دستًرالعمل بريز رساوی پرتال

لًگًی سایت)(Logo
لَگَی سبیت هی ثبیست حذاقل ضبهل پشچن جوَْسی اسالهی ایشاى ،ػٌَاى دستگبُ فبسسی ٍ التیي ،ػٌَاى حَصُ هشثَطِ ٍ آسم
سبصهبى ثبضذ.

عىًان )(Title
دس ػٌَاى صفحِ اصلی ،یک ػجبست تَصیفی حذاکثش  8کلوِ ای کِ هؼشفی کٌٌذُ فؼبلیت سبیت یب سبصهبى است ،اضبفِ ًوبئیدذ .
دس تگ ػٌَاى اص کلوبت کلیذی هْن سبیت استفبدُ کٌیذ .تَجِ داضتِ ثبضیذ دسج ایي ثخدص تدبییش ثدِ سدضایی ثدش ػولکدشد
هَتَسّبی جستجَگش داسد.
دس کلیِ صفحبت سبیت ،ػٌَاًی هتٌبست ثب هحتَای سبیت اضبفِ ًوبئیذ.

تًضیحات) ( Description tag
دس تَضیحبت :یک ػجبست تَصیفی حذاکثش هطتول ثش  30کلوِ کِ ثیبى کٌٌذُ هحتَای سبیت یب سبصهبى است ثِ صَست سبختبس
جولِ اضبفِ کٌیذ.
دس کلیِ صفحبت سبیت ،تَضیحبت سا هتٌبست ثب هحتَای سبیت اضبفِ ًوبئیذ.

درج کلمات کلیدی سایت) (key words
ایي ثخص دس ستجِ ثٌذی سبیت دس هَتَسّبی جستجَ اّویت صیبدی داسد .ثشای سبیت ،کلوبت کلیذی هشتجط ثب هحتَای سبیت یب
صفحِ تؼشیف کشدُ ٍ آًْب سا ثب ػالهت کبهب اص یکذیگش جذا کٌیذ .حتوبکلوبت کلیدذی سا اص هحتدَای صدفحِ اًتخدبة کدشدُ ٍ
چگبلی)تشاکن (کلوبت کلیذی ثیي  3تب  20دسصذ هحتَای صفحِ ثبضذ .
*چگبلی کلوبت کلیذی ً:سجت تؼذاد کلوبت هحتَای سبیت ثِ تؼذاد کلوبت کلیذی

پا صفحٍ) )(footer
حتوب ثِ هٌظَس دستشسی سبدُ تش ثبصدیذکٌٌذگبى دس پب صفحِ سبیت آدسس ٍ هطخصبت توبس سبصهبى ٍ ٍاحذ هشثَطِ رکش
ضَد.دس پبصفحِ سبیت ،رکش حقَق هؼٌَی ٍ ضشایط ثْشُ ثشداسی اص هطبلت سبیت ضشٍسی است.

پیًودَا
هَتَسّبی جستجَ هخصَصب گَگل ثِ تؼذد لیٌکْبی استجبطی ثِ سبیت ضوب حسبس ثَدُ ٍ دس ستجدِ ثٌدذی سدبیت ضدوب هدَیش
است.دس سبیت خَد یک صفحِ پیًَذّب یب لیٌکْبی هفیذ ایجبد کٌیذ ٍ ثِ سبیش سبیتْبیی کِ ثِ حَصُ فؼبلیت آى حَصُ هشثدَ
است لیٌک دّیذ ّ.وچٌیي ٍجَد لیٌک سبیت ضوب دس سبیش سبیتْب ًیض ثش ستجِ سبیت ضوب تبییش گزاس خَاّذ ثَد.

تماس با ما
دس سبیت ،هطخصبت کبسکٌبى ضبهل ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ،سوت ،هَضَع پبسخگَیی ،تلفي ،فدبک

ٍ پسدت الکتشًٍیدک سا دسج

ًوبئیذ.
ثخطی ثب ػٌَاى توبس ثب هسئَل سبیت دس ًظش گشفتِ ضَد.

