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 ؿشح پشٍطُ پشٍطُ ػٌَاى سدیف

 تثذیل تصاٍیش اسقام دػتٌَیغ فاسػی تِ هتي

دس ایي پشٍطُ تایذ تَاًایی تفکیک اسقام یک ػذد )سؿتِ اسقام( دػتٌَیغ فاسػی ٍ 
دسػت آى ّا ٍخَد داؿتِ تاؿذ ٍ دس ًْایت تِ اسقام هتٌی تثذیل ؿًَذ. تـخیص 

 تَاًٌذ اى سا اًتخاب ًوایٌذ.¬اًذ هی¬داًـدَیاًی کِ دسع پشداصؽ تصاٍیش سا گزساًذُ

 تـخیص صفحات ّشص دس ٍب
دس ایي پشٍطُ تایذ ٍیظگیْای هشتثظ تا صفحات ّشص دس ٍب اػتخشاج ؿذُ ٍ تش اػاع 
آًْا تـخیص ًْایی تش سٍی صفحات ٍب تشای تفکیک صفحات ّشص اص صفحات هشتثظ 

 ٍ هٌاػة اًدام گشدد. 

 یک ػیؼتن تـخیص ًفَر ػادُ

تـشیح گشدد ٍ ّای کاهپیَتشی اًَاع حوالت سایح دس ؿثکِدس ایي پشٍطُ اتتذا تایذ  
ػپغ سٍؿْای تـخیص ًفَر دس تشاتش حوالت دس ؿثکِ  تشسػی ٍ تا هؼشفی هؼیاسّای 
هختلف کاسائی، هَسد هقایؼِ قشاس گیشًذ. ػپغ یک سٍؽ ػادُ تش اػاع ٍیظگیْای 

 حوالت اسائِ ؿذُ ٍ هَسد اسصیاتی قشاس گیشد.

 عشاحی ػایت یا ًشم افضاس تؼییي هـاتْت هتَى

یا ًشم افضاس هذ ًظش اػت کِ تیي دٍ یا چٌذ فایل هتٌی اهکاى تؼییي  عشاحی یک ػایت
هـاتْت ّای آًْا سا فشاّن ًوایذ. ًوًَِ ایي کاس ػایت ّواًٌذیاب اػت. دس ایي پشٍطُ 
تایذ خشٍخی ّای کاهلی اػن اص دسصذ ؿثاّت، تخـْای هـاتِ ٍ هٌاتغ هَسد تـاتِ ٍ ... 

 تایذ اسائِ گشدد.

 اپلیکیـي هذیشیت خَدسٍعشاحی هَتایل 

 عشاحی هَتایل اپلیکیـي خَدسٍّای داسای کاهپیَتش هشکضی تشای هَاسد صیش: 
 ٍ ... ّای خَدسٍسیوَت ٍ قفل هشکضی تِ ّوشاُ کٌتشل ؿیـِ

دس ایي پشٍطُ ػالٍُ تش عشاحی هَتایل اپلیکیـي تایذ تواهی توْیذات ػخت افضاسی 
ج( ًیض تشای خَدسٍ عشاحی ؿذُ ٍ تش سٍی آى )ػٌؼَسّای الصم ٍ اهکاًات استثاعی تا ا

 )پريژٌ اجرایی است( ًصة ؿًَذ.

 عشاحی هَتایل اپلیکیـي  دصدگیش خَدسٍ 

ی خَدسٍّای یاتی تشاعشاحی هَتایل اپلیکیـي دصدگیش خَدسٍ پیـشفتِ تا اهکاى هکاى
ّوچٌیي دس ایي پشٍطُ ػالٍُ تش عشاحی هَتایل  داسای کاهپیَتش هشکضی هذ ًظش هی تاؿذ. 

اپلیکیـي تایذ تواهی توْیذات ػخت افضاسی )ػٌؼَسّای الصم ٍ اهکاًات استثاعی تا اج( 
 )پريژٌ اجرایی است( ًیض تشای خَدسٍ عشاحی ؿذُ ٍ تش سٍی آى ًصة ؿًَذ.

