ رتفد کی رد دیتسناوتیم ،دوب روطنیا رگا و دیسیونیمن اوزنا رد امش
 رایسب امش یاوتحم و داد دنھاوخ ناشن امش ھب ار دوخ ھجوت مھ اھنآ ،دیتسھ لئاق شزرا گالبو بحاص بطاخم یارب ھک دیھد
 .دوشیم زادنا نینط رتیوق

 دیوش گنھامھ ناترظندروم گالبو یراجت مان اب .2



 مھدیم ھئارا نآ درومرد نم ھک تسا یزیچ نیا" :دیوگیم ناگدنناوخ ھب عقاورد امش یراجت مان .دراد دنرب کی یاهدنسیون رھ
 ".دوش کمک ھنیمز نیا رد امش تالکشم لح ھب اجنیا رد تسا رارق و

 یدراوم ھچ رد و تسیچ امش مایپ ،دنتسھ یناسک ھچ امش نابطاخم ھک دینادب دیاب ،نکمم یراجت مان نیرتیوق داجیا یارب
 !دشاب ھتشاد شقن امش یتاغیلبت مایپ رد ھک یزیچرھ و دیراد صصخت

 یصاخ صصخت و مایپ ،بطاخم اھنآ .تسا روطنیمھ مھ یسیون گالبو رھ ،دراد دنرب کی ھک یاهدنسیون رھ لثم تسرد
 .دنریگیم رظن رد اھهدیا ھب ندش کیدزن یارب یصاخ شور و درکیور ،نحل نینچمھ و دنراد

 ،رگید ترابع ھب .دننکیم گنھامھ رظندروم سیونگالبو دنرب اب ار هدنسیون دنرب ھک دنتسھ ییاھتسپ نامھم یاھتسپ نیرتھب
 .دنھد شرتسگ ار دوخ مایپ دنک کمک اھنآ ھب دیاب امش یاوتحم

 کشخ تسپ کی اب ،تساهدش ھتشون زیمآ زنط و هداس یرظنم زا تیاس رگا .دشاب ھتشاد تقباطم گالبو نحل اب دیاب امش تسپ
 .دیوشن وگتفگ دراو یمسر و

 هزانج عییشت مسارم کی ھب زگرھ امش .دشاب نیگمغ یھاگ و رادهدنخ یھاگ دنوتیم ناسنا .دراد ھبنج نیدنچ یناسنا رھ
 ھنیمز اب بسانم یاهویش ھب دیاب امش .(دننکیمن ار راک نیا مدرم رثکا ،لقادح ای( دینک نتفگ کوج ھب عورش و دیوریمن
 .دینک راتفر ناترظندروم

 نآ رد ناتھتشون نتفرگ رارق یارب شور نیرتھب .دینک رکف نآ سکتناک و ھنیمز ھب ،دیسیونیم ار نامھم گالبو یاھتسپ یتقو
 ؟تسیچ صاخ تیاس
 .دنکیمن فاعم گالبو دنرب اب ییوسمھ هوحن دروم رد ناتھفیظو ھب تبسن ار امش ندوب ناتدوخ اما یشاب تدوخ دیاب ھشیمھ

 دیوش گنھامھ ناترظندروم گالبو بلاق اب .3

 یاھلمعلاروتسد تیاس نابحاص ،دراوم یخرب رد.دشاب گنھامھ گالبو یلومعم بلاق اب دیاب دیسیونیم ھک ینامھم تسپ رھ
 ھملک 1000 زا رتمک ار نآ روطنیمھ و دینک میسقت شخب 3 ھب ار دوخ تسپ .دنھدیم ھئارا امش ھب ار نامھم تسپ لاسرا حیرص

 .دینک لابند ار دنتفگ ھک ھچرھ .دیراد ھگن

 ناسیون گالبو ،ناتدوخ یاھزاین :دینک هدروآرب ار ھمھ یاھزاین ھک تسا نیا نامھم سیون گالبو کی ناونع ھب امش فدھ
 صصختم دوخ نابطاخم تخانش ھب تبسن ھک( سیون گالبو ھک یتاکن مامت دیاب امش ھک تسانعم نادب نیا .نابطاخم و یلصا
 .دینک ھجوت دراذگیم امش رایتخا رد )تسا
 دیتسین روبجم امش .دراد صخشم یراتشون کبس کی گالبو رھ ،لاثم ناونع ھب .دیشاب هاگآ ھتفگان یاھراجنھ زا دیاب نینچمھ
 .دیشاب وسمھ نآ اب دیاب اما دینک دیلقت ار نآ

