
 ( PDFپیش بینی فوتبال و ثبت فرم شرط بندی )تصویری آموزش 

پیش بینی فوتبال و شرط بندی مسابقات ورزشی همیشه و از دیرباز یکی از روشهای شرط بندی پرطرفدار 
بوده و خواهد بود. شاید بتوان گفت که پیش بینی ورزشی قدیمیترین و اولین روش های شرط بندی در  

ترین روش های  دنیاست. امروزه نیز این نوع پیش بینی نتایج فوتبال و مسابقات ورزشی از پرطرفدار 
 شرط بندی به حساب می آید.

 

کمتر کازینو و سایت شرط بندی را خواهید دید که بخش پیش بینی ورزشی و شرط بندی فوتبال نداشته  
باشد. حتی در کازینو ها واقعی نیز سالن های بزرگی برای تماشا و شرط بندی روی نتایج مسابقات رشته  

گوناگون وجود دارد. فوتبال، والیبال، بسکتبال، اسب دوانی، بیلیارد و اسنوکر جز پرطرفدارترین های  
قصد داریم تا به شما روش پیش بینی و  ایران گمبلینگۀ  ورزشها برای شرط بندی هستند. در این مقال 

 . شرط بندی فوتبال به همراه آنالیز اطالعات و آمار تیم ها را برای ثبت یک شرط برنده آموزش دهیم 

 پیش بینی و شرط بندی فوتبال چیست؟ 
از دیرباز پیش بینی فوتبال یکی از پرطرفدارترین روشهای شرط بندی ورزشی بوده و امروز نیز هنوز جایگاه  

ا آنالیز آمار و اطالعات بازی ها و  اول را درمیان عالقمندان دارد. در این نوع روش شرط بند، عالقمندان ب
 تیم های فوتبال، نتیجه ای را در نظر گرفته و بر اساس آن شرط بندی میکنند. 
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برخالف باور دیگران، پیش بینی فوتبال فقط بر روی نتیجه برد، باخت یا مساوی دو تیم صورت نمیگیرد.  
یک از متغیر های بازی شرط بندی کنید و برنده شوید. عالوه بر شرط بندی بر روی    شما میتوانید روی هر

نتیجه بازی، شما میتوانید تعداد گل های بازی، پاسها، کرنرها، کارت های زرد و قرمز و حتی تعداد حمله  
 ها را پیش بینی کرده و شرط خود را بر اساس آنها ثبت کنید. 

 

شرط بندی و پیش بینی فوتبال فقط در سایت ها و به صورت اینترنتی ارائه نمیشود. شما در کازینو های  
  واقعی نیز میتوانید در سالن های تماشای مسابقات ورزشی شرط بندی کنید. اگر مراجعه به کازینو های

واقعی برای شما امکانپذیر نیست میتوانید این کار را از طریق اینترنت انجام دهید. شور و هیجان هردو  
 به یک اندازه زیاد است. 



 انواع پیش بینی فوتبال
پیش بینی فوتبال چه در سایت ها و چه در کازینو واقعی به دو نوع تقسیم میشود. اولین نوع آن پیش  

روز آینده میسر   10الی   7بینی مسابقات پیش از برگزار شدن آن است. معموالً پیش بینی مسابقات تا 
انید وسط یک  است. نوع دوم نیز پیش بینی مسابقاتی است که درحال برگزاری است. یعنی شما میتو 

 بازی شرط جدید ثبت کنید و هنگام تماشای بازی به صورت زنده شرط بندی کنید. 

در ادامه با این دو نوع شرط بندی فوتبال بیشتر آشنا میشویم. با توجه به محدودیت های عالقمندان به  
شرط بندی   اسپیش بینی فوتبال در ایران، کلیه مثالها و تصاویر مربوط به این روش شرط بندی بر اس

آماده شده اند. البته باید بدانید که روش های شرط بندی و انتخاب های شما در   اینترنتی و آنالین
 پیش بینی فوتبال در سایت ها همانند شرط بندی در کازینو های واقعی است.

 پیش بینی پیش از بازی 
یش از شروع مسابقه است.  اولین نوع رایج پیش بینی در سایت ها و کازینو ها پیش بینی فوتبال پ

روز قبل از شروع مسابقه ثبت میشود. در این نوع   10ساعت الی  1معموالً پیش بینی ها انجام شده از 
پیش بینی عالقمندان به شرط بندی فرصت مناسبی برای آنالیز و بررسی آمار و اطالعات تیم ها دارند. آنها  

النه و مناسبی ثبت میکند که منجر به برنده شدنشان  پس از انجام آنالیز های خود، فرم پیش بینی عاق
 خواهد شد. 

