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 صفحه اصلی پنل مدیریت .1

 جهت ورود به پنل مدیریت وب سایت می بایست از لینک زیر استفاده کنید:

 /apanel)نام وب سایت(.http://www  

 بطور مثال: 1-1

http://www.artenoosdemo.ir/apanel 

 

ردن آدرس باال صفحه ورود نمایش داده می شود که در این قسمت می بایست نام کاربری پس از وارد ک

 می باشد. 654321و رمز عبور  adminو رمز عبور خود را وارد کنید. بطور پیش فرض نام کاربری 

 

 

 توجه:حتماً پس از اولین ورود رمز خود را تغییر دهید.

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www.artenoosdemo.ir/apanel
http://www.artenoosdemo.ir/apanel
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 پنل مدیریت 1-2

 بری وارد صفحه اصلی پنل مدیریت می شوید که در شکل زیر آمده است:پس از ورود اطالعات کار

 

 مدیریت کاربران 1-3

در این بخش امکان تعریف کاربر جدید و همچنین ویرایش کاربران و تعیین سطوح دسترسی به بخش 

های مختلف وب سایت فراهم می شود. هر کاربر دارای مشخصاتی مانند: شناسه کاربری، نام و نام 

گی، آدرس پست الکترونیکی و رمز عبور می باشد. ابزارهای مدیریتی جهت جستجو، حذف و خانواد

ویرایش اطالعات کاربران و یا فعال و غیرفعال کردن یک کاربر در این بخش در اختیار مدیر پورتال قرار 

 می گیرد.

 در صفحه مدیریت کاربران بخش های زیر را می بینید:
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 :و یا پست الکترونیکی انجام می گیرد. براساس نام کاربری جستجو 

 .جدید: برای ثبت کاربر جدید 

 .ویرایش: برای ویرایش اطالعات کاربر 

 .حذف: برای حذف کاربر 

 .تغییر رمز عبور: جهت تغییر رمز عبور کاربر 

 .نقش های کاربر: جهت ویرایش نقش های کاربری 

 

 ثبت کاربر جدید 1-4

کلیک می نمائیم. صفحه ای مانند صفحه زیر بروی شما ظاهر می  "یدکاربر جد"برای این منظور بر روی گزینه 

 شود.
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 راهنمای نحوه ورود اطالعات

 نام کاربر: نامی است یکتا که کاربران به وسیله این نام شناخته می شوند.

 رمز عبور: رمز عبور مشخص کننده صحت هویت فردی است که نام کاربری را وارد می کند.

 وارد کردن مجدد رمز عبور برای اطمینان از صحت ورود رمز عبور در مرحله قبل. تکرار رمز عبور:

 نام: نام کاربر

 نام خانوادگی: نام خانوادگی کاربر

 پست الکترونیکی: پست الکترونیکی کاربر

 شماره موبایل: شماره موبایل کاربر      

 خیره کلیک می شود.سایر اطالعات نیز به همین شکل وارد و در انتها بر روی گزینه ذ

 نحوه جستجوی کاربر

 نام کاربری و یا پست الکترونیکی کاربر را وارد کنید و در انتها گزینه جستجو را فشار دهید. .6

 

 ویرایش اطالعات کاربر 5-5

 (.5گزینه ویرایش در قسمت جدول کاربران را فشار دهید)مطابق شکل .6

 اطالعات کاربر را ویرایش کنید .5

 ک کنید.گزینه ذخیره را کلی .4

 حذف کاربر 3-2

 کاربر موردنظر را از جدول کاربران پیدا کنید و سطر مربوطه را انتخاب نمائید. .6

 بر روی گزینه حذف کلیک کنید. .5

 تغییر کلمه عبور 4-2

 بر روی گزینه تغییر رمز عبور کلیک کنید. .6

 رمز جدید و تکرار آن را وارد کنید. .5

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .4
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 های کاربرنقش  5-2

 توسط این قسمت می توانیم نوع دسترسی کاربران را تعیین کنیم.

 بر روی گزینه نقش های کاربر کلیک کنید. .6

 اطالعات الزم را تیک بزنید: .5

 System_administrators کاربری است با دسترسی مدیریتی به تمام بخش های وب سایت و :

 مدیر اصلی سایت است.

 System_users سایت هستند که در وب سایت ثبت نام کرده اند و دارای نام : کاربران وب

 کاربری و کلمه عبور هستند.

 Everyone  بازدید گنندگان سایت هستند که در سیستم :login  .نکرده اند 

 Portal _ administrators:fa.دسترسی مدیریتی به پورتال موردنظر را دارد : 

 Portal _users:faتند که در سیستم : کاربران این پورتال هسlogin .کرده اند 

 Forum _manager.کاربرانی هستند که می توانند فرم های سایت را مدیریت نمایند : 

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .3
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 .مدیریت صفحات3

 توسط این بخش می توانید صفحات و محتویات هر صفحه از وب سایت را مدیریت کنید.