 هدافتسا یاھملک 5000 ھلاقم کی نتشون یارب یتصرف ناونع ھب رما نیا زا ،تسین لئاق یتیدودحم امش یارب سیون گالبو رگا
 .دینک تیاعر ار نامھم تسپ طسوتم هزادنا .دینکن

 و سیون گالبو کی اب رادیاپ ھطبار کی داجیا یارب هار نیرتھب نیا .دیشاب مرتحم و راگزاس دوخ تکراشم رد دینک یعس
 !تسا ددجم توعد تفایرد

 دیھد ھئارا یلمع یاوتحم .4

 ارجا لباق و سوملم عقاو رد ھک دیھدب اھنآ ھب یزیچ .دیھدن ھئارا ناگدنناوخ ھب ار عوضوم زا کیرات و رود درکیور کی
 .دنھد ماجنا و دنراذگب رانک ار ھلاقم نآ اب دنناوتب ھک دیھدب اھنآ ھب یلمعلاروتسد .دشاب



 روط ھب ھک یقطنم تاکن و لمعلاروتسد ای ؟دیدش ھجاوم نآ اب ھک یگرزب هدیا ؟دنام یم یقاب امش نھذ رد رتشیب یزیچ ھچ
 ؟دینکیم هدافتسا نآ زا ھنازور

 یارب ییاھکیتکات زا ھک راب رھ .دننکیم لابند ار امش رتشیب ،دنریگب امش ھلاقم زا یرتشیب یلمع تاکن ناگدنناوخ ھچ رھ
 دوخ نھذ رد ار امش ،دننکیم هدافتسا دیھدیم دای اھنآ ھب ھک یرگید زیچ رھ ای رثؤم لیمیا کی نتشون ،دیدج یرتشم بذج
 .تشاد دنھاوخ

 و وجوتسج ار امش دایز لامتحا ھب ،دھد رییغت ار ناشیگدنز دناوتیم ناتشناد ھنوگچ ھک دینک یروآدای اھنآ ھب دیناوتب رگا
 .درک دنھاوخ لابند

 تسین "امش" دروم رد تسپ نیا .5

 .دشاب ناتلوصحم هرابرد دیابن دیسیونیم ھک ینامھم تسپ اما ،دیاهدرک رشتنم یلوصحم امش رگا ھک تسا بوخ یلیخ

 ھبً اموزل ھک تسین رارق یتح ".رخب ار نآ .تسا نم لوصحم نیا و متسھ ینالف نم ،مالس« :دیسیونب ناتتسپ رد تسین رارق
 دنھاوخب ھلصافالب ناگدنناوخ ھک دشاب رادانعم ای بلاج ،یشزومآ ردقنآ ھک دیھد ھئارا ییاوتحم دیاب امش .دینک هراشا دوخ لوصحم
 .دننک بسک یرتشیب تاعالطا امش هرابرد و دننک کیلک امش تیاس بو یور

 .دیشورفب ،دیشورفب دیھاوخیم ھک ار یرگید زیچ رھ ای تالوصحم ،نیالنآ هرود ،باتک دیناوتیم سپس

 .دنتسھ اوتحم یبایرازاب یاھھنومن نیرتھب زا یکی نامھم یاھتسپ

 یاھھناسر یاھتسپ ،گالبو یاھتسپ ،اھھلاقم دننام نیالنآ بلاطم داجیا لماش ھک تسا یبایرازاب یعون اوتحم یبایرازاب
 امش تامدخ ای تالوصحم ھب ار درف ھقالع نانچمھ اما ،دننکیمن غیلبت ار دنرب کی تحارص ھب ھک تسا هریغ و یعامتجا
 .دزیگنایمرب

 .دشاب یدربراک و دیفم یاوتحم رظن ھب دیاب .دشاب یبایرازاب ھیبش دیابن ھک تسا نیا یلاع یاوتحم یبایرازاب دیلک

