
تولید محتوا

تهیه و گردآوری حسیب نژاداحمدی
رودبار جنوب کرمانشهرستان -طالب هنرستان علی ابن ابی 

. هر کار ابزار خودش را الزم دارد

.اولین قسمت هر کتاب فنی ابزار شناسی است
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.آنچه در این فایل خواهید دید

با انواع فایل محتوا....... آشنایی •
با روش های تولید و مدیریت محتوا....... آشنایی •
نرم افزارهای کاربردی و آموزشی........ معرفی •
سایت های مرجع و سایت های ابزاری........ معرفی •
تکنیک و ترفند ........ آموزش •

هدایافدزارندرمتعددادممکن است
در این فایدل زیداد و یدا شدهمعرفی

رایاین فایل بد. تکراری به نظر برسد
عمدددوم بددده   دددو  اسدددتهاده

ی دانش آموزان و معلمان تولید و سع
شده از هر نوع نرم افزار حددالل سده 
ه مورد معرفی کنیم تدا در ودورتی کد

نرم افزار ها برای شخ دی ازکدامهر
گدر لابل استهاده نبدود از نرم افدزار دی

. استهاده کند
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مقدمه
اهداف تولید محتوا و نحوه ی استفاده

ملزومات تولید محتوا دیجیتال

موبایل / تبلت / لپتاپ / کامپیوتر

برد و قلم / میکروفون / دوربین

سه پایه/ نورافکن / پرده 

فرایند های تولید محتوا

انواع فایل محتوا و تنوع فرمت ها

هایابزارداشتنمندنیازکاریهرانجام
هاآنازاستهادهنحوهباآشناییوالزم
.است

زم هدای الابدزاردر این فایل شما با بهترین
جدا برای تولید محتوا آشنا  واهید شد از آن

که لینک دانلدود تمدام نرم افزارهدا در فایدل
کامدل  جعبده ابزاردارد این سند یدک وجود

بدرای یدادگیری. برای تولیدد محتدوا اسدت
نحددوه ی اسددتهاد از ایددن ابددزار هددا تووددیه 
ل می شود وبالگ و وهحه آپارت ما را دنبدا

. کنید
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اهداف تولید محتوا و نحوه ی استفاده

http://www.hassiibb.ir/


ملزومات تولید محتوا دیجیتال
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موبایل مناسب برای تولید محتوا/ تبلت/ لپتاپ/ کامپیوتر

موبایل 
وهحه نمایش  وب/ میکروفن/ دوربین 

رم باال  

میلیون به باال4

تبلت
4و ۳داشتن رم حد الل 

داشتن للم و وهحه نمایش بزرگ

میلیون به باال6

PCلپ تاپ یا 

داشتن پردازنده و رم   وب 

بداشتن کارت گرافیک و کارت ودای مناس

میلیون به باال15

http://www.hassiibb.ir/
https://www.digikala.com/product/dkp-4213675/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-galaxy-note20-5g-sm-n981bds-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-256-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://www.digikala.com/product/dkp-2853965


/برد و قلم/ میکروفن/ دوربین

للم نوری 
بدون وهحه نمایش

حسایست به فشار 

 Decoللم نوری اکس پی پن مدل پیشنهاد 

01 V2

میلیون به باال2

میکروفون 
تهویت ودا 

کاهش نوییز و پارازیت

BY -M1میکروفون بویا مدل : پیشنهاد 

هزار ناموت به باال۳00

دوربین فیلم و عکس برداری
و بیشترhdفیلم برداری با کیهیت 

لابلیت فیلم برداری طوالنی مدت 

سبک و لابل حمل

میلیون به باال6

http://www.hassiibb.ir/
https://www.digikala.com/product/dkp-2541003
https://www.digikala.com/product/dkp-784530/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-by-m1#suppliers
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سه پایه/نورافکن/پرده

سه پایه 
استحکام و ارتهاع مناسب

-WTسه پایه دوربین ویهنگ مدل: پیشنهاد
3540

هزار ناموت به باال۳00

و نور افکن رینگ الیت 
نور سهید و بدون رنگ 

سایز مناسب کار و فاوله 

هزارناموت به باال۳0رینگ الیت موبایلی 

پرده سبز
ضد چروک  و ضخیم 

بدون بازتاب نور 

هزار ناموت به باال40

http://www.hassiibb.ir/
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https://www.digikala.com/product/dkp-1505513/%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-rk-12
https://www.digikala.com/product/dkp-3108356/%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-non-woven-%DA%A9%D8%AF-25-15


فرایند های تولید محتوا
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انواع فایل محتوا و تنوع فرمت ها

• Augmented Reality

• Virtual Reality
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تولید محتوای متنی
WORDساخت ، ویرایش و مشاهده فایل های متنی 

(موبایل)PDFساخت ، ویرایش و مشاهده فایل های متنی

(کامپیوتر)PDFساخت ، ویرایش و مشاهده فایل های متنی

سایت های کمکی برای یادگیری تایپ ده انگشتی

چند سایت مرجع دانلود کتاب و مجله 

http://www.hassiibb.ir/


WORDساخت ، ویرایش و مشاهده فایل های متنی 

GRAMMARLY FOR CHROME

اشمکنارکهکسیمانندGrammarlyگرامرلی
ماشبهرانگارشیایراداتدائماواستنشسته
رمناین.داردلرارشماا تیاردرمیکند،گوشزد
(ویندوزنسخه)وردرویبرن بباافزار

ایراداتورددرمطالبنوشتنحیندرمی تواند
رمرورگنسخه یهمچنین.کندمشخصراشما
هکمیشوداجراپرسوردرویبرگرامرلیکروم
برایانگلیسیمحتوایتولیددرمیتواندهمباز

.کندزیادیکمکشمابهوبسایت

DOCSGOOGLE

درست کردن و ویرایش فایل های متنی با فرمت
docxبه وورت انالین در گوشی یا کامپیوتر

:امکانات

ابزار های عمومی ویرایش متن

افزودن و ویرایش جدول 

افزودن عکس 

MICROSOFT WORD

جامع ترین نرم افزار جهت تولید فایل های
متنی 

http://www.hassiibb.ir/
https://chrome.google.com/webstore/detail/grammarly-for-chrome/kbfnbcaeplbcioakkpcpgfkobkghlhen
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word


(موبایل)PDFساخت ، ویرایش و مشاهده فایل های متنی

XODO

وبریدنویرایش،برایهاافزارنرمبهتریناز
PDFهایفایلبهافزودن
:امکانات
PDFفایلمتونکردنهایالیت

PDFفایلدرکردننقاشیوکردنتایپ
PDFفایلبهلینکوعکسودا،افزودن

LIBRERA

فایلکردنبازبرایافزارهانرمبهتریناز
ن واندوکتابمطالعهمنظوربهPDFهای

مدتطوالنی

:امکانات

انالینترجمه

ووتبهمتنتبدیل

CAMSCANNER

اویر،ت کردناسکنبرایهاافزارنرمبهتریناز
PDFفایلبهتبدیلمنظوربهکتبواسناد

:امکانات

PDFهایفایلرویبرزدنبرچسب

OCRمتنبهعکستبدیلومتنتشخیص

http://www.hassiibb.ir/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foobnix.pdf.reader
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner
https://www.aparat.com/v/1r05P
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(کامپیوتر)PDFساخت ، ویرایش و مشاهده فایل های متنی

A-PDF WATERMARK

آنهادیلتباسناد،غیرلانونیانتشارازجلوگیریبرایمطمئنهایروشازیکی
انندمهاییفرمتبهنسبتباالتریامنیتدارایکهباشدمیPDFفرمتبه

DOCهایفایلمحدودیتمیتوانمختلهیروشهایبهاما.استPDFنیزرا
میکنیددانلود 8 سافتازکهافزارنرماین.نمودویرایشراآنهاوبردهبیناز

رویبرآنازاستهادهبامیتوانکهاستمهیدحالعیندروسادهابزاری
جلوگیریهاآنمجازغیرکپیازتانمودایجادWatermarkیکPDFاسناد
وت ویر،نوشتهشماره،لوگو،نوعهرازاستهادهلابلیتکهافزارنرماین.شود
تاهدمیدکاربرانشبهراامکاناینداردواترمارکعنوانبهراهاآبجکتدیگر
گذارینشانه ودکاروورتبهراوهحهودهاممکنزمانسریعتریندر

وجودت اویر،درشدهاستهادهرایجهایفرمتاکثرباسازگاری.کنند
هایگزینهوجود،Watermarkنمودنترجذاببرایمختلفتنظیمات
هایفرمتباسازگاریوهانشانهازاستهادهجایواندازهبرایگوناگون
.میباشدافزارنرماینهایویژگیازت اویرازاستهادهدرمختلف

