ًکبتی کَ ثبیذ تْعظ هغئْلیي ثشّصسعبًی پشتبل ّ صیشپشتبل ُب سعبیت ؽْد:
 -1عٌواى ()title
عٌْاى ،اّلیي چیضي اعت كَ کبسثش دس هْتْسُب ی جغتجْ ثب آى هْاجَ می ؽْد .ثبیذ ٌُگبم اًتخبة عٌْاى اص کلوبت
کلیذی اصلی عبیت اعتفبدٍ ؽْد چشا کَ تْعظ هْتْسُبی جغتجْ لبثل ؽٌبعبئی

ثبؽذ .دس ّالع یک عٌْاى

تْصیفی ؽبهل  5الی  8کلوَ هتؾکل اص کلوبت کلیذی اصلی عبیت هی ثبؽذ .
ًکبتی کَ ٌُگبم دسج عٌْاى ثبیذ هذ ًظش داؽت:
 ؽبهل کلوبت کلیذی هحتْی ّ عکظ ُبی آى صفحَ ثبؽذ . اص کبهب اعتفبدٍ ًؾْد. اص ًظش گشاهشی جولَ ثٌذی آى دسعت ثبؽذ ،فمظ تشکیت کلهبت ًجبؽذ . اص کلوبتی کَ تْعظ هْتْسُب هٌع هی ؽْد اعتفبدٍ ًؾْد . دس ٌُگبم دسج عکظ ّ لیٌک حتوب کبدس هشثْط ثَ عٌْاى ( )titleدسج ؽْد تب اگش ثَ ُش دلیلی تصْیش ًوبیؼ دادٍ ًؾذهتٌی کَ دس تگ  altگزاؽتَ این ًوبیؼ دادٍ ؽْد.
 -2توضیحات ()Description tag
ایي تْضیحبت ثیي  ۲5تب  ۳۰کلوَ سا ؽبهل هی ؽْد کَ دس هْتْسُبی جغتجْ دس صیش ً URLوبیؼ دادٍ هی ؽْد
ثٌبثشایي ثبیذ تْضیحبتی سا ثٌْیغیذ کَ ًؾبى دٌُذٍ هحتْای عبیت ؽوب ثبؽذ .
 -3ارتباط هتقابل
هْتْسُبی جغتجْ هخصْصب گْگل ثَ تعذد استجبط ُب ثَ عبیت ؽوب حغبط ُغتٌذ ّ آى سا دس ستجَ عبیت ؽوب اثش
هی دٌُذ  ،ثٌبثشایي ثِتش اعت یک صفحَ اص لیٌک ُبی هفیذ دس عبیت خْد ایجبد کٌیذ ّ عبیت ُبئی کَ دس
هْتْسُبی جغتجْ ستجَ خْثی داسًذ سا دس آى صفحَ هعشفی ًوبئیذ ّ اص عبیت ُبی دیگش ثخْاُیذ کَ لیٌک آدسط
عبیت ؽوب سا دس عبیت خْد ثگزاسًذ .
 -۴درج کلوات کلیدی ضایت ()key words
هْتْسُبی جغتجْ ثشای ایي ثخؼ اسصػ صیبدی لبئل ُغتٌذ ّ دس ستجَ ثٌذی عبیت ؽوب تبثیش داسد  .کلوبت کلیذی سا
ثب کبهب اص یکذیگش جذا کٌیذ  .ثب ایي سّػ دس حذالل جب ،اهکبى تشکیجبت هتٌْعی اص کلوبت کلیذی عبیت ؽوب گٌجبًذٍ
خْاُذ ؽذ.
 ًغجت کلوبت کلیذی ثَ عبیش کلوبت دس یک صفحَ سا چگبلی یب تشاکن کلوبت کلیذی هی ًبهٌذ  .هثال اگش ؽوب ۱۰۰کلوَ دس یک صفحَ داسیذ ّ چِبس عذد اص آًِب جضّ کلوبت کلیذی عبیت ؽوب ُغتٌذ ،چگبلی کلوبت کلیذی آى صفحَ
 ۴%اعت .ععی کٌیذ کَ چگبلی حذّد  ۳تب  ۲۰دسصذ ثشای کلوبت کلیذی هِن عبیت خْد سا تٌظین کٌیذ .

 کلوبت کلیذی خْد سا تشکیجی اًتخبة ًوبییذ. کلوبتی کَ حذط هی صًیذ تْعظ هْتْسُبی جغتجْ ثیؾتش  searchهی ؽًْذ سا ثٌْیغیذ حتوب کلوبت کلیذی سا ثب کبساکتش  ,اص ُن جذا ًوبییذ. کلوبت کلیذی اص هتي ُوبى صفحَ اًتخبة ؽْد. عٌْاى صفحَ خْد سا ح توب دس کلوبت کلیذی ثٌْیغیذ . -۶ارتباط بیي صفحات
 دس صفحبت هحتْایی خْد آًگًَْ کبس کٌیذ کَ کغی کَ ثَ ُش طشیك ّاسد آى صفحَ هی ؽْد ًتْاًذ خبسج ؽْد (هذتصهبى حضْس افشاد سا دس عبیت خْد ثبال ثجشیذ ثب لشاس دادى هطبلت جبلت ّ کبسثشدی).
 -اص لیٌک ُبی داخل صفحَ ای آًگًَْ اعتفبدٍ کٌیذ کَ ثبصدیذ کٌٌذٍ عبیت اص دکوَ ُبی

