
 : مجموعھ کتابھایی کھ داخل این مجموعھ بسیار کمیاب موجود می باشد بھ شرح زیر است

 کتاب چشم طالیی-١

 کتاب اسرار و عالئم نشانھ ھا-٢

 (کتاب نشانھ ھای کھن (میراث زرین-٣

 کتاب گنج باستان -۴

 کتاب آموزش رمزیابی و رمزگشایی جوغن ھا-۵

۶- ایران باستان و سکھ شناسیکتابی کامل درباره سکھ ھای قدیمی   

 ( کتاب جوغن ھا (کارشناسی و معنی و مفھوم آثار و نشانھ ھا-٧

 ( کتاب آیین تدفین (روشھای تدفین اجساد و مردگان در چند صد سال پیش-٨

 (بھترین و کاملترین کتاب نایاب در مورد علوم غریبھ و طلسمات (کتاب فارسی کلھ سر-٩

جدیدا بھ لیست اضافھ شده است بدون افزایش قیمت پکیجتوجھ ویژه : کتابھای زیر   !! 

 کتاب کامل و جامع روابط میان سفال وتدفین-١
  
 کتاب اجسام باستاني-٢
  
 کتاب جامع عصر آھن-٣
  
۴- ٢و١کتابچھ کامل اطالعات عتیقھ شناسي   
  
 کتاب جامع باستان شناسي شھرھا ومناطق ایران-۵
  
۶- باستان شناسي ھنرھا وبناھاي تاریخي ایرانکاملترین کتاب درباره   
  
 کتابي جامع درمورد باستان شناسي-٧
  
 کتاب باستان شناسی گنج باستان-٨
  
 کتاب گران قیمت آشنایي باخطوط والفباي باستاني-٩
  
 کتاب دیکشنري باستاني-١٠
  
 نسخھ کامل کتاب میراث ایران-١١
  
 جامع ترین کتاب نشانھ ھاي کھن-١٢
  
 کاملترین کتاب درباره نمادھایي کھ ھدف در زیر یا کنارشان است-١٣
  
 (رمزنامھ گنج ور (گنج خدایان-١۴



  
 کتاب جامع رموز دفاین-١۵
  
 کتاب کامل گوھر شناسی و سنگ شناسي-١۶
  
 کتاب کمیاب شاقول ابن سینا-١٧
  
 کتاب سکھ شناسي-١٨
  
 مجلھ سفال و سفال شناسي-١٩
  
٢٠- درگذشتھ کتاب کمیاب تدفین  
  
 کتاب جامع تطبیق لغات جغرافیایي قدیم و جدید ایران-٢١
  
 کتاب کامل درباره تومولس ھا تل ھای خاکی -٢٢

 ۶٠ھمھ این کتابھا در قالب یک پکیج بسیار شگفت انگیز و تنھا بھ قیمت 
 !!! ھزار تومان بھ فروش میرسد

کتاب تاریخی کمیاب  ۵٢ھدیھ ویژه برای خریداران شامل : 
صفحھ ١٠٠٠٠بینظیر بھ زبان فارسی با بیش از  و  

صفحھ  ۶٠٠از جملھ کتاب آثار عجم نسخھ کامل در قالب   
این تخفیف را از دست ندھید… ھزار تومان  ٣٠٠در صورت خرید تک تک باالی   !! 

 پس از خرید آنالین بالفاصلھ لینک دانلود بھ ایمیل شما ارسال خواھد شد

نشدن فایل با ایمیل در صورت بروز مشکل و ارسال  iranfilekar@gmail.com در ارتباط باشید 

تا آخر بھمن ماه بھ خریداران عزیز یک کتاب با اطالعات بسیار مھم و بسیار مفید باستان شناسی  : مژده بھ خریداران
ھای صفحھ رنگی مخصوص گوشی اندروید و ھمچنین یک کتاب با عنوان تجربیات و ریزه کاری  ۴٠٠شامل بیش از 

صفحھ بھ صورت کامال فارسی بھ رایگان ارسال خواھد شد . این فرصت تکرار نشدنی  ٨٧علم باستان شناسی در قالب 
 ! را از دست ندھید
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ئم و نشانھ ھای دفینھ و زیرخاکی را بدانید این موقعیت رو از دست ندیداگر می خواھید اسرار کامل عال  ! 