XODO

ترینکاربردیحالعیندرترینسبکازیکی
.استpdfهایفایلویرایشومطالهبراینرم افزار

:امکاناتسایر

وهحاتهایحاشیهبرشوحذفیاافزودن

مختلفهایروشبهترسیمومتنگذارینشانه

کمار واترولینکامضا،نوشتَه،ت ویر،افزودن

ADOBE READER

.میباشدPDFفایلاجرایجهتافزارینرمریدرادوبی
باشید واستهکهباشدآمدهپیشبرایتانشایدحاالتا

فونتوبگیریدپرینتدیگرجاییرا ودتانمتنیفایل
.دباشریختههربهمقابلسیستمدرآنتنظیماتیا

باشماکههنگامی.هستPDFفایلسا تنکارچاره
حاالکردیدPDFفایلسا تبهالداممربوطهبرنامه
تهادهاسماپیشنهادکهداریدبرنامهیکبهنیازاجرابرای
Adobeاز Readerکردنبازامکانبرنامهاین.است

استشدهسا تهپسوندیهرباکهPDFفایلهایکلیه
.میباشددارارا

http://www.hassiibb.ir/
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سایت های کمکی برای تمرین تایپ ده انگشتی 

TYPEO

ایپ یکی از بهترین سایت های فارسی برای تمرین ت
. ده انگشتی فارسی و انگیلسی

نیاز به  رید اشتراک

تبدیل ووت به نوشته 

تست سرعت تایپ و شرکت در مسابقه انالین

امکان کسب در امد از طریق دریافت سهارش تایپ

TYPINGCLUB

ه یکی از بهترین سایت های رایگان در زمین
یادگیری تایپ ده انگشتی انگلیسی

UTYPE

اولین سایت ایرانی برای یادگیری تایپ ده
.  انگشتی فارسی و انگلیسی

نیاز به  رید اشتراک 
تست سرعت تایپ

لابلیت کسب درآمد به روش های مختلف
یآموزش تایپ اعداد و تایپ برای برنامه نویس

http://www.hassiibb.ir/
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چند سایت مرجع دانلود کتاب و مجله 

IRANPAPER

-یعلم دماتارائهیکپارچه یسامانه یپیپرایران
پژوهشگران،اساتید،دانشجویان،بهپژوهشی
درکهاستآنهاییهمه یوونعتگرانمحققین،

نآ ریبهدسترسینیازمند ودتحقیقاتمسیر
نای.هستندمنتشرشدهمنابعوکتاب هامقاالت،
رینبه روزتوآ رینبهدسترسیبرلراریباسامانه
یرساواستانداردهامرجع،کتبدانشگاهی،منابع
نیازهایرفعدروددپژوهشی،وعلمیمنابع

.استکشورمانعزیزمحققان

BOOKTOLEARN

حددرداردنظردرکتاببالهایبرمجموعه
وعلمیمحتوایارائهمسیردر ود،توان
زامروعلمیجهانسطحدرتولیدشدهفنی
.برداردگام

این هر کتاب و مجله ای به زبان انگلیسی در
.  سایت پیدا میشود

CHAP.SCH.IR

درسی،هایکتابتمامpdfفایلپایگاه
وورتبههاسالتماموهادورهتمام

رایگان

http://www.hassiibb.ir/
https://iranpaper.ir/
http://www.booktolearn.com/
http://chap.sch.ir/


تولید محتوای صوتی
(کامپیوتر)VOICEساخت  و ویرایش فایل های صوتی 

(موبایل)VOICEساخت ، ویرایش و مشاهده فایل های صوتی 

فروشگاه کتاب های الکترونیک متنی و صوتی

چند سایت منبع افکت های صوتی

سایت های کمکی برای تولید محتوای صوتی

http://www.hassiibb.ir/


(کامپیوتر)VOICEساخت  و ویرایش فایل های صوتی 

WAVEPAD

شماهکباشدمیایحرفهامکاناتباکاملووتیویرایشگرافزارنرم
راتیووفایلهرگونهتابود واهیدلادرافزارنرماینازاستهادهبا

شویرایوکنیدوداضبطبهالدامآنبواسطهیاوکردهویرایش
براحتیWavePadکمکباشما.کنیداعمالآنرویبرراالزمهای
باپسسوکنیدبارگذاریبرنامهدرراووتیفایلهرگونهتوانیدمی

بهالدامدهدمیلرارشماا تیاردربرنامهکهابزارهاییکمک
راوتیوفایلهایازلسمتیتوانیدمیمثالبطور.کنیدآنهاویرایش

فکتاوکنیدمت لیکدیگربهراووتیفایلچندینداده،برش
نویزهایحذفودا،کاهشوتقویتاکو،مانندمختلهیهای

اعمالآنهارویبررا...ونا واستهوداهایحذفودا،درموجود
متفراکثرویرایشوپشتیبانیلابلیتWavePadافزارنرم.کنید
,mp3مانندووتیهای wav, vox, gsm, wma, au, aif, flac,

real audio, ogg, aac, m4a, mid, amrشماوباشدمیدارارا
پسسوکنیدفایلهاویرایشبهالدامایدستهب ورتتوانیدمی
.کنیدذ یرهکیهیتباالباراآنها

FL STUDIO PRODUCER

کموزیگذارىافکتومیکسکاربرایایحرفهکامالافزارنرمیک
لگواپايه ىبروريتميکهاىموسيقى سا تبراىآنازومى باشد

(Pattern-Based)مى شوداستهاده.FL Studioرامیکسرلویترین
میکسر125Trackنسخه،ایندر.دارد ودنوعانهممیاندر

افکت44از)افکت10توانمیTrackهردروداردوجوداستریو
Delayهاىافکتمثالعنوانبه.دادلرار(موجود ،(تأ یرایجاد)

Distortion EQ،(اعوجاج) Chorus،(اکوالیزر) ،(ودایىچند)
Reverb محيط.هستندپرکاربردبسیار...و(طنینایجاد)

FLکاربرپسندانه ى Studio،مختلفهاىسبک سا تامکان
بهنيازعدمو(...وHip-Hop،Electronica،Techno)موسيقى
ردنرم افزاراينکهشده اندسببموسيقى،زمينهدر اوىدانش
رانکاربوباشدشدهشنا تهديجيتالموسيقىدوستدارانميان
.کندجذب ودسمتبهراحرفه اىوتازه کار

ADOBE AUDITION

باآمدکاروایحرفهبسیارووتیویرایشگریکادیشن
میراهمهکهبزرگوکوچکهایلابلیتازایمجموعه

الزمامکاناتتمامی.دهدیاریپروژهیکانجامدرتواند
شدهآمادهابزارایندرووتیهایفایلویرایشبرای
ت ویریوووتیهایرسانهازبسیاریدر؛است

اولینعنوانبهراادوبیمح ولایندنیامعروف
Adobeکهاستجالب؛اندکردهمعرفی ودانتخاب

Audition CCحتیوآموزشیمراکزدرایحرفهبسیار
ودشمیتدریسایپایهافزارنرمعنوانبهدرسیکتب
هایآموزشبرایباشدایحرفهکههمچقدرهرکهچرا
باشدهاگزینهبهترینجزتواندمیایپایه

http://www.hassiibb.ir/
https://soft98.ir/multi-media/sound-edit/15128-wavepad-sound-editor.html
https://soft98.ir/multi-media/sound-edit/9650-fl-studio-dl.html
https://soft98.ir/multi-media/sound-edit/2525-adobe-audition-dl.html


(موبایل)VOICEساخت ، ویرایش و مشاهده فایل های صوتی 

نرم افزاری جهت ضبط و  ویرایش فایل های 
ووتی 
:امکانات

برش و کوتاه کردن 
اضافه کردن افکت به ودا

کم و زیاد کردن سرعت پخش و ذ یره

CASTBOX

ظورمنبهپادکچرهاافزارنرمبهترینازیکی
نهمچنیووتیهایفایلشنیدنودانلود
عنوانبه ودتانووتیفایلانتشاروضبط
.کنندهتولیدیک

:امکانات

اجتماعیشبکهنوعی

وتی،وویرایشگرسریعترینترین،مدرنترین،پیشرفته
ههمیشکهاستهاییویژگیتمامدارایکهاستزنگآهنگ
/برش/برشوداپیرایشمانندهاییویژگی. واهیدمی
/واگرد/شدنمحو/سکوتافزودن/چسباندن/کپی

ایدار،گاموسرعتتغییرودا،ترکیب،(دادنانجامدوباره
ا،ودادغامبرچسب،ویرایش،اثرفیلترهایوهاگزینههمه
رایشگروی،موسیقیکنندهپخش،ووتیتبدیلودا،ضبط
فورینمایشپیشبا...دیگرهایویژگیبسیاریوودا
سایرازراAudioLabتغییرازمرحلههربرنظارتبرای
کندمیمتمایزموارد

AUDIOLABویرایشگر ووتی

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.castbox.audiobook.radio.podcast
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voice.changer.recorder.effects.editor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hitrolab.audioeditor


فروشگاه کتاب های الکترونیک متنی و صوتی 

کتابراه طالچه  فیدیبو

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ketabrah
https://cafebazaar.ir/app/ir.mservices.mybook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fidibo.app


