
 رزبالگ آموزش کامل کار با میس کار

 تخص هی تاضذ کِ در تصاٍیز سیز هطاّذُ هی کٌیذ: 2ایي آهَسش دارای 

 

 لیست سایت ّای هي – 1

 

لیست سایت ّایی کِ تا ایي یَسر ) اکاًت یا ّوَى ًام کارتزی (  هی تَاًیذ در ایي تخص

 ّوچٌیي سایتی جذیذ را ثثت ًواییذ. ّز کذام را هذیزیت کٌیذ هطاّذُ ٍساختِ ایذ را 

 کلیک کٌیذ ]ثثت سایت جذیذ  [تزای ساخت سایت جذیذ رٍی 



 

 را فطار دّیذ. حاال اطالعات خَاستِ ضذُ را ٍارد ًواییذ ٍ دکوِ 

 تثزیک هیگَین حال سایت جذیذ ضوا تا هَفمیت ساختِ ضذ !

 کٌیذ لثال ٍجَد ًذاضتِ تاضذ! {} تَجِ داضتِ تاضیذ کِ ًاهی کِ تزای سایت خَد ٍارد هی 

 هیش کار -2

ایي تخص در ٍالع صفحِ اصلی یا اٍل پٌل ضواست کِ دارای تخص ّای آیکَى ّای هیش کار 

 ، آهار سایت ٍ آخزیي ارسال ّای سایت ضواست.

هیش کار : در تخص هیش کار هیتَاًیذ تا تَجِ تِ ًیاس ضوا تِ ّز کذام اس تخص ّا هزاجعِ ًواییذ 

 تخص تعذی تَضیحاتی هختصز در راتطِ تا ّز کذام خذهت ضوا عزض خَاّن کزد.کِ در 

 



آهار سایت : در ایي تخص آهار دلیمی اس سایت ضوا خَاّذ داضت کِ ضوا هی تَاًیذ رًٍذ 

 پیطزفت خَدتاى را هطاّذُ ًواییذ.

 

ایي تخص دارای عٌَاى ّای آخزیي ارسال ّای سایت هی جدیدترین پست های سایت : 

 تاضذ کِ ضوا هی تَاًیذ پست ّای خَد را ٍیزایص یا حذف ًواییذ.

 

 هذیزیت پیام ّا – 3

ضوا هی تَاًیذ پیام ّای تاسدیذکٌٌذگاى ٍ یا هذیزاى دیگز سایت ّای رستالگ را در ایي تخص 

 هطاّذُ ًواییذ.

 



، «ٍضعیت»، «عٌَاى»ّواًطَر کِ در تصَیز تاال هطاّذُ هی کٌیذ، لسوت ّای هختلفی هاًٌذ 

 ٍ اهکاًات هی تاضذ کِ ًیاسی تِ تَضیح ًیست.« تاریخ»، «ارسال کٌٌذُ»

 ارسال پیام تِ رستالگی ّا – 4

در صَرتی کِ تا هذیز سایتی در رستالگ کار داضتیذ هی تَاًیذ در ایي لسوت تا اٍ در تواس 

  تاضیذ.

تزای ایي کار اتتذا آدرس ٍتالگ هَرد ًظز را ٍارد ًوَدُ ٍ سپس عٌَاى ٍ هتي پیام خَد را 

 کلیک کٌیذ. ٍارد کٌیذ ٍ رٍی دکوِ 

 } ّوچٌاى هی تَاًیذ اس ضکلک ّای هَرد ًظز خَد در سیز جایگاُ هتي در پیام استفادُ کٌیذ {

 

 هذیزیت تثلیغات – 5

خَد را تِ راحتی تذٍى دستکاری تِ کذ ّا در سایت خَد  ضوا تا ایي اهکاى هی تَاًیذ تثلیغات

 لزار دّیذ.

 



تزای ًطاى دادى ٍ هطاّذُ ایي اهکاى در سایت خَد طثك راٌّوایی پاییي تاکس ّای تثلیغات 

 کذ ّا را در جایی اس لالة کِ هی خَاّیذ تثلیغ تِ ًوایص در تیایذ لزار دّیذ!

 

 هذیزیت هٌَّای سایت – 6

 « ! هٌَ»تِ لسوتی کِ هي دٍست دارم خَب هیزسین 

 ّواًطَر کِ اس اسن ایي تخص هعلَهِ ضوا هی تَاًیذ تزای سایت خَدتاى هٌَ تساسیذ.

تزای اضافِ ًوَدى هٌَ طثك تصَیز سیز اتتذا عٌَاى هٌَی خَدتاى را درج ٍ سپس هحتَای آى 

 را ٍارد تٌواییذ.

هطخص کٌیذ، کِ در چْار هَلعیت ّوچٌیي هیتَاًیذ ٍضعیت هٌَ در سایت خَدتاى را 

 هختلف هیتَاًیذ لزار دّیذ : راست ، چپ ، ٍسط تاال ٍ ٍسط پاییي.

ٍ ًوایص آًزا تزای افزاد هطخص ضذُ هعیي کٌیذ : تزای ّوِ اعضا ، فمط تزای اعضا ٍ فمط 

 تزای هْواى



 

 کلیک کٌیذ. پس اس اًجام هزاحل فَق رٍی دکوِ 

تِ اتوام رسیذ اس ضوا سپاس گشارم کِ در ایي آهَسش هزا ّوزاّی  خَب آهَسش کار تا هیشکار

 ًوَدیذ.

 

 رستالگ هتفاٍت تزیي سیستن سایت ساس رایگاى فارسی

 


