
 به نام خدا

6دختران عاشورایی فرهنگ   

 نشانی وبالگ

 
ونام خانوادگی مدیروبالگنام   نام وبالگ : 

  متن دروبالگفرم امتیازدهی به وبالگ های برپایه 

 معیارها امتیاز مطلوب  امتیاز کسب شده
.ذکرمنابع مورداستفاده درهرپست برای ارجاع خواننده 0 01   

درفواصل زمانی کم.به روز رسانی مطالب وبالگ 0 01   

.استفاده کمتر از مطالب کپی شده از سایت های دیگر3 01   

.رعایت سبک یکسان وبالگ درتمامی پست ها )رسمی،غیررسمی،شخصی و...(4 01   

.میزان اهمیت دادن نویسنده به نظرات وبازخوردآن درپست های بعدی 5 01   

.ارزش اطالعاتی مطالب برای مخاطبان ویژه وبالگ 6 01   

.به کارگیری زبان فاخر ومتناسب با مخاطبان فرهنگی7 01   

.استفاده از عنوان کوتاه وهدایت گرموضوع برای هرپست 8 01   

.تناسب محتوابامتن فراخوان دختران عاشورایی 9 01   

 مجموع امتیاز ها 041 

طراحی وکدنویسی فرم امتیازدهی برپایه   

 معیارها امتیاز مطلوب امتیاز به دست آمده
.نشانی مناسب ومرتبط با محتوای وبالگ 0 01   

.استفاده مناسب از اسکریپت نویسی پویا )حذف کدهای غیرضروری(0 01   

کمزمان مدت .بارگذاری ومشاهده صفحه در3 01   

  و با کیفیت مناسب .استفاده از تصاویر کم حجم 4 01 

.طراحی سرصفحه مناسب برای وبالگ5 01   

اجزای قالب وگرافیک کاربرپسند.قالب کم حجم ورعایت تناسب 6 01   

.امکان جست وجوی محتوای وبالگ 7 01   

.استفاده از رنگ،نوع،واندازه مناسب قلم،رنگ پس زمینه چشم نواز 8 01   

.استفاده از ابزارآمارگیری9 01   

.استفاده از موزیک مناسب وبالگ وبا حجم سبک 01 01   

امتیاز هامجموع  051   

مدیریت وبالگ فرم امتیاز دهی برپایه   

 معیارها امتیازمطلوب امتیاز به دست آمده
.استفاده از آرشیومطالب در دسترس وطبقه بندی شده0 01   

مجزابرای عکس وفایل است .وبالگ دارای یک فضای خریداری شده 0 01   

.استفاده از لینک به وبالگ های مشابه 3 01   

.استفاده از کلیدواژه های استاندارد ومناسب دربهینه سازی موتورهای جست وجو4 01   

.امکان ارسال نظرات وکنترل محتوای آن ها 5 01   

با ارسال محتوا ،طرح ریزی مسابقه و....تشویق به مشارکت دروبالگ 6 31   

.میزان مراجعه خوانندگان به وبالگ 7 01   

.میزان استقبال خوانندگان وتعددنظرات 8 01   

.امکان برقراری ارتباط مجازی با نویسندگان وبالگ ازطریق ایمیل9 01   

 مجموع امتیازها 041 

 امتیاز کل  431 
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  .......................................................................................................................................اریخ داوری.ت



 


