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ت

حن كزٝػ ایً ٚتبة كوو ثزای ٞٛیغٜذٗ ٟزبس ٗی ثبؽذ

ٗوذٗ:٠
ثب عالٕ خذٗت ؽ٘ب دٝعتب ٙػشیش
آیب تب ث ٠حبّ ؽذ ٟث ٠كٌز ًغت درآٗذ اس ایٜتزٛت ثبؽیذ
ٗ ٚاثتذا ٗوذٗ ٠ای اس ایٜتزٛت را ثزای ؽ٘ب خٞاُ ٖ١لت عپظ ٗی ریٖ عزاؽ ثحج
افٔی ٗ. ٙٞا ّٝثب یذ ث ٠ؽ٘ب ثِٖ اُ ٠حٞفٔٛ ٠ذاریذ  ٝیب حبّ اٛزبٕ ًبر١بی ر٠ً ٝ
ت ٞایً ٚتبة ث ٠ؽ٘ب خٞا١یٖ آٗٞخت ٛذاریذ ایً ٚتبة ر ٝثجٜذیذ ً ٝال كزاٗٞػ
ًٜیذ ٘١بٛيٞر ً ٠اس ٛبٕ ًتبة ٗ ٖ١ؼٔ ٠ٗٞثبیذ ا ّٝتق٘یٖ ثِزیذ ًٗ ٠ی خٞا١یذ
در آٗذ داؽت ٠ثبؽیذ ثؼذ ٗب رٝػ ١بی ث ٠ؽ٘ب خٞا١یٖ آٗٞخت ً ٠یي خٞردٟ
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پؾتٌبر ٛیبس دارد داؽت ٠ثبؽیذ  ٝث ٠آخزی ٚصیشی ًٗ ٠ی خٞا١یذ خٞا١یذ رعیذ
یؼٜی درآٗذ.
پظ اُز یٌی آٝی یؼٜی تق٘یٖ رٛ ٝذاریذ ایً ٚتبة ثشار یذ ًٜبر  ٝاُز  ٖ١یٌی
آٝی داریذ  ٝدٗٝی رٛ ٝذاریذ ٗب اِٛیش١ ٟبی در ؽ٘ب ایزبد خٞا١یٖ ًزد ً ٠یٌی
دٗٝی ٛیش در ٝرٞد ؽ٘ب پذیذار ثؾٞد.
در ایً ٚتبة ٗب ث ٠سثب ٙثغیبر ػبٗیب ٠ٛثب ؽ٘ب عخ ٚخٞا١یٖ ُلت تب  ٖ١ؽ٘ب ٗتٞر٠
ؽٞیذ  ٖ١ ٝثتٞاٛیذ یي ٛتیز ٠ای اس ایً ٚتبة ثزد ٟثبؽیذ.
ایٜتزٛت:
در رٝس صٜذ ثبر ایٛ ٚبٕ رٗ ٝی ؽٜٞیذ  ٝیب ٛبٕ ١بی ٗزتجو ثب آ ٙثُٞ ٠ػ ؽ٘ب ٗی
رعذ .ثبیذ خذٗتت ٙٞػزك ً ٚٗ ٠ً ٖٜتق٘یٖ ٛذارٕ در ٗٞرد صیش١بی ًٗ ٠ی
دٛٝیذ ثب ؽ٘ب عخ ٚثِٞیٖ ثٌٔ ٚٗ ٠تق٘یٖ دارٕ ١ز ص ٠عزیؼتز ؽ٘ب را ثٛ ٠تیز٠
ثزعب ٝ ٖٛثزای ١زًبری ٗوذٗبتی در ٛظز ثبیذ داؽت ٠ثبؽیٖ
خٞة ٗی ریٖ عز اؽ ثحج افٔی یؼٜی ایٜتزٛت
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تب حبال ؽذ ٟدهت ًٜیذ صٜذ تب عبیت ٝ ٝثالٍ در ای ٚر٢بٗ ٙزبسی عبخت ٠ؽذ ٟاعت
ٝاهؼب تؼذاد ؽ٘ٛ ٞیؾ ٠حذث سد صزا ً٘١ ٠ی ٚحبال ؽ٘ب داری ٚایٗ ٚئت ٗی خٛٞیذ
ثبٓؾ ثز ١ 100شارتب عبیت ٝ ٝثالٍ در عزتبعز ر٢ب٘١ ٙی ٚحبال در حبّ عبخت
اعت  ٝاس ٘١ی ٚدهیو ٠كؼبٓیت خٞد ر ٝؽزٝع ٗی ًٜٜذ.
صزا ای ٠٘١ ٚعبیت تٞی ایٜتزٛت دار ٟعبختٗ ٠یؾ ٠؟
رٞاة ای ٚعٞاّ ر ٝثبیذ درصٜذ ثخؼ داد صزا ً ٠عبیت ١ب  ٠٘١ثب یي ٗٞمٞع
ٛیغتٜذ ١ ٝز ًذإ ثزای ا١ذاف خبفی عبخت ٠ؽذ ٟاٛذ ٗي٘ؼٜب ؽ٘ب ً ٠داریذ االٙ
ایً ٚتبة رٗ ٝی خٛٞیذ یي عبیت  ٝیب یي ٝثالٍ ثزای درآٗذ سایی ٗی خٞا١یذ
اٗب صِٗ ٠ٛٞیؾ ٠اس ایٜتزٛت در آٗذ خٞثی داؽت ٠ثبؽیٖ ؟
رٞاة ای ٚعٞاّ را ث ٠ؽ٘ب در اداًٗ ٠تبة خٞا١یٖ داد ٓٝی هجْ اس آ ٙثبیذ ث ٠ؽ٘ب
ثِٞییٖ آیب ت٘بٗی عبیت ١ب كوو اس عیغتٖ ١بی ٌ٘١بری در كزٝػ ثزای ًغت
درآٗذ اعتلبدٗ ٟی ًٜٜذ  ٝیب تجٔیـبت ًٔیي ثز رٝی عبیت خٞد ثزای در آٗذ سایی
اعتلبدٗ ٟی ًٜٜذ ؟ثبیذ ُلت خیز
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اُز ؽ٘ب تٞاٗ ٙبٓی خٞثی داریذ ث ٠ىٞری ًٗ ٠ی تٞاٛیذ تب ٗ 2یٔی ٙٞتٗٞب ٙخزد
یي عبیت ثٌٜیذ ای ٚپیؾ٢ٜبد١ب ر ٝثخٛٞیذ  ٝاُز ٛذاریذ اس ایٜزب ُذری رد ؽٞیذ
ببشید.
تهداش
دٝعتبٛی ً ٠پ ّٞداریذ ثبیذ رزاتریس ک
دید کهچگووه درآمد زایی می
تمب
وبالگ دهی رو ح
سیستم هبی
حب
تبل
سوید.
ستم وبالگدهی و
کىىد چراشمبیکسی
رفتیدید کهچگووه به
کبمىت بهوبالگ هب د
سبل
سبیت ار
تب بالبه
صبحب وبسبیتچقدر درآمد
بل میشه و
سیستم هبیبالگ دهی وظرارس
شید
بب
وداشته
خوبی دارد چرا شمب
ی متواوید
ببشیدشمب
تهداش
شمکیسبیت و
سبیت هبی دیگهحبل چرا ب
و
کىید و 11ارهسببزدید درروز و
سبیت خودرا سئو
بب یکمهسیىهکردن
کبملبشه و روزاوه ١ 100شار ثبسدیذ داؽت ٠ثبؽ ٝ ٠پیذ
ی شمبسئو
سبت
اگه
رٛي ؽ٘ب ثبال ثز ٟؽ٘ب ٗی تٞاٛیذ در ٗب ٟكوو ثب هزار داد ٙیي ٓیٜي ٗب١یب70 ٠ٛ
١شار تٗٞب ٙدریبكت ًٜیذ ٗخال در ٗب ٛ 5 ٟلز ثخٞاٜ١ذ ٓیٜي آ٢ٛب در عبیت ؽ٘ب ثبؽ٠
١ 350شار تٗٞب ٙكوو اس ٓیٜي ١بی خٞد در ٗب ٟدریبكت داریذ  ٝیب اُز ثٜزی
تجٔیـبتی  ... ٝدر عبیت خٞد هزار د١یذ ٗب١یب ٝ ٠ٛحتی رٝسا ٠ٛدر آٗذ ٗیٔیٛٞی
خٞا١یذ داؽت ایٗ ٠ٌٜیِ ٚیي ؽج ٠پٓٞذار ؽذ ٙدرٝؽ ثیؼ ٛیغت ثٌٔ ٠ؽ٘ب ثبیذ
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تالػ ًٜیذ یي عبیت ثشٛیذ ٗ 3ب ٟرٝی آً ٙبر ًٜیذ ١ز رٝس ٝة را ثز ٝس ٠ِٛ
داریذ تب ثتٞاٛیذ در آٗذ ًغت ًٜیذ.
عبیت ١بی سیبدی در سٗی١ ٠ٜبی ٗختٔلی كؼبٓیت ٗی ًٜٜذ ٗخال
ارعبّ ای٘یْ
اكشایؼ ثبسدیذ
عئ ٞعبیت
داٞٔٛد ٛزٕ اكشار
كزٝػ عزٝر ١ ٝبعت
درُب١ ٟبی ثبٌٛی
عیغتٖ ٌ٘١بری در كزٝػ
........................ٝ
ٝاهؼب تؼذاد سیبدی ١غتٜذ ً٘ٛ ٠یؾ ٠ت٘بٕ آ١ ٙب را ُلت اٗب ؽ٘ب ًزبی ای ٚدٛیبی
ایٜتزٛت ١غتیذ آیب ؽ٘ب ٛیش دارای تخققی در سٗی ٠ٜایٜتزٛت ١غتیذ ٗب در
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ثذتزی ٚحبٓت ث ٠ؽ٘ب ٗی ُیٖ ١یش تخققی افال ت ٞایٜتزٛت ٛذاریذ ٓٝی ٗی
خٞا١یذ ًغت درآٗذ ًٜیذ ثبؽ ٠پظ ؽزٝع ٗی ًٜیٖ.

