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 يكتــاوب افــسار ضرق
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 های ضرکت يكتاوب افسار ضرق توانمنذیها و  سامانه معرفي 
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 افتخارات و اطالعات کلي مجموعه
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1391هاُ هْش
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 آمذيذ به يكتاوب خوش

 علمي و پژوهطي اينترنتي پايگاه 055 از بيص  اًذاصي ساُ تِ هَفك 1391تا هْشهاُ  وِ داسد افتخاس ؿشق افضاس يىتاٍب ؿشوت

 ٍضؼيت تشسػي اص پغ ؿشوت ايي. اػت ؿذُ ػلوي هشاوض ديگش ٍ ّا داًـگاُ ٍ ػلوي ّاي اًجوي ّا، ّوايؾ ًـشيات، ؿاهل

 دس جْاى تشتش ػلوي يتٌيادّا ٍ ّا داًـگاُ ايٌتشًتي ّاي پايگاُ تا ّا آى ي همايؼِ ٍ وـَس ػلوي هشاوض ٍ ّا داًـگاُ ايٌتشًتي ّاي پايگاُ

 ًخؼتيي ٍ تَػؼِ 1383وـَس سا دس ػال  ّاي ػلوي ٍ ّوايؾ ًـشيات ي يىپاسچِ هذيشيت ي ػاهاًِ ًخؼتيي عشاحي ،1382 ػال

 .آغاص وشد 1384 ػال سا دس داًـگاّي ػاصهاًي اعالػات هذيشيت ي ػاهاًِ

 فشآيٌذّاي. اػت داًـگاّي ٍ ػلوي ّاي هحيظ دس ٌتشًتياي ّاي پايگاُ تشپايي تشاي تجشتِ ٍ پظٍّؾ ّا ػال دػتاٍسد يىتاٍب 

 هحصَل ٍ اًذ  ؿذُ تثذيل يىتاٍب افضاسي ًشم ي تؼتِ دس هَجَد ّاي هاطٍل يا ّا افضًٍِ تِ ػاصي تْيٌِ ٍ تشسػي اص پغ داًـگاّي هختلف

ي  ػاهاًِ»ّايي وِ واستشاى اص ساُ  يـٌْادافضاسّاي يىتاٍب تا تَجِ تِ پ اوٌَى ًشم .اػت ؿذُ ػٌجيذُ آصهايؾ ي تَتِ دس تاسّا ًْايي

ؿًَذ. پيـٌْادّاي جذيذ پغ اص تشسػي تِ صَست  سٍص هي فشػتٌذ، پيَػتِ تِ تشاي تخؾ فٌي ؿشوت هي« تشخظ دسيافت پيـٌْادّا

افضاسي  ت جذيذ ًشميىتاٍب داساي اهىاًا هٌذ اص خذهات ّاي تْشُ ي پايگاُ ؿًَذ. ػپغ ّوِ ًَيؼي هي افضاسي، تشًاهِ اهىاًات جذيذ ًشم

 ؿَد. ّا ثثت هي ؿًَذ. پيـٌْادّاي جذيذ دس پايگاُ ؿشوت تِ ًام واستشاى ٍ ػاصهاى هي

 

 های ضرکت  ويژگي

 

 هياًفَسهات يػال ياعالػات اص ؿَسا يفٌاٍس يّا اًجام پشٍطُ تيداساي هجَص صالح 

 ؿشوت يٌتشًتيا گاُيدس پا ّا ٌِيدّا ٍ ّضّا، لشاسدا ًوًَِ تشًاهِ ،يواس يّا ٍ اػالم سٍؽ يسػاً دس اعالع تيؿفاف 

 ؿشوت يٌتشًتيا گاُياص ساُ پا ـٌْادّايًظشّا ٍ پ ِيّا تا اسا ي تشًاهِ دس تَػؼِ اىياهىاى هـاسوت واستشاى ٍ هـتش 

 ُاليي ٍ تلفٌي ي آهَصؽ ٍ تَليذ ساٌّواي تشًاهِ ٍ پاػخگَيي آى داساي ٍاحذ ٍيظ 

 

