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 (Basic Tagsهای اصلی )تگ

<html></html> جاد سندی اچتملیا 

<head></head> ای سند مانند عنوان و ... جاد اطالعات شناسنامهیا 

<body></body> جاد بدنه و قسمت قابل مشاهده سند اچتملیا 

class=? or id=?   شناسه عمومی برای استفاده ازCSSهای خارجی 

style=? 
 InLineبصورت  CSSشناسه عمومی برای استفاده از 

 )استفاده نکنید(

     )غیر استاندارد( :نیچن و راستیچبرای چپشناسه مهم و همگانی 

dir=? (rtl , ltr) 

 

 Headerه یهای ناحتگ

<title></title> ن عنوان سندییتع 

<style></style> های شیتقرارگیری استایلInternal 

<script></script> های سمت کالینتقرارگیری اسکریپت 

<meta … /> هاقرارگیری متاتگ 

 )غیر استاندارد( bodyهای مهم تگ شناسه

background=URL نه یر زمین تصوییتع 

bgcolor= ا معادل هگزینه بر اساس نام رنگ ین رنگ زمییتع 

text=? ا معادل هگزین رنگ نوشته بر اساس نام رنگ ییتع 

link=? ا معادل هگزیوندها بر اساس نام رنگ ین رنگ پییتع 

vlink=? شده دیوندهای بازدین رنگ پییتع 

alink=? وند فعالین رنگ پییتع 

topmargin=? 

leftmargin=? 

bottommargin=? 

rightmargin=? 

 صفحههای اطراف هین حاشییتع

 

 فرمت دهی

<p></p> دیجاد پاراگرافی جدیا 

<p align=?> غیر استاندارد( ترازبندی پاراگراف در سمت( 

left, right, center, justify 

<br \>  دیسطر جد بهرفتن 

<center></center> غیر استاندارد( مرورگر به وسط رفتن( 

 
 
 
 
 
 

 های متن و نوشتهتگ

<hl></hl> ترین سرتیجاد بزرگتریا 

<h6></h6> ترین سرتیجاد کوچکتریا 

<pre></pre> ش متنینما( های از قبل فرمت شدهpreformatted) 

<font></font> غیر استاندارد( مشخصات فونتن ییتع( 

 fontهای مهم تگ شناسه

face=? فونت دلخواه نییتع 

size=? 7تا  1ن اندازه قلم از ییتع 

color=? ا مقدار هگز ین رنگ قلم بر اساس نام رنگ ییتع

 آن

<b></b>  غیر استاندارد( متن توپرایجاد( 

<i></i> غیر استاندارد( ایجاد متن مورب و ایتالیک( 

<u></u> غیر استاندارد( دار کردن متونزیر خط( 

<tt></tt> یپیجاد متن از نوع تله تایا 

<cite></cite> جاد یاcitation کیتالیمعموال ا 

<strong></strong>  شود(میاهمیت )توپر نمایش داده نمایش 

<em></em> شود(نمایش تاکید )ایتالیک نمایش داده می 

 (commentنوشتن شرح ) <--  --!>

 

 یکیهای گرافالمان

<img src="URL" \> ریک تصویجاد یا 

 img های مهم تگشناسه

align=? یترازبندی تصو( رbottom, top, middle ) 

width=? كسلیبر اساس پ عکس طولن ییتع 

height=? كسلیبر اساس پ عکس عرضن ییتع 

alt=? شناسه  alternate text 

border=? قاب( ریک تصوین ضخامت مرز ییتع( 

align=? ر شناور در متنیتصاو (left, right, center) 

hspace=? ریاز تصو یفاصله افق 

vspace=? ریاز تصو یفاصله عمود 

<hr \> یدرج خطی افق 

 )غیر استاندارد( hr های مهم تگشناسه

size=? ین ارتفاع خط افقییتع 

width=? یا درصدیخط براساس مقدارواقعی ن عرضییتع 

<hr noshade> هیجاد خطی افقی بدون سایا 
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 (Anchor) وندهایپ

<a href="URL"></a> وندیجاد پیا 

 <a>های مهم تگ شناسه

title= جاد کردن یاTooltip 

 targetشناسه 

 
ک پنجره یوند را در یمرورگر پ

 کند.د باز مییجد
target="_blank" 

وند را همان پنجره باز یمرورگر پ
ا یش فرض یکند. )حالت پمی

default) 

target="_self" 

باز  parentم یوند را فریمرورگر پ
کند. )کاربرد در مبحث می

 ها(میفر

target="_parent" 

 م مادر ویوند را در فریمرورگر پ
کند.)روشی خوب اصلی باز می

 ها (میبرای نجات از شر فر

target="_top" 

<a href="mailto:EMAIL"></a> وندی از نوع یجاد پیاmailto 

 mailto حالتدر  hrefشناسه  مهم تگن یعناو

subject= لیمشخص کردن عنوان م 

cc= ل به یمcc 

bcc= ل به یمbcc 

Body= لیمشخص کردن متن م 

و مشخصات  ?د با ین مشخصات، مشخصه اول بایری ایگتوجه: در بکار

 ها(.Query String)همانند  آغاز شود &بعدی با 

<a href="#NAME"></a>  صفحه از یقسمتنامگذاری  

<a href="URL#NAME"></a>  وند نامگذاری شدهیک پیارجاع به  

 

 جداول

<table></table> جاد جدولیا 

<tr></tr> ف در جداولیجاد ردیا (table row) 