چند سایت منبع افکت های صوتی

ZAPSPLAT SOUNDSNAP FREESOUND

http://www.hassiibb.ir/
https://www.zapsplat.com/
https://soundsnap.ir/packages
https://freesound.org/


سایت های کمکی برای تولید محتوای صوتی

FORVO

هظتلیادگیریبرای وبمرجعیکسایتاین
یادگیریبرایکه.استفارسیلغاتدرست
.ندکمیکمکشمابهجدیدلغاتوحیحتلهظ

http://www.hassiibb.ir/
https://fa.forvo.com/languages/fa/


تولید محتوای تصویری
(موبایل)PAINTINGطراحی و نقاشی 

(موبایل و کامپیوتر)PAINTINGطراحی و نقاشی 

(موبایل) PHOTOساخت  و ویرایش فایل های تصویری

چند سایت منبع عکس، لوگو و پیکسل

سایت های کمکی برای انجام ویرایش و تولید فایل های تصویری

http://www.hassiibb.ir/


(موبایل)PAINTINGطراحی و نقاشی 

INFINITE PAINTER ARTFLOW IBIS PAINT X

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brakefield.painter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bytestorm.artflow
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.ibis.ibispaintx.app


(موبایل و کامپیوتر)PAINTINGطراحی و نقاشی 

KRITA CONCEPTS MEDIBANG PAINTCLIP STUDIO PAINT

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.krita
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tophatch.concepts
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medibang.android.paint.tablet
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.celsys.clipstudiopaint.googleplay


(موبایل)PHOTOساخت  و ویرایش فایل های تصویری 

PHOTO EDITOR

هایافزارنرمبهترینازیکی
انجامفیلموعکسویرایش
فوتومیکس،روتوش،برش،
فیلتر

:امکانات

واسکتیکرمتن،لاب،افزودن
ت ویربهافکت

PICSART

هایافزارنرمبهترینازیکی
برش،انجام.عکسویرایش
سا تفوتومیکس،روتوش،
کالژوکلیپ

:امکانات

دستونقاشیابزارهای
یلوبسیارانتخابونویسی

ومتن،اسکتیکرلاب،افزودن
وفیلمت ویربهافکت

ADOBE LIGHTROOM

نرمازیکیالیترومفتوشاپ
عکاسانبرایضروریوافزارهای

ارافزنرماینتوسطکهباشدمی
عکسرویبرتوانندمیایحرفه
وکنندمدیریت ودهای

عکسرویبرراایحرفهتنظیمات
نتیجهدردهندانجام ودهای
نسبتبهولتتوانیدمیشما

ود کامپيوترپشتدرراکمتری
دوربینلنزپشتبهنسبت
یکمزمانمدتورفبا.بگزرانید

ومرتبراهاعکستوانیدمی
ردنکت حیحوکردهبندیدسته
عکسودهیدانجامراهاعکس
.کنیدحذفرااضافیهای

پسحذفبرایافزارینرم
انتخابوهاعکساززمینه

وورتبهعکسازبخشی
.هوشمند

کیسیداسنپبرنامهدانلودبا
عکسکاملوحرفه ایویرایشگر
برنامه.باشیدداشته

Snapseedهتوسعگوگلتوسط
ازسیداسنپبا.استکردهپیدا
ت ویرویرایشابزارهایانواع
راعکسرنگونوربگیرید،کمک
رادلخواهبخش هایکنید،تنظیم

وتازهاثریوکنیدجداآن هااز
ارافزنرم .بسازیدفردبهمنح ر
حرفه ایعکسویرایش

Snapseedبهتازه ایجان
اینستاگرام، درشماعکس های
می دهد...وفیسبوکواتساپ، 

BACKGROUND ERASERSnapseed

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iudesk.android.photo.editor
https://play.google.com/store/apps/dev?id=5408830062919995155
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.lrmobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handycloset.android.eraser
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=fa&gl=US


چند سایت منبع عکس، لوگو و پیکسل 

PEXELS FREEPIK UNSPLASH

http://www.hassiibb.ir/
http://www.pexels.com/
https://www.freepik.com/
https://unsplash.com/grid


سایت های کمکی برای انجام ویرایش و تولید فایل های تصویری

CANVA CLIPPINGMAGICCUTOUT

http://www.hassiibb.ir/
https://www.canva.com/
https://clippingmagic.com/
https://www.cutout.pro/
https://www.cutout.pro/


روش های گرفتن اسکرین شات
(کامپیوتر)شات اسکرینهای گرفتن روش 

معرفی نرم افزار اسکرین اسنیپ و کار با آن

(موبایل)روش های گرفتن اسکرین شات 

معرفی نرم افزار های اسکرین شات برای موبایل

http://www.hassiibb.ir/


(کامپیوتر)روش های گرفتن اسکرین شات 

WIN+SHIFT+Sفشردن کلید های

یناسکرافزارنرمباالهایکلیدفشردنبا
زابخشییاهمهمیتوانشدهبازاسنیپ
تهگرفعکس.کردانتخابرانمایشوهحه
دابعتامیشودذ یرهپنهانحافظهدرشده
هایمحیطدرمیتوانو.شوداستهادهاناز

.چسباندانرامجاز

WIN+PRTSCRفشردن کلید های 

مامتشاتاسکرینباالهایکلیدفشردنبا
نامبهایپوشهدروشدهگرفتهوهحه
.میشودذ یرهشاتاسکرین

SYSRQیا PRTSCRفشردن کلید 

کریناسیکتنهاییبهکلیداینفشردنبا
ظهحافدرومیشودگرفتهوهحهکلازشات
نمیتواوورتایندرمیشودذ یرهپنهان
...وپنینتپاوریاوردهایفایلدرراعکس

.چسباند

http://www.hassiibb.ir/


معرفی نرم افزار اسکرین اسنیپ و کار با آن

http://www.hassiibb.ir/


(موبایل)روش های گرفتن اسکرین شات 

کشیدن کف دست روی وهحه هکشیدن سه انگشت روی وهح فشردن دکمه های پاور و ودا

http://www.hassiibb.ir/


معرفی نرم افزار های اسکرین شات برای موبایل

وورتبهشاتاسکرینگرفتنلابلیتباالاندرویدباهوشمندهایگوشیاکثردر•
تووردراما.نیستتریاضافهافزارنرمن ببهنیازوداردوجودافزارینرم
عرفیمبعدانمایشوهحهازگرفتنفیلمبرایکههاییافزارنرمتمامبانیاز

.گرفتنیزشاتاسکرینمیتوانمیشود

http://www.hassiibb.ir/


تولید محتوای فیلم و کلیپ
(کامپیوتر)MOVEساخت  و ویرایش فیلم 

(موبایل)MOVEساخت  و  ویرایش فیلم 

http://www.hassiibb.ir/


(کامپیوتر)MOVEساخت  و ویرایش فیلم 

ADOBE AFTER EFFECTS
طراحیامکانکاربرانبهایحرفهافزارینرمافکتافتر

برای.دهدمیمختلفهایافکتبارامتحرکت اویر
ردتوانمیونداردوجودمحدودیتیافزارنرماینازاستهاده

ویدیوهای،کارتون،فیلم.شدمندبهرهآنازمختلفامور
اینازتوانمیکهاستمواردیجملهازاینترنتوموبایل

وهافیلمرویبرتوانیدمی.کرداستهادهآنهادرافزارنرم
هایافکت،مختلفهایفرمتبا ودویدیوییهایفایل

یتنهادروبیافزاییدآنهازیباییبرایوکنیدایجادجذاب
تمشخ اازیکیاما.کنیدتبدیلوالعیتبهرا ودایده

یادزاافزارنرمایندرنیزادوبیشرکتافزارهاینرمهمیشگی
تدیمبوایحرفهکاربرانکاربراناستهادهامکانآنونرفته
زا وددانشونیازبهتوجهباتوانندمیهرکدامکهاست

.شوندمندبهرهافزارنرمامکانات

ADOBE PREMIERE
یویرایشهاتکنولوژیوامکاناتنهایتباکهافزارینرمپریمیر

کههاییفیلماکثر.سازدمیپذیرامکانهافیلمبرایرالدرتمند
یشیویراوتکنولوژیانواعازاستهادهوکیهیتنهایتباماامروزه
شدهتدوینادوبیمح ولاینباکنیممیمشاهدهایحرفه
کهدنمو الوهموردایندربتوانرا  وویتترینمهمشاید.اند

برایبیت64هاینسخهتنهاادوبیبعدبهاینازاستلراردیگر
Adobe Premiereتنهانه،دهدارائهAdobe Premiereبلکه

After Effectsامراین؛شودمیعرضهبیت64وورتبهتنهاهم
پردازشتواندیگربیت۳2هایسیستمکهاستدلیلاینبههم
رلرانسخهاینکهاینبا.ندارندرامح ولدواینآورسرسامهای
بهتوجهبااماشودن ببیت64عاملسیستمبررویتنهااست
شمچافزایشباافزارنرمعملکردسرعتشدهانجامهایسازیبهینه
اینن بازپسبیت64عاملسیستمکاربرانوشدهروبهروگیری
.کنندحسراحتیبهراسرعتافزایشاینتوانندمینسخه