ػٜٞاٗ ٙيبٓت:
ً -1غت درآٗذ اس عیغتٖ ١بی ًٔیٌی
ً -2غت درآٗذ اس ُُْٞ
ً -3غت درآٗذ اس ثبساریبثی
رٝػ ١بی ثبساریبثی ثذ ٙٝعبیت ٝ ٝثالٍ

ً -4غت درآٗذ اس عبیت  ٝیب ٝثالٍ
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صِ ٠ٛٞعبیت خٞد را عئًٜ ٞیٖ؟
ث٢تزیٌٗ ٚب ٙهزار دادً ٙذ١ب؟
صِٗ ٠ٛٞحقٞالت خٞد را ثلزٝؽٖ ؟
 -5را١ ٟبی دیِز ًغت درآٗذ اس ایٜتزٛت

ً -1غت دراٗذ اس عیغتٖ ١بی ًٔیٌی
تب ث ٠حبّ ٛبٕ عیغتٖ ١بی ًٔیٌی ؽٜیذ ٟایذ
ایٞٛ ٚع عبیت ١ب خٞد ث ٠راحتی ًغت درآٗذ ٗی ًٜٜذ آجت ٠آ٢ٛب ث ٠حنٞر ؽ٘ب
ٛیبس دارٛذ ثزای ًغت درآٗذ  ٝحبمزٛذ عٞد خٞد را ثب ؽ٘ب ٛقق ًٜٜذ  ٝیب ای٠ٌٜ
حتی ثیؾتز ث ٠ؽ٘ب ٗجٔؾ ثذٜ١ذ
ٓٝی ًبر ؽ٘ب در ای ٚعیغتٖ ١بی صی ٠؟ ؽ٘ب كوو داخْ ای ٚعبیت ١ب حجت ٛبٕ ًٜیذ
عپظ ١ز رٝس ثز رٝی تؼذادی اس تجٔیـبت ًٔیي ًٜیذ تب ث ٠ؽ٘ب ٗخال  200تٗٞبٙ
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ثذ ٟخٞة اُٞٛ ٚٗ ٠یغٜذٗ ٟی خٞاعتٖ ای ٚرا ٟر ٝث ٠ؽ٘ب كوو ثِٖ ای ٠ً ٜٞخٞدتٙٞ
 ٖ١ثٔذ ثٞدیذ ! ثٌٔ ٠ثبیذ ث ٠ؽ٘ب ثِٖ ص ٠رٞری در ٗب  ٟثیؼ اس ١ 600شار تٗٞب ٙاس
ای ٚعبیت ١بی داؽت ٠ثبؽیٖ ٘١بٛيٞر ً ٠هجال ُلتٖ آٝی ٚؽ٘ب ثبیذ تق٘یٖ ثِزیذ
خٞة اُ ٠تق٘یٖ ُزكت ٠ایذ ثبیذ یي ٗذتی ثب ای ٚعبیت ١ب ًبر ًٜیذ حتی ؽبیذ صٜذ
١لت٢ٛ ٠بیت ًب رًٜیذ  ٝكوو ١ 3شار تٗٞبُ ٙیز ؽ٘ب ثیبد ٓٝی ثبیذ پؾتٌبر داؽت٠
ثبؽیذ .ؽ٘ب ثبیذ ثتٛٞیذ ١ 3شار تٗٞب ٙر ٝث١ 9 ٠شار تٗٞب ٙتجذیْ ًٜیذ  ٝثؼذ 9
١شار تٗٞب ٙر ٝث١ 90 ٠شار تٗٞب ٝ ٙثؼذ ٘١ی ٚؽٌٔی ثزیذ ثبال...تب ثزعیذ ث٠
ٗب١یبٗ 1 ٠ٛیٔی ٙٞتٗٞب ٙخٞة ٗب ً٘ي تٗ ٙٞی ًٜیٖ ث ٠ؽ٘ب در ایٜزب رٝؽی
خٞا١یٖ آٗٞخت ً ٠ثتٞاٛیذ آً ٙبری ًٗ ٠ی خٞا١یذ اٛزبٕ ثذیذ
خٞة ؽزٝع ٗی ًٜیٖ
ثزای ایً ٚبر ٗ ٚث ٠ؽ٘ب عیغتٖ تجٔیـبت ًٔیٌی ثبًظ  24رٗ ٝؼزكی ٗی ً٠ً ٖٜ
 ٖ١اس  ٠٘١ثیؾتز ٗیذ ٖ١ ٝ ٟاس ٗ ٠٘١ي٘ؼ ٚتزٟ
ثزای ٝرٝد ث ٠ای ٚعیغتٖ ثز رٝی ٓیٜي سیز ًٔیي ٘ٛبییذ
http://bux.tirage24.com
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ث٢تز ٟاعت هجْ اس آٗٞسػ دس ای ٚعیغتٖ ػن ٞؽٞیذ
یي خٞردً ٟبرًٜیذ تب ثب ٗحیو آ ٙآؽٜب ؽٞیذ آجتٗ ٠ی تٞاٛیذ اس تقٞیز
ٛیش ً٘ي ثِزیذ

٘١بٛيٞر ًٗ ٠ی ثٜیذ در ػٌظ ١زهغ٘ت ثب اػذادی ٛبٕ ُذاری ؽذ ٟاعت حبّ ایٚ
ثخؼ ١ب ر ٝتٞمیح ٗی د١یٖ
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 -1ثب ًٔیي ثز رٝی ای ٚهغ٘ت ؽ٘ب ٝارد آُ٢ی ١بی ً ٠ثبیذ ثجٜیذ تب
درآٗذًغت ًٜیذ ٗی ؽٞیذ
 -2هغ٘ت اعت ً ٠ث ٠ؽ٘ب پیؾ٢ٜبد١بی ثبثت ػنٞیت در عبیت٢بی دیِز
خٞا١ذ ؽذ ً ٠ثبثت ١ز پیؾ٢ٜبد ٗؼ٘ٞال پ ّٞخٞثی ٗی دٜ١ذ ؽ٘ب ػن ٞیي
عبیت ٗی ؽٞیذ عپظ ٗؾخقبت خٞد را در ای ٚهغ٘ت پیؾ٢ٜبد ٝارد ٗی
ًٜیذ ٗ ٝجٔـی ثی 50 ٚتٗٞب ٙتب  250تٗٞبٗ ٙؼ٘ٞال ٗیذٙ
ٛ -3ؾبٗ ٙی د١ذ ؽ٘ب ص ٠تؼذاد سیز ٗز٘ٞػٗ ٠غتویٖ  ٝص ٠تؼذاد سیز
ٗز٘ٞػ ٠اربر ٟای داریذ .
در آٗٞسػ ٗب سیز ٗز٘ٞػ١ ٠ب اس  ٖ٢ٗ ٠٘١تزٙ
خٞة حبال ؽزٝع ٗی ًٜیٖ:
ٗ ٚاعتزاتضی ً ٠در پبیی ٚهزار داد ٟإ ر ٝث٢تزی ٚاعتزاتضی ثزای ؽزٝع اس
0تٗٞب ٙدر١ز رٝس تب رعیذ ٙث ٠حذاهْ ١ 600شار تٗٞب ٙدر آٗذ در رٝس ٗیذٖٛٝ
در ًٞتب١تزی ٚسٗب ٝ ٌٚ٘ٗ ٙثذ١ ٙٝیش عزٗبی ٠ی آٝی ٠ای .
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آجت ٠اُ ٠ثتٛٞی ٚدر ؽزٝع ًبر ٗوذاری پ ّٞعزٗبیُ ٠ذاری ًٜی ٚسٝدتز ث٠
١ذكتٗ ٙٞیزعی .ٚدر ٗزاحْ سیز ا ّٝحغبث٘ ٙٞر ٝث ٠ىالیی  ٝثؼذ ٗغتوی٘ب  ٝث٠
٢ٛبیی ارتوب ٗیذیٖ.

ًٔیذ در آٗذ حبثت تٞی عبیت ١بی درآٗذ سایی سیزٗز٘ٞػ١ ٠غت١ ،ز صی سیز
ٗز٘ٞػ١ ٠بت ٙٞثیؾتز ثبؽ ٚسٝدتز ث١ ٠ذكتٗ ٙٞیزعی.ٚص ٙٞسیز ٗز٘ٞػ١ ٠ب در

عبیت ١بی درآٗذ سایی اربر ٟدادٗ ٟیؾ ٚثغیبری اس اكزاد ؽٌغت ٗیخٞرٙ
ص ٙٞثذ١ ٙٝیش ثزٛبٗ ٠ای كوو سیز ٗز٘ٞػ ٠اربر ٝ ٟاربر ٝ ٟاربرٗ ٟیٌٝ ٜٚ
ٗوذاری اس پ ّٞر ٝثزای تؼٞیل سیز ٗز٘ٞػ١ ٠بی ؿیز كؼبّ  ٝت٘ذیذ ,سیزا

ٗز٘ٞػ١ ٠ب ی كؼبّ در آخز ٗب٘ٛ ٠ِٛ ٟیذار ٙؽٌغت ٗیخزٛذ.