حجم فایل َای بارگساری شدٌ
ثِ هٌظَس استفبدُ ثْیٌِ اص فضبی سشٍس ٍ کبّص پٌْبی ثبًذ هصشفی دس داًلَد فبیلْب ،فبیل ّبیی ثب حجن ثبالی  10هگبثبیت قبثل
ثبسگضاسی ًیستٌذ .اسبهی فبیلْب هی ثبیست ثِ صَست التیي ،ثذٍى فبصلِ ٍ کشاکتشّبی خدبظ ثبضدٌذ .دس ثدبسگضاسی ػکسدْب،
ػکسْبی ثب فشهت  ٍ Tiffحجن ثبالی  1هگبثبیت قبثل ثبسگضاسی ًیستٌذ.

فًوت مته
اص فًَت استبًذاسد  ٍ 11Tahomaسًگ هطکی ثشای هتَى استفبدُ کٌیدذ .دس صدَست کپدی هدتي اص هحیطْدبی دیگدش ًظیدش
 Microsoft Wordاص گضیٌِ  paste from plain textاستفبدُ کٌیذ.

تگALT
دس صهبى دسج ػک

 ،حتوب ػٌَاى یب تگ  Altضبهل ػٌَاى یب تَضیح کَتبّی اص ػک

سا ٍاسد کٌیذ ٍ.جَد ایي ثخص ضوي تبییش

ثش ػولکشد هَتَسّبی جستجَ ثبػث هی ضَد
دس صَست ػذم لَد ػک

تَضیح هٌبسجی اص هحتَای ػک

ثشای ثبصدیذ کٌٌذُ ًوبیص دادُ ضَد.

وقشٍ سایت) (sitemap
دس صهبى ایجبد صفحِ ،تیک دسج دس ًقطِ سبیت سا اًتخبة کٌیذ تب ثِ صَست پَیب ،لیٌک ثِ صفحِ ایجبد ضذُ دس ًقطدِ سدبیت
ایجبد گشدد .هگش دس هَسد صفحبتی کِ ثِ صَست تستی ثَدُ ٍ یب ًیبصی ثِ قشاسگشفتي آًْب دس ًقطِ سبیت ًیست.

وحًٌ بريز رساوی
ثخص اخجبس :ثشٍصسسبًی ایي ثخص ثش ػْذُ ٍاحذ سٍاثط ػوَهی ٍ آهَصش ّوگبًی است.
ٍاحذ سٍاثط ػوَهی هَظف است اخجبس هْن سبیش ثخطْب سا دس صَست صالحذیذ دس سبیت اصلی ٍ خجشی هٌتطش ًوبیدذ .ضدوٌب
ٍظیفِ سشدثیشی اخجبس اًتطبس یبفتِ ضشکتْبی تبثؼِ ثش ػْذُ ٍاحذ سٍاثط ػوَهی هی ثبضذ.
ثخص هٌبقصبت ٍ هضایذات  :ثبسگضاسی اطالػبت ایي ثخص ثش ػْذُ دفبتش قشاسدادّب است.
صیش سبیتْب  :هسئَلیت ثشٍص سسبًی سبیتْبی صیش هجوَػِ)سبیت ٍاحذّبی گًَبگَى سبصهبى (ثش ػْذُ هسئَل هشثَطِ است.
*دفتش آهبس ٍ فٌبٍسی اطالػبت هَظف است دس ایي خصَظ آهَصش ّبی الصم سا اسائِ ًوبیذ.

رفع مشکالت فىی
هسئَلیت سفغ هطکالت فٌی سبیت ،ثِ ػْذُ ٍاحذ آهبس ٍ فٌبٍسی اطالػبت هی ثبضذ .سفغ خطبّب ٍ ثبگ ّبی ًشم افضاصی ثش ػْذُ
ضشکت پیوبًکبس ثَدُ ٍ دفتش آهبس ٍ فٌبٍسی اطالػبت هَظف ثِ پیگیشی تب حصَل ًتیجِ هی ثبضذ .صهبى سفغ خطب ثستِ ثِ هَسد اص
یک سٍص تب حذاکثش یِ ّفتِ است هگش دس هَاسدی کِ ثِ تَلیذ ًشم افضاس هشثَ هی ثبضذ.

