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طیف ٍسیغ  ًیاصّای تِ خاسخگَیی جْر زش زخػػی ٍ هٌاسة هحسَای افضایص تِ ًیاص ٍ یاس هٌْذس سضذ تِ سٍ سًٍذ تِ زَجِتا 

 اسخذام ًَیسٌذُ ضشایط ٍاجذیي تیي اص سایر دس اسسالی هطالة حجن افضایص جْر زا ضذین آى تش ،هٌْذس یاس کاستشاى

ٍ هایل تِ ّوکاسی تا هٌْذس یاس  ّسسٌذاص کلیِ ػاللِ هٌذاى ٍ داًطجَیاى ػضیضی کِ حائض ضشایط هٌذسج دس ریل  لزا . ًوایین

 دػَذ هی ضَد ها سا دس ایي ساُ یاسی ًوایٌذ .  هی تاضٌذ

 

 

 

 

 

ّوشاُ دٍسساًی کِ ضشایط فَق سا داسا هی تاضٌذ ٍ هایل تِ ّوکاسی تا هٌْذس یاس ّسسٌذ هی زَاًٌذ ًوًَِ خسر اسسالی خَد سا 

ًوَدُ زا اسسال  Info@Mohandesyar.comتِ ایویل تا هطخػاذ کاهل اص لثیل ًام ، سضسِ زحػیلی ، ضواسُ زواس ٍ . . . 

 جْر ّوکاسی تا ًَیسٌذُ ٍ الذاهاذ تؼذی ، زػویواذ الصم ازخار گشدد .  ،هذیشاىخس اص تشسسی 

 

هحاسثِ هی گشدد . آى دسسِ اص هطالثی کِ اص طشف ضذُ  حك الضحوِ ًَیسٌذگاى هٌْذس یاس تا زَجِ تِ زؼذاد هطالة هٌسطش

تا زَجِ تِ  اٌّذ داضر کِزَهاى سا تِ دًثال خَ 0555زا  555دسآهذی دس حذٍد  ،هذیشیر سایر جْر اًسطاس زاییذ هی ضًَذ

تا زَجِ تِ همذاس ٍیشایص ًْایی . . . ّوچٌیي کیفیر هطالة ٍ ػکس ، هذذ صهاى ّوکاسی تا ًَیسٌذُ ، دسج ّوِ هلضٍهاذ ٍ 

 تِ هطلة اخسػاظ هی یاتذ .  ،  هذیشاى

اى ٍ تذٍى هحذٍدیر ٍاسیض دسآهذ ًَیسٌذگاى تػَسذ سٍصاًِ ٍ ًاهحذٍد خَاّذ تَد . تذیي غَسذ کِ ًَیسٌذُ دس ّش صه

هیضاى ٍاسیضی هی زَاًذ دسخَاسر خَد سا جْر ٍاسیض خَل اسسال ًوایذ . اص ایي لحاظ ّیچگًَِ هحذٍدیسی دس صهاى ٍ همذاس 

 ٍاسیضی ٍجَد ًخَاّذ داضر .
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حساب تا زَجِ تِ هطخػاذ اسسالی ،  ،دس غَسزی کِ تشای ًَیسٌذگی دس سایر هَسد زاییذ هذیشاى هٌْذس یاس لشاس گشفسیذ

ل کاستشی هی تایسر ٌکاستشی ضوا ایجاد هی گشدد ٍ ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس تِ ایویل ضوا اسسال هی ضَد . تشای دسسشسی تِ خ

 تِ آدسس صیش سفسِ ٍ ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس خَد سا ٍاسد ًواییذ . 

 

http:/ /mohandesyar.com/wp-admin/index.php 

 

دس غَسزی کِ هایل ّسسیذ تؼٌَاى هْواى ، هطلثی دس سایر هٌسطش گشداًیذ هی زَاًیذ اص حساب کاستش هْواى تا هطخػاذ صیش 

 اسسفادُ ًواییذ :

 

 

 

 هطلة خَد سا اسسال ًواییذ . افضٍدى ًَضسِ    « ًَضسِ ّا خس اص ٍسٍد هی زَاًیذ دس لسور  

 

تا زَجِ تِ ایٌکِ هطالة هٌْذس یاس ّوگی اص سثک خاظ ٍ یکساًی خیشٍی هی کٌٌذ اص ایي سٍ ًَیسٌذگاى سایر هی تایسر 

 ًکاذ اسائِ ضذُ ریل سا دس سػایر ًوایٌذ .   

