
 باسمه تعالی

فشا سسیذى سال ًَ ّویشِ ًَیذ تخش افکاس ًَ، کشداس ًَ ٍ تصوین ّای 

ًَ تشای آیٌذُ است. آیٌذُ ای کِ ّوِ اهیذ داسین تْتش اص گزشتِ تاشذ. 

ْاس پیًَذ هی ت دلْای پش هْشهاى سا تِ سٍصّای سثض ٍ صیثایدسایي سال ًَ

 .هی آٍسین  صًین ٍ شادی سا تشای یکذیگش تِ اسهغاى

 ... تا جوعِ آغاص هی شَد ٍ تا جوعِ پایاى هی پزیشد 1393سال 

                                                                                                                                           ...سال ظَْس آقا اهام صهاى )عج( تاشذ 93سال  تِ اهیذایٌکِ

 ...اَللّهنَّ عَجِّل لََِلیِّکَ الفَرَج                                                                                                                              داًش آهَز عسیس

 تا سالم

 سسال تحقیق اص طشیق سایت دتیشستاى ( دادُ شَد لزا ا )ایٌتشًتیتِ داًش آهَصاى تکلیف 93چَى دسًظش است دس فشٍسدیي هاُ       

 

 

 

 .شَیذ velayatschool.ir//  :httpٍاسد سایت هجتوع آهَصشی ٍالیت تا آدسس -1

 .ٍاسد سایت دتیشستاى شَیذ اصقسوت هجوَعِ ّا تشسٍی ٍاحذ آهَصشی خَد کلیک ًوَدُ -2

 .اص کادس تاالی سایت ٍاسد تخش دستاسُ هاشذُ ، تشسٍی گضیٌِ کادس آهَصشی کلیک ًواییذ -3

 تشسٍی ًام ًٍام خاًَادگی دتیشی کِ قصذ داسیذ هطلة سا تشایشاى اسسال ًواییذ، کلیک کٌیذ. -4

 .پس اص ٍسٍد تِ صفحِ ٍب دتیش ٍاسد قسوت اسسال هطلة شَیذ -5

 .تِ قسوت اسسال هطلة کادس صیش ًوایش دادُ خَاّذ شذپس اص ٍسٍد  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًحَُ ارسال هطلب  برای دبیراى از طریق سایت دبیرستاى بِ ترتیب زیر آهَزش دادُ هی شَد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کذ ٍسهض خَد سا کِ ّواى کذ داًش آهَصی هٌذسج دس کاست داًش آهَصی شوا هی تاشذ ٍاسد ًواییذ -7

 عٌَاى هطلة سا دس قسوت عٌَاى تایپ کٌیذ -8

 اگش پیام کَتاّی تشای دتیش خَد داسیذ دسقسوت هتي تایپ کٌیذ -9

 اسسال هطلة اتتذا هطلة خَدسا تِ صَست یک فایل دس یکی اص داسیَ ّا ی کاهپیَتش خَد رخیشُ ًواییذقثل اص  -10

         کلیک کشدُ آدسس فایلی سا کBrowseِدسقسوت فایل ضویوِ کِ دس شکل تاال قاتل هشاّذُ است تشسٍی کلوِ  -11

 ساکلیکopenُ، تشسٍی فایل هَسد ًظش کلیلک کشدُ تا اًتخاب شَدٍگضیٌِ هی خَاّیذ اسسال ًواییذ هشخص ًوَد

 ًواییذ

 دسپایاى گضیٌِ تاییذ سا کلیک ًواییذ -12

 

 

 :ارسال ًواییذ   خَد برای دبیر  هشخصات فایلی کِ قصذ داریذ

 ( باشذword  - pdf  - power pointفایل ضمیمه  می توانذ ) -1

کیلوبایت در نظز گزفته شود تا دانلود آن بزای دبیز به سادگی 088ضمیمه بایذ حذاکثز ظزفیت فایل  -2

 انجام پذیزد

 ضمیمه نخواهذ شذ pps  بوده وفزمت اجزایی  ppt ( بایذ با فزمت power  pointفایل ) -3

 آماده گزدد.  Microsoft  office  2007نزم افزار  درسعی شود فایل مطلب  -4

یٌترًتی ًَرٍز(   شواجهت ارسال هطلب برای دبیراى ازطریق سایت )تکلیف االزم بِ رکراست  فرصت 

 هی باشذ.    31فرٍردیي هاُ    13تا 

 

 بِ اهیذ هَفقیت

 ٍالیت غیردٍلتی هجتوع آهَزشیهعاًٍت آهَزش ٍفٌاٍری شرکت تعاًٍی سذاد             

 َجِ            تَجِت


