
 آهَزش قسوت تٌظیوات سایت

 )گسیٌِ ی تٌظیوات سایت در قسوت تٌظیوات(

 

 خَب دٍستاى ها اهرٍز هیخَاین ایي بخص ّا رٍ بِ ضوا اهَزش دّین:

 

 

 

 



 تعغیر رهس عبَر:

 ضوا در ایي قسوت هیتَاًیذ رهس عبَر خَدرا تعغیر دّیذ برای ایي کار طبق عکس عول کٌیذ:

 

فعلی خَدرا ٍارد کٌیذ.:در ایي قسوت رهس عبَر 1  

.در ایي قسوت رهس عبَر جذیذ را ٍارد کٌیذ2  

.دٍبارُ رهس عبَر جذیذ را ٍارد کٌیذ3  

.برای تعغیر رهس عبَر ایي گسیٌِ را بسًیذ.4  

 ًَیسٌذگاى سایت:ضوا هیتَاًیذ در ایي قست برای سایت خَد ًَیسٌذُ بساریذطبق عکس عول کٌیذ:



 

 

ُ را ٍارد کٌیذ:ًام ٍ ًام خاًَادگی ًَیسٌذ1  

:ًام کاربری ًَیسٌذُ را ٍارد کٌی.2  

:رهسی کِ هیخَاّیذ ًَیسٌذُ با اى ٍارد ضَد را ٍارد کٌیذ3  

:ایویل ًَیسٌذُ را ٍارد کٌیذ4  

. هَاردی را کِ دٍست داریذ ًَیسٌذُ بِ اى دسترسی داضتِ باضذ را ٍارد کٌیذ.5  

:جْت ایجاد ًَیسٌذُ ایي گسیٌِ را بسًیذ6  

ي طریق  هیتَاًیذ ًَیسٌذُ ّای خَد را کٌترل کٌیذ.:ضوا از ای7  

ضوا از ایي طریق هیتَاًیذ بِ سایت خَد داهٌِ ٍصل کٌیذ::اتصال داهٌِ:3  



 

name.ir ًام داهٌِ را ٍارد کٌیذ هاًٌذُ:   

:ًام هالک داهٌِ را ٍارد کٌیذ2  

را ٍارد کٌیذ ک:تلفي هال3  

:ایویل هالک داهٌِ را ٍارد کٌیذ4  

داهٌِ ایي گسیٌِ را بسًیذ ٍ هٌتظر تائیذ باضیذ:جْت اتصال 5  

:ضوا هیتَاًیذ داهٌِ ی خَد را از ایٌجا ٍیرایص کٌیذ6  

 

ضوا در ایي قسوت هیتَاًیذ ادرس ٍب خَدرا در لیست سایت ّای برٍز ضذُ در صفحِ ی اٍل 

 رزبالگ هعلَم کٌیذ:طبق تصَیر عول کي

 

:از ایي قسوت داهٌِ ی خَد را اًتخاب کٌیذ1  



از ایي قسوت هیتَاًیذ تٌظیوات خَد را اعوال کٌیذ:2  

 

 

 

ضوا از ایي قسوت هیتَاًیذ اًتخاب کٌیذ کِ تبلیغات در کجای ٍب ضوا باضذ یا با پرداخت اًذکی پَل 

 تبلیغات خَدرا برداریذ.

 

:ضوا از ایي قسوت هیتَاًیذ جای تبلیغات را هعلَم کٌیذ1  

اعوال کٌیذ هیتَاًیذ تٌظیوات را :ضوا در ایي قسوت2  



:ضوا در ایي قسوت هیتَاًیذ لیست قیوت ّارا هطاّذُ کٌیذ.3  

:ضوا هیتَاًیذ در ایي بخص تٌظیوات ًسخِ ی هَبایل خَدرا ٍیرایص کٌیذ:6  

 

:ضوا در ایي قسوت ادرس ًسخِ ی هَبایل خَد را ببیٌیذ.1  

:ضوا در ایي قسوت هیتَاًیذ بگَییذ ًسخِ ی هَبایل فعال باضذ یا خیر.2  

:ضوا هیتَاًیذ در ایي قسوت ًحَُ ی اًتقال بِ ًسخِ ی هَبایل را تٌظین کٌیذ 3  

:ضوا هیتَاًیذ در ایي بخص کذ ّای اختصاصی برای ًسخْی هَبایل خَد قرار دّیذ4  

.:برای ثبت تٌظیوات رٍی ایي گسیٌِ کلیک کٌیذ6  

 رزبالگ هتفاٍت تریي سیستن سایت ساز رایگاى فارسی

 


