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برای  و کامال رایگان چگونه خیلی راحت

 سایت بسازیم؟خودمان یک وب
 کامال تصویری

 برای همه ی افراد چه تازه کار چه حرفه ای

 بدون هیچ پیش زمینه ای

 

 علی اکبر مجیدینوشته ی 

(www.majidi.info) 

 از

www.itwise.ir 

 

 

http://www.majidi.info/
http://www.majidi.info/
http://www.majidi.info/
http://www.majidi.info/
http://www.majidi.info/
http://www.itwise.ir/
http://www.itwise.ir/


 ( می باشد و هرگونه کپی برداری غیر مجاز است.علی اکبر مجیدیتمامی حقوق این کتاب الکترونیک متعلق به نویسنده ی آن )

 

 

 

 برای خودمان یک وبسایت بسازیم؟ و کامال رایگان خیلی راحت چگونه

 ((itwise.irآی تی وایز )در  (majidi.info) علی اکبر مجیدی) نوشته ی 

 

 به وبسایت مورد نظر می روید( Allow)ممکن است در هنگام باز کردن لینک ها، نرم افزار از شما اجازه بگیرد که با کلیک 

 

 چرا باید وبسایت داشته باشیم؟

 

به کشوری است که تمام دنیا در آن حضور دارند. اگر می خواهید در دنیا دیده شوید باید در این  شدن اینترنت در حال تبدیل

 کشور حضور داشته باشید.

 

 اما چگونه؟

 

یکی از مهم ترین قدم ها برای این کار ایجاد یک وبسایت برای خودتان است. داشتن یک وب سایت به معنای داشتن یک آدرس 

 که هر کسی می تواند به آن مراجعه کند و با شما ارتباط برقرار نماید.در این کشور مجازی است 

 

 وبسایت چیست و از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

 

 ( است.hostمیزبانی )( و domainشامل دو قسمت دامنه )یک وبسایت 
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که از دو قسمت نام و پسوند تشکیل شده  izaban.comیا  bootia.netیا  itwise.irهمان نام وبسایت شماست مانند  دامنه

پسوند آن می باشد. پسوند دامنه نشان دهنده ی نوع استفاده  ir.نام دامنه و  itwiseقسمت  itwise.irاست. به عنوان مثال در 

 پسوند سایت هایی است که در ایران هستند. ir.از دامنه است. مثال 

مبلغی را بپردازید. البته دامنه های رایگان با شرایط خاص هم وجود دارند که در برای داشتن یک دامنه باید آن را ثبت کنید و 

( استفاده می subdomain. در اینجا از زیردامنه )چون برای سادگی کار به حداقل ها بسنده می کنم اینجا به آن ها نمی پردازم

 است. izaban.comاصلی یعنی زیر دامنه ی دامنه ی  blog، قسمت blog.izaban.comکنیم. در آدرسی مثل 

 

ایل ف، فضایی است که در اینترنت به شما اختصاص داده می شود تا بتوانید دامنه خود را به آن وصل کنید و هاست یامیزبانی 

های خود را در آن داشته باشید. این فضا همانند فضای هارددیسک کامپیوتر خودتان است منتها در کامپیوتری قرار داده شده که 

 نند.ز می توانند سایت شما را ببیبانه روز به اینترنت متصل است بنابراین بازدید کنندگان سایتتان در هر ساعت از شبانه روش

 تمامی صفحه هایی که در اینترنت می بینید نیز در واقع فایل هایی هستند که در فضاهای میزبانی شده قرار دارند.

مسلما کیفیت هاست پولی باالتر است و دارای پشتیبانی می باشد. اما هاست های  میزبانی ها، هم مجانی هستند و هم پولی،

رایگان برای یادگیری و آزمایش گزینه ی بسیار مناسبی هستند. البته هاستی که اینجا معرفی می کنم، اگر چه رایگان است ولی 

 برای تشویق به استفاده، پشتیبانی دارد و از کیفیت خوبی برخوردار است.