 

 صفحاتمعرفی بخش های مختلف مدیریت  .4
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 ایجاد صفحه جدید -6

 ویرایش صفحه و مطالب -5

 حذف صفحه -4

 انتخاب صفحه به عنوان صفحه اصلی وب سایت -3

 انتخاب صفحه به عنوان صفحه اصلی زبان یا زیر پورتال وب سایت -2

 پیش نمایش صفحه انتخاب شده -1

 ایجاد صفحه جدید 2-3 .5

 شود را انتخاب می کنیم.ابتدا صفحه ای که می خواهیم صفحه جدید در زیر آن ایجاد  .6

 انتخاب گزینه ایجاد زیر صفحه از نوار ابزار .5

 اطالعات را بوسیله راهنمای نحوه ورود اطالعات کامل کنید. .4

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .3

 

 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-5-4

 فعال: با انتخاب این گزینه صفحه در وب سایت نشان داده می شود.

 عیین نمایش لینک صفحه در منوهای وب سایتنمایش لینک صفحه: ت
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 نام صفحه: نامی است که برای صفحه انتخاب می شود.

 عنوانی است که برای صفحه انتخاب می شود.عنوان صفحه: 

که  ame.com/fa/homehttp://www.mywebsiten: نام صفحه در آدرس وب سایت مانند seoآدرس صفحه 

می باشد که می بایست در کادر متنی وارد شود. این نام می بایست فقط از  seoنام صفحه  homeدر اینجا 

حروف، اعداد و... )خط تیره( تشکیل شده باشد و در کل صفحات یکتا باشد. )یعنی نمی توان یک نام را برای 

 چند صفحه انتخاب کرد.(

 نامهای غیرمعتبر:                             برخی از نام های معتبر:

Home                                               what's new? 

Product                                             my products 

Home – page                                    we+you 

News   

 6431-اخبار

: جهت استفاده موتورهای جستجو مانند گوگل می باشد که با استفاده از این قسمت می توانید seoتوضیحات 

 متن خالصه ای از اطالعات مهم صفحه را تعیین کنید.

: با استفاده از این گزینه کلمات کلیدی را که مایل هستید وقتی در موتورهای جستجو وارد seoکلمات کلیدی 

 ت نتایج اضافه کند. می توانید کلمات کلیدی را با ، یا... از هم جدا کنید.شد. این صفحه را نیز به لیس

 گزینه وجود دارد: 4لینک: در این قسمت 

 لینک به صفحه جاری: با انتخاب این گزینه لینک مربوطه در منوها به همین صفحه اشاره دارد. .6

دشان محتوایی ندارند برای صفحاتی که شامل زیر صفحه می باشد و خوبدون لینک: این گزینه  .5

 مناسب است.

لینک به صفحات دیگر: در صورتی که مایل هستید با کلیک بر روی این صفحه در منو به صفحه دیگر  .4

یا وب سایت دیگری منتقل شوید این گزینه را انتخاب کرده و در جعبه متن زیر آن آدرس اینترنتی 

 مورد نظر را وارد می کنید.

 

 ویرایش صفحات 4-4

 صفحات را انتخاب کنید. یکی از .6

http://www.mywebsitename.com/fa/home
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 بر روی گزینه ویرایش کلیک کنید. .5

 

 ویرایش مشخصات صفحه 6-4-4

پس از انتخاب صفحه برای ویرایش طبق توضیحات باال جهت ویرایش مشخصات صفحه بر روی گزینه 

 مشخصات در منوی باالی صفحه کلیک کنید. پس از  اعمال تغییرات بر روی ذخیره کلیک نمایید.
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 ویرایش محتویات صفحه و مدیریت برنامه های هر صفحه 5-4-4

 پس از انتخاب یک صفحه جهت ویرایش الگوی صفحه نمایش داده می شود. مطابق شکل زیر:

 

 که بر روی هر جعبه گزینه هایی وجود دارند. جعبه هر برنامه به شکل زیر می باشد
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 کپی برنامه .6

 تنظیمات .5

 حذف .4

 تنظیمات ماژول .3

 کپی برنامه 6-5-4-4

 در این قسمت می توان برنامه موردنظر را در صفحات دیگر وب سایت کپی کرد.

 بر روی گزینه کپی برنامه کلیک کنید. .6

 صفحات موردنظر برای کپی شدن برنامه را انتخاب نمائید. .5

 دکمه ذخیره را انتخاب نمائید. .4

 تنظیمات برنامه 5-5-4-4

برنامه شده که براساس نوع هر برنامه تنظیمات آن نیز متفاوت می باشد.  با انتخاب این گزینه وارد تنظیمات

 بطور مثال برای تغییر متن برنامه محتوا از این گزینه استفاده می کنیم.