<td></td> های جداولجاد خانهیا(table data) 

<th></th> ک جدولیهای جاد عنوان ستونیا 

<caption></caption> جاد عنوان برای کل جدولیا 

 

 های جداولشناسه

 tableهای مهم تگ شناسه

align=? تعیین موقعیت کلی جدول 

border=# ک جدولین مقدار ضخامت مرزهای ییتع 

 )استفاده نکنید(

cellspacing=# های جدولن خانهین فاصله بییتع 

cellpadding=# ن محتوای خانه و مرز آنین فاصله بییتع 

background=url غیر استاندارد( نه برای جدولیر زمین تصوییتع( 

 )غیر استاندارد( های جدولی تگهای عمومی همهشناسه

height=# or % (یا درصدی کسل ویپ) ارتفاعن ییتع 

width=# or % (یا درصدی کسل ویپ)ن عرض ییتع 

bgcolor=? زمینهن رنگ ییتع 

bordercolor=? تعیین رنگ مرزها 

bordercolordark=? تعیین رنگ سایه برای مرزها 

bordercolorlight=? تعیین رنگ سایه برای مرزها 

  های دیگرشناسه

<tr align=?> or 

<td align=?> 

 های جدولن ترازبندی خانهییتع

 (left, center, right) )استفاده نکنید(

<tr valign=?> or 

<td valign=?> 

 های جدولترازبندی عمودی خانه

 (top, middle, bottom)  )استفاده نکنید(

<td colspan=#> کی شوند.ید یهائی که بان تعداد ستونییتع 

<td rowspan=#> کی شوند.ید یهائی که بان تعداد سطرییتع 

<td nowrap> هاری از شکسته شدن متن در خانهیجلوگ 

<table frame= ?> های مختلف به جدولفرمت دهی 

 (border, box, above, void, hsides, 

vsides, lhs, rhs) 

 

 هافهرست

<ol></ol> های مرتبجاد فهرستیا 

<ul></ul> جاد فهرستی نامرتبیا 

<li></li> ا نامرتب(ی)مرتب ک فهرستیک قلم اطالعاتی از یجاد یا 

type=? های مرتبکاراکتر نشانه در فهرست (A,a,I,i ,… ) 

 )استفاده نکنید(

type=? استفاده نکنید( های نامرتبکاراکتر نشانه در فهرست( 

(disc, circle, square, …) 

<dl></dl> یفیهای تعرجاد فهرستیا 

<dt> یفیک فهرست تعریجاد عنصری از یا 

<dd> یفیک عنصر فهرست تعریف یجاد شرح و توصیا 

 

 فرمها

<form></form> ک فرمیجاد یا 

<select multiple name="?" 
size=?></select> 

ن ییای و تعک منوی کرکرهیجاد یا
تعداد اقالمی که قبل از 

scrolling ش داده خواهند ینما
 شد.

<option></option> ک از اقالم منو ین هر ییتع
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 ایکرکره

<select name="?"></select> ای جاد منوی کرکرهیا 

<option></option> ک از اقالم منو ین هرییتع
 ایکرکره

<textarea name="?" cols=40 
rows=8></textarea> 

جاد المانی برای ورود متن در یا
تعداد  نییک خط با تعیش از یب

 هیسطر و ستون ناح

<input type="checkbox" 
name="?"> 

ن متن ییباکسی با تعجاد چکیا
 و عنوان آن

<input type="radio" name="?" 
value="?"> 

ن متن و ییو باتن با تعیجاد رادیا
 عنوان آن

<input type=text  name="?" 
size=20> 

جاد المانی برای ورود متن با یا
سطر به همراه ک یحداکثر 

 سهین ابعاد بر اساس نوییتع

<input type="submit" value="?"> ای از نوع ارسال و جاد دکمهیا
Submit 

<input type="image" border=0 
name="?" src="name.gif"> 

ای از نوع ارسال با جاد دکمهیا
 ریک تصویکمک 

<input type="reset"> ا یجاد دکمه خالصی!! یاReset 

 

 هامیفر

<frameset></frameset> مهایای از فرجاد مجموعهیف و ایتعر 

<frameset 

rows="value,value"> 

ک یهای فیف ردیای برای تعرشناسه

م بر اساس اندازه واقعی بر یمجموعه فر

 یا ابعاد درصدیکسل و یحسب پ

<frameset 

cols="value,value"> 

ک یها ف ستونیای برای تعرشناسه

م بر اساس اندازه واقعی بر یمجموعه فر

 یا ابعاد درصدیکسل و یحسب پ

<frame> هامیمی از مجموعه فریف فریتعر 

<noframes></noframes> د در صورت عدم ین متنی که باییتع

ش داده یها نمامیبانی مرورگر از فریپشت

 . شود

 

 هامیهای فرشناسه

<frame src="URL"> م یداخل فرن سند اچتمل ییتع 

<frame name="?"> میک فرین نام برای ییتع 

<frame 

marginwidth=#> 
 م یه راست و چپ فرین عرض حاشییتع

<frame 

marginheight=#> 

م بر اساس ین فرییه باال و پایف طول حاشیتعر

 کسلیپ

<frame 

scrolling=VALUE> 

استفاده کند  Scroll barمی از ینکه فرین اییتع

)حالت  autoو  yes ،noر ممکن: یمقادا نه. ی

 فرض( شیپ

<frame noresize> شود.یم میک فریر اندازه ییری از تغیسبب جلوگ 

 


