
 
 

 :سایت جدید طراحی نمای ظاهرینکاتی درباره 

 .در پشت زمینه تمامی صفحات پترن تکرار شونده رو به رو وجود دارد تا اصالت فرهنگ شیعی در سایت حفظ گرددپترن بک گراند:  -1

اعداد مفهومی است به عنوان و همچنین بخش بندی موضوعی، اعداد در نظر گرفته شده برای اندازه های قسمت های مختلف  :اعداد و ارقام -2

 بخش تقسیم بندی شده است و... . 11پیکسل است، کل محتوای سایت در  111واره ثابت می باشد مثال اندازه هدر سایت که هم

متناسب با مرورگر تلفن های هوشمند، تبلت و ... به منظور سهولت استفاده از مطالب سایت در اندازه های مختلف )رزولیشن(  قابلیت رسپانس: -3

 سایت به صورت کامال رسپانسیو طراحی شده به گونه ای که کاربر بتواند به راحتی به همه بخش های آن دسترسی داشته باشد.

 

 :سایت جدید امکانات

درختواره سمت راست که در صفحه نخست شبیه گانه سایت از روش های مختلفی می توان استفاده کرد. 11برای دسترسی به بخش های  سی به مطالب:روش های دستر -1

عناوین ، دشونآیکون های باالی صفحه که همیشه در دسترس می باشند و متناسب با رزولیشن صفحه نمایش به ترتیب اولویت نمایش داده می ، سایت مپ عمل می کند

باکس های صفحه نخست که همواره به روز ترین مطالب مرتبط با بخش مربوطه نمایش ، گانه بخش های اصلی که همواره از سمت چپ صفحه قابل دسترس می باشد6

 داده می شود.

در تمامی صفحات، این امکان به صورت سه آیکون مجتمع  به منظور سهولت در دسترسی به امکان ارسال سوال روشهای ارتباطی برای دریافت پاسخ پرسشهای مخاطبان: -2

 در هدر سایت قرار داده شده تا در ضمن مطالعه مطالب نیز امکان ارسال سوال وجود داشته باشد.

درختواره جستجو نمود. در هر بخش سایت درختواره همان بخش نمایش داده می شود که می توان در موضوعات  جستجو در عناوین درختواره و مطالب هر بخش: -3

 ند.همچنین در کل محتوای آن بخش نیز می توان عبارت مورد نظر را یافت. الزم به ذکر است هر کدام از این جستجو ها به صورت مستقل عمل می ک

ی هدر سایت می باشد استفاده نمود. قابل به منظور سهولت در دسترسی به مطلب خاص می توان از این امکان که جزء آیکونها جستجوی پیشرفته در همه مطالب سایت: -1

 ذکر است این امکان در سایت قدیم نیز وجود داشت اما در سایت جدید موتور جستجو بهینه شده و سرعت و دقت آن افزایش یافته است.

 د دارد.برای تمامی مطالب و محتوای ارائه شده در سایت این قابلیت وجو قابلیت اشتراک گذاری، درج نظر و چاپ مطالب: -5

ارج نهادن به نظرات مخاطبین و همچنین رفع شبهات احتمالی درباره مطالب ارائه شده که ضمن ارسال نظر توسط آنان مطرح می شود، بخش به منظور  اتاق گفتگو: -6

 آن مشاهده نمایند.جدیدی به نام اتاق گفتگو ایجاد گردیده که مخاطبین می توانند پرسش و پاسخ های مطروحه را در ذیل مطالب مرتبط با 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

آیکون های دسترسی 

 سریع برای ارسال سوال

گانه  6عناوین 

 موضوعات اصلی سایت

آیکون های دسترسی به 

 مطالب سایت

درختواره: در صفحه نخست و صفحاتی که فاقد درخت 

 موضوعی هستند همواره سایت مپ نمایش داده می شود 

روشهای مطالعه و 

 دریافت کتاب منتخب

 انتخاب آلبوم تصاویر، صوت و فیلم

 با قابلیت پخش صوت و فیلم
 انتخاب نوع نرم افزار

گزینه ای برای دسترسی 

 به لیست مطالب

انتخاب متن، صوت، فیلم 

 دروس با قبلیت پخش



 
 

