
مان تبثاف دوروام اب سامتام هرابردامنهاریلصا هحفص اه هکبش تیعضو تالماعم

:تسا ریز حرش هب ایاپزرا یفارص یتینما ریبادت زا یدادعت

ناربراک هب یتینما یاه هیصوت

 ایاپزرا یفارص زا لاتیجید زرا دیرخ یایازم

 یناریا یاهیفارص نیب رد دزمراک نیرتمک

)تالماعم یمامت یارب 0.002 دزمراک(

 دصرد 30 ات 0 زا دوس میظنت تیلباق ابنیالنآ تچ و تکیت ،نفلت قیرط زا

هدنوش یفرعم و هدننک یفرعم یارب

 کناب باسح یارب تعاس 1 ریز زیراو

ایاپ لکیس ساسا رب اهکناب ریاس-تلم

هتعاس 24 یلایر هیوستناتسود تالماعم زا دمآرد بسکهتعاس 24 ینابیتشپدزمراک نیرتمک

دزمراک

ایاپزرا رد مان تبث

:دنا هدش هئارا امش لاتیجید یاهeاراد تینما شیازفا یاتسار رد ییاههیصوت همادا رد

 لیمیا دروسپ هباشم ای ناسآ یاهدروسپ زا
 هچره .دینکن هدافتسا ایاپزرا باسح یارب
 زا امش باسح ،دشاب رتهدیچیپ امش دروسپ

 .تسا رادروخرب یرتشیب تینما

 تشادرب نومضم اب یلیمیا هک یتروصرد
تشادرب و هدرک تفایرد باسح زا هجو
 ؛تسا هداتفاین قافتا امش بناج زا هجو
 ینابیتشپ ناسانشراک اب اعیرس ار عوضوم

 یربراک باسح دروسپ زگره.دیراذگب نایم رد ایاپزرا
 رگید دارفا رایتخا رد ار دوخ

.دیهدن رارق

 یونم زا ،ایاپزرا یفارص رد مان تبث زا سپ
یزاسلاعف تمسق هب ،تامیظنت

 لاعف ار هنیزگ نیا و هتفر یاهلحرم ود دک
 .دینک

 تبحص دوخ لاتیجید یاه ییاراد دروم رد ناتنایفارطا اب
 نینچمه .دینکن هاگآ دوخ یاهeاراد نازیم زا ار اهنآ و هدرکن
 ار دوخ یاهeاراد نازیم و یربراک باسح یمومع نکاما رد

 فده اب لیابوم یاه تقرس  زا یرایسب .دینکن کچ
دنریگیم تروص امش لاتیجید زرا یاهباسح هب یسرتسد

 اب ،ایاپزرا فرط زا یناسر عالطا یاه لیمیا مامت
 info@arzpaya.net ای info@arzpaya.com سردآ
 .دنتسه ربتعم سردآ ود نیا اهنت و . دنوشیم لاسرا 

یصخش تاعالطا یاشفا مدع

نما یاهدروسپ زا هدافتسا

کوکشم دراوم شرازگ

یا هلحرمود دک یزاس لاعف

یلاسرا یاه لیمیا یجنس تحص

 اهدروسپ زا تبقارم

 یراگنزمر لکتورپ زا هدافتسا اب اههداد لاقتنا تینما
SSL تقرس تیلباق ناونع چیه هب و هدش نیمات 

 .درادن دوجو لاقتنا هیال رد تاعالطا

 الماک تروصب ناربراک یلام و یتیوه تاعالطا 
.دوشیم هریخذ هدش یراگنزمر

 زا ناربراک باسح اب طبترم یاهدنیآرف یمامت یارب
 یلماعود تیوه زارحا زا ،هجو تشادرب و زیراو هلمج
)Email ،SMS و Google Authenticator( هدافتسا 

.دوشیم

 هخسن ررکم و مظنم تروص هب اهرورس تاعالطا زا
 تاعالطا نتفر تسد زا ناکما و دوشیم هیهت نابیتشپ

 .درادن دوجو ناونع چیه هب

 هب و دراد یصاصتخا لوپ فیک کی ربراک ره ایاپزرا رد
 صاصتخا ربراک هب سردآ کی ،لاتیجید زرا ره یازا
 تروصب اهلوپ فیک ییاراد نینچمه .تسا هدش هداد
.دنوشیم هریخذ مرگ و درس  یاهلوپ فیک زا یبیکرت

 روشک لخاد رد رقتسم یصاصتخا یاهرورس زا
 یهیالدنچ یاهلاوریاف هب هک دوشیم هدافتسا

 .دنتسه زهجم یرازفامرن و یرازفاتخس

اههداد لاقتنا تینما

یلماع ود تیوه زارحایتیوه تاعالطا یراگنزمر

یصاصتخا لوپ فیکنابیتشپ هخسن هیهت

یصاصتخا یاهرورس 

 یاهeاراد تینما مناوتیم هنوگچ
 ار نیچکالب یاضف رد دوخ
 یلایخ اب و مهد شیازفا
 یاهزرا هلماعم هب رتهدوسآ

؟!مزادرپب لاتیجید

یتینما یاه هیصوت ایاپزرا یفارص یتینما ریبادت
 هب ،ایاپزرا یفارص هب امش دامتعا و باختنا زا رکشت نمض ،یمارگ ربراک
 یاهeاراد تینما شیازفا روظنم هب ایاپزرا یفارص دناسریم راضحتسا
 ناربراک ات هدیشیدنا فلتخم حوطس رد ار یددعتم یتینما ریبادت ،ناربراک

.دنزادرپب لاتیجید زرا شورف و دیرخ هب هدوسآ یلایخ اب دنناوتب

 تسا نکمم هک یمادقا هنوگ ره ای یربیاس تالمح ،یرادربهالک هلمج زا ،کوکشم دروم ره هدهاشم تروص رد
 .دیهد عالطا ایاپزرا ینابیتشپ هب تقو عرسا رد ار عوضوم ،دهد رارق ریثأت تحت ار نارگید ای امش یربراک باسح

 و هتفرگ سامت ایاپزرا ینابیتشپ ناسانشراک اب نیالنآ تچ ای )021(28427250 نفلت هرامش قیرط زا ،روظنم نیدب
 هک ینامز ات

.دیهد ماجنا ینابیتشپ میت اب ار مزال یاهیراکمه ،تسا هدشن لح لماک روط هب لکشم

تینما ضقن

🚧

🔒

🔎

ایاپزرا هتعاس 24 ینابیتشپ
میتسه امش یوگخساپ زور هنابش تعاس 24 رد ،هتفه زور تفه


