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 دییبگو تان تیسا وب طراح به را تانیازهاین هنچگو

 باشد تان تیسا وب یطراح کار یها قسمت نیتر سخت از یکی تواند یم تیسا وب طراح کی با کردن صحبت

 مشترک زبان کی به تان تیسا وب طراح و شما د،یآ یم انیم به تیسا یطراح اتییجز از صحبت یوقت که چرا

 .دیکن منتقل تان تیسا وب طراح به را تانیها دهیا چطور گفت خواهد شما به مقاله نیا. دیکن ینم صحبت

 وقت شما. دیریبگ کمک تان تیسا وب یطراح در یا حرفه طراح کی از تا دیا گرفته میتصم شما خوب، اریبس

 و رینظیب یتیسا دیهست معتقد که دیکن دایپ را یتیسا یطراح شرکت ای نظر مورد فرد تا دیا کرده صرف یکاف

 .است دهیند را آن رینظ حال به تا نترنتیا و تجارت یایدن که ساخت خواهد تانیبرا را یا العاده خارق

 کننده وسیما العاده فوق یروند تواند یم تان، تیسا طراح به دیدار ذهن در که یطرح حیتوض چه؟ بعد یول

. باشد یم مشکل اریبس یکار ،ینوشتار و یگفتار کلمات به تانیها دهیا لیتبد که شد دیخواه متوجه شما. باشد

 طراح ستین مهم. دارد قرار یینها سود و شما انیم که است یمانع نیبزرگتر مشکل، نیا حاالت، شتریب در عمال

 برقرار تعامل تان تیسا وب طراح با یحیصح زبان با دینتوان چنانچه دارد، مهارت زانیم چه به تان تیسا وب

 .کند استفاده یطراح در خود یاستعدادها از تا بود نخواهد قادر تان تیسا طراح د،یکن

 :افتد اتفاق شما یبرا است ممکن حالت دو

 به را آنها یروش چه به دیدان ینم یول دیده قرار تیسا وب در دیخواه یم را یمطالب چه دیدان یم شما .4

 .دیده نشان کنندگانتان دیبازد

 ذهنتان در زین را آن طرح و د،یده قرار تان تیسا وب در دیخواه یم را یمطالب چه دیدان یم شما .5

 .دیکن یساز ادهیپ را آن چطور دیدان ینم یول د،یدار

 مردم اکثر اگرچه. دیدار تان تیسا وب طراح به هست ذهنتان در آنچه حیتوض به ازین شما حالت، دو هر در

 اول، طیشرا به نسبت باشد یم یبهتر طیشرا دوم، حالت که کنند فکر فوق، حالت دو خواندن با است ممکن

 نظارت و تیسا وب طراح به کامل یآزاد دادن. است حیصح موضوع نیا عکس دهد یم نشان یواقع تجربه یول

 که شد دیخواه متوجه شما. دیده انجام دیتوان یم که باشد یم یکار نیبهتر معموال ت،یسا مطالب بر تنها شما

 و یشخص تیسا کی ای است محصوالت فروش مورد در تان تیسا نکهیا مثال تان، تیسا وب از یکل حیتوض
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 ریغ یجسم آنکه ای کند تر معتدل را طرح یرنگها دیبخواه یو از که بود خواهد آن از راحتتر اریبس ،یحیتفر

 .دهد قرار تان تیسا هدر در ف،یتعر قابل

 ست؟یچ مشکل نیا حل راه

 اصالح را آن یقدر یول دیکن استفاده روش کی از که است نیا شما به من شنهادیپ حالت، دو هر یبرا عمل در

 یم شما که آنچه به هیشب ای دارد، دیخواه یم شما که را آنچه همه که دیشناسیم را یتیسا وب چنانچه. دیکن

 ارائه تان تیسا وب طراح به حتما را تیسا آن آدرس که دیکن حاصل نانیاطم نصورتیا در باشد، یم دیخواه

 به تان تیسا وب طراح و شما. دیدار ذهن در یزیچ چه گفت دیخواه تان تیسا وب طراح به نکاریا با. دیده