 



در بین ایرانیان و در سایت های شرط بندی ایرانی، پیش بینی پیش از بازی بسیار رایج تر از پیش بینی  
نیز فرصت بیشتر برای تنظیم یک فرم شرط بندی تضمینی است. بسیاری از زنده است. دلیل آن 

عالقمندان شرط بندی فوتبال با بررسی همه آمار و اطالعات قابل دسترس، فرم پیش بینی خود را ثبت  
میکنند و سپس نسبت به تماشای مسابقه اقدام میکنند. در این حالت هیجان تماشای مسابقه نیز  

 نیازی به تحلیل بازی و ثبت شرط جدید هنگام مسابقه نیست.  بیشتر خواهد بود و

 پیش بینی زنده
حالت دوم پیش بینی فوتبال، پیش بینی زنده است. همانطور که از نام آن مشخص است، پیش بینی  

زنده یعنی ثبت شرط هنگام برگزاری مسابقه. پیش بینی زنده نیز عالقمندان خاص خود را دارد. پیش  
و هیجان مخصوص به خود را دارد و عالقمندان به این دلیل به سمت این نوع شرط بندی   بینی زنده شور

روی می آورند. در پیش بینی زنده شما هنگامی که شور و شوق برنده شدن تیم مورد عالقه خود را دارید 
  میتوانید شرط بندی کنید. میتوانید هنگامی که یک نتیجه نزدیک به وقوع است، یک شرط خوب ثبت

 کنید.

 



به دلیل این که فرصتی برای تحلیل و بررسی آمار بازی ها و تیم ها هنگام مسابقه نیست، سایت های  
طالعات کلی بازی مانند تعداد حمله ها، مالکیت  معتبر آنالیز زنده بازی را نیز ارائه میدهد. در این آنالیز ا 

توپ، موقعیت توپ و نوع بازی تیم ها مشخص است. همچنین اطالعات دیگری مانند تعداد کارت های  
قرمز و زرد، کرنرها و اوت ها نیز برای همه قابل دسترسی است. اگر اهل یک شرط بندی هیجانی هستید،  

باشد. عالقمندان حرفه در پیش بینی زنده هنگامی که یک نتیجه  پیش بینی زنده میتواند پاسخگوی شما 
نزدیک به وقوع است، شرط آن را با ضریب کم ولی مبلغ باال ثبت میکنند. برنده شدن شرط همیشه  

میلیون تومانی در   1تضمینی است. سود آن نیز به میزان مبلغ شرط بندی بستگی دارد. مثالً با ثبت شرط 
 تومان سود تضمینی بدست می آورند.هزار   200، 1.2ضریب 

 چگونه فرم پیش بینی فوتبال ثبت کنیم؟ 
سایت های  ثبت یک فرم پیش بینی برای مسابقات فوتبال بسیار ساده است. شما کافیست تا در یکی از

کنید. پس از آن میتوانید به بخش پیش بینی پیش از بازی یا زنده مراجعه    ثبت نام  پیش بینی فوتبال
کنید و مسابقه های مورد نظر خود را انتخاب کنید. با کلیک روی ضریب ها میتوانید آنها را انتخاب و 

مبلغ را مشخص کنید تا فرم شما ثبت شود. در لیست مسابقات، نام لیگ هایی که مسابقات آن در حال  
ی است مشاهده میشود. مسابقات فوتبال نیز در زیر مجموعه لیگ مخصوص به خود قرار دارند. برگزار

 این کار باعث میشود تا شما در یافتن مسابقه مورد نظر خود با مشکل مواجه نشوید. 
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همچنین در لیست مسابقات، نام دو تیم که در مقابل هم قرار میگیرد وجود دارد. معموالً تیم اول 
است. شما میتوانید با انتخاب مسابقه مورد نظر خود به صورت سریع روی  میزبان و تیم دوم مهمان  

نتیجه مسابقه شرط بندی کنید. و یا اینکه با مشاهده جزئیات بازی، همه آپشن های موجود برای پیش  
  بینی و شرط بندی فوتبال را ببینید. شرط بندی ورزشی و پیش بینی فوتبال در تمامی سایت ها از جمله

یکسان است. برخی از سایت ها ضریب های باالتر و برخی ضریب های   خارجیسایت های شرط بندی  
 کمتری دارد که به اعتبار و کیفیت سایت بستگی دارد. 

