دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎرﻧﻤﺎ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎرﻧﻤﺎ
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎل رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد :اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی  SEOو ﻧﮑﺎت ارﺗﻘﺎء رﺗﺒﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ  Alexa ،Yahoo ،Googleﮔﺮد
آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان )):Title
ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ۵ﺗﺎ  ۸ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻨﻮان ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻮﻧﯿﮑﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در اﺑﺘﺪای
ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم درج ﻋﻨﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺤﺘﻮی و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی آن ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﮐﺎﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﻣﺮی ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪی آن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ.
از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺗﮓ  ALTدر ﻫﻨﮕﺎم درج ﻋﮑﺲ :ﻫﻨﮕﺎم درج ﻋﮑﺲ و ﻟﯿﻨﮏ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )(titleرا درج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﺘﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺗﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﺸﺪ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﺗﮓ  altﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ))Description tag
اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﻦ  ۵۲ﺗﺎ  ۰۳ﮐﻠﻤﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ در زﯾﺮ  URLﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ارﺗﺒﺎط ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺮا در رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط دﻫﯿﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ.از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪ. -۴درج ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎﯾﺖ ))key words
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ارزش زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش در ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺎ،
اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻠﻤﺎت در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را ﭼﮕﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  ۰۰۱ﮐﻠﻤﻪ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ دارﯾﺪ و ﭼﻬﺎرﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺟﺰو ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی آن ﺻﻔﺤﻪ  %۴اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺣﺪود  ۳ﺗﺎ  ۰۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻬﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮد را ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮچ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  ,از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی از ﻣﺘﻦ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد را ﺣﺘﻤﺎ در ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 -۵ﻧﮑﺎت درج ﭘﺎ ﺻﻔﺤﻪ
ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﻓﺮﻣﺖ را ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

آدرس :ﺗﻬﺮان ،آدرس ﺣﻮزه
ﺗﻠﻔﻦ) :ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺪ وارد ﺷﻮد( اﯾﻤﯿﻞ :از داﻣﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ
اﺳﺖ.
 -۶ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت
در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺧﻮد آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ وارد آن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد )ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد را در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ(.
از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی داﺧﻞ ﺻﻔﺤﻪ ای آﻧﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﯾﺖ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎی و ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ.
 -۷ﻧﮑﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ PDF
ﯾﮑﯽ از را ﻫﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺎوش ،ﻏﻨﯽ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی  PDFﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ)ﻣﺜﻞ
 power point ، wordو  (...اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ را دارا ﺑﺎﺷﺪ:
 -۱ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ  wordﺑﻪ  PDFاز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﻓﻮﻧﺘﻬﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻓﺎﯾﻞ  wordاﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 -۲از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ  PDFاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳ﻣﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی  PDFﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی درون ﻣﺘﻨﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار  Acrobatﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده و ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  30ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﺗﮓ ﻫﺎی < hﺣﺘﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﮓ  hاﯾﻦ اﻣﮑﺎن رو ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ رو درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ از heading
ﻫﺎی  CMSاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
از ﺗﮓ ﺑﯿﺶ از  ۲ﺑﺎر در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﮐﻞ ﻣﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ را در اﯾﻦ ﺗﮓ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

-۹ﺻﻔﺤﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ) ...ﺗﻤﺎس ﺑﺎ (...

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  ،اﮔﺮ آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ آدرس ﭘﺴﺘﯽ را در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻗﺮار
دادن آدرس ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻠﻔﻨﻬﺎی ﺗﻤﺎس و آدرس ﺣﻮزه ﺧﻮد را درج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻗﺮاردادن اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد ﻫﺮ واﺣﺪ از اﻟﮕﻮی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺳﻤﺖ

ﺗﻠﻔﻦ
021-xxxxxxxx

ﻓﺎﮐﺲ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
xxxxxx@yyy.ir
021-xxxxxxxx

زﺑﺎن
زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ درﮔﺎه ﻫﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻔﺤﻪ ورودی اﺻﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮد .در ﭘﺮﺗﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻧﺘﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎ رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻬﻢ در ﻣﺘﻮن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ از آﯾﺘﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻫﺎی آن را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ

Tahoma 14 B

ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ Tahoma 12 B
رﻧﮓ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻣﺸﮑﯽ

ﻣﺘﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎ

Tahoma 12

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﯿﺴﺘﯽ

ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره دار و ﺑﺪون ﺷﻤﺎره

ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﻣﺘﻦ

Justify,Direction:RTL

ﻣﺘﻮن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

Time New Roman 14

- 2۱ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ))sitemap
ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺎﯾﺖ را در ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ- .ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ را در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎیﺟﺴﺘﺠﻮ ﻓﻘﻂ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

URL: https://www.abfa-qom.ir/updatewebsite