 

خاب ًواییذ. تایذ زالش ضَد ػٌَاى تػَسذ خالغِ ٍ حاٍی دس ایي لسور هی تایسر ػٌَاى هٌاسثی تشای هطلة اًس

ٍ . . . دس اتسذای « داًلَد همالِ»، « داًلَد کساب»، « داًلَد جضٍُ»کلواذ کلیذی تاضذ . خیطٌْاد هی ضَد اص ػثاسذ ّای 

ػٌَاى اسسفادُ ًواییذ . 
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ػکس ٍ زَضیحاذ هطلة سا لشاس دّیذ . تشای لشاس دادى ػکس هی تایسر تا زَجِ تِ دس لسور ٍیشایطگش هی زَاًیذ 

ًوًَِ ػکس ّای هشزثط تا هَضَع سا زْیِ ًواییذ . دس هَسد ػکس ّا تؼذاً  PSDسثک ػکس ّای لثلی ٍ تا داضسي فایل 

 تػَسذ هفػل زَضیحازی اسائِ هی ًوایین . 

هَسد هَضَع هطلة اسائِ ًواییذ. سدس ٍاسد لسور ٍیشایطگش  دس لسور زَضیحاذ هی تایسر اتسذا زَضیحی دس

html  ِضذُ ٍ زَسط دکوmore  کذ!<--more-->  سا دس اًسْای چکیذُ لشاس دّیذ . سدس تِ هؼشفی کاهل هَضَع

تدشداصیذ . دس غَسزی کِ کساب یا جضٍُ ای تشای اًسطاس اًسخاب کشدُ ایذ ًام ًَیسٌذُ ، زؼذاد غفحاذ ٍ سشفػل ّای 

 اغلی کساب یا جضٍُ سا حسواً رکش ًواییذ . 

 

لة خَد تشگضیٌین .زَجِ حال هی تایسر دسسِ تٌذی هٌاسثی سا تشای هط

داضسِ تاضیذ دس ایٌجا هی زَاًیذ چٌذیي هَضَع سا اًسخاب ًواییذ . ّوچٌیي 

رکش ایي ًکسِ ضشٍسیسر کِ ضوا هی تایسر حسواً اتسذا دسسِ تٌذی اغلی ٍ 

آهَصش "تؼٌَاى هثال تشای کساب سدس دسسِ تٌذی فشػی سا هطخع کٌیذ . 

دسسِ تٌذی ّای ضوا هی زَاًیذ اص  "htmlتشًاهِ ًَیسی 

   ٍ

.دس کٌاس ّن اسسفادُ ًواییذ  
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هی  اص صهیٌِ ّای دلخَاُ دس جایگزاسی لیٌک ّای داًلَد ، خسَسد ، لیٌک هٌثغ ، ػکس ّای تٌذ اًگطسی هطالة اسسفادُ

ضَد . تشای اسسفادُ اص ایي لسور ضوا هی تایسر اتسذا صهیٌِ دلخَاُ هَسد ًظش خَد سا اًسخاب ًوَدُ ٍ سدس همذاس 

هَسد ًظش خَد سا تِ آى اػوال کٌیذ . تِ ػٌَاى هثال دس غَسزی کِ لشاس اسر حجن فایل سا ٍاسد کٌیذ تایذ تا اًسخاب 

کادس هماتل همذاس آى سا کِ تشاتش حجن فایل هَسد ًظش اسر سا اًسخاب ًوَدُ ٍ دس  ”size“صهیٌِ دلخَاُ 

دّیذ . لشاس   

 

 فادُ دس هٌْذس یاس تِ لشاس صیش اسر :صهیٌِ ّای دلخَاُ هَسد اسس

      Dl1                 :        لینک های دانلود فایل 

Password           :   www.mohandesyar.com 

Big-thumb      260*  180:        آدرس عکش بزرگتر 

    Size         :                        فایل  حجم 

  Thumb          :      140 * 80   کوچکتر عکش آدرس 

  Source              :                لینک منبع 
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ػکس اسر کِ ػکس سَم ًسخِ کَچکسش ػکس دٍم خَاّذ تَد . ػکس اغلی هطلة  3ّش کذام اص هطالة هٌْذس یاس ضاهل 

