


اهيگژيو

فلتخم ياهشخب هب ولبات يشيامن ياضف يدنب ميسقت•  

o شخب ره يازجم يزير همانرب ناكما

o فلتخم ياهشخب تيريدم يارب يسرتسد حوطس كيكفت ناكما 

o بو قيرط زا اي يلحم تروص هب شخب ره ياوتحم نيمات ناكما 

 زاين ساسا رب اوتحم ره  شيامن نامز تدم و نييعت ،يدنبنامز ناكما •  

هدش نييعت يدنبنامز قبط هحفص مامت تروص هب رظن دروم ياهمتيآ شيامن ناكما •  

 فلتخم ياهتمرف رد اوتحم شيامن ناكما •  

o ريوصت ،ينتم ياهلياف 

o  و سكع ،مليف ،يقيسوم ( ياهناسر دنچ ياوتحم..(

o لاتيجيد ينويزيولت و ييويدار ياههكبش

بسانم يربراك طبار اب )يربراك لنپ( عماج يتيريدم رازبا •  

 اه هداد هاگياپ زا يريگنابيتشپ ناكما •  

لپعير

اههدادهاگياپزايريگنابيتشپ

.دراد دوجو يرتشم تساوخرد بسح رب يزاسيشرافس ناكما



 يايازم زا يريگهرهب اب و يناسرعالطا و تاغيلبت ياضف يهدناماس يارب DiBoard هناماس
 ياضف دمآراك تيريدم ،هناماس نيا درفبرصحنم يگژيو .تسا هدش هيارا لاتيجيد يژولونكت
 لاتيجيد ياهرگشيامن عاونا اب يراگزاس و بسانم تميق رانك رد يناسرعالطا و تاغيلبت
 .دشابيم
 اب .دهديم ششوپ يربراك فلتخم ياههنيمز رد ار ناربراك زا يعيسو فيط زاين هناماس نيا
 تروص هب ار اههمانشخب و اههيعالطا ،اهيهگآ هوبنا مجح ناوتيم هناماس نيا زا هدافتسا
 شيامن هحفص تيريدم و يدنب ميسقت .داد شيامن لاتيجيد ياهرگشيامن يور رب دنمشوه
 مك تاغيلبت ياضف رد لوصحم نيا هك تسا هدش ببس يوتحم عاونا شيامن ناكما رانك رد
.دشاب ريظن

لتياضفهدناماسيابDiBoardهناماس

يفرعم



ناروتسر

 يريوصت يونم شيامن •
 ينويزيولت ياههمانرب هدنز شخپ •
هژيو ياهاذغ يفرعم •
اذغ خبط پيلك شخپ •



دوف تسف



يلام هسسوم

بعش يمامت رد اوتحم زكرمتم يراذگراب •
اههمانشخب زورب شيامن •
يتاغيلبت رزيت شخپ •
تامدخ و تاليهست يفرعم •



يتامدخ رتفد



لنسرپ يريوصت يفرعم •
يشزومآ مليف شيامن •
يملع ياهداديور ناوخارف •
 تامدخ تفايرد يامنهار •

يشزومآ زكرم



كينيلك



وردوخ

اهوردوخ يريوصت يفرعم •
تازيهجت و ينف تاصخشم لودج •
وردوخ هجرد 360 يامن •
هژيو شورف طيارش شيامن •



كاشوپ



يرفاسم هناياپ

سيورس جورخ/دورو نامز شيامن •
نيرفاسم هب ييوگدماشوخ مايپ •
ينويزيولت ياههكبش هدنز شخپ •
 اهسيورس خرن تسرهف •
يتاغيلبت ياهيهگآ شخپ •



يترفاسم سناژآ

 يرگشدرگ ياهروت تسرهف •
 يتسيروت ياههبذاج يفرعم •
ينديد نكاما يزاجم روت •



DiBoard



هاگشناد ناگتخومآ شناد زا يدادعت طسوت 1394 لاس رد ناهج شقن زادرپ نايك تكرش هيلوا هتسه
رگيد ياه هزوح رد تاعالطا و تاطابترا يروانف يايازم و اهتيلباق زا هدافتسا فده اب و ناهفصا يتعنص
.تفرگ لكش ... و تمالس ،تامدخ ،تعنص هلمج زا

داجيا ياتسار رد ار يراوتسا ياه مدق نونك ات و هدرك ناهج شقن زادرپ نايك تكرش سيسات
.دنا هتشادرب شناد رب ينتبم يموب تالوصحم

هزوح رد رگيد ناينب شناد تكرش دنچ اب نونكا مه دوخ يلك يشم طخ هب هجوت اب تكرش نيا
رد لقن و لمح يسدنهم و تاغيلبت تعنص ،يكشزپ ،يرايبآ و يزرواشك يسدنهم ،كيناكم يسدنهم  
.دشاب يم كيدزن يراكمه و لماعت لاح

امهرابرد

www.kianict.ir



www.DiBoard.ir


