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 درباره مانیسفت

ست. از های بسیاری در آن پیداوب فارسی از ابتدا به صورت کودکی یتیم رشد کرده است و آشفتگی

گ کند، فرهنتخصصی به محتوای وب فارسی نظارت نمیای به صورت جایی که هیچ نهاد رسمیآن

ی ا دغدغههکند که بسیاری از آنهای پربازدید تبعیت میسایتوب فارسی به صورت ناخودآگاه از وب

 فرهنگ فارسی و فرهنگ وب را ندارند.

سازی در وب و پاالیش مطالب وب ی فرهنگکه در زمینه غیررسمی تحت وبهای کاربری جامعه

سرعت  بنابراین وب فارسی به فعال هستند، بسیار اندک بوده و تاثیرگذاری ناچیزی در این حوزه دارند.

 در حال تبدیل شدن به یک آشفتگی غیرقابل کنترل است.

بدون  عنوان تخصصی ویا با  و عمومی با مطالب تخصصیهای های اجتماعی و فرومی شبکهرشد فزاینده

ایی های نازیبهایی شده است که تولید فرهنگسایتباعث به وجود آمدن وب نظارت درست و مستمر

هایی مانند استفاده از عبارات سخیف و خیابانی حتی در جوامع مجازی اند. فرهنگدر وب نموده

اخودآگاه وری و ... از تبعات این رشد نلغات غیرفارسی و ناضر استفاده از ،گلیشتخصصی، استفاده از فین

 و بدون کنترل بوده است.

اند که با ها در وب جهانی شکل گرفتهسایتای از وبگونهدر جهان، ی وب های توسعهدر طول سال

شوند. هدف ( شناخته میQ&Aهای پرسش و پاسخ )یه به صورت مخفف در وب جهانی سایتنام وب

که ست ای مورد نظرش با استفاده از مطالبی و مطمئن یک کاربر به دادهدسترسی سریع ها این سیستم

 گذارند.به اشتراک میکاربران متخصص 

 ی پایان آن یکسایت پرسش و پاسخ یک پرسش معتبر و نسخهی شروع یک مطلب در وبنقطه

ای هسایتها و مطالب اضافی در وببرای رسیدن به این هدف مطلوب حاشیه پاسخ درست است.

 شوند.پرسش و پاسخ نامطلوب تلقی شده و به شدت منع می

های پرسش و پاسخ به عنوان یکی از معتبرترین و کاراترین سایتاین رویکرد باعث شده است که وب

ی های پرسش و پاسخ نمونهسایتدر حقیقت وب های درست دیده شوند.های دسترسی به دادهروش



 یها مجموعهسایتی این وبترین نمونهموفق ضای وب است.سایت اطالعاتی در فزیبای یک وب

stackexchange .است 

و  های پرسشسایتهای پرسش و پاسخ به تبع موفقیت وبسایتهای اخیر در ایران نیز وبدر سال

اما با تاسف بسیار در حال پیمودن همان  اند.پاسخ در وب جهانی شروع به رشد و معرفی خود نموده

 های تخصصی مشابه در ایران هستند.انواع سیستمنامطلوب مسیر 

های وب ترین تجربهیکی از موفق نبا هدف جلوگیری از تبدیل شد سایت پرسش و پاسخ فارسیوب

و  های پرسشسایتی استانداردسازی وبی ناموفق در وب فارسی پا به عرصهجهانی به یک تجربه

 سخ گذاشته است.پا

سایت بومانیفست »ی سند حاضر به عنوان در گام اول اقدام به تهیه سایت پرسش و پاسخ فارسیوب

های سایتوبجهت آزمایش و بررسی کاربرد این سند، سپس . نموده است« پرسش و پاسخ فارسی

ست شود موارد این مانیفهای سعی میکند که در آنمیرا پشتیبانی پرسش و پاسخ رایگان فارسی 

 .رعایت شوند

 

اولین  یگذارشود با پیوستن به این حرکت، در پایهمیدعوت های پرسش و پاسخ سایتاز مدیران وب

 مانیفست استانداردسازی وب تخصصی همراه شوند.

 

 سایت پرسش و پاسخ فارسیوب

info@qanet.ir 
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 هاتعریف

ر دسایت پرسش و پاسخ: یک سیستم اشتراک دانش مبتنی بر پرسش است که هر مطلب آن وب

 .گیرداطراف یک پرسش معتبر طرح شده شکل می

پاسخ: دسترسی سریع به پاسخ درست و مطمئن برای یک پرسش معتبر سایت پرسش و هدف وب

 طرح شده است.

های تسایی راه وباصول کلی و نقشهتعاریف، سایت پرسش و پاسخ: سند حاضر که مانیفست وب

 کند.را مشخص میفارسی پرسش و پاسخ 

گر موارد دیی سایت پرسش و پاسخ است که همهی اصلی یک مطلب وبیک پرسش هسته: پرسش

سایت ی شروع یک مطلب در وبیک پرسش در حقیقت نقطه گیرد.یک مطلب در اطراف آن شکل می

 ی قابل حل است.حاوی یک مسالهکه  پرسش و پاسخ است

ترین قسمت یک مطلب پس از پرسش است. هر پاسخ به یک پرسش طرح یک پاسخ، اصلی: پاسخ

 کند.ی طرح شده در پرسش را حل میتی از مسالهقسمحداقل پاسخ معتبر یک  است.وابسته شده 

گیری میمتص کند.حل میبه طور کامل ی طرح شده در پرسش را مساله: پاسخی است که برگزیدهپاسخ 

سایت پرسش و پاسخ ممکن است در اختیار ی طرح شده بسته به سیاست وبدر مورد حل کامل مساله

 باشد.یا ... سایت طراح پرسش یا مدیر وب

 پرسش بدون پاسخ: پرسشی است که هنوز هیچ پاسخی برای آن ارائه نشده است.

 است. برای آن ارائه نشدهای برگزیده: پرسشی است که هنوز هیچ پاسخ برگزیدهپرسش بدون پاسخ 

امکان ویرایش آن یا افزودن و ویرایش مطلب جدید وابسته به آن موجود است که ی پرسش پرسش باز:

 است.

ایش شود. به این معنی که امکان ویربسته: پرسشی است که به دلیل نامعتبر بودن قفل میپرسش 

 پرسش یا مطالب وابسته مانند پاسخ یا دیدگاه وجود ندارد.