ًوًَِ تشای ضوا اسسال خَاّذ ضذ ٍ ضوا هی تایسر تا زغییشاذ ػٌَاى ، ًَیسٌذُ ٍ  PSDاسر . فایل  655*  355دس اًذاصُ  

، ػکس اغلی سا آهادُ ًواییذ . زَجِ داضسِ تاضیذ دس اًسْا تشای رخیشُ اص  PSDلشاس دادى زػَیش هشزثط تا هَضَع دس فایل 

لشاس دادُ ٍ کیفیر آى سا طَسی زٌظین ًواییذ کِ حجن  JPGاسسفادُ ًواییذ ٍ فشهر ػکس سا تشاتش  Save For Webگضیٌِ 

 کیلَتایر زجاٍص ًکٌذ .  35فایل اص 

 

 

کطیذُ ٍ  سا تِ سور چح ٍ ساسر "زػَیش سور ساسر "َاًیذ تسسِ تِ زػَیش هشزثط تا هَضَع لسور ثاتر ػکس ضوا هی ز

 تذیي زشزیة فضای لسور زػَیش هشزثط سا کن ٍ صیاد ًواییذ . 
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تشای  Thumbnailاسر . ایي ػکس  045*  85ٍ ًسثر کَچکسش آى  065*  085ػکس ّای دٍم ٍ سَم تِ زشزیة تا سایش 

ػکس هشزثط تا هَضَع  لشاسگیشی دس غفحِ اغلی ٍ آسضیَ هَسد اسسفادُ لشاس هیگیشد . ضوا کافیسر تا جسسجَیی دس ًر

ایجاد ًوَدُ  065*  085جسسجَ ًوَدُ ٍ دس کاهدیَزش خَد رخیشُ ًواییذ . حال دس ًشم افضاس فسَضاج غفحِ ای جذیذ تا اًذاصُ 

ٍ ػکس هَسد ًظش خَد سا تِ داخل آى کطیذُ ٍ آى سا هسٌاسة تا اًذاصُ هزکش زغییش سایض دّیذ . دلر ًواییذ زػَیش هَسد ًظش 

تَدُ ٍ تذیي گًَِ ًثاضذ کِ خشٍجی کاس ًا هَصٍى تَدُ ٍ ػکس کطیذُ ضذُ تِ  065*  085هی تایسر هسٌاسة تا سایض ضوا 

 ًظش تشسذ . 

 

غییش دادُ ٍ ًوًَِ ای دیگش اص ػکس سا ز 045*  85سایض ػکس سا تِ  Save For Webدس اداهِ کافیسر دس ّواى لسور 

 رخیشُ ًوایین. 

 

دس ایٌجا هشاحل اًسخاب ٍ ٍیشایص ػکس تِ خایاى هیشسذ . کافیسر فایل ّا سا تِ زشزیة ًاهگزاسی کشدُ ٍ دس ّاسر آخلَد 

 ًواییذ . سدس دس لسور صهیٌِ ّای دلخَاُ سفسِ ٍ لیٌک ػکس ّا سا ضیَُ صیش لشاس دّیذ . 

تایذ دس تاالی هطالة دس ادیسَس لشاس گیشد ٍ ًیاصی تِ لشاس دادى لیٌک آى دس صهیٌِ ّای  655*  35ػکس اغلی هطلة تا سایض 

 دلخَاُ ًیسر .  

 

Big-thumb      260*  180:                آدرس عکش بزرگتری 

Thumb      140*  80:                       آدرس عکش کوچکتر 
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 جهت هرگونه تماس با مدیران مهندس یار می توانید از پل های ارتباطی زیر استفاده نمایید 

 . لینک منبع جهت مشخص نمودن منبع فایل می باشذ . از کپی کردن مطالب دیگر سایت ها خودداری نماییذ 

 .سایس عکس ها را طبق نکات عنوان شذه قرار دهیذ 

 . و پسوردی بر روی فایل فشرده قرار نگیرد ( zipبا فرمت )فایل ها بایذ فشرده بوده 

 . برای توضیحات می توانیذ از ویکی پذیا کمک گرفته و در مورد موضوع توضیحاتی را ارائه کنیذ 

mailto:Mohandesyar@yahoo.com