 انتخاب های موجود در پیش بینی فوتبال 
ل حرفه ای باشید، میدانید که انتخاب های شما به نتیجه مسابقه محدود اگر در شرط بندی فوتبا 

نیست. پیش بینی فوتبال دارای آپشن های بسیار زیادی است. نتیجه بازی یکی از اصلی ترین آپشن های  
آپشن برای شرط بندی    80آن محسوب میشود، ولی تنها انتخاب نیست. در پیش بینی فوتبال بیش از 

 وجود دارد. 

شرط بندی فوتبال میتوانید روی جزئیات بازی مانند تعداد کرنر ها یا شوت های داخل هدف نیز شرط   در
بندی کنید. تصویر باال انتخاب های شما در شرط بندی و پیش بینی فوتبال را به نمایش گذاشته است.  

ی کنید. البته برخی شما میتوانید هم در پیش بینی زنده و هم پیش از بازی روی این انتخاب ها شرط بند
از آپشن ها برای شرط بندی زنده بسیار مناسب تر هستند مانند تعداد کرنر ها و یا تعداد کارت های زرد و 

 قرمز.

 نکات مهم هنگام انتخاب و ثبت فرم پیش بینی 
یکی از اشتباهات شرط بندی و پیش بینی فوتبال، ثبت فرم ها به صورت فرمولی است. امروزه ضریب ها  
به گونه ای تعیین میشوند که امکان ثبت فرم فرمولی وجود ندارد. اگر در سایت ها توانستید فرم پیش  

شرط هایی که به  بینی خود را به صورت فرمولی تنظیم کنید، از ثبت آن خودداری کنید. سایت ها به  
قوانین سایت های شرط   صورت فرمولی برنده میشوند امکان برداشت نخواهند داد. این یکی از

 است که برای جلوگیری از تقلب وضع شده است. بندی



 

دقیقه قانونی بازی   90ه بازی نتیجه آن پس از پایان همچنین توجه داشته باشید که منظور از نتیج
دقیقه قانونی اعمال میشوند. اگر نتیجه    90است. همچنین تمام انتخاب ها و آپشن ها نیز در این بازی 

دقیقه مساوی شود و در ضربات پنالتی تیم میزبان برنده شود، نتیجه شرط همان مساوی   90یک بازی در  
ایت ها و کازینو های واقعی ممکن است حالت نتیجه در ضربات پنالتی یا دونیم  است. البته در برخی از س

در اکثر   طالیی را اعمال کنند. برای اطالع از این موضوع باید قوانین سایت مورد نظر را مطالعه کنید.
دقیقه قانونی   90سایت های شرط بندی ایرانی مالک برنده شدن پیش بینی فوتبال نتیجه بازی در  

 است!

 فرم های پیش بینی فوتبال 
پیش بینی فوتبال از طریق ثبت فرم انجام میشود. فرم های پیش بینی و فرم های شرط بندی دارای انواع 

گوناگون هستند. انواع این فرم ها در سایت های شرط بندی و کازینو های واقعی یکسان است.  
فرم خاص استفاده میکنند تا برنده شوند.   عالقمندان به شرط بندی ورزشی برای هر مسابقه و بازی از یک

شما نیز میتوانید با یادگیری تفاوت این فرم ها از آنها در پیش بینی فوتبال خود به نحو احسنت  
 استفاده کنید. در ادامه به معرفی انواع فرم های شرط بندی در سایت ها پرداخته ایم. 

 فرم پیش بینی تکی 
امش پیداست، فقط برای ثبت شرط در یک آپشن استفاده میشود.  فرم شرط بندی تکی همانطور که از ن

فرم پیش بینی تکی ساده ترین نوع فرم است که میتوانید به راحتی آن را در هر سایت شرط بندی ثبت 
 نمایید. برای اینکار کافیست که آپشن مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی ضریب آن کلیک کنید. 



 

پس از انتخاب و کلیک روی ضریب، فرم شما ایجاد میشود. پس از آن باید مبلغ مورد نظر خود را وارد  
نمایید و ثبت فرم پیش بینی خود را نهایی کنید. با برنده شدن فرم شما، مبلغی که شرط بندی کردید در  

 اب کاربری شما اضافه خواهد شد. ضریب آن ضرب شده و جایزه آن به موجودی حس

 فرم پیش بینی میکس 
فرم پیش بینی میکس به فرم هایی در شرط بندی گفته میشود که بیش از یک انتخاب در یک فرم  

بازی را پیش   4گنجانده میشوند. ضریب های آنها نیز در هم ضرب میشوند. به عنوان مثال شما نتیجه 
  2.1و  2.0، 1.7، 1.5ه میکنید. ضریب های مسابقات به ترتیب بینی میکنید و از آن یک فرم میکس تهی