 : برخی از نوشتھ ھای داخل کتاب
 عالئم شناسی چیست

 نشانھ ھای دفینھ ھا را بشناسیم

 بدیھیات علم آثار و عالدم شناسی

 رمزگشایی نشانھ ھا

 قواعد و مباحث نشانھ ھا

 ادلھ ھای قوی وجود گنج



پنھان کردن دفینھعادات و آداب   

 تکنیز و فرھنگ ترمیز

 روشھای دفن در بین ملل

 تفاوت بین کنز و دفینھ

 نشانھ ھا و عالئم !از توھم تا واقعیت

 امور بدیھی در علم نشانھ ھا

 معانی عالمت ھای مختلف

 نشانھ چرا در سخره و سنگ ھا

 انواع محل ھای قرار دادن نشانھ ھا

 عالمت ھای برجستھ

کنده کاری شدهنشانھ ھای   

 انواع اشاره و نشانھ ھا

 اندازه ھا در دفینھ یابی

 جھت ھای مورد استفاده باستان

 آیدی تلگرام سایت برای سواالت شما دوستان و عزیزان
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 رمز گشایی انواع عالمت و نشانھ ھا

 چگونھ نشانھ ھا را تحلیل کنیم
 راه ھای استخراج و بیرون آوردن دفینھ ھا

 راه ھای شرعی استخراج
 نشانھ ھای خزندگان

 نشانھ ھای پرندگان و جمادات
 نشانھ ھای عثمانی و ترکی

 حیوانات انسان و اجزای انھا
ھ یابیعالمت خورشید در دفین  
 عالمت مستطیل

 مستطیل روی سنگ ھا
 سنگ ھای حفره و اسکنھ دار

 سنگ چھل تکھ
 عالمت میمون

 عالمت الت مرد و زن
در علوم باستان ٧عالمت   

 عالمت انگور
 ملک یا فرشتھ بالدار

 عالمت بز کوھی
 عالمت و نشان سگ



 نشان شمشیر و سنگ زره
 درخت در دفینھ یابی
 بحث کامل صلیب ھا

فیلعالمت   
 نشان افتاب پرست

 رمز گشایی کامل انواع سنگ ھای کاسھ و جوغن ھا

 فنجان نما ھا
 کاسھ ھفت تایی

کاسھ ۶عالمت سنگ   
 قواعد عمومی دفینھ یابی

 عالمت ماه و ستاره
 سنگ ایینھ

 عالمت تخم مرغ
 رمز گشایی شیر ھای سنگی

 عالمت عقاب
 عالئم کامل و رائج علوم باستانی

 عالمت نعل اسب
ت جای دو زانوعالم  

 عالمت قفل
 عالمت ، پستان ، آلت زن و نعل

 عالمت تاج
 سنگ صندلی
 دفینھ یھودیان

 مبحث رمز گشایی کامل عالئم ھای در حین حفاری و کاوش
 عالمت خر گوش

 عالمت میخ
 عالمت سنگ نشان

 سنگ فلش دار
 عالمت تیر و پیکان

 عالمت کبوتر
 عالمت سم اسب
 عالمت عقرب
 عالمت ماھی

ھ ھای نا معلومدفین  
 نماد ھا و سمبل ھا

 عالمت اژدھا
 عالمت قیچی
 عالمت خنجر
 عالمت گرگ

 مبحث کامل شتر و سم شتر
 (گل حکمت (ساروج

 انواع ساروج وراھھای شکستن
 باز کردن جوغن ھای پلمپ
 گشودن اتاق ھای صخره ای

 سنگ دفینھ
 عالمت ھای مرد و گرگ
 عالمت ھای مسافت ھا
 نشانھ ھای جھت ھا
 نشانھ ھای توجیھی