پردازد. ای در مورد یک پرسش یا پاسخ میای است که به بیان نکتهدیدگاه مطلبی حاشیه: دیدگاه

 پاسخ خواهد بود.بنابراین دیدگاه وابسته به پرسش یا 

ش و پاسخ سایت پرسپرسش نامعتبر: پرسشی که بر مبنای قوانین این مانیفست و قوانین خاص وب

 نامعتبر تلقی شود.

 پرسش معتبر: هر پرسش که نامعتبر نباشد.

ایت پرسش سپرسش نامطلوب: پرسش معتبری که بر مبنای قوانین این مانیفست و قوانین خاص وب

 قی شود.و پاسخ نامطلوب تل

 پرسش مطلوب: هر پرسش معتبر که نامطلوب نباشد.

پاسخ نامعتبر  سایت پرسش وپاسخ نامعتبر: پاسخی که بر مبنای قوانین این مانیفست و قوانین خاص وب

 تلقی شود.

 پاسخ معتبر: هر پاسخ که نامعتبر نباشد.

پرسش و  سایتن خاص وبپاسخ نامطلوب: پاسخ معتبری که بر مبنای قوانین این مانیفست و قوانی

 پاسخ نامطلوب تلقی شود.

 پاسخ مطلوب: هر پاسخ معتبر که نامطلوب نباشد.

ب مراتبی )درختی( مرتها به صورت سلسلهشاخهباشد. بندی مطالب میشاخه: ابزار کالسیک دسته

رسش پتواند به چند به یک شاخه وابسته باشد. هر شاخه میحداکثر تواند هر پرسش میشوند. می

 وابسته باشد.

ر پرسش ه مراتبی با یکدیگر ندارند.ها هیچ نسبت سلسلهتگ .است تگ: ابزار دسته بندی مطالب

 تواند به چند پرسش وابسته باشد.تواند به چند تگ وابسته باشد و هر تگ میمی



 هانشانه

ش سهای پرسایتدر وباند، باید گذاری شدهقانون سخت. قوانین و قواعدی که با این نشانه عالمت

سخ سایت پرسش و پارعایت نکردن این قواعد برای وب و پاسخ منطبق بر مانیفست رعایت شوند.

 .به همراه داردامتیاز منفی 

سایت اند وابسته به سیاست وبگذاری شدهقانون منعطف. قوانین و قواعدی که با این نشانه عالمت

عایت رسایت پرسش و پاسخ موجود نباشند، در صورتی که در سیاست وبپرسش و پاسخ هستند و 

 سایت پرسش وا از نظر مانیفست بدون اشکال است. اما در صورتی که در سیاست وبهنکردن آن

 .به همراه داردها امتیاز منفی پاسخ این قواعد وجود داشته باشد، رعایت نکردن آن

تند. اند، به صورت پیشنهاد هسگذاری شدهاستاندارد مثبت. قوانین و قواعدی که با این نشانه عالمت

 .به همراه داردهای پرسش و پاسخ امتیاز مثبت سایترعایت کردن این موارد در وب

  



 همکاران این نسخه

 «فارسیپرسش و پاسخ »سایت جالل جابری مدیر وب
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 41 ............................................................................................... یعموم یمحتوا -آ

 41 ............................................................................................... ساده متن -4-آ
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 محتوای عمومی -آ

 متن ساده -۱-آ

ستفاده این چنین اشود که در آن تصویر، ویدئو، فرمول و موارد توضیح: متن ساده، به متنی گفته می

 د.حی یک پرسش، پاسخ یا دیدگاه را در بر دارهای توضیمتن ساده معموالً بخش نشده باشد.

 آمیز و غیراخالقی و ورودهرگونه مطلب توهین :آمیز، غیراخالقی یا تهدیدآمیزمطالب توهین -۱-۱-آ

 است.مطلوب نااست. همچنین هر گونه مطلب تهدیدآمیز نامطلوب به حریم خصوصی افراد 

های خطرناک، مانند آموزش ساخت قرار دادن اطالعات مخرب و توصیه :اطالعات مخرب -۲-۱-آ

 ت.اسنامطلوب افزار مخرب و مشابه آن سایت حاوی ویروس یا نرممواد انفجاری، افزودن لینک به وب

موارد خاص است )مانند ساخت مواد انفجاری( این هایی که موضوع اصلی یکی از سایتتبصره: در وب

ات کند، اطالعسایت استفاده میسایت پرسش و پاسخ از مطالب وبو کاربر با آگاهی از مطالب وب

 شوند.تلقی نمینامطلوب شوند اما وابسته هرچند مخرب تلقی می

لفن و ایمیل، در قرار دادن اطالعات شخصی خود یا دیگری مانند شماره ت :اطالعات شخصی -۳-۱-آ

 است. نامطلوبسایت پرسش و پاسخ مطالب وب

مکانی برای بیان  سایت پرسش و پاسخوب :احساسات و نظرات شخصی و خصوصی -۴-۱-آ

 شود.شخصی نیست. بنابراین محتوای شامل این موارد نامطلوب تلقی می احساسات و نظرات

ش و سایت پرسهر مورد مشابه در مطالب وب استفاده از تبلیغ برند، محصول یا :تبلیغات -۵-۱-آ

 ست.نامطلوب اپاسخ 

سایت تواند آزاد باشد. به عنوان مثال در وبهای پرسش و پاسخ خاص تبلیغات میسایتتبصره: در وب

ر مجاز سایت مبتنی بپرسش و پاسخ مربوط به انواع گوشی موبایل ممکن است سیاست مدیریت وب

 بودن تبلیغات باشد.



نوشته ی فارسبا حروف باید فارسی در سیستم پرسش و پاسخ فارسی متن  نویسی:فارسی -۶-۱-آ

  .شود

 مثال )استفاده از فینگلیش(

 .porsesh man in ast کاربرد نادرست:

 کاربرد درست: پرسش من این است.

 ها و عبارات زبان خیابانی(مثال )استفاده از کنایه

 .ه، جوابش طوالنیهخفناین پرسش خیلی  کاربرد نادرست: 

 کاربرد درست: این پرسش سختیه، جوابش طوالنیه.

 مثال )استفاده از کلمات انگلیسی که معادل روشن فارسی دارند(

 .است اگزجرهاین ادعای شما کاربرد نادرست: 

 کاربرد درست: این ادعای شما اغراق است.

