
 

  
  

  
  
  
  



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  كتاب به صورت ديجيتالي  به مولفين و ناشران انتشار پيشنهادي  طرح

ی یعلم دیىن، آثار ر درعرصه  گاىم((  ی و ، تار   ))به دنیا   فرهن

  
  :مقدمه 

دید نظر در شیوه متداول و ضرورت مترکز بیشرت و سا مان یافته بر شـناخت شـیعه در شرایط کنوىن ایران و جھان زمینه ساز 

تلف الزم است تا با این ابزار و به جھت مبارزه IT      حوزه های علوم دیىن ش است، با پیشرفت فن آوری در زمینه های 

ی خاموش، وارد شوند و کمر ّمهت ببندنـد و در زمینـه معرفـت و  ی فرهن ان و نا ان ی وسیع بی اجم فرهن با 

مي و اطب شنا  شناخت قرآن  ی و جلوگريی از فعالیت های  عرض و  ت عل الّسالم و با عنایت به نیازس اهل 

یـن و پیشـرفت فنـاوری  دقیق گام های موثر و مفید را برداشته و وارد این عرصه گردنـد، ایـن مرکـز بـا اسـتفاده از روشـھای 

یىس قاب اد برنامه  ـته های تلفن های مهراه ، رایانه و با ا ا ـی  ل اجـرا بـر روی کلیـه تلفـن هـای مهـراه و رایانـه هـای 

ی حقیىق و حقوقی صی و عموىم گام های موثری را برداشته و در خدمت جامعه فرهن انه ای  لیدات کتا  است با 

  .باشد

ھا ند   : وا
ماسیون اداری ، حسابداری ، نرم افزار های مولىت م یىس  پروژه های ا لید و اجرا پروژه های برنامه  یىس  FLASHدیا ،  ، طراحی و برنامه 

اع سایت و پورتال  ای رایانه ای ، ساخت سامانه های )  CMS(ا ه ، ساخت انیمیشن های حرفه ای و نیمه حرفه ای ،ساخت باز ت شب ، امن

ازی ،  اع نرم افزار های موبایل ب PANORAMAر گردشگری  ا ، ساخت ا ازی ، از مکا تلف روز دنیا ، ساخت فضاهای  ا زبان های  

لید و عرضه کنن  Photoshopطراحی  یتاىل ،  انه های د زر های تبلیغايت ، ارائه کتا س و مونتاژ حرفه ای ، ساخت  ، فیلمربداری و می

ش ه اع نرم افزار های علوم اسالىم سه منظوره قابل اجرا در رایانه ، موبایل و  ر و تبلیغات ا ویری ، ارائه خدمات  تایپ ، (ای صويت و 

و ، )گرافیك ، چاپ ث ، وب کیوسك ، تلفن های پا اع سامانه های بلو   ....و غريه  SMS، ارائه ا

  



 

 ناشران زین و مؤسسات، و کزامر و ه، اند و قمل صاحبان مرتجخان، ندگان،  متاىم به رایانه ای قائمیه اصفھان  قاتیق مرکز

انه« طرح اجرای با که دهد ىم دی زیعز  و آورده فرا آنان آثار ای  انهیرا انتشار برای را مناسىب فضای »قائمیه  تاىلی  د کتا

انه« .است منوده مهوار مطلوب ای  گونه به را پژوهش و عمل ريمس یتاىل  کتا  از برخوردار و جامع است افزاری نرم »قائمیه د

و سایت  تلفن مهراه  ، انهیرا امکانات و منوده فرا پژوهشگران برای را مطلوب و مناسب طیی  که پژوهىش متنوع یابزارها

 نیتر عیسر در را افىتیدر اطالعات بتواند که افتهی سامان ای  گونه به افزار نرم نیا .است درآورده ربران خدمت به رااینرتنىت 

م شکلی به زمان ی رتابلھا نیا تعداد. کند ارائه رتابل دچن قالب در من  هی که دارد هدىف و اطالعات ع به ت

ه که معنا نیبد دارند؛ نظر در افزار نرم کنندگان ط اطالعات مشا چنا  در افزار  نرم نیا د،یباش داشته را کتاب جلد صدها به مر