نکته ی دیگر این است که بسیاری از هاست های رایگان برای کسب درآمد از هاستشان، روی سایت شما تبلیغات می گذارند  یک

 اما این یک جزو هاست هایی است که اگر چه رایگان است اما تبلیغات ندارد.

 

 (اینجا)وبسایت چیست؟ به زبان ساده در 

 

 چگونه وبسایت بسازیم؟

 

برای ساختن یک وبسایت نیاز به یک دامنه، یک هاست و طراحی صفحاتی دارید که بازدید کنندگانتان بتوانند آن ها را ببینند. 

شرکت ها و افراد زیادی هستند که این امکانات را در اختیارتان قرار می دهند و در مقابل از شما پول دریافت می کنند. این مبالغ 

 از چند ده هزار تومان تا چند میلیون تومان متفاوت است.
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اما قبل از این که به سراغ آن ها بروید، روشی را به شما معرفی می کنم که می توانید با آن، به راحتی و به صورت رایگان برای 

است و امکاناتی که نیاز دارید با این کار هم با ساختن سایت آشنا می شوید و هم قلق های هخودتان یک وبسایت طراحی کنید. 

 دستتان می آید تا در صورت نیاز سرویس مورد نیاز خود را خریداری کنید.

 

می توانید آن را در  اگر جواب نداد،را کلیک کنید(.  Allowبرای شروع روی لینک زیر کلیک کنید )اگر نرم افزار اجازه خواست 

 مرورگر خود تایپ کنید.

 

www.itwise.ir/fwh 

 

 :که در تصویر مشخص شده است کلیک کنید !Sign Upصفحه ی زیر را مشاهده می کنید. بر روی گزینه ی 
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 با این کار به صفحه ی ثبت نام می روید. ثبت نام در این سایت بسیار راحت است و زمان کمی می خواهد:
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 ام سایتآن خط کشیده شده است، همان زیر دامنه ای است که درباره ی آن صحبت کردیم، در اینجا ن ردر تصویر دوقسمتی که 

 خود را وارد کنید.

 

 نکته: سه

در این سایت قسمت دامنه ی اصلی شانسی است و هر دفعه تغییر می کند. ممکن است برای شما دامنه ی دیگری نشان  -

)تصویر بعدی را  را انتخاب کرده ام sitejadidmanاست و از آنجایی که نام  hostei.comداده شود. در اینجا 

 می باشد. sitejadidman.hostei.com، آدرس سایت من ببینید(

مربع باالی قسمت مشخص شده در تصویر، زمانی استفاده می شود که یک نام دامنه از قبل برای خودتان ثبت داده  -

 به آن کاری نداریم و آن را خالی می گذاریم.باشید که در حال حاظر 

در هر یک از مراحل ثبت نام و بعدا که نیاز بود با نام کاربری )ایمیل( و رمز عبور خود وارد سایت شوید می توانید از  -

س ن آدرآدرس زیر استفاده کنید. فعال به این آدرس نیاز ندارید ولی برای بعدا آن را به خاطر بسپارید )با وارد کردن ای

 می شوید(: هاستتان مستقیم وارد صفحه ی ورود به وبسایت ،کوتاه

 

www.itwise.ir/h 

 

 

 در ادامه مشخصات خود را مطابق تصویر زیر پر کنید:
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 :اتتوضیح

 Your name نام خود را وارد کنید

)دقت کنید که باید ایمیلی در  ایمیل خود را وارد کنید

اینجا وارد کنید که بتوانید وارد آن شوید، چون در مرحله 

 ی بعد یک لینک تایید ایمیل به شما فرستاده می شود(
Your email 

 6)گذرواژه باید حداقل  گذر واژه )رمز عبور( را وارد کنید

 حرف و ترکیبی از حروف و اعداد باشد(
Password 

 Type password again دوباره وارد کنیدگذرواژه را 

 Type two words that your see in متنی که در تصویر می بینید را وارد کنید
the image 

 I agree to Terms of Service )موافقت با شرایط هاست( این گزینه را تیک بزنید

 

