


 ســایت معتبــری بــرای رتبــه بنــدی ، alexa.com ســایت الکســا بــه آدرس
 ســایت هــا و وبــاگ هــا از نظــر میــزان بازدیــد و محبوبیــت مــی باشــد.
 بســیاری از کاربــران ، بــرای تخمیــن بازدیــد ســایت هــا و یــا جــذب تبلیغــات
ــه ــت رتب ــن ســایت قابلی ــد. ای ــی کنن ــن ســایت اســتفاده م ــای ای  از آماره
 بنــدی ســایت یــا وبــاگ شــما را در بیــن کل ســایت هــای موجــود در
ــه ــق ب ــدگان شــما متعل ــه بیشــترین بازدیدکنن ــا در کشــوری ک ــت و ی  اینترن

.آنهاســت دارا مــی باشــد

 خوشــحالیم کــه بــه لطــف شــما تیزلنــدی هــای عزیــز، ســرزمین تیزهــوش هــا
ــی شــده ــان ســایت هــای ایران ــد در می ــر و پربازدی  یکــی از 1000 ســایت برت

.است

 مفتخریــم کــه اکنــون، نــام ســرزمین تیزهــوش هــا در کنــار نــام ســایت هایــی
.چــون دیجــی کاال، آپــارات و ... در ســایت معتبــر الکســا مــی درخشــد

.اکنون با انرژی و انگیزه ی بیشتری در خدمت شما عزیزان هستیم

تیزلند در لیست هزار سایت برتر



کمــک  شــما  بــه  دارد  تصمیــم  کــو«  »کتابــم 
کنــد تــا بهتریــن انتخاب هــا را داشــته باشــید. 
چــرا؟ چــون انتخاب هــای خــوب هســتند کــه 
و  می کننــد  روشــن  را  مســیرمان  چراغ هــای 
می زننــد. رقــم  برایمــان  را  اتفاق هــا  بهتریــن 

در »کتابــم کــو« قــرار نیســت بــه هــر کتــاب و هــر 
بازی یــی دسترســی داشــته باشــید، بلکــه فقــط 
بــا آن هایــی ســر و کار داریــد کــه »بهتریــن« 
بازی هــای  و  بهتریــن کتاب هــا  بلــه!  هســتند. 

فکــری.
»کتابــم کــو« بــه شــما کمــک می کنــد کتاب هــا 
طبــق  و  ســن  مناســب  کــه  را  بازی هایــی  و 
ســلیقه و عاقه تــان هســتند انتخــاب کنیــد و 
اگــر گزینه هــای بیشــتری خواســتید بــه ســادگی 

ــا دسترســی داشــته باشــید. ــه آن ه ب
بــرای ایــن انتخــاب کافی ســت قبــل از خریــد 
اطاعــات هــر کاال را مطالعــه کنیــد. »کتابــم 
ــا اطاعاتــی کــه در پروفایــل  کــو« ســعی دارد ب
ــا از  ــد ت ــه شــما کمــک کن هــر کاال می گــذارد ب

ــوید. ــیمان نش ــی پش ــچ کاالی ــاب هی انتخ
مــا روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت 
تــا ســاعت 13 پشــت  تــا 1۷ و پنج شــنبه ها   ۹
خــط 88۹۹۶31۶ داخلــی 52۷ و 528 هســتیم تــا 
بــا حوصلــه بــه تمــام ســوال های شــما پاســخ 

بدهیــم.
اگــر هــم دوســت داشــتید می توانیــد بــه نشــانی 
برایمــان   info@ketabamkoo.ir الکترونیکــی 

بنویســید.
راســتی! پیــش از خریــد یــک نگاهــی هــم بــه 

شــرایط خریــد از ســایت بیندازیــد.

فروشگاه اینترنتی 
کتابم کو 



 کارآگاه ســیتو و دســتیار چینــی اش، چیــن مــی ادو « در اداره ی پرونــده
 هــای عجیــب، مرمــوز و خیلــی ســخت« پلیــس کار مــی کنــن هــوش و دقــت
 کارآگاه ســیتو در حــل پرونــده هــا باعــث شــده کــه همــه او را یکــی از
 بهتریــن کارآگاهــان دنیــا بدانندامــا چیــزی کــه بیــش تــر از همــه باعــث

:شــهرت او شــده چیــز دیگــری اســت
!عاقه ی فراوانش به املت سیب زمینی

 کاراگاه ســیتو نــه تنهــا بایــد بداخاقــی همیگــی رئیــس پلیس شــهر، فرمانده
 تروئنــوس، را تحمــل کند،بلکــه بایــد دنبــال تعــدادی ظــرف عتیقــه ی خیلــی
 گــران هــم بگــردد و یــک وردســت چینــی تــازه وارد را دنبــال خــودش ایــن

طرف و آن طرف ببرد
بــرای تهیــه ی ایــن کتــاب، میتونــی بــه فروشــگاه اینترنتــی کتابــم کــو 
مراجعــه کنــی. فقــط کافیــه یــه ســر بــه نیمکــت بزنــی و ســفارش بــدی تــا 

ــری. ــل بگی ــزل تحوی ــو درب من ــی زود اون خیل
در حیــن ســفارش اگــه ســوالی داشــتی بــا نیمکــت تمــاس بگیــر تــا 

بــدن. رو  زیــاد، جــواب ســواالتت  بــا حوصلــه ی  کارشناســا 

کارآگاه سیتو



 بــه گــزارش تیزلنــد، بــه نقــل از اداره اطــاع رســانی و روابــط عمومــی آمــوزش و

 پــرورش شــهر تهــران ,ثبــت نــام داوطلبــان آزمــون از روز شــنبه 14 اســفند مــاه

ــل دانــش ــا روز شــنبه 19 فروردیــن مــاه 1396 در مــدارس محــل تحصی  1395 ت

آمــوزان انجــام خواهــد شــد

 

 کارت ورود بــه جلســه آزمــون ، پــس از صــدور توســط ادراه کل آمــوزش و پــرورش

 اســتان، بایــد از ســوی ادارات آمــوزش و پــرورش تابعــه در اختیــار مــدارس ابتدایی

.و متوســطه دوره اول و محــل تحصیــل دانــش آمــوز قــرار گیرد

ــطه ــای اول و دوم متوس ــی دوره ه ــه دولت ــای منون ــتان ه ــون ورودی دبیرس  آزم

 و هرنســتان هــای منونــه دولتــی ، راس ســاعت 9 صبــح روز جمعــه مــورخ

 1396/04/09) اولیــن جمعــه بعــد از مــاه مبــارک رمضــان ( در رسارس کشــور بــه

.صــورت هــم زمــان برگــزار خواهــد شــد

 ثبــت نــام آزمــون ورودی بــه پایــه هــای
 هفتــم و دهــم

مدارس نمونه دولتی آغاز شد





اینفوگرافیک



@tizland

tizland.ir

88996316

تیزلند را دنبال کنید

راه های ارتباط با ما

www.tizland.ir
info@tizland.com
 تهــران، میــدان فاطمــی، ابتــدای شــهید گمنــام،

ــان جهامنهــر، کوچــه دوم الــف، پــاک 3.1 خیاب

سرزمین تیزهوش ها

مدیر مسئول : عادل طالبی

مدیر اجرایی :شیرین محمدی

طراح و گرافیست : راضیه شاهیان

همراهان ما در این شماره : خانم

قربان نژاد


