
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ورود به حساب کاربری 

 جهت ورود به حساب کاربری از طریق لینک  زیر  اقدام کنید:

login.php-http://shialife.org/wp 

 کلیک کنید. «ورود»سپس نام کاربری یا نشانی ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنید و بر روی 

 

 کلیک کنید ، « رمز عبورتان را گم کرده اید؟»در صورتیکه رمز خود را فراموش کردید بر روی 

 جدید ایمیل یا نام کاربری خود را وارد کنید تا رمز جدید به ایمیلتان ارسال شود.  در صفحه

 

 افزودن نوشته
 می شوید.حساب کاربری هدایت «  پیشخوان »پس از ورود به سایت به صفحه 

 از دو مسیر زیر می توانید جهت افزودن نوشته جدید در سایت اقدام نمایید :

 «نوشته« / »تازه +»نوار باالی صفحه : قسمت  -1
 «افزودن نوشته« / »نوشته ها»نوار سمت راست صفحه :   -2

  

http://shialife.org/wp-login.php


 خواهد شد:مطابق تصویر زیر بر روی مرورگر شما باز ای صفحه «  افزودن نوشته»پس از ورود به صفحه 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

د جذاب و نوشته ی شما در وبسایت با این عنوان به نمایش گذاشته می شود. در انتخاب عنوان سعی کنید از عبارت های گویا استفاده کنید، عنوان بایافزودن عنوان :  -1
 جان مطلب باشد همچنین در انتخاب عنوان سعی کنید بسیار کوتاه یا بلند نباشد.دورنمایی از 

1 

2 

3 
4 
5 



را « کالسیک» بلوک« قالب بندی»کلیک کنید. سپس مطابق تصویر  از طریق کشویی »               «   جهت افزودن متن در باالی صفحه یا زیر عنوان  بر روی عالمت  افزودن متن : -2
 انتخاب نمایید.

 

گزینه های دیگری در اینجا موجود است که به چند فقره از آنها که کاربرد بیشتری دارد اشاره 
 می کنیم: 

. دقت داشته می باشد این بلوک جهت اضافه کردن تصویر در ضمن نوشته  
 باشید تصویر  اصلی نوشته از این قسمت قابل ویرایش نیست

همانگونه که از عنوان بلوک مشخص است  کاربرد آن جهت افزودن سرفصل  یا  
جهت ادامه « کالسیک»نوشته هاست. پس از تیتر مجددا باید از بلوک  تیتر به 

 نوشته استفاده کنید

نوشته شما نیاز به چند تصویر یا همان گالری تصاویر دارد از این بلوک جهت اگر 
 شته استفاده کنید.نمایش تصاویر متعدد در نو

در صورتیکه نوشته نیاز به افزودن پادکست یا صوت دارد از طریق این بلوک به 
 راحتی صوت مورد نظر خود را آپلود و در نوشته بارگذاری کنید.

 چنانچه بخشی از نوشته شما به نقل از وبالگ ، سایت و یا شخص دیگری می باشد 
 .و می خواهید از باقی نوشته متمایز باشد از این بلوک استفاده کنید

 

  

  

  

  

توجه داشته باشید نمایش مطالب در وبسایت 
بر اساس چینش انجام شده در این قسمت 

مطابق می باشد. همچنین شما می توانید 
 تصویر بلوک ها را به باال یا پایین منتقل کنید :



ع و  دسته ها :  -3 محتوای مطلب یک یا چند دسته بندی انتخاب نمایید. این کار را میتوانید از نوار سمت چپ صفحه قسمت پس از اتمام نوشتار متن، باید متناسب با موضو
مچنین انجام دهید. دقت داشته باشید حتما مطلب را در دسته بندی مرتبط قرار دهید این کار به نمایش صحیح پست در دسته بندی ها کمک می کند، ه« دسته ها« / »سند»

 مل بیش از یک دسته می باشد حتما تمام دسته های مرتبط با آن را انتخاب نمایید.اگر مطلب شما شا
سیار باید دقت برچسب ها به موتور های جست و جو گر و خواننده کمک می کنند تا از طریق کلید واژه ها محتوای متناسب را پیدا کنند. در انتخاب برچسب ببرچسب ها :  -4

را فشار دهید تا کلید واژه  Enterرت تک واژه یا نهایتا دو واژه ای در قسمت برچسب ها تایپ کرده و بعد از هر کلید واژه کلید مطلب را بصو داشته باشید و کلیدواژه های اصلی
 ثبت شود.  