گانه 6باز شدن عناوین   

 موضوعات اصلی سایت

باز شدن درختواره 

 )سایت مپ(

امکانات دردسترس برای 

 این صفحه

آیه فعال که ترجمه آن نمایش داده می شود یا در حال قرائت می باشد. همچنین امکان کلیک بر روی آیه 

قرآنی، پخش صوت، نمایش تفسیر وجود داردمد نظر به منظور نمایش ترجمه، استفاده از گراف   

در تمامی صفحات با کلیک بر روی عنوان 

 هدر به صفحه نخست منتقل می شویم

برای هر یک از امکانات در نظر گرفته شده یک منوی باز 

رد که می توان از ابزارهای آن استفاده نمودشوند وجود دا  



 
 

  

ترجمه و تفسیر آن استفاده نمود. همچنین مادامیکه با کلیک بر روی هر آیه می توان به محل آیه مورد نظر رفت و از 

 عبارت جدیدی جستجو نشود، با انتخاب ابزار جستجو نتیجه جستجوی قبلی نمایش داده خواهد شد

فحه ای که در عنوان ص

 آن هستیم

اسکرول صفحه هم با ماوس و هم 

 به صورت تاچ در دسترس است

جستجو در متن قرآن، ترجمه، تفسیر 

 و همچنین ریشه های قرآنی



 
 

لی به منظور سهولت در ارسال سوال پنجره ارسال سوال بر روی مطلب در حال مطالعه باز می شود تا در صورتیکه راجع به مطلب مورد مطالعه سوا گزینه ارسال سوال  

  مطرح باشد بتوان آن را ارسال نمود. نکته قابل توجه اینکه سواالتی که از این طریق ارسال می شونددر اتاق گفتگو نمایش داده نمی شوند 



 
 

 

 

 

 

  

آیکون نمایش 

 لیست مطالب

جستجو در متن 

 مطالب بخش

جستجو در 

 درختواره موضوعات

موضوع فعال که مطلب آن 

 در حال نمایش است

محل موضوع فعال در درختواره  که 

 مطلب آن در حال نمایش است

گزینه های چاپ، درج نظر و 

 اشتراک گذاری مطلب

تعداد بازدیدگنندگان مطلب در 

 حال مشاهده



 
 

 

  

گزینه درج نظر به منظور مطرح شدن نظر مخاطب در اتاق گفتگو می باشد. لذا همان 

 طور که در شکل مشاهده می کنید وارد نمودن نام و ایمیل ضروری است



 
 

 

  

ابزار بزرگنمایی 

 تصاویر

نمایش و عدم نمایش 

 لیست عکسها

پخش خودکار 

 تصاویر

تمام صفحه نمودن 

 پخش تصاویر

ضمنا نمایش عکس قبل و بعد، 

 تاچ صفحه نیز فعال می باشد

لیست تصاویر در موضوع 

 انتخاب شده
عنوان موضوعی تصاویر در 

 حال نمایش



 
 

 

  

تعداد صفحات نتایج 

 جستجو

بخش هایی که می خواهیم عملیات 

 جستجو در مطالب آن انجام شود

برای  عبارت مورد نظر

 جستجوی پیشرفته
 آیکون جستجوی پیشرفته نتایج جستجوی پیشرفته



 
 

 

این آیکون در صفحه اتاق میهمان به عنوان تماس با ما بوده 

 و مطالب درج شده در همین صفحه نمایش داده خواهد شد

انتخاب بخشی که می خواهیم 

را به وی ارسال کنیمنظر   

با انتخاب آیکون درج نظر در اتاق میهمان یا آیکون تماس 

 با ما از آیکون های هدر، پنجره ارسال نظر باز می شود