 نشانھ ھای توضیحی
 نشانھ ھای تفنگ و قدم ھا

 نشانھ ھای متنوع
 نشانھ ھای سالح ھا

 عالمت ھای مقیاس و جھت ھا
 عالمت عالمت چاه وتلھ
 عالمت شمشیر و خنجر

 عالمت مژدگانی
 عالمت تلھ تومولوس ھا

 عالمت اشاره سایھ
شتر ساربان  نشانھ  

 نشانھ مزغ و جوجھ
یب و عالت پنجنشانھ ھای صل  

 نشانھ ھای مسافت ، تلھ اتاقک ، نھانگاه
 نشانھ ھای مقیاسی

 نشانھ ھای تمویھی و صلیب، توضیحی ، دفینھ تنور
 مدفن تومولوسی، عالمت دست و تپانچھ

 عالمت ھای قبر ھا
 عالمت کشتی و قبر

 نشانھ ھای مسافت و جھت ھا
طلسمات دفینھ ھاشناخت ، شکستن و خنثی سازی انواع تلھ ھا و   روشھای : 

 تلھ گذاری

کتاب تاریخی کمیاب  ۵٢ھدیھ ویژه برای خریداران شامل : 
صفحھ ١٠٠٠٠و بینظیر بھ زبان فارسی با بیش از   

صفحھ ۶٠٠از جملھ کتاب آثار عجم نسخھ کامل در قالب   
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 قلب یا دل
 تلھ فلش

 تلھ شن و ماسھ
 تلھ زمینی

 تلھ رعد و برق
 تلھ ترقوه ای

 تلھ یا طلسم مار
 تلھ یا طلسم جابجایی

 تلھ فشاری
 تلھ تیغ و شمشیر

 تلھ االکلنگی
 تلھ مکانیکی
 تلھ لھ کننده

 تلھ شن و شمشیر
 تلھ نیزه و چاه

 تلھ گیوتینی ، شیمیایی و سمی
سنگتلھ   

 تلھ فلش ، گودال
 تلھ صلیب ، عالمت ھای تلھ ھا

 تلھ یا طلسم آب
 تلھ سرداب



 علم حروفات
 :  طلسمات در دفینھ یابی

 مباحث کلی طلسمات
 عالمت ھای منطقھ طلسم شده

 تپھ پستانی شکل یا سینھ مرغی
 تپھ جوغن دار

 تصویر کامل تل و تپھ ھا
 تپھ دستی کوره ای ، تپھ تنوری

ھخامنشیساختارقبرھای   
 تدفین دوره اشکانی
 تدفین دوره ساسانی

 تدفین دوره زرتشتیان
 ساختار قبرھای عیالمی

 ساختار قبر اسالمی
 نکات ایمنی و کامل قبرھا بصورت مصور

 عالمت و نشانھ ھای قبرھا

 مبحث کامل تومولوسھا ھمراه با کروکی و پالن ھای کامل مصور
 عالئم و نشانھ ھای قبرھا

المعارف مکان ھای دفن دفینھ ھا و گنج ھابخش دایره  : 
 دفینھ چاه ھا

 ورودی تونل و دھلیزھا
 دفینھ کلیساھا
 دفینھ پنجره ھا

 دفینھ پل ھا
 دفینھ معابد
 دفینھ پلھ ھا

 قبرھا
 سردابھ ھا

 تابئت ھا ، سنگ بنای تاریخی
 آتشکده ھا

 قلعھ ھا
 محراب ھا

 چشمھ ھا ، آب و قنات ھا
 سفید خانھ ھا

 غارھا
ھا دخمھ  

 انواع گورھا
 مقبره ھای داخل زمین

 :راه ھای کشف ، تشخیص اصالت اشیاء و کارشناسی اجناس باستان بصورت کامل و جامع
 قانون اساسی میراث فرھنگی

 نحوه کشف و کارشناسی سکھ ھای تاریخی
 نحوه کشف و کارشناسی تشخیص مجسمھ ھای باستانسی

 نحوه کشف تشخیص سفال ھا
 اکسیر ھا

زش گذاری اشیاء و اجناسمعیار ار  
 روش ھای کشف تکنیک ھای خواندن نسخھ و سند ھای گنج