 افتخارات يكتاوب

 وٌٌذگاى ًْايي ّا تا هـاسوت اػتفادُِ عشاحي ٍ تَػؼِ ػاهاً .1

 ّاي ػلوي پايگاُ ي هذيشيت يىپاسچِ ي اهاًِػ ًخؼتييعشاحي  .2

 پظٍّـيًـشيات  ي هذيشيت يىپاسچِ ي اهاًِػ ًخؼتييعشاحي  .3

 ػلويّاي  ي ّوايؾ هذيشيت يىپاسچِ ي اهاًِػ ًخؼتييعشاحي  .4

 ػلويّاي  ي اًجوي هذيشيت يىپاسچِ ي اهاًِػ ًخؼتييعشاحي  .5

 پايگاُ ػوات هلي )تخؾ ػالهت ٍ تخؾ ػلَم( ًخؼتييحي عشا .6
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 يكتاوب دستاوردهای

 

 ُتيؾ  سا خَد جْاًي( ٍتَهتشي) ػٌجي ٍب ي ستثِ يىتاٍب، افضاسّاي ًشم ووه تا اػت تَاًؼتِ ايشاى صٌؼت ٍ ػلن داًـگا 

 د.هلي ٍب سا تِ دػت آٍس ي ستثِ ٍ جايضُ 1391ٍ  1389دّذ ٍ دس ػالْاي  استما پلِ 600 اص

 ّاي  ّا ٍ گشٍُ ّا، پظٍّـىذُ داًـىذُ ّا، هؼاًٍت هاًٌذ ػاصهاًي ّاي تخؾ تشاي اصلي، پايگاُ وٌاس دس تَاى هي يىتاٍب تا

  .شدو ٍاگزاس تخؾ آى ي ًوايٌذُ تِ سا تخؾ ّش پايگاُ هذيشيت ٍ ػاخت جذاگاًِ ّاي تخؾ آهَصؿي،

  ي  ي داساي ستثِ ًـشيِ 7ّا  اًذ وِ دس هياى آى هٌذ ؿذُ تْشُ شياتي هذيشيت الىتشًٍيه ًـ ًـشيِ ػلوي اص ػاهاًِ 300تيؾ اص

ISI .ٍجَد داسد 

  ي اػتاًذاسدّاي هجالت تشتش جْاى اًجام داد.  ي دسيافت همالِ ٍ داٍسي سا تش پايِ تَاى چشخِ تا ايي ػاهاًِ هي 

 ًِّاي يىتاٍب  ػاهاxml ٍ وٌٌذ. تٌاتشايي اهىاى استثاط  هيديگش هحتَا فشاّن  )اتضاس تثادل اعالػات( سا تِ عَس خَدواس تشاي هماالت

ٍ ديگش( تِ  PubMed ،DOAJ،SCOPUS ،EBSCO ، HBI ،SIDاعالػاتي ) يّا ّاي يىتاٍب تا تاًه هٌذ اص ػاهاًِ ّاي تْشُ پايگاُ

  آػاًي ٍجَد داسد.

  تَاى ثثت  اًذ. تا ايي ػاهاًِ هي ٌذ ؿذُه ي هذيشيت الىتشًٍيه ّوايؾ تْشُ الوللي اص ػاهاًِ ّوايؾ داخلي ٍ تيي 130تيؾ اص

تشيي ٍضؼيت هماالت سا تا خثشسػاًي  جوؼي اًجام داد ٍ تاصُ ّا ٍ داٍسي هماالت سا تِ صَست دػتِ ًام افشاد، دسيافت ّضيٌِ

 جوؼي دس ووتشيي صهاى تِ آگاّي واستشاى سػاًذ. 

  ػضَيت الىتشًٍيه ٍ  فشػتادى  اًذ. هٌذ ؿذُ تْشُ ياًجوي هذيشيت الىتشًٍيه  ػاهاًِاًجوي ػلوي وـَس اص   50تيؾ اص

 الىتشًٍيه تشاي اػضاي اًجوي يا واستشاى پايگاُ اًجوي، اص اهىاًات ايي ػاهاًِ اػت. ي خثشًاهِ

 

   فعاليت ی تاريخچه

 

 يهحتَا ذيذف تَل( تا jazirehdanesh.comٍّ ػپغ  iransciland.comداًؾ دس دٍ  هشحلِ ) ي شُيجض يٌتشًتيا گاُيپا:  1382   -

 ؿذ. ياًذاص دس ٍب ٍ تشٍيج ػلن ساُ يفاسػ

 

 يّا گاُيّا تا پا آى ؼِيوـَس ٍ هما يداًـگاّ يٌتشًتيا يّا گاُيپا تيٍضؼ يؿٌاخت ٍ تشسػ يتشا يپظٍّـ يّا تيفؼال : 1383   -