CAMTASIA STUDIO

CAMTASIA STUDIO
ک،الکترونیآموزشیمح والتسا تایحرفهوکاربردیافزارنرم

رایانهکاربردیافزارهاینرمالکترونیکهایآموزشمخ ووا
وتورمونیوهحهازبرداریفیلمجهتایحرفهافزارینرمازاستهاده

الح.ایستچندرسانهکامالوورتبهآموزشلحظاتتمامیثبت
یتلابلوکیهیتباولدرتمندعیندروسادهافزارینرمانتخاب
قیتموفاولیشرطالکترونیکهایآموزشاینتهیهبرایباالهای
Camtasia.استمسیرایندر Studio Screen Recorderازکه

یلمفانواع لقبرایمطمئنوکاملحلیراهمیکنیددانلود 8 سافت
پیشهکمتنوعیوبسیارامکاناتباکهمدیاستمالتیآموزشیهای
ارانتشوایحرفهویرایشای،حرفهضبطزمینهسهدرکاربرروی
ازدسمینیازبیجانبیافزارنرمهرگونهازراویگذارد،میایحرفه

آموزشسا تمتعددهایلابلیتکناردرافزارنرماینعالوهبه.
ایهچندرسانوالکترونیکهایازمون لقبهلادرالکترونیک،های

.افزایدمیآناهمیتبرکهمهیدیست

http://www.hassiibb.ir/
https://soft98.ir/multi-media/edit-video/2416-adobe-after-effects-cc.html
https://soft98.ir/multi-media/edit-video/2517-adobe-premiere-pro-cc-dl.html
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/680-camtasia-studio.html
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/680-camtasia-studio.html


(موبایل)MOVEساخت  و  ویرایش فیلم 

VIVAVIDEO ADOBE PREMIERE RUSH INSHOT

یکی از بهترین نرم افزار های سا ت و ویراش
فیلم انجام برش، کاهش و افزایش سرعت 

پخش و ذ یره

:امکانات

فیلمافزودن متن، فیلتر، استکیر و موسقی به

سا ت کالژ و ویراش عکس

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.premiererush.videoeditor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot


(موبایل)MOVEساخت  و  ویرایش فیلم 

YOUCUT KINEMASTER FILMORAGO

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.trimmer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wondershare.filmorago


(موبایل)MOVEساخت  و  ویرایش فیلم 

EASYCUT CAPCUT VN VIDEO EDITO

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.video.editor.greattalent
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemon.lvoverseas&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontrow.vlog


روش های گرفتن فیلم از صفحه نمایش
(کامپیوتر)SCR-RECضبط و ذخیره فیلم از صفحه نمایش 

(موبایل)SCR-RECضبط و ذخیره فیلم از صفحه نمایش 

چند سایت منبع گیف

http://www.hassiibb.ir/


(کامپیوتر)SCR-RECضبط و ذخیره فیلم از صفحه نمایش 

ZD SOFT SCREEN
ییکارابانمایشوهحهضبطجهتافزارینرم
برداریفیلمدوربینیکهمانندکهباشدمیباال

رویبرگرفتهوورتهایر دادتمامیوالعی
هایدوربین.کندمیثبترانمایشوهحه
رایزیادبسیارموضوعاتتاهستندلادروالعی

اتاتهالهمچنینکنندثبتپیرامونجهاندر
،اماارکامپیوترنمایشوهحهدرگرفتهوورت

ZD Soft Screen Recorderاستلادرتنها
راوترکامپینمایشوهحهدردادهرخاتهالاتتا

لمفیهایدوربینازبهتربسیاراماکندثبت
.استوالعیبرداری

APOWERREC
چیزیهرتوانیدمیآنتوسطکهکاربردیافزارینرم
ایفیلمماننداستنمایشحالدرشمادسکتاپروی

ردهایبازی،ویدئوییهایکنهرانس،آنالینویدئو
بااشم.کنیدضبطباالکیهیتباراغیرهواجراحال

محیطتوانیدمیApowerRECافزارنرمازاستهاده
به ا منطقهدریاوکاملوورتبهرادسکتاپ
یااودکارتازسهارشیودایباهمراهانتخابیوورت

ت اویرضبطامکاناین،برعالوه.کنیدضبطمیکروفون
تچیکتوانیدمیشماواستپذیرامکاننیزکموب

رمناینباراآموزشیویدیویاکردهضبطرات ویری
مفیلوکنیدضبطهمکناردرهمزمانوورتبهافزار
،MP4،AVIرایجهایفرمتباراشدهضبطهای

WMV،MOVکنیدذ یره.

SNAGIT
یزمینهدرافزارنرمترینمعروفوترینمحبوب
وكارهایانجامومونیتوریوحنهازبرداریعكس

یآسانبهافزارنرماین.استمربوطههایویرایش
طضبامكانشمابه ودمهیدومتنوعابزارهایبا
باهمراهشمامانیتورمحیطازرات ویرینوعهر

بهاربینیدمیچشمبهكههرچهوهانشانهتمامی
ویرهذ كیهیتبافیلمیكوورتبهمختلفطرق
ایشویرترتمامچههرزیباییبهشمانیازوورتدر
فیلمگذاردناشتراكبهدرلدرتمندتوانایی.كندمی
این وبهایویژگیدیگرازشدهسا تههای

.استمح ول

http://www.hassiibb.ir/
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/14881-ZD-Soft-Screen-Recorder.html
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/15117-apowerrec.html
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/105-snagit-2019-1-3-full.html


(موبایل)SCR-RECضبط و ذخیره فیلم از صفحه نمایش 

AZ SCREEN RECORDER MOBIZEN XRECORDER

ضبطهایافزارنرمترینطرفدارپرازیکی
یبراشاتاسکرینگرفتنونمایشوهحه
گوشی

:امکاتات

شناورمنویودکمهدارای

نمایشوهحهروینوشتنبرایللمابزار

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4946092157052757127
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsupport.mvagent
https://play.google.com/store/apps/details?id=videoeditor.videorecorder.screenrecorder


(  سایت)ضبط و فیلم برداری از صفحه نمایش به صورت انالین 

APOWERSOFT

بهیازنبدونمی کندکمکشمابهسایتاین
بهود کامپیوتربررویایبرنامههیچن ب
 ودنمایشوهحهازکروممرورگرکمک
دارداینترنتبهنیازلاعدتا.بگیریدفیلم

http://www.hassiibb.ir/
https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder


چند سایت منبع گیف

REDDIT TENOR GIPHY

http://www.hassiibb.ir/
http://reddit.com/r/gifs/
https://tenor.com/
https://giphy.com/


برش، میکس،  فشرده سازی و نمایش فیلم
(موبایل و کامپیوتر)MOVEنرم افزارهای تک منظوره برش فیلم 

(موبایل)MOVEنرم افزارهای  تک منظوره میکس و صداگذای فیلم 

(موبایل )MOVEنرم افزارهای فشرده سازی فیلم 

(کامپیوتر)MOVEنرم افزارهای تک منظوره میکس و صداگذای فیلم 

MOVEاپ های خاص و تک منظوره نمایش فیلم 

http://www.hassiibb.ir/


(موبایل و کامپیوتر)MOVEنرم افزارهای تک منظوره برش فیلم 

UPLAYER SPLITTERYOUCUT

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=video.crop.audio
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4884771566977906011
https://play.google.com/store/apps/details?id=video.crop.audio
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psma.videosplitter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.trimmer


(موبایل)MOVEنرم افزارهای  تک منظوره میکس و صداگذای فیلم 

اهنگ ریمیکس MADLIPZ VMER VIDEO

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tianxingjian.supersound
https://play.google.com/store/apps/details?id=madlipz.eigenuity.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clogica.videomerger


(موبایل )MOVEنرم افزارهای فشرده سازی فیلم 

VIDEO COMPRESSOR VIDEO COMPRESSOR

:کامپیوتر

:موبایل

کمپرسور ویدئو

هند بریک: کامپیوتر

ویدیو کمپرسور: موبایل

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pandavideocompressor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idea.videocompress
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.video_converter.video_compressor


(کامپیوتر)MOVEنرم افزارهای تک منظوره فیلم 

YOUCOMPRESS

یک سایت برای فشرده سازی فیلم 

WINX HD VIDEO

بهمفیلهایفرمتتبدیلبرایافزارنرمیک
تکیهیوحجمافزایشوکاهشویک دیگر

فیلم

HANDBRAKE

یک نرم افزار کم حجم برای فشرده سازی 
فیلم 

http://www.hassiibb.ir/
https://www.youcompress.com/
https://soft98.ir/multi-media/convert/761-WinX-hd-video-converter-deluxe.html
https://soft98.ir/multi-media/convert/3642-handbrake.html