 حذف 4-5-4-4

 بر روی گزینه حذف کلیک کنید. .6

کلیک  okظاهر می شود. در صورت اطمینان روی گزینه  "آیا از حذف مطمئن هستید؟"کادری با متن  .5

 کلیک کنید. cancelکنید و در غیر این صورت روی گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 تنظیمات ماژول 3-5-4-4

 بر روی گزینه تنظیمات ماژول کلیک کنید. .6

 اطالعات را بوسیله راهنمای نحوه ورود اطالعات کامل کنید. .5

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .4
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 راهنمای نحوه ورود اطالعات

 در صفحه یا صفحات کپی شده از این گزینه استفاده میگردد. جهت انتشار برنامه فعال:

 عنوان قاب برنامه را می توان تعیین کرد. عنوان:

 قابی که می خواهید برنامه مورد نظر در آن نشان داده شود در این قسمت مشخص می شود. قاب:

جاری از این گزینه جهت تعیین نمایش یا عدم نمایش برنامه موردنظر در صفحه  نمایش در این صفحه:

 استفاده می شود.

 برای تعیین وضعیت نمایش عنوان برنامه. نمایش عنوان:

 جابه جایی ماژول در صفحه 2-5-4-4

برای انعطاف پذیری و همچنین مدیریت جایگاه برنامه ها، هر صفحه را به قسمت های مختلف تقسیم کرده ایم 

 قرار دهیم.که میتوانیم در هر قسمت نیز به تعداد برنامه 
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برای جابه جا کردن برنامه در قسمت های مختلف صفحه دکمه موس را بر روی باالی جعبه برنامه نگه داشته و 

 آن را به مکان دلخواه کشیده و رها کنید.

 

 

 حذف صفحات 4-4-4

 یکی از صفحات را انتخاب کنید. .6

 بر روی گزینه حذف کلیک کنید. .5

 

 صفحه اصلی سایت 3-4

این گزینه می توانیم اولین صفحه سایت را مشخص کنیم. به طور مثال اگر بخواهیم اولین صفحه ای  بوسیله

 که در وب سایت ما نمایان می شود صفحه اخبار و مقاالت باشد:

 بر روی صفحه اخبار و مقاالت کلیک کنید. .6

 بر روی گزینه صفحه اصلی سایت کلیک کنید. .5
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 صفحه اصلی زیر پورتال 2-4

له این گزینه می توانیم به قسمتی از سایت که آن را انتخاب کرده ایم به عنوان اولین صفحه رجوع بوسی

 "صفحه محصوالت"باشد و در آن  http://lacalhost/faکنیم. به طور مثال: اگر پنل مدیریت ما در وب سایت 

می توانیم وب سایت را به وب سایت دیگری انتقال دهیم. مثالً اولین صفحه باشد به وسیله این کلید 

http://localhost/en . 

 از پنل مدیریت زیر پورتال موردنظر را انتخاب کنید. .6

 بر روی یکی از صفحات کلیک کنید. .5

 بر روی گزینه صفحه اصلی زیر پورتال کلیک کنید. .4

 

 جابه جایی صفحات 1-4

صفحات را جابه جا کنید. برای این کار بر روی صفحه  drag & dropکردن( می توانید با عمل )کشیدن و رها 

موردنظر کلیک کرده و دکمه موس را در حالت پایین نگه دارید و آن صفحه را به جای دلخواه در بین صفحات 

 انتقال دهید.

 

 

http://lacalhost/fa
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 برنامه محتوا 7-4

. معموال پس از انتخاب آن به از لیست برنامه ها محتوا را انتخاب کنید تا به صفحه اضافه گردد .6

 عنوان محتوا اضافه می گردد.ت وسط و زیر برنامه های دیگر با قسم

 بر روی گزینه تنظیمات کلیک کنید. .5

 اطالعات الزم را بوسیله راهنمای نحوه ورود اطالعات پر کنید. .4

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .3
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 راهنمای نحوه ورود اطالعات

را انتخاب و در غیر این صورت از واهید صفحه در وب سایت نشان داده شود گزینه فعال اگر می خ فعال:

 حالت انتخاب خارج کنید.

 عنوان محتوای نوشته موردنظر در این قسمت تعیین می شود. عنوان:

 محتوای کل نوشته در این قسمت تعیین می شود. محتوا:

وارد کرده باشید. می توانید نوع نمایش آن را تعیین در صورتی که چندین محتوا را در لیست  نوع نمایش:

 کنید.

