
  خلخالیم و عکس در سایت مطلبراهنمای درج 

 ه نام خدا ب

و  اخباربه نحوی که  میباشدسایت توسط نویسندگان مطالب و به موقع درج صحیح کمک به هدف از نگارش این متن، 

 نتشر شود .مطالب با سرعت بیشتر و با کیفیت بهتری بتواند م

سایت  در اخبار بصورت منظمرعایت فرمایند تا  ،این منظور لحاظ کرده ایمهایی را که برای دیک سری استاندارلطف کرده و باید دوستان عزیز  به این منظور،

 بنشیند و بابت اصالحات بعدی زمان زیادی صرف نشود . 

 نوشتن مطلب در سایت –الف 

. بعد از ورود، در  ویدوارد شبا نام کاربری و کلمه عبور از طریق منوی سمت راست ابتدا باید باشد؛  "نویسنده"سطح دسترسی شما باید  مطلب در سایت نوشتنبابت 

تا صفحه ویرایشگر مربوط به درج بر روی ارسال یک مطلب کلیک نمایید .  (1شکل  ) خواهید بود "منوی کاربری"انتهای ردیف سمت راست، شما قادر به مشاهده 

 .  (2شکل ) تصاویر ظاهر شود

 

 (1شکل )

 مشاهده میفرمائید ، قسمتهای مختلف با کادر قرمز و شماره مشخص شده اند .  2همانطور که در شکل 

 :( 2شکل )توضیحات 

خواهد بود .  مطلبکه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و در واقع نماد اولیه و بیرونی از  خبر میباشد "رـتیت"محل درج عنوان مطلب یا اصطالحاً  (1

کلمه و بصورت جمله خبری باید بیان شود و حتی میتواند فعل هم نداشته باشد . انتخاب تیتر  6یا  5به واسطه  و نهایتاً تاهکو حتما بایدتیتر خبر 

 مناسب برای یک مطلب یا خبر یک هنر تلقی میشود که الزم است دوستان در اینگونه موارد نبوغ خود را به کار گیرند . 

بعنوان اولین پاراگراف مطلب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تا حدودی میتواند اطالعاتی در خصوص محل درج خالصه ای از مطلب یا خبر که  (2

و به . درج این قسمت حتما باید توسط نویسندگان محترم سایت رعایت شود  خبر معروف است "لیــد"و به  عناصر اصلی خبر را در خود داشته باشد

این قسمت باید  حتمامختصر  رج چند کلمهو حتی در مواقعی که اقدام به ارسال گزارش تصویری مینمایید ، با د بیشتر از یک سطر نباشدهیچ وجه 

 شود  لحاظ

الب خود نمایید و مطمتن خبر در این قسمت جای میگرد که میتوند شامل مطالب مختلف باشد . لطفا سعی کنید از درج پاراگرافهای طوالنی خودداری  (3

توضیح خواهیم داد ، اقدام  ( که بعدا6ًجای دهید . در این قسمت از خبر میتوانید با استفاده از ابزار شماره )پاراگرافهای جداگانه و در را بصورت خالصه 

 نمایید . نیز به درج عکس 

ود . بطوریکه نشانه گر موس را به انتهای لید خبر باید استفاده ش 2مدرج در شکل  (4شماره ادامه مطلب )برای جداکردن لید خبر از تیتر خبر از ابزار  (4

د و تیتر ایجاد میشود ) استفاده از این ی( بین ل2مینمایید . بدین صورت نقطه چین قرمز رنگی همانند شکل ) 4برده و اقدام به کلیک بر روی ابزار شماره 

 نکته : بعد از کلیک بر روی این کلیک یک بار هم کلید اینتر را فشار دهید  ( نویسندگان عزیز رعایت شود توسط  باید ابزار در تمامی مطالب



 

 (2شکل )

یا  wordکپی شود . متاسفانه بارها شاهد آن بوده ایم که در هنگام کپی از  وتن از قبل آماده شده برای جلوگیری از اتالف وقت پیشنهاد میشود م (5

د ، برای سایتهای دیگر ، یک سری استایل و جدول که قابل رویت نیستند نیز کپی میشود که قالب و چیدمان صفحه را به هم می ریزد . پیشنهاد میشو

بعد از انتقال متن استفاده شود . بطوریکه آنرا باز کرده و متن را داخل این ابزار کپی و سپس کلید تایید را کلیک نمایید .  5انتقال متون از ابزار شماره 

 .  نماییدبه دقت مرور را دوباره خوانی شده و موارد مربوط به امالء و انشاء کلمات و جمالت 

عکسها از قبل باید در یک سایت مبدا ، رت که بدین صو الزم است که از این ابزار استفاده نمایید . عکس قرار دهیددر هر کجای متن که مایل بودید  (6

یت ارائه آپلود شده باشند و با استفاده از این ابزار اقدام به درج آدرس عکس مذکور نمایید که در ادامه توضیحات بیشتری راجع به درج عکس در سا

  خواهد شد . 