نظر  نویسی صرفتوان از فارسیود، میشی زبان فارسی خارج میتبصره: در مواردی که کاربرد از حوزه

وان از تکرد. مثالً پرسش در مورد یک اصطالح زبان فرانسه است که برای نشان دادن تلفظ آن می

 حروف التین استفاده کرد.  

انند استفاده از عناوینی م متن باید روشن و شفاف موضوع خویش را بیان کند. روشنی متن: -۷-۱-آ

و ... از روشنی مطلب بیان شده  «توان گفتمی»، «گاهی»، «های خاصدر حالت»، «در بعضی حاالت»

 .شودنامطلوب تلقی میو  کاهدمی

در »تواند با توضیح بیشتر به صورت ، می«های خاصدر حالت»تبصره: استفاده از موارد مبهم مانند 

 باشد. مطلوب «های خاص زیرحالت

 مثال



 :نادرست کاربرد

 کند.رفته در بعضی از حاالت کمک میاستفاده از فرم جستجوی پیش در میکروسافت ورد

 کاربرد درست:

 کند:رفته در حاالت زیر کمک میدر میکروسافت ورد استفاده از فرم جستجوی پیش

 جستجوی عبارات منظم 

 جستجو در قسمت خاصی از صفحه 

 جستجوی موارد با حساسیت نسبت به بزرگی و کوچکی حروف 

 ... 

 وبدر فارسی استاندارد، قواعدی وجود دارند که در  استفاده از زبان فارسی استاندارد: -۸-۱-آ

  شوند.فارسی کمتر رعایت می

 فاصله(مثال )استفاده از نیم

 ، پاسخ ها: پرسش ها4 کاربرد نادرست

 ، پاسخها: پرسشها4 کاربرد نادرست

 ها، پاسخهاکاربرد درست: پرسش

 مثال )جدانویسی(

 سرهمبندیدرست: کاربرد نا

 بندیسرهمکاربرد درست: 

ها رومها و چتی افراطی از عالئم به صورتی که در فروماستفاده ی افراطی از عالئم:استفاده -۹-۱-آ

 نیست. مطلوبگیرد، مورد استفاده قرار می

 مثال



 شه در ورد جستجو انجام داد؟!؟!؟!کاربرد نادرست: چطوری می

 شه در ورد جستجو انجام داد؟میکاربرد درست: چطوری 

 ها معمولرومها و چتو ... که در فروم یپرسمتونی مانند احوال استفاده از متون ناضروری: -۱۱-۱-آ

 نیست. مطلوبکاهد و سایت پرسش و پاسخ میهستند، از روشنی مطالب یک وب

 مثال

 دادنت عزیزم. فقط یک حالت کاربرد نادرست: این جوابت خیلی خوب بود. قربونت بشم واسه جواب

 خاصش رو نگفتی ...

 کاربرد درست: جوابت خیلی خوب بود. فقط یک حالت خاص دیگه مونده ...

ن زمان موجب خوندتواند همنویسی میاستفاده از موارد کوتاه ها:نویسیاستفاده از کوتاه -۱۱-۱-آ

ها نویسیهتوان از بعضی کوتاتر یک متن برای یک کاربر یا سردرگمی یک کاربر دیگر شود. میسریع

 دهد.های معمول را نشان مینویسیتعدادی از کوتاه 4جدول  استفاده کرد.

 مثال )اگفگر به معنی اگر و فقط اگر(

 د درست: این موضوع درست است اگفگر شما در حال استفاده از جومال باشید.کاربر

قت توسط کاربر دیگر دمطلب یک کاربر در هنگام ویرایش  :ویرایش توسط کاربر دیگر -۱۲-۱-آ

تر شنتغییر نکند. ویرایش توسط کاربر دیگر تنها به بیان روکاربر اولیه بیان شده توسط مطلب شود که 

ی یا اطالعات ناکافمطلب پردازد. در صورت ابهام در معنای یا ویرایش دستوری فارسی میمطلب طرح 

 را ویرایش و تکمیل نماید.مطلب درخواست شود کاربر اولیه یا موارد مشابه از 

 داتصویر و ص -۲-آ

توضیح: تصویر و صدا، گاهی به عنوان مطلب اصلی و گاهی به عنوان مطلب کمکی در اختیار مطلب 

 کند.تر و بهتر مطلب کمک میی مناسب از این موارد به فهم سریعاستفاده گیرند.لی قرار میاص



در یک مطلب ممکن است استفاده از تصویر ضروری باشد. در این  تصویر و صدای ضروری: -۱-۲-آ

 صورت قرار ندادن تصویر و صدا نادرست است.

 مثال

های ها به جا بوده؟ من از رنگببینم استفاده از رنگخواستم کاربرد نادرست: یک نقاشی کشیدم. می

 سرد استفاده کردم و یک دریا و یک ماه و ...

 ها در نقاشی من درست بوده؟: من نقاشی زیر رو کشیدم. استفاده از رنگ4 کاربرد درست

 

 یها در نقاشی من درست بوده؟ نقاشی رو: من یک نقاشی کشیدم. استفاده از رنگ۲ کاربرد درست

 آدرس زیر روی وب هست.

http://samplepath  

 مثال

ش رو ش صدای بمی داشت، پاپ بود ... این خوانندهکاربرد نادرست: یک موسیقی شنیدم که خواننده

 شناسه؟کسی می

 شناسه؟ی این موسیقی رو میکاربرد درست: کسی خواننده

http://samplepath 

http://samplepath/
http://samplepath/


 کد برنامه -۳-آ

ر مطالب نویسی دهای مرتبط با برنامهسایتاست که در وبشکل خاصی از محتوی  توضیح: کد برنامه

هم است زیرا ف خوانشکل مرتب و خوشنویسی نیاز به رعایت برای درج کدهای برنامهگیرد. قرار می

 معموالً سخت است.کدهای برنامه 

در مواقعی که مطلب در مورد یک کد برنامه است آن کد نیز باید  ی:ری ضروکد برنامه -۱-۳-آ

 در مطلب آورده شود.

هنگامی که کد برنامه طوالنی است و مطلب در مورد یک قسمت از  :ناضروری کد کامل -۱-۳-آ

 برنامه خودداری شود. تواند به صورت مجزا آورده شود، باید از آوردن کد کاملکد برنامه است که می

 فرمول ریاضی -۳-آ

های ریاضی ضروری است یا به فهم سریع تر در کاربردهای فنی و علمی که استفاده از فرمول توضیح:

 .شودکند، استفاده از فرمول توصیه میو بهتر مطلب کمک می

است آن فرمول ی علمی در مواقعی که مطلب در مورد یک فرمول یا رابطه ی:رضرو فرمول -۱-۳-آ

 نیز باید در مطلب آورده شود.

