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ىيکً اشث ةخّاُید یک كب شایث راق اٌدازی کٍیدك دٌتاؿ طرکث ُای ىػحتری ةاطیدکَ ایً کار را ةرای طيا
اٌساـ دٍُد.اگر ىی خّاُید کصب ك کار خّد را كارد ـضای آٌالیً کٍید.صحيا ایً ىلانَ را ىعانػَ کٍید .در ایً
ىلانَ در ىّرد  ۰۱طرکث كدیيی ظراصی شایث کَ در ایً صّزق کارٌاىَ درخظاٌی دارٌدةرای طيا غضتث
خّاُو کرد
كدیيی جریً طرکحِای ظراصی شایث:
ىدجی اشث کَ طاُد ایً ىصئهَ ُصحیو کَ ةَ دنیم ركٌق کصب ك کار ُای آٌالیً ك ارزش اـزكدق ای کَ ةرای
غاصتاف آٌِا ایسادىی کٍٍد ةصیاری از کصب ك کارُای شٍحی ةَ دٌتاؿ راق اٌدازی ٌصخَ آٌالیً کصب ك کار خّد
ُصحٍد.داطحً یک کصب ك کار آٌالیً در ىرصهَ اكؿ ٌیازىٍد داطحً یک كب شایث ىٍاشب اشث.كاىادر ایً
ىرصهَ ىيکً اشث شّاالت زیادی ةرای طيا پیض ةیاید کَ در زیر ةَ چٍد ٌيٌَّ از آٌِا اطارق طدق اشث.


چَ طرکحی ىی جّاٌد ةَ ةِحریً ٌضّ کصب ك کار طيا را جتدیم ةَ یک کصب ك کار آٌالیً کٍد؟



ةرای داطحً یک كب شایث کَ طيا را ةَ درآىد ةرشاٌد چلدر ةاید ُزیٍَ کٍید؟



آیاكدیيی جریً طرکث ظراصی شایث ىی جّاٌد ةِحریً طرکث ظراصی شایث ةاطد؟



آیا كیيث ُای ةاالی ظراصی شایث ىی جّاٌد ضياٌث کیفیث پركژق ظراصی شایث ةاطد؟



دنیم ارزاف ةّدف خدىات ةػضی از طرکث ُای ظراصی شایث چیصث؟

ایٍِا شّاالجی ُصحٍد کَ اگر ةخّاُید کصب ك کار خّد را آٌالیً کٍیدةرای طيا پیض خّاُد آىد.طرکث ُا ك
اطخاص زیادی در زىیٍَ ظراصی شایث ىظؾّؿ ةَ ـػانیث ُصحٍد.اىا ةػضی از ایً طرکثُا ٌَ جٍِا طرکث ُای
ىٍاشتی ٌیصحٍد ةهکَ اگر ةَ نیصث ك یيث ظراصی شایث یا ُياف جػرـَ ُای آٌِا ىرازػَ کٍید ىحّزَ ىیطّید کَ
كیيثُای ةصیار ةاالیی را ةرای اٌساـ پركژق ُا ی ظراصی شایث درخّاشث ىیکٍٍد.درغّرجی کَ:


جیو ظراصی شایث خّب كىٍصسيی ٌدارٌد ك پركژق ُای ةزرگ را ٌيی جّاٌٍد ةَ غّرت صرـَ ای اٌساـ
دٍُد.
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پظحیتاٌی خّةی ٌدارٌد ك یا ىظاكرق خّةی كتم ك ةػد از ةصحً كرارداد ةَ ىظحری ٌيی دٍُد.



در ىیاٌَ راق ىظحری را رُا ىی کٍٍدكةاغخ ىی طٌّد کَ ىظحری ُزیٍَ ُای زیادی را ىحضيم طّد.



كب شایث ُایی را جضّیم ىظحری ىی دٍُد کَ ةرای ىّجّرُای زصحسّ ةِیٍَ ٌظدق اشث.

زىاٌی کَ طيا ىی خّاُید ةا یک طرکث ظراصی شایث كرارداد ةتٍدیدةایداظالغات کاـی در ىّرد آٌچَ کِاز كب
شایححاف اٌحظار دارید ةداٌید.در ؽیر ایً غّرت ٌحیسَ چیزی ىی طّد کَ ةا ذٍُیث طيا ىحفاكت اشث .انتحَ
ىظاكرق كدرجيٍدکارطٍاشاف یک طرکث كدرجيٍدكتم از طركع پركژق ىی جّاٌد ایً ىظکم را صم کٍد.

ةرآكرد ُزیٍَ ظراصی شایث:
ةرآكرد ُزیٍَ پركژق ظراصی شایث یکی از ىِيحریً ةخض ُای پركژق ىی ةاطد.


در ایً ىرصهَ کارطٍاشاف ةاید ةرصصب ٌیاز ىظحری ةِحریً گریٍَ را ةَ ىظحری پیظٍِاد ةدٍُد.



جياىی ىاژكنِا ةرای ىظحری ةاید ةَ غّرت طفاؼ ك كاضش جّضیش دادق طّد.



ةضخ پظحیتاٌی ك ىظاكرق ك ُزیٍَ ُای اصحيانی آٌِا ةَ غّرت کاىم در كراردادىعرح طّد.



