
 پروشه های طالییتدریس در بسرگترین مرجع فیلم آموزش فارسی ایران ، 

ّوَاسُ دس دٍسُ ی فعبلیت خَد هـتبق ثِ ّوکبسی ثب اػبتیذ ٍ دٍػتبًی کِ داسای تخصص ٍ حشفِ ای ثَدُ اًذ ّؼتین ٍ ّوَاسُ ثب جزة  

ایي دٍػتبى اص تجشثیبت ایـبى اػتفبدُ ی الصم سا ثشدُ این ٍ دس لجبل فعبلیت ایي عضیضاى هجبلغی ّش چٌذ ًبچیض ، ثِ سػن ادة ثِ عٌَاى 

هضیت ّبی دیگشی ًیض ثشای اػبتیذ دس ًظش  حك التذسیغص هحل دسآهذّبی جبسی ػبیت دشداخت هی ؿَد ، عالٍُ ثش ایي ا حك التذسیغ

 :گشفتِ ؿذُ اػت کِ ثِ ؿشح ریل هی ثبؿذ

 ّضاستَهبى ، کِ ثب هعیبسّبی 3۲۲ّضاستَهبى تب  ۰۲دشداخت حك التذسیغ اص هحل دسآهذّبی جبسی ػبیت ثشای ّش ػبعت آهَصؽ ثیي  -۱

 :ریل تعییي هی گشدد
 

 کیفیت تذسیغ اػتبد ٍ لذست ثیبى : ۱-۱

 جذیذ ٍ ًبیبة ثَدى آهَصؽ اسائِ ؿذُ دس ٍثؼبیت ّبی فبسػی : ۱-۰

 ػشعت کبس ٍ ّوکبسی ثب هذیشیت : ۱-3

 دبػخگَیی ثِ ػَاالت کبسثشاى دس ًظشات ٍ ػیؼتن گفتگَی آًالیي : ۱-۴

 اسائِ ؿذُ تَػظ اػتبد ٍ هیضاى سضبیتوٌذی اص کبسفیذثک ٍ اػتمجبل کبسثشاى اص آهَصؽ  : ۱-۵

دس دشٍطُ ّبی ثشًبهِ ًَیؼی )کلیِ ی دشٍطُ ّبی اًجبم ؿذُ تَػظ گشٍُ ٍ دس دػت الذام دشٍطُ  دشٍطُ ّبی عالییّوکبسی ثب گشٍُ  -۰

 (ّبی تجبسی هی ثبؿذ

 اػتفبدُ اص آهَصؿْبی ػبیش اػبتیذ ثب دسیبفت تخفیف ٍیظُ -3

 شاى ٍ هخبعجبى آهَصؽ خَد ٍ ػبیش کبسثشاى ٍثؼبیت دس صَست دسخَاػت ثِ صَست آًالیيتذسیغ ثِ کبسث -۴

 دس صَست ًیبص دشٍطُ ّبی عالییؿشکت دس ّوبیؾ ّب ، اسدٍ ّب ٍ ػویٌبس ّبی گشٍُ آهَصؿی  -۵

هیلیَى تَهبى ٍ  ۵هیلیَى تَهبى تب  ۱دس صَست سضبیت کبسثشاى ٍ هذیشیت ٍثؼبیت اص تذسیغ اػتبد ، اػتخذام ثب حمَق هبّیبًِ ثیي  -۶

 ػبعت ۱فعبلیت سٍصاًِ 

حضَس دس گشٍُ ّبی علوی تـکیل ؿذُ ثیي اػبتیذ ٍثؼبیت دس ؿجکِ ّبی اجتوبعی ٍ اػتفبدُ اص ًظشیبت دیگش اػبتیذ ٍ ّوفکشی  -۷

ًٌذ اکتیَ ثَدى ٍ ثشٍص ؿذى داًؾ استجبط ثب ایـبى ٍ ػبیش هضیت ّبی فعبلیت دس ٍة کِ ثِ صَست غیش هؼتمین ثِ دػت خَاّذ آٍسد هب

ٍ… 

ثِ تٌبػت صیبد ؿذى دٍسُ ّبی آهَصؿی دس ٍثؼبیت ، جْت ًظن دّی ثِ کبس ٍ حفظ دَیبیی هجوَعِ اػتبًذاسدّبیی سا جْت تذسیغ ٍ 