 مراجعه کنید )آموزش ساخت ایمیل در جیمیل( اینجااگر ایمیل ندارید، به 

را کلیک کنید. با این کار اگر خطایی در مشخصات وارد شده نباشد، به  Create My Accountبعد از انجام این کار دکمه ی 

مرحله ی بعد می روید. در غیر این صورت خطای موجود با رنگ قرمز نشان داده خواهد شد، آن را اصالح کنید و دوباره 

Create My Account .را کلیک کنید 

 بعد از ثبت نام موفقیت آمیز، این صفحه را می بینید:
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 نوشته شده است. Domainدر اینجا سایت شما ایجاد شده و آدرس آن در زیر قسمت 

 

برایتان آمده را باز کنید.  000webhostمیل خود شوید و ایمیلی از طرف تنها کاری که باید بکنید تایید ایمیلتان است. وارد ای

را نیز چک کنید، اگر بعد  junkیا  spamوشه های )در صورتی که ایمیل را دریافت نکرده اید، چند دقیقه ای صبر کنید و پ

 کلیک کنید تا ایمیل دوباره برایتان ارسال گردد(. Resend Emailمدتی ایمیل نیامد، به این صفحه برگردید و روی 

 زمانی که ایمیل را باز کردید، روی لینکی که در زیر مشخص شده است کلیک کنید تا ایمیلتان تایید شود:
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 تایید شدن ایمیل، اکانتتان فعال شده و ممکن است ابتدا با این تصویر مواجه شوید:بعد از 

 

بدین معنی است که سایت شما در حال ساخته شدن است و ممکن است مقداری  …Building(، Statusدر قسمت وضعیت )

 طول بکشد تا ساخته شود اما زمانش بسیار اندک است.
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آخر می رسید. اکانت شما ساخته شده و حاال زمان آن است که سایت خود را برپا کنید. در پس از طی این مرحله به مرحله ی 

هست که می توانید در آن کلیه ی امکانات هاست خود و فایل های  Go to CPanelاینجا با دو گزینه روبه رو هستید. یکی 

 اقل ها، در اینجا به این گزینه نمی پردازیم.خود را ببینید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید که با توجه به اصل حد

 

 قسمت دوم مربوط به سایت ساز است که کارمان را برای ساختن سایت بسیار ساده می کند. بنابراین آن را انتخاب می کنیم:

 

 

 های از پیش آماده را مشاهده می کنیم:و قالب وارد سایت ساز می شویم با انتخاب این گزینه 
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ها کار ما را بسیار ساده می کنند. تنها کاری که باید انجام دهیم این است که یکی از آن ها را انتخاب کنیم و به صورتی قالب این 

 ها را می بینید.دسته بندی ها ی این قالب تصویر ر سمت چپ که می خواهیم تغییرش دهیم. د

 ( را انتخاب می کنم:Educationدر اینجا من دسته ی آموزشی )
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 ی که در تصویر مشخص شده را انتخاب کرده ام.ظر انتخاب می شود. در اینجا قالبمورد ن قالب Selectا کلیک روی ب

 ( شود:loadگزاری )بار، صبر کنید تا صفحه ی جدید پس از انتخاب قالب
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موس روی هر کدام از قسمت ها  نشانگر قالب خود کنید. با نگه داشتنپس از بارگزاری این صفحه می توانید شروع به ویرایش 

 دکمه هایی برای ویرایش آن قسمت پدیدار می شود.
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برای ویرایش هر قسمت روی دکمه ی مداد در سمت راست کلیک کنید و گزینه ی مورد نظر را انتخاب کنید. می توانید متون و 

 فهرست ها را ویرایش کنید یا عکس ها را تغییر دهید:
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 کردن و کشیدن دکمه ی سمت چپ اجزای صفحه که چهار فلش دارد، می توانید آن ها را جابه جا کنید:با کلیک 

 

 

 

 

 

در باالی صفحه کلیک کنید تا پیش نمایشی از وبسایت خود را  Previewدر هر یک از مراحل ویرایش می توانید روی دکمه ی 