 مبحث کارشناسی سفال ھا
 روش کشف و تشخیص جیوه قرمز

 راه ھای شناخت طال



 برای ارتباط با ما از طریق ایمیل زیر اقدام کنید

 آیدی تلگرام سایت برای سواالت شما دوستان و عزیزان
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 info.sitetafrihi@gmail.com : ایمیل پشتیبانی

 حجم کل کتابھا در حدود یک و نیم گیگابایت میباشند

پس از خرید آنالین لینکھای دانلود بھ صورت اتوماتیک بھ ایمیل شما ارسال 
 خواھند شد

 کتابھا بھ صورت پی دی اف و با کیفیت خوب میباشند

خرید اول ھست ۵این تخفیف برای   
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 قیمت ھای فوق برای نفرات اول الی پنجم می باشد 
 تومان فقط ۶٠٠٠٠ تومان قیمت  ویژه  پنج نفر ١٫۵٠٠٫٠٠٠  

ھزار تومان ارزش دارند۴٠٠لطفا توجھ کنید با این مبلغ ھیچ کتابی موجود نیست و ھریک از کتابھا حداقل   

 لینک ھای دانلود کتاب ھا بعد از پرداخت بھ شکل آنی بھ خریدار ارسال می شود

 با پشتیبانی و گارانتی سالم بودن کتاب ھا

  

www.telegram.me/treasurebook 
  

تفسیر و توضیح عالئم و نشانھ ھای مھم شامل :نشانھ ھای دفینھ را بشناسیم ، نشانھ ھای دفینھ چگونھ رمز کشایی 
، معانی آثار و عالئم دفینھ: ماھی ، درختان کھنسال ، بت خانواده ، شیر ، جای پا ، شکل چارق یا کفش ، می شوند 

نماد دنده و قفسھ سینھ انسان ، خرس و خرس لنگان ، زرافھ ، اردک ، غاز ، نھنگ و بچھ نھنگ ، تبر ، عصا ، جغد 
مت ضربدر ، انبردست ، چکش ، کلنگ ، گل ، گل ، سنگ سواری ، کوزه ھای خالی ، اتاق ھای خالی ، صلیب ، عال

 آفتابگردان ، زن لخت ، زن حاملھ ، خط و خطوط ، چوپان و گوسفندانش ، سنگ حکاکی شده بھ شکل جدول چھار خانھ
dama  سنگ آسیاب ، سنگ سوراخ شده یا دوربین سنگ ، شتر ، چنگال مخصوص بلند کردن بستھ علوفھ و یونجھ ،

چھ ھایش ، دست ، االغ ، زین ، فیل ، آھو گوزن ، چشم ، خورشید ، کبوتر ، پرنده ، صلیب ھا ، ، اژدھا ، خوک و ب
حلقھ ، ماه ، ستاره ، پارچ یا ظرف آب ، انسان ، دایره ھای تو در تو ، قلب ، الک پشت ، حکاکی کانال ، کانالھای سنگی 

قوچ ، سنگ صندلی ، سگ ، نشانھ جای پای سگ  ، عقاب و شاھین ، پروانھ ، مار مولک ، شمشیر ، سنگ کیلومتر ،



، قورباغھ ، موش ، چاه ھا ، نشانھ ھای غار ، قیچی ، پلھ ، سنگھای اسکنھ خورده ، نعل اسب ، نشانھ تیر یا پیکان ، 
گاو نر ، تپھ سنگ ریزه ، پلیکان ، حلزون ، نشانھ ھای عددی ، لولھ ھای آب ، چشمھ ھای آبدار یا بی آب ، تفنگ ، 

گوش ، مرغ و جوجھ ھایش ، طاووس ، ترازو ، انگور ، نشانھخر  v  ، در دفینھ یابی ، مار ، پاکت ، نشانھ زنجیر
، کشتی ، قاشق ، بز ، مومیایی ، روباه ، تمساح ، کمان ،  (عقرب ، نشان شکارچی ، خرچنگ ، نشان باقلو (مربع