 نکات قابل توجه:

 در صورتی که فقط یک صفحه )محتوا( داشته باشید، نوع نمایش اهمیتی ندارد. .6

فقط نوع نمایش تصاویر متحرک در تمامی نسخه ها فعال می باشد و برای استفاده از انواع نمایش دیگر  .5

 رای شما ایجاد گردد.می بایست بصورت سفارشی ب

 برای نمایش تصاویر متحرک فقط و فقط در هر محتوا یک تصویر باشد و تصاویر ترجیحاً هم اندازه باشند. .4
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 فرم های پویا -8-4

از طریق برنامه ی فرم های پویا می توانید فرم های دریافت اطالعات از بازدیدکنندگان را بدون نیاز به 

 نید.برنامه نویسی و تخصص ایجاد ک

 

 

 ایجاد فرم جدید -6-8-4

 از لیست برنامه ها گزینه فرم های پویا را انتخاب کنید. .6

 بر روی گزینه تنظیمات کلیک کنید. .5

 برای ایجاد فرم بر روی گزینه تنظیمات کلیک کنید. .4

 اطالعات را بوسیله راهنمای نحوه ورود اطالعات کامل کنید. .3

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .2

 اهنمای نحوه ورود اطالعاتر 6-6-8-4

 برای نشان دادن جهت نوشته از سمت چپ به راست و راست به چپ. جهت:

 برای ارسال کردن به پست الکترونیکی ای که مدیر سایت آن را مشخص می کند. ارسال به:

 متنی که داخل دکمه برای ارسال اطالعات قرار داده می شود. متن دکمه ارسال:

 نکه اطالعات در داخل پست الکترونیکی ذخیره شود یا در بانک اطالعاتی.انتخاب ای ذخیره در:

 پیامی که مشخص می کند ارسال با موفقیت انجام شده است. پیام ارسال موفق:

 پیامی که مشخص می کند ارسال با موفقیت انجام نشده است. پیام ارسال ناموفق:

 سیله آن فرم را تکمیل کرد:بعد از ایجاد فرم صفحه ای باز می شود که می توان بو
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 ایجاد کنترل جعبه متن 5-8-4

 بر روی گزینه کنترل جعبه متن کلیک کنید. .6

 اطالعات را بوسیله راهنمای نحوه ورود اطالعات کامل کنید. .5

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .4
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 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-5-8-4

رت فعال کردن این گزینه کاربر می تواند بدون نیاز به پاسخ دادن به اطالعات در صو دریافت اطالعات تهی:

 این کنترل آن را ارسال کند.

 در صورت فعال کردن این گزینه کاربر می تواند در این کنترل مقدار عددی وارد کند. عددی:

ر صفحه را مشخص در صورت فعال کردن این گزینه کاربر می تواند نمایش برچسب د نمایش برچسب باال:

 کند.

 نامی است که کاربر وارد می کند. نام:

 اطالعات تکمیلی که می خواهیم در کنار جعبه متن نشان داده شود در این قسمت آورده می شود. پسوند:

 تعداد سطری که متن نوشته می شود را مشخص می کند. تعداد سطر:

 راست به چپ.برای نشان دادن جهت نوشته از سمت چپ به راست و  جهت:

 نوع قلم را در این قسمت مشخص می شود. قلم:

 سایز نوشته در این قسمت مشخص می شود. سایز:

 طول نوشته در این قسمت مشخص می شود. طول:

 رنگ نوشته در این قسمت مشخص می شود. رنگ:

 ود.برچسبی که می خواهید در کنار جعبه متن نمایش داده شود در این قسمت آورده می ش برچسب:

 ایجاد کنترل لیست 4-8-4

 بر روی گزینه کنترل لیست کلیک کنید. .6

 اطالعات را بوسیله راهنمای نحوه ورود اطالعات کامل کنید. .5

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .4

 



22 

 

 

 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-4-8-4

واند بدون نیاز به پاسخ دادن به اطالعات در صورت فعال کردن این گزینه کاربر می ت دریافت اطالعات تهی:

 این کنترل آن را ارسال کند.

در صورت فعال کردن این گزینه کاربر می تواند نمایش برچسب در صفحه را مشخص  نمایش برچسب باال:

 کند.