که ضرب چهار ضریب تکی است، خواهد شد. هنگامی که هر    8.67است. ضریب این فرم میکس عدد 
  1چهار پیش بینی شما در فرم میکس برنده شوید، مبلغ شرط بندی شما در ضریب فرم ضرب میشود. اگر 

 هزار تومان برنده میشوید.  670میلیون و  8دی کرده باشید، میلیون تومان در این فرم شرط بن



 

م میکس برنده نشوند، کل فرم باطل و بازنده محسوب  اما اگر حتی یکی از فرم های تکی در این فر 
میشود. البته این حالت برای فرم های میکس زنجیره ای است. فرم های میکس سیستمی کمی متفاوت 

هستند. در فرم های میکس سیستمی ممکن است یکی از فرم های تکی برنده نشوند ولی فرم میکس  
با فرم میکس انتخاب چند ضریب پایین با شانس برنده  شما باطل نشود. بهترین روش برای شرط بندی 

شدن باالست. در این حالت به راحتی برنده فرم میکس خود میشوید و میتوانید با ضریب های کم پول  
 خود را چند برابر کنید. 

 

شرط بندی با فرم میکس پیش بینی فوتبال دارای دو حالت است. شرط زنجیره ای و شرط سیستمی. در  
 حالت شرط بندی با فرم میکس میپردازیم.  ادامه به توضیح این دو نوع

 



 شرط میکس زنجیره ای
ساده ترین نوع فرم پیش بینی میکس، شرط بندی در حالت زنجیره ای است. در این حالت شرط بندی  

شما فرم میکس خود را با آپشن های گوناگون از چند بازی ثبت میکنید. شرط ها به صورت زنجیره به هم  
 از این فرم ها بازنده شود، کل فرم میکس باطل میشود. متصل هستند و اگر یکی  

 

در فرم میکس زنجیره ای همه شرط ها به صورت شرط تکی فراخوانی میشوند و فقط یک مبلغ اصلی برای  
ه برنده هنگامی پرداخت میشود که  کل آنها درنظر گرفته میشود. ضریب ها نیز در هم ضرب شده و جایز 

همه آپشن ها در فرم برنده شوند. این نوع فرم میکس برای ثبت چند فرم تکی با ضریب های پایین و  
 شانس برنده شدن باال مناسب است. 

 شرط میکس سیستمی
فرم شرط بندی میکس سیستمی برای کاربرانی مناسب است که به تازگی قصد استفاده از فرم های  

میکس را دارند. برخالف شرط زنجیره ای، شرط سیستمی به گونه ای است که میتوانید تعیین کنید که  
د را  اگر یکی از فرم های تکی میکس بازنده شد، کل فرم میکس باطل نشود. هنگامی که فرم میکس خو

  های فرم تعداد به)  …به حالت سیستمی قرار میدهید میتوانید برای فرم تکی، فرم دوتایی، سه تایی و
 . کنید  تعیین  مبلغ( میکس در  موجود

 



تایی هم ثبت کنید،   3تایی شرط 4آپشن تکی دارد، عالوه بر   4به عنوان مثال اگر در فرم میکس شما که 
خی  اگر یکی از آنها بازنده شود، شما باز هم با سه فرم تکی باقی مانده در میکس برنده میشوید. در بر 

 یا و اول  در یا  باید بازنده فرم. است  مهم  …تایی و3تایی، 2سایت ها ترتیب فرم های تکی بر اساس شرط  
 . باشند  داشته قرار میکس فرم لیست آخر  در

پیش بینی سیستمی یکی از بهترین روش های شرط بندی فوتبال است. زیرا این روش پیش بینی دارای  
 ه کل سرمایه کمتر از حالت شرط بندی میکس است. ضریب باالیی است و ریسک از بین رفت

 نکات مهم در رابطه با فرم های پیش بینی 
در فرم های میکس از هر بازی فقط یک انتخاب باید ثبت شود. یعنی شما از یک بازی نمیتوانید چند 

باشد،   آپشن را انتخاب کنید و فرم میکس ثبت نمایید. اگر فرم انتخاب های فرم میکس شما از یک بازی
 برای هر یک فرم تکی ثبت خواهد شد. 

اگر یکی از فرم های تکی در فرم میکس شما به دلیل کنسل شدن بازی یا هر دلیل دیگری فسخ شود، فرم 
شما باطل نخواهد شد. فقط همان فرم تکی از میکس کسر میشود و ضریب آن نیز در سایر ضریب ها  

شما انتخاب دارای فسخ باشد، به همین صورت خواهد  ضرب نخواهد شد. اگر هم یکی از فرم ها تکی  
 بود. مانند آپشن مساوی فسخ. 

