
 آهَسش کاهل قسوت دیگز اهکاًات
(توام گشیٌْا در قسوت دیگز اهکاًات)  

 

 قسوت اٍل)ًظز سٌجی سایت(:

 ضوا هیتَاًیذ در ایي قسوت در سایت خَد یک ًظز سٌجی راُ تیٌذاسیذ.

 تزای ایجاد ًظز سٌجی در سایت خَد در هٌَی دیگز اهکاًات رٍی قسوت ًظز سٌجی کلیک کٌیذ.

 

 
سٌجی جَاب هیذّذ پیام هَفقیت در ثثت ًظز سٌجی در صفحِ ی جذیذ هعلَم کٌیذ کِ ٍقتی کسی تِ ًظز -1

 تاس ضَد یا در خَد قالة.

در ایي قسوت هیتَاًیذ سَال خَد را تٌَیسیذ.-2  

در ایي قسوت هتَاًیذ پاسخ ّای خَد را تٌَیسیذ.-3  

ی اعضا قاتل هطاّذُ است.تا اًتخاب ایي گشیٌِ ًظز سٌجی ٍ جَاب ًظز سٌجی تزا-4  

تا اًتخاب ایي گشیٌِ کسی کِ جَاب ًظز سٌجی را هیذّذ هیتَاًذ چٌذیي گشیٌِ را اًتخاب کٌذ.-5  



ساعت ساعت دٍتارُ ًظز دّذ. 24تا اًتخاب ایي قسوت ّز ًفز هیتَاًذ تعذ اس -6  

ا هطاّذُ کٌذ.تا اًتخاب ایي گشیٌِ ًتایج ًظز سٌجی خصَصی هیطَد ٍ ّیچکس ًویتَاًذ ًتایج ر-7  

 

 ًوًَِ ای ًظز سٌجی در سایت:

 

 قسوت دٍم)خثزًاهِ سایت(:  

ّز کسی در ایي قسوت عضَ ضَد ٌّگاهی کِ ضوا هطلة جذیذی در سایت خَد قزار 

هیذّیذ ایویلی تِ آى ضخص فزستادُ هیطَد ٍ هتي آى ًَضتِ ای است کِ ضوا تِ 

 سیستن هیذّیذ تا تزای کارتز تفزستذ.

استفادُ اس ایي سیستن در هٌَی دیگز اهکاًات رٍی خثز ًاهِ کلیک کٌیذ.تزای   



 آهَسش ٍ راٌّوای ایي سیستن:

در ایي قسوت هیتَاًیذ تعذاد اعضا ی خثز ًاهِ را هطاّذُ کٌیذ.-1  

در ایي قسوت عٌَاى هتي خثزًاهِ را تٌَیسیذ.-2  

در ایي قسوت هتي اصلی خثز ًاهِ را تٌَیسیذ.-3  

.ّن هیتَاًیذ لیست اعضای خثزًاهِ را هطاّذُ کٌیذدر ایي قسوت -4  



 

 

 قسوت سَم)ثثت در فْزست سایت ّا(:

 در ایي قسوت هیتَاًیذ سایت خَد را در فْزست سایت ّا ثثت کٌیذ ٍ هَضَع سایت را هعلَم کٌیذ.

تزای ایي کار تٌْا تایذ ٍارد قسوت ثثت در فْزست سایت ّا تطَیذ ٍ یکی اس هَضَعات را اًتخاب کٌیذ تِ 

 عٌَاى هثال:رایاًِ ٍ ایٌتزًت



 

 قسوت چْارم)پطتیثاى گیزی اس سایت(:

در ایي قسوت ضوا هیتَاًیذ تزای سایت خَد پطتیثاى تْیِ کٌیذ تا اگز هَقعی هطکلی پیص آهذ ٍ هطالة حذف 

ذ تتَاًیذ آى ّا را تاسگزداًیذ.تزای ایي کِ هطالة ّای اًجوي ّن تاسگزداًی ضَد تستِ ّایی تزای داًلَد ٍجَد ض

 دارد کِ تا داًلَد آى ّا پطتیثاى اًجوي ضوا ّن فزاّن هیطَد.

ایجاد فایل پطتیثاى-1  

تاسگزداًی پطتیثاى-2  

پطتیثاى اًجوي-3  

 

گاى فارسیرستالگ هتفاٍت تزیي سیستن سایت ساس رای  