درٌِایث ةرآكرد ُزیٍَ غّرت گیرد ك ةَ ىظحری اةالغ طّد.
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انتحَ ىيکً اشث ُرکداـ از ایً طرکث ُا ىػیار ُای ىحفاكجی داطحَ ةاطٍد کَ ركی كیيث گذاری آٌِا جادیر
گذار ةاطد .ةَ ُيیً دنیم اگر پركژق ةزرگی دارید شػی کٍید جياـ ٌکات را ىکحّب کٍیدکَ انتحَ طرکث ُایی
کَ در نیصث ىا كرار گرـحَ اٌد ایً کار را ةَ دكث اٌساـ ىی دٍُد.
آیاطرکث ُای جازق کار ظراصی شایث ىی جّاٌٍد كاةم اغحياد ةاطٍد؟
انتحَ گاُی اككات طرکثُایی ُصحٍد کَ جازق طركع ةَ کار کردق اٌد اىا اگر دكث کٍید ىیةیٍید ٌَ جٍِا ظراصی
شایث را ةَ غّرت صرـَ ای اٌساـ ىیدٍُد ةهکَ پظحیتاٌی ك ىظاكرق ةصیار خّةی دارٌد در کم ىی خّاُو ةگّیو
اگر ىی خّاُید کَ ظراصی شایث خّد را ةَ یک طرکث كاگذار کٍید صحيا طرکث ىّرد ٌظر را از زٍتَ ُای
ىخحهؿ ىّرد ةررشی كرار دُید ك شاةلَ ك رزكىَ طرکث ىّرد ٌظر را ةا طرکثُای دیگر ىلایصَ کٍید .غرـا
كدیيی جریً طرکث ظراصی شایث ةِحریً طرکث ٌیصث.اىا ىی جّاٌد ىػیار ىٍاشتی ةرای اغحياد طيا ةاطدٌ.يی
خّاُو ةگّیو کَ ایً ـاکحّر جياـ راق اشث ٌَ ایٍگٌَّ ٌیصث اىا طيا ىیحّاٌید ةا ةررشی ٌيٌَّ کارُایی کَ یک
طرکث دارد ةَ ٌحایر خّةی ةرای اٌحخاب طرکث ةرشید .اىا دكشحاف ىِيحریً ـاکحّر یک طرکث ظراصی شایث
ایً اشث کَ ىظاكرق ك پظحیتاٌی خّةی چَ كتم از اٌساـ پركژق ك چَ ةػد از آف داطحَ ةاطد پس دكث کٍید کَ
داطحً یک ةیزیٍس آٌالیً ٌیازىٍد داطحً داٌض اشث چَ داٌض ـٍی ك چَ ىدیریحی ك كعػاً جياـ کصاٌی کَ
ىی خّاٍُد ةیزیٍس خّد را كارد ـضای آٌالیً کٍٍد یا خّد ةاید ایً داٌض را داطحَ ةاطٍد ك یا یک جیو ـٍی را در
کٍار خّد داطحَ ةاطد در ؽیر ایً غّرت طکصث خّاٍُد خّرد.
در اداىَ نیصث ۰۱طرکث از كدیيی جریً طرکث ُای ظراصی شایث آكردق طدق اشث .طایاف ذکر اشث کَ ایً
طرکث ُا ةا جّزَ ةَ كدىث ك کیفیث خدىاجظاف در نیصث ىا كرار گرـحَ اٌد.کَ ىيکً اشث درآیٍدق زایگاق
آٌِا در نیصث جؾییر کٍد.


ظراصی كب شایث ٌٌّگار



طرکث ـً آكری اظالغات آریاٌیک



طرکث صاىد پردازش ایراٌیاف



آژاٌس خالكیث كب شیيا
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طرکث آرىاٌیک



طرکث ظراصی شایث دارکّب



طرکث ظراصی شایث ُيراق جّشػَ



رشاٌۀ جسارت ٌّیً



طرکث دادق كرزاف



دادق پردازی ـراجک

آژاٌس خالكیث كب شیيا:

كةصیيا صاغم یک جفکر جضّؿ گرا ك زیتایی ىضّر اشث.ایً گركق در شاؿ  ۲۱۰۲ىیالدی ةا اُداـی ةزرگ ك
آرىاف گرایاٌَ پا ةِػرغَ جسارت ةیً انيههی ٌِاد ك جا ةَ اىركز در ایً ىصیر اشحّار ك داةث كدـ ةاكی ىاٌدق اشث
یکی از ىّـق جریً ك ةا شاةلَ جریً طرکث ُای ظراصی شایث در ایراف طرکث كب شیياشث.
ایً طرکث جّاٌصحَ ةا خدىات ك پظحیتاٌی خّةی کَ ةَ ىظحریاٌض ارائَ ىی دُد ةَ یکی از طرکث ُای ىػحتر در
زىیٍَ ظراصی شایث ىتدؿ طّد.
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دالیم اٌحخاب كب شیيا:


ةالگ ةصیار كدرجيٍد

طخػا یکی از ظرـداراف پرك پا كرص ىلاالت كب شیيا ُصحو ك ىی جّاٌو ةَ زرات ةگّیو کَ ةا ىعانػَ ایً
ىلاالت زّاب ةصیاری از شّالجحاف را دریاـث ىی کٍید.