سیزٗز٘ٞػ١ ٠ب در عبیت ١بی دراٗذ سایی اٛغب١ ٙغتٜذ ٗ ٠ٛ$بؽیٗ ٚخْ ثیؾتز
عبیت٢بی  ٝ # PTCهی٘ت ١ز ًذٗٝؾ ٙٞثغتِی ث ٠عبیت ٠دراٗذ ساییت ٙٞدار٠ً ٟ
ثزای یٗ ٠ب١ ٟغت  .ثیؾتزؽ ٙٞكؼبٓٓٝ ٚی ثؼنی٢بؽ .٠ٛ ٖ١ ٙٞؽ٘ب ٗیتٛٞی ٚی ٠سیز

تکىیکهبیکسب درآمد ووی ه از ایىتروت
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ٗز٘ٞػ ٠ؿیز كؼبّ را ثب ی ٠سیزٗز٘ٞػ ٠كؼبّ ثب هی٘تی ً ٠خٞد ٟعبیتت ٙٞتؼییٚ
ًزد ٟػٞمؼ ًٜی.ٚ
تؼٞیل ػن ٞثٛ ٠لغ ت ٠ٛٞپظ اُ ٠دیذی ٚػنٞی كؼبّ ٛیغت تؼٞینؼ ًٜی.ٚ
كوو یبدت ٙٞثبؽ ٠ً ٠اٝایْ ًبر كوو فجز  ٝحٞفٔٛ ٠یبس داری$ ٚی ٠ؽج٘ٛ ٠یؾ٠
را ٟفذ عبٓ ٠ر ٝركت ، #اُ ٠اػتوبدی ث ٠ای ٚعبیت ٛذاری ٚیب كٌز ٗیٌٜی ٚآدٗی
١غتی ٠ً ٚسٝد ًٜبر ٗیٌؾی ٚایً ٚبر ث ٠دردت٘ٛ ٙٞیخٞرٓٝ ، ٟی اُٗ ٠ی ثیٜیٚ

آدٗی ١غتی ٠ً ٚحبمزی ٚثزای رعیذ ٙث١ ٠ذكت ٙٞیً٘ ٠ی فجز ث ٠خزد ثذیٝ ٚ
١ز تالؽی ًٛ ٠یبس داؽت ٠ثبؽ ٠ر ٝاٛزبٕ ثذیٗ ٚي٘ئ ٚثبؽی ٚث ٠یٌغبّ ٘ٛیزع٠ً ٠
ث ٠در آٗذحبثت ٗیٔیٛٞی كوو ثب ٘١ی ٚعبیت ٗیزعی٘٢ٗ ٝ ٚتز ای ٠ٌٜدیِ ٠اٞٗ ٙٝهغ

كوو ًبكی ٠رٝسی  3تب تجٔیؾ ثجیٜی ٠ً ٚای ٖ١ ٚثیؼ اس  10دهیوٝ ٠هت ٘ٛیِیز، ٟ
خیٔی خٞة پظ اُ ٠رشء دعت ٠ی د١ ٕٝغتی ٚث ٠خٞاٛذ ٙاداٗ ٠ثذی.ٚ

ٗزحٔ: 1 ٠
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ی ٠سٗبٛی اس رٝس ر ٝثزای ًٔیي رٝی  ٠٘١ی تجٔیـبتت ٙٞاٛتخبة ًٜی.ٚعؼی
ًٜی ٚاُ ٠ثزات ٙٞاٌٗبٛؼ ١غت ١ز رٝس در  ٙٞ٘١سٗبًٔ ٙیي ًٜیٚ

.ثزای اكشایؼ درآٗذتٗ ٙٞخقٞفب در اٝایْ ًبر ً ٠سیزٗز٘ٞػٛ ٠ذاری ٚصٜذ
ثبر در ى ّٞرٝس ثزای ًٔیي رٝی تجٔیـبت رذیذ  ،عبیت ر ٝصي ًٜی.ٚ

ٗزحٔ: 2 ٠
ٝهتی ٗٞرٞدی ؽ٘ب ثٗ ٠وذار پٓٞی ً ٠عبیتت ٙٞثزای اربرٛ ٟلزات تؼییٚ

ًزد ٟرعیذ پ ّٞر ٝث ٠اكشایؼ ٗٞرٞدی حغبة اربرٜٗ ٟتوْ ثذیٚ

ٗزحٔ: 3 ٠
ثب ٗوذار پ ّٞالسٕ ثزای اربر ٟسیز ٗز٘ٞػ 3 ٠تب سیز ٗز٘ٞػ ٠اربرٟ
ًٜی.ٚهبثٔیت پزداخت اتٗٞبتیي رٝؽ$ ٚای ٚهبثٔیت در سیز فلحٛ ٠لزات اربرٟ
تکىیکهبیکسب درآمد ووی ه از ایىتروت
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ای $فلح ٠سیز ٗز٘ٞػ١ ٠بی اربر ٟایت #ٙٞربیی ً ٠سیز ٗز٘ٞػ١ ٠بتٓ ٙٞیغت
ؽذ ٙهزار دار. ٟث ٠ربی ای ٠ٌٜؽ٘ب سیزٗز٘ٞػ١ ٠بت ٙٞر ٝت٘ذیذ ًٜی ٚخٞد

عیغتٖ ا٢ٛٝب ر ٝتب سٗبٛی ً ٠پزداخت اتٗٞبتیي رٝؽ ٠ٜت٘ذیذ ٗیٌ.٠ٜدر ٝاهغ

ؽ٘ب ثب كؼبّ ًزد ٙای ٚهبثٔیت  : 15تخلیق ثبثت اربرٛ ٟلزات ٗی ُیزی ٝ ٚسیز
ٗز٘ٞػ١ ٠بت ٖ١ ٙٞث ٠فٞرت رٝسا$٠ٛث ٠ربی ت٘ذیذ در آخز ١ز ٗب٠ٌٜ٘ٗ ٠ً ٟ
ث ٠دٓیْ ٛجٞدٞٗ ٙرٞدی ًبكی سیزٗز٘ٞػ١ ٠بی كؼبٓت ٙٞر ٝاس دعت ثذی #ٚت٢ٜب

در فٞرت كؼبّ ثٞد ٙثٗ ٠ذت یي رٝس دیِز ت٘ذیذ ٗی ؽٛٞذ.

ٗ : ٖ٢ت ٞایٗ ٚزحٔ ٠پٓٞت ٙٞر ٝث١ ٠یش ٝر ٠ثزداؽت ٌٜٛیٝ .ٚهتی درخٞاعت

ثزداؽت ٗیٌٜی ٚپ ّٞكٞرا ث ٠حغبثتٝ ٙٞاریش ٗیؾ$ ٠یبدت ٙٞثبؽ ٠ً ٠عختزیٚ
ٗزحٔ ٠ی ًبر عبیت ١بی دراٗذسایی ٘١ی ٚاً ٠ٓٝبرؽ ٠ً ٠ثبیذ پ ّٞر٘غ ثٌ ٜٚتب
ػن ٞثِیزی.# ٚ

ٗزحٔ: 4 ٠
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ث ٠اربرً ٟزد ٙثغت١ ٠بی  3تبیی سیز ٗز٘ٞػ ٠اداٗ ٠ثذیٝ$ ٚهتی ًٞٗ ٠رٞدیتٙٞ
دٝثبر ٟثٗ ٙٞ٘١ ٠وذار خزیذ سیز ٗز٘ٞػ ٠رعیذ٘١ . #یٜيٞر ًٞٗ ٠رٞدیتٙٞ
اكشایؼ پیذا ٗیٌٗ ٠ٜیتٛٞی ٚثغت١ ٠بی ثشرُتزی ر ٝاربرًٜ ٟیٝ .ٚهتی ث300 ٠

سیز ٗز٘ٞػ ٠رعیذی ٚدیِ ٠سیز ٗز٘ٞػ ٠رذیذی اربرٌٜٛ ٟی ٝ ٚكوو اٛٝبیی ً٠
داری ٚر ٠ِٛ ٝداری$ ٚؽ٘ب ت ٞحبٓت اعتبٛذارد ٗیتٛٞی ٚتب  300سیز ٗز٘ٞػ ٠اربرٟ
ًٜی. #ٚ

ٗزحٔ: 5 ٠
ٝهتی ٗٞرٞدی ؽ٘ب ثٗ ٠وذار پٝ ّٞاع ٠ارتوب حغبثتب ٙرعیذ آٗ ٙجٔؾ را ثزای ارتوب
اعتلبدًٜ ٟی .ٚثؼذ اس ارتوبء سیزٗز٘ٞػ١ ٠بت ٙٞث ٠ىٞر اتٗٞبتیي پ ّٞثیؾتزی

ثزات ٙٞدراٗذ ًغت ٗیٌ . ٜٚاس ای ٚث ٠ثؼذ در افْ ؽ٘ب درآٗذت ٙٞد ٝثزاثز هجْ
ٗیؾ.٠

تکىیکهبیکسب درآمد ووی ه از ایىتروت
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ٗزحٔ: 6 ٠
دٝثبر ٟؽزٝع ث ٠اربر ٟسیزٗز٘ٞػًٜ ٠یٓٝ ٚی ٗي٘ئ ٚثؾیٞٗ ٠ً ٚرٞدی ًبكی
ثزای ثبسیبكت  ٝت٘ذیذؽ ٙٞداؽت ٠ثبؽیٝ.ٚهتی ث 1200 ٠سیزٗز٘ٞػ ٠رعیذیٚ
دیِ ٠سیزٗز٘ٞػ ٠اربرٌٜٛ ٟی ٝ ٚكوو ٘١ی ٚسیزٗز٘ٞػ١ ٠بت ٙٞرٝ
ٗذیزیت ًٜی. ٚ

