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 BoBzBoBz@ سردبیر: 

 rooham_inet@   طراح گرافیک:

  کانال ما در تلگرام

 گروه ارتباط با اعضای قبیله گیک ها

 گروه نویسندگان: 

 

 
 

 

 

 

 

 @An0nym0u3 

 @BoBzBoBz 

 @Badrinex 

 @Geek_072 

 @mansourebrahimi 

 @Mehnaty 

 @rooham_inet 

 @Sh_Ebrahiimii 

 ماهنامه

ی تخصص -علمی 

 کامپیوتری

 سال اول

شماره 
 هفت

59خرداد   

     ک هاـــــــــــــــله گیقبیــــــــــــــــ 
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 سخن سردبیر                                                                                                      فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه عناوین نویسنده

@Sh_Ebrahiimii 2 شناسنامه 

@BoBzBoBz 3 سخن سردبیر 

@Sh_Ebrahiimii 4 تاریخ تقویم 

@Badrinex قدرت  Jetbrains 5 

@rooham_inet 6 با روبی دنیا را داشته باشید 

@Geek_072  زبان برنامه نویسیc++ 7 

@Badrinex 11 با پایتون پول پارو کنید 

@rooham_inet 11 مصــــــاحبه با یک گیــــک 

@An0nym0u3 LISP 12 

@mansourebrahimi 13 خالــــــق و مقّلـــــــــــد 

@Mehnaty 14 اندروید یا ویندوز فون 

@THEnoneIDENtity  زبان برنامه نویسیR 16 

 گیک قبیله" مجله از هفتم شماره با
 در نویسی برنامه موضوع با "ها

 .هستیم شما خدمت

 مطالبی تا داریم قصد شماره این در
 خدمت را نویسی برنامه زمینه در

 مانند همچنان و نمائیم ارائه شما
 تا میکنیم خواست در شما از قبل

 خود پیشنهادات و نظرات با را ما
 از بهتر شماره هر تا کنید یاری

 .باشیم شما خدمت در قبلی شماره

 کرده اشاره هم قبال که همانطور
 داریم قصد شماره این از بودیم

 ۳ حداقل در را مجله موضوع هر
 را موضوع آن تا کنیم دنبال شماره

 همین به.دهیم پوشش کامل بطور
( ۹ و ۸ و ۷)  های شماره دلیل

 برنامه زمینه در "ها گیک قبیله"
 .میباشد نویسی

 نیز عزیز خوانندگان شما همه از
 تمایل صورت در که میکنیم دعوت
 ما برای زمینه این در را خود مطالب
 نویسنده قالب در تا کنید ارسال
 منتشر مجله در را آنها مهمان
 .نمائیم

 به را شما توجه که دیگری موضوع
 لوگوی تغییر میکنیم جلب آن
 کمک با که میباشد "ها گیک قبیله"
 قبیله در فعال دوستان همکاری و

 قبیله" برای اورجینال کامال بصورت
 .است شده طراحی "ها گیک

  داشتن لوگو این طراحی از هدف
 به مختص کامال و اختصاصی طرحی
 با "ها گیک قبیله" تا میباشد قبیله
 کانالهای و ها شبکه و گروهها دیگر
 .نشود گرفته اشتباه گیکی

 یک که ایم گرفته تصمیم همچنین
 رسان پیام برای "استیکر بسته"

 گیک قبیله" موضوع با تلگرام
 .نمائیم ارائه و طراحی"ها

   تعداد    حاضر  حال   در   چند   هر

 اما نیست زیاد بسته این استیکرهای
 زمان مرور به و آینده در داریم قصد

 .نمائیم اضافه آنها تعداد به

 استیکر بسته این از استفاده برای
  به آدرس قبیله رسمی کانال به میتوانید

https://telegram.me/geekstribe 
 های بسته به را آن و کنید مراجعه
 .نمائید اضافه خود دیگر استیکر

 رباتی تا داریم سعی همچنین
 شما ارتباط برای رسمی و اختصاصی
  مجله   به  عالقمندان   و   خوانندگان

 که نمائیم ایجاد "ها گیک قبیله"
 در را زمینه این در بیشتر اخبار
 .نمود  خواهیم منتشر آینده

 شما که درصورتی و آینده شماره از
 ارسال به همچنان عزیز خوانندگان

 ای صفحه دهید ادامه خود سواالت
 در "خوانندگان با گفتگو" اسم به

 سواالتی به تا داشت خواهیم مجله
 "ها گیک قبیله" زمینه در شما که

 .باشیم پاسخگو دارید

 یممیکن دعوت شما از انتها در هم باز
 ندگاننویس با بیشتر ارتباط برای که

 در آنها کشیدن چالش به همچنین و
 گروه رسمی "قبیله گیک ها" به آدرس

https://telegram.me/joinchat

/BMcoYj4zho8sEcN-QP_iUg  
 بصورت اینکه یا و نمائید مراجعه

 @GeeksTribeMagz آیدی با مستقیم
 برقرار ارتباط تلگرام رسان پیام در

 .کنید

 به را شما و میکنیم کوتاه سخن
 "ها گیک قبیله" شماره این مطالعه
 از که امیدواریم و مینمائیم دعوت
 .ببرید لذت آن مطالعه

 
 

@BoBzBoBz 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40BoBzBoBz
https://web.telegram.org/#/im?p=%40BoBzBoBz
https://docs.google.com/document/d/1rGLj9VSd8HLT69tGVA6lzJdRaaYhYBsC3G8zyd2rxcQ/edit?usp=sharing
tg://resolve/?domain=geekstribe
tg://join/?invite=BMcoYj4zho8sEcN-QP_iUg
tg://join/?invite=BMcoYj4zho8sEcN-QP_iUg
https://web.telegram.org/#/im?p=%40GeeksTribeMagz
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