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 تسوِ زؼالی

 

 ن ّوکاسی دس فشٍشسسآهَصش ٍ ساٌّوای کسة دسآهذ اص سی

 حشاخی ّا

 

 1ًسخِ ضواسُ: 

 

 ایي تسسِ آهَصضی سایگاى تَدُ، ٍ اسسفادُ زداسی اص آى هوٌَع اسر

 )ٍیشایص ایي فایل آهَصضی هوٌَع ٍ حشام هی تاضذ(

 ضوا هیسَاًیذ ایي فایل سا دس اخسیاس دٍسساى دیگش خَد تگزاسیذ

 حشاخی ّا  زْیِ ضذُ زَسظ فشٍضگاُ

www.harajiha.ir 

http://www.harajiha.ir/
http://www.harajiha.ir/


 
2 

 www.harajiha.irحشاخی ّا      

تِ سشاؽ آهَصش ٍ سٍش  ، تذٍى همذهِ ٍ اسائِ ساّکاسّای ػوَهی هَخَد دس ایٌسشًر  تا ػشؼ سالم خذهر دٍسساى ٍ ّوکاساى گشاهی.

سیسسن حشاخی ّا یک فشٍضگاُ ایٌسشًسی ٍ داسای ًواد  هی خشداصین. ة دس آهذ اص عشیك سیسسن ّوکاسی  دس فشٍش حشاخی ّاّای کس

اػسواد تا هحػَالذ هخسلف هی تاضذ،  ها دس ایي سیسسن همذهازی سا فشاّن ًوَدُ این کِ دٍسساًی کِ زوایل تِ ّوکاسی تا ها داسًذ،  تا 

 .داصًذػضَیر دس سیسسن ٍ سٍضْایی کِ دس ریل آهَصش دادُ خَاّذ ضذ تِ کسة دسآهذ تدش

دس هٌَی سور ساسر تش سٍی گضیٌِ ّوکاسی تا ٍتوسسش ّا کلیک  www.harajiha.irخس اص ٍسٍد تِ سایر حشاخی ّا تِ آدسس 

 هیکٌین.

 

 م کلیک هیکٌین.غفحِ صیش تاص خَاّذ ضذ. دس ایي غفحِ ضشایظ ٍ ... زَضیح دادُ ضذُ اسر. خس اص هغالؼِ تش سٍی ثثر ًا

 

غفحِ صیش تاص خَاّذ ضذ. دس ایي غفحِ اخثاسی تِ ثثر آدسس سایر، ضواسُ زواس ٍ یا ضواسُ کاسذ ًیسر. تؼذا ّن هیسَاًیذ آى سا 

 ٍ کذ اهٌیسی سا ٍاسد کٌیذ ٍ تش سٍی ثثر ًام کلیک کٌیذ. ، سهض ػثَس ٍیشایص کٌیذ. ًام ٍ ًام خاًَادگی ، ایویل
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ًام، اص غفحِ اغلی حشاخی ّا، تش سٍی ّوکاسی دس فشٍش کلیک کشدُ ٍ تا صدى ایویل ٍ خسَسد  ثثر ًاهی خَد ٍاسد خس اص خایاى ثثر 

 خٌل خَاّیذ ضذ.

 ساٌّوای کسة دسآهذ تا ٍتالگ ٍ سایر ) آهَصش ساخر ٍتالگ دس اًسْای ّویي فایل هی تاضذ( روش اول ( -1

 داهٌِ سٍی تش داهیي ساب ایداد "اخسػاغی کلیک کٌیذ، ٍ تا اًسخاب گضیٌِ ( دس خٌل خَد  تش سٍی سشتشگ ایداد فشٍضگاُ الف( 

 تش سٍی تؼذی کلیک کٌیذ. "فشٍضگاُ اغلی
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دس غَسزی کِ ایي ًام لثال اًسخاب ًطذُ تاضذ دس خٌل ضوا ثثر ٍ دس اًسظاس  دس کادس تؼذی ًاهی سا تشای فشٍضگاُ خَد اًسخاب کٌیذ، 

 زاییذ هذیش خَاّذ تَد. خس اص زاییذ فشٍضگاُ ضوا ایداد ضذُ اسر. ٍ تا ادسس اًسخاتی ضوا دس دسسشس خَاّذ تَد.

 

 ام ٍ لالة ٍ... سا خَاّین داضر. خس اص زاییذ فشٍضگاُ، تا کلیک تش سٍی ٍیشایص خلَی آى اهکاًاذ هخسلفی اص لثیل زغییش ً

 

تش سٍی ٍیشایص کلیک کٌیذ زا غفحِ صیش تاص ضَد.  دس ایي غفحِ دس لسور ّای هخسلف هیسَاًین زغییشاذ هَسد ًظش سا اػوال 

 کٌین. 