ارائَ زىاٌتٍدی دكیق ةَ ىظحری

یکی دیگر از ـاکحّرُای ىذتث ایً طرکث كدیيی ظراصی شایث کَ ىی جّاٌید ركی آف صصاب کٍید .زىاٌتٍدی
دكیق ك ىٍاشتی اشث کَ ةَ ىظحریاف خّد ارائَ ىی دُد .كعا ارائَ ایٍچٍیً زىاف ةٍدی دكیلی از غِدق ُر طرکحی
ةرٌضّاُد آىد ك جٍِا طرکث ُایی کَ در ایً ضيیٍَ جسرةَ دارٌد ىی جّاٌٍد ایً خدىث را ارائَ دٍُد.


ىظاكرق ك پظحیتاٌی ةصیار كدرجيٍد

ىظاكرق ك پظحیتاٌی طرکث را ةاید ةَ غٍّاف اكنّیث اكؿ خّدجاف كرار دُید.ةصیار ىِو اشث کَ كتم از شفارش
پركژق ةَ طيا در ىّردةخض ُای ىخحهؿ پركژق ىظاكرق دادق طّد.ةصیاردیدق طدق کَ طرکحِایی غرـا ةَ خاظر
از دشث ٌدادف ىظحری اظالغات کاىهی را از پركشَ ظراصی شایث در اخحیار ىظحریاٌظاف كرار ٌيی دٍُد ك ةَ
ٌضّی آٌِا را از صق ك صلّؽ خّد آگاق ٌيی کٍٍد.ىتانؾی را کَ كاكػا صق آٌِا ٌیصث از ىظحری ظهب ىی
کٍٍد.طرکث كب شیيا یکی از طرکث ُایی اشث کَ ةَ خّةی ایً ةخض را ةرای ىظحریاٌض طفاؼ شازی ىی
کٍد.ك ةَ آٌِا ىظاكرق ىی دُد.


رغایث ٌکات ةِیٍَ شازی شایث ةرای ىّجّرُای زصحسّ

ایً طرکث غالكق ةر اٌساـ خدىات ظراصی شایث در زىیٍَ شئّ ك ةِیٍَ شازی شایث ةرای ىّجّرُای زصحسّ ُو
ةَ ىظحریاٌض ىظاكرق ىی دُد ك كانب ُایی را کَ ةرای ىظحریاٌض ظراصی ىی کٍد کاىال ةرای ىّجّرُای
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زصحسّ ةِیٍَ شازی طدق اٌد .ك ىتاصخ شئّ در آف رغایث طدق اشث .غالكق ةرایً دكرق ُای آىّزطی شئّ را ةا
ةِحریً طکم ىيکً ةرای غالكَ ىٍداف ارائَ ىی دُد.


ظراصی شایث ةرای ةرٌد ُای ىعرح کظّر

ایً طرکث ةرای ةرٌد ُا ك شازىاف ُای ةصیارىعرصی ظراصی شایث اٌساـ دادق اشث.ك ایً خّد گّاق ةرایً
اشث کَ ایً طرکث یکی از طرکث ُای صرـَ ای ظراصی شایث اشث کَ طيا ىی جّاٌید ةَ راصحی پركژق ُای
خّد را ةَ آٌِا ةصپارید.ةرخی از ٌيٌَّ کارُای كةصیيا در زیر آكردق طدق اشث.
ٌيٌَّ کارُا:


ظراصی شایث طرکث خدىات ىصاـرجی



ظراصی شایث ك ـركطگاق ایٍحرٌحی ُهّ



ظراصی شایث ـدراشیّف كانیتاؿ

ةرای ىظاُدق ٌيٌَّ کارُای ةیظحر ةَ كب شایث ایً طرکث ىرازػَ کٍید.
طرکث صاىد پردازش ایراٌیاف:
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یکی از كدرجيٍد جریً طرکث ُایی کَ در زىیٍَ ظراصی شایث ـػانیث ىی کٍد ك ظی شانِای ةصیاری کَ در ایً
صّزق ـػانیث ٌيّدق اشث جّاٌصحَ کارٌاىَ درخظاٌی را ةَ زا ةگذارد طرکث صاىد پردازش ایراٌیاف
اشث.ىسيّغَ  HAM3Dاز شاؿ  ۰۸۳۱ةا ُدؼ ـػانیث در زىیٍَ ٌرـ اـزار پا ةَ غرغَ كزّد ٌِاد ك در شاؿ
ُ ۰۸۳۲يگاـ ةا آؽاز رطد ركز اـزكف کارةرد ایٍحرٌث در دٌیا  ،ةَ ظّر جخػػی ـػانیث خّد را ةَ ایٍحرٌث ك
كب ىحيرکز شاخث.در ایً گذار  ،چانض غيدق ای پیض ركی ىا ةّد  ،از ظرـی ىی ةایصث کاری را غرضَ ىی
کردیو کَ در ىلایصَ ةا دیگر ُو كعاراف از شراشر دٌیا ةر یک ىضيم كرار گیرد ُ ،يیٍعّر جّكػات ركزاـزكف
ىظحریاٌياف را ةر آكردق شازد.پس ةر آف طدیو جا ةا راق اٌدازی شركیس ُای ىرجتط ةا ایٍحرٌث ةَ زةاف ـارشی ،
ضيً ةِرق گیری از ـً آكری ركز ك ةا جکیَ ةر جسرةَ ك جخػع ىدیراف خّد اـحخار ارائَ ظیؿ كشیػی از
خدىات ایٍحرٌحی را از آف خّد کٍیو.
دالیم اٌحخاب طرکث صاىد پردازش:


ٌيٌَّ کارُای ةصیار كدرجيٍد کَ ىی جّاٌیدةرای ظراصی شایث خّد از آٌِا ایدق ةگیرید.