ً Forward ّ Backشم افضاس

اعتفبدٍ ًکٌذ.
ً -۷کات تبدیل فایل بَ PDF
یکی اص سا ٍ ُبی افضایؼ ثبصیبثی اطالعبت هٌذسج دس ّة عبیت تْعظ هْتْسُبی کبّػ  ،غٌی کشدى فبیل ُبی هحتْا
هی ثبؽذ  .هحتْاُبی  PDFکَ اص فشهت ُبی دیگش (هثل  )... ّ power point ، wordاعتخشاج هی گشدد  ،ثِتش اعت
ؽشایظ ریل سا داسا ثبؽذ :
 لجل اص تجذیل فبیل  wordثَ  PDFاص اعتبًذاسد ثْدى فًْت ُبی ثکبس سفتَ دس فبیل  wordاطویٌبى حبصل فشهبییذ. اص ًشم افضاسُبی اعتبًذاسد ثشای تجذیل فبیل ُب ثَ  PDFاعتفبدٍ ؽْد کَ لبثلیت پؾتیجبًی اص فًْت ُبی فبسعی ساداؽتَ ثبؽٌذ.
 هتي فبیل ُبی  PDFثب اعتفبدٍ اص اثضاس ُبی جغتجْی دسّى هتٌی ًشم افضاس  Acrobatلبثل جغتجْ ثبؽذ . -8حجن فایل ُا
فبیل ُبیی کَ دس عبیت ثبسگزاسی هی ؽًْذ ثَ صْست فؾشدٍ ّ حجوی کوتش اص  ۳۰هگبثبیت داؽتَ ثبؽٌذ .
-۹صفحَ ارتباط با ( ...تواش با )...
ثشخی هْتْسُبی جغتجْ ،هخصْصب  ، Yahooاگش آدسط پغتی ؽوب دس عبیت ًجبؽذ  ،عبیت ؽوب سا لیغت ًوی
کٌٌذ .حتوب آدسط پغتی سا دس عبیت لشاس دُیذ

 ،فمظ لشاس دادى آدسط صٌذّق پغتی کبفی ًیغت

 .تلفي ُبی

توبط ّ آدسط حْصٍ خْد سا دسج ًوبییذ ..
ُوچٌیي ثشای لشاسدادى اطالعبت افشاد ُش ّاحذ اص الگْی صیش اعتفبدٍ ؽْد .
ًام و ًام خاًوادگی

ضوت

تلفي

فاکص

پطت الکتروًیک

031-xxxxxxxx

031-xxxxxxxx

xxxxxx@agri-es.ir

 -10زباى
صثبى اصلی کلیَ دسگبٍ ُب صثبى فبسعی اعت  .صفحَ خبًگی ّ صفحَ ّسّدی اصلی  ،ثبیذ ثَ صثبى فبسعی ثبسگزاسی
ؽْد .دس پشتبل ُبیی کَ ثصْست چٌذ صثبًَ هی ثبؽٌذ ثبیذ اهکبى تغییش صثبى ثشای کبسثشاى دس توبهی صفحبت فشاُن
ؽْد.
 -11قالب کلی ًگارظ هتي

عٌواى اصلی

B titre 14

عٌواى فرعی

Tahoma 10 B

رًگ عٌواى

قرهس

رًگ هطالب

هشکی

هتي پاراگراف ُا

Tahoma 10

هطالب لیطتی

لیطت ُای شوارٍ دار و بدوى شوارٍ

ترازبٌدی هتي

Justify Low Direction:RTL

هتوى اًگلیطی

Time New Roman 14

 -12آییي ًاهَ ُا و دضتورالعول ُا
آییي ًبهَ ُب ّ دعتْسالعول ُبی ُش ّاحذ ثبیذ ةٍ صْست کبهل ثش سّی عبیت لشاس گشفتَ ثبؽٌذ

 .ثشای ثبسگزاسی ایي

هطبلت ًیبص اعت کَ هحتْای ایي دعتْسالعول ُب دس عبیت ایجبد ؽْد ّ اهکبى داًلْد ثشای کبسثش ثَ ساحتی

فشاُن

ثبؽذ.
ً -13قشَ ضایت ()sitemap
 ثشای عبیت خْد ًمؾَ تِیَ کٌیذ ّ لیٌک توبم ثخؼ ُبی هِن عبیت سا دس ًمؾَ عبیت لشاس دُیذ. ًمؾَ عبیت سا ثبیذ دس صفحَ اّل عبیت خْد لشاس دادثبصدیذ هی کٌٌذ

چْى ثشخی هْتْ سُبی جغتجْ فمظ صفحَ اّل عبیت

سا

