دستورالعمل بروز رسانی
 -۱عٌَاى ()Titleۺ
يه عٌَاى تَصيفي ضاهل  ۵تا  ۸ولوِ وِ ولوات وليذي اصلي سايت ضوا سا ضاهل تاضٌذ ،اًتخاب وٌيذ .عٌَاى ،اٍليي چيضي
است وِ هشدم تا آى دس هَتَسّاي جستجَ هَاجِ هي ضًَذ .تَجِ وٌيذ وِ ٍجَد ولوات فاسسي تا استاًذاسد يًَيىذ تَسظ
هَتَس جستجَي گَگل ضٌاسائي هي ضَد .هْوتشيي ولوات وليذي سايت خَد سا دس اتتذاي عٌَاى سايت خَد لشاس دّيذ.
ًىاتي وِ ٌّگام دسج عٌَاى تايذ هذ ًظش تگيشيذۺ
 ضاهل ولوات وليذي هحتَي ٍ عىس ّاي آى صفحِ تاضذ. اص واها استفادُ ًىٌيذ. اص ًظش گشاهشي جولِ تٌذي آى دسست تاضذ ،فمظ تشوية ولوات ًثاضذ. اص ولواتي وِ تَسظ هَتَسّا هٌع هي ضَد استفادُ ًىٌيذ. تگ  ALTدس ٌّگام دسج عىسۺ ٌّگام دسج عىس ٍ ليٌه حتوا وادس هشتَط تِ عٌَاى ( )titleسا دسج ًواييذ .ايي خصَصيتاجاصُ هي دّذ يه هتي جايگضيي هغالثتاى ضَد تا اگش تِ ّش دليلي تصَيشتاى ًوايص دادُ ًطذ هتٌي وِ دس تگ  altگزاضتِ
ايذ ًوايص دادُ ضَد.
 -۲تَضيحات ()Description tag
ايي تَضيحات تيي  ۲۵تا  ۳۳ولوِ سا ضاهل هي ضًَذ وِ دس هَتَسّاي جستجَ اگش دلت وشدُ تاضيذ دس صيش ً URLوايص دادُ
هي ضَد پس سعي وٌيذ تَضيحاتي سا تٌَيسيذ وِ ًطاى دٌّذُ هحتَاي سايت ضوا تاضذ.
 -۳استثاط هتماتل
 هَتَسّاي جستجَ هخصَصا گَگل تِ تعذد استثاط ّا تِ سايت ضوا حساس ّستٌذ ٍ آًشا دس ستثِ سايت ضوا اثش هي دٌّذ.يه صفحِ ليٌىْاي هفيذ تساصيذ ٍ تِ سايتْاي هطاتِ ،سايت خَد استثاط دّيذ ،هخصَصا سايتْائي وِ دس هَتَسّاي جستجَستثِ خَتي داسًذ.
اص سايتْاي ديگش تخَاّيذ وِ تِ سايت ضوا استثاط دٌّذ. -۴دسج ولوات وليذي سايت ()key words
هَتَسّاي جستجَ تشاي ايي تخص اسصش صيادي لائل ّستٌذ ٍ دس ستثِ تٌذي سايت ضوا تاثيش داسد .ولوات وليذي سا تا واها اص
يىذيگش جذا وٌيذ .تا ايي سٍش دس حذالل جا ،اهىاى تشويثات هتٌَعي اص ولوات وليذي سايت ضوا گٌجاًذُ خَاّذ ضذ.