آى تِ  جيوِ ًتا اًجام ؿذ هذسع تيتشت اعالػات داًـگاُ يي فٌاٍس تشتش جْاى دس پظٍّـىذُ يّا ٍ  تٌيادّاي ػلو داًـگاُ يٌتشًتيا

 ؿذ. ِياعالػات داًـگاُ وشدػتاى اسا يفٌاٍس ؾيًخؼتيي ّوا  ضيهذسع ٍ  ً تيدس داًـگاُ تشت يػلو يصَست دٍ ػخٌشاً
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ٍ  ذيآغاص گشد يداًؾ وؼة ؿذُ تِ هحصَل واستشد ليتثذ يتشا يضيس اًجام ؿذُ، تشًاهِ اتاص هغالؼ يشيگ جِيٍ ًت ليپغ اص تحل

 ؿذ. ياًذاص ساُ www.universws.comٍب   گاُيپا

 

 يتا ّوىاس Academic Web Tools يتا ػٌَاى ػوَه يداًـگاّ يٌذّايوشدى فشآ تشخظ يّا تشا ي  تشًاهِ ًخؼتيي ًؼخِ : 1384   -

 AWTفضاسا )ًشم يويَؿيت يالولل ييوٌفشاًغ ت يي( ٍ پٌجو MPR اي My Php Reviewer افضاس ًشم) JAST   ٍIJRR  اتيًـش

Conference Manager.ػشضِ ؿذ ) 

 

 ػلوي هشوض  30 ٍ تيؾ اص آغاص ؿذ يٍب جاهغ داًـگاّ گاُيپا هيي  تَػؼِ يتشا شاىيا يتا داًـگاُ ػلَم پضؿى يّوىاس:  1384   -

 اص خذهات يىتاٍب سا آغاص وشدًذ.گيشي  تْشُ  ديگش

 

ٍ تؼذاد ديگشي اص هجاهغ آغاص ؿذ  يٍب جاهغ داًـگاّ گاُيپا هيي  ػؼِتَ يتشا شاىيتا داًـگاُ ػلن ٍ صٌؼت ا يّوىاس:  1385   -

 اص خذهات يىتاٍب سا آغاص وشدًذ. گيشي تْشُػلوي 

 

ٍ  yektaweb.com گاُيگزاسي ؿذ ٍ پا افضاس ؿشق تا ّذف توشوض  تش هحصَالت تحت ٍب تٌياى ىتاٍبيؿشوت :  1386   -

 ؿذًذ.  ياًذاص ساُ websanj.net  ٍparvaneha.comهاًٌذ   ِشهجوَػيص ي  ذُدٌّ خذهات يّا گاُيهجوَػِ پا

 

 ي ػاهاًِپايگاُ هشوضي  ّا اًجام ؿذ. ّاي آهَصؿي تشًاهِ ّا ٍ هتي فيلن ي ّا ٍ ًيض تْيِ تٌذي هؼتٌذات، اتضاسّا ٍ تشًاهِ : دػتِ 1387   -

ّاي ػلوي ٍ پظٍّـي وـَس عشاحي ٍ  دُ)ػوات تخؾ ػالهت( تشاي گشدآٍسي خَدواس دا هلي اعالػات صيؼت پضؿىي ٍ ػالهت

 ذ.ؿاًذاصي  ساُ

 

اص  تشخيّاي جاًثي ػوات تخؾ ػالهت دس   پايگاُ .پشلذست ٍ هؼتمل يىتاٍب آغاص تِ واس وشد ي دٌّذُ ػشٍيغ 1388   -

 ؿذ.اًذاصي  ّاي ػلَم پضؿىي ساُ داًـگاُ

 

ّاي ػلوي ٍ پظٍّـي وـَس تا ّوىاسي  دآٍسي خَدواس دادُتحميماتي)ػوات تخؾ ػلَم( تشاي گشهلي اعالػات  ي ػاهاًِ 1389   -

 اصفْاىًـشيِ( ٍ  5ؿاّذ )ي ًـشيات داًـگاُ  ػاهاًِ. ؿذاًذاصي  عشاحي ٍ ساُ )ايشاًذان( ت ايشاىااعالػػلَم ٍ فٌاٍسي  پظٍّـگاُ