 :تَلیذ ٍیذئَّبی آهَصؿی دس ًظش گشفتِ این کِ ثِ ؿشح ریل هی ثبؿذ

ت جْت جلَگیشی تکشاسی ثَدى دٍسُ ی آهَصؿی ٍ دسیبفت ایذُ ّب ٍ هَاسد دیگش دس لجل اص ؿشٍع دٍسُ ی آهَصؿی ، ثب هذیشاى ٍثؼبی -۱

 ۲۹3۸۲۴۷۷۷۵3: آهَصؽ حتوب گفتگَ اًجبم دّیذ.ایي گفتگَ هی تَاًذ اص عشیك دٌل ٍثؼبیت یب ثِ صَست تلفٌی ثبؿذ ، ؿوبسُ توبع

 .اجشا ًوبییذ اص ػبیت داًلَد ًوَدُ ٍ سا دشٍطُ ّبی عالییٍ عکغ تجلیغ ٌّگبم تذسیغ ٍ ضجظ آهَصؽ فبیل ّبی لَگَی  -۰

 .صفحِ ی صهیٌِ ی دػکتبح یکی اص صهیٌِ ّبی لشاس گشفتِ دس ایي صفحِ ثبؿذ -3

حتوب لجل اص ؿشٍع ضجظ یک کلیخ جْت تؼت صذا تْیِ ؿَد ٍ صهبًی کِ اص کیفیت صذا هغوئي ؿذیذ ، ضجظ سا ؿشٍع کٌیذ ، دس  -۴

 .ؿذ صَست عذم کیفیت آهَصؽ هٌتـش ًخَاّذ

  , saeidazizi0443@gmail.com  ایویل ّبی هذیشیت ٍثؼبیت جْت دسیبفت ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ دس صَست ًیبص

 ۲۹3۸۲۴۷۷۷۵3ؿوبسُ توبع جْت دسیبفت هـبٍسُ ٍ ساٌّوبیی ۺ

 
هذسس  اهضبء                                                                                               ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذسس :                                                         

 

ایي صفحِ فمظ تَػظ افشادی کِ هی خَاٌّذ دس ػبیت دشٍطُ ّبی عالیی هذسع ؿًَذ دش ؿَد ٍ ّوکبساى فشٍؿٌذُ ٍ ثبصاسیبة فمظ 

 سا دش کٌٌذ. 3ٍ  ۰صفحبت 



 ـررات قـوانین و مق

،  )اسسبل الىتشًٍیىی تػَیش وبست هلی .ولیِ هطخػبت ثجت ًبم وٌٌذگبى ثبیذ هٌغجك ثش اعالػبت وبست هلی ٍ ضٌبسٌبهِ ای آًْب ثبضذ  .1

 اص عشیك فشم ثجت ًبم آًالیي سبیت   .الضاهی است( تػَیش ضٌبسٌبهِ 

ػَالت ٍ هسئَلیت آى ثؼْذُ ضخع ثجت ًبم وٌٌذُ ثَدُ ٍ دس غَست ٍاسد ًوَدى اعالػبت غلظ دس ّش یه اص لسوت ّبی فشم ثجت ًبم ،  .2

 ضشوت ّیچگًَِ هسئَلیتی ًسجت ثِ اعالػبت ضخػی ٍ ثبًىی اضتجبُ یب ًبلع ٍی سا ًذاسد .

ضشوت دس خػَظ ّشگًَِ خغب حتی خغبی سَْی دس ٍسٍد اعالػبت ضخػی افشاد ّیچگًَِ هسئَلیتی ًذاضتِ ٍ ػَالت هشثَط ثِ ایي  .3

 َی( دس خػَظ ػذم ٍاسیض پَسسبًت ثبصاسیبثی ثِ ػْذُ ضخع خبعی هی ثبضذ .خغب )حتی خغبی سْ

 www.Gp20.ir   پروژه های طالیی ولیِ ّوىبساى هَظف ثِ سػبیت توبهی لَاًیي ٍ همشسات اػالم ضذُ دس سبیت ایي ضشوت .4

 هی ثبضٌذ .