 ، رآن وعرتت ق فشرده لوح .دیمنا ىم ارائه امکانات ریسا و کلمات رستفھ با مهراه منظم و دی دسته صورت به را آن کوتاه مديت

یھای فاطمی  ت دوی  ،دا یھای  ت انه و دا در سایت  عنوان نرم افزار ٣٠٠٠تلفن های مهراه که بیش از  کتا

 WWW.GHAEMIYEH.COM  یتاىل ا به صورت د  موعه در کنون تا که هستند ییها  برنامه جخله از .ىم باشد  ارائه کتا

انه«  در نه،یزم نیا در شیخو داتیل دنبال به مرکز نیا. اند  گرفته قرار پژوهندگان و ربران اریاخت در و ش عرضه »قائمیه  کتا

مندان و برجسته های تی  آثار معرىف به دارد نظر اور از استفاده با و دیمنا اقدام اسالىم بزرگ دا
ّ
 ارائه به روز های یفن

ه داشنت به مندان  عالقه. بپردازد ماندگار و ارزمشند منابع نیا رآمد رتون  ن تلفن مهراه  ،بر روی رایانه  خود آثار یی ال

، منت اند ىم که را شیخو اثر آمادهتایپ ش   لیفا ای و ش  چاپ س،ی دست منت انند ىمو سایت اینرتنىت   ،عرىب فار

ل  قرار رایانه ای قائمیه اصفھان  قاتیق مرکز اریاخت در باشد، مقاالت موعه و له نامه،  انیپا کتاب،،   ...و غريه  ىسیان

ه کوتاه، زماىن در و دهند رتون  ن  برنامه صورت به ارزن اری  های یژگیو و ربردی های تیقابل مهراه را آن یی ال

 اثر صاحب انیم الزم افق و قرارداد انعقاد از پس. کنند افتیدر فشرده لوح كی قالب درو سایت اینرتنىت  تلفن مهراه  ،  ای  انهیرا

 و هی مراحل است،ی شیپ از توا ارائه قالب چون و گردد ىم آغاز متون اىبیباز و سازی  آماده ای زىن  کد اتیعمل مرکز، نیا و

ر افزار  منر سازی  آماده ام به کوتاهی زماىن ندیفرا در مز ه دیل از پس. رسد ىم ا رتون  ن  انند ىم آثار صاحبان ی،ی ال

 
ً
ث به بت ا هی ا ای و ندیمنا اقدام خود افزار  نرم عیز و ريت ث جھت مرکز نیا با ن  قرارداد انعقاد به آن انبوه دیل و ريت

اص.بپردازند  متاس را یانه ای قائمیه اصفھان  قاتیق مرکز با افزار،  نرم قالب در خود آثار و مطالب ارائه برای ندان ىم لیذ ا

انه« هی امکان از و ندريب    :شوند مند  ره »قائمیه  تاىلی  د کتا

  

  

  



 

  :قائميه  تالىيجيد كتابخانه هاى يژگيو
وی و کلمات تفھرس قیطر از کتب منت و واژگان انیم منطىق ارتباط  .١   .عبارات جس

ام جھت فىن امکانات ارائه*  - ٢   .کتب در موضوعی های پژوهش ا

  .قیق امر در لیھ جھت) ندکسیا( تلف های  هیمنا و ها فھرست عرضه*  - ٣ 

  .برنامه متون در گسرتده و متنوع های پژوهش*  - ۴

و*  -۵    .۶سازی  فھرست تیبلقا از استفاده و) و؟(*  عموىم ميعال لهیوس به جس

اب و فصول منت، به عیسر و آسان اىبیدست*  -   .درخىت فھرست قیطر از کتب ا

ی ىس،ی  هیحاش زىن، هیمنا: مانند پژوهىش امکانات از استفاده*  - ٧    . گذاری عالمت و دن رن