 نامی که می خواهید برای لیست مشخص کنید در این قسمت آورده می شود. نام:

 خواهیم در کنار جعبه متن نشان داده شود در این قسمت آورده می شود. اطالعات تکمیلی که می پسوند:

 گزینه هایی که می خواهید در لیست نشان داده شود در این قسمت آورده می شود. گزینه ها:

 برای نشان دادن جهت نوشته از سمت چپ به راست و راست به چپ جهت:

 نوع قلم در این قسمت مشخص می شود. قلم:
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 سایز نوشته در این قسمت مشخص می شود. سایز:

 طول نوشته در این قسمت آورده می شود. طول:

 رنگ نوشته در این قسمت مشخص می شود. رنگ:

 برچسبی که می خواهید در کنار جعبه متن نمایش داده شود در این قسمت آورده می شود. برچسب:

 ایجاد کنترل لیست کرکره ای 3-8-4

 یست کرکره ای کلیک کنیدبر روی گزینه کنترل ل .1

 اطالعات را بوسیله راهنمای نحوه ورود اطالعات کامل کنید. .2

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .3

 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-3-8-4

در صورت فعال کردن این گزینه کاربر می تواند بدون نیاز به پاسخ دادن به اطالعات  دریافت اطالعات تهی:

 ارسال کند.این کنترل آن را 

در صورت فعال کردن این گزینه کاربر می تواند نمایش برچسب در صفحه را مشخص  نمایش برچسب باال:

 کند.

 نامی که می خواهید برای لیست مشخص کنید در این قسمت آورده می شود. نام:

 ه می شود.اطالعات تکمیلی که می خواهیم در کنار جعبه متن نشان داده شود در این قسمت آورد پسوند:

 گزینه هایی که می خواهید در لیست نشان داده شود در این قسمت آورده می شود. گزینه ها:

 برای نشان دادن جهت نوشته از سمت چپ به راست و راست به چپ جهت:

 نوع قلم در این قسمت مشخص می شود. قلم:

 سایز نوشته در این قسمت مشخص می شود. سایز:

 سمت آورده می شود.طول نوشته در این ق طول:

 رنگ نوشته در این قسمت مشخص می شود. رنگ:

 برچسبی که می خواهید در کنار جعبه متن نمایش داده شود در این قسمت آورده می شود. برچسب:
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 ایجاد کنترل تک انتخابی 2-8-4

 بر روی گزینه کنترل تک انتخابی کلیک کنید. .6

 حوه ورود اطالعات کامل کنید.اطالعات را بوسیله راهنمای ن .5

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .4

 

 

 

 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-2-8-4

در صورت فعال کردن این گزینه کاربر می تواند بدون نیاز به پاسخ دادن به اطالعات  دریافت اطالعات تهی:

 این کنترل آن را ارسال کند.

ل کردن این گزینه کاربر می تواند نمایش برچسب در صفحه را مشخص در صورت فعا نمایش برچسب باال:

 کند.

 نامی که می خواهید برای لیست مشخص کنید در این قسمت آورده می شود. نام:
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 اطالعات تکمیلی که می خواهیم در کنار جعبه متن نشان داده شود در این قسمت آورده می شود. پسوند:

 هید در لیست نشان داده شود در این قسمت آورده می شود.گزینه هایی که می خوا گزینه ها:

 برای نشان دادن جهت نوشته از سمت چپ به راست و راست به چپ جهت:

 نوع قلم در این قسمت مشخص می شود. قلم:

 سایز نوشته در این قسمت مشخص می شود. سایز:

 طول نوشته در این قسمت آورده می شود. طول:

 قسمت مشخص می شود.رنگ نوشته در این  رنگ:

 برچسبی که می خواهید در کنار جعبه متن نمایش داده شود در این قسمت آورده می شود. برچسب:

 ایجاد کنترل چند انتخابی 1-8-4

 بر روی گزینه چند انتخابی کلیک کنید. .6

 اطالعات را بوسیله راهنمای نحوه ورود اطالعات کامل کنید. .5

 یک کنید.بر روی گزینه ذخیره کل .4
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 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-1-8-4

در صورت فعال کردن این گزینه کاربر می تواند بدون نیاز به پاسخ دادن به اطالعات  دریافت اطالعات تهی:

 این کنترل آن را ارسال کند.

مشخص در صورت فعال کردن این گزینه کاربر می تواند نمایش برچسب در صفحه را  نمایش برچسب باال:

 کند.
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 نامی که می خواهید برای لیست مشخص کنید در این قسمت آورده می شود. نام:

 اطالعات تکمیلی که می خواهیم در کنار جعبه متن نشان داده شود در این قسمت آورده می شود. پسوند:

 گزینه هایی که می خواهید در لیست نشان داده شود در این قسمت آورده می شود. گزینه ها:

 برای نشان دادن جهت نوشته از سمت چپ به راست و راست به چپ :جهت

 نوع قلم در این قسمت مشخص می شود. قلم:

 سایز نوشته در این قسمت مشخص می شود. سایز:

 طول نوشته در این قسمت آورده می شود. طول:

 رنگ نوشته در این قسمت مشخص می شود. رنگ:

 به متن نمایش داده شود در این قسمت آورده می شود.برچسبی که می خواهید در کنار جع برچسب:

 ایجاد تاریخ 7-8-4

 بر روی گزینه تاریخ کلیک کنید. .6

 اطالعات را بوسیله راهنمای نحوه ورود اطالعات کامل کنید. .5

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .4
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 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-7-8-4

ر صورت فعال کردن این گزینه کاربر می تواند بدون نیاز به پاسخ دادن به اطالعات د دریافت اطالعات تهی:

 این کنترل آن را ارسال کند.