 یتاغیلبت لکش نیرتھب ناگدنناوخ ھب شزرا ھئارا ھک دیشاب ھتشاد دای ھب اما ،دیسیونیم تاغیلبت یارب ار نامھم یاھتسپ امش ،ھلب
 .دننک رارقرب طابترا امش اب دنراد لیامت یرتشیب ناگدنناوخ ،دیھد ھئارا یرتشیب شزرا ھچرھ .دیشاب ھتشاد دیناوتیم ھک تسا

 !دنسریم رظن ھب یتاغیلبت دوخ ای ھمانزرھ ھک دناوخب ار یتالاقم دھاوخیمن سکچیھ

 یدورو داجیا یارب ناتدوخ یفرعم .6

 !تسامش دروم رد نیا تمسق نیا
 لمع ھب ار دارفا.دروآ دیھاوخ تسد ھب دییوگب دیھاوخیم دوخ دروم رد ھک ھچنآ نتفگ یارب تصرف کی امش تمسق نیا رد

(CTA) دینک یلاع یعرف طخ کی داجیا فرص ار ینامز .دیھدیم ماجنا تسرد ار راک نیا ھک دیوش نئمطم ،دینک توعد. 

byline تسا ءزج 2 لماش امش: 

 دیتسھ ھک امش ھکنیا هرابرد تاکن نیرتھب باختنا •
 (CTA) دننک بسک یرتشیب تاعالطا امش ۀرابرد دنناوتیم ناگدنناوخ ھک ییاج •

 یلکشم اھنآ زا هدافتسا ھک ھچرگا ،تسین امش یاھدرواتسد نیرتربتعمً اموزل دینکیم باختنا دوخ یفرعم یارب ھک ار یدراوم
 .درادن



 ایآ ؟دننک کیلک نآ یور دنھاوخب مدرم زا صاخ هورگ نیا دوشیم ثعاب یزیچ ھچ دینک رکف و دیریگب رظن رد ار بطاخم
 هرواشم راک رد رفن دنچ ھب ؟روطچ امش تکرش شزرا ؟تفرگ دنھاوخ رارق امش یلیمکت تالیصحت کردم ریثأت تحت اھنآ
 ؟یمومع نارنخس ناونع ھب امش تیعضو ؟دیاھتشون اھنآ یارب ھک یتایرشن ریاس مان ؟دیاهدرک کمک

 دشاب یشور نیرتھب دیاب امش CTA .دینکیم تبحص فدھ نابطاخم ابً امیقتسم ھک دیوش نئمطم ،دینکیم باختنا ھک یزیچ رھ
 .دنریگب سامت امش اب دنناوتیم ناگدنناوخ ھک

 کنیل ھک تسا ییاج نیا ؟دشاب ھنوگچ ممود تصرف مھاوخیم ،ماهدرب نیب زا ار لوا تصرف ھکنیا ضرف اب ،دیسرپب دوخ زا
CTA ؟دیراد یلاع تیاس بو کی امش ایآ .دیھد رارق ار رتییوت کنیل ؟دیتسھ رتییوت رد ھشیمھ ایآ .دوش یھتنم نآ ھب دیاب امش 

 .دیھد رارق ار گالبو کنیل ؟دیراد ار دوخ گالبو امش ایآ .دیھد رارق ار تیاس بو کنیل

 دشاب یاھفرح و الاب تیفیک اب سکع کی دیاب .دیراد ناتنامھم تسپ هدنسیون زا یلاع سکع کی ھک دیوش نئمطم دیاب نینچمھ
 .دنک لقتنم ار امش نامھم یاوتحم نحل ھک

 ،دینکیم تبحص قاتشم یاھنیدمک اب رگا .دینک باختنا رت یمسر سکع کی تسا نکمم ،دینک یم تبحص نانیرفآراک اب رگا
 .دشاب ھتشاد تقباطم ناتدنرب اب دیاب امش سکع تروصرھ رد .دینک باختنا ار رت ینامدوخ یزیچ تسا نکمم