MOVEاپ های خاص و تک منظوره نمایش فیلم 

VLC FOR ANDROID KMPLAYER MX PLAYER

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kmplayer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad


ساخت انیمیشن های دو و سه بعدی
& 3D MODELساخت  ANIMATION(کامپیوتر)

(موبایل)ANIMATIONساخت انیمیشن  

نمونه انیمیشن ساخته شده با فلیپاکلیپ

http://www.hassiibb.ir/


& 3D MODELساخت  ANIMATION(کامپیوتر)

مایا بلندر  تری دی مکس

http://www.hassiibb.ir/
https://soft98.ir/software/3d-tools/2336-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7-2020.html
https://soft98.ir/software/3d-tools/14411-blender.html
https://soft98.ir/software/3d-tools/2335-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B3.html


(موبایل)ANIMATIONساخت انیمیشن  

PICSART ANIMATOR STICKMAN FLIPACLIP

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.animate
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appolo13.stickmandrawanimation
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vblast.flipaclip


نمونه انیمیشن ساخته شده با فلیپاکلیپ

http://www.hassiibb.ir/


(ارائه و پخش خودکار)تولید محتوای چند رسانه ای 
(موبایل)-POWERPOINTویرایش و مشاهده فایل ارائه مطلب 

(کامپیوتر)POWERPOINTارائه مطلب 

(کامپیوتر)MULTIMEDAچند رسانه ای 

http://www.hassiibb.ir/


(موبایل)-POWERPOINTویرایش و مشاهده فایل ارائه مطلب 

WPS OFFICE OFFICESUITE MICROSOFT POWERPOINT

توامحتولیدوارائهانجامجهتافزارنرمترینکامل

:امکانات

متنرویبرالزمهایویرایشتمامانجام

لمفیوعکسرویکاربردیهایویرایشاکثرانجام

ووتوودارویکاربریهایویرایشاکثرانجام

رونیبیودرونیلینکهایپرولینکایجادلابلبت

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.office
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.powerpoint


(کامپیوتر)POWERPOINTارائه مطلب 

ARTICULATE STORYLINE
.ندکمیکمکالکترونیکیآموزشهایدورهایجاددرشمابه
واشدبمیمبتدیانبرایسادهومهیدایبرنامهافزارنرماین
اینمتخ  ینبرایرالدرتمندیهایویژگیحالعیندر

هایدورهازاسالیدشوسا تبرای.کندمیفراهمزمینه
ازانیدتومیافزار،نرماینتوسطتعاملیالکترونیکیآموزش
وورتدروکنیداستهادهبرنامهدرموجودآمادههایلالب
لالبهایویژگیوتنظیماتتغییروسازیسهارشیبهلزوم

ترذابجبرایتوانیدمیشمااینبرعالوه.بپردازیدانتخابی
موجودوشدهطراحیکارتونیکاراکترهایازآموزش،نمودن

کهمهیدیامکاناتازیکی.کنیداستهادهافزارنرمدر
Articulate Storylineتواناییدهد،میلرارشماا تیاردر

.دمیباشاسالیدشوهادرکوییزایجادوسوالنمونهطراحی

MICROSOFT OFFICE

براییکپارچههاینرم افزاربرگیرندهدراداریمجموعهیک
.استشدهسا تهویندوزمایکروسافتهایعامل سیستم 
ییعنلبلینسخهباچندانیتهاوت2021آفیسنهایینسخه
طراحینحویبهرامجموعهاینمایکروسافتندارد؛2018
ریتسریعهمکاریوبیشتروریبهرهبتواندکاربرکهکرده
اجازهرکاربچندبهمایکروسافتجدید،نسخهدر.باشدداشته
.کنندکارمشترکپروژهیکرویهمزمانب ورتتادهدمی

http://www.hassiibb.ir/
https://soft98.ir/software/15756-Storyline.html
https://soft98.ir/software/office/2022-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%DB%8C%D8%B3.html


(کامپیوتر)MULTIMEDAچند رسانه ای 

ADOBE ANIMATE

ریابزاادوبیمحبوبولدرتمندافزارنرمانیمیت
میکارانمدیامالتیووبطراحانبرایمناسب
ودهنمسعیادوبیشرکتجدیدنسخهدرکهباشد

محیطوکدنویسیونوسیبرنامههایلابلیت
زارابنمودناضافهباحالعیندرودادهاتقاراکاری

نیزراطراحاننیازهاینمودهسعیجدیدطراحی
هبتوانمیجدیدهایویزگیدیگراز.سازدمرتهع
ووبایلمدستگاهپشتیبانلدرتمند،متنموتوریک

ازینویسبرنامهابزارهایافزایشوکاراییتسهیل
Adobeهایویژگی Animateنموداشاره.

INDIGO ROSE AUTOPLAY

میشماربهاتورانسا تهایافزارنرمترینکاملازیکی
جذابکاربریواسطباوامکاناتازغنیبسیارابزاری.رود

رتووبهفشردههایلوحسا تبرایکاربرانتاشدهباعث
AutoPlay.آورندرویافزارنرماستهادهازبهمدیامالتی

Media Studioتااستآمادهپیشازهایطرحدارای
هاطرحاینازاستهادهحتیوگرفتنالگوبابتوانندکابران
هادهاست.نمایند لقایحرفهحالعیندروزیباهاییاتوران

کاربرانمیاندرمدیامالتیهادیویدیوهادیسیاز
کارهایازایرزومهکهاینبرایهاشرکت.داردرواجبسیار
دیسیازهمگینمایندتهیهمشتریانجذببرایرا ود
ادیزیهایافزارنرمالبته.کنندمیاستهادهمدیامالتیهای

هاآنازفشردههایلوحاینسا تدربایدکههستند
کرداستهاده

http://www.hassiibb.ir/
https://soft98.ir/software/flash-tools/2425-adobe-animate.html
https://soft98.ir/multi-media/759-indigo-rose-autoplay-media-studio.html


تولید محتوای مدل سازی سه بعدی
(کامپیوتر)3D MODELساخت مدل های سه بعدی تخصصی مهندسی 

(کامپیوتر)10نرم افزار های مرتبط ب مدل های سه بعدی در ویندوز 

(موبایل)3D MODELساخت مدل های سه بعدی عمومی 

(موبایل)مجسمه تراشی 

(موبایل)باز کردن فایل های مدل های سه بعدی 

ARطریقه ی اجرا و مشاهد فایل های واقعیت افزوده 

VRنمونه ای از کاربرد فناوری واقعیت افزوده یا 

VRطریقه مشاهده فایل های واقعیت مجازی 

( 3DMODEL)سایت های مرجع دانلود مدل های سه بعدی

http://www.hassiibb.ir/


(کامپیوتر)3D MODELساخت مدل های سه بعدی تخصصی مهندسی 

سالید ورک کتیااتوکد

http://www.hassiibb.ir/
https://soft98.ir/software/engineering/3574-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9-2020.html
https://soft98.ir/software/engineering/2355-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%80%D9%88%DA%A9%D9%80%D8%AF-2021.html
https://soft98.ir/software/engineering/3461-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7.html


۱۰نرم افزار های مرتبط با مدل های سه بعدی در ویندوز 

وسا تبرایافزارنرماین
بعدیسههایمدلمشاهده

.استاستهادهلابلساده

وامیزیرنگبرایافزارنرماین
بهبعدیسههایمدلمشاهده

رمنازایناستهادهبامی رودکار
هسهایمدلبهمی توانیدافزار
ببخشیددوبارهجانیبعدی

مدلمشاهدهجهتافزارنرماین
دربعدیسههایانیمیشنوها

انواعو.استشدهایجادویندوز
بعدیسههایفرمتازمختلهی

.می کندبازرا

ودانلودبرایافزارنرماین
بهبعدیسههایمدلمشاهده

.افزودهوالعیتعینککمک

http://www.hassiibb.ir/


(موبایل)3D MODELساخت مدل های سه بعدی عمومی 

FREE CAD 3D MODEL 3D MODELING ONSHAPE 3D CADSDF 3D

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wuweido.cad
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inforcegames.app3dmodelling
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onshape.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ascon.subdivformer


(  موبایل)مجسمه تراشی 

CREALITY CLOUD - 3D NOMAD SCULPT SCULPT+

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cxsw.sdprinter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stephaneginier.nomad
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Endvoid.SculptPlus


(موبایل)باز کردن فایل های مدل های سه بعدی 

DWG FASTVIEW CAD ASSISTANT EDRAWINGS

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gstarmc.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.opencascade.cadassistant
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidworks.eDrawingsAndroid


ARطریقه ی اجرا و مشاهد فایل های واقعیت افزوده 

و)غیرمستقیمیامستقیمزنده،فیزیکینماییک•
رامونپیراعناوریکهاست،(کاربرباتعاملدرمعموالا 
اساسبرعناوراین.می کنداضافهافرادوالعیدنیای

پردازشودریافتطریقازکهکامپیوتریتولیدات
ودا،مانندورودیسنسورهایتوسطکاربراطالعات
جی پی اسداده هاییاگرافیکیت اویرویدئو،

