
 قسوت ًظزات ٍ چتآهَسش کاهل 

 قسوت اٍل 

 تخص ًظزات

تخص ًظزات سایت یکی اس هْوتزیي تخص ّا هیثاضذ تِ طَری کِ تٌْا راُ ارتثاطی ضوا ٍ 

تاسدیذکٌٌذگاى ًظزات هی تاضذ تِ طَری کِ تاسدیذکٌٌذگاى در هَرد هطلة ضوا ًظز هیگذارًذ 

گاى خَد ارتثاط ذٍ ضوا تِ ًظز ّای آًْا پاسخ هیذّیذ ٍ تِ ایي طزیق هیتًَیذ تا تاسدیذکٌٌ

 داضتِ تاضیذ.

 تزین سزاغ آهَسش

ٍقتی تاسدیذکٌٌذُ ایذ تِ ضوا ًظز هیگذارد اس ایي طزیق هی تَاًیذ ًظز ایطَى رٍ تاییذ یا حذف 

 یا تِ ًظز ایطاى پاسخ تگذاریذ

 

 

 2تاییذ کزدى ًظز ضوارُ 



 

 3تعذ اس تاییذ ضوارُ 

 

 4ٍیزایص کزدى ًظز ضوارُ 

 تٌَیسیذهتي را  5تزای ًَضتي هتي تایذ در هحل ضوارُ 

 کلیک کٌیذ 6تزای ٍیزایص ًظز تایذ در هحل ضوارُ 

 

 7حذف ًظز ضوارُ 



 تز رٍی حذف کلیک کٌیذ تا ًظز حذف ضَد

 

 

 

 

 

 

 پاسخ تِ ًظز 

 در پاسخ تِ ایي ًظز کلیک کٌیذ ٍ هزاحل سیز را سپزی کٌیذ:

 هیتَاًیذ رًگ پاسخ را هطخص کٌیذ 8در هحل ضوارُ 

 تٌَیسیذهتي پاسخ را  9در هحل ضوارُ 

 پاسخ را ارسال ًواییذ 01در هحل ضوارُ 

 



 ٍتالگ ٍ ایویل ضخصی کِ ًظز دادُ

اگز تاسدیذکٌٌذُ ٍتالگ خَد را ٍارد کزدُ تاضیذ هیتَاًیذ تِ  00تز رٍی کلیک رٍ هحل ضوارُ 

 ٍتالگ ایطَى تزیذ

 کلیک کٌیذ تا ایویل ضخصی کِ ًظش گذاضتِ است را هطاّذُ کٌیذ 00تز رٍی هحل ضوارُ 

 

 

 

 

 چت تاکس

 

چت تاکس دٍهیي اهکاى تزای ارتثاط تا ضواست تِ طَری کِ تاسدیذدکٌٌذُ در چت تاکس 

سایت پیام هیگذارد ٍ ضوا اس پٌل سایت آى را کٌتزل هیکٌیذ.هیتَاًیذ کلواتی را در چت تاکس 

 فیلتز ًواییذ تِ طَری دیگز ًویتَاى اس آى کلوات در چت تاکس استفادُ کزد.

 02فعال یا غیزفعال کزدى چت تاکس ضوارُ 



 هیتَاًیذ چت تاکس سایت خَد را فعال یا غیز فعال ًواییذ  02ضوا در هحل ضوارُ 

 گشیٌِ هَرد ًظز خَد را اًتخاب ٍ سپس اًجام را تشًیذ.

 

  03فلیتز کزدى کلوات در چت تاکس ضوارُ 

 ارسال ضَد را در چت تاکس فیلتز کٌیذ ضوا هیتَاًیذ کلواتی را کِ ًویخَاّیذ تزایتاى

کلوات را اس ّن جذا  |کلوات هَرد ًظز را ٍارد کٌیذ تَجِ کٌیذ کِ تایذ تا  03در هحل ضوارُ 

 کٌیذ

کلوات را ًَضتِ ٍ سپس تز رٍی اًجام کلیک کٌیذ

 

 حذف پیام اس چت تاکس 

ٍ سدى کلیذ حذف تزای حذف پیام ّای چت تاکس هیتَاًیذ تا تیک سدم هزتع کٌار ًظز ّا 

 اًتخاب ضذُ ّا گفتگَ ی هَرد ًظز را حذف کٌیذ.

 رستالگ هتفاٍت تزیي سیستن سایت ساس رایگاى فارسی