 اًذاصي ؿذ. ًـشيِ( ساُ 32)
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اص  يپظٍّـ يػلو ي  هجلِ 200پايگاُ سػيذ ٍ تيؾ اص  400تِ تيؾ اص  يىتاٍب يّا  ؿذُ تا ػاهاًِ ياًذاص ساُ يّا  ؿواس پايگاُ 1390 -

 هٌذ ؿذًذ.  هذيشيت الىتشًٍيه ًـشيات تْشُ ي  ػاهاًِ

 

اص  يپظٍّـ يػلو ي  هجلِ 300پايگاُ سػيذ ٍ تيؾ اص  500يىتاٍب تِ تيؾ اص  يّا  ؿذُ تا ػاهاًِ ياًذاص ساُ يّا  ؿواس پايگاُ 1391-

 هٌذ ؿذًذ.  هذيشيت الىتشًٍيه ًـشيات تْشُ ي  ػاهاًِ

 

 محصوالت ضرکت  آضنايي با 

 ٍ پظٍّـي آهَصؿي، فشآيٌذّاي الىتشًٍيه هذيشيت تشاي وِ اػت( CMS) هحتَا هذيشيت ي ػاهاًِ يه يىتاٍب اصلي افضاس ًشم

 ٍ گؼتشدُ اي هجوَػِ دّذ هي اجاصُ پايگاُ هذيشاى تِ وِ داسًذ اتضاسّايي ،هحتَا هذيشيت ّاي تشًاهِ. اػت ؿذُ عشاحي سػاًي اعالع

 اػت وافي رايانه با کار ای پايه مفاهيم با آضنايي ّا تشًاهِ ايي تا واس تشاي. وٌٌذ هذيشيت ػادگي تِ سا گًَاگَى اعالػات اص پَيا

 تغييش تِ خَد ػاصهاًي ًياصّاي ٍ ّا فّذ ساػتاي دس تَاًٌذ هي پايگاُ هذيشاى سٍ، ايي اص. ًيؼت ًَيؼي تشًاهِ ّاي صتاى داًؼتي تِ ًياصي ٍ

 . تپشداصًذ پايگاُ هحتَاي ٍ ػاختاس دس

 

ّاي گًَاگَى تِ  ي هاطٍل هذيشيت هحتَا، الذام تِ تْيِ ي ػاهاًِگيشي اص  تْشُ ٍتٌياى  ّاي داًؾ تا تشسػي ًياصّاي ػاصهاى يكتاوب    

 ؿشح صيش ًوَدُ اػت:

 

 ًِت ) ًظام جاهغ اعالػاتي ٍ گشدؽ واس پَيا(ػاصي اعالػا هذيشيت ٍ يىپاسچِ ي ػاها 

 ًِّاي ػلوي ٍ پظٍّـي ّا ٍ ػاصهاى جاهغ هذيشيت داًـگاُ ي ػاها 

 ًِػوات -) ػلن ٍ فٌاٍسي (هذيشيت اعالػات تحميماتيجاهغ  ي ػاها 

 ًِّاي ػلوي اًجوي الىتشًٍيه هذيشيت ي ػاها 

 ًًِـشيات ػلوي الىتشًٍيه هذيشيت ي ػاها 

 ًِّاي ػلوي وٌفشاًغ ىتشًٍيهال هذيشيت ي ػاها 

 ًِوتاتخاًِ الىتشًٍيىي ي ػاها 

 ًِّا ّا ٍ ػاصهاى ًام آصهَى اػتخذاهي داًـگاُ ثثت ي ػاها 

 ًِّا ّا ٍ ػاصهاى ّا دس ساػتاي هذيشيت خاللاًِ داًـگاُ ثثت ايذُ ي ػاها 

 ًِثثت ػَاتك پظٍّـي ٍ اجشايي اػضاي ّيات ػلوي ي ػاها 
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 ًِآهَصؿي واسهٌذاىّاي  تشگضاسي دٍسُ  ي ػاها 

 ًِثثت ػاػات حضَس اػضاي ّيات ػلوي ي ػاها 

 ًِّا ّا ٍ ػاصهاى استثاط هؼتمين تا سياػت داًـگاُ ي ػاها 

 ًِّا سٍاتظ ػوَهي ي پايگاُ ايٌتشًتي ٍيظُ ي ػاها 

 ًِفشٍؿگاُ الىتشًٍيه وتاب، واال ٍ خذهات ي ػاها 

 ًِّاي تضسي ىػاصها پايگاُ ايٌتشًتيي ّا خَدواس صيشتخؾ اػتثاسػٌجي ٍ اسصؿياتي ًيوِ ي ػاها 

