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 فطم سفبضش ذسهبت عطاحی ٍة سبیت

  تبضید

  ٍ ًبم ذبًَازگی ًبم

  ضطوت

  پست الىتطًٍیه

  ضْط+ وطَض 

 وسپستی+ آزضس 
 

 

  ضوبضُپیص + تلفي 

  ٍة سبیت ی زاهٌِ

  ًبم سِ ضًگ هَضز ػاللِ

  اضىبل ٌّسسی هَضز ػاللِ

  هغبلت ٍة سبیتظثبى 

  فؼبلیت اصلی ٍة سبیت

ًوًَِ  ّبی سبیتآزضس ٍة 

 ٍ یب ضلیت

 

 

 تَضیحبت ضوب

 

 

 

 زض آزضس شیل غطح ضسُه «سبیت ٍة عطاحی ضَاثظ ٍ ضطایظ»ذسهبت عطاحی ٍة،  ی زٌّسُثِ ػٌَاى سفبضش  ایٌجبًت -

 (www.WebMasterpieces.org/fa/activities/standard-web-design/) .پصیطم هیضا هغبلؼِ وطزُ ٍ  زٍم ایي فطم ی صفحٍِ هصوَض زض 

 

 

 ی سفبضش زٌّسُهْط ٍ اهضب+ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی 
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 سبیت ٍة عطاحی ضَاثظ ٍ ضطایظ

 اذجبض ّبی ثوت ایویلی، ّبی ثوت اسپن، فطستبزى َّیت، جؼل سٌس، جؼل ثطزاضی، والُ ّبی فؼبلیت تْسیس، زیگطاى، ثِ ضسبًسى آظاض ثطای سبیت ٍة عطاحی اظ. 1

 .گطزز هی ًظط صطف ثبضٌس، هی لبًًَی غیط ّوگی وِ لجیل ایي اظ چیعّبیی ٍ

 .ضس ًرَاّس استفبزُ ّب سبیت ٍة عطاحی زض ٍ ثَزُ لبًًَی غیط زیگطاى تجبضی ػالهت یب ضایت وپی اظ استفبزُ. 2

 .ثبضس ًوی پصیط اهىبى غیطاذاللی ّبی ػىس زازى لطاض ثطای سبیت ٍة عطاحی. 3

ٍ . ثبضین زاضتِ اذتیبض زض ضا ضوب ایویل ٍ توبس تلفي هحل، آزضس هبًٌس ضوب، سفبضش فطم زض هٌسضج هطرصبت ّوَاضُ وِ است ضطٍضی ضوب، ثب توبس جْت. 4

 .زّس اعالع هب ثِ تط سطیغ ّطچِ ضا جسیس هَاضز است ثْتط ذَز، هطرصبت تغییط صَضت زض زٌّسُ سفبضش

 عطاحی ویفیت هتَجِ ٍجِ ّیچ ثِ هطىالت ًَع ایي ثطٍظ ٍ گطزز هی پیگیطی ٍ ثطضسی زاهٌِ ٍ ّبست ثجت هسئَلیي تَسظ سطٍض ثِ هطثَط احتوبلی هطىالت. 5

 .ثبضس ًوی سبیت ٍة

 .ثبضس هی هب ی ػْسُ ثِ وبهالً لطاضزاز، زض ضسُ همطض ظهبى بت احتوبلی هطىالت ضفغ ٍ سبیت ٍة عطاحی ذسهبت اظ پطتیجبًی. 6

لَیت اسبس ثط فمظ ضا سبیت ٍة عطاحی ذسهبت هب. 7  ثطای اٍلَیتی ٍ ًجَزُ هؼتجط ثبضس، ًساضتِ عطاحی اتوبم تبضید وِ لطاضزازی ٍ ًوبیین هی اضایِ سفبضش ٍا

 .ضَز ًوی گطفتِ ًظط زض آى

 .ثبضس هی عطاحی ی زٌّسُ سفبضش ٍ عطاح گطٍُ، ثِ هتؼلك هطتطن صَضت ثِ ٍ هٌحصطاً سبیت، ٍة ًَیسی ًبهِثط ٍ عطاحی ثِ هطثَط حمَق توبم. 8

 .ثبضس هی زٌّسُ سفبضش ی ػْسُ ثِ آهَظش ی ّعیٌِ ًیع ٍ ًیبظ هَضز تصَیطی ٍ صَتی ّبی فبیل ٍ ػىس هغبلت، ی تْیِ. 9

 اذص ٍ هحبسجِ سبیت ٍة عطاحی ی ّعیٌِ ثط ػالٍُ آى ی ّعیٌِ گیطًسُ، سفبضش تَسظ ًیبظ ضزهَ ّبی فیلن ٍ ولیپ صسا، ػىس، هغبلت، ی تْیِ صَضت زض. 10

 .گطزز هی

 ضفغ ٍ عطاحی ذسهبت اظ پطتیجبًی گیطز، ػْسُ ثِ ضا سبیت ٍة هسیطیت( گطٍُ عطاحی ثرص) گیطًسُ سفبضش زذبلت ثسٍى زٌّسُ سفبضش وِ صَضتی زض. 11

 .ثبضس هی گیطًسُ سفبضش ی ػْسُ ثط ًظط، هَضز ذسهبت ی ّعیٌِ ی هحبسجِ ثب ٍ ًبهحسٍز هست ثِ( بضشسف تحَیل تبضید اظ) احتوبلی اضىبالت

