
مثل حرفه ای ها بت کن!   - آموزش پیش بینی فوتبال 

 )کاملترین آموزش تصویری( 

 منتشر شده است   BTL90.Onlineدر سایت    اولین بار  این مقاله

می آید، پیش بینی فوتبال یا ورزش هنگامی که کلمه شرط بندی را میشوید، اولین چیزی که به ذهن شما  

مورد عالقه شماست. پیش بینی فوتبال یکی از مهیجترین و محبوبترین روش های شرط بندی و کسب  

 !درآمد از تفریحی است که همه مردم به آن عالقه دارند: تماشای فوتبال

پیش بینی فوتبال خود را ثبت کنید و درصورت برنده  ای شرط بندیسایت هامروزه میتوانید در بسیاری از  

شدن، پول زیادی به جیب بزنید، مخصوصاً زمانی که در بازی فوتبال تیم مورد عالقه شماست و همه ی  

 .اطالعات درباره آن تیم و عملکردش در مسابقات را میدانید

فوتبال را به صورت کامل آموزش دهیم و در این مقاله قصد داریم تا به شما نحوه پیش بینی  

 .نکات مهمی که در بردن شما تاثیر بسزایی دارند را معرفی کنیم

 پیش بینی فوتبال چیست؟ 

پیش بینی فوتبال یکی از قدیمی ترین روش های شرط بندی و قمار بازی در دنیاست که به نوعی پدر  

یا هر ورزش دیگری به معنای حدس پیش بینی فوتبال   .همه بازی های شرط بندی محسوب میشود

به عنوان مثال دو نفر که نظر  .زدن نتیجه بازی و بت کردن مبلغی پول در مقابل فرد دیگری است

 .مخالف دارند، مبلغی را به عنوان شرط وسط میگذارند و کسی که برنده میشود، کل مبلغ را دریافت میکند

جه پایانی بازی نیست. پیش بینی میتواند بر روی هر  البته پیش بینی فوتبال فقط شرط بندی بر سر نتی

 .اتفاقی در بازی باشد مانند تعداد گل ها، تعداد خطاها، کرنرها و حتی جیمی جامپ ها

تاریخچه پیش بینی فوتبال به هزاران سال پیش بازمیگردد و در طول دوره های مختلف تاریخی مطالق  

امروزه پیش بینی فوتبال به دو صورت فرم کاغذی )فیزیکی  سالیق و قوانین ورزش ها، تغییر کرده است.  

 .یا برگه ای( و آنالین یا اینترنتی صورت میگیرد

https://btl90.online/btl90-sports-betting-tutorial/
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هدف ما از این مقاله آموزش پیش بینی فوتبال در سایت های شرط بندی است ولی اصول پیش بینی 

 .فوتبال در حالت فرم کاغذی نیز مشابه است

 انواع پیش بینی فوتبال 

 :تبال به دو صورت کلی تقسیم میشودپیش بینی فو

 پیش بینی فوتبال پیش از بازی •

 پیش بینی فوتبال زنده  •

 .در ادامه به توضیح هر یک از این موارد پرداخته ایم

 پیش بینی پیش از بازی

پیش بینی فوتبال پیش از بازی یعنی ثبت فرم پیش بینی برای بازی های فوتبال که هنوز برگزار 

 .روز آینده برگزار شوند 7قرار است در یک ساعت آینده الی نشده اند و  

 



این نوع پیش بینی که محبوبیت بیشتری دارد، به عالقمندان این امکان را میدهد تا پیش از شروع بازی،  

اطالعات و آمار بازی ها و تیم های و حتی بازیکنان تیم ها را بررسی و آنالیز نمایند و با اطمینان از نتایجی 

 .به دست آورده اند، فرم پیش بینی را ثبت نمایند که

 پیش بینی فوتبال زنده

پیش بینی فوتبال زنده یعنی ثبت فرم پیش بینی برای بازی های فوتبالی که درحال برگزاری  

شما میتوانید هنگام تماشای یک مسابقه فوتبال فرم پیش بینی خود را ثبت کنید و پس از پایان  .هستند

 .برنده شدن، جایزه خود را دریافت کنیدبازی در صورت 

 

پیش بینی فوتبال زنده نیازمند سرعت عمل کاربران در آنالیز بازی به صورت لحظه ای و ثبت فرم پیش  

بینی قبل از بسته شدن آپشن یا تغییر ضریب آن است. سایت های پیش بینی فوتبال برای آسان کردن  

  .ارائه میدهند که شامل اطالعات ارزشندی برای ثبت فرم است این رویه به کاربران آنالیز زنده را نیز

 

 



 انواع فرم پیش بینی فوتبال 

پیش بینی فوتبال چه در سایت های پیش بینی . چه در سالن های شرط بندی ورزشی با پرکردن و ثبت 

 .فرم پیش بینی فوتبال صورت میگیرد

 :است که شامل موارد زیر میباشد فرم های پیش بینی فوتبال حاوی اطالعات شرط شما 

 شماره فرم •

 اطالعات مربوط به بازی  •

 آپشن انتخاب شده برای پیش بینی  •

 ضریب آپشن پیش بینی در زمان ثبت فرم •

 مبلغ پیش بینی  •

 (ضریب X مبلغ پیش بینی) مبلغ جایزه در صورت برنده شدن •

 زمان ثبت فرم •

 استرداد( وضعیت فرم )در جریان، برنده، بازنده،  •

 



نوع فرم وجود دارد که هرکی دارای ویژگی های خاص خود هستند که به توضیح    4در پیش بینی فوتبال،  