همچنین باید هنگام ثبت فرم های شرط بندی خود عجله کنید. اگر فرم باز داشته باشید که هنوز ثبت  
نشده است، ممکن است آن فرم بسته شود. دلیل آن تغییر یکی از ضریب های فرم است. این حالت  

 ر پیش بینی زنده زیاد اتفاق می افتد. مخصوصًا د

 



تعداد فرم های تکی در یک فرم پیش بینی فوتبال میکس و حداکثر ضریب آن به قوانین سایتی که در  
برابر در   50فرم تکی با حداکثر ضریب   8آن شرط بندی میکنید بستگی دارد. معموالً در سایت ها میتوانید 

هزار تومان است.    10بلغ شرط بندی در بسیاری از سایت ها  یک فرم میکس ثبت کنید. همچنین حداقل م
تومان پایین آورده میشود. اینگونه کاربران در   1000البته در برخی از سایت های معتبر این مبلغ تا  

 مدیریت سرمایه خود بهتر عمل کنند. 

 آنالیز آمار و اطالعات تیم ها و مسابقات فوتبال
برنده، آنالیز آمار و اطالعات تیم ها و بازی های فوتبال است. این   یکی از روش های ثبت فرم پیش بینی

به نوع یک مهارت محسوب میشود که بتوانید با کنار هم چیدن آمار یک نتیجه را پیش بینی کنید و  
یج نتا شرط خود را بر اساس آن ثبت کنید. بسیاری از عالقمندان با مراجعه به سایت های ارائه دهنده

اطالعات و آمار مورد نیاز خود را استخراج میکنند. همچنین در این سایت ها میتوان پیگیر    الزنده فوتب 
 اتفاقات و آمار بازی ها نیز بود. 

 

و آمار تیم ها و بازی ها و حتی بازیکنان یک   برای ایرانیان نیز سایت های معتبری وجود دارد تا اطالعات
میتوانند منابع معتبری برای یافتن   11فوتبال  و سایت فوتبالی تیم را ارائه میدهند. سایت هایی مانند

ی ها بود. بر اساس آمار این سایت ها و تحلیل های خود میتوانید یک فرم پیش بینی آمار و اطالعات باز 
فوتبال تضمینی ثبت کنید و برنده آن باشید. اگر تحلیل و آنالیز بازی ها برای شما کاری مشکل و وقتگیر  

ایران گمبلینگ استفاده کنید. این فرم ها توسط   فرم پیش بینی فوتبال رایگان است، میتوانید از
کارشناسان ما به صورت روزانه آنالیز و بررسی شده و در اختیار شما قرار میگیرند. فرم های پیش بینی 

 % برنده میشوند. 95ایران گمبلینگ با ضریب بیش از 

 ه چه اطالعاتی دقت کنیم؟در آنالیز برای پیش بینی فوتبال باید ب 
برای پیش بینی دقیق نتیجه یک مسابقه فوتبال متغیرهای زیادی را باید درنظر بگیرید. هنگام بررسی 

بازی گذشته هر تیم و   10الی   5اطالعات باید حتی ریزترین جزئیات در آنالیز و تحلیل کنید. حتی بررسی 
 آنها روحیه تیم ها را بسنجید و بررسی خود را کامل کنید. حتی بازی های آینده آنها را بدانید. با توجه به  
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 د: به طور کلی میتوان گفت هنگام آنالیز اطالعات و آمار باید به موارد زیر توجه کنی

 موقعیت تیم )از نظر میزبان یا مهمان بودن(. •

 برد و باخت ها در بازی های گذشته.  •

 قدرت تیم هایی که در آینده نزدیک قرار است با آنها رقابت کنند. •

 تعداد گلهای زده و خورده در بازی های قبلی. •

 اهمیت کلی بازی برای صعود در جدول.  •

 وضعیت بازیکنان و چینش آنها در زمین. •

 (. …عدم حضور بازیکنان کلیدی به دالیل مختلف )مصدومیت، اخراجی و •

 وضعیت آب و هوا. •

 حضور یا عدم حضور تماشاچی در ورزشگاه.  •

 تغییرات اخیر در تمرینات و مربیان تیم.  •

  تغییرات اخیر در بازیکنان و سیستم مدیریت تیم. •



 

موارد بسیار زیاد دیگری هم هست که در لیست باال نمیگنجد. مهمترین عواملی که باید آنها را در بررسی  
خود درنظر بگیرید را مطرح کردیم. حال وقت آن رسیده است که شما هم برای پیش بینی نتیجه بازی  

 فق ثبت کنید. تیم مورد عالقه خود اقدام کنید و یک شرط مو

 

 

 مجله ایران گمبلینگگردآوری شده در 
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