 تحَیل تبضید اظ) احتوبلی هطىالت ضفغ ٍ عطاحی ذسهبت اظ پطتیجبًی ثبضس،( گطٍُ عطاحی ثرص) گیطًسُ سفبضش ی ػْسُ ثط سبیت ٍة هسیطیت اگط. 12

 .ثبضس هی گیطًسُ سفبضش ی ػْسُ ثط ضایگبى صَضت ثِ سبل یه هست ثِ( سفبضش

 ی ّعیٌِ اظ% 10 هؼبزل هجلغی ،(Update) سبیت اظ صفحِ ّط وطزى ضٍظ ثِ ٍ هجسز ثبظسبظی جْت گیطًسُ، سفبضش تَسظ سبیت ٍة هسیطیت صَضت زض. 13

 .گطزز هی اذص ٍ هحبسجِ ًظط هَضز ی صفحِ عطاحی

 .گطزز هی استفبزُ HTML ،XHTML ،XML ٍ CSS ّبی ثطًبهِ اظ عطاحی زض. 14

 تحَیل اظ لجل ٍ اتوبم اظ پس یىجب صَضت ثِ یب ٍ سبیت ٍة عطاحی اتوبم تب هطٍض ثِ زیگط ٪50 ٍ لطاضزاز ػمس ٌّگبم زض سبیت ٍة عطاحی ی ّعیٌِ 50٪. 15

 .گطزز هی تبییس ٍ شوط( آى ی ضویوِ صفحبت یب) لطاضزاز ی ثطگِ پطت زض ٍ زضیبفت عطاحی

 گصضت ٍ زٌّسُ سفبضش تبییس اظ پس وِ است شوط لبثل(. ایٌتطًت عطیك اظ آى ثِ زستطسی یؼٌی) آى سطٍض ضٍی ثط سبیت ٍة آپلَز یؼٌی عطاحی تحَیل. 16

 اذص ٍ هحبسجِ جساگبًِ عَض ثِ آى هجلغ ٍ گطزز ًوی لطاضزاز ضبهل ضَز، اضبفِ ضسُ عطاحی صفحبت ثِ اعالػبتی اگط ضسُ، عطاحی سبیت ٍة آپلَز اظ ّفتِ یه

 .طززگ هی

 اظ ًبلص صَضت ثِ سبیت ٍة اظ صفحبتی زٌّسُ، سفبضش تَسظ ًیبظ هَضز اعالػبت تحَیل ػسم ػلت ثِ است هوىي سبیت، ٍة آپلَز ٍ عطاحی اظ پس. 17

 حسبة تسَیِ ثِ هلعم ّفتِ یه تب حساوثط زٌّسُ سفبضش صَضت، ّط زض ٍ ًیست عطاح هتَجِ هسئَلیتی ضطایغی چٌیي زض ثبضس، زستطس لبثل ایٌتطًت عطیك

 .ثبضس هی

 ثِ هلعم لطاضزاز ی وٌٌسُ فسد عطف عطفیي، اظ یه ّط سَی اظ ٍة، عطاحی ضطٍع اظ لجل( هَجِ غیط ٍ) یىغطفبًِ صَضت ثِ لطاضزاز فسد صَضت زض. 18

 .ثبضس هی ذسبضت حك ػٌَاى ثِ ٍة عطاحی ی ّعیٌِ اظ ٪10 پطزاذت

 ّیچ حك زٌّسُ سفبضش زّس، ضخ ًعزیىص ثستگبى اظ یىی یب ٍ عطاح ثطای هطبثِ هطىالتی ٍ ثیوبضی ٍ َتف جولِ اظ حَازثی ٍلَع ثٌبثط هَجِ تأذیطی اگط. 19

 .ًساضز ضا اػتطاضی گًَِ

 عطاحی اتوبم اظ هبُ یه اظ پس یب ٍ ًوبیس ذَززاضی ٍة عطاحی ضطٍع ثطای اٍلیِ هلعٍهبت تحَیل اظ( لطاضزاز ػمس اظ پس) هبُ یه تب زٌّسُ سفبضش اگط. 20

 .گطزز هی افعٍزُ سفبضش ی ّعیٌِ هجوَع ثِ زیگط% 10 هجسز، تأذیط هبُ ّط ثب ٍ گطزز هی اضبفِ سفبضش ی ّعیٌِ ثِ% 10 هجلغ ثبضس، ًٌوَزُ حسبة یِتسَ

 ثِ هساٍم ی هطاجؼِ ثب ،(سبیت ٍة عطاحی تىویل تب سفبضش اظ) وِ ضوبست ی ٍظیفِ ایي. وٌس ایجبز تغییط زاز لطاض ایي هتي زض ظهبى ّط زض تَاًس هی گطٍُ،. 21

 .ضَیس هغلغ آى تغییطات آذطیي اظ هتي، ایي

 .ثَز ذَاّس ضوب سَی اظ فَق هَاضز توبهی ثَزى تبییس هَضز ٍ ضطایظ ایي وبهل ی هغبلؼِ ی هٌعلِ ثِ سبیت ٍة عطاحی لطاضزاز ػمس یب سفبضش فطم اضسبل. 22

 ثِ آى هؼبزل یب تَهبى 250000 وسام ّط زاذلی،( ی صفحِ 5 الی 1) عطاحی ٍ ،تَهبى 1000000 سبیت ٍة ولی عطح یب اصلی ی صفحِ عطاحی ی ّعیٌِ. 23

 .ثبضس هی زیگط اضظّبی


