ﻗـﺎﻟﺐ ﻫـﺎی آﻣـﺎده ﯾـﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻـ؟ – ﮔـﺎم اول در
ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘ دارد

ﺗﻮ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی آﻣﺎده ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا در ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه و اون ﻧﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺖ.

آﻏﺎز ﯾ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺮوع ﯾ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘ ﻫﺴﺖ
و ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾ ﻣﻐﺎزه ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺷﺮوع ﻓﺮوش ﻟﺒﺎس ﺗﻮ اون ﻣﺎن ﺑﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﻮن
داﺋﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻫﺮ روز ﺳﻌ ﻣﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اون رو ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﯾﻦ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﯿﻦ دﻗﯿﻘﺎ

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ و ﺳﺎﯾﺖ زدن ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯿﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ زدن ﺑﺎ ﻣﻐﺎزه زدن آﻧﭽﻨﺎن
ﺗﻔﺎوﺗ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮔﺮ دﯾﺪﺗﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺴ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﯾﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع دﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس
اون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ رو ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ دﯾﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻫﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮح اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻ

ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رو ﺧﻮدﺗﻮن ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺲ ﮐﺮدﯾﻦ وﻗﺘ وارد ﯾ ﺳﺎﯾﺘ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﻮﻟ و
ﻣﺘﺪاول ﯾ ﻣﺤﺼﻮﻟ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ و ﯾ ﺳﺎﯾﺘ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺧﺮﯾﺪ رو ﺗﻮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻃﺮاﺣ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﮐﻪ دارد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ و ﮐﺎﻣﻼ وﻗﺘ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺣﺘ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎ ﯾﺴﺎن

ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮﻟ رو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺘ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ؟!
ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠ از ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻓﺮوش ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻬﺮﺗﻮن ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﺸﻮن ﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻣﯿﻔﺮوﺷﻦ وﻟ وﻗﺘ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﯾ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ؟!
رﻗﯿﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﮐﻤ ﺑﻨﻪ ﻃﺮح وب
ﺳﺎﯾﺖ رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﺷﻮن رو در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺘ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ را از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دارد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اون وب ﺳﺎﯾﺖ رﻗﯿﺐ ،از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی و ﻃﺮاﺣ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ وردﭘﺮس ﭼﻘﺪر آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻦ؟

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ راه اﻧﺪازی ﯾ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن را دارﯾﺪ وردﭘﺮس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس ﻧﯿﺰ ﯾ از ﻣﺰاﯾﺎﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺎزار ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎز ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
وردﭘﺮس ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘ ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻓﺮوﺷﺎﻫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮه و ﺷﻤﺎ واﺳﻪ
راه اﻧﺪازی وردﭘﺮس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﻪ ﺳﺮور ﯾﺎ ﻫﺎﺳﺖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺴ دارﯾﻦ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﻧﺤﻮه دﯾﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در وردﭘﺮس
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد وﻗﺘ وردﭘﺮس رو ﻣﯿﺸﻨﻮن ﻓﺮ ﻣﯿﻨﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ وردﭘﺮس ﻣﯿﺸﻪ ﻓﻘﻂ وﺑﻼگ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ ﯾﻪ
ﺟﻮراﯾ درﺳﺘﻪ ﭼﻮن وردﭘﺮس در اﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی وﺑﻼگ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪا ﺑﺮای

ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ اﻻن در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻨﺪ.
دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب وردﭘﺮس ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در راه اﻧﺪازی و ﺗﻤﯿﻞ ﺳﺎﯾﺖ
آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺪاوم و رﻓﻊ ﺑﺎگ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺎﻧﺎت
ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﻮدن وردﭘﺮس در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻤ ﮐﺮده ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و
ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾ ﺗﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ
ﺳﺌﻮ ﻗﻮی و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
و ﮐﻠ ﻣﻮرد دﯾﻪ ﮐﻪ اﮔﻪ ﺑﺎﻫﺎش ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺪوﻧﯿﺪ…
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺗﻮﺳﻌﻪ اش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾ ﺗﯿﻤ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾ اﺳﺮﯾﭙﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﯿﺪ اون ﻧﺮم اﻓﺰار رو ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮارد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻮن ﻓﺮد و ﺗﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﺮی ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ
ﮐﻤ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی آﻣﺎده آری ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ؟
اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی آﻣﺎده اﺻﻼ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫ ﻧﯿﺴﺖ وﻟ ﺷﺮط ﻫﺎﯾ داره ﮐﻪ اﮔﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﻮن ﺑﺮﺳﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد‐ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اون ﻫﺎ رو ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‐ ﻣﺸﺨﺼﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﯾ وب
ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾ ﮐﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﻣﺤ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ اون ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﺘﺎن رو ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‐ از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﺘﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎﯾ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮ ﻣﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ اون ﺻﻨﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻨﺪ.
از ﻗـﺎﻟﺐ ﻫـﺎﯾ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮوزرﺳـﺎﻧ دارﻧـﺪ و ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧ اراﺋـﻪ ﻣﯿﻨﻨـﺪ‐ از ﻗـﺎﻟﺐ ﻫـﺎﯾ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎگ ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻓﻨ و اﻣﻨﯿﺘ رو رﻓﻊ ﻣﯿﻨﻨﺪ و
ﻗﺎﻟﺒ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ اون ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
از ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌ ﻗﺎﻟﺐ وردﭘﺮس ﺧﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﻨﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر دارن ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾ اﯾﻦ ﻣﻮرد
اﺷﺎره ﻣﯿﻨﻢ
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻢ در ﭘﺮوزه ای ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺘ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﻢ از ﺳﺎﯾﺘ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ اش رو
ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺳﻌ و ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ اﺻﻼ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﯿﻠ ﺧﻮاص در ﮐﺪﻫﺎی ﻗﺎﻟﺐ ﻟﯿﻨ ﻫﺎﯾ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اون ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﯾ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ژاﮐﺖ و اﯾﻨﻮﺗﻮ
ﻣﻨﺒﻌ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﻨﻢ ازﺷﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ  envatoدر ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﺳﺎﯾﺖ ژاﮐﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻗﻮاﻧﯿﻦ  uiو  uxﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ

ﺣﺘ اﮔﺮ از ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﺪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﯾ ﺳﺎﯾﺘ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﯾ ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻣﺸﺨﺼـﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺎﯾﺖ ﻋـﺲ و اﻟﻤـﺎن ﻫـﺎی ﮔﺮاﻓﯿـ ﻫﺴـﺖ ﺣﺘـ اﮔـﺮ ﺧﻮدﺗـﺎن در ﮐـﺎر
ﮔﺮاﻓﯿ وارد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﯾ ﻃﺮاﺣ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿ ﺳﺎﯾﺖ رو ﺑﻪ اون ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و از
ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ رو از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﮔﺮاﻓﯿ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ.
ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺌﻮ داﺧﻠ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﻓﺮﻗ ﻧﻤﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﯾﺎ آﻣﺎده دارﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺌﻮ داﺧﻠ رو ﺗﻮ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮد
رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﻠﺖ اﺑﺘﺪاﯾ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺴﺖ اﮔﺮ درﺳﺖ و اﺻﻮﻟ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪا ﺗﻮ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺧﯿﻠ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﻪ وﻟ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻤﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺌﻮ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ

ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﻣﺜﻼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺧﻮب و ﯾﻮﻧﯿ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺻﻼ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘ رو ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.

ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ ،ﺧﺎرﺟ و ﯾﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﯾ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺌﻮ ﺗﻨﯿﺎل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺖ؟

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﭼﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﻮن ﯾﺎ ﯾ ﺗﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ
ﻣﻮرد رو ﺑﺮاﺗﻮن اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و از ﺑﺤﺚ زﻣﺎﻧ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺻﺒﺮ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﮐﻤ رو دارن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺧﻮد در دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ درد ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﻮاردی ﮐﻪ رﺳﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ داﻧﺸﺎه ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از درآﻣﺪ ﻫﺎی
ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪﺷﻮن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮاﺷﻮن دارد.
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﻼ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش و درآﻣﺪ زاﯾ دارﻧﺪ ﺻﺤﯿﺤﺶ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺳﺌﻮ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﺳﺎﯾﺘﺸﻮن ﺑﻨﻦ و اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر

اون ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﺒﺎﺷﺪ اون ﮐﺎرﺑﺮ رو از دﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﭼﻮﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ وردﭘﺮس را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ
ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ؟

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﻃﺮح اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﻮب ﻫﺴﺖ.
ﯾ ﺳﺎﯾﺘ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﺑﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺑﺎزار رو ﺑﺴﻨﺠﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﺘﺶ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯿﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ

وﻗﺘ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺷﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻧ آﺑ ﻣﯿﺮود و ﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺳﺎده اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺳﺒ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ و در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﯾ رﻧ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺳﺎﺧﺖ ﯾ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی در ﭼﺸﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻠﻔﯿﻖ رﻧ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎری ﻣﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد و اون ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ رﻧ ﺳﺎزﻣﺎﻧ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ رﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه اﯾﻢ آﺑ
ﻫﺴﺖ ﭼﺮا؟

ﭼﻮن رﻧ آﺑ در رواﻧﺸﻨﺎﺳ رﻧ ﻫﺎ ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ رو ﺑﻪ ﻣﺎ اﻟﻘﺎء ﻣﯿﻨﺪ
ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ رﻧ ﻗﺮﻣﺰ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎ درد ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪش
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﻓﻮﻧﺖ واﺣﺪ

ﻓﻮﻧﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻨ در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﯿﻠ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ ﻫﺴﺖ
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ از ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮوز ﻫﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻼ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ب ﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﻨﻌﺖ
وب ﺑـﺮای ﺳـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸـﺪ وﻟـ در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ ﻓـﻮﻧﺖ اﯾـﺮان ﺳـﻨﺲ ﺟـﺎی اون رو ﮔﺮﻓـﺖ ﭘـﺲ
اﺳﺘﻔﺎده از اون ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺲ ﻗﺪﯾﻤ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن و ﺑﺮوز ﻧﺒﻮدن رو اﻟﻘﺎء
ﻣﯿﻨﺪ.

اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻦ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ 1.1rem
ﺳﺎﯾﺰ ﻓﻮﻧﺖ ﻫﻢ ﯾ ﻣﻮرد دﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ از ان ﻫﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻨﺪ اﻧﺪازه اش را ﺑﺮدارﯾﺪ و در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ

ﯾ از ﻧﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی آﻣﺎده زﯾﺎد ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎد اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ وﻗﺘ ﯾﻪ ﺗﯿﻤ ﯾ ﻗﺎﻟﺐ
رو در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﻪ ﺳﺮی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺘﻮﻧﻦ ازﺷﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾ ﺳﺮی ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﮐﺪﻫﺎﯾ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻼ ﺷﻤﺎ از اوﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﻨﯿﺪ وﻟ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﮔﺮ ﺣﺬﻓﻢ ﮐﻨﯿﺪ

در آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪﯾﻦ.
در ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺷﻪ و ﮔﻮﮔﻞ ﯾ از ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ رﺗﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮاﺗﻮن اﻫﻤﯿﺖ داره ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ای رو ﻫﻢ
در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﺘﺎپ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮدﺗﻮن رو ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﯾﺰ ﭼﻮن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮ ﮐﻨﺪ
ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ

اﻻن دﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺰش ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ رو در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣ

دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن آﻣﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺠ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده و آﻣﺎده ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻨﯿﺪ و ﺣﺘ ﺗﻮ اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اون ﻗﺎﻟﺐ از ﻟﺤﺎظ رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ ﺑﻮدن رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻤﺎن ﻫﺎﯾ ﺧﻮد را در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮﺧ از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﺎپ درﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﻮن داده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ رو در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺣﺘﻤﺎ ﭼ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﮐﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮﯾﺪ

اﮔﺮ ﻗﺎﻟﺒﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻫﺴﺖ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾ اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻬﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از رﻗﯿﺒﺎﻧﺘﺎن

ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻢ ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻣﺎﻧﺎﺗ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺷﻔﺖ زده ﮐﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺘ ﺣﺮﻓﻪ ای در

ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت و راﺣﺘ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻬﺒﻮد و آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﺮح و اﻣﺎﻧﺎت ﻗﺎﻟﺐ

ﯾ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی آﻣﺎده آﭘﺪﯾﺖ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎگ ﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت ﺧﻮد را در ﻃﻮل زﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ وﻟ اﮔﺮ ﻗﺎﻟﺒﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻫﺴﺖ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾ ﺳﺮی اﻟﻤﺎن ﻫﺎﯾﺘﺎن
را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻣﺎﻧﺎت ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر و در ﻃﻮل زﻣﺎن آﻧﻬﺎ رو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺲ
ﺧﻮش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ اﮔﺮ ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ

اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﯿﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رو دارﯾﻦ از ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺣﺘﻤﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی آﻣﺎده رو ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮی دارﯾﺪ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﯿﺪ از ﻃﺮح
ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺘ از ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮی ﻧﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﮐﺪ ﻫﺎ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎرﮔﺬاری آن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎرش ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