  . برنامه کتب منت و نامه لغت ارتباط*  -٨

  .نظر مورد مطالب چاپ و شیرایو منت، نشیگز برداری، ادداشتی امکان*  -٩

باىن از تلفن های مهراه  -١٠   .پشت

ث  -١١   .امکان ارسال بلو

ول -١٢ دود برای  کنرتل انتشار    .١٣امکان قفل گزاری 

ران  SMSامکان ارسال منت به صورت  -   .برای دی

دن برنامه -١۴   .چند زبانه 

ر   GPRSنت و امکان آبدیت و بروز رساىن از طریق اینرت - ١۵    .... و امکانات متنوع دی

یھای قرآن و عرتت  افزار نرم  ت انه كی از یا منونه دا انه نیا یتھایقابل با شرتیب ییآشنا یبرا که باشد ىم تاىلی  د کتا  ىم کتا

یھای قرآن و عرتت  افزار نرم اصل  دیان ت   . دییمنا مشاه را دا

    :ئميه قا تالىيجيد كتابخانه اىيمزا

ه داشنت اریاخت در با  -١ رتون  ن   .دیشو ىم برخوردار لیذ اییمزا از ش،یخو آثار یی ال

  .غذ از استفاده بدون کتاب جلد صدها ر   - ٢

ه هزاران انتشار -٣ وز کتىب به این مرکز دادن برای انتشار کتب به صورت  سنىت ر نهیهز ٢٠% با کتاب ن و یا به صورت 

ان  ی مردمرای اء س فرهن ر و ار   .برای 

ھداری  -۴     .کوچك اری  ییفضا در کتاب جلد صدها ن

ه به ازین عدم  -۵     .طراحی و اىف ی،یآرا  ص

اندن  -۶  ه هزار ۶٠٠ گن ه ٣٠٠ کتاب ٢٠٠٠ ای منت ص   .فشرده لوح كی در ای  ص



 

ه در کتب ر امکان  - ٧    .نرتنتیا شب

  .نهیهز نیکمرت با و زمان نیتر  کوتاه در آثار انتشار - ٨ 

  .مکرر استفاده و زمان گذشت اثر در دن فرسوده و آثار ماندگاری و دوام  -٩

ه هی امکان -١٠   .اضاىف نهیهز صرف بدون بان پشت  ن

ىل خطرات مقابل در خاص های مراقبت به ازین عدم  -١١    .اح

اص به ارسال در نداشنت تیدود  -١٢ ای و ا   .تلف مکا

  . آسان ل و محل  -١٣

ای مشا در فضای سایربی  اینرتنت -١۴   .دسرت متام مردم جھان به کتا

واىن -١۵     .باال بردن فرهنگ کتا

اط دنیا -١۶     .ر دین و معارف اسالىم به متام 

ث امکان  -١٧     .اندک نهیهز با و زمان نیتر  کوتاه در دد ريت

  . نهیهز و کوتاه زمان در اثر دیجد شیرایو نامکا - ١٨ 

ابرايت  برای ارسال به صورت  -١٩ والت در فروشگاه های اینرتنىت و مراکز    . یا خرید اینرتنىت  MMS امکان قراردادن  

ربه بیش از  قیقات رایانه ای قائمیه اصفھان با  لید بیش از  سهمرکز  انه تلفن عنوان نرم اف سه هزارسال و با  زار کتا

انه اینرتنىت    بیست،مهراه انه های  رایانه ای و سه هزار  عنوان کتا انه های مرکز به عنوان بزرگرتین عنوان کتا لید کنن کتا

یتاىل بر روی تلفن مهرا ه سط افراد خري اندیش تأمني ىم د ىش از هزینه های مرکز  ائی که  گردد  در ایران ىم باشد و از آ

اىن  ان بر روی سایت اینرتنىت مرکز به  ده است  www.Ghaemiyeh.comوالت خود را به صورت رای   .ارائه 

  

  

  

  

  

  

  



 

ھادی    هه 
  همراه تلفن ديجيتالي در كتابخانه با كتاب نشر جديد 

اه یك عدد  -١ ب جای  . را قرار دهند » میىن   دی«به ناشران کتاب پیشنھاد ىم شود در جلد داخلی کتاب امکان 

ان کتاب خای خود را به سه زبان  - ٢ ربران ارائه منایید -٣عرىب  -٢فار  -١ىم  لیىس به   .ان