ٗزحٔ: 7 ٠
ثٗ ٠حل ای ٠ٌٜؽ٘ب ٗٞرٞدی ًبكی ثزای خزیذ ػنٞیت ٢ٛبیی داؽتی ٚػنٞیتتٙٞ
ر ٝارتوب ثذی .ٚػنٞیت ٢ٛبیی ُزٓٝ ٠ٛٝی ٗشایبی سیبدی دار .ٟث ٠ىٞر ٗخبّ یٌی
اس ٗشایبػ تؼٞیل خٞدًبر  7رٝس ٟسیزٗز٘ٞػ١ ٠بی ؿیز كؼبٓ ٠ً ٠اُ ٠سیز

ٗز٘ٞػ ٠ای در ى 7 ّٞرٝس ؿیز كؼبّ ثٞد ثذ ٙٝدریبكت ٝر٢ی اس ؽ٘ب
اتٗٞبتیي ا ٙٝػن ٞر ٝتؼٞیل ٗیٌٝ .٠ٜهتی ً ٠ػنٞیتت٢ٛ ٙٞبیی ؽذ پیؾ٢ٜبد

ٗیًٌ ٖٜال تؼٞیل دعتی سیزٗز٘ٞػ١ ٠ب رٗ ٝتٞهق ًٜی٘١ .ٚزٜی ٚثب ػنٞیت
٢ٛبیی حبال ؽ٘ب حذاهْ رٝسی  6تجٔیؾ داری١ ٠ً ٚز ًذٗٝؾٗ ٙٞوذار هی٘تی ً٠

عبیتت ٙٞتؼییً ٚزد ٟارسػ دار، ٙ

تکىیکهبیکسب درآمد ووی ه از ایىتروت
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ٗزحٔ: 8 ٠
ٝهتی ً ٠ؽ٘ب ی ٠ػن٢ٛ ٞبیی ؽذی ، ٚث ٠اربرً ٟزد ٙاداٗ ٠ثذی ٚتب ث 4000 ٠سیز
ٗز٘ٞػ ٠ثزعیٝ.ٚهتی  4000سیزٗز٘ٞػ ٠اربرً ٟزدی ، ٚاربرً ٟزد ٙرٗ ٝتٞهق
ًٜی ، ٚهبثٔیت پزداخت اتٗٞبتیي رٝؽ ٚر ٝؿیز كؼبّ ًٜی ٝ ٚؽزٝع ث ٠ت٘ذیذ

سیزٗز٘ٞػ١ ٠بت ٙٞثٗ ٠ذت  150, 90یب  240رٝس ًٜی١ .ٚز صٗ ٠ذت ت٘ذیذ ثیؾتز
ثبؽ ٠تخلیق ثیؾتزی  ٝدرٛتیز ٠عٞد ثیؾتزی ٛقیجتٗ ٙٞیؾ١ .٠ز صٜذ ت٘ذیذ
سیزٗز٘ٞػ ٠ثزای  240رٝس ١شی ٠ٜی سیبدی ثزات ٙٞثزٗیذارٓٝ ٟی  "30تخلیق
ثبثت ١ز سیز ٗز٘ٞػ ٠در ٗوبیغ ٠ثب پزداخت اتٗٞبتیي رٝؽ "15 ٠ً ٚثٞد

ٛقیجتٗ ٙٞیؾ.٠

ثزداؽت پ: ّٞ

ثبالخز ٟسٗب ٙث٢تزیٗ ٚزحٔ ٖ١ ٠رعیذ .ث٢تزی ٚسٗب ٙثزای ثزداؽت پ ّٞثؼذ اس
داؽت ٚػنٞیت ٢ٛبیی  ،داؽت 4000 ٚسیزٗز٘ٞػ ٝ ٠ت٘ذیذ اٛٝب ثٗ ٠ذت ثی 90 ٚتب 240
رٝس ١غت ١ ،ز صٜذ ثیؾتز اكزاد فجز ًبكی ثزای ٜٗتظز ٗٛٞذ ٙدر ى ّٞایٚ
تکىیکهبیکسب درآمد ووی ه از ایىتروت
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دٝر ٟرٛ ٝذار .ٙثزای ای ٚدعت ٠اس اكزاد سٝدتزی ٚسٗبٛی ً ٠پیؾ٢ٜبد ٗیٌٖٜ
ٝهتی ١غت ً ٠ی ٠ػن ٞىالیی ١غت .ٚكوو یبدت ٙٞثبؽ١ ٠ً ٠ز ص ٠سٝدتز

ث 4000 ٠سیزٗز٘ٞػ ٠ثزعی ٚپ ّٞثیؾتزی ٛقیجتٗ ٙٞیؾ ٝ ٠اُ ٠ىی ایٗ ٚذت ١یش
پٓٞی ثزداؽت ٌٜٛی ٚخیٔی سٝدتز ث ٠ایٗ ٚزحٔٗ ٠یزعی.ٚ

ٌٛبت :
.%ؽ٘ب ٗیتٛٞی ٚدرآٗذت ٙٞر ٝثب سیزٗز٘ٞػُ ٠یزی ٗغتویٖ ثب اعتلبد ٟاس ٓیٜي یب
ثٜزی ً ٠عبیت ث٢تٗ ٙٞیذ$ ٟاكشایؼ ثذی .ٚای ٚسیزٗز٘ٞػ١ ٠ب ثزای ؽ٘ب ١یش

١شی ٠ٜای ٛذار ٝ ٙتب سٗبٛی ً ٠كؼبّ ثبؽ ٚسیزٗز٘ٞػ ٠ؽ٘ب ثبهی ٗیٜ٘ٛٞذ.

.%اٝایْ ایً ٚبر تالػ  ٝفجز سیبدی ٛیبس دارٓٝ ٟی كزاٗٞػ ٌٜٛی ٠ً ٚثؼذ اس
ای ٠ٌٜی ٠ػن٢ٛ ٞبیی ؽذی ٚت٢ٜب ًبكی ٠رٝسی  6تجٔیؾ  60حبٛی ٠ای ثجیٜی ٠ً ٚثیؼ

اس  10دهیو ٠ى٘ٛ ّٞیٌؾ ، ٠یؼٜی ثب رٝسی  10دهیوً ٠بر تب آخز ػ٘زت ٙٞدرآٗذ
حبثت ٗیٔیٛٞی داری.ٚ
در ٢ٛبیت ثبیذ ث ٠ؽ٘ب ػزك ًٞٗ ٠ً ٖٜكن ثبؽیذ
تکىیکهبیکسب درآمد ووی ه از ایىتروت
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حبال ٗی خٞا١یٖ ثزیٖ عزاؽ كقْ ثؼذی ً ٝغت درآٗذی ثؼذی ً ٠ایً ٚغت
درآٗذ اس ُٗ ُْٞی ثبؽذ
ُُْٞ-2
صزا ُُْٞ؟
یٌی اس ؽزًت٢بی ٗؼزٝف ٗ ٝؼتجز ُٗ ُْٞیجبؽذ ً ٠صٜذی ٚثزٛبٗ ٠ثزای ًغت
درآٗذ  ٝتجٔیؾ در ایٜتزٛت دارد ً٘٢ٗ ٠تزی ٚآ٢ٛب ُ ُْٞادعٜظ

) ُُْٞ ٝ (Google Adsenseادٝردس )ٗ (Google Adwordsی
ثبؽٜذ.

 ُُْٞ Google Adsenseادعٜظ آُ٢ی فبحجب ٙعبیت ١ب ٝ$ث٘غتز١ب #اعت
ً ٠ؽزًت ُ ُْٞىجن هزاردادی ً ٠ثب آ٢ٛب دارد درعبیت ١ب ٝ ٝثالُ٢بی ٗتؼٔن
ث ٠اؽخبؿ حبٓج  ٝ ٚٗ$ؽ٘ب #پخؼ ٗی ًٜذ ُُْٞ .ث ٠اسای ١ز ًٔیي ً ٠تٞعو
ثبسدیذ ًٜٜذُب ٙعبیت یب ٝثالٍ ؽ٘ب ثز رٝی آُ٢ی اػ اٛزبٕ ٗیِیزد٬

ٗجٔـی پزداخت ٗیٌٜذ $اس د ٝتب د ٟعٜت ث ٠اسای ١ز ًٔیي  ٝثغت ٠ثٞٛ ٠ع آُ٢ی٬
ُب١ی اٝهبت ثیؾتز .#اٗب در عیغتٖ  ُُْٞ Google Adwordsادٝردس
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ؽزًت ُ ُْٞثبثت پخؼ آُ٢ی ٝث٘غتز١ب ً ٠ث ٠فٞرت ٗزثغ ١بیی در هغ٘ت
ع٘ت راعت ك٢زعت ٛتبیذ رغتز ٞدرد ٗی ؽٞد $ثز اعبط ًٔ٘بتی ً ٠تٞعو

ًبرثز در ٗٞتٞر رغتزٝ ٞارد ؽذ #ٟاس آ٢ٛب ٝر ٠دریبكت ٗی ًٜذ .ثٜبثزای ٚكزم
ػ٘ذ ٟثی ٚای ٚد ٝعیغتٖ آٛغت ً ٠در عیغتٖ  ُُْٞ Google Adsenseثبثت
درد آُ٢ی ١بیؼ ٝر ٠پزداخت ٗیٌٜذ $رٜج ٠ارس آٝری ً ٝغت درآٗذ ثزای

ًبرثز دارد #در حبٓیٌ ٠در عیغتٖ  Google Adwordsای ٚؽزًت ثبثت
درد آُ٢ی ٝث٘غتز١ب ٝر ٠دریبكت ٗیٌٜذ .حبّ ثغت ٠ثٛ ٠یبس١ ٬ز د ٝعیغتٖ
ثغیبر ٗٞحز ػْ٘ ٗی ًٜٜذ.

