
 ساٌّواي استفادُ اص سايت آهَصش تخصصي قشآى کشين

 يذکاستش گشاهي : پس اص عشض سالم ، دس ايي تخص طشيقِ استفادُ اص سايت سا تشاي ضوا تَضيح هي دّين تا دس سًٍذ کاس ضوا ايشادي تَجَد ًيا

 

ٍاسد سايت هي ُ  هي ضَيذ ، صفحِ اي پيص سٍي ضوا تاص ٌّگاهي کِ تا آدسس اعالم ضذُ  ضَد کِ گٌثذٍ  تاسگا

ِ السالم سا تاالشض هَسي تي هلكَتي آقا علي ِ گزاسد  ًوايي صيثا تشاي ضوا ِت ًوايص هي ا علي دس صَستيكِ ضوا قادس ت

ضِت ضذُ  ًيستيذ ، جوِل ديذى آى   سا«  download flashplayer» اي کِ دس پائيي صفحِ ِت سًگ سفيذ ًَ

د ضَدٍ  پس اص َل ّيذ تا ًشم افضاس هخصَظ آى تشاي ضوا دًا ِ ًصة آى سٍي سيستن خَد ، هيت فطاس د ًيذ صفح َا

  .هَسد ًظش سا دسيافت ًواييذ

 داًلَد ًشم افضاس فلص پليش -1

استفادُ اص صتاى هَسد  ّايي کِ سٍي ًَاس پائيي تصَيش تشاي ضوا تعثيِ ضذُ است ، ضوا سا جْت  گضيٌِ

 .دسخَاست ضوا ّذايت خَاّذ ًوَد ًظش ٍ ًيض استفادُ اص هطالة آهَصضي تِ صفحات قاتل

 کِ دس حال تشجوِ ٍ تكويل هي تاضذ.سايت اًگليسي ٍ عشتي صتاًْاي  -2

کِ تشخي اص هطالة  اي اًتقال هيذّذ سا اًتخاب ًوَديذ ، ضوا سا تِ صفحِهيْواى ضيٌِ چٌاًچِ گ -3

ًذاضتِ ٍ هيتَاًيذ تصَست آصاد اص آًْا  عوَهي دس اختياستاى قشاس خَاّذ گشفت کِ ًياصي تِ ثثت ًام

شتيل کل قشآى کشين ٍ اخثاس قشآًي ٍ اص تالٍت قاسياى هصشي ٍ ّوچٌيي ت استفادُ .استفادُ ًواييذ

تاضذ ٍ  هي هشاکض قشآًي ثاهي ٍ هٌتخثيي هشاکض ٍ ديگش قسوتْايي کِ قاتل سؤيت تشاي ضوا ّوچٌيي

عثَس ًذاضتِ ٍ تصَست  سهض ٍ کاستشي ًام ّيچ ًياصي تِ ٍسٍدخشدساالى ّوچٌيي تخص گلستاى 

  .هيْواى هيتَاًيذ اص آًْا استفادُ ًواييذ

ًام کاستشي ٍ سهض عثَس  ، تا ٍاسد سايت ضذيذ چٌاًچِ قثال ثثت ًام کشدُ تاضيذداًطجَ اگش اص گضيٌِ    -4

اين دس  استفادُ اص دسٍس تَضيح دادُ ساٌّواي تخص دس کِ ًحَي تِ خَد ٍاسد ضذُ ٍ دسٍس سا

سا فطاس دّيذ ٍ کليِ  ثثت ًامايٌصَست الصم است کِ کليذ  اختياس گشفتِ ٍ هطالعِ ًوائيذ دس غيش

خَد سا تايذ تصَست دقيق ٍ حقيقي ٍاسد  تَجِ داضتِ تاضيذ کِ اطالعات.فطشدُ ٍ ثثت ًام خَد سا تِ اتوام تشساًيذ ًوائيذ ٍ دس اًتْا ، کليذ تأييذ ساسا تصَست کاهل ٍ دقيق دس جاي خَد ٍاسد  اطالعات خَاستِ ضذُ