 .آنها پرداخته ایم

 فرم تکی •

 فرم میکس یا چند تایی  •

 فرم سیستمی •

 فرم زنجیره ای •

فرم پیش بینی آشنا همچنین برای هر یک از انوع فرم ها مثال نیز فراهم شده است تا بهتر با نحوه هر نوع  

 .شوید

 فرم تکی 

 .فرم تکی ساده ترین فرم پیش بینی فوتبال است که در آن فقط یک آپشن پیش بینی میشود

در صورتی که پیش بینی صحیح باشد، مبلغ شرط بندی فرم در ضریب فرم ضرب میشود و شما جایزه 

 .خود را دریافت میکنید 

 



تومانی ثبت کرده اید    25000فرم شرط بندی   B و A میان دو تیمبه عنوان مثال شما برای نتیجه بازی  
برنده شود، مبلغ شرط بندی  A است. اگر تیم  2است و ضریب آن   A و پیش بینی شما برنده شدن تیم 

 .تومان دریافت میکنید 50000ضرب میشود و شما  2شما در 

 فرم میکس 

تکی است که در قالب یک فرم ثبت  فرم پیش بینی میکس درواقع ترکیبی از دو یا چند فرم  

شما میتوانید با پیش بینی بیشتر از یک آپشن به صورت یکجا، فرم میکس باز کنید. یکی از  .میشود

ویژگی های فرم میکس، ضرب شدن ضریب های فرم های تکی آن است. یعنی اگر فرم میکس شما دارای 

 .میشود 6.16شما  باشد، ضریب فرم میکس  2.2و  2،  1.4آپشن با ضریب های  3

 



البته باید توجه داشت باشید که شرایط برنده شدن فرم میکس با فرم تکی فرق دارد. برای برنده شدن فرم 

میکس، پیش بینی تمامی آیتم های فرم باید صحیح باشد. حتی اگر یکی از آپشن های فرم میکس بازنده  

 .شود، فرم باطل خواهد شد

بازی های متفاوت تشکیل شود، مثالً نتیجه سه بازی مختلف. اما اگر   فرم میکس میتوانید از آپشن های

پس حتمًا   .آپشن ها همه از یک بازی باشند، فرم شرط بندی میکس شما به صورت تکی ثبت خواهد شد

 .هنگام ثبت فرم میکس، از هر بازی یک آپشن انتخاب نمایید

 

باشد    1.5و    2.5،  2تومان دارای سه آیتم با ضریب های    20000به عنوان مثال، فرم میکس شما به مبلغ  
یعنی   فرم  کل  ضریب  در  شما  بندی  شرط  مبلغ  شود،  صحیح  شما  های  بینی  پیش  همه   7.5و 

(2x2.5x1.5=7.5)  تومان به عنوان جایزه دریافت خواهید کرد 150000ضرب میشود و شما.  



 فرم سیستمی 

تایی   X با فراهم کردن امکان احتمال برد  فرم سیستمی شرط بندی ترکیب فرم تکی و میکس

تایی تعداد حالت های  X هر یک از حالت های .تعداد آپشن های فرم را نشان میدهد X است که

برنده شدن فرم ها در کنار هم را برای کاربر فراهم میکند که ضریب فرم را افزایش و ریسک شرط بندی 

 .را کاهش میدهد

 

سیستمی ثبت میکنید، که دارای دو آپشن یا بیشتر است، حالت های دو تایی، هنگامی که شما یک فرم  

سه تایی، چهار تایی و... برای شما در فرم نمایش داده میشود. شما میتوانید برای هر یک از این حالت های 

 .به صورت جداگانه مبلغی را شرط بندی کنید و فرم را ثبت کنید



ندی کرده اید و صحیح بودن پیش بینی شما در انتهای بازی ها،  بر اساس حالت هایی که در آن شرط ب

شما با توجه به ضریب هر حالت، جایزه خود را دریافت کنید. در این حالت نیز ضریب هر آپشن همانند 

 .فرم میکس با دیگر ضریب ها ضرب میشود

 

ستمی، چند مثال زیر بهتر است برای درک بهتر حالت های شرط بندی در فرم های پیش بینی فوتبال سی

 .را بدقت مطالعه کنید



فرض کنید قصد دارید تا یک فرم سیستمی که از چهار آیتم تشکیل شده است ثبت کنید. این آپشن ها 
 :به صورت زیر است

 2با ضریب  A بردن تیم •

 3با ضریب  B بردن تیم •

 1.5باز ضریب  C بردن تیم •

 2.5با ضریب  D بردن تیم •

تایی، شما چهار ترکیب یا حالت در فرم سیستمی خواهید داشت به شرح زیر  X قانونبنابراین بر اساس  
 :است

 4از   1ترکیب تکی یا  •

 4از  2ترکیب دو تایی یا  •

 4از  3ترکیب سه تایی یا   •

 4از   4ترکیب چهارتایی یا  •

پشن  آپشن شما برنده شود، مبلغ فرم در ضریب آ  4همان فرم تکی است که اگر یکی از    4از   1ترکیب  
و یا همه یا چندتای آنها صحیح باشد، فرم برنده است   D یا  C یا  B یا  A ضرب میشود. در این حالت اگر یا

 .و بر اساس مبلغ شرط تکی که تعیین کرده اید، سود خواهید کرد

هم همان فرم میکس است که باید هر چهار پیش بینی شما صحیح باشد تا مبلغ شرط در  4از  4ترکیب 
  .ضریب ها ضرب شود و شما جایزه خود را دریافت کنیدهمه 

اما حالت دوتایی و سه تایی کمی متفاوت تر از حالت های تکی یا میکس هستند و شانس برنده شدن شما  
 .نسبت به حالت میکس بسیار باالتر است