 
5 

 www.harajiha.irحشاخی ّا      

 

ل دس خٌل خَد  تش سٍی سشتشگ لیسر هحػَالذ کلیک کٌیذ، لیسر هحػَالذ تاص خَاّذ ضذ.  دس ّش سدیف ًام یک هحػَب( 

دسج ضذُ اسر، دس خلَی آى لیور ٍ دس خظ تؼذی خَسساًر ضوا تِ اصای ّش فشٍش اص هحػَل دسج ضذُ اسر. دس لسور )لیٌک 

. تٌاتش ایي زٌْا دس غَسزی کِ تا اسسفادُ اص ایي لیٌک هطسشیاى خشیذ خَد سا ثثر کٌٌذ، لیٌک هخػَظ تِ ضوا لشاس داسد زَضیحاذ(

  سفاسش دس خٌل ضوا تِ ػٌَاى فشٍضٌذُ ثثر خَاّذ ضذ. 

 

ٍ یا حسی هیسَاًیذ اص  تاال تػَسذ کاهل کدی کشدُ ٍ دس هشٍسگش خَد تاص ًواییذ. یکی اص هحػَالذ هَسد ًظش خَد سا اص لیسر  لیٌک

س فشٍضگاّی کِ ایداد کشدُ ایذ تش سٍی زَضیحاذ یک هحػَل کلیک کشدُ، ٍ چَى اص آدسس اًسخاتی فشٍضگاُ ضوا تاص آدس

 .هیطَد ایي لیٌک هخسع ضوا خَاّذ تَد.  فشٍضگاُ اخسػاغی ضوا هاًٌذ ایي آدسس خَاّذ تَد
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ػکس صیش تاص خَاّذ ضذ. تشای دسج دس ٍتالگ یا هاًٌذ  خس اص کلیک سٍی لیٌک ٍ یا زَضیحاذ یک هحػَل، غفحِ زَضیحاذ 

 سایسساى کافی سر اص ػٌَاى ّش هحػَل زا اًسْای آى سا ًسخاب ٍ تا کلیک ساسر سٍی کدی کلیک کٌیذ.

 

کلیک کٌیذ. زَضیحاذ هحػَل اًسخاتی سا تا چح کلیک دس کادس اسسال  سدس ٍاسد خٌل ٍتالگ خَد ٍ تش سٍی اسسال هغلة خذیذ

هغلة ٍتالگ خَد خیسر ًواییذ. زَخِ ًواییذ کِ آیکي ّای خشیذ خسسی ّن اًسخاب ٍ  اضافِ ضذُ تاضٌذ.  ػٌَاى ّش هحػَل سا ّن تِ 

ایي سًٍذ سا تشای هحػَالذ هخسلف دس  ّویي غَسذ کدی ٍ دس ػٌَاى ٍتالگ ٍاسد ًواییذ. سدس تش سٍی دکوِ اًسطاس کلیک کٌیذ.

 ٍتالگ ّای خَد اًدام دّیذ. تا ایي کاس ّش خشیذی کِ اص ٍتالگ ضوا غَسذ گیشد دس خٌل ضوا ثثر ٍ خَسساًر ضوا لحاػ خَاّذ ضذ.
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 دس ایي سٍش ًیاص تِ ساخر ٍتالگ ٍ ... ًوی تاضذ. .ُساٌّوای کسة دس آهذ تا فشٍضگاُ اخسػاغی ایداد ضذ روش دوم( -2

زٌْا تِ ایداد فشٍضگاُ اخسػاغی دس سشتشگ  ) ایداد فشٍضگاُ اخسػاغی(  هیدشداصین. ٍ دس اًسْا آدسسی هطاتِ آدسس صیش 

 ایداد ًوَدُ این.
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. تا هؼشفی ٍ زثلیؾ ایي آدسس فشٍضگاّی دس ٍ ػٌَاى هَسد ًظش سا اًسخاب کٌیذ اص لسور ٍیشایص لالة ّای هسفاٍذ خس اص زاییذ هیسَاًیذ

ًر فشٍش هحػَالذ ٍ خَسسا ٍ حسی گشٍُ ّای ٍازس آج هیسَاًیذ کاستشاى سا دػَذ تِ خشیذ کشدُاًدوي ّا ٍ سایر ّا ٍ ٍتالگ ّا 

 .سا دسیافر ًواییذ

تا گسسشش ضثکِ ّای اخسواػی، یکی اص سٍش ّای هٌاسة کسة دسآهذ   : ایٌسساگشامص عشیك کسة دسآهذ اروش سوم(   -3

 اسسفادُ اص ایي ضثکِ ّا هی تاضذ. دس ایي لسور آهَصش کاس ٍ کسة دسآهذ اص ایي ضثکِ ّا سا تِ ضوا آهَصش خَاّین داد.