ھای طبیعی چیست ، ویرانھ ھای باستانی ژئو فیزیک  گرده طال ، سکھ ھای تقلبی چگونھ تشخیص داده می شود ، نشانھ
، تلھ ھای فیزیکی و خنثی کردن آنھا ، رعد و برق ، مثلث ، پلھ ھا ، طلسم در دفینھ یابی چیست ، توضیحات کامل در 
مورد ھمھ جوغن ھا حکاکی ھای مربع مستطیل و گرد ، روش برش سنگ در گذشتھ معدن سنگ ، روش شناختن و 

، توضیحات کامل در مورد تومولوس و تپھ ھای باستانی و مطالب مفید دیگر و شکستن ساروج …………  

 و خیلی موارد آموزشی دیگھ کھ بعد از تھیھ کتابھا خواھید دید
بزرگترین کتاب ھا و کمیاب ترین کتاب ھا کھ ھرکدام صدھا صفحھ ھستند و آموزشھایی کھ ھیچ باستان شناسی اطالع 
 ندارد

کھ تک تک این کتاب ھا توسط اشخاصی خاص بھ قیمت صدھا ھزار تومان فروش می شود فقط می تونم بگم  

در درگاه این ھست کھ شما بدون ھیچ اتالف وقت بعد از پرداخت آنالین وجھ (یکی دیگر از ویژگی ھای این فرصت ،
پیگیری ھای تلفنی بکنید و  بانک رسمی ) بھ صفحھ ی سبد خرید برمیگردید و ھمانجا دانلود میکنید و نیازی نیست کھ

 چند روز منتظر باشید تا کتابھا ارسال شوند.. و کامال اوتوماتیک ارسال می شود
 اگر در ھنگام خرید ایمیل خودتان را وارد کنید یک نسخھ از کتابھا بھ ایمیل وارد شده ارسال خواھد شد

ت بدھید ؟آیا منتظر این ھستید کھ نفر ششم شوید و فرصت این تخفیف را از دس  

کتاب تاریخی کمیاب  ۵٢ھدیھ ویژه برای خریداران شامل : 
صفحھ ١٠٠٠٠و بینظیر بھ زبان فارسی با بیش از   

صفحھ ۶٠٠از جملھ کتاب آثار عجم نسخھ کامل در قالب   
 این یک فرصت ویژه می باشد

ھزار  ۵٠٠یا  ۴٠٠باز ھم خدمت شما عرض کنم توضیحات تک تک کتاب ھا در اینترنت داده شده و بھ قیمت ھای 
کیلو عسل تھیھ کنید  ١تومان می فروشند ولی اینجا ھمھ را یکجا بھ قیمت   

نفر باشید  ۵تا این تخفیف ھست خرید کنید و جزو   

 
 آموزش خرید

میشوید و بھ  این فروشگاه متصل بھ درگاه بانکی ھست و برای پرداخت مستقیما بھ درگاه بانک رسمی کشور متصل
آدرس بانک دقت کنید بعد از اتصال بھ بانک مبلغ مورد نظر را پرداخت میکنید کھ نیاز بھ رمز دوم کارت ھم خواھید 
داشت و بعد از پرداخت بانک صفحھ ی فروشگاه ما را باز خواھد کرد و باید روی لینک دانلود کلیک کنید تا دانلود شروع 
 شود

نلود خودش باز می شود ؟بعد از پرداخت صفحھ دا . ١  



بلھ.بالفاصلھ پس از پرداخت بھ صفحھ اي کھ لینک دانلود در آن قرار دارد بھ صورت خودکار فرستاده میشوید و بھ 
 .راحتي میتوانید دانلود میکنید

 اگر بعد از پرداخت بھ ھر دلیلي اینترنتم قطع شد یا ھر مشکل دیگري کھ نتونم کتابو دانلود کنم چکار کنم؟:٢

پیگیري) و تاریخ و زمان )ایمیل بزنید و شماره سفارش  (iranfilekar@gmail.com) میتوانید بھ ایمیل رسمیھ ما
 .پرداخت را بفرمایید تا این مجموعھ مجددا بھ ایمیل شما ارسال شود

 