 ًسثت ولوات وليذي تِ سايش ولوات دس يه صفحِ سا چگالي يا تشاون ولوات وليذي هي ًاهٌذ .هثال اگش ضوا  ۱۳۳ولوِ دسيه صفحِ داسيذ ٍ چْاسعذد اص آًْا جضٍ ولوات وليذي سايت ضوا ّستٌذ ،چگالي ولوات وليذي آى صفحِ  ۴۴است .سعي
وٌيذ وِ چگالي حذٍد  ۳تا  ۲۳دسصذ تشاي ولوات وليذي هْن سايت خَد سا تٌظين وٌيذ.
 ولوات وليذي خَد سا تشويثي اًتخاب ًواييذ. ولواتي وِ حذس هي صًيذ تَسظ هَتَسّاي جستجَ تيطتش سشچ هي ضًَذ سا تٌَيسيذ حتوا ولوات وليذي سا تا واساوتش ,اص ّن جذا ًواييذ.ولوات وليذي اص هتي ّواى صفحِ اًتخاب ضَد. عٌَاى صفحِ خَد سا حتوا دس ولوات وليذي تٌَيسيذ.ً -۵ىات دسج پا صفحِ
 تلفيۺ (تِ ّوشاُ وذ ٍاسد ضَد) ايويلۺ اص داهٌِ  oghaf.irتاضذ. توام حمَق هادي ٍ هعٌَي ايي سايت هشتَط تِ ساصهاى سشهايِ گزاسي ٍ ووه ّاي التصادي ٍ فٌي ايشاى هي تاضذ ٍ ّشگًَِ وپي اص هغالة آى تٌْا تا روش هٌثع تال هاًع است.
 -۶استثاط تيي صفحات
 دس صفحات هحتَايي خَد آًگًَِ واس وٌيذ وِ وسي وِ تِ ّش عشيك ٍاسد آى صفحِ هي ضَد ًتَاًذ خاسج ضَد (هذت صهاىحضَس افشاد سا دس سايت خَد تاال تثشيذ).
 اص ليٌه ّاي داخل صفحِ اي آًگًَِ استفادُ وٌيذ وِ تاصديذ وٌٌذُ سايت اص دووِ ّاي ً Forward ٍ Backشم افضاساستفادُ ًىٌذ.
ً -۷ىات تثذيل فايل تِ PDF
يىي اص سا ّْاي افضايص تاصياتي اعالعات هٌذسج دس ٍب سايت تَسظ هَتَسّاي واٍش ،غٌي وشدى فايل ّاي هحتَا هي تاضذ.
هحتَاّاي  PDFوِ اص فشهت ّاي ديگش(هثل  )... ٍ power point ،wordاستخشاج هي گشدد ،تْتش است ضشايظ ريل سا
داسا تاضذۺ
 -۱لثل اص تثذيل فايل  wordتِ  PDFاص استاًذاسد تَدى فًَتْاي تىاس سفتِ دس فايل  wordاعويٌاى حاصل فشهاييذ.
 -۲اص ًشم افضاسّاي استاًذاسد تشاي تثذيل فايل ّا تِ  PDFاستفادُ ضَد وِ لاتليت پطتيثاًي اص فًَت ّاي فاسسي سا داضتِ
تاضٌذ.
 -۳هتي فايل ّاي  PDFتا استفادُ اص اتضاس ّاي جستجَي دسٍى هتٌي ًشم افضاس  Acrobatلاتل جستجَ تاضذ.
 -۸حجن فايل ّا
فايل ّايي وِ دس سايت تاسگزاسي هي ضًَذ تِ صَست فطشدُ ٍ حجوي ووتش اص  ۳۳هگاتايت داضتِ تاضٌذ.

اص تگ ّاي < >..hحتوا استفادُ ًواييذ
تگ  hايي اهىاى سٍ تِ هَتَس ّاي جستجَ هي دّذ وِ تْتش هحتَاي سايت ضوا سٍ دسن وٌٌذ .تشاي اعوال ايي خصَصيت
هتي صفحِ خَد سا تِ تشتية اّويت اص ّ headingاي CMSاًتخاب ًواييذ.
 اص تگ تيص اص  ۲تاس دس يه صفحِ استفادُ ًىٌيذ .فمظ تشاي تيتشّاي هْن استفادُ ضَد. ول هتي صفحِ سا دس ايي تگ ّا لشاس ًذّيذ ،فمظ تشاي تيتشّا ٍ هغالة هْن استفادُ وٌيذ.-۹صفحِ استثاط تا( ...تواس تا )...
تشخي هَتَسّاي جستجَ ،هخصَصا  ، Yahooاگش آدسس پستي ضوا دس سايت ًثاضذ ،سايت ضوا سا ليست ًوي وٌٌذ .حتوا
آدسس پستي سا دس سايت لشاس دّيذ ،فمظ لشاس دادى آدسس صٌذٍق پستي وافي ًيست .تلفٌْاي تواس ٍ آدسس حَصُ خَد سا
دسج ًواييذّ .وچٌيي تشاي لشاسدادى اعالعات افشاد ّش ٍاحذ اص الگَي صيش استفادُ ضَد.
ًام ٍ ًام خاًَادگي
سوت
تلفي
فاوس
پست الىتشًٍيه
xxxxxxxx-۳۵۸
xxxxxxxx-۳۵۸
xxxxxx@mporg.ir
 -۱۳صتاى
صتاى اصلي وليِ دسگاُ ّا صتاى فاسسي است .صفحِ خاًگي ٍ صفحِ ٍسٍدي اصلي ،تايذ تِ صتاى فاسسي تاسگزاسي ضَد .دس پشتال
ّايي وِ تصَست چٌذ صتاًِ هي تاضٌذ تايذ اهىاى تغييش صتاى تشاي واستشاى دس تواهي صفحات فشاّن ضَد.
 -۱۱لالة ولي ًگاسش هتي
عٌَاى اصلي
B ۱۴Tahoma
عٌَاى فشعي
B ۱۲Tahoma
سًگ هغالة

هطىي
هتي پاساگشافْا
۱۲Tahoma
هغالة ليستي
ليستْاي ضواسُ داس ٍ تذٍى ضواسُ
تشاصتٌذي هتي
Justify,Direction:RTL
هتَى اًگليسي
۱۴Time New Roman
ً -۱۲مطِ سايت ()sitemap
تشاي سايت خَد ًمطِ تْيِ وٌيذ ٍ ليٌه توام تخطْاي هْن سايت سا دس ًمطِ سايت لشاس دّيذً- .مطِ سايت سا دس صفحِاٍل سايت خَد لشاس دّيذ چَى تشخي هَتَسّاي جستجَ فمظ صفحِ اٍل سايت ضوا سا تاصديذ هيىٌٌذ.