ىظحری ىداری



جّاٌایی ـٍی ةصیار ةاال

ٌيٌَّ کارُا:


ُيراق اكؿ



ـركطگاق آكای ـرش



ـركطگاق ىّنحی کاـَ



پارس خزر



طرکث ٌفث ةِراف



طرکث ٌفث ایراٌّؿ
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طرکث ٌفث پارس



ُيراق اكؿ

ُياٌعّر کَ ىظاُدق ىی کٍید ةرٌد ُای ةصیار ىعرصی از صاىد پردازش ایراٌیاف ةرای كركد کصب ك کارطاف ةَ
صّزق ایٍحرٌث کيک گرـحَ اٌد ك ایً خّد ٌظاف دٍُدق اغحتار ةصیار ةاالی ایً طرکث ىی ةاطد.

طرکث آرىاٌیک:

یکی از ىّـق جریً ك كاةم اغحيادُای دٌیای ظراصی شایث كب شایث آرىاٌیک اشث .کَ ةا كزّد ایٍکَ شاةلَ
کيحری ٌصتث ةَ شایر طرکث ُای ظراصی شایث دارد اىا جّاٌصحَ ةا ىدیریث خّش ـکر ك ةا اشحػداد خّد یػٍی
آكای ىٍػّری ـر کَ ُو یک ىحخػع ةَ جياـ ىػٍا در صّزق شئّ (ةِیٍَ شازی شایث ةرای ىّجّر ُای زصحسّ
) ُصحٍدك ُو ایٍکَ کاىال ةَ ىتاصخ ركز دٌیا در زىیٍَ کصب ك کار ُای ایٍحرٌحی ىصهط ىی ةاطٍد زایگاق شّـ
نیصث ىا را ةَ خّدش اخحػاص دُد ایً كب شایث غالكق ةر ظراصی شایث در زىیٍَ شئّ یا ُياف ةِیٍَ شازی
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ىّجّر ُای زصحسّ ةَ ىظحریاٌض ىظاكرق ىی دُد .در زیر دالیهی را کَ آرىاٌیک در نیصث  ۰۱طرکث ةرجر ك
كدیيی ظراصی شایث ىا كرار گرـحَ را ةا ُو ةررشی ىیکٍیو.
دالیم اٌحخاب آرىاٌیک:



شاةلَ کارك دتث رشيیی از شاؿ ۳۸
جّاٌایی ـٍی ةصیار ةاال



جسرةَ ك کار جیيی



ىدیریث پركژق



ظراصی پركپّزاؿ



یک كرارداد خارؽ انػادق



پظحیتاٌی ةدكف ىرز



غداكث




خدىات ارزش اـزكدق
ةركز رشاٌی پیّشحَ

ٌيّىَ کارُا:


ظراصی شایث گیفث آس



ظراصی شایث ىدیراف خّدرك



ظراصی شایث كٍادةاطی



ظراصی شایث دشحفركش



ظراصی شایث ایراف کحاف
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ظراصی كب شایث ٌٌّگار:

طػػػػػػرکث ٌٌّگار ةا ةیض از دك دَُ جسرةَ در زىیٍَ خدىات ظراصی كب شایث ك ةِیٍَ شازی یکی از ةِحریً
ةرٌدُای ظراصی كب شایث در کظّر ایراف ىی ةاطد .ایً طرکث کار خّد را از شاؿ  ۰۸۳۰در جِراف آؽاز
ٌيّدق ك جا ةَ اىركز ةَ ـػانیث خّد اداىَ ىیدُد.
طرکث ظراصی كب شایث ٌٌّگار كدیيی جریً ك ةزرگحریً طرکث ظراصی شایث در ایراف ىی ةاطد ةا ةیض
از  ۰۱شاؿ شاةلَ کار ةزرگحریً ك ةاشاةلَ جریً طرکث در زىیٍَ ظراصی شایث در کظّرىاف اشث .جا کٍّف
ظراصی شایث ةیض از  ۲۱۱۱كب شایث را اٌساـ دادق اشث.
اىا ىحاشفاٌَ دنیم ایً را ٌي ی داٌو کَ چرا ةاید طرکحی ةا ایً غظيث ككدرت ةَ كب شایث اغهی طرکث آٌلدر
ةی جّزَ ةاطٍدچٍاٌکَ طخػاةرایو پیض آىدق کَ ةارُا آف طرکث را ةَ کصی ىػرـی کردق اـ كنی ةا ىظاُدق
گراـیک كصظحٍاؾ آف از اٌساـ پركژق جّشط ایً طرکث ىٍػرؼ طدق اشث صحی ةا جياـ جّاٌاییِا ك كدرجی کَ
دارد.
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در اداىَ دالیم اٌحخاب ك پركژق ُای غظیيی را کَ ایً طرکث ىسری آٌِا ةّدق اشث ةَ طيا ىػرـی خّاُو کرد.
دالیم اٌحخاب طرکث ٌٌّگار:


ىظاكرق ك پظحیتاٌی ىٍاشب



جّاٌایی ـٍی ةصیار ةاال



پهً ُای ىحٍّع ظراصی شایث



خّش كّنی ك غداكث

ٌيٌَّ کارُا:


ظراصی شایث شاىصٌّگ



ظراصی شایث داركشازی اکصیر



ظراصی شایث ةیيارشحاف ـرىاٌیَ



ظراصی شایث کارخاٌسات جّنیدی طِید كٍدی ظراصی شایث کارخاٌسات جّنیدی طِید كٍدی



ظراصی شایث پاکصاف ظراصی شایث طرکث آراىض شازاف پیظرك



ظراصی شایث شیياف غّـیاف



ظراصی شایث غيراف پّیا

طيا غزیزاف ىی جّاٌید ةرای دیدف ٌيٌَّ کارُای ةیظحر ةَ كب شایث اغهی طرکث ىرازػَ ٌيایید.
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ُيیار جّشػَ:

طرکث ُيیار جّشػَ پٍسيیً طرکث در نیصث ىا شث کَ ةا ارائَ شایث ُای كردپرشی ـّؽ انػادق ٌَ جٍِا كیيث
جياـ طدق كب شایث را کاُض دادق اشث(انتحَ جا صدكدی) ةهکَ كب شایث ُای ایً طرکث ةیظحر طتیَ ةَ یک
ادر ٍُری گراٌتِا ُصحٍد کَ ُر طخػی آرزك داطحً آٌِا را ىی کٍد .
آكای صازی ىضيدی یکی از ٌّاةؼ دٌیای کصب ك کار ُای ایٍحرٌحی در کظّرىاف ك غاصب اىحیاز ژاکث ك ُيیار
كردپرس غاصب ایً ة رٌد ىی ةاطٍد کَ کظّرىاف ایراف ةَ داطحً چٍیً زّاٌِای جّاٌایی ةاید ةَ خّد اـحخار
کٍد.
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دالیم اٌحخاب ُيیار جّشػَ:


جػرـَ ُای ٌصتحا ىٍاشب



ىظاكرق ك پظحیتاٌی ىٍاشب



جّاٌایی ـٍی ةصیار ةاال

ٌيٌَّ کارُا:


ىدیر شتز



غدرا



طکث ىدت گصحر غدرا



ُیدركنیک ـراز کاشپیٍر



ـرش ىا



اٌحظارات ىدرشَ



کحاةیصو



ـركطگاق گركق آٌدكنیً ایراف

جػرـَ ُای ظراصی شایث :


ةصحَ كیژق (ةرٌدق)  ۸٫۳ىیهیّف جّىاف



ظراصی شایث طخػی | پزطکی ۸٫۴



شایث طرکحی۴٫۴ىیهیّف جّىاف



ظراصی شایث چٍدىٍظّرق ۴٫۳ىیهیّف جّىاف



ظراصی شایث ختری  ۴٫۶ىیهیّف جّىاف
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كب شایث دارکّب

یکی دیگَ ازطرکث ُایی کَ در نیصث ىا كرار ىی گیرد طرکث ظراصی شایث دارکّب اشث .ایً طرکث ُو
جّاٌصحَ در زىیٍَ ظراصی شایث کارٌاىَ درخظاٌی را از خّد ةَ زای ةگذارد ك پركژق ُای خّةی را ةَ شراٌساـ
ةرشاٌد.
اىا ىحاشفاٌَ كب شایث خّدطرکث در طاف یک طرکث ظراصی شایث ىػحتر ىاٌٍد دارکّب ٌیصث.جػرـَ ُای
ىٍاشب ایً طرکث ٌصتث ةَ شایر طرکث ُای ظراصی شایث جّاٌصحَ ـیدةک ىذتحی را ةرای ایً طرکث داطحَ
ةاطد.
در اداىَ جاریخچَ ای از ایً طرکث آكردق طدق اشث کَ از طيا دغّت ىی کٍو آف را ىعانػَ ـرىایید.
طرکث ظراصی شایث دارکّب ـػانیث خّد را از شاؿ  ۰۸۳۰در زىیٍَ ظراصی شایث ،شئّ ك ةِیٍَ شازی شایث
ُای ایٍحرٌحی آؽاز ٌيّدق ك در ایً شاؿ ُا ىّـق ةَ ظراصی  ۸۱۱۱كب شایث گردیدق اشث.
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ایً ىسيّغَ دارای ىسّز ـػانیث از شازىاف ٌظاـ غٍفی رایاٌَ ای اشحاف جِراف ،گّاُی رجتَ ةٍدی از طّرای غانی
اٌفّرىاجیک کظّر ك ززك ىػحترجریً طرکث ُا در زىیٍَ ظراصی كب شایث ىی ةاطد.
دـحر ىرکزی ایً ىسيّغَ كاكع در ىضهَ شػادت آةاد جِراف ىی ةاطد .خط ىظی دارکّب ارائَ خدىات ظراصی
كب شایث ةا ةاالجریً کیفیث ك پاییً جریً كیيث ىيکً ىی ةاطد جا ةدیً كشیهَ ةحّاٌد رضایث ىظحریاف خّد را
ـراُو آكرد .
در زِث رشیدف ةَ ایً ُدؼ دارکّب کهیَ ـرآیٍدُای ظراصی شایث خّد را ةِیٍَ شازی ٌيّدق اشث جا ةحّاٌد
شاخث شایث را ةا ةاالجریً کیفیث ك ارزاف جریً ُزیٍَ اٌساـ دُد .دارکّب ٌاـ ك غالىث جساری دتث طدق ایً
ىسيّغَ ىی ةاطد ك کهیَ شایث ُای ایً ىسيّغَ جضث ایً غٍّاف ـػانیث ىی ٌيایٍد.
دارکّب در کٍار خدىات ظراصی كب ك شئّ ُيچٍیً خدىات دتث داىٍَُ ،اشحیٍگ ك اٌّاع پالف ُای ىسازی ك
اخحػاغی ىیزةاٌی كب را ٌیز ارائَ ىی ٌياید .زةاف ةرٌاىَ ٌّیصی جخػػی دارکّب  PHPىی ةاطد ك آىادق
ازرای پركژق ُای ةرٌاىَ ٌّیصی جضث كب ةا جّزَ ةَ جیو كدرجيٍد خّد ىی ةاطد .
دارکّب ةا جّزَ ةَ شاةلَ ـراكاف خّد جخػع کاـی در زىیٍَ ظراصی شایث ةا زّىال ،كردپرس ،دركپاؿ ،ىسٍحّ،
اپً کارت ،پرشحاطاپ ك شایر شیصحو ُای ىدیریث ىضحّای ٌّطحَ طدق ةَ زةاف  phpرا دارد .ایً ىسيّغَ در
زِث کاُض ُز یٍَ ُای ةازاریاةی ك ازرای پركژق ُای خّد ةخض ةازرگاٌی خّد را ةَ ظّر کهی صذؼ ٌيّدق
اشث ك ةَ ایً ركش جّاٌصحَ ُزیٍَ ُای ظراصی شایث را ةَ صداكم رشاٌد.
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دالیم اٌحخاب:


جّاٌایی ـٍی ةاال



جسرةَ ك غداكث



ىظاكرق ك پظحیتاٌی ىٍاشب



ةِرق گیری از ٌیركی کاىال ىحخػع



جػرـَ ُای ىٍاشب

ٌيٌَّ کارُا :


ایساد شایث دایرکحّری ىظاؽم پرشیب



شاخث شایث خرید ك ـركش خّدرك



ظراصی شایث زدید ـکر ةرجر



ظراصی ـركطگاُی ایٍحرٌحی چرـ شّرٌّ



ظراصی شایث جّنیدارك



شاخث شایث طرکث آژیر



ظراصی كب شایث زدید اىالؾ ةِار



ایساد شایث آشاف جِاجر



ظراصی كب شایث ىٍاكػَ ك ىزایدق ُایپر كیً



ظراصی كب شایث ةازاریاةی طتکَ ُای



ظراصی كب دنيٌّایساد كب شایث شالىث ُصحی آٌاـ



ظراصی كب شایث ایدق ـرازاف شّریً



شاخث شایث ٌظریَ طيس



ظراصی شایث ـركطگاُی  bbshopةا اپً کارت
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ظراصی كب شایث ـریهٍصری



شاخث ـركطگاُی ایٍحرٌحی درىاف طّ



ظراصی شایث زدید پیظرك ىاطیً

جػرـَ خدىات :


ظراصی شایث اكنیَ ُ ۰۱۱زار جّىاف



ظراصی شایث اشحاٌدارد ۰ىیهیّف جّىاف



ظراصی شایث پیظرـحَ ۲ىیهیّف جّىاف



ظراصی شایث ـّؽ پیظرـحَ ۲٫۰ىیهیّف جّىاف

طيا ىی جّاٌید ةرای دیدف جػرـَ ُای کاىم ایً طرکث ةَ ةخض جػرـَ ُای شایث دارکّب ىرازػَ کٍید.
طرکث آریاٌیک
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طرکث آریاٌیک ةا  ۰۶شاؿ شاةلَ ـػانیث ٌرـ اـزاری  ،کار خّد را ةػّرت رشيی ك دتث طدق از شاؿ  ۳۱ةا
اجکاء ةَ ٌیركی ىحخػع ـٍی ك ىدیریحی خّد ةػٍّاف غاصتاف طرکث  ،آؽاز کرد ك ةَ شازىاف ٌظاـ غٍفی رایاٌَ
ای ك طّرای غانی اٌفّرىاجیک کظّر پیّشث .ـػانیث طرکث  ،ىیزةاٌی كب شایث ك جّنید ٌرـ اـزارُای جضث
كب ىی ةاطد کَ ةر اشاس آىار شایث  webhosting.infoآىریکا  ،آریاٌیک ززء دق طرکث ةرجر ىیزةاٌی كب
ایراف کَ ىیزةاف ةیظحریً كب شایحِای کظّر ُصحٍد  ،ىی ةاطد ك ةَ ارائَ شركیس ُای پر کیفیث  ،اىً ك پیض
جازاٌَ ىی پردازد.ایً طرکث یکی از كدرجيٍدجریً طرکث ُای ظراصی شایث ةا كدىحی ةصیاراشث کَ پّرجاؿ
ُای شازىاٌی ارگاف ُای ىِو دكنحی را راق اٌدازی کردق اشث.كززء ةِحریً ُای نیصث ىا كرار دادق ىی طّد .ك
اگر ارگاف یا شازىاٌی ُصحید ةَ شراغ ایً طرکث ةركید.
دالیم اٌحخاب طرکث آریاٌیک:






زّایز ك جلدیرُای ةیً انيههی
cmsةصیار كدرجيٍد
ركطِای ىدیریحی غضیش ك ٌّآكراٌَ
پکیر ىدیریث ـرایٍدُای کصب ك کار
شیصحو ىدیریث ارجتاط ةا ىظحری

ٌيٌَّ کارُا:


ٌِاد رُتری



ٌیركی اٌحظاىی زيِّری اشالىی ایراف



ةاٌک طِر



كزارت اىّر خارزَ



كزارت ةِداطث
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ىخاةرات اشحاف جِراف



پهیس کظّر



دةیر خاٌَ ىسهس خترگاف رُتری



شازىاف ةازرشی کم کظّر



شازىاف پزطکی كاٌٌّی کظّر

رشاٌۀ جسارت ٌّیً

ةیض از  ۰۱شاؿ اشث کَ رشاٌۀ جسارت ٌّیً در صّزة ـٍاكریُای دیسیحاؿ ـػانیث ىیکٍد .جسرةۀ ایً شاؿُا ةَ
ىا ٌظاف دادق اشث کَ رشاٌَُای دیسیحاؿ ىیجّاٌٍد ٌلظی کهیدی در اـزایض کیفیث زٌدگی ُيۀ ىا ایراٌیُا ایفا
کٍٍد .دكیلاً ُيیً ٌگاق ةّد کَ ةاغخ طد ىا كارد غرغۀ ةازاریاةی دیسیحاؿ طّیو .ةَ ایً اىید کَ ةحّاٌیو ٌلظی
کّچک در ةِتّد ك جّشػۀ رشاٌَُای دیسیحاؿ ـارشی داطحَ ةاطیو.
یکی دیگر از طرکث ُای پیظرك در زىیٍَ ظراصی شایث طرکث ٌّیً اشث.
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ایً طرکث غالكق ةرظراصی شایث خدىات دیگری ارائَ ىی دُد.کَ ىکيم ةصیار ىٍاشتی ةرای دارٌدگاف کصب
ك کار ُای ایٍحرٌحی اشث ىخػّغا کصاٌی کَ جارق كارد ُصحٍد.در زیر نیصث ایً خدىات آكردق طدق اشث.


ظراصی كب شایث



ظراصی اپهیکیظً



ةِیٍَ شازی



جضهیم كبشایث



شئّ ك ةِیٍَ شازی شایث



ةِیٍَ شازی جسرةَ کارةری



جّنید ىضحّای شایث



جتهیؾات گّگم ادكردز



رپّرجاژ ختری



جتهیؾات کهیکی



جتهیؾات ةٍری



جتهیؾات پیاىکی



جتهیؾات ایيیهی



ةازاریاةی طتکَ ُای ازحياغی



ىظاكرق ةرٌدیٍگ ك ةازاریاةی دیسیحاؿ



راق اٌدازی كیپ (جهفً گّیا(



ٌرـ اـزار ىدیریث راةعَ ةا ىظحری

الزـ ةَ ذکر اشث کَ ایً طرکث ززء ةِحریً طرکث ُایی اشث کَ در زىیٍَ ُای گفحَ طدق ىظؾّؿ ةَ ـػانیث
ىی ةاطد.اىا در صّزق ظراصی شایث ٌصتث ةَ طرکث ُای دیگر ٌّپا ىی ةاطد.
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دالیم اٌحخاب طرکث ٌّیً:


ىظاكرق رایگاف ك ةصیار کارةردی



پظحیتاٌی ـّؽ انػادق



جّاٌایی ـٍی ةصیار ةاال



خدىات ىکيم ك کارةردی

ٌيٌَّ کارُا:


ظراصی كب شایث چاپآكا



ظراصی كب شایث شایجک



ظراصی كب شایث ژیکاؿ

طرکث دادق كرزاف
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از آؽازیً ركزُای ایٍحرٌث ةَ کظّر ك ـراگیر طدف غٍػث ظراصی شایث ،ـػانیث خّد را ةا ظراصی پّرجاؿ دادق
كرزاف ،یکی از اكنیً شیصحو ُای ىدیریث ىضحّای ایراٌی آؽاز کردیو .اىا یکی از ةزرگحریً چانض ُای
ـراركی ُر طرکث ظراح شایث ،جالش ةرای ُيراُی كاـهَ پر شرغث جکٍّنّژی ركز دٌیاشث کَ طاید ةَ ظاُر
جّشط ىظحری دیدق ٌظّد كنی در ديردُی شایث جادیر طگرـی دارد .ـٍاكری ُای ىاٌٍد :ىدیریث جيپهث ك
كیرایض زٌدق ىضحّا در ُياف غفضات ظاُری شایث.ایساد صصگرُای ىدیریث جگ گّگم ك گزارش دُی
ىٍظو ةَ ىدیر شایث ك  !...از دیگر شّ اشحاٌداردُای شخحگیراٌَ را ةر خّد ىالؾ كرار دادیوُ ،ياٌٍد "غدـ كزّد
خعاُای کٍصرشیّـ اشحاٌدارد ُای كب ،ةِرق ىٍدی از ىحادیحا ،ىخػّص گّطی ُای ُّطيٍد ك ةِرق ىٍدی از
ةاالجریً اىحیاز در اةزارُای شٍسض شئّ طرکث دادق كرزاف یکی دیگر از طرکث ُای ظراصی شایث اشث کَ
در نیصث  ۰۱جایی ىا كرار ىی گیرد.
ایً طرکث ززء ةِحریً ُای ایراف اشث ك اـحخاراجی چّف کصب رجتَ ةِحریً طرکث ظراح در چِارىیً دكرق
در زظٍّارق كب ایراف در کارٌاىَ خّد دارد.ایً طرکث ةا طػار طرکث ُایی ىاٌدگارٌد کَ ةحّاٌٍد ٌیازی را
ةرظرؼ کٍٍد ـػانیث ىی کٍد.
دالیم اٌحخاب طرکث دادق كرزاف