  
توای  -٣ مزایـای زیـر را دارا  و ىم باشد و قابلیت اجرا بـر روی رایانـه و تلفـن مهـراه AutoRunبه صورت » میىن  دی«البته 

 .ىم باشد 

  



 

  
ده و مهیشه آن کتاب را مهراه خود خواهد داشت خریدا – ١ ب    .ر کتاب آن را بر روی تلفن مهراه خود 

اند مطالعه کند به دسرت امکان در اوقات فراغت که  – ٢   . کتاب برای او ممکن نیست ىم 

                                             
  

وی کلمه ای و حىت جخله ای  – ٣ انـد کلمـه و یـا جخلـه ی مـورد نظـر خـود را  -که با داشنت کتاب  میسر نیسـت  -امکان جس در ربـر ىم 

و و پیدا کندرایانه و یا در تلفن مهراه    . سریع جس



 

  
  

  

واه ) قمل (امکان تغیري فونت  – ۴   .، ریز یا درشت د

  
  

                                  



 

  
  
  

ر برای چشم  امکان تغیري زمینه با – ۵ تلف جھت تنظمي  ھای    . رن

  

  
  



 

ث بر روی تلفن های  – ۶ س ، جلسات مذهىب و در صورت متایل امکان ارسال از طریق بلو اهھای ا ت   ... مهراه در مرتو ها ، ا

ا -٧ ا و ارگا والت برای سازما   مزایای استفاده از 

  هش هزینه ها 

ھي هاي تبلیغاتي روي نرم افزارامکان کسب در آمد براي ساز   مان ها از طریق جذب آ

صني به اطالعات مورد نیاز در کمرتین زمان ممکن    سھولت دسرتسي مردم و مت

  کشور ICTمهاهنگ شدن با موج 

  باالبردن شاخص هاي تنوع و کیفیت خدمات سازمان

رت سازمان ها با مردم رت مناسب جھت برقراري روابط  اد    ا

  قرارگريي در باالترین س استانداردهاي جھاين خدمات عمومي

ربري دن آن و استقبال از سوي عموم به دلیل سھولت  جه به جدید  ر با  ت    جذا

غذ بت به    عدم فرسودگي 

  و قابلیت هاو فروش باالی کتاب به مهراه نرم افزار 

واهد بیش از یك  : قفل نرم افزار ی  -٨ ان با اگر ناشر  و یـا چنـد فقط بر روی یك  قفل گذاری ر به این فایل دسرت داشته باشد ىم 

  . ر بدهد مهراه تلفن 

  :جه 

ـام دهـد کـه ایـن منظـور از چنـد طریـق ممکـن  قیقات رایانه ای قائمیه اصفھان آمادگی دارد تا ایـن طـرح را بـا مشـارکت ناشـران ا            مرکز 

  : ىم باشد

ر کتاب مورد نظر خود است این مرکز نیز آمادگی خود را اعـالم داشـته  اگر – ١ ناشر صرفا به دنبال کسب منافع مادی نباشد و منظورش 

ام ىم دهد  ان ا ر را به صورت رای   . و این 

انه تلفن مهراه به صورت مواردالزم  ان(جھت کتا   :) رای

ویل این مرکز دهد ب و جلد اسکن ش ی کتاناشر منت تایپ ش : الف    . را 

تـاىل و بتوانـد از آن د تا  نبه این مرکز بده -که فرم آن در ادامه خواهد آمد  -، یك اجازه کتىب و مؤلف ناشر : ب  یتـاىلبـه صـورت د  د

  . خود استفاده کند در برنامه های 

ان در اختیار مرکز ب  عنوان از ناشر ده : ج    . ذارد کتاب چاپ ش را به صورت رای

در اختیــار ناشــر بــا آرم مرکــز را بــدون رمــز و پســورد  نــرم افــزاری قابــل اجــرا بــر روی رایانــه و تلفــن مهــراه مرکــز در اســرع وقــت فایــل: د

ذارد   . ب

افـق خواهنـد : ر ر  ـريد در مـورد تعـداد و قیمـت بـا مهـدی یل باشد این مرکز چاپ و رایت میىن  دی را به عھ ب اگر ناشر م

  . د

دن مؤلف به عھ: س   .  ناشر ىم باشد  متقاعد و راضی 



 

...................................................................................................................................................................................  

