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دٍستاى عضيضم  خذهت ّوِسالم 

.  ساى هفيذ تاضذ كِ هيتَاًذ تشاي ديگتجشتيات اسصًذُ ايي اص كاس كشدى تا ًشم افضاس داسيذ ، تك تك ضوا 

ايي هساتقِ هحذٍديت . دّذ هَسد استفادُ قشاس  تَليذي ضوا سا تِ ًام خَدتاىآهَصضي فيلوْاي اتقِ ، تا تشگضاسي يك هسضشكت هذيشاى تصوين داسد 

. سي ، جٌسيت ، تخصص ٍ ؼيشُ سا ًذاسد ٍ ّوگي هيتَاًيذ دس آى ضشكت كٌيذ 

ًوايص داضتِ تاضيذ   ُاص صفح تشاي فيلن تشداسييك ًشم افضاس  تشاي ضثط صذا ٍ يك هيكشفيتشاي ايٌكاس ًياص است كِ 

هاًٌذ  ّاي هذيشاىًشم افضاس اص ّشيك الثتِ اگش .

 داهپشٍسي هذيشيت افضاس ًشم -1

  ضذُ توام تْاي افضاس ًشم -2

  تؽزيِ افضاس ًشم -3

 ( گاٍداسي هذيشيت داضثَسد ) هذيش ًگاُ افضاس ًشم -4

سا ّن ًياص داضتيذ تا دفتش ضشكت ٍ يا يكي اص ًوايٌذگاى ّواٌّگ كٌيذ تا دس اختياس ضوا قشاس گيشد  

 

تشتية صيش عول كٌيذ تِ تشاي ضشكت دس هساتقِ 

  هيكشٍفي سا تِ كاهپيَتش ٍصل كٌيذ 

 هَسد ًياص سا اص سايت  ًشم افضاسM888.ir  آى سا تاص كٌيذ افت كٌيذ دس تخص داًلَد ّا دسي ٍ 

  تِ تشتيثي كِ گفتِ ضذُ ًشم افضاس سا استفادُ كٌيذ 

  فيلن سا تِ آدسس ايويلJavanSoft@GMail.com   يا دس تلگشام تِ آيذي تفشستيذ ٍ@Mvakili   اسسال ٍ يا دس سايت

PicoFile.Com   آى سا ايويل كٌيذ آپلَد كٌيذ ٍ آدسس 

 جَايض

فيلوْايي كِ دسيافت هيطًَذ ، پس اص تشسسي ، اگش قاتل استفادُ تاضٌذ ،  

  پشداخت خَاّذ گشديذ  سيال سّضا 100.000تِ اصاي ّش دقيقِ تَليذ فيلن هعادل . 

  ضشكت دادُ خَاّيذ ضذ سٍص يكثاس  15دس قشعِ كطي فيلن تَليذي . 

  سيال هي تاضذ   3.500.000قشعِ كطي تشاي اعطاي كوك ّضيٌِ سفش تِ هطْذ هقذس ، تا هثلػ

 

  ّوچٌيي فيلوْا دس 

o  كاًال آپاسات ضشكت هذيشاى 

o  سايت سسوي ايي ضشكت 

o CD  اهَصضي  ّلي 

دسج خَاّذ ضذ  تا ًام خَدتاى 
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ضشٍع كٌيذ  

 سا اجشا كٌيذ  FSCaptureفايل فطشدُ سا تاص كٌيذ ٍ پس اص آى تشًاهِ  .1

 

 سا اًتخاب كٌيذ ( دايشُ قشهض)دس صفحِ ظاّش ضذُ عالهت صيش  .2

 
 

 سا فطاس دّيذ   Recordپس اص آى دكوِ  .3

 

 سا تضًيذ   …Insertدس صفحِ تعذي تيك  .4
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 (قشهض تايپ كٌيذ دايشُ دس تخص تيتش سا )دس ايي تخص جاي خالي ٍجَد داسد تا ضوا تتَاًيذ يك تيتش تشاي فيلن خَد اًتخاب كٌيذ  .5

 

. تذّيذ  دس حيي كاس كشدى تا كاهپيَتش تَضيحسا تضًيذ ٍ   Startدكوِ   .6

 . رخيشُ كٌيذ ٍ تِ سشاغ فيلن تعذي تشٍيذ فيلن سا فيلن تشداسي سا هتَقف كٌيذ   Alt+Sتا پس اص پاياى كاس ،  .7

 
 ا تشاي ها تفشستيذ فيلن ّا س .8

! تِ ّويي سادگي 

هٌتظش فيلوْاي خَب ٍ اسصًذُ ضوا ّستين 

ّن پاداش آى سا دسيافت كٌيذ  . ّن تِ ديگشاى تجشتِ خَد سا تذّيذ 