غ شرط بندی آپشنی که شرط بندی کرده اید، صحیح باشند تا مبل  4در ترکیب دو تایی باید دو آپشن از  
شما در ضریب آن دو آپشن ضرب شود و جایزه برای شما واریز شود. در این مثال حالت های امکانپذیر در 

 .دوتایی به صورت زیر خواهد بود

AB - AC - AD - BC - BD - DC 



ترکیب سه تایی نیز به همین صورت محاسبه میشود ولی باید سه آپشن در پیش بینی شما صحیح باشد  
شرط در ضریب های آن سه آپشن ضرب شود. حالت های سه تایی در این مثال به این صورت   تا مبلغ

 .است

ABC - BCD - CDA - DAB 

از آنجایی که احتمال برنده شدن دو آپشن از سایر انتخاب های شما برای فرم پیش بینی بیشتر از همه 
رم هایی است که حرفه ای ها به آن  آنهاست )مانند فرم میکس( فرم پیش بینی فوتبال سیستمی یکی از ف

  .روی می آورند تا با ریسک کمتر ضریب باالتری داشته باشند و پول بیشتری به دست بیاورند

 فرم زنجیره ای 

فرم پیش بینی فوتبال زنجیره از فرم های قدیمی در سایت های شرط بندی است که امروزه کمتر مورد 

شرط بندی با آن در سایت های وجود نداشته باشد. اما این نوع فرم ها  استفاده قرار میگیرد و شاید امکان 

 .هنوز در فرم های کاغذی پیش بینی فوتبال کاربرد دارند و به همین دلیل به توضیح آن خواهیم پرداخت

 



فرم زنجیره فرمی است که از دو یا بیشتر آپشن تکی تشکیل شده است و نحوه محاسبه آن به  

میتوان گفت که فرم زنجیره ای همان   .پشن ها در فرم پیش بینی صورت میگیردترتیب قرارگیری آ

فرم میکس است که آپشن ها را به ترتیب محسابه میکند و به همین دلیل، ریسک آن کمتر از حالت 

 .میکس است

از هر آپشن جداگانه در حساب   به ترتیب محاسبه میشوند و سود حاصل  زنجیره ای، آپشن ها  در فرم 

موقعی )حساب زنجیره( نگهداری میشود تا زنجیره تا آخر محاسبه شود. هر آپشن از زنجیره که برنده شود،  

مبلغ اولین شرط از کل سود آپشن کسر و برای شرط بندی در آپشن بعدی زنجیره استفاده میشود و به 

 .همین صورت در آخرید آپشن پیش میرود

بینی فوتبال باید به آن توجه داشت اهمین صحیح بودن اولین    نکته مهمی که درباره فرم زنجیره ای پیش

آپشن است. همچنین اگر همه زنجیره یا بیشتر آنها برنده شوند و مبلغ واریز شده به حساب زنجیره بیشتر  

از مبلغ اولیه شرط باشد، اگر آپشن آخر برنده نشد، شما باز هم سود خود را از حساب زنجیره برداشت 

 .خواهید کرد

ا توجه به این موضوع، باید به ترتیب آپشن ها در زنجیره توجه کنید و بازی هایی که احتمال برنده شدن  ب

آنها بیشتر است را در ابتدا و آنهایی که ضریب های بیشتر ولی شانس کمتری برای صحیح بودن را دارند 

  .در انتها و به عنوان آخرین آپشن قرار دهید

تومان و با پنج آپشن که به شرح    20000یک فرم زنجیره ای با مبلغ اولیه   به عنوان مثال فرض کنید که
 .زیر است ثبت کرده اید و نتیجه هر آپشن مشخص شده است

 )برنده( 2با ضریب  1آپشن  •

 )برنده(  1.5با ضریب  2آپشن  •

 )بازنده( 2با ضریب  3آپشن  •

 )برنده( 2با ضریب  4آپشن  •

 )بازنده( 2با ضریب  5آپشن  •

ضرب و    2تومان( در ضریب    20000برنده شده است و مبلغ اولیه شرط بندی شما )  1ینی  در پیش ب
تومان مبلغ اولیه کسر میشود و باقی آن وارد حساب زنجیره میشود.   40000شده است. از این    40000

 .تومان است 20000حساب زنجیره تا اینجا 



تومان که    20000تومان،    30000. از  ضرب میشود  1.5هم برنده شده است و مبلغ اولیه در    2آپشن  
تومان به حساب زنجیره اضافه   10000مبلغ اولیه است برای شرط بندی در مرحله بعد استفاده میشود و 

 .تومان میکند 30000میشود و مجموع آن را 

تومان )معادل مبلغ اولیه( از حساب   20000مبلغ    4بازنده شده است پس برای محاسبه آپشن    3آپشن  
 .تومان کاهش میدهد 10000ه کسر میشود و موجودی حساب زنجیره را به زنجیر

تومان مبلغ   20000تومان،    40000ضرب میشود و از مجموع    2برنده شده و مبلغ در ضریب    4آپشن  
 .تومان( 30000اولیه برای زنجیره آخر کسر میشود و باقی آن به موجودی حساب زنجیره اضافه میشود )

ولی چون در مرحله قبل به اندازه مبلغ اولیه از سود برداشت شده، موجودی حساب    بازنده شده  5آپشن  
تومان باقی میماند که به عنوان سود برای شما واریز خواهد شد و فرم پیش بینی تعیین    30000زنجیره  

 .تکلیف میشود

 آپشن های پیش بینی فوتبال 

حالت هایی هستند آپشن های پیش بینی که به آیتم ها و انتخاب های پیش بینی نیز شناخته میشوند،  