مجموعه ای که مطلب باید در  ، بخش و اطمینان از صحت و سقم امالیی و انشایی و رعایت اصول نگارشو دوباره خوانی و بعد از درج مطالب  (7

لطفا بخش خبر را انتخاب نمایید ، در غیر اینصورت بخش موقت را انتخاب بود، ود ، اگر مطلب شما یک خبر داخل آن گنجانده شود باید مشخص ش

 تا بعدا توسط مدیریت مشخص شود نمایید

 با زدن کلید ذخیره اقدام به ارسال مطلب نمایید . ،  پس از اطمینان از رعایت نکات نگارشیو در نهایت  (8

پیش بینی مواردی که در نوشتن قالب سایت د . و باتوجه به ادر قرمز و شماره مشخص شده انمشاهده میفرمائید ، قسمتهای مختلف با ک 2همانطور که در شکل 

  کردن و یا تغییر اندازه و نوع فونت خودداری فرمائید . Boldشده است، لطفا از راست چین کردن متون ، 

 

 درج تصویر در داخل متن ( ب 

)توسط نرم افزار ان و به اندازه نیازابعاد و حجم تصاویر باید تا حد امکتصویر برای درج در صفحه آماده سازی شود ، بدین صورت که  ابتدابرای درج تصویر الزم است 

پیکسل ذخیره شوند . اگر اقدام به  550با عرض کوچک شود . تصاویر برای صفحات معمولی و داخل متون حداکثر باید  ( Paintپ یا های مختلف همچون فوتوشا

. در حین ذخیره سازی عکس ، میتوان اقدام به درج نام عکاس و لوگوی سایت  خواهد بودپیکسل  750تا  700یری می نمایید این اندازه ارسال گزارش تصو

 ضرافت خاصی صورت گیرد، تا به زیبایی عکس لطمه ای وارد نکند . با خلخالیم کرد و این کار باید 

  (3شکل ). همانند شود (باید تصاویر در یک آپلود سنتر مطمئن بارگذاری ) آپلود بعد از آن 

    . خواهد شد ارائهخدمت دوستان بعداً از طریق ایمیل یا پیام کوتاه ، آپلود سنتر مطمئن آدرس به ذکر است که  الزم  

 

 (3شکل )

 ( 4بعد از بارگذاری الزم است که آدرس تصویر مربوطه استخراج شود ) شکل 

 

 (4شکل )

 

ن داخل متن ، اشاره گر را به قسمتی که مایل به درج تصویر هستید، برده و اقدام به کلیک بر روی آیکوی درج تصویر در عنوان شد ، برا 6در بند  کههمانگونه 

 (5شکل ) د برای این منظور ظاهر خواهد ش Insert/edit imageصفحه  ( نمایید .2) شکل 6شماره 



 

 (5شکل )

کپی می کنیم . در این مرحله از سایر  Image URLو قسمت  Genaralمشخص شده ، آدرس استخراج شده عکس را در سربرگ  5همانطور که در شکل 

اطراف عکس  دری افقی و عمودی و مهمتر از همه ایجاد فاصله ها سربرگها هم میتوان جهت نمایش بهینه عکس و تراز کردن تصویر و ایجاد یک حاشیه برای عکس

 استفاده کرد . 

پیکسل در گزارشهای  20پیکسل در صفحات معمولی و  15، جهت درج فاصله ها و مخصوصا فاصله عمودی )  Appearanceاز سربرگ حتما الزم است که 

 ( 6تصویری ( استفاده نمود )شکل 

 

 (6شکل )

در پایین سمت چپ را کلیک کرده و در صورتیکه آدرس به درستی کپی شده باشد ، تصویر در خود صفحه ارسال مطلب  Insertکلید بعد از اعمال موارد مذکور، 

 قابل رویت خواهد بود . 

 



 چند نکته : 

بستگی به این خواهد داشت که دوستان تا چه انتشار آنها  و سرعت زماندر وبسایت منتشر خواهد شد و مدیریت بعد از مطالعه و تصمیم تیم مطالب مندرج دوستان 

  حات زمان زیادی صرف نشود .الت دوباره خوانی و اعمال اصد و بابما را رعایت کرده باشنهناندازه موارد مندرج در این فایل را

 

حتما برای به دل نگیرند و از ادامه کار منصرف نشوند . چرا که خواهشمندیم  از دوستان ،انتشار در سایت را نداشت قابلیت مطلبی خاصبنا به دالیل  اگردی در موار

و سعی بر این خواهد بود که روز به روز همه مطالب منتشر شود تا حد امکان خواهد بود که  تالش ما ایناین کار دالیل خاص خودمان را خواهیم داشت و صد البته 

 فیت مطالب و تصاویر مندرج در سایت افزوده شود . بر کی

 

نمایید و تا مرتفع شدن اشکاالت با هم به تبادل نظر و ارسال مطلب برای تمرین هم که شده اقدام به نوشتن صفحه آزمایشی  پیشنهاد به دوستان این است : 

   الزم است ( ،جهت آشنایی شما با محیط منتشر نخواهند شد وآزمایشی ) این مطالب بپردازیم 

 

 . یدذارگبی اطالع ن ا، ما ر داریدمطالب و خدمات در سایت اگر فکر و ایده جدیدی  و در پایان از شما دوستان عزیز خواهشمندم در جهت ارائه بهتر

 

  با تشکر

 مسعود شیرعلی پور

 

 