اری عمل کند و حىت پسوردی بر واهد اگر ناشر  – ٢ ه ىم خواهد با آرم و نام انتشارات خود و به صورت ا به طریق اول باشد بل

ذارد که    تنھا خریدار کتاب بتواند از آن استفاده کندروی آن ب

  : موارد زیر الزم ىم گردد 

  .گذارد  را در اختیار مرکز ىم  psdیا  jpgت فایل کتاب را به صورجلد طرح و  word 2003-2007به صورت ناشر فایل تایپ ش : الف 

   ریال ٠٠٠/٠٠٠/١هزینه اصل برنامه : ب 

ه :  ج   ىم باشد  ریال ٠٠٠/۵مبلغ )  »وورد« درجه ٢٠به فاصله  ١۴به خط میرتا  A4( هزینه برای هرص

  . ىم باشد  ریال ٠٠٠/۵٠) پشت زمینه(هزینه طراحی هر مت : د 

  . ىم باشد  ریال  ٠٠٠/۴٠٠ گذاری  و رمز هزینه پسورد: ر 

لید : س  ط به چاپ و    .  اسبه ىم گرددبه نرخ روز  گانه جدا »میىن  دی«هزینه های مر

ذارد : ط  ان در اختیار مرکز ب   . ناشر ده دوره کتاب را به صورت رای

  .مؤلف ندارد یا مرکز حق انتشار منت تایپ ش را بدون اجازه ناشر و : ع 

...................................................................................................................................................................................  

واهد با این مرکز مهکاری کند و خودش سـ – ٣ ـريواگر ناشر  ـام دهـدرس برنامـه را در اختیـار ب ـ  د و متـام مراحـل را خـود ا از  یی

ده  اب    :  موارد زیر را ان

 

اع کتاب های خود را به صورت : کتاب ساز قائمیه  -١ د ا یتاىلبا کمك این نرم افزار مشا قادر خواهید  و با گرافیك  د

سط سیسمت  واهتان تبدیل کنید امکان آبدیت و بروز رساىن   .GPRSد

ت موبایل طراحی و در اختیار عالقمندان : ه له ساز قائمی - ٢ الت  اع  غذی ا الت  انید عالوه بر  از این پس ىم 

ت های نرم افزاری ، امکان آبدیت و . قرار دهید  غذی به مهراه جذا الت  تویات موجود در  اع  لید ا له ساز قائمیه امکان 

سط سیسمت   .رادارد  GPRSبروز رساىن 

امنندی های شرکت خود را با مدرن : لوگ و بروشور ساز قائمیه   -٣ والت ، خدمات و  انید با استفاده از این ابزار  ىم 

سط سیسمت  ث  GPRSترین روش به صورت یك نرم افزار موبایل عرضه کنید ، امکان آبدیت و بروز رساىن  و با قابلیت ارسال بلو

اطبني خود قرار   .دهیددر اختیار 

ب است : رت ویزیت ساز قائمیه  - ۴ رت ویزیت موبایلی که مانند یك برنامه جاوا در گو ها قابل  دن  زین  با جای

ی و جذاب باالی این رسانه جھت معرىف خود و  رت ویزیت قدميی خود از قابلیت های گرافی انید عالوه بر حذف  مشا ىم 

ی استفاده منایید وامکان آ سط سیسمت رزومه   .GPRSبدیت و بروز رساىن 

  

  



 

  

  :قیمت برنامه های کتاب ساز قائمیه   -۴

ه  -١ ه نرم افزار با امکانات زیر ارائه ىم گردد : ١کتاب ساز قائمیه ن  .این ن

ـب بـر روی متـاىم گوشـیھای موبایـل  -١ یىسـ نـرم افـزار بـا زبـان -٢امکـان  ـرد    -٣ یـه شـ  androidوjava  برنامـه  عمل