ذ تِ ایي سٍش ػول کشدُ ٍ زٌْا تا اسسال یک خسر زثلیغازی اص خیح یا کاًالی داسیذ کِ داسی زؼذاد کاستشاى هٌاسة هی تاضذ، هیسَاًیاگش 

هحػَالذ فشٍضگاُ حشاخی ّا، تِ اصای ّش فشٍش ) حشاخی ّا کاس فشٍش ٍ اسسال سا اًدام خَاّذ داد( خَسساًر لاتل زَخِ ای سا 

خَاّذ کشد. خس خای ّیچ ًگشاًی دسیافر کٌیذ. حشاخی ّا ایي خَسساًر سا ّش صهاى کِ دسخَاسر دّیذ تِ حساب تاًکی ضوا ٍاسیض 

اص لاتل اػسواد تَدى ایي فشٍضگاُ ًذاضسِ تاضیذ، ایي فشٍضگاُ ّوچٌیي داسای هدَص ٍ ًواد اص ٍصاسذ غٌایغ ٍ هؼادى ٍ زداسذ کطَس هی 

 تاضذ.

کشدُ ٍ ػضَ ضَیذ.  تؼذ اص ٍسٍد تِ غفحِ اغلی حشاخی ّا،  تش سٍی گضیٌِ ّوکاسی تا ٍتوسسش ّا کلیک کٌیذ ٍ هطخػاذ خَد سا ٍاسد

 هطاتِ ػکس صیش.

 

http://nam-frosshgah.harajiha.ir/
http://nam-frosshgah.harajiha.ir/


 
8 

 www.harajiha.irحشاخی ّا      

خس اص ٍسٍد زَضیحاذ غفحِ اغلی سا تخَاًیذ، کِ  خس اص ػضَیر، هیسَاًیذ اص عشیك ّویي آدسس ٍاسد خٌل کاستشی خَد ضَیذ.

 لسور هْن آى  تِ ضشح صیش هی تاضذ:

م خَد سفاسضاذ سا اص عشیك خیاهک ثثر کٌیذ، ثثر سفاسش اص عشیك خیاهک تذیي ضشح هی تاضذ، ضوا هی زَاًیذ دس زثلیغاذ ایٌسساگشا) 

هی تاضذ. کذی کِ هطسشی   10004967تذیي غَسذ کِ کذ خیاهکی هحػَل سا تِ ضواسُ حشاخی ّا اس ام اس کٌذ، ضواسُ خیاهک 

خشادا تِ عَس هثال ػیٌک اگش ، کذ هحػَل هی تاضذ کِ دس لسور لیسر هحػَالذ تشای ّش هحػَل ًوایص دادُ ضذُتایذ اسسال کٌذ 

 10004967سا تِ ضواسُ خیاهک  6635161هی تاضذ تایذ تِ هطسشی تگَیذ ػذد  6635161هثال  هی خَاّیذ زثلیؾ کٌیذ کذ ػیٌک

اسسال کٌذ. تؼذ یک سفاسش هؼلك اص ػیٌک خشادا دس خٌل ضوا ثثر هی ضَد ها تا هطسشی زواس گشفسِ ٍ هطخػاذ سا ثثر هی کٌین. دس 

 (.ّضاس زَهاى هی تاضذ  6حسوا رکش کٌیذ ّضیٌِ اسسال تا هطسشی حذٍد  ّای اخسواػی ٍ ضثکِ زثلیغاذ ایٌسساگشام

کلیک کٌیذ. تشای ایٌکِ  "هحػَالذ کل لیسر "حال آهَصش زػَیشی ّویي زَضیحاذ:  دس خٌل کاستش ی خَد تش سٍی سشتشگ 

تسَاًیذ ػکس هحػَل هَسد ًظش خَد سا دس خسر ّای خَد تگزاسیذ، لیٌک زَضیحاذ سا کدی کشدُ ٍ دس هشٍسگش خَد تاص کٌیذ،  

یک کذ تشای ّش هحػَل ًَضسِ  هحػَل خیاهکی کذ ػکس هحػَل سا رخیشُ کٌیذ زا تؼذ تسَاًیذ تِ خسر ّا اضافِ کٌیذ. دس لسور 

