
 
 

 Gamefa.comراهنمای قرار دادن مطلب در سایت

تشای اًتشاس هطلة ًْشتَ شذٍ تْعط خْد دس عایت خثشی تحلیلی گیوفا اتتذا تایذ دس عایت ثثت ًام کٌیذ تَ ایي صْست کَ اتتذا 

 دس قغوت ّسّد کلیک کٌیذ" ًام ًْیغی " تش سّی  

 

 

عپظ تَ صفحَ ثثت ًام ّاسد هی شْیذ ّ دس قغوت هشخص شذٍ شٌاعَ یا ًام کاستشی خْد ّ دس پاییي ایویل صحیح خْد سا ّاسد 

کٌیذ دقت کٌیذ دس صْست ّاسد کشدى ایویل اشتثاٍ اهکاى ثثت ًام تشای شوا ّجْد ًذاسد چْى سهض ػثْس تَ ایویل شوا اسعال 

 .خْاُذ شذ

 

 



 
 

  Spamّ یا پْشَ  inboxدس ایي هشحلَ تایذ تَ ایویل خْد هشاجؼَ کٌیذ ایویل فشعتادٍ شذٍ تْعط عایت گیوفا هوکي اعت دس 

 .ّجْد داشتَ تاشذ پظ حتوآ ُش دّ پْشَ سا تا دقت هشاُذٍ کٌیذ

 تؼذ اص تاص کشدى ایویل ُواًطْس کَ هشاُذٍ هی کٌیذ ًام کاستشی ّ سهض ػثْس تشای شوا اسعال شذٍ اعت 

 

 

 تثشیک هی گْیین شوا تَ جوغ کاستشاى گیوفا اضافَ شذیذ

حاال هی تْاًیذ تَ عایت ّاسد شْیذ ایي کاس اص صفحَ اصلی ّ قغوت ّسّد اهکاًپزیش اعت تَ ایي صْست کَ دس قغوت هشخص 

شذٍ شٌاعَ ّ سهض ػثْس سا ّاسد کشدٍ ّ تش سّی دکوَ ّسّد کلیک کٌیذ ُوچٌیي اص لیٌک اسعال شذٍ تشای شوا تْعط ایویل ُن 

 هی تْاًیذ ّاسد عایت تشْیذ

 شوا تا هْفقیت تَ عایت ّاسد شذیذ دس ایي قغوت پٌل کاستشی خْد سا هی تْاًیذ هشاُذٍ کٌیذ 

" شٌاعٌاهَ شوا"تشای تغییش دس سهض ػثْس ، تصْیش کاستشی ، ّاسد کشدى ًام خْد ّ دیگش تٌظیوات کاستشی هی تْاًیذ تَ قغوت 

 هشاجؼَ کٌیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

تشای اًتشاس هطلة یا هی تْاًیذ اص طشیق پٌل کاستشی تش سّی ًْشتَ تاصٍ کلیک کٌیذ ّ یا اتتذا تَ پیشخْاى آهذٍ ّ عپظ تش سّی 

 .ًْشتَ ُا ّ ًْشتَ تاصٍ کلیک کشدٍ دس ایي قغوت صفحَ ای کَ ّیشایشگش ّسدپشط دس آى ّجْد داسد هشاُذٍ خْاُیذ کشد

 تشای اًتشاس خثش اتتذا ػٌْاى سا دس قغوت هشخص شذٍ ّاسد کٌیذ

 

 

 

فایذٍ ای کَ ایٌکاس داسد ّسدپشط تَ صْست اتْهاتیک یک رخیشٍ اص هطلة شوا خْاُذ گشفت ّ ػٌْاى شوا دس قغوت ُوَ 

ًْشتَ ُا قاتل دیذى خْاُذ تْد ّ کاستشاى دیگش هی تْاًٌذ ػٌْاى خثش شوا سا هشاُذٍ کشدٍ ّ دیگش کغی آى خثش سا هٌتشش ًکٌذ 

 کَ صحوت اًتشاس خثش دّ چٌذاى شْد

دس قغوت تؼذی هی تْاًیذ هتي خثش خْد سا ًْشتَ تشای ایٌکَ اهکاًات تیشتشی دس ّیشایشگش تشای شوا ّجْد داشتَ تاشذ هی 

 کلیک کٌیذتْاًیذ تش سّی دکوَ ًوایش اتضاس ُا دس عطش دّم 

 



 
 قغوت تشکیل شذٍ اعت قغوت اّل کَ هقذهَ آى اعت ایي قغوت دس صفحَ اصلی قاتل 2تْجَ داشتَ تایذ هتي خثش شوا اص 