در صورت فعال کردن این گزینه کاربر می تواند نمایش برچسب در صفحه را مشخص  نمایش برچسب باال:

 کند.

 ه می شود.نامی که می خواهید برای لیست مشخص کنید در این قسمت آورد نام:

 اطالعات تکمیلی که می خواهیم در کنار جعبه متن نشان داده شود در این قسمت آورده می شود. پسوند:

 گزینه هایی که می خواهید در لیست نشان داده شود در این قسمت آورده می شود. گزینه ها:

 برای نشان دادن جهت نوشته از سمت چپ به راست و راست به چپ جهت:

 م در این قسمت مشخص می شود.نوع قل قلم:

 سایز نوشته در این قسمت مشخص می شود. سایز:

 طول نوشته در این قسمت آورده می شود. طول:

 رنگ نوشته در این قسمت مشخص می شود. رنگ:

 برچسبی که می خواهید در کنار جعبه متن نمایش داده شود در این قسمت آورده می شود. برچسب:

 اخبار 3-4

ار به منظور انتشار خبرهای داخل و خارج سازمان از طریق پورتال طراحی و پیاده سازی شده است. برنامه اخب

اطالعاتی که می توان برای هر خبر درج کرد عبارتند از: عنوان خبر، تصویر خبر، خالصه خبر، متن خبر، تاریخ 

 شروع نمایش خبر.
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 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-6-3-4

 ای خبر موردنظر در این قسمت تعیین می شود.عنوان: عنوان محتو .6

 تصویر: تصویری که نمایانگر خبر موردنظر است. .5

خالصه: خالصه ای از خبر در این قسمت آورده می شود، این خالصه خبر به منظور نمایش در قسمت اصلی  .4

آن کلیک  خبر به همراه عکس است که کاربر پس از خواندن آن می تواند برای دیدن مشروح خبر بر روی

 کند.

 متن: متن کامل خبر در این قسمت آورده می شود. .3

 تاریخ ثبت: تاریخی که نمایش خبر از آن زمان شروع می شود. .2

 *در صورت ثبت اطالعات کلید ذخیره و در غیر این صورت کلید انصراف را کلیک کنید.

 

 مدیریت اخبار 5-3-4

 در لیست برنامه ها روی گزینه اخبار کلیک کنید. .6

 ی گزینه تنظیمات کلیک کنید.رو .5

 روی گزینه خبر جدید کلیک کنید. .4

 اطالعات موردنظر را براساس راهنمای نحوه ورود اطالعات پر کنید. .3

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .2

 *درصورت انصراف روی کلید انصراف کلیک کنید.

 ویرایش خبر 4-3-4

 بر روی گزینه ویرایش خبر مورد نظر کلیک کنید. .6

 ات موردنظر را بر روی اطالعات خبر انجام دهید.تغییر .5

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .4

 

 گالری تصاویر 61-4

 ایجاد گروه جدید 6-61-4

 از لیست برنامه ها گزینه گالری تصاویر را انتخاب کنید. .6
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 بر روی گزینه تنظیمات کلیک کنید. .5

 بر روی گزینه گروه جدید کلیک کنید. .4

 هنمای نحوه ورود اطالعات کامل کنید.اطالعات را بوسیله را .3

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .2

 

 ویرایش گروه 5-61-4

 تصویر مورد نظر را انتخاب کنید. .6

 بر روی گزینه ویرایش کلیک کنید. .5

 تغییرات الزم را اعمال کنید و ذخیره کنید. .4

 

 حذف گروه 4-61-4

 بر روی صفحه موردنظر کلیک کنید و آن را حذف کنید. .6

 

 ایجاد تصویر جدید -3-61-4

 بر روی عنوان گروه کلیک کنید. .6

 بر روی تصویر جدید کلیک کنید. .5

 اطالعات را بوسیله راهنمای نحوه ورود اطالعات کامل کنید. .4

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .3

 

 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-3-61-4

 غیرفعال کنید. فعال: در صورت نمایش تصویر فعال و در غیر این صورت آن را

 عنوان: عنوان موردنظر برای تصویر.

 تصویر: انتخاب تصویر موردنظر برای نمایش.