 تِ خسر زثلیغازی خَد اضافِ کٌیذ.خیاهکی سا  کذ ر کٌیذ کِ اگش هحػَلی هیخَاّیذ زثلیؾ کٌیذ ػکس هشتَط تِ ّواى ضذُ اسر، دل

 

هشتَعِ سا ّن یاد لیور هحػَل ٍ کذ خیاهکی خس اص رخیشُ ػکس هحػَل ) کِ تا تاص کشدى لیٌک زَضیحاذ ػکس سا رخیشُ هیکٌیذ( 

ایٌسساگشام ٍ... ضذُ  ٍ تِ غَسذ صیش خسر زثلیغازی سا اسسال کٌیذ زا کاتشاى ضوا آى سا هطاّذُ داضر کٌیذ، سدس ٍاسد اکاًر خَد دس 

 اتسذا ػکس هحػَل سا اضافِ کٌیذ، ٍ سدس زَضیحاذ هحػَل سا هطاتِ هسي ّای صیش تِ هغلة اضافِ ٍ اسسال کٌیذ. کٌٌذ.
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 توضیحات مورد نیاز در پست ها:

 هذل فلر( –اتی خشادا ) هاًٌذ: ػیٌک آفسػٌَاى هحػَل – 1

 زَهاى ّضیٌِ اسسال(  5666ّضاسزَهاى +  46) هاًٌذ: فمظ لیور + ّضیٌِ اسسال  -2

 اضافِ کشدى خشداخر دسب هٌضل-3

 (  16664967تِ ساهاًِ  66613187) هاًٌذ: اسسال کذ ًحَُ سفاسش -4

 

 



 
11 

 www.harajiha.irحشاخی ّا      

لاتل هطاّذُ خَاّذ تَد، کِ ها تا هطسشی ّا زواس گشفسِ ٍ خس اص ایٌکِ کاستشاى ضوا سفاسضی سا اسسال کٌٌذ، آى سفاسش دس خٌل ضوا 

دسغذ خَسساًر سا تِ ضوا خشداخر هیکٌین، ٍ صهاًی کِ زحَیل  66آدسس آًْا سا دسیافر ٍ هحػَل س  اسسال هیکٌین. خس اص اسسال 

سَاًیذ اص لسور خیام خػَغی دس دسغذ هاتمی سا دسیافر خَاّیذ کشد. دس غَسزی کِ سَالی داضسیذ دس ایي هَسد هی 46هطسشی گشدیذ 

 سایر حشاخی ّا سَال خَد سا تدشسیذ، ها خاسخ ضوا سا خَاّین داد.

 :کسة دسآهذ اص عشیك زلگشامروش چهارم(   -4

کسة دسآهذ اص زلگشام تِ هشازة تسیاس سادُ زش اص سٍش ّای کسة دسآهذ لثلی هی تاضذ. کافیسر یک کاًال زلگشام ایداد کٌیذ . 

هحػَالذ سا تِ ّوشاُ هخسػشی اص زَضیحاذ دسج کٌیذ. ٍ لیٌک خشیذ اخسػاغی خَد سا دس صیش خسر ّا ٍاسد زػاٍیش یکی اص 

 هشاخؼِ کٌیذ( 3ًواییذ) تشای ًحَُ خیذا کشدى لیٌک اخسػاغی ّش هحػَل ٍ ایداد فشٍضگاُ تِ غفحِ 
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 دس ػکس فَق ًحَُ خسر گزاسی دس زلگشام تشای یک هحػَل ًوایص دادُ ضذُ اسر.

خس اص ایداد فشٍضگاُ کافیسر هطاتِ ػکس فَق الذام تِ دسج هحػَالذ دس کاًال زلگشاهی خَد کٌیذ . هطسشیاى ضوا تا اسسفادُ اص 

 لیٌک ضوا سفاسش سا ثثر خَاٌّذ کشد کِ خَسساًر آى تِ حساب ضوا افضٍدُ خَاّذ ضذ.

 

 

 

 

 

 رایي تسسِ آهَصضی سایگاى تَدُ، ٍ اسسفادُ زداسی اص آى هوٌَع اس

 )ٍیشایص ایي فایل آهَصضی هوٌَع ٍ حشام هی تاضذ(

 ضوا هیسَاًیذ ایي فایل سا دس اخسیاس دٍسساى دیگش خَد تگزاسیذ

 حشاخی ّا  زْیِ ضذُ زَسظ فشٍضگاُ
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