پظحیتاٌی ىحػِد ك خیرخّاُاٌَ



ىظاكرق غادكاٌَ ةَ ىظحری



ٌیازشٍسی ك شپس ظراصی شایث

ٌيٌَّ کارُا:


پرجاؿ شازىاٌی ك شایث اظالع رشاٌی ىسحيع ـّالد ىتارکَ اغفِاف



كب شایث رشيی ركؽً اكیال



ظراصی شایث ىسحيع غٍایع كائو رضا
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طرکث جّنیدات ةحً اغفِاف



كب شایث رشيی طرکث کیيیا ـیهحر



شایث پاکٍاـ

طرکث دادق پردازی ـراجک

شاةلَ ـػانیث طرکث دادق پردازی ـراجک پاژ ك اغضا ىّشس آف ةَ شاؿ  ۰۸۳۸ةاز ىی گردد .در آف شانِا
پركژق ُای ىخحهفی را در كانب گركق ةرٌاىَ ٌّیصاف ایراف ةَ اٌساـ رشاٌدیو.
در شاؿ  ۰۸۳۳ةا جسرةیات ةدشث آىدق ،ةا زيػی از ىحخػػیً ةاجسرةَ در زىیٍَ ظراصی شیصحو ُای ٌرـ
اـزاری جضث كب ك كیٍدكز ،طرکث را ةا ٌاـ دادق پردازی ـراجک پاژ ةػّرت رشيی ةَ دتث رشاٌدیو.
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ةاال ةردف کیفیث کارُای ارائَ طدق در چِارچّب اشحاٌداردُای صاکو در دٌیا ،اىری ٌتّد کَ ةَ ظّر اجفاكی
صاغم گردد .ىا ُيیظَ در زىیٍَ جکٍّنّژی ُای ركز پیظرك ةّدق ایو ك ایً را ىدیّف جیو ـٍی ك جخػػی  ،غهی
انخػّص جیو جضلیق ك جّشػَ خّد ُصحیو .
در صاؿ صاضر کارىٍداف ىحخػع در ایً زىیٍَ ةَ اشحخداـ رشيی ىا درآىدق اٌد ك اـحخار ُيکاری ةا ایً
غزیزاف را داریو ك در ایً شانِا ةیض از  ۱۰۱شایث جضث كب را ظراصی ،پیادق شازی ك ةَ ازرا رشاٌدق ایو ك ةا
جّزَ ةَ ةازخّرد کارُای اٌساـ طدق از ىظحریاف غزیزىاف ك جسرةَ ای کَ ىحخػیً ىا کصب کردق اٌد .
ىی جّاٌیو ایً اظيیٍاف را ةَ طيا ةدُیو کَ آٌچَ جّشط ىا ةرای طيا غّرت ىی پذیرد ةرای ىا اـحخار ك ةرای
ىظحریاف ـراجک رضایث را ةَ ُيراق دارد.ایً طرکث ُو یکی از كدیيی جریً طرکث ُای ظراصی شایث اشث
کَ پركژق ُای خّةی را ةَ شراٌساـ رشاٌدق ك ىصحریاف راضی ةصیاری دارد.
دالیم اٌحخاب طرکث دادق پردازی ـراجک


رضایحيٍدی ىظحری



ىظاكرق رایگاف



پظحیتاٌی ىٍاشب



جسرةَ اٌساـ پركؤق ُای طرکحی ك ـركطگاُی ةصیار



غداكث ك صصً ٌیث

ٌيٌَّ کارُای ایً طرکث
طرکث جػاكٌی کظاكرزی کظاكرزاف ىظِد


ىّشصَ آىّزش غانی آزاد ىٍِدشاف



غٍدكؽ ىِر رضا خراشاف رضّی آةيیّق شاٌدیس



ىضػّالت ؽذایی اركـ آدا
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کارخاٌَ ىظِد دكاـ



کارخاٌَ ـرش ٌگیً ىظِد



کارخاٌَ ىضػّالت ؽذایی ىصيا



ىضػّالت ؽذایی طِرةاةاٌا



کارخاٌَ ىظِد شرىا



غٍایع ركطٍایی شّجارا



ُحم ىدیٍَ انرضا ● ُحم انياس ٌّیً



ُحم کّدر

طيا غزیزاف ىی جّاٌید ةرای دیدف ٌيٌَّ کارُای ةیظحر ةَ كب شایث ایً طرکث ىرازػَ ٌيایید.
خّب دكشحاف ایً ىلانَ ةَ پایاف رشید اىیدكارـ ىّرد جّزَ طيا غزیزاف كرار گرـحَ ك ةحّاٌد چراغ راُی ةرای
طيا غزیزاف ةاطد.نعفا ٌظرات خّد را درزیر ایً ىلانَ ةٍّیصید ك اگر جسرةَ کار ةا ُریک از ایً طرکث ُا را
دارید ةا ىا ىعرح کٍید.
اگر ةَ ٌظرجاف طرکحی را از كهو اٌداخحَ ایو کَ ىی جّاٌد در ایً نیصث كرار دادق طّد نعفا ةا ىا ىعرح کٍید جا
رزكىَ طرکث را ىّرد ةررشی كرار دُیو.جا ىلانَ ةػدی ُيَ طيا غزیزاف را ةَ خدای ةزرگ ىی شپارـ.
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