 و از این قبیل تقویت بدن قوای جنسی، سویق،ضد صفرا، استخوان ساز، مثال اگر مطلب شما در رابطه با خواص سویق می باشد از این کلید واژه ها می توانید استفاده کنید: 
طب اسالمی و از این قبیل واژه ها در تمامی مطالب به باالرفتن  دقت داشته باشید استفاده از کلید واژه های اصلی سایت مانند : سبک زندگی، زندگی شیعی، زندگی سالم،

 د واژه های اختصاصی از این کلید واژه ها نیز در تمامی مطالب و پست ها استفاده کنید.بازدید سایت توسط خوانندگان کمک می کند. بنابراین عالوه بر کلی

 

مهمترین بخش زیبایی نوشته انتخاب تصویر مناسب با متن و با کیفیت می باشد. تصویر شاخص در صفحه تصویر شاخص :  -5
مایش داده می شود. بنابراین از انتخاب تصاویر کم اصلی سایت در کنار خالصه متن شما و در صفحه متن بصورت نوار باالی متن ن

 نامربوط به متن جدا خودداری کنید. کیفیت و 
کلیک « قرار دادن به عنوان تصویر شاخص»بر روی بخش « تصویر شاخص«/»سند»جهت بارگذاری تصویر شاخص از طریق بخش 

 کنید.
 
 
 
 



کلیک « پرونده هابارگذاری »سپس از پنجره ی باز شده بر روی زبانه ی  
از رایانه شخصی خود تصویر را انتخاب « گزینش پرونده ها»کنید و از تب 

نمایید یا تصویر را به داخل کادر بکشید. پس از اتمام کار بارگذاری تصویر 
در سمت چپ صفحه کلیک کنید تا عکس شما « گزینش»بر روی کلید 

 انتخاب شود.
رده اید می توانید از طریق زبانه درصورتیکه تصویر را از قبل بارگذاری ک

 تصویر خود را انتخاب نمایید.« کتابخانه پرونده های چند رسانه ای»

 

 سئو نوشته
 پس از وارد کردن تمام اطالعات نوشته الزم است تا سئو نوشته یا خوانایی نوشته را مورد بررسی قرار دهید.

گوگل کسب  یجستجو جیدر نتا یبهتر گاهیتا جا میده یمحتوا انجام م دیو تول ییمحتوا یاستراتژ نییتع ت،یسا یکه در طراح ییها تیمجموعه فعال بصورت مختصر سئو یعنی 
  .میجذب کن تیسا یبرا یشتریب دکنندهیکرده و بازد

 که کار را برای رفع اشکاالت نوشته و بهبود سئو راحت تر می کند. جهت آنالیز و بهبود سئو سایت استفاده می کنیم Yoast Seoاز افزونه ی  Shialifeما در سایت 

  :  Yoast SEOآشنایی با سیستم کاری 

 روبرو می شوید که گزارشی از  سئوی نوشته و گزینه های دیگر را در اختیار شما قرار می دهد.« Yoast SEO Premium»اگر به انتهای نوشته خود بروید با پنجره ی 

  



 

 تب سئو :  -1
در این بخش شما می توانید آنچه در صفحه جست و جوی 

 گوگل به کاربر نشان داده می شود را ویرایش کنید.
می توانید از همان عنوان «  عبارت کلیدی کانونی»در بخش 

 نوشته خود استفاده کنید
همان جعبه نمایش مطلب شما در صفحه ی جست « اسنیپ»

کلیک « ویرایش اسنیپ»لید و جوی گوگل می باشد  بر روی ک
، عنوان نوشته را قرار دهید، سپس « نامک»کنید و در قسمت 

تیتر ها و سرفصل های بکار رفته در «  توضیحات متا»در قسمت 
نوشته یا عبارتی مختصر از نوشته خود که مخاطب با خواندن آن 

عالقه مند به خواندن ادامه مطلب در وبسایت می شود را 
 اضافه کنید

کلیک کنید تا « بستن ویرایشگر اسنیپ»پایان بر روی کلید در 
 تغییرات شما ذخیره شود.

 
 

  



 تب خوانایی : -2
در این بخش نتایج آنالیز میزان خوانایی نوشته ی شما نمایش 

و « مشکالت»این بخش به طور کلی به دو قسمت ، داده می شود
 تقسیم می شود.« نتایج خوب»

طول »، «توزیع زیر عنوان»این قسمت معیار های مورد بررسی در 
می باشد.در هر بخش با توجه به « طول پاراگراف»و « جمله

اطالعات ارائه شده نوشته را ویرایش کنید، از آنجا که آنالیز به 
صورت آنالین انجام می شود در صورتیکه مشکالت نوشته برطرف 

ا شود عالمت آدمک در کنار تب خوانایی به صورت سبز تغییر پید
 می کند و می توانید نوشته را منتشر کنید

 .دیگر اجتناب می کنیم تنظیماتاز آنجا که بنای این نوشته بر اختصار و بیان موارد اصلی ویرایش نوشته می باشد از ذکر 

 

 انتشار نوشته
پیش »شود قبل از انتشار از طریق کلید  توصیه می در سمت چپ صفحه می توانید استفاده کنید. « انتشار»جهت انتشار مطلب از کلید در پایان 

 حتما پیش نمایش نوشته را بررسی کنید و درصورت عدم وجود مشکل اقدام به انتشار نمایید.  «نمایش

وضعیت و مشاهده «/»سند»توانید از طریق تب  در صورتیکه برای انتشار به تنظیمات بیشتری مانند: انتشار به صورت خصوصی یا رمزدار و یا انتشار در تاریخ آینده و ... نیاز دارید می
 اقدام به ثبت تغییرات نمایید.« پذیری

 89دی  23تهیه و تنظیم : حیدر امید 