 ثبصاسیبثبى صیش گشٍُ خَد سا ًذاسًذ . ّیچىذام اص ثبصاسیبثبى اجبصُ اخز ّیچ هجلغی تحت ّیچ ػٌَاًی اص هطتشیبى ٍ یب .5

 ٍاسیض گشدد . سؼیذ ػضیضی الیبسیثِ ًبم  ثبًه هلت ًضد  3282328443حسبة ضوبسُ  ولیِ ٍجَُ وبالّب ثبیذ ثِ  .6

 ّیچگًَِ حك ػضَیتی دسیبفت ًوی گشدد ٍ ػضَیت دس ایي ضجىِ سایگبى هی ثبضذ . گشٍُ پشٍطُ ّبی عالیی ثشای ٍسٍد ثِ  .7

 ؼْذ هی گشدًذ اص افشاد صیش گشٍُ خَد حوبیت ًوبیٌذ ٍ ثشای هَفمیت ٍ پیطشفت آًْب توبم سؼی خَد سا ثىبس ثشًذ .ثبصاسیبثبى هت .8

 ّیچ وس ثشای ثبصاسیبة ضذى اججبسی ثِ خشیذ وبال ًذاسد . .9

 هی ثبضذ . فَق الزوشلغؼی ضذى خشیذ ٍ ًْبیتبً ٍاسیض پَسسبًت هٌَط ثِ ٍاسیض ول ٍجِ ثِ حسبة   .11

وِ پس اص ٍاسیض ٍجَُ ٍ لجل اص اسسبل ٍ یب تحَیل وبال، خشیذاس اص خشیذ هٌػشف گشدد ، ثشگطت هؼبهلِ ٍػَدت پَل ٍاسیضی فمظ دس غَستی   .11

 پس اصوسش پَسسبًت ثبصاسیبثبى ٍهجلغ هبلیبت ثشاسصش افضٍدُ اهىبى پزیش هی ثبضذ .

صهبًی وِ وبال تحَیل ٍ یب ثِ آدسس خشیذاس اسسبل هی ضَد ثِ دلیل استْالن پزیشی وبالّب ٍ ثِ جْت سػبیت حمَق هػشف وٌٌذگبى دس   .12

 اهىبى اًػشاف اص خشیذ ٍجَد ًذاسد .

دُ ثِ فبوتَسّب عجك لبًَى ، هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ اضبفِ هی ضَد ٍ ولیِ خشیذاساى ثبیذ ٍجِ فبوتَس سا دس لسوتی وِ هبلیبت ثش اسصش افضٍ  .13

 هحبسجِ ضذُ پشداخت ًوبیذ .

  ت ثش دسآهذ ّوىبساى وِ تَسظ ًْبدّبی صیشثظ دٍلتی تؼییي گشدد اص پَسسبًت آًْب وسش ٍ ثِ حسبة دٍلتی هشثَعِ ٍاسیضّش گًَِ هبلیب  .14

 هی گشدد .

اص آًجبئیىِ پشداخت پَسسبًت ثبصاسیبثبى الىتشًٍیىی اًجبم هی ضَد ، هجلغ وبسهضد ثبًىی توبم تشاوٌص ّبی هشثَط ثِ ٍاسیض ٍجَُ ثِ   .15

 اص پَسسبًت پشداختی وسش خَاّذ ضذ .حسبة ثبصاسیبثبى 

 (فمظ حسبة ثبًه هلت پزیشفتِ هی ضَد)حسبة ثبًىی وِ ثِ ضشوت هؼشفی هی گشدد ثبیذ ثِ ًبم فشد ثجت ًبم وٌٌذُ ثبضذ . .16

 هحبسجِ ٍ ٍاسیض پَسسبًت هٌَط ثِ ٍاسیض ول ٍجِ خشیذ ثِ حسبة ضشوت هی ثبضذ . .17

  ضذ. ٍاسیض خَاّذ  هبُّش  اٍل  سٍص ػی ثبًىی آًْب دسپَسسبًت ٍ پبداش ولیِ ّوىبساى فمظ ثِ حسبة ضخ .18

پشداخت پَسسبًت ٍ پبداش ٍ اسائِ ّش گًَِ گضاسش هبلی ثِ ّوىبساى هؤخش ثِ اًجبم ػولیبت ثبًىی ٍ ثب دسج وذ سّگیشی تشاوٌص دس   .19

 سیستن ثبًىی وطَس غَست هی پزیشد .

اوثش وبال ّب ثب فبوتَس خشیذ ٍ فمظ ثِ خشیذاس ٍ یب ًوبیٌذُ لبًًَی ٍی غَست هی پزیشد .ٍ ثب اسائِ یب هحل وبس  خبًِ  تحَیل وبال فمظ دس هحل  .21

 لیٌه داًلَد  اسائِ هی گشدًذ. ٍ فمظ ثؼضی اص وبالّب داسای خشیذ پستی ّستٌذ.