ها نقش اصلی را دارند، مانند سایت پرسش و پاسخی که فرمولدر وب :ابزار نمایش فرمول -۲-۳-آ

سایت پرسش و پاسخی که در مورد مسائل ریاضیات است استفاده از ابزار نمایش فرمول به صورت وب

  شود.ریاضی توصیه می



 محتوای خاص -ب

 پرسش -۱-ب

 .برای پرسش عالوه بر قوانین متن ساده قوانین مخصوصی وجود دارد توضیح:

ی قابل حل باشد. پرسشی که پرسش باید حاوی یک مساله :ی قابل حلطرح مساله -۱-۱-ب

ی طرح شده در آن  از لحاظ نظری یا عملی حل ای برای حل نداشته باشد، یا پرسشی که مسالهمساله

 شود.سش معتبر تلقی نمیمشخص ندارد، یک پر

 مثال )بدون مساله(

 است. gnuکامپایلر  ++Cکاربرد نادرست: بهترین کامپایلر زبان 

 ی بدون پاسخ نظری(مثال )مساله

 شد؟شد آمریکا وارد جنگ با سوریه میجمهور نمیکاربرد نادرست: اگر اوباما رییس

 ی بدون پاسخ عملی(مثال )مساله

 ها وجود دارند؟بشقاب پرندهکاربرد نادرست: آیا 

 کاربرد درست: آیا شواهد علمی برای وجود بشقاب پرنده وجود دارد؟

توانند های پرسش و پاسخ میسایتوب :سایت پرسش و پاسخمرتبط بودن با موضوع وب -۲-۱-ب

های . طرح پرسشstackoverflowیا تخصصی باشند مانند  yahoo answersعمومی باشند مانند 

 سایت پرسش و پاسخ تخصصی اشتباه است.بوط در وبنامر

 شود. یک پرسش تکراری است وقتیش تکراری نامعتبر تلقی میپرس :پرسش تکراری -۳-۱-ب

 ای تکرار شده باشد.مشابهتر قدیمیی طرح شده در آن در پرسش مساله

تواند به جدید باشد میای تکراری با رویکردی تبصره: یک پرسش تکراری در صورتی که حاوی مساله

 عنوان پرسش جدید تلقی شود.



 مثال )رویکرد جدید(

انشگاهی ی دنامهپرداز سورس باز کدام یک برای طراحی پایاناژهوگرهای پرسش قدیمی: از بین ویرایش

 استانداردتر است؟

اده نامه استفپایانپرداز سورس باز برای طراحی کاربردنادرست: برای استاندارد بودن از کدام واژه

 کنیم؟

 تر است؟ی استاندارد سریعنامهپرداز سورس باز برای طراحی پایانکاربرد درست: کدام واژه

هایی پرسش باید حاوی پاسخ روشن و مشخص باشد. پرسش :پرسش با پاسخ مشخص -۴-۱-ب

 ر نیستند.... معتب دهنده دارد ونظر پاسخشرایط یا های کیفی که بستگی به مانند نظرسنجی، پرسش

 مثال )نظرسنجی(

 نویسی بهتر است؟کاربرد نادرست: کدام کتاب برای آموزش برنامه

 هایی متن ساده دارند؟نویسی چه کتابکاربرد درست: برای آموزش برنامه

 مثال )بستگی به شرایط(

 کاربرد نادرست: برای سفر کردن از چه اتوموبیلی استفاده کنیم؟

 ها در طی مسیر طوالنی دچار خرابی کمتری هستند؟کدام اتوموبیلکاربرد درست: 

 مثال )بستگی به نظر پاسخ دهنده(

 کاربرد نادرست: کدام نقاش سبک باروک از همه ماهرتر بوده است؟

تواند یا عبارات روشن جایگزین شود تا پرسش پاسخ صریح تبصره: گاهی استفاده از عباراتی مبهم می

 داشته باشد.

 مثال



 چه روشی بهتر است؟ ++Cکاربرد نادرست: برای تبدیل رشته به عدد در 

 کدام روش کاراتر است؟ ++Cکاربرد درست: برای تبدیل رشته به عدد در 

یرقطعی هایی که با داشتن پاسخ غها با پاسخ غیرقطعی ممکن است. پرسشتبصره: طرح بعضی پرسش

دهند و در مجموع اطالعات از پرسش پاسخ می شوند که به قسمتیهای قطعی میموجب ایجاد پاسخ

 برد.ی طرح شده را به سمت حل شدن پیش میها مسالهپاسخ

 مثال

 دهد؟ها میکاربرد درست: کدام موتور جستجوی اینترنت اهمیت بیشتری به کلیدواژه

پرسش حاوی یک مساله برای پاسخ است. برای حل  :طرح پرسش با اطالعات کافی -۵-۱-ب

ها باید حداقل به مقداری باشند که پاسخ بر مبنای هایی نیاز است. این دادهی طرح شده، به دادهمساله

 ها قابل ارائه باشد.آن داده

 مثال

رای این ب هایی تا به حالترین مسیر هستم. چه الگوریتمی کوتاهکاربرد نادرست: من در حال حل مساله

 مساله پیدا شده است؟

 دار بدون وزن هستمهای جهتترین مسیر برای گرافی کوتاهکاربرد درست: من در حال حل مساله

ایی هچه الگوریتمام. های ... را تا به حال دیدهالگوریتم. ی ... بیان شده استبه صورتی که در مقاله

 ؟تا به حال برای این مساله پیدا شده استدیگری 

ی طراح را به دوش هایی که وظیفهپرسش :سایت پرسش و پاسخسوء استفاده از وب -۶-۱-ب

د. مواردی مانند شونسایت پرسش و پاسخ تلقی میسیستم پرسش و پاسخ بیاندازند سوء استفاده از وب

اشتن د و ... باید توسط طراح انجام شوند و در صورتی کاری ی دانشجویی، پروژهتکلیف درسی، پروژه