 عشاحی هَتایل اپلیکیـي  چکاج خَدسٍ

یاتی داسای کاهپیَتش هشکضی تشای چکاج ٍ ػیةعشاحی هَتایل اپلیکیـي خَدسٍّای 
دس ایي پشٍطُ ػالٍُ تش عشاحی  َدسٍ ٍ ّـذاسدّی هٌاػة تِ ساًٌذُ هذ ًظش اػت. خ

هَتایل اپلیکیـي تایذ تواهی توْیذات ػخت افضاسی )ػٌؼَسّای الصم ٍ اهکاًات استثاعی 
 تا اج( ًیض تشای خَدسٍ عشاحی ؿذُ ٍ تش سٍی آى ًصة ؿًَذ.

 عشاحی ٍب ػایت هدلِ ایٌتشًتی

عشاحی یک ٍب ػایت تشای یک هدلِ ایٌتشًتی تا اهکاًات کاهل هذ ًظش اػت. هْوتشیي 
ٍ هذیشیت تَلیذ هدلِ  اهکاًات آى ػثاستٌذ اص: اهکاى اسائِ اعالػات دس قالثْای هٌاػة

کاستشاى  اتدسج ٍ هذیشیت ًظش، دػتِ تٌذی هَضَػی اعالػات، اهکاى الکتشًٍیکی
، اهکاى اسائِ تثلیغات دس هدلِ، اهکاى هؼشفی یي ّا ٍ خالة تشیي ّاتشپشتیٌٌذُ ، هدلِ تشای

تِ صَست دٍسّای اص عشیق ایویل، اهکاى آسؿیَ هَضَػات هَسد ػالقِ ٍ اسػال هغالة 
 هغالة ٍ ... . ایي ػایت ؿاهل دٍ پَستال هذیشیت ٍ اػضا هی تاؿذ.

ٌتشًتیهَتایل اپلیکیـي هدلِ ای  
عشاحی یک هَتایل اپلیکیـي ػاصگاس تا ػایت هدلِ ایٌتشًتی هذًظش هی تاؿذ کِ اهکاًات 

 تـشیح گشدیذُ اػت. 8آى دس ػٌَاى 

 هَتایل اپلیکیـي خیشیِ

عشاحی یک هَتایل اپلیکیـي تشای یک هَػؼِ خیشیِ هذ ًظش اػت کِ خذهات خَد سا 
اػضای خَد )خیشیي( اسائِ هی ًواییذ. دس دسخْت اهَس خیشیِ دس قالة اهکاًات اج تِ 

ایي اج دػتِ تٌذی کاهلی اص اًَاع اهَس خیشیِ تِ خییشیي اسائِ هی گشدد ٍ خیشیي ًیض تِ 
 صَست الکتشًٍیکی اهکاى پشداخت ٍخَُ کوک سا خَاٌّذ داؿت.

 عشاحی ٍب ػایت کالح داًـگاُ
هشتَط تِ کالح داًـگاُ سا عشاحی یک ٍب ػایت تا اهکاًات کاهل هذًظش اػت کِ اهَس 

هشتَعِ، اعالع سػاًی ٍ تثلیغ  هذیشیت ًوایذ. اسائِ دٍسُ ّای تخصصی، اسائِ هذاسک



 

دٍسُ ّا، ثثت ًام الکتشًٍیکی دٍسُ ّا، اسائِ هحتَی دٍسُ ّا ٍ هؼشفی اػاتیذ هشتَعِ، 
 تشگضاسی آصهَى ّای الکتشًٍیکی ٍ اسائِ دٍسُ ّای هداصی ًوًَِ ای اص اهکاًات ایي

 )پريژٌ اجرایی است( ػایت هی تاؿذ.

 هَتایل اپلیکیـي اسائِ تخفیف

ٍ تش اػاع ػالئق  کاسخَد صَست تِدس ایي پشٍطُ یک هَتایل اپلیکیـي هذ ًظش اػت کِ 
...  ٍ تشگ ًت ٍ فاىیتخفهثل تخفیف اسائِ هختلف  یّا تیػا يیتٍ تٌظیوات کاستش، 

سا دس تش هی  یکاٍ ٍبهَضَع َػی ًایي پشٍطُ تِ . ذدّ ًـاى سا دِیًت ٍ کٌذ خؼتدَ
 لیکیـي هَتایل ًـاى دادُ هی ؿَد.گیشد کِ خشٍخی آى دس قالة اپ