به   .که بر اساس آنها فرم پیش بینی ثبت میکنیم و در صورت صحیح بودن آن، برنده میشویم

آنها را در  عنوان مثال آپشن نتیجه بازی دارای سه ضریب میزبان، میهمان و مساوی است که اگر یکی از  

فرم پیش بینی ثبت کنیم و صحیح باشد، مبلغ شرط بندی در ضریب آن )یا ضریب فرم در فرم های غیر 

 .تکی( ضریب میشود



 

  3آپشن برای پیش بینی فوتبال وجود دارند که هر یک از آنها دارای    40به طول کلی بیش از  

ب چند آپشن اصلی )مانند هندیکپ بسیاری از آپشن ها به صورت ترکی .ضریب مختلف هستند  50الی  

کرنر ها(، مربوط به یک بخشی از بازی )مانند نتیجه بازی در نیمه اول( و یا مختص یک تیم هستند )مانند 

  .تعداد گل های تیم میزبان( 

 .در ادامه به بررسی اصلیترین آیتم های پیش بینی فوتبال پرداخته ایم

 نتیجه بازی 

یش بینی فوتبال است که دارای سه حالت میزبان، میهمان و مساوی است.  نتیجه بازی ساده ترین آیتم پ

هر یک از آنها دارای یک ضریب مشخص هستند. همچنین نتیجه بازی میتواند به صورت نتیجه بازی در 

  .دقیقه قانونی بازی باشد 90نیمه اول یا حتی نتیجه بازی پس از 



 

یش بینی نتیجه دقیق کل بازی یا نتیجه دقیق نیمه اول  همچنین یکی از زیرمجموعه های نتیجه بازی، پ

 .است. ضریب این نوع پیش بینی بسیار باالست ولی ریسک آن نیز به مراتب زیاد است

 

و... است که در جدول ضریب های این آیتم در   0:2یا   1:3نمونه پیش بینی دقیق نتیجه بازی به صورت 

شود. از دیگر آیتم های مربوط به نتیجه بازی میتواند کشیده سایت های پیش بینی فوتبال نمایش داده می

شدن بازی به نیمه گل طالیی یا پنالتی و نتیجه حاصل از آنها نیز باشد گرچه این آیتم ها کمتر در سایت  

  .های شرط بندی دیده میشوند

 گل باال / پایین و تعداد گل ها 

بینی تعداد کل گل های بازی بیشتر یا کمتر از یک  گل باال و گل پایین آیتم هایی هستند که برای پیش  

 .عدد ثابت ثبت میشود



یا    3شرط بندی کرده باشید، اگر کل گلهای به ثمر رسیده در بازی    3به عنوان مثال، اگر بر روی گل باال 
که    3.5بیشتر باشد، شما برنده هستید. همچنین اعداد اعشاری در این آیتم وجود دارند مانند گل باالی  

 .یا بیشتر 4است یعنی   3معنای آن فقط تعداد گل های بیشتر از 

 

گل باال / گل پایین میتواند به برای نیمه اول یا کل بازی و همچنین محتص یک تیم یا مجموع گل های  

 .هر دو تیم باشد

شما همچنین این آپشن دارای حالت های گوناگون برای هر تیم و همچنین حالت گلزنی هر دوتیم است. 

میتوانید برای گل باال و پایین هر تیم به صورت جداگانه فرم پیش بینی باز کنید و یا بر روی این که آیا  

 .هر دو تیم گل میزنند یا خیر شرط بندی کنید که همه اینها میتواند برای نیمه اول یا کل بازی باشد

 

دقیق بازی است که به تفکیک کل  یکی دیگر از آپشن های مربوط به گل های بازی، پیش بینی گل های 

بازی، تیم میزبان و تیم میهمان در سایت نمایش داده میشود. این آیتم ها دارای ضریب باالیی هستند ولی  

 .ریسک زیادی را نیز به همراه دارند



 هندیکپ  

هندیکپ یکی از آپشن های محبوب پیش بینی فوتبال بین حرفه ای های این نوع شرط بندی  

 .اساس پیش بینی نتیجه بازی پس از آوانس دادن به یکی از تیم ها محاسبه میشوداست که بر 

نوع   دو  دارای  اعشار در حالت  آسیایی  و  اروپایی  آیتم هندیکپ  اعداد  از  استفاده  آنها  تفاوت  که  است 

دارای مقادیر آسیایی است و در حالت اروپایی فقط اعداد رند مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین هندیکپ  

  .مثبت و منفی است که اضافه شدن یا کم شدن تعداد گل های بازی از عدد هندیکپ را نشان میدهد

 

هندیکپ به صورت استاندارد برای تعداد گل های بازی است که نتیجه بازی را مشخص میکنند، ولی در  

ر ها، شوت ها و پاسها نیز  بسیاری از سایت های پیش بینی فوتبال هندیکپ ممکن است برای تعداد کرن

 .مورد استفاده قرار بگیرد

شرط بندی   A + تیم1.5بر روی هندیکپ آسیایی   B و  A به عنوان مثال اگر شما در بازی بین تیم های 
+ هندیکپ را به  1.5به پایان برسد، کافیست که عدد   B به نفع تیم  0بر    1کرده باشید و بازی با نتیجه  

با آوانسی که  A و چون تعداد گل های تیم  1.5میشود    1.5+    0ه کنید. اینجا  اضاف  A تعداد گل های تیم
  .برنده شده، شما برنده شرط بندی خواهید شد B بیشتر بوده، حتی با اینکه تیم B داده ایم از 



