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 ٍب دس ایشاى ّای فٌاٍسیگشٍُ تخصصی تشجوِ ٍ ًطش 

The Technical Group of Translating and Publishing the Web Technologies in IRAN 

  
 

 صَتی ٍ تصَیشیعضَیت دس تخص فشم 

 تذاٍم اص ضَد، ثاتت آى خالف تعذاً اگش چِ ًواییذ، ٍاسد صیش فشم دس صحیح صَست تِ سا خَد اعالعات ّوکاسی، تِ توایل صَست دس لغفاً: تَجِ

 .گشدین هی هٌصشف ضوا تا ّوکاسی

  ًام ٍ ًام خاًَادگی  تاسیخ

  پست الکتشًٍیک

  ضْش+ کطَس 

 کذپستی+ آدسس 

 

 

  پیص ضواسُ+ تلفي 

  (اختیاسی) ٍب سایت

خَد فعالیت ٍ ّوکاسی  ی صهیٌِ

 .سا تٌَیسیذ

 

 

 تَضیحات ضوا

 

 

 

 .پزیشم هیسا هغالعِ کشدُ ٍ  دٍم ایي فشم ی صفحٍِ هزکَس دس  دس آدسس ریل هغشح ضذُ «عضَیت ضَاتظ ٍ ضشایظ»، ایٌجاًة -

/(www.WebMasterpieces.org/fa/membership) 
 

 

 هْش ٍ اهضا+ ًام ٍ ًام خاًَادگی 
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 عضَیتکلی تشای  ضَاتظ ٍ ضشایظ

 .(W3C پشسٌل ّواًٌذ) است ضشٍسی اًتقادپزیشی ٍ هطاسکتی ّای فعالیت تِ هٌذی عالقِ ّوکاسی، جْت .1

 عذم تِ هعتقذ( W3C پشسٌل ّواًٌذ) یک ّش کِ ضشعی تِ ّستین، ایشاى هختلف ًقاط دس هشتَعِ هتخصصیي ٍ هٌذاى عالقِ تواهی تا ّوکاسی ی آهادُ .2

 .تاضٌذ دٍستی اًساى ٍ احتشام تش هثتٌی سفتاسی تِ هتعْذ ٍ تعصة

 ضاى، ّای فعالیت ٍ هطاغل دیگش دادى قشاس تْاًِ تا کِ افشادی تا ّوکاسی اص اها داسًذ گشٍُ اص خاسج ّایی فعالیت ٍ ٍظایف گشٍُ ّوکاساى تواهی هسلواً .3

 ضذت تِ گشدًذ، هی ٍاقعی غیش سخٌاى ٍ ٍعیذ ٍ ٍعذُ تِ هتَسل ٍظیفِ اًجام دس کَتاّی تا ٍ ًیستٌذ قائل گشٍُ ّوکاساى دیگش صهاى ٍ ٍقت تشای اسصضی

 .هعزٍسین

 یتهذیش ّوکاساى، سایش تا هطاسکت ٍ تعاهل دس ًیض ٍ هْاستص ٍ تخصص تٌاتش ٍ خَد فعالیت ی حَصُ دس فشد ّش ٍ ًذاسد هشئَسی ٍ سئیس تخصصی، گشٍُ .4

 .داسد تعْذُ سا خَد عولکشد

 

 

 صَتی ٍ تصَیشیعضَیت دس تخص  ضَاتظ ٍ ضشایظ

 .(تاضذ هی ها ّوکاسی تذاٍم هاًع ،ًاقص ّوکاسی. )سساًیذ اتوام تِ ،ایذ گشفتِ تعْذُکِ  سا ای تصَیشیصَتی ٍ  ی پشٍطُ تایستی حتواً ،ّوکاس عٌَاى تِ ضوا .1

 قاتل. )گشدد هی هٌعکس تِ عٌَاى ّوکاس آى پشٍطُ ضوا ًام ،ّوکاسی ًواییذ (خَد ٍظایفٍ دس حذ ) تِ عَس کاهل صَتی ٍ تصَیشی ای پشٍطُدس تَلیذ  اگش .2

 .(ضذ خَاّذ رکش، ًوایذ تکویل سا پشٍطُتجای ضوا  کِ فشدی ًام ضوا، ًاقص ّوکاسی صَست دس کِ است رکش

 .گشدًذ ًوی هٌذ تْشُ ،هشتَعِ هضایای اص ًوایٌذ، ّا پشٍطُ پیگیشی تِ اقذام ها تا ّواٌّگی تذٍى کِّوکاساًی  .3

 ّشتِ  ،هطاسکت دسصذ اساس تش ،(هستٌذ ٍ آهَصضیٍ  کتاب صَتی ّای فیلنّوچَى ) صَتی ٍ تصَیشیهحصَالت  فشٍش اص ًاضی هادی هٌافع اص تخطی .4

 .ضَد هیتخصیص دادُ  یک اص اعضای فعال پشٍطُ دس تخص صَتی ٍ تصَیشی،