دس صفحَ اصلی کلیک کشدٍ ّ تَ " اداهَ "هشاُذٍ اعت ّ قغوت دّم اداهَ هطلة شوا هی تاشذ کَ تشای دیذى آى تایذ تش سّی 

 صفحَ خثش ّاسد شذٍ تاشیذ

 تضًیذ تا تَ خط تؼذی تشّیذ عپظ تش  Enterتشای هشخص کشدى ایي دّ قغوت اتتذا هقذهَ سا دس حذّد یک تا دّ خط ًْشتَ 

تضًیذ ّ اداهَ خثش خْد سا تٌْیغیذ  Enter کلیک کٌیذ یک خط تشای شوا ًشاى دادٍ خْاُذ شذ دّتاسٍ "more"سّی دکوَ

 .دس صفحَ اصلی ًوایش دادٍ خْاُذ شوا ّ خط تؼذ اص آى اداهَ هطلة شوا خْاُذ تْد moreهتي قثل اص خط 

شوا هی تْاًیذ تشای ّیشایش تِتش هطلة "  HTMLّیشایش "ّ " دیذاسی"تْجَ داشتَ تاشیذ ّیشایشگش اص دّ قغوت تشکیل شذٍ 

  ُن اعتفادٍ کٌیذ HTMLاص ّیشایش 

آى سا دس قغوت هشخص شذٍ اًتخاب کٌیذ تْ جَ داشتَ تاشیذ کَ اًتخاب  (هْضْع )تؼذ اص ًْشتي هتي خثش حاال تایذ دعتَ 

 هْضْػات چٌذ گاًَ ّجْد داسد

 

دس اداهَ دس قغوت پاییي دعتَ ُا تشچغة هْضْع سا ّاسد کٌیذ ایٌکاس کوک هی کٌذ کَ کاستشاى اخثاس هشتثط تَ خثش شوا سا 

 دس پاییي خثش هشاُذٍ کٌٌذ

 

 

 



 
دس صْست ایٌکَ شوا تا ػٌْاى هشاسکت کٌٌذٍ ّاسد شذٍ ایذ کاس شوا توام شذٍ اعت فقط لیٌک ػکظ هْس ًظش خْد سا دس هتي 

 کلیک کٌذ" دس اًتظاس تشسعی"خثش قشاس دادٍ ّ تش سّی اسعال خثش تشای تشسعی

تثشیک هی گْیین خثش شوا تشای ها اسعال شذٍ اعت ّ تْعط تین هذیشیت گیوفا هشاُذٍ خْاُذ شذ ّ دس اّلیي فشصت تش سّی 

 عایت قشاس خْاُذ گشفت

آى سا قشاس  (تصْیش شاخص)ّلی دس صْست ایٌکَ تا ػٌْاى ًْیغٌذٍ ّاسد شذٍ ایذ دس ایي قغوت تایذ تصْیش پیش فشض خثش 

 دُیذ تَ ایي صْست کَ دس قغوت پاییي تشچغة تش سّی قشاس دادى تصْیش شاخص کلیک کٌیذ 

 

 

دس ایي قغوت دس پٌجشٍ تاص شذٍ شوا هی تْاًیذ ایي تصْیش سا اص تیي ُضاساى تصْیش آپلْد شذٍ دس گیوفا اًتخاب کشدٍ تَ ایي 

 سفتَ ّ ًام تصْیش خْد سا جغتجْ کٌیذکتاتخاًِپشًّذُِایچٌذسعاًَ صْست کَ تَ قغوت 

 

 

 تؼذ اص ایي دس جلْی تصْیش هْسد ًظش کلیک کٌیذ ّ تش سّی قشاس دادى تَ ػٌْاى تصْیش شاخص کلیک کٌیذ

 

 



 
 50ّلی دس صْستی کَ تصْیش ّجْد ًذاشت تش سّی قشاس دادى تصْیش اص سایاًَ کلیک کٌذ تصْیش خْد سا دس حجن کوتش اص 

 کیلْ تایت کَ قثاًل آهادٍ کشدٍ ایذ ّ ًام آى سا تَ صْست کاهل ًْشتَ ایذ سا آپلْد کشدٍ ّ تَ ػٌْاى تصْیش شاخص اًتخاب کٌیذ

 

 تْجَ داشتَ تاشیذ اهکاى حذف تصاّیش تا حجن تاال ّ تی ًام تغیاس صیاد اعت

 حاال تَ صفحَ اصلی تاص گشتَ ّ تش سّی اًتشاس خثش کلیک کٌیذ

 

 تثشیک هی گْیین خثش شوا ُن اکٌْى دس عایت قاتل هشاُذٍ اعت

 