مردمزندگیواردروزافزونجهشبااستسال هاتکنولوژیرشدروند.می شودایجادمی باشد،
انجامفیزیکیوورتبهفقطلبالا کهکارهاییازبسیاری.استشده

ازی هات ویرسوپیکسل هاگرفتنلرارهمکنارباحاضرحالدرمی شد،
دررارگالرویلباسمی توانندکاربرانکهوورتاینبه.می شودانجام
رویراموییمدلاینکهیا.بپوشندراآناینکهبدونببینند ودتن

.بروندآرایشگاهبهآنکهازلبلببیندسر ود

http://www.hassiibb.ir/


VRنمونه ای از کاربرد فناوری واقعیت افزوده یا 

http://www.hassiibb.ir/


VRطریقه مشاهده فایل های واقعیت مجازی 
جلویمجازیمحیطآندرکهاستفناوری•

حرکتاساسبرومی گیردلرارکاربرچشم
اطارتبوتعاملمحیطآنباکاربربدن،وسر

رسرویبرهدستیکوالعدر.می کندبرلرار
گارساز اوبدنحرکاتباوگیردمیلرارکاربر

یم نوعدنیاییکشده،شبیه سازیوالعیتیک.می شودکنترلو
اسبمنفنیتجهیزاتبارا ودمی تواندکاربرکهاست
می کندعملشکلاینبهفناوریاین.دهدلرارآندر
بهکاربران.می دهدلرارتجربهیکدرونراکاربرکه

در ود،مقابلدرنمایشوهحهیکمشاهدهجای
توسطمجازیوالعیتمحیطیک.هستندسه ُبعدیدنیاییکباتعامل

.می آیدوجودبها ت اویاپلیکیشن های
گرافیکوورتبهمحیط هااینازبر ی

ایویدئوهادیگربر یوبعدیسهورایانه ای
والعیمحیط هایازدرجه ای۳60ت اویری
.شده اندفیلمبرداریلبلازکههستند

http://www.hassiibb.ir/


( 3DMODEL)سایت های مرجع دانلود مدل های سه بعدی

SKETCHUP 3DSKY CGTRADER

http://www.hassiibb.ir/
https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=en&login=true
https://3dsky.org/
https://www.cgtrader.com/free-3d-models


MOONARCH 3BODY SOFTSAAZ

http://www.hassiibb.ir/
https://moonarch.ir/my-account/
https://3body.ir/
https://softsaaz.ir/


3DINGA 3D4DL 3DMODELS

http://www.hassiibb.ir/
https://3dinga.com/
https://3d4dl.com/
http://3dmodels.ir/


SOLIDCAD TURBOSQUID 3DMAXOBJECT

http://www.hassiibb.ir/
http://solidcad.ir/
https://www.turbosquid.com/Search/Index.cfm?keyword=sex+girl&media_typeid=2
https://3dmaxobject.com/


نرم افزار های مفید آموزشی 

(موبایل)اپلیکیشن های اموزشی 

MOZAWEBمعرفی سایت 

PHETمعرفی سایت 

اپلیکیشن و سایت های اموزشی 

(موبایل)

نرم افزار های طراحی پالن سه بعدی

(موبایل و کامپیوتر)نرم افزار های رسم نمودار 

نرم افزار شبیه ساز

نرم افزار های اناتومی سه بعدی

گوگلمعرفی سایت اناتومی 

نرم افزار سودمند گوگل

http://www.hassiibb.ir/


(موبایل)اپلیکیشن های اموزشی 

3D ENGINEERING

ومتحرکبعدیسهمدلی56 داراینرم افزاریک
وز،سبرونوسوزدرونموتورانواعنظیردلیق،
بال،گریپرگاورنر،کالچ،انواعگیربکس،انواع

وپپمفن،توربوشیرفلکه،انواعهلیکوپتر،
هنگتتراش،دستگاهشونده،تنظیمهایدریچه

m4،اد،بتوربین یاطی،چرخدستی،نارنجک
دوینو،اربردگرافیک،کارت،پایرزبریبردپنکه،

....و

CHEMISTRY & PHYSIC

هبکه.استرایگانوعالی(افزارنرم)سایتیک
علمبامرتبطهایآزمایشتماممی توانآنکمک
امانجاکتیووعملیوورتبهراشیمیوفیزیک

وبازیباهمراهتجربیوعمیقیادگیری.داد
.می شودممکنافزارنرماینکمکبهسرگرمی

ابمرتبطتاریخیهایآزمایشتمامسازیشبیه
پایهتمامیبرایمناسبشیمی،وفیزیکدرس
درسیهای

MOZAIK3D

نانیمیشو بعدیسهمدلکهعالیشرکتیک
اینازاستهادهبرای.می کندتولیدآموزشیهای
زایاوبشویدآنسایتواردمی توانیدهامدل
.نیدکاستهادهشرکتاینموبایلیافزارهاینرم

انرایگوورتبهشرکتاین دماتازبسیاری
.داردلرارعمومدست رسدر

وسایلجانوران،وانسانبدن:نظیرهایمدل
...وهاسا تمانا تراعات،مختلف،

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vaibhavkokare.thirddimension
https://www.aparat.com/v/RhLef
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kiwix.kiwixcustomphet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.mozaik3dviewer
https://www.aparat.com/v/RhLef


MOZAWEBمعرفی سایت 

http://www.hassiibb.ir/


PHETمعرفی سایت 

http://www.hassiibb.ir/


(موبایل)اپلیکیشن و سایت های اموزشی 

LEARNIT

ازشدهبرداریکپیایرانینرم افزاریک
زبانیادگیریجهتممورایزنرمافزار
نیسترایگان.انگلیسی

MEMRISE

جهتعالیسایتیکوافزارنرمیک
هروالمللیبینهایزبانانواعیادیگری
رارتکومروربهنیازاونیادگیریکهچیزی
همهبرایلغتدفترچهایجادامکان.دارد
ی،پزشکاوطالحاتوتخ  یلغات:مثل

تحریم...وحقولیمهندسی،

SOLOLEARN

یری یک نرم افزار و یک سایت عالی برای یادگ
انواع زبان ها کد نویسی

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/developer?id=LearnitTeam
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sololearn


نرم افزار های طراحی پالن سه بعدی

FLOOR PLAN CREATOR PLANNER 5D. INTERIOR ROOM PLANNER

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.planmieszkania.android
https://www.aparat.com/v/Dtz9d
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planner5d.planner5d
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icandesignapp.all
https://www.aparat.com/v/Dtz9d


(موبایل و کامپیوتر)نرم افزار های رسم نمودار 

ماشین حساب گرافیکی
MATHLAB

GRAPHEREQUATIONVisual Math 4D LiteGEOGEBRA

بهکمکمنظوربهجبراجئورایگانافزارنرم
لهجمازمختلفریاضیمحاسباتبرایکاربران
هندسهوجبر،انتگرالودیهرانسیلحساب
برنامهجائیکهآناز.استشدهطراحی

GeoGebraاواجنویسیبرنامهزبانبرمبتنی
بمناسکاریفضایبودنن بازباید،است
اولحاطمینانآنازاستهادهازلبل،برنامهاین

دنافزوامکانبرنامهاینازاستهادهبا.نمایید
آنبامرتبطمحاسباتانجاموبردارهاونقاط
و(برداریکطولگیریاندازهمانند)ها

مقاطع،محورهاو طوطباکارهمچنین
،هانامساوی،هامنحنی،هالوسومخروطی

ویژگیازدیگریکی.داردوجودتوابعوهابازه
ازاستهادهواعدادایجادامکانبرنامهاینهای

محاسباتوعباراتبرایEulerوπثابتمقادیر
وایازباکارامکانبرنامهاینهمچنین.باشدمی
،جمع)ماتریسعملگرهای،بولنمتغیرهای،

هاعکسونوشتاریهایپیام،(ضربوتهریق
.کندمیفراهمرا

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.mathlab.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.mathlab.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.grapher
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RonnyCSHARP.VisualMATH4DLite
https://soft98.ir/software/engineering/629-geogebra.html


نرم افزار شبیه ساز 

MACRO PLC - SIMULA

شبیه ساز مدار و 
plcنرم افزار 

VERNIER CALIPER

و شبیه ساز کولیس
میکرومتر

CNC SIMULATOR

اه شبیه ساز دستگ
ق  یلی دلی-تراش 

AUTO LEVEL LATHE SIMULATOR LATHEWORKER

اه شبیه ساز دستگ
تراش الته

اه شبیه ساز دستگ
cnc

موتور شبیه ساز 
بنزینی

OTTO ENGINE

بررسیشبیه ساز 
سطح  ودکار

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.macroplc365297
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vernier.tavifom
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtlab.cncsim_free
https://www.aparat.com/v/fXctn
https://www.aparat.com/v/HMwsu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laymanengineer.AutoLevel
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtlab.lathesim_lite
https://www.aparat.com/v/esPhj
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uigames.latheworker
https://www.aparat.com/v/esPhj
https://www.aparat.com/v/fXctn
https://www.aparat.com/v/HMwsu
https://www.aparat.com/v/slW4m
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.ottoengine&hl=fa&gl=US
https://www.aparat.com/v/slW4m