باين از زبــان فارســي در متــام گوشــي هــا   زبــان فارســي تایــپ -۴بــراي منــایش  رنامــهمســتقل ب ات (           -۵پشــت باين از صــ   -۶) ملســي پشــت

وی پیشرفته در منت  ی شدن اعراب در منت   -٨امکان تغري فونت در منت   -٧جس ه   -١٠امکان  تغیري مت   -٩رن  -١١امکان پرش به صـ

م  نرم افزار  یار  سرعت باال و 

ول    %ریال شصت میلیون ریال متام  ٠٠٠/٠٠٠/۶٠: قیمت 

  

ه - ٢ ه نرم افزار با امکانات زیر ارائه ىم گردد:  ٢کتاب ساز قائمیه ن  .این ن

ـب بـر روی متـاىم گوشـیھای موبایـل  -١ یىسـ نـرم افـزار بـا زبـان -٢امکـان  ـرد    -٣ یـه شـ androidو java برنامـه  عمل

باين از زبــان فارســي در متــام گوشــي هــا   زبــان فارســي تایــپ -۴بــراي منــایش  مــهمســتقل برنا ات (           -۵پشــت باين از صــ   -۶) ملســي پشــت

وی پیشرفته در منت  ی شدن اعراب در منت   -٨امکان تغري فونت در منت   -٧جس ه   -١٠امکان  تغیري مت   -٩رن  -١١امکان پرش به صـ

م   ویری  SMSامکان ارسال منت به صورت  -١٢نرم افزار یار سرعت باال و   .قابلیت در ج عکس در متون  -١٣و پیام 

ول    %ریال هشتاد میلیون ریال متام  ٠٠٠/٠٠٠/٨٠: قیمت 

  

ه -٣ ه نرم افزار با امکانات زیر ارائه ىم گردد:  ٣کتاب ساز قائمیه ن  .این ن

ب بر روی متاىم گوشیھای -١ یىس نرم افزار با زبان -٢موبایل  امکان  رد مستقل    - ٣ یه ش androidو java برنامه  عمل

باين از زبان فارسي در متام گوشي ها   زبان فارسي تایپ -۴براي منایش  برنامه ات (           -۵پشت باين از ص وی   -۶) ملسي پشت جس

ی شدن  -٨امکان تغري فونت در منت   -٧پیشرفته در منت  ه   -١٠امکان  تغیري مت   -٩اعراب در منت  رن  -١١امکان پرش به ص

یار  م  ویری  SMSامکان ارسال منت به صورت  -١٢نرم افزار سرعت باال و   -١۴قابلیت در ج عکس در متون  -١٣و پیام 

سط سیسمت  - ١۵و برنامه امکان داشنت صوت بر روی متون  دن برنامه  -١۶ .GPRSامکان آبدیت و بروز رساىن   -١چند زبانه 

لیىس  -٣عرىب  -٢فار  انه تلفن مهراه -١٧ان  امکان قفل گذاری بر روی کتا

ول  اهریال  ٠٠٠/٠٠٠/١۵٠: قیمت    %میلیون ریال متام  صدو پ

  



 

  
  



 

قیقات رایانه ای قائمیه اصفھان ویژ گی    : برنامه های مرکز 

ربران  -١ : انه در موبایل ویژگیھا و قابلیت برنامه ها کتا  -١ قابلیت های زیـاد در کنـار سـادگی نـرم  -٢طراحی جامع سیسمت ها فراتر از نیاز 

ا و سریع  -٣افزارها  یار ساده ، ز ربر  ـوالت  -٤رابط  ت باالی  قیقـايت دقیـق و جالـب  -٥امن نولـوژی  -٦متـون  اسـتفاده از ت

AJAX ــردن ســھولت اســتفاده و ــاال ب ــزار هــا  جھــت ب ــرم اف ســط سیســمت  -٧ســرعت منــایش ن ــروز رســاىن   -٨ GPRSامکــان آبــدیت و ب

اع پلت فرم های جاوا و سیمبني  -٩موضوعات متنوع نرم افزاری  باىن از ا ی جـذاب و سـ بـاال  – ١٠پشت استفاده از امکانات گرافی