 دیریگب رظن رد ار دورف ھحفص .7

 ناتتیاس بو رد دورف ھحفص ھب صاخ داھنشیپ کی اب ار اھنآ ،دیتسرفب دوخ یلصا ھحفص ھبً امیقتسم ار ناگدنناوخ ھکنیا یاج ھب
 دوخ شورف فیق دراو ار اھنآ و دیروآ دوجوب اھنآ یارب یرتشیب شزرا و رابتعا ھلصافالب دیناوتیم ،بیترت نیا ھب .دیتسرفب
 .دینک

 یازا رد ار ناتثحابم زا یکی زا ناگیار لصف کی ای ھلاقم زا ناگیار PDF کی دناوتیم امش دورف ھحفص ،لاثم ناونع ھب
 .دھد ھئارا هدننکدیدزاب لیمیا سردآ

 نینچمھ .درکدنھاوخ تفایرد ھناھام تروص ھب ار یلمع یاھلمعلاروتسد و تاکن ھمانربخ نیکرتشم ھک دینک دیکأت دیناوتیم ای
 .دنک امش لماک لاتیجید هرود دیرخ ھب دعاقتم ار ناگدننکدیدزاب تیاھن رد ھک دیھد ھئارا ناگیار یشزومآ هرود کی دیناوتیم

 کی دیاب امش نامھم تسپ .دننک لابند ار امش ھک دراد یرتشیب لامتحا ،دیھد ھئارا ناگدنناوخ ھب یرتشیب تیفیک دیناوتب ھچرھ
 .دنشاب ھتشاد یرتشیب لیامت ماش زیم رس مدرم دوش ثعاب دیاب دینکیم ورس نآ زا دعب ھک یزیچ رھ و دشاب اذغ شیپ

 وئس یلخاد یاھدنویپ .8

 یاھهار زا یکی .تشاد دنھاوخ تسود رتشیب ار امش ناسیون گالبو ،دینک کمک وئس دوبھب رد رظندروم گالبو ھب دیناوتب رگا
 .دینک ھفاضا دراد دوجو تیاس ردً البق ھک ییاوتحم ھب ار یلخاد یاھدنویپ ھک تسا نیا راک نیا ماجنا

 نیا .دنھدیم تیاس راتخاس زا یلک دید وجتسج یاھروتوم ھب ھکلب ،دننکیم ھچراپکی ار تیاس یاوتحم اھنت ھن یلخاد یاھکنیل
 .دھدیم یرتشیب کنیل شزرا اھتسپ نیرت مھم ھب و دنکیم کمک بتارم ھلسلس کی داجیا ھب رما

 تیاھن رد نیا .دننک یصاوغ گالبو رد ات دنکیم توعد زین ار ناگدننکدیدزاب ،دینکیم ھفاضا ار یلخاد یاھدنویپ یتقو
 .دشخب یم دوبھب ار گالبو یاھرایعم

 دینکیم رشتنم نامھم تسپ نآ رد ھک ھک یگالبو دروم رد زگرھ امش رتییوت ناگدننک لابند زا یکی ھک دینک رکف شھب روطنیا
 یرگید بلاج ھتشون ھب یدنویپ ،ریسم لوط رد و دنناوخب ار امش یاوتحم ات دننکیم کیلک امش کنیل یور اھنآ .تسا هدینشن
 .دننکیم ادیپ



 یارب رایع مامت درب کی نیا .تسا رتشیب رایسب دنوش کرتشم ھکنیا لامتحا و دنتسھ گالبو متسیسوکا ردً اقیمع اھنآ نونکا
 .دنتسھ رادافو ناگدننک لابند داجیا لابند ھب ھشیمھ ناسیون گالبو اریز تسا سیون گالبو کی

 ،دایز لامتحا ھب اما ،دشاب دیفم زین وئس یارب دناوتیم )دربیم یرگید تیاس بو ھب ار امش کنیل کی ھک ینامز( اھکنیل کب
 .تشاد دنھاوخ یسیون گالبو یارب ار دوس نیرتشیب اھتیاس مادک دینادیمن ،دیتسھ نامھم تسپ هدنسیون کی رگا