ًغت درآٗذ اس تجٔیـبت ُ ُْٞادعٜظ!
ُٛ ُْٞیش یي را١ی ثزای ًغت درآٗذ ثزای ٗب هزار داد ٟاعت
دٓیْ ایٗ ٠ٌٜب ا ّٝرٝػ ُ ُْٞادعٜظ رٗ ٝؼزكی ٗی ًٜیٖ سیزا ای ٚث٢تزی ٚاعت
 ٝؽ٘ب ٗی تٞاٛیذ ت٢ٜب در ػزك  7رٝس درآٗذ خٞد را اس ُ ُْٞث ٠دعت آٝریذ.
حبّ تجٔیـبت ُ ُْٞصیغت؟
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یي ؽجٌ ٠تجٔیـبتی اعت ً ٠اس ١شارا ٙؽزًت تجٔیـبت هجٗ ّٞی ًٜذ  ٝآ١ ٙب را
ٗيبثن ثب ٗحتٞای عبیت ؽ٘ب هزار ٗی د١ذ
ؽ٘ب دیِز ٛیبس ٛیغت ث ٠دٛجبّ تجٔیـبتی ثب ٗٞمٞع عبیت خٞد ثِزدیذ صزا ً٠
ُ ُْٞثزای ؽ٘ب ایً ٚبر را اٛزبٕ ٗی د١ذ
٘١ضٜی ُُْٞ ٚای ٚؿ ّٞثشرٍ ایٜتزٛت ؽ٘ب را ث ٠یي كزد ٗیٔیٛٞز تجذیْ خٞا١ذ
ًزد ثغیبر اس ؽزًت ١ب تجٔیـبت خٞد را ثٗ ُُْٞ ٠ی دٜ١ذ
١ز ٝهت ًغی ثز رٝی ای ٚتجٔیـبت ًٔیي ًٜذ ُ ُْٞث ٠ؽ٘ب عٞد خٞثی ٗی د١ذ
حذٝدا ُ ُْٞث ٠ؽ٘ب  75درفذ عٞد خٞا١ذ داد
٘١ضٜی ُُْٞ ٚای ٚتجٔیـبت را دعت ٠ثٜذی ٗی ًٜذ تب در رغتزٞی ١بی خٞد اس آٙ
١ب اعتلبد٘ٛ ٟبیذ پظ ای ٚثبػج ثبال ركت ٚتزاكیي عبیت ؽ٘ب ٛیش خٞا١ذ ؽذ.
٘١ضٜی ٚدر آٗذ ؽ٘ب ٛیش ث ٠ىٞر ٗزتت ٗب١یب ٠ٛپزداخت ٠خٞا١ذ ؽذ.
ٌٛت:٠
ث ٠دٓیْ تزحیٖ ١بی آٗزیٌب ػٔی ٠ایزا ٙای ٚعزٝریظ ثزای ایزاٛی ١ب ؿیزكؼبّ

ثٞد٘ٛ ٝ ٟی تٞا ٙاس آ١ ٙب اعتلبدً ٟزد ؽ٘ب ثزای اعتلبد ٟاس ای ٚعزٝیظ ثبیذ اثتذا
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آی پی خٞد را ػٞك ٘ٛبییذ ثزای ایٌٜبر ٗی تٞاٛیذ اس پزاًظ  ٝیب ً٘ vpnي
ثِزیذ
ُ ُْٞث٢تزی ٚرٝػ ثزای ًغت درآٗذ اعت صزا ؟
 ُُْٞ -1یي ؽزًت ثشرٍ ثٞد٘١ٝ ٟضٜی ٚهبثْ اػت٘بد ٗی ثبؽذ
 -2درفذ پ ّٞپزداختی در ُ ُْٞثبثت ١ز ًٔیي ثغیبر ثبال ٗی ثبؽذ
حتی ٗ ٚدیذٕ ً ٠ثؼنی اس ١ز ًٔیي ث ٠تٗٞب ٙخٞاعت ٠ثبؽیٖ حغبة ًٜیٖ ١ 5شار
تٗٞبٗ ٙی ُیزٛذ
 -3عٞد  "75ث١ ٠زًغی را اس سدٗ ٙـبسٝ ٟا ٗی دارد ؽبیذ ؽ٘ب خٞاعت٠
ثبؽیذ یي ٗحقٓٞی ر ٝثلزٝؽیذ آیب ٛیبس ث ٠ثغت ٠ثٜذی ,پؾتیجبٛی ٝ
ٗؾٌالت پزداخت ,اٛجبر ًزدٞٗ ,ٙاد آٝیٛ ,٠ذاریذ حبّ ٢ٛبیت ٗحقّٞ

ؽ٘ب یي عی دی ثبؽذ ً٢ٛ ٠بیتب ١ 7شار تٗٞب ٙثلزٝؽیذ آیب ثیؾتز اس 5
١شار تٗٞب ٙعٞد ٗی ثزیذ ٓٝی ُ ُْٞثبثت ١ز ًٔیٌی ًٗ ٠ی ؽٞد 5
١شار تٗٞب ٝ ٙحتی ثیؾتز ٛیش ث ٠ؽ٘ب خٞا١ذ داد ثذ١ ٙٝیش دردعزی ٝ

یب ُزكتبری

صوذر ٗی تٞا ٙاس تجٔیـبت ُ ُْٞپ ّٞدرآٝرد ؟
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ای ٚیي عٞآی اعت ً ٠٘١ ٠ی ؽ٘ب خٞا١یذ پزعیذ آجت١ ٠زص ٠ثبؽذ ؽ٘ب ثبیذ ایٚ
عٞاّ را ثپزعیذ ًٗ ٠یشا ٙدراٗذ ٗ ٚصوذر خٞا١ذ ثٞد؟
ٗغٔ٘ب ثزای رعیذ ٙث ٠آٗ ٙوذار ًٗ ٠ی خٞا١یذ ثبیذ سح٘ت ثٌؾیذ ثبیذ صٜذ عبیت
درعت ًٜی ١ ٝزًذإ را در ُ ُْٞادعٜظ حجت ٘ٛبییذ
ٗ ٚدر ای ٚهغ٘ت ث ٠هزار دادً ٙذ١ب تٞعو ُ٘ٛ ُْٞی پزداسٕ صزا ًٗ ٠بٜٛذ دیِز
عبیت ١بی ایزاٛی ُ ُْٞادعٜظ ٛیش ثغیبر آعب ٙاعت.
خٞة ص ٠رٞری حجت ٛبٕ ًٜیٖ؟
ثزای حجت ٛبٕ ًزد ٙؽ٘ب ثبیذ ا ّٝآی پی خٞد را تـییز د١یذ
عپظ ٝارد عبیت ؽٞیذ  ٝحجت ٛبٕ ًٜیذ هجْ اس حجت ٛبٕ یي ٝثغبیت أِٛیغی سثبٙ
ثغبسیذ آجت ٠ایٝ ٚثغبیت پظ اس تبییذ ؽذ ٙث ٠راحتی ٗی تٞاٛیذ ث ٠كبرعی تجذیْ

ًٜیذ در ٘١ب ٙاثتذا اُز عبیت ؽ٘ب كبرعی ثبؽذ ُٗ ُْٞتٞر ٠خٞا١ذ ؽذ  ٝاربسٟ
كؼبٓیت ث ٠ؽ٘ب ٛخٞا١ذ داد
عپظ ثبیذ یي حغبة  paypalثغبسیذ آجت ٠ای ٚعبیت ٛیش ثزای ایزاٛیب ٙتحزیٖ
ٗی ثبؽذ اىالػبت ثیؾتز در ٗٞرد عبخت عبیت رٗ ٝی تٞاٛیذ ثب یي عزس پیذا

٘ٛبییذ.آجت ٠ؽبیذ ؽ٘ب ثِیذ اس ای ٚعبیت ً٘ٛ ٠یؾ ٠پ ّٞثزداؽت ٓٝی را١بی ١غت
تکىیکهبیکسب درآمد ووی ه از ایىتروت
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ً ٠ثؾ ٠ثزداؽت پ ّٞثبیذ عزس ًٜیذ اٗب اُٛ ٠ؾذ ًبری ٛذار ٟؽ٘ب ث٢تزیٚ
ٗحقٞالت اس ٘١ی ٚحغبة اس عبیت ١ب خبرری ثخزیذ ٗخْ خٞدٕ ٗ ٚیي عی پْٜ

ً ٠هی٘تؼ  18دالر ثٞد خزیذٕ ٛ ٝیبس داؽتٖ ؽ٘ب ٛیش ٗی تٞاٛیذ یي اعٌزیپت یي
هبٓت ١زصیشی ًٗ ٠زبسی ثبؽذ ثخزیذ عپظ در داخْ ایزا ٙثب یي هی٘ت ٜٗبعت ث٠
فٞرت اٛج ٟٞثلزٝؽیذ.
ثؼذ اس كؼبّ ؽذ ٙت٢ٜب ًبكیغت تجٔیـبت را رٝی عبیت خٞد هزار د١یذ .
تٞر١ :٠زُش ثز رٝی تجٔیـبت خٞد ًٔیي ٌٜٛیذ ایً ٚبر ثبػج ٗی ؽٞد تب ُُْٞ
ٗتٞر ٠ؽٞد  ٝرٔ ٞكؼبٓیت ؽ٘ب را ثِیزد

كقْ عٕٞ
ًغت درآٗذ اس ثبساریبثی
رٝػ ١بی ًغت درآٗذ ثذ ٙٝعبیت
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 ٠٘١ی ًتبة ١ب ٗؼ٘ٞال ثبساریبثی ر ٝتؼزیق ًزدٓٝ ٟی را١ ٟبی ثبساریبثی ر ٝث٠
ٗب ٛؾٛ ٙٞذاد ٟاعت  ٝكوو یي تؼزیق خالف ٠ای داؽت ٠اعت خٞة حبّ ٗب ٗی