دن نرم  -١١ ت ها و انیمیشن های جھت جذاب تر  اع اف یىس جھـت  -١٢افزار ها استفاده از ا ین برنامه  ارگريی متدهای  ب

دن برنامــه  -١٣افــزایش ســرعت برنامــه هــا  لیىســ و غــريه ( چنــد زبانــه  وی ســریع برنامــه  -١٤.. ) فــار ، عــرىب ، ان امکــان  -١٥جســ

اب منت و ارسال آن به صورت  ر SMSان ویری و امکا نات متنوع دی ان نا... یا پیام    .م برد را ىم 

انه در رایانه  - ٢ ویر، صدا و فیمل : ویژگیھا و قابلیت برنامه ها کتا و روي  و روي پاورقي ها، یادداشت ها و منایـه • جس • جس

دن عبارات پیدا ش  ی  کیيب و جخاالت و عبارات • رن وي  وي کلمه به کلمه • جس منایش تعـداد کلمـه هـاي پیـدا شـ • جس

توا  ه مورد نظـر • در کل  ه هـاي پیـدا شـ • منایش تعداد کلمه پیدا ش در ص • منـایش قسـمتي از مـنت پیـدا شـ • منـایش تعـداد صـ

ــمي بــه دلیــل اینــدکس ســازي • منــایش ســاختار درختــي کلمــه پیــدا شــ  و حتــي در متــون  ــیار بــاال در جســ رمزگــذاري • ســرعت 

باىن از کلیـه سیسـتمھای رایانـه ای  • ایش فھرسـت بـه صـورت سـاختار درختـي امکـان منـ• بعـدي  ٣جلوه هاي ویـژه • اطالعات   • پشـت

  WORDامکان ارائه خروجي از برنامه به 

 

ات    :تذ

و ، امکانات و مطـالىب کـه در نـرم افـزار ىم خواهیـد باشـد بـه صـورت  ت ال رتم قبل از سفارس ىم با جه سفارش دهندگان  قابل 

مـل در قـرارداد  مکتوب در آورده و برای توری آماده و قیمتھا به صـورت  ما در قالب لوح فشرده ارسال منایید تا برای مشا پیش فا

ویل سفارش فوق درج گردد   .و مدت زمان 

 

  : امکانات جانىب 

ث هومشند نرم افزارها -١ ربرانارائه سامانه ارسال بلو یط و دریافت   .در 

 .ك در یافت و ارسال کد نرم افزاری جھت برنامه ها طراحی و پیاده سازی سامانه های لین - ٢

توای  -٣ لید و فروش  یتاىلطراحی ، چاپ ،   .در قالب لوح فشرده د

  

  

  

  

  



 

ش  د ر ا اد  ن و ا و و    ل 
ان متـا افا منـی  ط به مولفني و ناشران ىم باشد و ا یتـاىلم بـار انتشـار در پایان متذ ىم شومي که متام این پیشنھادات صرفا مر را بـر   د

ر ائی که این گونه  یتاىل(روی دوش مولف و ناشر گذاشت از آ جنبه عام املنفعه دارد و باعث ترو دین و فرهنگ نیز ىم شود  ) د

غذ و چـاپ بـرای ناشـران باشـد و قسـمىت نیـز بـردوش  افـراد خـري باید قسمىت از این بار به دوش دولت از طریق سرویس دهی از قبیل 

ویق ىم شوند  ونه که خريین مدرسه ساز به این امر  ی و مذهىب دارند گذاشته شود مهان ر آثار فرهن   . اندیش که عالقه به 

یار پر رونق خواهد شد ر از جخیع جھات  ر بازار  رند که با این  ر را  ه حق  ـویقو یا این مـمي  و مـولفني و ناشـران  لیـد  و  بـه 

اد ىم کند و   منشورات خود ىم گريندوه انب ر  اشتغال زایی ا تلـف که این  یتـاىل بـه زبـان هـای  اه بزرگی از منشورات د پای

  .  برای ارائه به دنیا دارمي 

  

کر                       با 

ید نبوی مدیر عامل   سید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 