 

ِ     تِ ًياص ػاصهاى تَجِتا  ّا ايي اػت وِ ّوگي ايي ػاهاًِّاي تٌيادي  اص ٍيظگي ي ايـي   ّاي ػلوي ٍ پظٍّـي عشاحـي ؿـذُ ٍ تـشاي ّوـ

 يفٌـاٍس  حياستشد صـح وـ ،استثاط هَثش تـا هخاعثاى  ّا تاػث گيشي اص ايي ػاهاًِ تْشُ ّا ساٌّواي هتٌي ٍ تصَيشي فشاّن ؿذُ اػت. ػاهاًِ

 ؿَد. هي ّا ٌِيدس ّض ييجَ صشفِ ٍ هَثش اص صهاى اػتفادُ، اعالػات

 

های فني ويژگي  

ي پايگاُ  تِ ؿشح صيـش هؼشفـي    ّاي تِ واس سفتِ تشاي تَػؼِ تيٌي ًياصّاي آيٌذُ، فٌاٍسي تا تَجِ تِ حجن صياد تثادالت الىتشًٍيه ٍ پيؾ

ِ   اػت خـذهات تخصصـي خـَد    ؿًَذ. ؿشوت يىتاٍب افضاس ؿشق آهادُ هي ُ  سا تـشاي تَػـؼ ّـاي صيـش وـِ اص     گيـشي اص فٌـاٍسي   ي تْـش

 آيٌذ، اسايِ دّذ. ّاي سٍص جْاى تِ ؿواس هي تشيي فٌاٍسي لذستوٌذتشيي ٍ اهي

 

واسگضاس عشف فٌاٍسي  PHP 

هذيشيت تاًه اعالػاتي ي ػاهاًِ  MySQL 

هـتشي فٌاٍسي عشف  JavaScript 

پيـٌْادي ػاهل ػيؼتن  Any Unix Based OS 

ٍب ي دٌّذُ  ػشٍيغ  Apache Web Server 
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 آموزش

 ؿَد. ّاي گًَاگَى تِ ؿوا آهَصؽ دادُ هي افضاسي يىتاٍب تِ ؿيَُ ي ًشم چگًَگي واس تا ايي تؼتِ

 ّؼتٌذ.  يثاًيي پـت دس دٍسُ يآهَصؿ يّا ًـؼت يآهادُ تشگضاس ىتاٍبيّوىاساى ها دس ؿشوت  :های آموزضي نطست

 اػت.  ٌِياص تْشاى هؼتلضم پشداخت ّض شٍىيت يًـؼت آهَصؿ ياػت. تشگضاس ٌِيدس هحل ؿشوت تذٍى پشداخت ّضآهَصؽ 

 دّذ. چگًَگي واس تا اتضاسّاي يىتاٍب سا تِ صَست تصَيشي آهَصؽ هي ی آموزضي: لوح فطرده

 صلي سا آهَصؽ هي دّذ. هؼشفي ولي تشًاهِ ٍ سٍؽ آغاص واس تا تشًاهِ ٍ اًجام تٌظيوات ا بروضور آموزش سريع:

 دٌّذ. گام تا روش هثال آهَصؽ هي  تِ هشاحل تٌظين ٍ واس تا تشًاهِ سا تِ صَست گام اساليذهای معرفي برنامه:

 گيشد ٍ ؿاهل ساٌّواّاي صيش اػت: ايي ساٌّواّا ّوشاُ پايگاُ دس اختياس هذيش پايگاُ لشاس هي :راهنماهای متني برخط

 وٌذ. واسوشد ّش يه اص هٌَّاي هذيشيت سا دس يه خظ هؼشفي هي ساٌّواي اتضاسّاي هذيشيت:

 گَيذ. اًذاصي پايگاُ ٍ اًجام تٌظيوات اصلي سا دس يه صفحِ هي اًذاصي پايگاُ : چگًَگي ساُ ساٌّواي ساُ

 دّذ. گام آهَصؽ هي تِ ساٌّواي جاهغ يىتاٍب: چگًَگي واس تا اتضاسّاي گًَاگَى يىتاٍب سا تِ صَست گام

 دّذ. يلشاس ه شاىيهذ اسيتشًاهِ سا دس اخت يّا اتضاسّا ٍ تخؾ يساٌّوا يييىتاٍب: فْشػت الفثا ييالفثا ساٌّواي