هندیکپ منفی نیز به همین صورت است ولی تعداد گل های بازی از آوانس کم میشود و اگر تیم همچنان 

 .و بازی مساوی نبود، شما شرط را برنده میشود برنده بود

 

( دارای 0.5هندیکپ آسیایی دارای یک نوع دیگر به نام هندیکپ دوبل است که عالوه بر عدد اعشاری نیم )

است. در حالت هندیکپ آسیایی دوبل ریسک شما کمتر میشود و درصورتی که فرم شما    0.75و    0.25

  .دی به حساب شما بازگشت خواهد خوردبرنده نشود، نیمی از مبلغ شرط بن

 شانس دو برابر 

شانس دو برابر یکی از آیتم های مربوط به پیش بینی نتیجه بازی است که هر ضریب آن دارای 

اگر پیش بینی شما برای یکی از حالت های شانس دوبرابر صحیح باشد، فرم  .دو حالت برنده شدن است

 :به صورت زیر هستندشما برنده خواهد شد. این حالت ها 

 برد میزبان / مساوی  •

 برد میهمان / مساوی  •



 برد میزبان / برد میهمان •

شانس دوبرابر گزینه مناسبی برای شرط بندی در بازی هایی است که بین دو تیم قدرتمند برگزار میشود 

ها کاهش  و پیش بینی نتیجه بازی بسیار سخت خواهد بود. این گزینه ریسک پیش بینی در این نوع بازی  

 .میدهد

 

همچنین شانس دوبرابر میتواند برای نیمه اول یا برای کل بازی باشد و یا با آپشن های دیگر مانند تعداد 

  .کرنر، تعداد خطا، عداد شوت ها و... ترکیب شود

 تعداد اتفاقات بازی 

میدهد  مجموعه ای از آپشن های پیش بینی فوتبال مختص اتفاقات معمولی است که در بازی رخ  

و شما میتوانید بر روی تعداد آنها یا کمتر و بیشتر بودن آنها از یک عدد )همانند گل باال / گل  

 :این آیتم ها عبارتند از  .پایین( شرط بندی کنید

 تعداد کرنر ها  •

   تعداد خطا ها یا آفساید ها  •

 تعداد شوت های داخل دروازه •

 تعداد پاس   •

 تعداد کارت های زرد یا قرمز  •

 یض بازیکنان تعداد تعو •



 

این گزینه ها میتوانند با حالت نیمه اول و کل بازی و همچنین مختص هر تیم به صورت جداگانه ترکیب 

  .شوند. برخی از آنها مانند تعداد کرنر ها دارای حالت هندیکپ و شانس دوبرابر نیز هستند

 پیش بینی حوادث نادر

یکی از آپشن های پیش بینی فوتبال است که البته در  پیش بینی حوادث نادر در طول بازی فوتبال نیز  

سایت های شرط بندی وجود ندارد. این آیتم ها چون بسیار نادر هستند، ضریب های باالیی دارند و حداقل  

  .مبلغ شرط بندی در آنها بسیار زیاد است



 

زادگان اهل شرط  این نوع شرط بندی ها که شامل موارد زیر است فقط میان گروه های خصوصی و اشراف

بندی و قمار رواج دارد و به صورت آنالین ارائه نمیشود. افرادی که بر روی این موارد شرط بندی میکنند  

پول خود را به یک دالل شرط بندی که به عنوان واسط میان همه شرکت کنندگان است میسپارند و دالل 

 .در انتها پول را به برنده شرط واگذار میکند

 بان  گل زدن دوازه •

 دعوای فیزیکی بازیکان با داور یا سایر بازیکنان •

 گل به خودی تیم ها  •

 جیمی جامپ یا ورود حیوانات به زمین بازی •

 قطع شدن برق ورزشگاه •

 زلزله یا آتش سوزی بزرگ هنگام بازی •

 مرگ یک بازیکن هنگام بازی •

 

 



 !قوانین پیش بینی فوتبال که باید بدانید 

های پیش بینی و آپشن های پیش بینی فوتبال آشنا شدید، باید قوانین پیش  پس از اینکه با انواع فرم  

 .بینی فوتبال را نیز بدانید تا هنگام ثبت فرم یا پس از آن با مشکل مواجه نشوید

دقیقه قانونی بازی )+چند دقیقه وقت اضافه(   90تمامی فرم های پیش بینی فوتبال مربوط به   •

نیمه گل طالیی یا پنالتی نمیشوند مگر اینکه آیتم پیش بینی  هستند و شامل نتیجه بازی پس از 

 .فوتبال مربوط به پس از تایم قانونی بازی باشد

در هر سایت پیش بینی فوتبال فقط یک حساب کاربری باز کنید. داشتن بیشتر از یک حساب   •

  .باعث بسته شدن همه آنها خواهد شد

را • داشته باشید چون پس از ثبت، امکان لغو یا    هنگام ثبت فرم پیش بینی فوتبال نهایت دقت 

 .ویرایش آن وجود نخواهد داشت

به حداقل و حداکثر ضریب فرم های پیش بینی در سایت ها دقت داشته باشید. در اکثر سایت   •

 .است 50و حداکثر آن   1.2های ایرانی، حداقل ضریب  

های پیش بینی فوتبال ایرانی  به حداقل و حداکثر مبلغ شرط بندی برای هر فرم دقت کنید. سایت   •

  .میلیون تومان را به عنوان حداقل و حداثر مشخص کرده اند 1تومان الی  10000مبلغ 

به حداکثر تعداد آیتم ها در فرم های سیستمی و میکس دقت داشته باشید. در بیشتر سایت های   •

