آموزش وبالگ نویسی وژیه وکال و حقوقدا انن
مقدهم ای مختصر رد امر وبالگ نویسی
پس از ثبت نام و ساخت وبالگ در سیستم میزان بالگ  ،شما براحتی صاحب یک وب سایت رایگان می شوید که با
توجه به امکانات خوبی که این سیستم در اختیار کاربران قرار میدهد می توانید براحتی سایت ( وبالگ) خود را راه
اندازی و ارتقاء دهید
اگر روزانه حداقل نیم ساعت وقت صرف کنید و در وبالگ مطالب مفید مرتبط به تخصص خود را بگذارید و روزانه و یا
هفتگی بتوانید مقاالت مفیدی را ارائه دهید در مدت زمان کوتاهی وبالگ شما به عنوان یه وبالگ مرجع و منبع مورد
استفاده همه کاربران اینترنت و عالقه مندان قرار میگیرد و
امتیاز ویژه و قابل اهمیت اینست که بعد از مجبوبیت وبالگ و افزایش آمار بازدیکنندگان ،وبالگ شما به سرعت وارد
سرچ های برتر گوگل خواهد شد
و این یعنی نتیجه نهایی و موفقیت در امر وبالگ نویسی و بازده معنوی و مادی باالتر
مسلما که برخی کاربران فضای مجازی در سطح اینترنت به دنبال مشاوره های حقوقی و وکالی خوبی هستند تا بتوانند
در مورد مشکالت خود راهنمایی بگیرند و حاضر به پرداخت بیشترین هزینه به وکالی کارامد میباشند.

شما میتونید از طریق وبالگ اقدام به مشاوره حقوقی و خدمات قانونی کنید و حق الزحمه خود را دریافت کنید
جهت آموزش های رایگان وبالگ نویسی میتوانید در گروه هایی تحت عنوان انجمن وکال که از طریق برنامه تلگرام فعال
میباشد  ،در لینک زیر عضو شده و از مزایای این انجمن ها بهره مند شوید
(لینک در وبالگ آموزشی قابل مشاهده میباشد)
در انجمن وکال لینک های عضویت پس از تکمیل اعضاء و ورود به گروه جدید تعویض می گردد
هدف از راه اندازی این گروه ها تحت عنوان انجمن وکال ،اینست که گروهی از وکال که عالقه مند به انتشار مطالب و
فعالیت خود از طریق وبالگ در سطح اینترنت هستند،گرد هم بیایند و در زمینه وبالگ نویسی به بحث و تبادل نظر
بپردازند.

وبالگ نویسی فقط رد  6قدم
قدم اول ثبت انم
برای شروع و ثبت نام باید از طریق کامپیوتر،وارد وب سایت میزان بالگ به ادرس
Mizanblog.com

و بعد از قسمت ثبت نام وبالگ جدید ،وارد صفحه ثبت نام شوید و اطالعات کلی که شامل نام کاربری ( که همان ادرس اینترنتی
شما محسوب میشود و بهتراست که در انتخاب نام دقت کنید و نام کوتاه و مرتبط با موضوع فعالیت خودتان وارد کنید
ثبت نام در سیستم وبالگ دهی حقوقی میزان بالگ از لینک زیر
http://blogsazan.com/register.php?d=3

قدم دوم ورود اعضاء هب میز کار وبالگ
پس از ثبت نام از لینک ورود اعضاء ،به وبالگ خود وارد شوید
http://blogsazan.com/login.php?d=3

قدم سوم ورود هب منو تنظیمات وبالگ
در این مرحله وارد میز کار وبالگ خود شده اید،توصیه میکنم که برای شروع وبالگ نویسی ،از بین همه منو ها و توضیحات
موجود در میز کار و برای اینکه دچار سردرگمی نشوید،فقط به ترتیبی که در زیر بیان میکنم پیش بروید
ورود به منو تنظیمات وبالگ

در این قسمت توضیحات کافی در مورد عنوان و شرح وبالگ ،و همینطور گذاشتن یک عکس پروفایل  ،را کامل کنید

قدم چهارم موضوعات مطالب

در این قسمت  ،موضوعات مطالبی رو که قصد دارید در وبالگ ارسال کنید ،دسته بندی کنید ،البته ویرایش و اضافه کردن
موضوعات جدید در هر زمان که بخواهید ممکن است و از این بابت نگرانی وجود ندارد

قدم پنجم ارسال مطلب جدید

از طریق منو ارسال مطلب جدید وارد صفحه ادیتور ارسال و ویرایش مطلب می شوید
در عکس زیر صفحه ادیتور را مشاهده کنید

طبق آموزش در عکس مراحل  4گانه را که با فلش مشخص شده اند طی کنید تا مطلب در وبالگ شما قرار گیرد

قدم ششم انتخاب اقلب وبالگ
در این مرحله از طریق منو انتخاب قالب وبالگ  ،طبق عکس زیر میتوانید یک قالب شیک و زیبا متناسب با موضوع وبالگ خود
انتخاب کرده و دکمه ثبت قالب را کلیک کنید تا قالب بر روی وبالگ فعال شود .

عکس از میز کار و انتخاب قالب وبالگ

ابیتشپن گیری از وبالگ
انتخاب منو پشتیبان گیری از وبالگ  ،با کلیک بر روی دکمه دانلود پشتیبان از کل مطالب وبالگ کلیک کرده تا فایل پشتیبان در
کامپیوتر شخصی شما ذخیره گردد

اینکار جهت امنیت وبالگ و محافظت از مطالب خود در برابر مشکالت احتمالی میباشد،این کار را میتوانید هر هفته و یا هر ماه
بسته به تعداد مطالب جدید خود،انجام دهید

در این  6مرحله مقدماتی آموزش کلی و مختصر وبالگ نویسی ارائه گردید  ،امید است که کاربران عزیر بهره الزم را برده باشند
در آینده آموزش اختصاصی با معرفی کامل تمامی منو های موجود در میز کار و وبالگ نویسی حرفه ای متناسب با موتور های
جستجو گر را شرح خواهم داد
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