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    تِ خَدم هی تالن کِ در ایي عصر یخی  
    ّوسری دارم کِ دلش آیٌِ ی خَرشیذ است   

      ٍیيپر  عسیسم ّوسر تقذین تِ   
 

 

 

  

 بفروشد هب زمینمن ندیدم بیدی، ساهی اش را                                                                           دشمن  با هم   را      صنورب     دو       ندیدم     من      

گان  شکفد می     من    شور    ،   هست     ربگی     کجا ره                                                                    کالغ       هب را  خود شاهخ انرون بخشد، می رای

 سهراب                                 
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 ایي اثر رایگاى ًیست

آیٌذُ تاًک  

6362 – 1410 – 7024 – 4927 

 یعقوب یاوری

 هذیر هَسسِ خیریِ هْر ٍ اهیذ

خَاًٌذُ ی گراهی، ها در هَسسِ خیریِ ی خاًِ هْر ٍ اهیذ هٌتظر حضَر سبستاى ّستین.                    
شوا ّستٌذ.          کَدکاى بی سرپرست ٍ بذ سرپست زیادی ًیازهٌذ دستاى پر هْر ٍ سخاٍتوٌذ

عالٍُ بر هالکیت ،  تَهاى 1000فقط در صَرتی کِ ایي اثر را هفیذ یافتیذ، با پرداخت 

 .اًجام عول خیر با ها سْین شَیذتام بر ایي اثر در 
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 ]تقَین شوسی در سی شارپ کار با  آهَزش [                سیذ ّادی حسیٌی پیرٍ
 

  ]1 | صفحه [  داًلَد هقاالت تخصصی برًاهِ ًَیسی   

 یباچهد

 

ِ  هیاُ ّیای سیا     ٍ تیر تعیییي رٍزّیا    نتعییي تاریخ شوسیی ٍ از آى هْی   ّویَارُ یییی از هالییالت     فارسیی  ًَشیاار  تی

 .ت را دارینهخسى ًَگ تقَین شوسی درقصذ هعرفی ییی از کااتخاًِ ّای  ،هقالِاست، در ایي ًَیساى  ترًاهِ ًَ

 .ن تَدقثیل خَاّی ایي هالیالتی از قادر تِ رفع توام ترتا اسافادُ از ایي کااتخاًِ تِ راحای ّرچِ 

  شوسی تاریخ هیالدی بِتبذیل تاریخ 

 (... دٍشٌبِشٌبِ ، یکشٌبِ، رٍز ّای ّفتِ) تعییي 

 (... فرٍردیي، اردیبْشت، خرداد)هاُ ّای سال تعییي 

  تاریخبذست آٍردى فقط 

  (جذاکردى زهاى از تقَین شوسی)زهاىبذست آٍردى فقط 

  تاریخ شوسی بِ هیالدیتبذیل 

 

 

ِ  است کیِ ترًاهیِ ًَیسیاى را قیادر     PersianDateTime ًامایي کااتخاًِ شاهل کالسی تا  اسیافادُ از آى در هقاتیل    تی

در تییر گیرًییذُ تسیییاری از هاییذ ّییا ٍ   PersianDateTime ّوچٌیییي هییی ًوایییذ. DateTime.System سییاخاار

 .  هی تاشذ NowDateTime ٍ .TimeOfDayDateTime. از قثیل DateTime هاذاٍ  ساخاار ّای خصیصِ
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 PersianDateTimeکتابخانه نصب 

1کٌسَ ِ ایي کااتخاًِ از طریق ترای ًصة 
nuget  سیس   ،ًوایییذ ، اتاذا پرٍشُ ی خَد را ایجاد  ِ     رفایِ ،    Tools هٌیَی  تی

 را اًاخاب ًواییذ. Console Manager Package گسیٌِ Manager Package nugget زیر هٌَی از طریق

  

                                                           
 

1
 Nuget (ًَگتتِ فارسی) ٍیییسذیا( .ای هاییرٍسافت است ترای سیَی تَسعِ تاز هاي ٍ آزاد هذیر تساِ یک( 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
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 :را تفالاریذ Enter کلیذپ  از تاز شذى کٌسَ  ًَگت، دساَر زیر را تایپ کردُ ٍ 

 

 

هاَجیِ اایافِ شیذى فاییل اسیوثلی      پییش رفایِ تاشیذ،     یخیَت تِ  چیساگر هراحل را تِ درسای طی کردُ تاشیذ ٍ ّوِ 

PersianDateTime.dll خَاّیذ شذ. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Install-Package PersianDateTime 

 

 
PM> 
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 کذ نویسیمرحله 

 امروز:اریخ ت

 یییک شییی از کییال     NowPersianDateTime. خصیصییِ، تْییرُ تییرداری از کااتخاًییِ فییرا رسیییذُ اسییت     زهییاى 

PersianDateTime تر هی گرداًذتاریخ کاهل جاللی  قالة را تا.  

 

  ،اسیت  ًوًَیِ تیرداری شیذُ    PersianDateTimeاز کال   nowهالحظِ هی فرهاییذ، شی  ًیسّواًطَر کِ در شیل زیر 

تیاریخ   ()ToStringتا اسافادُ از از هایذ   پایاىدر َداین. ًوهقذاردّی   NowPersianDateTime.آى را تا خصیصِ سس  

 تخصیص دادُ این. persianDateTimeهاٌی را تِ رشاِ 
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 تا استفاده دستور زیر صورت می گیرد :تازیاتی فقط روز

 

 

 

 :تازیاتی تاریخ تا قالة دلخواه

 

 

string persianDateTime = now.ToString();// 1394/06/21 09:41:02 

string persianDate = now.ToString(PersianDateTimeFormat.Date); // 1394/06/21 

 

string persianFullDateTime = now.ToString("dddd d MMMM yyyy ساعت hh:mm:ss tt");  

 //    ظ.ق 09:58:34 ساعت 1394 شهریور 21 شنبه                                                                                                                
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 :تازیاتی ساعت

 

 تثذیالت تاریخ شمسی ته میالدی

TimeSpan persianTime = now.TimeOfDay; // 10:06:00.2531813 
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