 طرح پرسش شود.پرسش در قسمتی جزئی، اقدام به 

 مثال



 شود؟ ...ی ریاضی چطور حل میکاربرد نادرست: این مساله

 توان با فرمول الگرانژ حل کرد؟ی ریاضی را میکاربرد درست: این مساله

 ها یا با یکهایی که پاسخ آن به راحتی در کتابپرسش :های بسیار سادهطرح پرسش -۷-۱-ب

شوند، هرچند به عنوان پرسش معتبر تلقی شوند اما مطلوب جستجوی ساده در اینترنت یافت می

 های پرسش و پاسخ نیستند.سایتوب

های سایت پرسش و پاسخ ممکن است به دلیل عالقه به جامعیت مطالب از طرح پرسشتبصره: یک وب

 سایت پرسش و پاسخ دارد.این مورد بستگی به قوانین وب استقبال کند.ساده 

حذف پرسش پس از دریافت پاسخ یا دیدگاه از کاربران دیگر یک عمل  :حذف پرسش -۸-۱-ب

ردد. به گی مطالب دیگران میشود. زیرا باعث سردرگمی کاربران و حذف ناخواستهنامطلوب تلقی می

ایش آن یا در صورت عدم تمایل اقدام به بستن آن به عنوان پرسش جای حذف پرسش اقدام به ویر

 نامعتبر نمایید.

ی طرح شده در آن را حل پرسشی که هیچ پاسخی به تمامی مساله :پرسش بدون انتها -۹-۱-ب

شود. پرسش بدون انتها یک پرسش نامعتبر و طرح چنین پرسشی نکند، پرسش بدون انتها نامیده می

 و پاسخ نامطلوب است. سایت پرسشدر وب

 مثال

 شد؟آمد تکنولوژی ما چطور میدرجه به جوش می ۹۱کاربرد نادرست: در صورتی که آب در 

 پاسخ -۲-ب

 برای پاسخ عالوه بر قوانین متن ساده قوانین مخصوصی وجود دارد. توضیح:

 .دحل کنی طرح شده در پرسش را هر پاسخ باید قسمتی از مساله :حل قسمتی از مساله -۱-۲-ب

 شود.پاسخی که هیچ کمکی به حل مساله نکند یا مساله را اشتباه حل کند، نامعتبر تلقی می

 مثال )بدون حل(



 پرسش: کدام شهرهای ایران آرامگاه شاعران قدیمی را دارد؟

 داشته باشن.کنم اکثر شهرهای ایران کاربرد نادرست: فکر می

 مثال )با حل نادرست(

 شود؟پرسش: انتخابات مجلس خبرگان هر چند سال یک بار برگزار می

 سال یک بار. 1کاربرد نادرست: مثل ریاست جمهوری هر 

هر پاسخ باید به روشنی در مورد پرسش طرح شده مطلب را طرح  :ایطرح مطالب حاشیه -۲-۲-ب

سازد اما ای پاسخ را نامعتبر نمیای پرهیز شود. طرح مطالب حاشیهکند. در پاسخ باید از مطالب حاشیه

 شود.پاسخ نامطلوب تلقی می

 مثال

 کاربرد نادرست: هرچند پرسش شما زیاد درست نیست، اما باید پاسخ داده شود. پاسخ پرسش شما ...

 ن کردم اما ...کاربرد نادرست: من اطالعات زیادی راجع به این قضیه ندارم و تازه شروع به خوند

در پاسخ خود از طرح مطلب در مورد پاسخ دیگران  :طرح مطالب در مورد مطالب دیگر -۳-۲-ب

پاسخی که مطالبی راجع به پاسخی دیگر در آن وجود  این کار را با دیدگاه انجام دهید.خودداری کنید. 

 شود.داشته باشد نامطلوب تلقی می

کند. پاسخ در مواردی که ضروری است پاسخ نامطلوب تولید نمیتبصره: اشاره به پاسخ دیگران در 

که این پاسخ تکمیل پاسخ دیگری است یا عالوه بر موارد پاسخ دیگری، این برای مثال اشاره به این

 موارد نیز وجود دارد.

 مثال

 کاربرد نادرست: پاسخ کاربر ... پاسخ خوبی است. پاسخ من این است که ...



یر را در ی زآن دو نکتهتوان عالوه بر ی ... اشاره شده که میپاسخ کاربر ... به نکتهکاربرد درست: در 

 نظر گرفت ...

پاسخ تکراری یک پاسخ نامعتبر نیست اما با توجه به قوانین مخصوص  :پاسخ تکراری -۴-۲-ب

 سایت پرسش و پاسخ ممکن است نامطلوب تلقی شود.وب

 دهد.استفاده از استناد به مطالب علمی و استاندارد کیفیت پاسخ را افزایش می :پاسخ مستند -۵-۲-ب

 مثال

 بایت است. ۲حداقل  intی نوع داده C++11ی استاندارد کاربرد درست: با توجه به نسخه

سایت ارجاع حل قسمتی از پرسش به پاسخ دیگری در وب :سایتارجاع به مطالب وب -۶-۲-ب

 کند.ب است و از تکرار مطالب جلوگیری میپرسش و پاسخ، مطلو

 مثال

سایت[ پاسخ داده شده است و قسمت کاربرد درست: قسمت اول پرسش در ]آدرس پرسش در وب

 شود: ...دوم هم به این صورت پاسخ داده می

 برد.استفاده از مثال کیفیت پاسخ را باال می :استفاده از مثال -۷-۲-ب

 مثال

 در انتساب استفاده کرد؟ charبه جای  intتوان از مقدار پرسش: آیا می

ممکن است کار درستی نباشد.  charبه جای  intاستفاده از این کار ممکن است اما کاربرد درست: 

 باشد. charمقداری خارج از مقدار پشتیبانی  valueممکن است  ;char x = valueمثالً در مورد 

اند به تودهید که میدر صورتی که به قسمتی از پرسش پاسخ می :ی حاالتمهپاسخ به ه -۸-۲-ب

 چند حالت تقسیم شود، به هر قسمت جداگانه پاسخ دهید.