 .است 8ایرانی، حداکثر تعداد آیتم در یک فرم میکس 

اگر پس از ثبت فرم پیش بینی، آیتم انتخابی به هر دلیلی مسدود شود، فرم    توجه داشته باشید که  •

 .شما باطل شده و مبلغ شرط بندی به حساب شما عودت داده میشود

هنگام ثبت فرم پیش بینی توجه داشته باشید که از ثبت پیش بینی برابر )مثالً هم میزبان، هم  •

هایی که به صورت فرمولی برای جلوگیری از ضرر میهمان و هم برابر( خودداری کنید و هرگز فرم  

 .در هر حالت محاسبه هستند، ثبت نکنید

توجه داشته باشید که عدم رعایت برخی این قوانین در سایت های پیش بینی فوتبال منجر به  

 .مسدود شدن حساب کاربری شما خواهد شد

 

 



 آنالیز آمار و اطالعات بازی ها برای پیش بینی 

راز برنده شدن در پیش بینی فوتبال، آنالیز آمار و اطالعات بازی ها و تیم هاست. این کار درواقع بررسی 

تاریخچه بازی های گذشته هر تیم، عملکرد تیم و جایگاه آن در جدول های رده بندی، وضعیت بازیکنان، 

  .است …مربیان، سرمایه گذاران و اتفاقاتی مانند مصدومیت بازیکنان و 

 

همچنین بخشی از این آنالیز هنگام برگزاری بازی ها صورت میگیرد که شما میتوانید با تماشا کردن بازی 

یا ورود به صفحه بازی در بخش پیش بینی فوتبال زنده سایت های شرط بندی به بخشی از این اطالعات 

 .دسترسی پیدا کنید

سایت های نمایش نتایج و آمار زنده بازی های  از    پیشنهاد ما برای آنالیز آمار و اطالعات بازی، استفاده

است که اطالعات گرانبهایی را در اختیار شما میگذارند و هنگام برگزاری بازی، گزارش آنالیز آن را  فوتبال

  .سایت قرار میدهند به صورت زنده و همزمان در 
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شما با استفاده از این اطالعات میتوانید به راحتی و با درصد خطای بسیار کم مواردی مانند نتیجه بازی، 

 تعداد گل ها و هندیکپ تیم مورد عالقه خود را پیش بینی کنید و از برنده شدن فرم خود مطمئن شوید 

. 



 انتخاب سایت پیش بینی فوتبال معتبر 

بهترین  .قدم در برنده شدن شرط بندی فوتبال، انتخاب یک سایت پیش بینی فوتبال معتبر استاولین  

  دارای ویژگی هایی هستند که در ادامه آنها را به شما معرفی کرده  سایت های پیش بینی فوتبال ایرانی

 .ایم

 درگاه مستقیم بانکی، درگاه ووچر پرفکت مانی و درگاه ارز دیجیتال برای شارژ حساب •

 امکان برداشت جایزه از طریق واریز به حساب، ووچر پرفکت مانی و ارز دیجیتال  •

 واریز به موقع جوایز به صورت کامل •

و فرم های شرط    ارائه تمامی خدمات مربوط به پیش بینی فوتبال از جمله آپشن های پیش بینی •

 بندی متنوع 

 زیاد بودن تعداد کاربران سایت و نظرات آنها نسبت به سایتی که در آن شرط بندی میکنند  •

 ارائه آنالیز همزمان بازی برای بازی هایی که در بخش پیش بینی فوتبال زنده لیست شده اند •

 بخش پشتیبانی فعال برای حل مشکالت کاربران در کمترین زمان ممکن  •

 فعالیت سایت در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام •

 منطقی بودن حداقل و حداکثر ضریب و مبلغ شرط بندی در فرم پیش بینی فوتبال  •

 ارائه امکان پیش بینی در سایر رشته های ورزشی به جز فوتبال  •

 آموزش پیش بینی فوتبال پیش از بازی 

حساب کاربری در سایت مورد نظر خود شوید. ما برای این آموزش  برای شروع پیش بینی فوتبال ابتدا وارد  

 .شده ایم. ابتدا وارد قسمت پیش بینی فوتبال پیش از بازی شوید BTL90 سایت پیش بینی فوتبالوارد  

 

های فوتبال که قرار است در ساعات و روز های آینده در صفحه پیش بینی فوتبال پیش از بازی، بازی  

 .برگزار شوند درج شده است. همچنین در این بخش میتوانید ورزش های غیر از فوتبال را انتخاب کنید
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همچنین در این صفحه لیست فرم های پیش بینی که ثبت کرده اید نیز قرار دارد و فرم هایی که هنوز 

  .انتخاب شده نمایان خواهند شدثبت نشده اند ولی آپشن آنها 

 

بازی های فوتبال در لیگ های مربوط به خود دسته بندی شده اند و شما میتوانید به راحتی با بررسی 

  .بازی های هر لیگ، بازی مورد عالقه خود را بیابید 

 .تصویر زیر همه ی قسمت های بخش پیش بینی فوتبال پیش از بازی را به شما نمایش داده است



 

 لیست ورزش های گوناگون که میتوان در بازی های آنها شرط بندی کرد  .1

 تقویم برگزاری بازی های اینده شامل لیست روز های هفته  .2

 .لیست لیگ کشور های مختلف که دسته های لیگ آنها زیر هر آیتم درج شده است .3

مورد استفاده قرار گزینه ستاره که برای اضافه کردن هر لیگ به فهرست لیگ های مورد عالقه   .4

 میگیرد 

 فهرست لیگ های مورد عالقه شما برای دسترسی راحت تر در دفعات آینده که وارد سایت میشوید  .5

هر بازی در لیست، به صورت یک بخش جداگانه درج شده است که شامل نام تیم ها، ساعت و روز برگزاری، 

 .برای پیش بینی استگزینه های پیش بینی فوری و گزینه ورود به آیتم های بیشتر 

 



شما در همین صفحه میتوانید با کلیک بر روی ضریب آپشن مورد نظر خود فرم پیش بینی را باز نمایید. 

