
 

 راهنمای نگارش فایل محصوالت فروشگاهی پین پیپر
I. :عنوان محصول 

باید بتواند خوب عنوان  ،عنوان محصول باید یک توصیف عمومی از سفارش ارائه بدهد
 :(متناسب با آن انتخاب شود سواالتبا توجه به محصول )به سواالت زیر پاسخ بدهد

  ؟ دها زبان برنامه نویسی استفاده شاز چه نرم افزار ی (1
 برای مقاالت ترجمه شده کافیست عنوان مقاله نوشته شود. (2
ویدئو، داکیومنت، پادکست و... نوع آموزش)آیا شامل آموزش است و اگر بله  (3

 (مشخص شود
 و تحلیل طراحی :مثال؟)تحیلی یا ترجمه شده چیزی طراحی،در محصول چه  (4

 (طبقه 4 بتنیساختمان اسکت 
 یا هر مورد دیگری که مجری صالح بداند اضافه شود... (5

 (safe)  و سیف (etabs) طبقه با ایتبز4زه فوالدی آموزش طراحی و تحلیل سا مثال:

II. :تشریح محصول 
، در شرح محصول حداقل محصول موجب جذب مشتری بیشتر میشود تشریح کامل

 کلمه متن مفید باشد. 1111موارد زیر باید رعایت شوند و حداقل 

فایل ورد مقاله آپلود شده باشد و نیازی به برای مقاالت ترجمه شده کافیست  (1
  تشریح ندارد.

 ا زبان برنامه نویسینرم افزار ییک پاراگرافی در خصوص حداقل یک مقدمه  (2
نباید از سایتهای دیگر، ویکیپدیا و... برداشته شده باشد. استفاده شده، این متن 

به انجام سفارش بوده کار سختی نخواهد  مجری که مسلطاین بند برای توضیح و 
 بود

 با تصاویر و توضیحات مرتبط محصول شما دقیقا چه کاری انجام میدهد؟ (3
یر مرتبط و با چند نمودار یا تصو شما چه چیزی خواهد بود؟محصول خروجی   (4

 توضیحات آورده شود



در شرایط  آیا ؟مختلف خروجی های متفاوتی میدهدورودی داده با آیا محصول   (5
و اگر بله نوع داده های ورودی و خروجی و ... شرح  مختلف قابل استفاده است؟

 .داده شود
ایا برای استفاده از محصول نیاز به راهنمایی خاصی دارد؟ اگر بله توضیحات  (6

د ایجا راهنماوشه فایل نهایی یک فایل با اسم فاده در داخل پمتناسب برای است
 شود.

محصول نباید هیچ ابهام و نکته گنگی داشته باشد و خریدار به راحتی بتواند از  (7
 آن استفاده کند.

ر مورد و توضیحات بیشتری که مجری تشخیص بدهد موجب جلب توجه و ه (8
ین ادر  ارائه شدهالبته توجه کنید که اطالعات  شود.یمفروش بیشتر  مشتری و
ماهیت واقعی محصول شما مقایسه و بعد  در فروشگاه قرار میگیرد.  قسمت با

 ستاره به شما تعلق میگیرد. -5در صورت ارائه اطالعات گمراه کننده 
 این محصول در چه رشته ها و گرایش هایی قابل استفاده است؟ (9
، اسم نرم  ++cمتلب، چه مهارتهایی برای انجام این محصول الزم بوده است؟ ) (11

 (افزار به انگلیسی و...
قیمت نهایی محصول توسط کارشناس چقدر است )قیمت پیشنهادی برای فروش  (11

 (فروش پین پیپر تعیین میشود.
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