
 آهَسش کاهل قسوت هطالة

(تواهی گشیٌِ ّا در قسوت ارسال هطلة)  

 قسوت اٍل)هذیزیت هطالة قثلی(

 در ایي قسوت هیتَااًیذ هطالثی کِ قثال در سایت خَد فزستادُ ایذ را هذیزیت ٍ ٍیزایص کٌیذ.

در ایي قسوت هیتَاًیذ هطالة ارسال ضذُ را جستجَ کٌیذ.-1  

هطالة را کِ در صفحِ ٍجَد دارد را اًتخاب کٌیذ.در ایي قسوت هیتَاًیذ تواهی -2  

در ایي قسوت هیتَاًیذ هطالثی را کِ اًتخاب کزدُ ایذ را حذف کٌیذ.-3  

در ایي قسوت عٌَاى هطلة را هطاّذُ هیکٌیذ.-4  

در ایي قسوت تاریخ ارسال هطلة را هطاّذُ هیکٌیذ.-5  

سال هطلة ٍضعیت را هعلَم هیکٌین کِ در در ایي قسوت ٍضعیت هطلة را هطاّذُ هیکٌیذ)در ٌّگام ار-6

 سایت ًوایص دادُ ضَد یا ًِ(.

در ایي قسوت ٍقتی رٍی آیکَى کلیک کٌیذ ٍارد قسوت ٍیزایص هطلة هیطیذ.-7  



 

 قسوت دٍم)ستالِ داى پست ّا(:

تا اگز خَاستیذ هطلة را  هیطِ تِ ایي قسوت ٍارد ٍقتی هطلثی را حذف هیکٌیذ هطلة تِ صَرت اتَهاتیک 

.تزای تاسگزداًی هطلة تِ قسوت ستالِ داى پست ّا تزٍیذ.تزگزداًیذ تتَاًیذ  

اًتخاب تواهی هطالة حذف ضذُ در کل صفحِ.-1  

در ایي قسوت هیتَاًیذ هطالثی را کِ اًتخاب کزدُ ایذ را تاسگزداًی کٌیذ.-2  

در ایي قسوت هیتًَیذ هطلة را تِ صَرت تکی اًتخاب کٌیذ.-3  



 

تاسدیذ(: قسوت سَم)هطالة پز  

 در ایي قسوت هیتَاًیذ هطالة پزتاسدیذ سایت خَد را هطاّذُ کٌیذ.

تاسدیذ.پز عٌَاى هطلة-1  

تاریخ ارسال هطلة پزتاسدیذ.-2  

تعذاد تاسدیذ ضذُ اس پست.-3  

ایي کذ را اگز در سایت خَد قزار دّیذ هیتَاًیذ هطالة پزتاسدیذ رادرسایت هطاّذُ کٌیذ.-4  

 



 

هطالة(:قسوت چْارم)هَضَعات   

 در ایي قسوت هیتَاًیذ هَضَعات را تزای هطالة خَد هعلَم کٌیذ.

 هثال ضوا یک تاسی در سایت خَد قزار هیذّیذ کِ جٌگی است تایذ ایي گًَِ هَضَع را درست کٌیذ:

تاسی   

اکطي   

عٌَاى هَضَع را ٍارد کٌیذ.-1  

آدرس هَضَع را ٍارد کٌیذ)لیٌک هَضَع(.-2  

هعلَم کٌیذ کِ در کٌار اسوص در سایت ًطاى دادُ ضَد.تصَیزی تزای هَضَع -3  

هعلَم کٌیذ کِ هَضَع اصلی تاضذ یا سیز هَضَع.-4  

اگز سیز هَضَع است هَضَع اصلی را اًتخاب کٌیذ.-5  

 

 قسوت پٌجن)اًتقال هطالة اس هیْي تالگ(:



اًتقال یاتذ ٍ هطالة را در سایت رستالگ  اگز در هیْي تالگ ٍتالگی داریذ کِ هیخَاّیذ هطالثص تِ رستالگ

خَد داضتِ تاضذ اٍل یک پطتیثاى اس هطالة خَد در هیْي تالگ تگیزیذ ٍ تعذ ٍارد قسوت اًتقال هطالة اس 

 هیْي تالگ  ضَیذ ٍ فایل پطتیثاى هیْي تالگ را در ایي قسوت ٍارد کٌیذ.

ٌِ استفادُ کٌیذ.تزای ٍارد کزدى پطتیثاى هیْي تالگ تِ رستالگ اس ایي گشی-1  

 

 

 قسوت ضطن)اًتقال هطالة اس تالگفا(:

ایي قسوت ّن هاًٌذ قسوت تاال یعٌی اًتقال هطلة اس هیْي تالگ هیثاضذ.اگز ٍتالگی در تالگفا داریذ هیتًَیذ اس 

 ایي قسوت تِ رستالگ اًتقال دّیذ.

 

 رستالگ هتفاٍت تزیي سیستن سایت ساس رایگاى فارسی

 

 

 