همانطور که در تصویر مشخص است، پس از کلیک کردن روی ضریب، فرم پیش بینی سمت چپ باز شده  

 .و حاال میتوانید مبلغ آن را وارد و فرم را ثبت نهایی کنید

 

به همین صورت نیز میتوانید چند ضریب مختلف از بازی های مختلف را انتخاب کنید تا لیست شما تبدیل  

به لیست میکس شود و شامل چند پیش بینی هم زمان باشد. پس از انتخاب ضریب ها، مبلغ شرط بندی 

 .را وارد کنید و ثبت پیش بینی را بزنید تا فرم نهایی شود

 



شده در بخش پیش بینی های من نمایش داده میشوند و شما میتوانید آنها را   فرم های پیش بینی ثبت

 .پس از ثبت نمایش از این قسمت بررسی کنید

 



همچنین با زدن روی گزینه بیشتر در هر یک از بازی های درون لیست پیش بینی پیش از بازی، میتوانید 

د. لیست این آیتم ها در سایت های معتبر به آینم های پیش بینی بیشتر برای شرط بندی دست پیدا کنی

پیش بینی فوتبال بسیار زیاد است و به شما اجازه میدهد تا برای هر موردی که دوست دارید، پیش بینی 

 .خود را ثبت نمایید

 

توجه داشته باشید که برای ثبت فرم میکس باید از هر بازی فقط یک آیتم در فرم میکس قرار بگیرد در  

فرم به صورت تکی و ثبت میشود و هر آیتم در فرم با توجه به مبلغ جداگانه وارد فرم های    غیر این صورت

  .مجزای تکی خواهند شد

 ترفند پیش بینی فوتبال پیش از بازی 

یکی از بهترین ترفند های پیش بینی فوتبال که نیازی به مهارت خاص یا تحلیل و بررسی آمار بازی ها  

ای یک جانبه یا بازی هایی است که یک تیم بسیار قوی در مقابل یک تیم  ندارد، شرط بندی در بازی ه

 .ضعیف قرار میگیرد

 



پیدا کردن این نوع بازی های بسیار ساده است. فقط کافیست که در لیست، بازی هایی را پیدا کنید که  

میدهد که تیم با ضریب  تفاوت میان ضریب برنده شدن یک تیم در مقابل تیم دیگر زیاد باشد. این نشان  

  .% است99.95پایین تر در مقابل تیم دیگر بسیار قوی بوده و برنده شدن آن 

بر روی این ضریب کلیک کنید و با خیال راحت مبلغ بیشتری را شرط بندی کنید تا سود شما حتی با 

  .ضریب پایین نیز قابل توجه باشد

در اختیار شما قرار  فرم پیش بینی فوتبال رایگانهمچنین میتوانید عضو سایتها یا گروه های تلگرامی که 

ک فرم پیش بینی میدهند شوید. اعضای این گروه ها آنالیز ها و بررسی های الزم را انجام میدهند و ی

فوتبال تضمینی در اختیار شما قرار میدهند که اطالعاتی مانند بازی، آپشن پیش بینی، مبلغ پیش بینی،  

  .ضریب و احتمال برد را نمایش میدهد

 آموزش پیش بینی فوتبال زنده 

ش از اصول پیش بینی فوتبال زنده مانند ثبت شرط تکی، میکس یا سیستمی دقیقاً همانند پیش بینی پی

بازی است. تنها تفاوت بین پیش از بازی و زنده در اطالعات لیست بازی ها، تغییر کردن ضریب ها با سرعت 

بیشتر و همچنین اطالعات و آماری است که سایت های پیش بینی فوتبال برای بازی های زنده در اختیار 

  .شما قرار میدهند

بروید تا لیست بازی هایی که به صورت زنده درحال  برای شروع، ابتدا به بخش پیش بینی فوتبال زنده  

برگزاری هستند به شما نمایش داده شود. در این لیست میتوانید بازی های زنده در رشته های ورزشی  

 .دیگر را نیز مشاهده کنید که همانند بخش پیش از بازی در باالی صفحه قابل تغییر هستند

 

تعداد گل هایی که تا به این لحظه زنده اند، دقیقه بازی، گزینه های گزینه هر بازی زنده شامل نام تیم ها،  

 .پیش بینی فوری و گزینه دسترسی به آپشن های بیشتر برای پیش بینی زنده است

https://irangam.com/analysis/free-football-prediction/


 

همچنین برخی از بازی ها نیز در زمان بین دو نیمه قرار دارند که به جای نمایش زمان گذشته از بازی، 

HT  یا Half Time ه میشود. شما در پیش بینی زنده میتوانید در بازی هایی که میان دو نمایش داد

 .نیمه هستند نیز شرط بندی کنید

 

ضریب های برخی از بازی های زنده نیز مسدود شده اند. این امر به عوامل زیادی بستگی دارد. به عنوان 

یده و بازی در نیمه گل طالیی دقیقه آن به پایان رس  90مثال بازی دچار اختالل شده است یا زمان قانون  

 .یا ضربات پنالتی است

 

در برخی از موارد اگر پس از ثبت فرم پیش بینی، ضریب های بازی مسدود شوند، مبلغ پیش بینی به 