 .تسا تیاس بحاص رابتعا داجیا یارب رثوم اما هداس هار کی یلخاد یاھدنویپ ندناجنگ

 دیھد ھئارا ار رگالب زاین دروم ریواصت مامت .9

 یاھراک ماجنا ھب روبجم ار اھنآ ،دنھدیم رارق امش رایتخا رد نامھم یسیون گالبو یارب تصرف کی ناسیون گالبو یتقو
 .دوشیم مھ ریواصت لماش ھک دیھدب لیوحت اھنآ ھب دنراد زاین ھک یزیچ رھ اب هدامآ تسپ کی .دینکن یفاضا

 ای ،تیفیکیب یاھسکع ،نییاپ تیفیک اب تاش نیرکسا نودب .دشاب یاھفرح ریواصت و الاب تیفیک اب دیاب امش ریواصت
 یسیونگالبو چیھ .دینک بانتجا کوتسا ریواصت زا تسا رتھب دیراد ار شناکما رگا یتح .نییاپ حوضو اب و رات یاھسکع
 ھتسجرب اھنآ یاوتحم دنھاوخیم اھنآ.دھد ناشن ،دوشیم رھاظ رگید تیاسبو نارازھ رد ھک ار یریوصت نامھ دھاوخیمن
 یسکع ھب نینچمھ اما ،دیراد زاین الاب تیفیک اب سکع کی ھب امش .دنشاب هدش هدرشف و بسانم هزادنا دیاب زین امش ریواصت .دشاب
 .دینک تروشم سیون گالبو اب ،تسیچ لآ هدیا هزادنا ای حوضو دینادیمن رگا .دوش یراذگراب عیرس ھک دیراد زاین

 !تفای دیھاوخ ار مزال تاکن ھمھ ،دییامن ھعجارم هدش هداد کنیل دنویپ ھب ریواصت یزاسھنیھب ھب عجار رتشیب تاعالطا یارب

 «maninsuit.jpg» ای «myphoto.jpg» دننام یمومع ناونع یاھناونع زا.دینک داجیا لیاف یارب بسانم مان کی تیاھن رد
 هوحن هرابرد امش تسپ رگا ،لاثم ناونع ھب .دراد تیاس یوئس رب یریثات ھچ ریوصت مان ھک دینک رکف نیا ھب .دینکن هدافتسا
 زا تسا رتھبً الامتحا ،دھدیم ناشن سنارفنک قاتا کی رد ار دارفا امش سکع و تسا گنیتیم کی یارب رثوم ھمانرب یارجا
 .دینک هدافتسا سکع ناونع رد "گنیتیم" ھملک
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 رسنئولفنیا رھ نتشاد ھگن یضار دیلک نیا .دیشاب وسمھ دیسیونیم نآ یارب ھک یگالبو یاوتحم و نحل ،کبس اب دیاب اعطق امش
 دنک قیوشت ار اھنآ ھک دیراذگب ناگدنناوخ یور یریثأت تسا رارق امش .دیشاب مھ زیامتم دیاب نامزمھ اما تسا سیون گالبو ای
 .دیشاب دوخ یعقاو دوخ ھک تسا نیا راک نیا ماجنا یارب هار نیرتھب .دننک لابند ار امش ھک

 .دینکن قرغ اھنآ رد ار ناتدوخ اما دیراذگب مارتحا اھنآ ھب و دیشاب گالبو یاھدادرارق و اھراجنھ بقارم

 یاھتسپ ناگدنسیون رگید نیب زا ار امش سیون گالبو ھکنیا لیلد .حاورا هدنسیون کی ھن ،دیتسھ نامھم تسپ هدنسیون امش
 .دیراد نتشاذگ کارتشا ھب یارب یدرف ھب رصحنم ناتساد ای صصخت ،لح هار امش ھک تسا نیا هدرک باختنا یلامتحا نامھم

 نامھم یاھتسپ نتشون ھب تبون یتقو .درک دیھاوخن مگ دنیآرف نیا رد ار دوخ ھک دیوش نئمطم اما دیشاب وسمھ و گنھامھ
 .دنکیم ادیپ تیمھا رایسب تلاصا ،دسریم راذگریثات

 :دیناوخب نینچمھ

 ؟میشاب ھتشاد یلاعف گالبو کی ھنوگچ

 یسیون گالبو یارب ٢٠٢٢ دنرت شش



 