ٍ دس غَست ػذم اعالع  ّضیٌِ حول ٍ ًػت وبالّب ثؼْذُ خشیذاس هی ثبضذ ٍ ثبصاسیبة هی ثبیست ایي هَضَع سا ثِ اعالع خشیذاساى ثشسبًذ .21

  سسبًی ثِ خشیذاس وبال، ثبصاسیبة ضخػبً هسئَل ّضیٌِ حول ًٍػت وبال خَاّذ ثَد .

ایٌجبًت ولیِ لَاًیي ٍ همشسات فَق ٍ لشاسداد هشثَعِ وِ دس لسوت ثجت ًبم ًَضتِ ضذُ سا ثب دلت هغبلؼِ ًوَدم ٍ الشاس هی ًوبین وِ   .22

الػبت الصم سا داضتِ ٍ ثؼذاً ثِ ّیچ ػٌَاى حك ًذاسم ادػب ٍ یب هغبلجِ ای وِ ًبضی اص ػذم اعالع ًسجت ثِ جویغ لَاًیي ٍ اهَس هشثَعِ اع

 .ثبضذ سا ثٌوبین 

  اهضبء ثجت ًبم وٌٌذُ  



 

کارفرم ثبت انم                                                               مدرس سایت   یا    فروشنده هم

  ًبم 

  ًبم خبًَادگی 

  استبى 

  ضْشستبى

  ضْش

  آدسس 

  وذ پستی 

  وذ هلی

 فشٍضٌذُ ٍ ثبصاسیبة ثشًبهِ ًَیس یب عشاح هذسس ًَع ّوىبسی  )فمظ تیه ثضًیذ(

  ثبثت ضوبسُ تلفي

  تلفي ّوشاُ ضوبسُ

  آدسس پست الىتشًٍیىی

  )فمظ هلت(  ًبم ثبًه

  ضوبسُ حسبة

  ضوبسُ وبست 

 

 ًىتِ:  ّوَاسُ ّوىبسى گشاهی هی تَاًٌذ ًظشات یب پیطٌْبدات یب اًتمبدات خَد سا ثِ آدسس ضشوت :

 هىبتجِ  ًوبیٌذ.  داًص هَج آهَصضگبُ سفبُ سٍثشٍی  ثبًه   حبفظ  تمبعغ هذسس خیبثبى   -سلوبس  –آرسثبیجبى غشثی 

 info@Gp20.irایویل :        5881947347وذ پستی :     19381477753یب  14435244667تلفي ّبی توبس : 

 دس دٍ ًسخِ هتحذالوتي تْیِ ٍ ثِ اهضبء عشفیي سسیذُ است. هبدُ  33ایي لشاسداد دس    

 سؼیذ ػضیضی الیبسی                     اهضبء عشف لشاسداد                                                                                                            

 پشٍطُ ّبی عالییهذیش ػبهل                                                                                                                                                        

 هذاسن ثِ آدسس فَق الزوش ثب پست پیطتبص اسسبل ًوبییذ.ثؼذ اص پش وشدى  ولیِ اعالػبت ایي فشم سا ثِ ّوشاُ وپی تَجِ : 

                                                  
 تَجِ:

ّرگًَِ فرٍش کاال ّای پرٍشُ ّای طالیی در سایت ّای دیگر ٍ فرٍش دستی تَسط افراد غیر هجاز  تخلف تلمی شذُ ٍ هتخلف تحت پیگرد  

 لاًًَی لرار خَاّذ گرفت .

 ! دارد ّوراُ تِ لاًًَی پیگرد هطالة از ترداری کپی گًَِ ّر ٍ َدُت هحفَظ پرٍشُ ّای طالیی ًسد سایت ٍب ایي هعٌَی ٍ هادی َقحم تواهی

 

 .دارد یلاًًَ گردیپ لالة از یتردار یکپ ّرگًَِ یا اًِیرا جرائن لاًَى سَم فصل 12 هادُ طـثك

 

 تیه ثضًیذ اسبس تَاًبیی ّبیتبىىبسی چٌذیي هَسد سا تیه ثضًیذ  ثشًىتِ: هی تَاًیذ دس لسوت ًَع ّو