خٞا١یٖ ای ٚرٝػ ١ب را ث ٠ؽ٘ب یبد ثذ١یٖ

كزك ًٜیذ ؽ٘ب در داخْ یي عیغتٖ ٌ٘١بری در كزٝػ حجت ٛبٕ ًزد ٟایذ حبّ

ٝثالٍ یب عبیتی ٛ ٖ١ذاریذ ً ٠خٞاعت ٠ثبؽیذ ٗحق ّٞر ٝثلزٝؽیذ حبّ ثبیذ صی
ًبر ًٜیٖ ؟
خٞة ٗب صٜذ رٝػ ثزای كزٝػ ٗحقٞالت را ث ٠ؽ٘ب خٞا١یٖ آٗٞخت.
هجْ اس ؽزٝع ث٢تز اعت در یي عیغتٖ ٌ٘١بری در كزٝػ ٗي٘ئ ٚحجت ٛبٕ ًٜیذ ث٠

ٛظز ٗ ٚعیغتٖ ٗی ٚ٢اعتٞر هبثْ اػت٘بد ٗی ثبؽذ.
ثبساریبثی؟

 -1اعتلبد ٟاس یبٗ ٞ١غٜزز:یبٗ ٞ١غٜزز  ٝاتبم ١بی صت ٌٗب ٙثغیبر ٜٗبعجی
ثزای ثزهزاری دٝعتی ٘١ ٝضٜی ٚكزٝػ ٗحقٞالت اعت ٗخال ؽ٘ب

داخْ یي صت ر ٕٝسثب ٙأِٛیغی ثزٝیذ حبّ ثب صٜذ ٛلزی آؽٜب ثؾیذ ٝ
ثؼذ ٗحقٞالت خٞد را ث ٠فٞرت سیزًب ٠ٛای ث ٠ا١ ٙب ٗؼزك ٠ای ًٜیذ
یبدت ٙٞثبؽٜٗ ٠ظٞر اس سیزًب ٠ٛآ ٙاعت ًٗ ٠حق ّٞرا ث ٠ُٛٞ ٠ای
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تجٔیـبت ٘ٛبییذ كزد ٗٞرد ٛظز ؽ٘ب تحت تبحیز هزار ثِیزد  ٝآٗ ٙحقّٞ
را خزیذاری ٘ٛبییذ آجت ٠رٝػ تحت تبحیز هزارداد ٙدیِ ٠ثب آٗٞسػ

ٛیغت ثٌٔ ٠خالهیت ٞ١ ٝػ كزد ثبساریبة ثزای ایً ٚب ر اٞٓٝیت اعت
 -2اعتلبد ٟاس اٛز٘١ ٚب  ٝكز١ ٕٝبٗ:ؼ٘ٞال ٗب در ًؾٞر خٞدٗب ٙاٛز٘ٚ
١بی خٞثی داریٖ ً ٠ثبسدیذ ثبالی در رٝس دارٛذ ث٢تز اعت ث ٠ای ٚاٛز٘ٚ
١ب ٝارد ؽٞیذ ٓٝی  ٠ٛث ٠ػٜٞا ٙیي اعپ٘ز ثٌٔ ٠ث ٠ػٜٞا ٙیي ٛبری

اٛز٘١ ٚب ٗحْ ُلت  ٝ ُٞ ٝركغ ٗؾٌالت ٗی ثبؽذ ؽ٘ب ٛیش ٗؾٌْ اكزاد
را حْ ٘ٛبییذ ٗؼ٘ٞال ثزای ١ز رؽت ٠ای  ٝیب ١ز تخققی اٛزٜ٘ی

عبخت ٠ؽذ ٟاعت ؽ٘ب ثب تٞر ٠ث ٠رؽت ٠خٞدتبٝ ٙارد اٛز٘ ٚؽٞیذ ٓٝی

١یش ٝهت ٗحقٞالت خٞد را در اٛز٘ ٚهزار ٛذ١یذ ثًٌٔ٘ ٠ي ًٜیذ
ٝكزد را تزؿیت ًٜیذ ً ٠ث ٠فٞرت ای٘یْ ثب ؽ٘ب در ت٘بط ثبؽذ  ٠ٛاس

ىزین اٛز٘ ٚعپظ ٗؾٌالت ا ٝرا ٘١زا ٟثب یي ٗحق ٠ً ّٞث ٠اٗ ٝی
كزٝؽیذ حْ ٘ٛبییذ

 -3اعتلبد ٟاس عبیت ١بی تجٔیـبت رایِب:ٙؽ٘ب ٗحق ّٞخٞد را دریبكت ٘ٛبییذ
 ٝدر عبیت ١بی تجٔیـبت رایِب ٙث ٠كزٝػ ثزعبٛیذ ای ٚعبیت ١ب ٗؼ٘ٞال
اس ثبسدیذ خٞثی ثزخٞردارٛذ  ٝحتی اُز ٗوذار ً٘ی ١شیٛ ٠ٜیش ث٠
پزداسیذ سٝدتز ثٛ ٠تیزٗ ٠ی رعیذ ٗؼزٝف تزی ٚای ٚعبیت٢ب
تکىیکهبیکسب درآمد ووی ه از ایىتروت
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ایغتِب ٝ ٟای كزٝػ ٗی ثبؽذ
 -4اس خذٗبت ارعبّ ای٘یْ اعتلبد٘ٛ ٟبییذ ؽ٘ب ٗی تٞاٛیذ ُز١ ٟٝبی ای٘یْ ٝ
ری٘یْ عبخت ٝ ٠اكزاد را دػٞت ًٜیذ ً ٠در ایُ ٚز١ ٟٝب ػن ٞؽٛٞذ
ث٢تزی ٚرٝػ ثزای ػنً ٞزد ٙاكزاد هزار داد ٙیي ٗت ٚثغیبر سیجب در

یي ای٘یْ  ٝارعبّ آ ٙثب ٛزٕ اكشار ١بی اٗزٝسٝ ٟرٞد دارد ً ٠ث٠

راحتی ٗی تٞاٛیذ رٝسا ٠ٛتب صٜذی١ ٚشار ای٘یْ ارعبّ ٘ٛبییذ ٘١ضٜیٗ ٚی
تٞاٛیذ ٗحقٞالت خٞد را در آ ٙای٘یْ هزار داد ٝ ٟارعبّ ًٜیذ.
آجت ٠ارعبّ ای٘یْ ٝهتی ٗٞكن تز خٞا١ذ ثٞد ً ٠ث ٠فٞرت ١ذكٜ٘ذ ثبؽذ یي
ؽ٘ب ٓیغتی اس ای٘یْ ١ب داؽت ٠ثبؽیذ ًٗ ٠زثٞه ث ٠یي ؽـْ ثبؽذ  ٝتجٔیـبتی ثب
آٗ ٙزثٞه ث ٠آ ٙؽـْ ارعبّ ٘ٛبییذ

 -5اعتلبد ٟاس ؽجٌ١ ٠بی ارت٘بػی اس ر٘ٔ: facebook ٠
كیظ ثٞى یي ربٗؼٗ ٠زبسی ٗی ثبؽذ ً ٠ؽ٘ب ٗی تٞاٛیذ در ا ٙدٝعتبٙ
سیبدی پیذا ٘ٛبییذ ؽ٘ب ث ٠راحتی ٗی تٞاٛیذ در كیظ ثٞى ىی صٜذ ١لت٠

صٜذی١ ٚشار ٛلز دٝعت پیذا ًٜیذ  ٝاس  ٠٘١ث٢تز ٗی تٞاٛیذ ٗيبٓت خٞد
را ً٘١ ٠ب ٙتجٔیـبت ؽ٘ب ثبؽذ ثب آ١ ٙب ث ٠اؽتزاى ثِذاریذ
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آجت ٠ای ٚت٢ٜب كیظ ثٞى ٛیغت ًٗ ٠ی تٞاٛذ ث ٠ؽ٘ب ًٜذ ثٌٔ ُُْٞ ٠پالط
ٛ ٝیش تٞیتز  ٝعبیز ربٗؼٗ ٠زبسی ١ب ٛیش ٗی تٞاٜٛذ ث ٠ؽ٘ب ً٘ي ًٜٜذ.
 -6ثبسرایبثی اس ىزین عبیت ١بی ًٔیٌی :
كزك ًٜیذ ؽ٘ب یي ٗحق ّٞداریذ ٗی تٞاٛیذ ثب ً٘تزی١ ٚشی ٠ٜثیؾتزی ٚعٞد رٝ
ثجزیذ ؽ٘ب ٗی تٞاٛیذ ایٗ ٚحق ّٞرا ث ٠عبیت ١بی تجٔیـبت ًٔیٌی ثزدٝ ٟثب پزداخت
١شی ٠ٜای اسآ١ ٙب ثخٞا١یذ تجٔیـبت ؽ٘ب را در هبٓت ١بی ٗختٔق در ٝثالٍ ١ب

ٗؼزكی ٘ٛبیٜذ ٗخال ؽ٘ب ١ 50شار تٗٞبٗ ٙی د١یذ تجٔیـبت ؽ٘ب در رٝس ثزای ١شار
ٝثالٍ ارعبّ ٗیؾ ٝ ٠آ٢ٛب تجٔیـبت را درعبیت هزار داد ٟاٛذ ١ز ٝثالٍ 100
ثبسدیذ داؽت ٠ثبؽذ ٗی ؽٞد ١ 100شار ثبسدیذ در یي رٝس اس ٗحق ّٞؽ٘ب  ٝاُز