 صورت در تان تیسا وب طراح به که است بهتر جهیدرنت. متفاوت هیزاو دو از یول کرد دیخواه نگاه زیچ کی

 آن مشابه که دیابیب یشتریب یها تیسا وب هرچه. دیده نشان نمونه بعنوان را تیسا وب کی از شیب امکان،

  .دیخواه یم یزیچ چه شما که بفهمد تواند یم بهتر تان تیسا وب طراح د،یخواه یم شما که هستند یزیچ

 

. دیدار یفن روش به تانیها خواسته انیب در یسع شما که است یروش از تر بازده پر و راحتتر اریبس روش نیا

 ازین شما که باشد ییها مشخصه آن همه شامل که دیابیب را یتیسا وب دینتوان که دارد وجود زین احتمال نیا

 در. نداشت وجود شما تیسا وب تولد به یازین گرید داشت، یم وجود یتیسا وب نیچن اگر حال، هر به. دیدار

 داشته تان تیسا دیخواه یم که ییها یژگیو انیب یبرا تیسا وب کی یبجا تیسا وب نیچند از حالت، نیا

 هستند، شما یها خواسته مشابه که ییها تیسا ای تیسا وب افتنی و مورد نیا در یبررس. دیینما استفاده باشد

 تیهدا حیصح ریمس در را یو تا کند یم تان تیسا وب طراح به دیدار ذهن در آنچه انیب در یبزرگ کمک بعدا

 .دیکن

 دیده فرا گوش پاسخها به و دییبگو را خود یها خواسته

 عادت را خود پس کند، انیب تیسا وب طراح به را خود یازهاین ستیبا یم که دیهست شما نیا نکهیا به توجه با

 یمعن کند، یم استفاده یفن اصطالحات از یو یوقت. دیده فرا گوش زین او سخنان به اوقات از یبرخ در دیده

 طرف دو هر را زیچ همه که دیباش مطمئن د،یرسان یم اتمام به یو با را یا جلسه یوقت. دیبپرس یو از آنرا
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 زند،یم حرف رنگ کی حرارت درجه از یتیسا وب طراح کهیهنگام که دیباش داشته ادیب. اند شده متوجه یبخوب

 استفاده تیسا وب طراح از شما که دیباش داشته ادیب. زند ینم حرف ندهیآ روز یهوا یدما ینیب شیپ مورد در

 تیسا وب طراح یوقت جه،یدرنت. دیبساز آنرا دیتوان ینم خودتان و دیدار یا حرفه یتیسا به ازین چون دیکن یم

 حرف به باشد، ینم هدفتان به دنیرس راه نیبهتر ای کرد نخواهد کار دیخواه یم که یزیچ دیگو یم شما به تان

 به دینکن یسع. دیده یم پول یو به تیسا وب طراح مهارت بخاطر شما حال هر به. دیباش داشته اعتماد یو

 .دهد انجام را کارش چطور دییبگو یو

 ردیبگ اجازه شما از مرحله هر انجام از شیپ مرحله هر در تان تیسا طراح دیبخواه که خواهد نرمال اریبس

 از یبخش از واقعا چنانچه ن،یهمچن. است نشده تمام هنوز یقبل مرحله هدف دییبگو یو به دیبتوان کهیبطور

 تمام زیچ همه دینگذار. دییبگو طراحان به یفور یلیخ کند، رییتغ که دیخواه یم و دیآ ینم خوشتان یطراح

 .دیآ ینم خوشتان زیچ فالن از دییبگو که دیریبگ میتصم سپس و شود

 متیق مورد در آخر جمله

 به را یمتیق زین شما تیسا وب طراح و دیا کرده موافقت است انجام به ازین تیسا وب یطراح در که آنچه با شما

 ای گرید بزرگ راتییتغ ،یول. اند شده گرفته نظر در متیق نیا در زین ها باگ و کوچک راتییتغ. است داده شما

 شامل را یزیچ چه قراردادتان دیکن حاصل نانیاطم. اند نشده گرفته نظر در متیق نیا در یطراح در اصالحات

 .باشد یم گانیرا آن از پس راتییتغ زانیم چه ت،یسا کامل ارائه از پس زین و شود، یم

 

 

 

 

 

 

 