نرم افزار های اناتومی سه بعدی 

COMPLETE ANATOMY ANATOMY LEARNING BIODIGITAL HUMAN

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a3d4medical.completeanatomy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AnatomyLearning.Anatomy3DViewer3
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biodigitalhuman.humanAndroid
https://www.aparat.com/v/lYVgs
https://www.aparat.com/v/lYVgs


معرفی سایت اناتومی گوگل

http://www.hassiibb.ir/


نرم افزار سودمند گوگل

گوگل کستترنسلیت
GOOGLE KEEP

بهیاداشتدفترچههایافزارنرمبهتریناز
یریت وووتی،متنی،بردارییادداشتمنظور

وآنالینوورتبهلیستچککردندرستو
آفالین
:امکانات
OCRونوشتهبهعکستبدیل
نقاشیکشیدنونویسیدست

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep


ذخیره سازی
فایل های پاک شده( بازگردانی)ریکاوری 

(فضای ذخیره سازی ابری شخصی)فایلذخیره ابری 

(فضای ذخیره سازی ابری عمومی)سایت های آپلود رایگان فایل

http://www.hassiibb.ir/


ریکاوری فایل های پاک شده

EASEUS DATA RECOVERY

لادرکاربرانآنکمکبهکهافزارینرم
دردادهدستازاطالعاتتابود واهند
ردموجودابزارکمکبهرا ودهایسیستم

زارافنرمایندر.نمایندبازگردانیافزارنرم
ربرانکا،هافایلبازگردانیلابلیتبرعالوه
تمسیسازشدهپاکهاپارتیشنتوانندمی
.کنندبازیابینیزرا

ONTRACK EASYRECOVERY

عاتاطالبازیابیافزارهاینرمبهترینازیکی
لدرتمندبرنامهبا.باشدمیشدهپاک

EasyRecoveryابوساده یلیتوانیدمی
ار ودیشدهحذففایلولتاندکیورف
نرماینچپسمتدر.برگردانیدوپیدا
هاآنکمکبهکهداردوجودهاییگزینهافزار
بهراتانشدهحذفاطالعاتتوانیدمی

.برگردانیداندشدهحذفکههرنوعی

RECUVA

بازیابیزمینهدرمتعددیافزارهاینرم
تب ورشدهپاکیارفتهدستازاطالعات
هردارند،وجوددیسکهاردرویازت ادفی

کارکردبازیابیافزارهاینرماینازیک
درهاآنلدرتکهمعنیبدیندارند،متهاوتی
هاوتمترفتهدستازاطالعاتبازیابیزمینه
ولدرتمندافزارهاینرمازیکیباشد،می

ودنبرایگانکهزمینهایندرجدیدنسبتا
باشدمیآناولیهایمزیتازآن

http://www.hassiibb.ir/
https://soft98.ir/software/recovery-data/2455-EASEUS-Data-Recovery-Wizard-Professional.html
https://soft98.ir/software/recovery-data/283-Ontrack-Easyrecovery-Professional.html
https://soft98.ir/software/recovery-data/538-Recuva.html


(فضای ذخیره سازی شخصی)ذخیره ابری فایل 

DROPBOX GOOGLE DRIVEMICROSOFT ONEDRIVE

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.skydrive


(فضای ذخیره سازی ابری عمومی)سایت های آپلود رایگان فایل

UUPLOAD

فایلهربرایمگابایت100تاآپلود
بیشترهایفرمتبافایلآپلودامکان

دانلودبدونهایفایلبیشترماندگاری
عکسحذفومدیریتبرایشخ یگالری

فایلو

PICOFILE

بیستسازیذ یرهفضایرایگان،آپلود
سادهکاربریپنلوگیگابایتی

ذ یره سازی نامحدود

ایتسدرنامثبتفضااینازاستهادهشرط
.استاسکایبالگ

UPLOADBOY

ودسازیذ یرهفضایرایگان،اپلود
لویکاربریپنلوگیگابایتی

نشدندانلوددروورتهافایلشدنپاک
کاربرانتوسطمدتطوالنی

http://www.hassiibb.ir/
https://uupload.ir/
https://www.picofile.com/
http://uploadboy.ir/


مدیریت فایل 
(موبایل)نرم افزار های مدیریت فایل 

جهت مدیریت  فایلسودمند سایت های 

http://www.hassiibb.ir/


(موبایل)نرم افزار های مدیریت فایل 

CX FILE EXPLORER FILE MANAGER PLUS GOOGLE FILES

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cxinventor.file.explorer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphainventor.filemanager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files


(موبایل)نرم افزار های مدیریت فایل 

FILE COMMANDER SAMSUNG MY FILESMI FILE MANAGER

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.fileman
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sec.android.app.myfiles
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mi.android.globalFileexplorer


(موبایل و کامپیوتر)نرم افزار فشرده سازی فایل 

ZARCHIVER PDFفشرده سازی فایل  RAR

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zdevs.zarchiver
https://play.google.com/store/apps/details?id=smartapps38.pdf.compressor.compress.file.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rarlab.rar


سایت های سودمند

ASPOSE
برایزیادیهایابزاردارایسایتاین

از.استفایلمختلفانواعویرایشودستکاری
سایتاینامکاناتجمله
افهاضوحذف،دیگریکبهفایلانواعتبدیل
....وفایلانواعبهمارکواترکردن
یفگبهمتنتبدیلوت اویرزمینهپسحذف

....وت اویردرمتنتشخیص

CLOUDCONVERT

این سایت  فرمت های مختلف فایل را به
.یکدیگر تبدیل می کند

http://www.hassiibb.ir/
https://www.aspose.app/
https://cloudconvert.com/


(  خصوصی و محدود)انتقال و اشتراک محتوا 
انتقال و اشتراک بین دو موبایل

(لپتاپ)انتقال فایل بین موبایل و کامپیوتر

(برد و قلم/ وب کم / میکروفن )اتصال موبایل به لپتاپ به عنوان

http://www.hassiibb.ir/


انتقال و اشتراک بین دو موبایل

SHAREIT WEBSHARE SHAREME

توسطشدهسا تهرایگانافزارنرمیک
بلیغاتتنداشتندلیلبهکهشیائومیشرکت

وایتشیرهایافزارنرمدوجدیرلیببه
استشدهتبدیلزاپیا

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lenovo.anyshare.gps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dewmobile.kuaiya.web
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.midrop


(جهت انتقال فایل)طریقه ی متصل کردن موبایل به کامپیوتر

ویلموبابینرا ودهافایلمی توانروشسهبهکلیطوربه•
لشامسخت افزاریهایروش.دادانتقال(لپتاپ)کامپیوتر

حافظهکارتکردن ارجیاوUSBکابلهمانیاشارژکابل
دراستزیادبسیارروشایندرفایلانتقالسرعت.می شود
وجودهاروشایندرهافایلدیدنآسیباحتمالعوض
ازفلشیاوکابلکردنجداهنگامدراستممکن.دارد

درهکنرم افزاریهایروشدر.برسدآسیبهافایلبهکامپوتر
اماتاسکمترفایلانتقالسرعتمیشویمآشناآنهاباادامه
.داردبیشتریامنیت

http://www.hassiibb.ir/


(فایلجهت انتقال)روش های نرم افزاری متصل کردن موبایل به کامپیوتر

AIR DROID

وشدهوولWiFiبهAirDroidبرنامه
واردبامیگذارد،شماا تیاردرراIPیک

هوهحواردکامپیوتر،مرورگردرIPآنکردن
.شویدمیبرنامهاینمدیریت

.می شودتوویه

SEND ANYWHERE

بهنتلهات البرایشارژکابلازاستهاده
رینتمطمئنوتریناسانازیکیکامپیوتر
باشیدداشتهدلتبایداما.استهاروش
پاکامکاننادرستکردنجداوورتدر

کارترویبرشدهذ یرههایفایلشدن
.داردوجودحافظه

SHAREITZAPYA 

ازاپییاایتشیرافزارنرمازاستهادهبا
رایگانهایافزارنرمیاوویندوزنسخه
.یگوشسازندهکمپانیتوسطشدهسا ته

ویندوزنسخهزاپیا

ویندوزنسخهایتشیر

http://www.hassiibb.ir/
https://soft98.ir/android/file-manager/3861-airdroid.html
https://soft98.ir/android/file-manager/615-send-anywhere-file-transfer.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lenovo.anyshare.gps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dewmobile.kuaiya.play&hl=fa&gl=US
https://soft98.ir/android/file-manager/17478-Zapya.html
https://soft98.ir/android/file-manager/17725-shareit.html


(د و قلمبر/ وب کم / میکروفن)متصل کردن موبایل به کامپیوتر به عنوان 

VIRTUALTABLET LITE (S-PEN)