 توضیحات: توضیحات الزم در مورد تصویر.
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 ویرایش تصویر 2-61-4

 بر روی گزینه ویرایش کلیک کنید. .6

 تغییرات الزم را اعمال کنید. .5

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .4

 

 حذف تصویر 1-61-4

 روی گزینه حذف کلیک کنید. بر .6

 

 آب و هوا 66-4

 از لیست برنامه ها گزینه آب و هوا را انتخاب کنید. .6

 در هر صفحه ای که می خواهید نشان داده شود آن را قرار دهید. .5

 

 به طور مثال اگر می خواهید برنامه ی آب و هوا را در صفحه اصلی نشان دهید:

 بر روی گزینه صفحه اصلی کلیک کنید. .6

 روی گزینه ویرایش کلیک کنید. بر .5

 از لیست برنامه ها، آب و هوا را انتخاب کنید. .4

 

 تبدیل ارز 65-4

 از لیست برنامه ها گزینه تبدیل ارز را انتخاب کنید. .6

 در صفحه وب سایت نشان داده می شود. .5
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 آمار مراجعات 64-4

 ه می شود.در این قسمت تعداد مراجعات افراد مهمان و اعضا به وب سایت نشان داد

 

 از لیست برنامه ها آمار مراجعات را انتخاب کنید. .6

 در صفحه وب سایت نمایش داده می شود. .5

 

 نظرسنجی 63-4

برنامه نظرسنجی برای طرح سوال و دریافت نظرات کاربران پورتال طراحی می شود. در این برنامه امکان طرح 

فت پاسخ و گزارش تحلیلی از پاسخ ها تعبیه سواالت موردی و نمایش سوال در صفحه ای از پورتال، دریا

 خواهد شد.

 

 طرح سوال برای نظرسنجی 6-63-4

 از لیست برنامه ها گزینه نظرسنجی را انتخاب کنید. .6

 روی گزینه تنظیمات کلیک کنید. .5

 سوال مورد نظر داخل کادر آورده می شود و کنار کادرها به شکل دیسکت است، کلیک کنید. .4

 کلیک کنید. بر روی گزینه جدید + .3

 اطالعات را وارد و ذخیره کنید. .2

 برای ویرایش گزینه ها بر روی گزینه ویرایش کلیک کنید. .1

 برای حذف گزینه بر روی گزینه حذف کلیک کنید. .7

 برای حذف یک برنامه بر روی گزینه حذف کلیک کنید. .8

 

کلیک کنید و  okی گزینه ظاهر می شود. در صورت اطمینان رو "آیا از حذف مطمئن هستید؟ "کادری با متن 

 کلیک کنید. cancelدر غیر این صورت روی گزینه 
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 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-6-63-4

 سوال نظرسنجی در این قسمت آورده می شود. سوال:

 عنوان نظرسنجی در این قسمت تعیین می شود. عنوان:

 دهد.ترتیب نمایش گزینه ها را از کوچکتر به بزرگتر نشان می  اولویت:

 

 صندوق نظرات 62-4

این برنامه یک سامانه کامل گردش نظرات در سازمان می باشد. مسئول درنظر گرفته شده برای هر صندوق 

می تواند پس از مشاهده نظر ارسالی از طرف کاربر، دستوری برای مسئول مرتبط با آن نظر نوشته و آنرا برای 

ند بر مراحل انجام رسیدگی به آن نظارت داشته باشد. شخص اجرا به صندوق وی منتقل نماید. همچنین میتوا

مسئول پیگیری نیز می تواند مراحل انجام کار را ثبت نماید و همچنین می تواند به نوبه خود آن کار را به 

 شخص دیگری ارجاع دهد.

 

 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-6-62-4

 وارد کنید.عنوان صندوق: عنوان صندوق موردنظر را در این قسمت 

 موضوع: موضوع پیام در این قسمت مشخص می شود.

 *درصورت ثبت اطالعات کلید ذخیره و در غیر این صورت کلید انحراف را کلیک کنید.

 ایجاد صندوق جدید 5-62-4

 از لیست برنامه ها گزینه صندوق نظرات را انتخاب کنید. .6

 روی گزینه تنظیمات کلیک کنید. .5

 کلیک کنید.روی گزینه صندوق جدید  .4

 عنوان صندوق را وارد کنید. .3

 موضوع صندوق را وارد کنید. .2

  در این قسمت اگر موضوع وارد شود در صفحه وب سایت نشان داده می شود. در غیر این صورت در

 صفحه نمایان نمی شود.

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .1
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 ویرایش صندوق 4-62-4

 صفحه موردنظر را انتخاب کنید. .6

 ه ویرایش صندوق کلیک کنید.روی گزین .5

 تنظیمات موردنظر را انجام دهید. .4

 روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .3

 حذف صندوق 3-62-4

 صفحه موردنظر را انتخاب کنید. .6

 روی گزینه حذف صندوق کلیک کنید. .5

 دسترسی کاربران 2-62-4

 کاربری که امکان دیدن پیغام های ارسال شده را دارد.