خ سایت پرسش و پاسامکان پاسخ به پرسش خود به سیاست وب :پاسخ به پرسش خود -۹-۲-ب

 شود.بستگی دارد. اما در این مانیفست این کار نامطلوب تلقی نمی

حذف پاسخ پس از دریافت دیدگاه از کاربران دیگر یک عمل نامطلوب  :حذف پاسخ -۱۱-۲-ب

ورت در صگردد. یگران میی مطالب دشود. زیرا باعث سردرگمی کاربران و حذف ناخواستهتلقی می

یا بیان اشکاالت توسط دیدگاه و درج رای به جای حذف اقدام به ویرایش آن نادرست بودن پاسخ، 

 نمایید.منفی برای مشخص شدن نادرستی پرسش 

 طالبی که حق انتشار آن محفوظ استی بدون مجوز از ماستفاده :کپی کردن بدون اجازه -۱۱-۲-ب

 هاست. یک رفتار نامطلوب در پاسخ

 دیدگاه -۳-ب

 برای دیدگاه عالوه بر قوانین متن ساده قوانین مخصوصی وجود دارد. توضیح:

دیدگاه برای ذکر جزئیات در مورد پرسش یا پاسخ کاربرد دارد. بنابراین  :ذکر جزئیات -۱-۳-ب

 کنید. جزئیاتی که در پرسش یا پاسخ مغفول مانده در دیدگاه یادآوری

 مثال

 های علمی یک میلیون دالری کدام هستند؟مسالهپرسش: 

 های یک میلیون دالری ... هستند.پاسخ: مساله

 اند.ها ... و ... حل شدهکاربرد درست دیدگاه: البته از این مساله

شوند. در صورتی که یک دیدگاه های طوالنی نامطلوب تلقی میدیدگاه :های طوالنیدیدگاه -۲-۳-ب

توان آن را به چند دیدگاه تقسیم کرد یا با تغییران آن را به عنوان پاسخ ارائه مطالب زیادی دارد، می

 کرد.

های مطرح شده در پرسش از دیدگاه برای درخواست تکمیل داده :درخواست تکمیل پاسخ -۳-۳-ب

 نید.استفاده ک



 

 ابزارهای کمکی محتوا -ج

 شاخه -۱-ج

هایی مناسب است که مطالب قابلیت قرار گرفتن در یک دسته سایتاستفاده از شاخه برای وبتوضیح: 

 های دیگر بیشتر باشد.ترجیح این قرار گرفتن باید نسبت به شاخه .را دارند

بندی شاخه برای مرتب دستههای پرسش و پاسخ که از سایتدر وب :بدون شاخهپرسش  -۱-۱-ج

توان پرسش بدون شاخه را مجاز شمرد یا غیر مجاز. این کنند، میهای خود استفاده میکردن پرسش

 سایت پرسش و پاسخ مربوط است.مورد به سیاست وب

های پرسش و پاسخ استفاده از چند شاخه برای یک سایتدر وب :پرسش با چند شاخه -۱-۱-ج

 پرسش نامطلوب است.

 تگ -۲-ج

سایتهایی مناسب است که مطالب قابلیت قرار گرفتن در چند دسته را استفاده از تگ برای وبتوضیح: 

  .دارند

رض فسایت پرسش و پاسخ به صورت پیشها در وبتگ :استفاده از تگ برای پرسش -۱-۲-ج

 باید وابسته به پرسش باشند.

رسش، های پاستفاده از تگ برای پاسخ به صورت مجزا از تگ :استفاده از تگ برای پاسخ -۲-۲-ج

 سایت پرسش و پاسخ دنبال شود.تواند توسط سیاست وبمی

 شود.استفاده از تگ برای دیدگاه نامطلوب تلقی می :استفاده از تگ برای دیدگاه -۳-۲-ج

استفاده هایی که از تگ سایتهای بدون تگ، در وبپرسشطرح  :پرسش بدون تگ -۴-۲-ج

 کنند، نامطلوب است.می



کنند، های پرسش و پاسخ که از تگ برای پاسخ استفاده میسایتدر وب :پاسخ بدون تگ -۵-۲-ج

 .نیستپاسخ بدون تگ نامطلوب 

 سایت، در وبیک پرسش نامحدود وابسته بههای مجاز بودن تگ :محدودیت تعداد تگ -۶-۲-ج

 نامطلوب است. پرسش و پاسخ

  



 بندیامتیازدهی و رتبه -د
( امتیازاتی ۲( ارجاعات علمی و استاندارد، 4وابسته به های پرسش و پاسخ، اعتبار مطالب سایتدر وب

بنابراین یک  باشد.ی مطلب میکنندهی ارسال( سابقه۳که آن مطلب از کاربران دیگر دریافت کرده و 

یستم کارامد است که با اعطای امتیاز به های پرسش و پاسخ طراحی یک سسایتراهبرد موفق در وب

 کند.برای اعتبار مطالب ایجاد میمناسب ی معیارمطالب و کاربران، 

 : مطالب امتیازات -۱-د

ط مخاطبان توسلب کیفیت مط توسط آنهایی است که یکی از روشبه مطالب توضیح: اعطای امتیازات 

گیری هرچند علمی نیست، اما تجربه نشان داده است که در غیاب این اندازه .شودگیری میاندازه

 معیارهای دقیق، با مدیریت مناسب معیار مناسبی برای تشخیص کیفیت مطالب است.

امتیاز مثبت به پرسش یک امکان اساسی در سیستم  امکان امتیاز مثبت برای پرسش: -۱-۱-د

رد های مفید و پرکارببا استفاده از این امتیازات پرسشسایت پرسش و پاسخ است. امتیازدهی وب

 شود.معرفی می

قرار دادن محدودیت برای امتیاز مثبت به پرسش  محدودیت امتیاز مثبت برای پرسش: -۲-۱-د

 تواند دریافت کند( نامطلوب است.)تعیین حداکثر امتیاز مثبتی که یک پرسش می

متیاز منفی به پرسش یک امکان است که بدون حذف امکان ا امتیاز منفی برای پرسش: -۳-۱-د

 شود.بنابراین توصیه می دهد.پرسش، نامطلوب بودن آن را به مخاطبان نشان می

قرار دادن محدودیت برای امتیاز منفی به پرسش یک  محدودیت امتیاز منفی برای پرسش: -۴-۱-د

ن در مورد توامنفی دریافت کرد، می امکان مطلوب است، زیرا پس از این که یک پرسش تعدادی امتیاز

 د.شوحذف آن تصمیم گرفت. امتیاز منفی بسیار زیاد به یک پرسش موجب دلسردی طراح می

یازدهی به ترین نیاز یک سیستم امتامتیاز مثبت برای پاسخ اساسی امتیاز مثبت برای پاسخ: -۵-۱-د

سایت پرسش و پاسخ یافتن بهترین وبسایت پرسش و پاسخ است. زیرا هدف اصلی مطالی در وب

 پاسخ برای پرسش معتبر است.