داضتِ تاضيذ ٍ تشاي دستشسي تِ دسٍس  تايست ًام کاستشي ٍ سهض عثَس خَد سا ّويطِ دس رّي س اص ثثت ًام ، هيپ .هَاجِ هيطَيذ ، ساتقِ آهَصضي ضوا هحفَظ هاًذُ ٍ اص تيي ًشٍد ًواييذ تا دس هَاقعي کِ تا هطكالتي

 .خَدتاى ٍاسد ضذُ ٍ اص دسٍس استفادُ کٌيذ سايت ، فقط تا ًام کاستشي ٍ سهض عثَس
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تذاًيذ کِ ٍقتي تِ ًَعي ٍاسد  الصم است -5

ضَيذ ، تِ کوك ًَاس پائيي  سايت هي

 ّويطِ  ، است قاتل ًوايص کِ صفحِ

 صتاى ّوچٌيي ٍ سا خَد ٍسٍد دسگاُ هيتَاًيذ

ًظش خَد سا تغييش دادُ ٍ ّيچ ًياصي تِ  هَسد

 .خشٍج اص صفحِ ٍ ٍسٍد هجذد ًذاسد

سإالي  کٌيذ اص هذيش سايت   صهاًي کِ اسادُ هي -6

تپشسيذ ٍ جَاب آى سا فقط خَدتاى دسيافت 

پشسص ٍ  ًواييذ ، الصم است کِ دس تخص

د سا هطشح ًواييذ ٍ اص اسسال خَ سإال پاسخ

 .جلَگيشي ًواييذ سإال دس تخص استثاط تا ها

 ، تذٍى ٍسٍد ًاماستثاط تا ها اگش دس تخص  -7

کاستشي ٍ سهض عثَس خَاستيذ هَضَعي سا دس 

پيطٌْادي  يا ٍ اًتقاد طشح يا ٍ هياى تگزاسيذ

داسيذ ٍ هٌتظش جَاب ّن ّستيذ ،اص دٍ طشيق 

 :ثاط تاضيذاست هي تَاًيذ تا ها دس

الف ( اسسال هطالة تِ پست  

  info@samenquran.ir  لكتشًٍيكيا

ب ( دسج آدسس پست الكتشًٍيكي خَد دس  

  .قسوت خَاستِ ضذُ دس تخص استثاط تا ها

 تاکسيييي کيييِ دس صييييش گٌثيييذ اهيييام سضيييا قيييشاس -8

تاضييذ  هيييجسييتجَ گشفتييِ اسييت هشتييَط تييِ    

. چٌاًچييييِ تييييِ دًثييييال هَضييييَ  خاصييييي     

َاّيييييذ دس اسييييش  ٍقييييت   ّسييييتيذ کييييِ هيخ

َُا خييييَد داضييييتِ  ليسييييتي اص هَضييييَ  دلخيييي
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 .کِ کلوِ هْن هَضَ  خَد سا دس آى تخص تايپ کشدُ جستجَ سا ضشٍ  کٌيذ کافيست فقط  تاضيذ

کِ پاسخ  پاسخ عوَهي تيٌٌذُ ي آى تاضٌذ حتوا اعالم کٌيذ ٍ ّوچٌيي اگش الصم هيذاًيذ ص ٍتشاي ضوا پيص آهذُ ٍ يا سإال خاصي داسيذ کِ ًياصي ًيست ديگشاى تعٌَاى پشس چٌاًچِ ايشادي دس سًٍذ استفادُ اص سايت -9

اکس ضخصي تا جَاب صشفا تشاي خَد ضوا اسسال ضذُ ٍ دس ت سإال ٍ يا هَسد خَد سا عٌَاى کٌيذپشسص ٍ پاسخ کاستشي ٍ سهض عثَس ، دس تخص  هذيش فقط تِ خَد ضوا اسسال ضَد ، الصم است کِ پس اص ٍسٍد ًام

 .ّش گاُ ّن اسادُ کشديذ آى سا اص ليست ًاهِ ّاي سسيذُ خَدتاى حزف کٌيذ خَدتاى هحفَظ تواًذ ٍ
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