 .حساب شما بازمیگردد و فرم باطل میشود

نالیز زنده و  هنگامی که بر روی گزینه بیشتر هر یک از بازی ها کلیک کنید، صفحه این بازی که شامل آ

  .اطالعات کلی بازی است به همراه سایر آپشن های پیش بینی در اختیار شما قرار میگیرد



 

آنالیز زنده بازی به صورت نمایش موقعیت توپ در زمین، بازیکن صاحب توپ، نوع حرکت بازیکن )حمله،  

  .پاس و...( و همچنین اتفاقات مختلف بازی است )مانند اوت، کرنر، خطا و...(

همچنین اطالعاتی از جمله دقیقه بازی، میزان مالکیت توپ، تعداد حمالت و شوت های بازی به صورت 

  .زنده دراختیار شما قرار میگیرد

 



در کنار صفحه بازی نیز بخش وجود دارد که اطالعات کلی بازی شامل تعداد گل ها، کارت های قرمز و  

  .پنالتی بکشد( تعداد ضربات پنالتی گل شده به تفکیک تیم هاستزرد، کرنر ها و )درصورتی که بازی به 

 

این اطالعات به شما امکان شرط بندی به صورت زنده و ثبت فرم پیش بینی فوتبال را برای یک بازی 

 .درحال برگزاری که همه چیز در آن متغیر است را فراهم میکند

زنده فوتبال با سرعت بیشتری تغییر میکنند  فقط توجه داشته باشید که ضریب های بازی های 

پس چنانچه آیتمی را برای پیش بینی انتخاب کرده اید، با سرعت بیشتری آن را ثبت کنید و 

  .فرم را نهایی کنید چون پس از بروزرسانی ضریب، فرم حذف میشود

 ترفند پیش بینی فوتبال زنده 

زنده تضمینی، پیدا کردن بازی هایی است که در   یکی از بهترین ترفند های ثبت فرم پیش بینی فوتبال 

دقیقه پایانی وقت قانونی هستند و یکی از تیم ها جلوتر است و برنده بازی است. این بازی ها فرصت    20

  .مناسبی برای کسب درآمد از طریق برنده شدن پیش بینی فوتبال اند

 

که ضریب کمی دارد( شرط بندی کنید و پس پس از پیدا کردن یکی از این بازی ها، بر روی تیم برنده )

دقیقه قانونی بازی، جایزه خود را برداشت کنید. اگر تمایل دارید که سود شما افزایش پیدا   90از پایان  



کند، میتوانید با مبلغ بیشتری شرط بندی کنید بدون اینکه ریسک شما زیاد باشد چون بازی رو به پایان 

 .یار زیاد استاست و احتمال برنده شدن تیم بس

 بهترین سایت پیش بینی فوتبال 

چنانچه به دنبال یک سایت معتبر و قابل اعتماد برای پیش بینی فوتبال هستید، پیشنهاد ما به شما سایت  

است. این سایت دارای تمامی ویژگی های یک سایت معتبر شرط بندی است   BTL90 پیش بینی فوتبال

 .انتخاب برای فرم پیش بینی فوتبال است 400آپشن و  40و دارای بیش از 

 

 هزار نفری 100کامالً رایگان است و شما نیز میتوانید با پیوستن به خانواده  BTL90 ثبت نام در سایت

BTL90 ویی باشیدیکی از برندگان پیش بینی فوتبال و یا سایر بازی های شرط بندی و کازین.  

 

https://btl90.online/btl90-signup/
https://btl90.com/


 سواالت متداول درباره پیش بینی فوتبال 

مطالب این مقاله به صورت کامل همه موضوعات مربوط به نحوه پیش بینی فوتبال را توضیح داده است.  

به سواالت   به پاسخ  این مقاله  پایانی  فوتبال دارید، در بخش  بینی  اگر هنوز هم سوالی درباره پیش  اما 

 .سایت پیش بینی فوتبال و عالقمندان این نوع شرط بندی پرداخته ایممتداول کاربران 

 پیش بینی فوتبال چیست؟ 

 یعنی حدس زدن نتیجه یک بازی فوتبال و شرط بندی سر صحیح بودن آن. مانند برنده بازی یا تعداد گل ها 

 فرم پیش بینی فوتبال چیست؟  

ید به همراه مبلغ و ضریب در آن نوشته شده است و برای شرط بندی فرم پیش بینی فرمی است که آپشنی که پیش بینی کرده ا

 .استفاده میشود

   چند نوع فرم پیش بینی وجود دارد؟

 چهار نوع. فرم تکی، فرم میکس یا چندتایی، فرم سیستمی و فرم زنجیره پیش بینی فوتبال

   انوع روش های پیش بینی فوتبال چیست؟ 

 فوتبال پیش بینی پیش از بازی و پیش بینی زنده استدو نوع اصلی پیش بینی 

   ویژگی های سایت پیش بینی فوتبال معتبر چیست؟ 

دارای درگاه مستقیم بانکی، آپشن های پیش بینی فوتبال زیاد، ارائه آنالیز زنده بازی های در حال برگزاری و کاربران زیاد با نظرات 

 مثبت نسبت به سایت

   بینی فوتبال کدامند؟ بهترین آپشن های پیش 

 نتیجه بازی، گل باال/پایین، هندیکپ آسیایی و شانس دوبرابر بهترین آیتم های پیش بینی فوتبال هستند

   مهمترین قانون پیش بینی فوتبال چیست؟ 

مربوط به    دقیقه قانونی بازی است مگر اینکه آپشن انتخابی  90توجه داشته باشید که همه پیش بینی های فوتبال فقط تا پایان  

 .ضربات پنالتی یا نیمه گل طالیی باشد