قرار دادن محدودیت برای امتیاز مثبت به پاسخ )تعیین  محدودیت امتیاز مثبت برای پاسخ: -۶-۱-د

 تواند دریافت کند( نامطلوب است. حداکثر امتیاز مثبتی که یک پاسخ می

منفی به پاسخ یک امکان است که بدون حذف پاسخ، امکان امتیاز  امتیاز منفی برای پاسخ: -۷-۱-د

 شود.دهد. بنابراین توصیه مینامطلوب بودن آن را به مخاطبان نشان می

قرار دادن محدودیت برای امتیاز منفی به پاسخ یک  محدودیت امتیاز منفی برای پاسخ: -۸-۱-د

 شود.طراح می امکان مطلوب است. امتیاز منفی بسیار زیاد به یک پرسش موجب دلسردی

سایت پرسش امکان امتیاز مثبت به دیدگاه بر مبنای سیاست وب امتیاز مثبت برای دیدگاه: -۹-۱-د

 تواند مطلوب تلقی شود.و پاسخ می

محدودیت امتیاز مثبت به دیدگاه بر مبنای سیاست  محدودیت امتیاز مثبت برای دیدگاه: -۱۱-۱-د

 لقی شود.تواند مطلوب تسایت پرسش و پاسخ میوب

ایت پرسش سامکان امتیاز منفی به دیدگاه بر مبنای سیاست وب :امتیاز منفی برای دیدگاه -۱۱-۱-د

 شود.تواند مطلوب تلقی شود. از نظر مانیفست این یک عمل نامطلوب تلقی میو پاسخ می

قی تلمحدودیت امتیاز منفی به دیدگاه مطلوب  محدودیت امتیاز منفی برای دیدگاه: -۱۲-۱-د

 شود.می

 امتیازات کاربران: -۲-د

های الارسقضاوت در مورد میزان قابل اعتماد بودن یک معیار کلی برای  کاربری، توضیح: امتیازات

 یک کاربر است.

امتیاز مثبت به طراح پرسش، به ازای هر  منظور شدن امتیاز مثبت پرسش برای کاربر: -۱-۲-د

 امتیاز مثبت به پرسش مطلوب است.

یاز به طراح پرسش، به ازای هر امتمنفی امتیاز منظور شدن  امتیاز منفی پرسش برای کاربر: -۲-۲-د

 سایت پرسش و پاسخ وابسته است.به پرسش به سیاست وبمنفی 



زای هر ی پاسخ، به ادهندهامتیاز مثبت به ارائهمنظور شدن  امتیاز مثبت پاسخ برای کاربر: -۳-۲-د

 مطلوب است.امتیاز مثبت به پاسخ 

هر  ی پاسخ، به ازایدهندهامتیاز منفی به ارائهمنظور شدن  امتیاز منفی پاسخ برای کاربر: -۴-۲-د

 سایت پرسش و پاسخ وابسته است.امتیاز منفی به پاسخ به سیاست وب

 ه ازایی دیدگاه، بدهندهامتیاز مثبت به ارائهمنظور شدن  امتیاز مثبت دیدگاه برای کاربر: -۵-۲-د

 سایت پرسش و پاسخ وابسته است.هر امتیاز مثبت به دیدگاه مطلوب به سیاست وب

زای ی دیدگاه، به ادهندهامتیاز منفی به ارائهمنظور شدن  امتیاز منفی دیدگاه برای کاربر: -۶-۲-د

 هر امتیاز منفی به دیدگاه نامطلوب است.

 عناوین:  -۳-د

قضاوت در مورد کیفیت مطالب ارسال شده توسط یک کاربر توضیح: عناوین یکی دیگر از معیارهای 

ربر مانند های جانبی یک کااست. توسط عناوین مفید بودن مطالب ارسالی یک کاربر )و همچنین فعالیت

 ود.شهای خاص معرفی میامتیازدهی به مطالب دیگران، ویرایش مطالب ارسالی دیگران و ...( در زمینه

 های پرسش و پاسخ معرفی شده است.سایتپیشنهادی برای وبتعدادی عنوان  ۲در جدول 

یک عنوان باید تاحدی ساده باشد که مخاطبان به سادگی  تعریففهم بودن عنوان: ساده -۱-۳-د

 معنای آن را درک کنند.

یشتر های آن بهای آن به تعداد نمایش، پرسشی است که تعداد پاسخ«پرسش خوب»کاربرد نادرست: 

 پرسش اول همان شاخه باشد. ۵های های پاسخها به تعداد نمایشداد باسخاز متوسط تع

 پاسخ داشته باشد. ۲نمایش یا بیشتر از  ۵پرسشی است که بیشتر از « پرسش خوب»کاربرد درست: 

 سایت پرسش و پاسخ باید مفید باشد.یک عنوان در وب تعریفن عنوان: مفید بود -۱-۳-د

های برای کاربری که مجموع امتیازهای مثبت پرسش« کاربر منطقی» کاربرد نادرست: تعریف عنوان

 های ارائه شده توسط وی بیشتر باشد!طرح شده توسط وی از مجموع امتیازهای منفی پاسخ



های برای کاربری که متوسط امتیازهای مثبت پرسش« گر خبرهپرسش»کاربرد درست: تعریف عنوان 

 بیشتر باشد. ۵طرح شده توسط وی از 

  



 هاپیوست

 جداول

 هانوشت، کوتاه۱جدول 

 موارد استفاده شکل کامل نویسیکوتاه

 استفاده از قضایای دوشرطی علمی اگر و فقط اگر اگفگر

 ، عناوین۲جدول 

 موضوعیت فرمول عنوان

 امتیازدارپرسش 

 

 

 

تعریف عنوان بر مبنای امتیاز 

 .کسب شده یا منفی مثبت

دارد،  امتیازدار مثبتهای کاربری که پرسش

ه کاربری ک دهد.مسائل مهم را بهتر تشخیص می

های امتیازدار منفی دارد، مسائل مهم را پرسش

دهد یا قادر به طرح درست مساٌل تشخیص نمی

 نیست.