ؽ٘ب آٗ ٙحق ّٞرا اس عبیت ١بی ٌ٘١بری در كزٝػ ُزكت ٠ثبؽیذ  ٝتٞاٛغت٠
ثبؽیذ ث ٠ُٛٞ ٠ای ٗؼزكی ًٜیذ ً 100 ٠تبی آ١ ٙب ث ٠كزٝػ ثزعذ  ٝاس ١ز

ٗحق١ 2 ٖ١ ّٞشار تٗٞب ٙث ٠ؽ٘ب ثذ ٙیؼٜی ؽ٘ب تٞاٛغت ٠ایذ اس ١ 50شار تٗٞبٙ
١150شار تٗٞب ٙعٞد در آٝریذ آ ٖ١ ٙكوو ثزای یي رٝس ثزای یي ٗب ٟثجٜیذ

صوذر ٗی ؽٞد.
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كقْ ص٢برٕ
ًغت درآٗذ اس ٝثغبیت ٝ ٝثالٍ
خٞة هجْ اس آٗٞسػ در ای ٚعیغتٖ سیز حجت ٛبٕ ٘ٛبییذ
http://www.mizbanmarket.com/
ٗ ٚدر ای ٚكقْ ث ٠ىزس عبختٝ ٚثغبیت  ٝیب ٝثالٍ ٘ٛی پزداسٕ صزا ًٗ ٠ي٘ئٖٜ
ثیؾتز اكزادی ً ٠دارٛذ ایً ٚتبة را ٗی خٞاٜٛذ ىزس عبخت یي ٝثالٍ را ثٔذٛذ
صِٝ ٠ٛٞثغبیت ٝ ٝثالٍ خٞد را عئًٜ ٞیٖ؟
ثحج عئ ٞیٌی اس ٗؼیبر١بی كزٝػ ؽ٘ب ٗی ثبؽذ
اٗب صِٝ ٠ٛٞة خٞدٗ ٞٛٞعئًٜ ٞیٖ ؟ در حویوت عئ ٞعبیت یب ٝثالٍ ًبر ثغیبر
عختی ٛیغت ثٌٔ ٠ؽ٘ب ثبیذ تؼذادی ٌٛت ٠را رػبیت ًٜیذ تب ثبسدیذ عبیت ؽ٘ب ثبال

رٝد.

ٌٛت٘١:1 ٠یؾٝ ٠ة خٞد را ث ٠فٞرت ٜٗظٖ ثز رٝس ٘ٛبییذ ؽ٘ب اُز در ىّٞ

رٝس  2تب ٗئت در داخْ عبیت ٗی ُذاریذ آ١ ٙب را ثب سٗبٛجٜذی خبؿ هزار ثذ١یذ
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ٗخال ٗئت ا ّٝرا عبػت  10فجح ١ز رٝس هزار د١یذ ٗ ٝئت د ٕٝرا عبػت  4ثؼذ
اس ظ٢ز هزار د١یذ ؽبیذ پیؼ خٞد ثِٞییذ ٗ٘ٛ ٚی ت١ ٖٛٞز رٝس در یي عبػت

ٗئت ارعبّ ً ٖٜخٞة ایً ٚبر خٞؽجختب ٠ٛدر ت٘بٗی عبیت ١ب ٝ ٝثالٍ ١ب ٗب ث٠
فٞرت ارعبّ ث ٠آیٜذٝ ٟرٞد دارد ؽ٘ب ٗی تٞاٛیذ س ای ٚاثشار ثزای ثزٝس ًزدٙ
ٜٗظٖ اعتلبد٘ٛ ٟبییذ اٗب ص ٠كبیذ ٟای دارد ایً ٚبر ثبػج ٗی ؽٞد ؽ٘ب رثبت ١بی

ُ ُْٞرا ػبدت د١یذ تب در ١ز رٝس در یي سٗبٗ ٙؾخـ ثٝ ٠ة ؽ٘ب عز سدٟ
ٝرذیذتزیٗ ٚئت ر ٝثزای ایٜذًظ ًزد ٙدر ُ ُْٞثزدارٛذ.
ٌٛت :2٠اُز ٝثغبیت داریذ ثزای آٛ ٙوؾ ٠عبیت ثغبسیذ ٗتقلب ٠ٛثیؾتز ٝثالٍ
١بی ٗب ای ٚهبثٔیت ٛذارٛذ ًٛ ٠وؾ ٠عبیت ثغبسٛذ ٓٝی ٗؼ٘ٞال عبیت ١بی ً ٠ثب ٝرد
پزط  ٝعیغتٖ ٗذیزیت ٗحتٞای دیِٞٛ ٠ؽت ٠ؽذ ٟاٛذ هبثٔیت ایزبد ٛوؾ ٠عبیت را

دارٛذ.آجت ٠ؽبیذ ثتٞا ٙثب ًذ١بی اس تی إ اّ ٛوؾ ٠عبیت ثزای ٝثالٍ ٛیش عبخت
ثزای دریبكت اىالػبت ثیؾتز در ٗٞرد ایٞٗ ٚمٞع در ُ ُْٞعزس ًٜیذ.
تٞرًٜ ٠یذ ٗؼیبر كوو ٛوؾ ٠عبیت ٛیغت ثٌٔ ٠حجت آ١ ٙب در ٗٞتٞر١بی رغتزُٞز
ٛیش ثغیبر ٗ ٖ٢اعت .
ٌٛت:3٠اس تَ ١بی اعتبٛذارد در ٝثغبیت خٞد اعتلبد٘ٛ ٟبییذ ٗؼ٘ٞال عبیت ١بی ً٠
ٝردپزط دارٛذ اكش١ ٠ٛٝبی ای ٚعبیت ٗذیزیت ٗحتٞا ٗی تٞاٛذ ث ٠آ١ ٙب خیٔی
تکىیکهبیکسب درآمد ووی ه از ایىتروت
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ً٘ي ًٜذ ٓٝ .ی دٝعتبٛی ًٝ ٠ثالٍ دارٛذ ٗی تٞاٜٛذ اس ایً ٚذ١بی سیز اعتلبدٟ
٘ٛبیٜذ ثزای ٝثالُؾبٙ

></titleعنوان سایت><title
<meta name
<meta keybord
><h1
><h2
 ٝتَ ١بی دیِز ًٗ ٠ی تٞاٛیذ در ُ ُْٞثب یي عزس ت٘بٗی آ١ ٙب را پیذا ٘ٛبییذ.
ٌٛت:4٠اٗب ٗ٘٢تزی ٚهغ٘ت عئ ٞثحج ٓیٜي ١بی خبرری ٗی ثبؽذ یٌی اس ٗؼیبر١بی
اكشایؼ پیذ رٛي عبیت داؽتٓ ٚیٜي ١بی خٞة اس عبیت ١بی دیِز ٗی ثبؽذ ث٠

ىٞری ً ٠ؽ٘ب اُز یي عبیتی ثب پیذ رٛي  3اس عبیت ؽ٘ب اع٘ی ثزد ٟثبؽذ ای ٚث٠
آٜٗ ٙشٓ ٠اعت ً ٠ث ٠عبیت ؽ٘ب ا٘١یت داد ٟؽذ ٟاعت  ُُْٞ ٝثزای ٘١ی ٚثٝ ٠ة

ؽ٘ب ٘ٛزٗ ٟی د١ذ ثیؾتز عؼی ًٜیذ ٓیٜي اس عبیت ١بی دریبكت ًٜیذ ً ٠اس ؽ٘ب

ثبالتزٛذ ٓ ٝیٜي ٛیش ث٘١ ٠ب ٙعبیت ١ب ثذ١یذ صزا ً ٠سٗبٛی ؽ٘ب یي ٓیٜي ٗی د١یذ
 ٝیب یي ٓیٜي دریبكت ٗی ًٜیذ در حویوت اٗتیبسات خٞد را ثب  ٖ١توغیٖ ًزد ٟایذ
حبّ اُز ثب یي عبیت پبیی ٚتز اس خٞد تجبدّ ٓیٜي ًٜیذ ٗي٘ئ ٜٚا ٝاٗتیبس ؽ٘ب را

خٞا١ذ ُزكت آجت ٠ثؼنی ٝهت٢ب ُزكت ٚدعت ًغبٛی ًٝ ٠ثغبیت مؼیلی دارٛذ ٝ
تکىیکهبیکسب درآمد ووی ه از ایىتروت
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دادٜٓ ٙي ث ٠ا١ ٙب ثبػج ٗتٞر ٠ؽذ ُُْٞ ٙؽذ ٝ ٟثزای ؽ٘ب یي اٗتیبس ٝیضٟ
حغبیت ٗی ؽٞد ٗؼ٘ٞال در ای ٚسٗبٓ ٙیٜي ١بی ؽٌغت ٠ر ٝثِزیذ.
ٌٛتٝ:5٠ثغبیت خٞد را ٘١یؾ ٠ث ٠رٝس  ٠ِٛداریذ  ٝاُز ًپی ثزداری ٗی ًٜیذ
ٓیٜي ١بی ً ٠درداخْ آٗ ٙت ٚكؼبّ ٗی ثبؽذ را ؿیزكؼبّ ًٜیذ صزا ً ُُْٞ ٠ثبػج

ًپی ثزداری ؽ٘ب خٞا١ذ ؽذ  ٝاٗتیبس ؽ٘ب را ًغز خٞا١ذ ًزد ٓٝی ٘١یؾ ٠در
درٞٛ ٙٝؽت١ ٠بی خٞد ٓیٜي ١بی ث ٠عبیت خٞد ثذ١یذ اُز ًغی خٞاعت ًپی

ثزداری ٘ٛبیذ ثب هزار داد ٙآٗ ٙئت در عبیت خٞد ثبػج ٗی ؽٞد اُز ٓیٜي ١ب رٝ

حذف ٌٛزد ٟثبؽذ ثبػج ٗی ؽٞد ً ٠ثزای ؽ٘ب اٗتیبسی ث ٠حغبة ثیبییذ ٘١یؾ ٠ربی
ٓیٜي ثذیذ ًٗ ٠ؾخـ ٛجبؽذ ؽ٘ب ٗی تٞاٛیذ ث ٠یي ٛوي ٝ ٠یي كنبی خبٓی ٛیش
ٓیٜي د١یذ  ٝثزای ای ٠ٌٜرٝدعت ٛخٞریذ ثؼذ اس ًپی ثزداری آ ٙرا در یي كبیْ

ٛذ پذ ٝارد ٘ٛبییذ تب ت٘بٗی ٓیٜي ١ب ؿیزكؼبّ ؽٞد عپظ ث ٠عبیت خٞد ٜٗتوْ ٘ٛبییذ.