هَتایل اپلیکیـي کاسیاتیعشاحی   

عشاحی یک هَتایل اپلیکیـي هذ ًظش اػت کِ اهکاًاتی کاهلی سا تشای کاسیاتی اسائِ 
اًٌذ اهکاى اسائِ ًیاصهٌذیْای ؿغلی کاسفشهایاى ٍ کاسخَیاى، پیـٌْاد کاس تِ ًوایذ ه

کاسخَیاى، اعالع سػاًی هـاغل ٍ ًحَُ اػتخذام ػاصهاًْای هختلف،  هؼشفی آصهَى ّای 
ٍ ... . ایي اج داسای ػِ تخؾ  اػتخذاهی،  اسائِ هؼشفی ًاهِ تشای هصاحثِ ؿغلی

وًَِ ًکِ تِ عَس هٌاػة تایذ عشاحی ؿًَذ. )کاسفشهایاى، کاسخَیاى ٍ هذیشیت اػت 
 ػایت کاسیاتی في آٍساى(

 هَتایل اپلیکیـي کَدک ًگاس

هَتایل اپلیکیـٌی هذ ًظش هی تاؿذ کِ اهکاى ثثت تواهی اعالػات، سٍیذادّا، خاعشات ٍ 
تصاٍیش کَدک سا دس قالة هٌاػثی اسائِ ًوایذ. اهکاى اػتفادُ اؿتشاکی اج تیي اػضای 
خاًَادُ ًیض تایذ ٍخَد داؿتِ تاؿذ ٍ تثادل اعالػات سا تیي ًؼخِ ّای اج هذیشیت ًوایذ. 

ع ًوایؾ اعالػات ٍ خشٍخی اص اج ًیض تایذ فشاّن گشدد. اص اهکاًات ّوچٌیي اهکاى اًَا
 دیگش آى ًیض یادآٍسی ٍ اعالع سػاًی سٍیذادّا تِ اػضای اج هی تاؿذ. 

 عشاحی یک ػیؼتن ًْفتِ گلخاًِ
عشاحی یک ػیؼتن ًْفتِ تشای هذیشیت گشهایؾ، سعَتت،  ًَس، آتشػاًی ٍ ... دس یک 
گلخاًِ هذ ًظش اػت. تواهی خضئیات ػخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی آى تِ صَست کاهل تایذ 

 اسائِ گشدد. 

 عشاحی هَتایل اپلیکیـي هذیشیت گلخاًِ
( هذ ًظش اػت کِ 71عشاحی یک هَتایل اپلیکیـي هٌغثق تش ػیؼتن ًْفتِ گلخاًِ )ػٌَاى 

ًوایذ. ّوچٌیي اهکاى ًظاست تصَیشی سا ًیض اهکاى هذیشیت آى سا اص ساُ دٍس فشاّن هی
 تشای آى فشاّن ًوایذ.

 هَتایل اپلیکیـي آسایـگاُ هشداًِ

دس ایي اپلیکیـي کاستشاى تِ صَست آًالیي خذهات هَسد ًیاص خَد سا اًتخاب کشدُ ٍ 
ٍقتی سا تشای خَد سصسٍ هی کٌٌذ. ّوچٌیي اعالػات کاهلی اص اًَاع آسایؾ تِ صَست 

)پريژٌ اجرایی هصَس ّوشاُ تا تَصیِ ّایی تشای اًَاع هَّای هختلف اسائِ هی گشدد. 
 است(

صیثاییعشاحی ػایت آکادهی   

دس ایي ٍب ػایت کلیِ خذهات اص قثیل لثاع، گل، آتلیِ ٍ ... تِ صَست آًالیي اسائِ هی 
گشدد. ًوًَِ ای اص اهکاًات آى عشاحی ٍ ػفاسؽ لثاع، گل آسایی، اسائِ خذهات آتلیِ، 

)پريژٌ اجرایی پیگیشی هشاحل ػفاسؿات، هـاٍسُ خذهات صیثایی ٍ ... هی تاؿذ. 
 است(

شُ کِ توایل داسًذ تا ایٌداًة پشٍطُ تشداسًذ تَخِ داؿتِ تاؿٌذ کِ حضَس دس خلؼات اسائِ پیـشفت پشٍطُ الضاهی اػت دس غیش ایٌصَست کؼش ًوداًـدَیاًی -

 :Email: Mahdi_sadeghe@yahoo.com ,  M.Sadeghizadeh@qiet.ac.ir         Telegram                                   خَاّذ داؿت.

 

mailto:M.Sadeghizadeh@qiet.ac.ir