 ببینید:
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 کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود: Saveدر پایان و پس از انجام ویرایش های مورد نظر روی دکمه ی 

 

 

 

 

 شما صاحب یک وبسایت برای خودتان هستید. . اکنونحاال با وارد کردن آدرس سایت خود می توانید آن را ببینید

 وارد هاست خود شوید و تغییرات ایجاد کنید. www.itwise.ir/h آدرس از این به بعد می توانید با وارد شدن به

 

این  است که معموال برای شروع کار اهمیتی ندارد چون گیگابایت 011آن  ترافیکو  مگابایت 0011ی این هاست فضامیزان 

مقدار فضا، همان میزان حجم کل فایل هایی است که می توانید در  برای یک سایت معمولی، بسیار زیاد است. فضا و ترافیک

هاست قرار دهید. ترافیک، میزان عبور و مرور داده ای است که می تواند ماهانه در هاست شما انجام شود. به عنوان مثال اگر یک 

ترافیک ماهانه ی خود را استفاده گابایت از م 011نفر آن را دانلود کنند، شما  01مگابایتی را در هاست خود قرار دهید و  01فایل 

 کرده اید.

 

 پایانی مهم: دو نکته

برای این هاست مهم است که سایت شما بازدید کننده داشته باشد. بنابراین وارد سایت خود شوید و آن را فعال نگه  -

 اگر بازدید کننده هم ندارید، می توانید خودتان وارد سایت شوید. دارید.
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 ( می باشد و هرگونه کپی برداری غیر مجاز است.علی اکبر مجیدیتمامی حقوق این کتاب الکترونیک متعلق به نویسنده ی آن )

 

شما  ( برایwww.itwise.ir/hاین هاست )( و ورود به www.itwise.ir/fwhیی که برای ثبت نام )لطفا از آدرس ها -

ایجاد کرده ام استفاده کنید. به صورت مستقیم هم می توانید وارد سایت شوید، ولی با ورود این آدرس ها هم یک آدرس 

 کوتاه تر دارید و هم از آی تی وایز برای ارائه ی آموزش های بیشتر حمایت می کنید.

این کتاب الکترونیکی را در اختیار دوستانتان بگذارید تا آن ها هم بتوانند برای خودشان سایت ایجاد در صورت تمایل  -

 کنند.

 

 درباره ی نویسنده:

 علی اکبر مجیدی

 

 ،طالعهم ،انگلیسی زبان به. هستم انگلیسی زبان مدرس و مترجم و شناسی زبان ارشد کارشناس

 که رو چیزهایی دارم دوست. دارم زیادی ی عالقه آنالین های فناوری و یادگیری های تکنیک

 .کنند استفاده هم دیگران تا بذارم اشتراک به گیرم می یاد

 aliakbar@majidi.info: ایمیل www.majidi.info: وبسایت شخصی 

 

 

( می باشد و هرگونه کپی علی اکبر مجیدیتمامی حقوق این کتاب الکترونیک متعلق به نویسنده ی آن )توجه: 

 برداری غیر مجاز است.

 

 

 

 بخوانید. لطفا صفحات بعدی را
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 ( می باشد و هرگونه کپی برداری غیر مجاز است.علی اکبر مجیدیتمامی حقوق این کتاب الکترونیک متعلق به نویسنده ی آن )

 

آی تی وایز سایتی  بیایید. آی تی وایز برای دیدن آموزش های بیشتر در مورد طراحی وبسایت و دیگر آموزش های اینترنت به

تفاوت آی تی وایز در کیفیت باالی ارائه ی آموزش ها و تصویری بودن و  برای آموزش های تصویری اینترنت. متفاوت است

 سادگی زبان این آموزش هاست.