 وٌذ. يي هتَى ساٌّوا سا فشاّن ه ّوِجؼتجَ دس ساٌّوا: اهىاى جؼتجَ دس 

 

 ارتباط یبرقرار یها روش 

سٍ ؿذيذ، تخؾ  تِ ًاهِ يا ٌّگام واس تا تشًاهِ تا پشػـي سٍّاي آهَصؿي ٍ خَاًذى ساٌّواي تش ّاي هتذاٍل: اگش پغ اص ديذى فيلن پشػؾ

 ّاي هتذاٍل سا تثيٌذ. ؿايذ هـاتِ پشػؾ ؿوا سا پيؾ اص ايي پاػخ دادُ تاؿين. پشػؾ

ْ  افضاسي يىتاٍب سا اص ساُ ػاهاًِ ي ًشم تَاًيذ ّشگًَِ پيـٌْاد تشاي تْثَد تؼتِ : ؿوا هي ـٌْادّايي پ ػاهاًِ ادّا تـا  ي تشخظ فشػتادى پيــٌ

 ّا داؿتِ تاؿذ. آى تش غيسفغ ػش جِياؿىاالت ٍ دس ًت كيدس گضاسؽ دسػت ٍ دل يها دس هياى تگزاسيذ ٍ ًمؾ هَثش

 ّاي صيش تشاي تخؾ پـتيثاًي تفشػتيذ. ّاي خَد سا تِ يىي اص سٍؽ پاػخگَيي الىتشًٍيه: پشػؾ

  پؼت الىتشًٍيه تِ ًـاًيyektaweb (AT) gmail.com  ياinfo@yektaweb.com 

 تِ ًـاًي  پش وشدى فشم تواع پايگاُ يىتاٍبwww.yektaweb.com 

 ياد داؿتِ تاؿيذ تِ

ؿَد ٍ ًـاًي پؼت الىتشًٍيـه خـَد سا    اي وِ تِ آى اؿاسُ هي ّاي خَد، هَضَع پشػؾ، ًـاًي تخؾ يا صفحِ فشػتادى پشػؾ ٌّگام

 تش اًجام پزيشد. دليك روش وٌيذ تا پاػخگَيي ػشيغ
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 استفاده از خذماتعقذ قرارداد و 

خـذهات اسايـِ    لاتل دسيافت اػت.  www.yektaweb.comاًجام ؿذُ دس ًـاًي  ّاي پشٍطُّا ٍ ًوًَِ  هؼتٌذات ٍ هـخصات تشًاهِ

ًوًَـِ  ّـا ٍ   تـشاي آغـاص ّوىـاسي ٍ دسيافـت فـشم      لاتل تشسػي ٍ آصهايؾ ّؼـتٌذ.  www.yektaweb.com/demoؿذُ دس ًـاًي 

 سا تثيٌيذ. www.yektaweb.com/infoًـاًي  ،لشاسداد

 

 برای آگاهي بيطتر

 www.yektaweb.com: ؿشوت پايگاُ دس ؿذُ اًجام ّاي پشٍطُ ًوًَِ ٍ ّا تشًاهِ هـخصات ٍ هؼتٌذات تِ دػتشػي

 info@yektaweb.com ،yektaweb@gmail.com :الىتشًٍيه پؼت

  22134860:  ؿشوت اداسي ٍ هالي تلفي

 22134855 -22134854: پـتيثاًي ٍ آهَصؿي اهَس تلفي

  22134859: اضغشاسي تلفي ٍ دٍسًگاس

  09123877335:  ػاهل هذيش ّوشاُ

 16 ٍاحذ - جاٍيذ ػاختواى - 2 پالن - ًذا ي وَچِ ًثؾ -ػشٍ هيذاى اص تاالتش -ؿوالي ًظاد پان تلَاس - آتاد ػؼادت: ًـاًي

. پغ تا ها دس تواع تاؿيذ ٍ تَدتشاي اسايِ خذهاتي تْتش خَاّذ  يساٌّواّش ًظش ٍ پيـٌْادي وِ هٌجش تِ تؼشيغ ٍ استماي واس ؿَد، 

 اسين.ضّاي يىتاٍب سا تا ها دس هياى تگزاسيذ. اص ّوشاّي ؿوا ػپاػگ ّاي خَد اص هجوَػِ تشًاهِ ّا ٍ خَاػت ديذگاُ

 

 