ٌٛت ٠آخز:ثٓ ٠یٜي ١بی داخٔی ٛیش تٞر٘ٛ ٠بییذ ٘١ضٜی ٚاس ًٔ٘بت ًٔیذی اعتلبدٟ
٘ٛبییذ ً ٠ؿیز رهبثتی ثبؽٜذ ایٗ ٚجحج ثغیبر ىٞالٛی خٞا١ذ ثٞد ث ٠سٝدی ًتبثی

در ٘١ی ٚثبة ٗزثٞه ث ٠عئ ٞعبیت ٜٗتؾز خٞا١یٖ ًزد در ٗٞرد عئ ٞعبیت ث٠
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فٞرت ٗلقْ تٞمیح خٞا١یٖ دادآجت ٠هجْ اس پبیب ٙای ٚثخؼ اس ؽجٌ١ ٠بی
ارت٘بػی كزاٗٞػ ٌٜٛیذ آ٢ٛب ٛیش ٛوؼ ثغیبر سیبدی در عئ ٞعبیت ؽ٘ب خٞاٜ١ذ

داؽت.

ة:ث٢تزیٌٗ ٚب ٙتجٔیـبت ًذإ هغ٘ت عبیت اعت؟

ای ٠ٌٜثِیٖ ث٢تزیٌٗ ٚبً ٙزبعت ای ٚر٘ٛ ٝیؾ ٠ث ٠فٞرت  100درفذ ُلت صزا

ىزاحی عبیت ١ب ثبیٌذیِز كزم دارد اٗب ث٢تزیٌٗ ٚبٗ ٙب ثیٗ ٚيبٓت ٗی ثبؽذ ٘١ضیٚ
ثبالی سیز ١ذر عبیت ٛیش ٌٗبٜٗ ٙبعجی ٗی ثبؽذ در هغ٘تی ًٞٗ ٠مٞػبت عبیت

هزار دارد اُز در آ ٙهغ٘ت ٛیش هزار د١یذٜٗبعت ٗی ثبؽذ.
د:صِٗ ٠ٛٞحقٞالت خٞد را ثلزٝؽٖ ؟

ؽ٘ب ٗی تٞاٛیذ اُز ٗحقٓٞی داریذ آ ٙرا ث ٠راحتی ث ٠كزٝػ ثزعبٛیذ یي

ٗحقٗ ّٞی تٞاٛذ ؽ٘ب یي عی دی ثبؽذ یي ًتبة ثبؽذ ٝیب ١ز صیش دیِزً ٠ؽ٘ب
تٓٞیذ ًزد ٟایذ ؽ٘ب ٗی تٞاٛیذ ث ٠راحتی ثب ركتٖ ث ٠یي عبیت یي ٝیذئ ٞآٗٞسؽی
دریبكت ًزد٘١ٝ ٟب ٙث ٠ػٜٞاٗ ٙحق ّٞكزٝػ ؽ٘ب ثبؽذ عپظ ثب پزداخت ٗجٔـی آٙ
را ث ٠كزٝؽِب ٟد١یذ تب ثزای ؽ٘ب ثلزٝؽٜذ ث٢تزی ٚعیغت٘٢بی ایٌٜبر كزٝتْ ٝ

ایزاٗ ٙبرًت عٜتز ٗی ثبؽٜذ ً ٠ثزای ٗحق ّٞؽ٘ب ٗؾتزی ر٘غ ٗی ًٜٜذ ٗ ٝی
تٞاٛیذ ث ٠راحتی ٗحق ّٞخٞد را ث ٠كزٝػ ثزعبٛیذ.
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-6دیِز را١ ٟبی ًغت درآٗذ؟

-1اُز ؽ٘ب دارای تخققی ١غتیذ ٗی تٞاٛیذ ث ٠عبیت پٛٞیؾب ركتٝ ٠
ث ٠ػٜٞا ٙیي پی٘بٌٛبر ثزای پٛٞیؾب ًبر ٘ٛبییذ در پٛٞیؾب رؽت١ ٠ب ٝ
تخقـ ١بی سیبدی ٗی ثبؽذ ٗ ٚث ٠ؽ٘ب پیؾ٢ٜبد ٗی ً 100 ٖٜدرفذ ث ٠ایٚ

عبیت عزی ثشٛیذ

http://ponisha.ir/
ٗ-2خْ ٗ ٚیي ًتبة ت١ ٞز سٗی ٠ٜای ً ٠تخقـ داریذ ثغبسیذ  ٝآ ٙرا
ث ٠كزٝػ ثزعبٛیذ.

-3یي ًتبثخب ٠ٛثشٛیذ ٗ ٝوبالت پبیب ٛ ٙبٗ١ ٠ب  ٝعٞاالت اعتخذاٗی را
ث ٠كزٝػ ثزعبٛیذ

-4یي كزٝؽِبً ٟبرت ؽبرصٛیش ٗی تٞاٛذ ٜٗجغ درآٗذ خٞثی ثزای ؽ٘ب
ثبؽذ.اٗزٝس ٟعبیت ١بی ١غتٜذ ًٌ٘١ ٠بری در كزٝػ ًبرت
ؽبرصدارٛذ ٘١بٜٛذ عبیت ١شار ؽبرص  ٝیب پبی الی ٝ ٚرایب٢٘ٛز
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-5خزیذ پ١ ْٜبی ارعبّ پیبٗي اٛج ٝ ٟٞارعبّ ای٘یْ اٛجٗ ٖ١ ٟٞی تٞاٛذ
خٞة ثبؽذ.

-6ث ٠عبیت ربة ایزا ٙثزٝیذ ای ٚعبیت ٛیش ثزای ؽ٘ب ٗی تٞاٛذ ًبر
ٜٗبعت پیذا ٘ٛبیذ

www.Jobiran.ir
خٞة ًتبة ٗوذٗبتی ث ٠پبیب ٙرعیذ حبال ؽ٘ب آٗبد ٟایذ ً ٠ث ٠فٞرت
حزك ٠ای تز ثب یي ًتبة حزك ٠ای تز ًبر ٘ٛبییذ ثزای داٞٔٛد ًتبة
پیؾزكت ٠ثز رٝی ٓیٜي سیز ًٔیي ٘ٛبییذ در ًتبة پیؾزكتٗ ٠ب ٘١یٚ
ٗخبّ را ث ٠فٞرت ًبْٗ تز تٞمیح خٞا١یذ داد

http://testsaheh.ir/Kasb-daramad-7roz%5Bwww.testsaheh.ir%5D.zip

حزٖ ِٗ 13بثبیت

دٝعتب ٙػشیش ٓيلب ایً ٚتبة ر ٠ٛ ٝث ٠دیِزا١ ٙذی ٠ثذ١یذ  ٠ٛ ٝثز رٝی
ٝثالٍ  ٝیب عبیتی هزار د١یذ.ثب تؾٌز اس ؽ٘ب
اُز ٛتٞاٛغتیذ داٞٔٛد ٘ٛبییذ ٓيلب ث ٠ثخؼ پؾتیجبٛی ث ٠آدرط ای٘یْ
info@testsaheh.ir
اىالع د١یذ تب ثزای ؽ٘ب ٓیٜي رذیذ ارعبّ ؽٞد.
اٗیذٝارٕ اس ٗيبٓت ایً ٚتبة راسی ثبؽیذ  ٝاُز ثذ ثٞد  ٝاس ٗيبٓت آٙ

راسی ٛجٞدیذ ٗب راحالّ ٘ٛبییذ
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ٗب ثزای دٝعتبٛی ً ٠اس ایً ٚتبة ٛبرامی ١غتٜذ یي پْ ارتجبىی در
ٛظز ُزكت ٠ایٖ ًٗ ٠ی تٞاٜٛذ ٛظزات پیؾ٢ٜبدات  ٝاٛتوبد١بی خٞد را

ٛغجت ث ٠ایً ٚتبة ثٗ ٠ب ارعبّ ٘ٛبیٜذ
ای٘یْ ٗب ر٢ت پبعخِٞیی:

info@testsaheh.ir
www.testsaheh.ir
ایً ٚتبة ٗئن ثٝ ٠ثغبیت تغت فحیح ٗی ثبؽذ ١زًُ ٠ٛٞپی ثزداری
اس ایً ٚتبة  ٝاعتلبد ٟآ ٙدر ٗحقٞالت ً ٝتت خٞد اس ٓحبً ؽزػی
حزإ ٗی ثبؽذ.

ٓيلب ؽ٘برٞٗ ٟثبیْ خٞد را در عبیت حجت ٘ٛبییذ تب ثٗ ٠حل اٛتؾبر ٛغخ٠
رذیذ ث ٠ؽ٘ب اىالع د١یٖ.

ثب تؾٌز حبٗذ ٞٛیغٜذً ٟتبة تق٘یٖ تالػ درآٗذ
پبیبٙ
1392/4/18
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