 هامثال

 امتیاز مثبت دریافت کرده است. ۲پرسشی که  پرسش خوب

 است. امتیاز مثبت دریافت کرده ۵پرسشی که  پرسش عالی

 امتیاز مثبت دریافت کرده است. 4۱پرسشی که  العادهپرسش فوق

 امتیاز منفی دریافت کرده است. 4پرسشی که  پرسش نسبتاً بد

 امتیاز منفی دریافت کرده است. ۲پرسشی که  پرسش بد

 امتیاز منفی دریافت کرده است. ۵پرسشی که  پرسش بسیار بد

 پاسخ امتیازدار

 

 

 

بر مبنای امتیاز تعریف عنوان 

 .مثبت یا منفی کسب شده

دارد،  های امتیازدار مثبتپاسخکاربری که 

کاربری  .دهدها میهای بهتری به پرسشپاسخ

های های امتیازدار منفی دارد، پاسخکه پاسخ

 دهد.نادرست و نامناسب می

 هامثال

 امتیاز مثبت دریافت کرده است. 4پاسخی که  پاسخ خوب

 امتیاز مثبت دریافت کرده است. ۲پاسخی که  پاسخ عالی



 امتیاز مثبت دریافت کرده است. ۵پاسخی که  العادهپاسخ فوق

 امتیاز منفی دریافت کرده است. 4پاسخی که  پاسخ نسبتاً بد

 امتیاز منفی دریافت کرده است. ۲پاسخی که  پاسخ بد

 امتیاز منفی دریافت کرده است. ۵پاسخی که  پاسخ بسیار بد

بازدید داشته  nپرسشی که  محبوبیت پرسش

 است.

های محبوب دارد، مسائل کاربری که پرسش

کاربری که  دهد.را بهتر تشخیص میعمومی 

های بدون بازدید زیادی دارد در طرح پرسش

 مسائل خاص )و شاید بدون کاربرد( تبحر دارد.

 هامثال

 بازدید داشته است. 4۱پرسشی که  پرسش آشنا

 بازدید داشته است. ۲۱پرسشی که  معروفپرسش 

 بازدید داشته است. ۵۱پرسشی که  پرسش محبوب

 .بازدید داشته است 4۱در اولین هفته کمتر از پرسشی که  تنهاپرسش 

 .بازدید داشته است ۵کمتر از هفته در اولین پرسشی که  متروکپرسش 

 داشته است.بازدید  ۲در اولین هفته کمتر از پرسشی که  نادرپرسش 

پرسش دارای 

 پاسخ

دریافت پاسخ  nپاسخی که 

 کرده است.

های پذیرفته دارد، از اعتبار کاربری که پاسخ

 بیشتری برخوردار است.

 پاسخ دریافت کرده است. 4پرسشی که  پرسش مورد توجه

 پاسخ دریافت کرده است. ۲پرسشی که  پرسش مهم

 کرده است.پاسخ دریافت  ۵پرسشی که  پرسش بسیار مهم

 پرسشی که در اولین روز هیچ پاسخی دریافت نکرده است. پرسش کم اهمیت

 پرسشی که در دو روز اول هیچ پاسخی دریافت نکرده است. پرسش بی اهمیت

 ی اول هیچ پاسخی دریافت نکرده است.پرسشی که در هفته زبالهپرسش 

پاسخ وی انتخاب  nکاربری که  پاسخ انتخاب شده

 شده است.

در حل دارد، انتخاب شده های کاربری که پاسخ

 .مسائل مطرح شده دقیق است

 هایش انتخاب شده است.درصد از پاسخ ۵۱کاربری که بیشتر از  معلم

 هایش انتخاب شده است.درصد از پاسخ ۶۱کاربری که بیشتر از  استاد



 است.هایش انتخاب شده درصد از پاسخ ۷۵کاربری که بیشتر از  دانشمند

 .هایش انتخاب شده استاز پاسخ درصد ۲۱کمتر از کاربری که  متخصص ناوارد

 هایش انتخاب شده است.درصد از پاسخ 4۱کاربری که کمتر از  دقتمتخصص کم

 هایش انتخاب شده است.درصد از پاسخ ۵کاربری که کمتر از  دقتمتخصص بی

 .هایش پاسخ انتخاب کرده استپرسشدرصد  ۲۱کاربری که برای کمتر از  توجهکم

 .هایش پاسخ انتخاب کرده استدرصد پرسش 4۱کاربری که برای کمتر از  توجهبی

 .هایش پاسخ انتخاب کرده استدرصد پرسش ۵کاربری که برای کمتر از  قدرنشناس

پرسش طرح  nکاربری که  پرسندگی

 کرده است.

کند، های زیادی طرح میکاربری که پرسش

های ی پرسشای در حوزهدارای دانش گسترده

 طرح شده است.

 پرسش طرح کرده است. 4۱کاربری که  پرسنده

 پرسش طرح کرده است. ۲۱کاربری که  گرپرسش

 پرسش طرح کرده است. ۵۱کاربری که  محقق

 کند، دارایهای زیادی ارائه میکاربری که پاسخ پاسخ داده است. nکاربری که  پاسخ دهندگی

 ی پرسش طرح شده است.دانش عمیقی در حوزه

 پاسخ ارائه کرده است. 4۱کاربری که  دهندهپاسخ

 پاسخ ارائه کرده است. ۲۱کاربری که  مساله حل کن

 پاسخ ارائه کرده است. ۵۱کاربری که  خردمند

مطلب را ویرایش  nکاربری که  گریویرایش

 کرده است.

 کاربری است کهکاربری با تعداد زیاد ویرایش، 

به درستی و مناسب بودن مطالب اهمیت 

 دهد.می

 مطلب را ویرایش کرده است. 4۱کاربری که  گرویرایش

 مطلب را ویرایش کرده است. ۲۱کاربری که  سردبیر

 مطلب را ویرایش کرده است. ۵۱کاربری که  انقالبی

دیدگاه طرح  nکاربری که  دیدگاه گذاری

 کرده است.

کند، های زیادی مطرح میدیدگاهکاربری که 

کاربری است که به بحث در مورد مطالب 

 مند است.عالقه



 دیدگاه نهاده است. 4۱کاربری که  گذاردیدگاه

 دیدگاه نهاده است. ۲۱کاربرای که  حاشیه نویس

 دیدگاه نهاده است. ۵۱کاربری که  مفسر

مطلب را خوانده  nکاربری که  خوانندگی

 است.

های زیادی را خوانده است، پرسش کاربری که

 مند است.کاربری است که به دانستن عالقه

 پرسش را مطالعه کرده است. ۳۱کاربری که  خواننده

 پرسش را مطالعه کرده است. ۷۱کاربری که  ی مشتاقخواننده

 پرسش را مطالعه کرده است. 4۵۱کاربری که  ایی حرفهخواننده

 

 


