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 مدیامدیریت محترم شرکت خدمات وب پرشین
 

 اتباسالم و تحی

این های خطاها و اصالحیه، مهراه یزدان سایت باشگتان در طراحی وبضمن تشکر از زحمات شما و همکاران گرامی

  اصالح موارد، مبذول دارید. گردد تا اقدامات الزم را در جهت رفع خطا یامی خدمت شما ارسالمورد،  12در سایت وب

 

 حاتتوضی خطا یا اصالحیهمحل  

1 
جاد یک بخش جدید  ای

 باال در نوارـ سایت در 

های « برای ارائه درخواست عضویت در تیممهرعضویت در یزدان»  ایجاد بخش

. فیلدهایی باشدمی «ارتباط با ما»بخش فحه مانند کار در این صروش  .باشگاه 

: نام و نام د عبارتند ازباکس هستنکه فرد باید تکمیل کند و همه بصورت تکس

 ـ تاریخ دقیق تولد ـ سوابق فوتبالی ـ شماره تماس ـ توضیحات خانوادگی

2 
جاد یک بخش جدید ای

 ـ در فوتر در سایت

دسترسی  نقشه سایت را در قسمت فوتر قرار دهید. برای باال بردن سئو سایت و

 تر کاربرراحت

 نوار باالچیدمان  3

 نوار باالی سایت به این ترتیب چیدمان شود: 

ی این )زیر منو هاتیم/  معرفی اعضا/  مهردرباره یزدان  / ااخبار و رویداده

 تماس / ویدئوها/   آموزش/  هادداشتیا/  های تعریف شده باشد(تیم بخش

از این نوار  گزینه »صفحه اصلی« اگر  ر)به نظ مهرعضویت در یزدان/  با ما

 حذف شود مشکلی ایجاد نخواهد شد(

 ال تلگرام باشگاه وصل نیستلینک به کان  .2دهد  ور می گزینه زبان انگلیسی ار.1 هدر سایت 4

 یین بخش اخبار و رویدادها غیرفعال است دکمه »لیست اخبار« در پا صفحه اصلی  5

6 
بخش  صفحات داخلی 

 « هایادداشت»و  «اخبار»

بخش گزارش تصویری هر خبر یا تصاویر مربوط به هر یادداشت االن شکیل 

قرار دهید پایین متن خبر یا یادداشت،  « را  گزارش تصویرینیست. لطفا لیبل »

 .ها پایین خبر را زیباتر طراحی کنیدو چیدمان عکس

 صلی صفحه ا 7
ین طراحی چت، لطفا راسین استچنوار مربوط به معرفی اعضا باشگاه االن چپ

 ها هم به سمت راست باشد و حرکت عکس  )عکس اول سمت راست باشد(کنید

 صفحه اصلی  8
« قرار بگیرد. االن به اشتباه ویدئوهای بیشتردئوها دکمه »پایین بخش وی

 »اطالعات بیشتر« درج شده
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9 
بخش  صفحات داخلی 

 «هایادداشت »و    «اخبار»

کند کلیک می  ظرشبرای رفتن به صفحه مورد ن  ی کاربر روی شماره صفحاتوقت

بیند. را می صفحه و کاربر در مواجه اول فوتر شودصفحه جدید از پایین باز می

 ت شود.در حالیکه باید به باالی صفحه جدید هدای

10 
بخش  صفحه داخلی 

 « آموزش»

این بخش کال طراحی خاصی در این بخش صورت نگرفته است. چون در آینده  

کل صفحه  های متنی و ویدئو خواهد بود لطفا طراحی بهتری برای شامل فایل

نوع   /مولف/  عنوان /عکس  :ها بشودهر آیتم شامل این بخشدر نظر بگیرید. 

 / دکمه دانلود /چکیده مطلب /فایل 

11 
بخش  صفحه داخلی 

 «هاتیم»

 اشکال عمده دارد:  چهاراین صفحه  این صفحه هم متاسفانه طراحی خوبی ندارد.  

بندی دسته / مشخص باشددر صفحه و کامل  ها باید اصالح شودم تیمنا لیبل

و طراحی بهتر داشته باشد / وقتی موس  عکس بازیکنان هر تیم مشخص باشد

با دبل کلیک روی  سپس رود نام او نمایش داده شود و روی عکس بازیکن می 

ها لیبل تیم  را از  «همه»/ گزینه    فراهم شودس  زوم شود و امکان سیو عک،  عکس

 حذف کنید

 «  را در فوتر سایت حذف کنیدبرآخرین خبخش » فوتر سایت 12

 

 رامـد احتـاتجدیـب

 اـادی عطارهـه

   مهرمدیر باشگاه یزدان 