 

می توانید در خبرنامه آی تی وایز عضو شوید تا از مطالب جدید آموزشی در ایمیل خود مطلع شوید. برای این کار وارد سایت آی 

 ر قسمت خبرنامه واقع در سمت چپ سایت، ایمیل خود را وارد کنید.تی وایز شوید و د

 

 

 

 آدرس وبسایت ما:

 

www.itwise.ir 
 

 www.facebook.com/itwise.irبوک آی تی وایز:  سفی

 

 

 

 می باشد. گروه دانش بوتیا.نتآی تی وایز زیر مجموعه ای از 
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 ( می باشد و هرگونه کپی برداری غیر مجاز است.علی اکبر مجیدیتمامی حقوق این کتاب الکترونیک متعلق به نویسنده ی آن )

 

 

 

 

Knowledge is Power! 
 

گرد هم ایجاد شد. هدف ما در این مجموعه  «دانش قدرت است!»و با شعار  10در سال  بوتیا.نتگروه دانش 

از نظر ما دارا بودن این  .است تا دانش خود را به جامعه ارائه دهند در زمینه های مختلف آوردن افراد متخصص

  دانش حق جامعه ی ماست.

 :بوتیا.نتوبسایت گروه دانش 

 

www.bootia.net 
 

 www.facebook.com/BootiaNetGroupفیس بوک بوتیا.نت: 

 

 فعالیت آن ها افزوده خواهد شد. تعداد و بربه مرور روه ایجاد شده که تا کنون چندین وبسایت توسط این گ

 

 ( است.www.izaban.comیکی دیگر از مهم ترین زیرمجموعه های بوتیا.نت، آی زبان )
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 ( می باشد و هرگونه کپی برداری غیر مجاز است.علی اکبر مجیدیتمامی حقوق این کتاب الکترونیک متعلق به نویسنده ی آن )

 

 

 ( را می شناسید؟iZabanآیا آی زبان )

 

 

 آی زبان، مرکزی است جامع و آنالین برای زبان انگلیسی

 www.facebook.com/iZabanPageفیس بوک آی زبان: 

 بخش های مختلف آی زبان:

 

 که شامل: خانه آی زبان

 

 صفحه ای ساده برای دسترسی سریع به خدمات آی زبان، جست و جو در آی زبان 

  جدید به آن اضافه می شود و می بخش کلمه های جدید که هر روز یک کلمه

 توانید توضیحات آن را همراه با معنی فارسی آن ببینید

 بخش تازه های وبالگ نیز آخرین نوشته های وبالگ آی زبان را نشان می دهد 

 
www.izaban.com 

 

 واهد داشت.با ورود به صفحه ی اصلی به قسمت های دیگر دسترسی سریع خ

 

 

 : آموزش آنالین زبان انگلیسیآموزش

 

edu.izaban.com 
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 ( می باشد و هرگونه کپی برداری غیر مجاز است.علی اکبر مجیدیتمامی حقوق این کتاب الکترونیک متعلق به نویسنده ی آن )

 

 

 

 : وب نوشته های آی زبان شامل آموزش، نکته ها، فنون یادگیری و ...وبالگ

 

blog.izaban.com 
 

 

 : سفارش آنالین ترجمهترجمه

 

trans.izaban.com 
 

 

 : گلچین بهترین محصوالت آموزش زبانفروشگاه

 

store.izaban.com 
 

 

: انجمن تخصصی آنالین در زمینه های آموزش و یادگیری زبان انگلیسی، جامعه آنالین

 ادبیات انگلیسی، ترجمه و زبان شناسی

 
comm.izaban.com 

 

 

و غیره  ها، تدریس خصوصی ها آگهی های مربوط به آموزشگاه: شامل آگهی های آی زبان

 با تفکیک شهر و خدمات

 

ads.izaban.com 
 

 

در وبالگ عضو  موجودخبار و نوشته های وبالگ آی زبان، در خبرنامه آی زبان برای مطلع شدن از جدید ترین ا

 شوید.

: در زمان نوشته شدن این کتاب الکترونیک تمامی قسمت های آی زبان فعال نیستند و به زودی فعال توجه

 خواهند شد. با عضویت در خبرنامه از فعال شدن قسمت های مختلف آگاه شوید.
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