 ب کنید.صفحه موردنظر را انتخا .6

 روی گزینه دسترسی کاربران کلیک کنید. .5

 تغییرات الزم را اعمال کنید و ذخیره کنید. .4

 تنظیمات 1-62-4

 بر روی گزینه تنظیمات کلیک کنید. .6

 سر صفحه: عنوانی که در باالی صفحه نشان داده می شود. .5

 پا صفحه: عنوانی که در پایین صفحه نشان داده می شود. .4

 امی که ارسال موفق را نشان می دهد.پیغام ارسال موفق: پیغ .3

 پیغام ارسال ناموفق: پیغامی که ارسال ناموفق را نشان می دهد. .2

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .1

 اوقات شرعی 61-4

 در این قسمت زمان طلوع و غروب خورشید در شهر موردنظر نشان داده می شود.

 ز لیست برنامه ها اوقات شرعی را انتخاب کنید.ا .6

 صفحه وب سایت نشان داده می شود. در .5
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 ساعت جهانی 67-4

 ایجاد ساعت جدید 6-67-4

 از لیست برنامه ها گزینه ساعت جهانی را انتخاب کنید. .6

 بر روی گزینه تنظیمات کلیک کنید. .5

 بر روی گزینه ساعت جدید کلیک کنید. .4

 اطالعات را بوسیله راهنمای نحوه ورود اطالعات کامل کنید. .3

 ذخیره کلیک کنید. بر روی گزینه .2

 

 

 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-6-67-4

 محل: محلی که می خواهید زمان آن نشان داده شود را انتخاب کنید.

 عنوان: عنوان موردنظر که می خواهید در صفحه نشان داده شود را انتخاب کنید.

 رنگ: رنگ دلخواه برای نمایش ساعت را انتخاب کنید.

 انتخاب کنید. pxا براساس سایز: سایز موردنظر ر

 ساعته را انتخاب کنید. 53ساعته یا  65نمایش: نحوه نمایش ساعت به طور 

 ویرایش ساعت 5-67-4

 بر روی گزینه ویرایش کلیک کنید. .6

 تغییرات الزم را اعمال کنید. .5

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .4

 حذف ساعت 4-67-4

 بر روی گزینه حذف کلیک کنید. .6

 گاه الکترونیکیفروش 68-4

 در این قسمت دو گزینه داریم:

 میزکار -6

 کاتالوگ که شامل: گروه ها، محصوالت و مشخصه ها و کوپن می شود. -5
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 ایجاد محصول جدید 6-68-4

 بر روی گزینه محصول جدید کلیک کنید. .6

 اطالعات کلی محصول را وارد کنید. .5

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .4

 

 مدیریت پورتال ها .3

 

 یجاد پورتال جدیدا3 -6

 بر روی گزینه پورتال جدید کلیک کنید. .6

 اطالعات محتوای موردنظر را با توجه به راهنمای نحوه ورود اطالعات پر کنید. .5

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .4

 راهنمای نحوه ورود اطالعات 6-6-3

 نامی است که به صفحه پورتال داده می شود. نام پورتال:

صفحه ای است که در آن برنامه ورود به سیستم را در آن قرار داده ایم و نوع نمایش  ن:صفحه ورود کاربرا

برنامه ورود به سیستم را در قسمت تنظیمات برنامه ورود کاربران انتخاب کرده ایم تا بتوانند در این صفحه 

 شوند. (login)با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد سیستم 

ه ای است که در آن برنامه ورود به سیستم را در آن قرار داده ایم و نوع نمایش برنامه صفحه ثبت نام: صفح

ورود به سیستم را در قسمت تنظیمات برنامه عضویت انتخاب کرده ایم تا بتوانند در این صفحه با وارد 

 کردن اطالعات کامل خود وارد سیستم شده و ثبت نام کنند.

 استفاده می شود.زبان: زبانی است که برای سایت 

 پوسته: همان وب سایتی است که می خواهیم نشان داده شود.

 تاریخ پایان: تاریخ پایان نمایش است.

 کلمه کلیدی: برای بهینه سازی موتورهای جستجو بکار می رود و از دید کاربر خارج است.
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 ورود به سیستم 5-6-3

 ید.از لیست برنامه ها گزینه ورود به سیستم را انتخاب کن .6

 بر روی گزینه تنظیمات کلیک کنید. .5

 از قسمت تنظیمات نوع نمایش را انتخاب کنید. .4

 بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. .3

 

 با ما  :  یارتباط یراه ها
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