وانیدمی تطریقسهبهنرمافزاراینازاستهادهبا
هبللموبردعنوانبهرا ودموبایلگوشی

ازاستهادهبا.کنیدمت ل ودکامپیوتر

بلوتوث

وای فای

یو اس بیکابل

DROIDCAM

گوشیتبدیلبرایرایگانافزارینرم
ورتب یاکابلتوسطکموببهاندرویدی

.شدمیباویندوزدرآنازاستهادهوسیمبی
دهدمیامکانشمابهDroidCamبرنامه
لووکامپیوتربهرا وداندرویدیگوشی
.نیدکاستهادهکموبعنوانبهآنازوکنید

WO MIC
وانیدمی تطریقسهبهنرمافزاراینازاستهادهبا

هبمیکروفنعنوانبهرا ودموبایلگوشی
ازاستهادهبا.کنیدمت ل ودکامپیوتر

بلوتوث

وای فای

یو اس بیکابل

http://www.hassiibb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunnysidesoft.VirtualTablet.lite&hl=fa&gl=US
https://soft98.ir/internet/1871-droidcam.html
https://wolicheng.com/womic/#div_download


(عمومی و نامحدود)انتشار محتوا 
!انتشار محتوا و کسب درآمد

سایت های اپلود فایل

معرفی سایت اپارات

معرفی سایت گاما

http://www.hassiibb.ir/


!انتشار محتوا و کسب درآمد

YOUTUBE GAMA APARAT

http://www.hassiibb.ir/
https://www.youtube.com/
https://gama.ir/search?type=azmoon
https://www.aparat.com/


(فضای ذخیره سازی ابری عمومی)سایت های آپلود رایگان فایل

UUPLOAD

فایلهربرایمگابایت100تاآپلود
بیشترهایفرمتبافایلآپلودامکان

دانلودبدونهایفایلبیشترماندگاری
عکسحذفومدیریتبرایشخ یگالری

فایلو

PICOFILE

بیستسازیذ یرهفضایرایگان،آپلود
سادهکاربریپنلوگیگابایتی

ذ یره سازی نامحدود

ایتسدرنامثبتفضااینازاستهادهشرط
.استاسکایبالگ

UPLOADBOY

ودسازیذ یرهفضایرایگان،اپلود
لویکاربریپنلوگیگابایتی

نشدندانلوددروورتهافایلشدنپاک
کاربرانتوسطمدتطوالنی

http://www.hassiibb.ir/
https://uupload.ir/
https://www.picofile.com/
http://uploadboy.ir/


معرفی سایت اپارات
یلم شما میتوانید محتوای  ود را که به ودورت فد

ا تهیه کرده اید در سدایت آپدارات آپلدود کنیدد تد
عالوه بر ذ یدره سدازی آنهدا بده ودورت ابدری و 

ان رایگان از تماشای فدیلم هایتدان توسدط دیگدر
.کسب درآمد کنید

ایت آپلود کردن فیلم ها در سدباشیدداشتهتوجه
آپارات میتواند به دو ودورت عمدومی و شخ دی

یلم هم چنین می توانید از لیندک فد. وورت بگیرد
های  ود در وبالگ و یا وب سایت  ود استهاده

.کنید
:درآمدشرایط کسب

(دنبال کننده)نهر فالوور200داشتن حدالل .1
هنددهدنشربازویا)باشد  ودتانفیلم تولید.2

(آن باشید
ا یدرمداهسهدرتماشاساعت۳000اللحد۳.

.باشیدداشته
RPMمبنای کسدب درآمدد پدارامتری بده نام .4

بار بداز شددن فدیلم 1000که به ازای هر . است
ناموت 000 1ناموت تدا 000 شما مبلغی بدین 

.به حساب شما واریز میشود

http://www.hassiibb.ir/


معرفی سایت گاما

زمدون سایت گاما به عنوان بزرگ ترین گنجینه آ
و  محتددوای آموزشددی بددرای دانش آمددوزان و 

.  معلمان ایرانی به شمار می رود

هددایروشازاسددتهادهبددامی توانندددمعلمددان
.کسب کننددرآمد سایتایندرگوناگون

فروش نمونه سوال و برگه امتحانی.1
، فروش محتوای آموزشی شامل فدیلم، پداور.2

پی دی اف
آنالیدن عمدومی و آمدوزشکدالستشکیل۳.

  ووی
ایثبت تست های چهار گزینه .4

ناموت( 50 تا 600)تهر تس
ضبط فیلم تحلیل تست آموزشی.5

ناموت( 800 تا 600)هر دلیقه 

http://www.hassiibb.ir/


معرفی سایت کالسور

 دط وشهستید جزوهدانش جوکهوورتیدر
می نویسید و یا مقاالت و تحقیدق هداییکاملو

دارید که می  واهید از طریق فروش آنهدا کسدب 
ور سدر درآمد کنید پیشنهاد می کنم به سایت کالس

. بزنید
ن سایت لیمت جزوه ها رو  ود شما تعییاینتو

.می کنید

http://www.hassiibb.ir/


ساخت و برنامه نویسی نرم افزار 

http://www.hassiibb.ir/


.....در حال تکمید•

http://www.hassiibb.ir/


ساخت و برنامه نویسی سایت و وبالگ
مراحل کلی ساخت سایت

ایجاد یک وبالگ

سایت های میزبان وبالگ ایرانی

http://www.hassiibb.ir/


مراحل کلی ساخت سایت

خرید 
دامنه

اجاره 
هاست

مدیریت
محتوا

http://www.hassiibb.ir/


نحوه ی ایجاد یک وبالگ
هبوکرده ریداریرا ودا ت اویدامنهابتدابایدسایتیکسا تبرای•

(ابریسازیذ یرهفضای)هاستاجاره یبابتماهانههزینهیکآندنبال
بایدیدنباشآشنامحتوامدیریتوسایتطراحیباکهدروورتی.بکنیدپردا ت

همه یزافراربرایترسادهراهیکاما.بکنیدپردا تمبلغینیزهاکاراینبابت
.استوبالگسا تهمآنداردوجودهاهزینهاین

ادامهدرکهوبمیزبانهایسایتازیکیازاستکافیوبالگسا تبرای•
لرارشماا تیاردررایگاندامنههاسایتاین.کنیداستهادهاستشدهمعرفی
اتنه.می دهندانجامشمابرایرامحتوامدیریتولالبطراحیحدودیتاوداده
سایتدرآنهابارگذاریو ودمطالبنوشتندهیدانجامبایدشماکهکاری
فضایکرفبهبایدحجیمهایفایلسایروعکسفیلم،دادنلراربرایالبته.است
افیکرایگانابریسازیذ یرهفضاییکتهیهبرای.باشیدابریسازیذ یره
(فایلرایگانآپلودهایسایت).کنیداستهادهاندشدهسا تهمنظوراینباکههاییسایتازاست
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سایت های میزبان وبالگ ایرانی

BLOGSKYبالگ اسکای        

ارککهوبالگمیزبانهایسایتازدیگریکی
امکانو.استراحتوسادهآنباکردن

.دمیدهشمابهراحتیبهراوبالگچندسا ت

BLOGبالگ                         

وبمیزبانهایسایتترینطرفدارپراز
ظیرنکهداردجالبیوزیادبسیارهالابلیت

(منپیشنهاد).نداردوجودهاسایتسایردرآن

BLOGFAبالگها                    

رانایدرفارسیوبالگمیزبانسایتاولین

.  هنوز هم کابران بسیار  زیادی دارد

http://www.hassiibb.ir/
https://www.blogsky.com/
https://blog.ir/
http://www.blogfa.com/


آموزش انالین
برگذاری کالس های انالین صوتی و تصویری

GOOGLE MEETآموزش کار با نرم افزار و سایت گوگل میت 

http://www.hassiibb.ir/


برگذاری کالس های آنالین صوتی و تصویری

SKYROOM ADOBE CONNECT GOOGLE MEETLIVE BOARD

http://www.hassiibb.ir/
https://meet.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inconceptlabs.liveboard
https://www.aparat.com/v/1aL2q
https://www.aparat.com/v/1aL2q


GOOGLE MEETآموزش کار با نرم افزار و سایت گوگل میت 

http://www.hassiibb.ir/


ارزشیابی آنالین و فرم های نظرسنجی
برگزاری ازمون های انالین

http://www.hassiibb.ir/


برگزاری ازمون های انالین

GAMA PORSLINE GOOGLE FORMS

http://www.hassiibb.ir/
https://gama.ir/search?type=azmoon
https://porsline.ir/
https://www.google.com/intl/fa/forms/about/


��که تا آخرش با ما همراه بودی خوش حالم 

��... شروع کار ماستولی این تازه 

.در صورت تمایل می توانید در وبالگ زیر ما را یاری کنید

WWW.HASSIIBB.IR

http://www.hassiibb.ir/
http://www.hassiibb.ir/
https://www.aparat.com/hassiibb

