
 

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

 حوزه ریاست

 فن آوري اطالعات دانشگاهمركز آمار و 

 

 راهنماي ورود اطالعات

 دانشگاهبه وب سايت  
 ( ) ويژه نمايندگان وب سايت

 
 تهيه و تنظيم:

 مسئول وب سایت دانشگاه

  55546878شماره تلفن تماس: 

آدرس پست الكترونيكي: 
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 Onlineآدرس پست الكترونيكي جهت ارتباط 
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بشكل زير در قسمت  dmin.aspaرا بهمراه  خود، آدرس وب سايت جهت ورود اطالعات يت مربوطهوب سا Control panelبه منظور دسترسي به قسمت 
Address bar .مرورگر خود وارد نماييد 

http://research.kaums.ac.ir/admin.asp 

 
 كليك نماييد. loginور خود را وارد  نموده و روي نام كاربري و كلمه عبباز شده در صفحه سپس 

 

 
 

                بوده و شما با آن سروكار خواهيد داشت، تحت عنوان .  بخشي كه مربوط به ورود اطالعات ه ايدفحه كنترل پنل وب سايت  شداكنون وارد ص
Content Management  شكل زير ( اشتخواهيد درا قسمت به اين د وه ورشما به عنوان يك كاربر عادي فقط اجازمي باشد و ( 

 

 
 

مي بينيد، همان لينكهاي اصلي تعريف شده در وب سايت مي باشد، بنابراين  بسته به اينكه قصد ورود اطالعات  Content Managementآنچه كه در بخش 
 انتخاب نماييد.  Content Managementچه واحدي را داريد، همان لينكِ واحدِ مربوطه را از قسمت به 
 

محل ورود نام كاربري و كلمه عبور 
جهت دسترسي به كنترل پنل وب 

 بمنظور ورود اطالعات سايت مربوطه

Content 
Management 

 محل درج نام وب سايت
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آدرس معاونت پژوهشي دانشگاه   Address Barدانشگاه را  داريم. پس ابتدا در قسمت  واحد ارزشيابي معاونت پژوهشيفرض مي كنيم كه قصد ورود اطالعات به 
         را كليك  Arzeshyabiلينك  Content Managementرا وارد نموده و پس از ورود نام كاربري و كلمه عبور ، از قسمت  admin.aspبه همراه 

 مي نماييم تا صفحه مربوطه باز شود ) شكل زير (
 

 
 

و بخش دوم  گرديدهشماره مشخص يك با هر عنوان كه  صفحه مربوطه شامل دو بخش است. يك بخش مربوط به ليست عناوين اطالعاتي كه قبال وارد شده است
ويرايش اطالعات  بر روي عنوان مربوطه كليك براي  مشخص شده است. در گوشه سمت راست كادر  Newكه با گزينه است  ديدجمربوط به ورود اطالعات 

 كليك نماييد.  Newاما چنانچه قصد ورود اطالعات جديد را داريد، بر روي گزينه نماييد، 

 

 ویرایش اطالعات:
واقع در  Updateمحتواي اطالعات بر روي صفحه ظاهر گردد. پس از اعمال تغييرات بر روي دكمه  براي ويرايش اطالعات بر روي عنوان مربوطه كليك نموده تا

 .ييدرا انتخاب نما Deleteانتهاي صفحه كليك نماييد. براي حذف اطالعات گزينه 
 

 

پس از انجام تغييرات، براي اعمال آن، بر 
 كليك نماييد. Updateروي دكمه 

براي حذف اطالعات وارد شده، بر روي دكمه 
Delete .كليك نماييد 

صفحه مربوط به واحد 

 ارزشيابي معاونت پژوهشي

 بخش اول

 ) عناوین اطالعات وارد شده (

 بخش دوم

Update 

Delete 
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بر روي صفحه ظاهر شود. در غير ل يك كادر سبزرنگ در داخ  Content Updated بايد منتظر بمانيد تا پيام  Updateپس از كليك كردن بر روي دكمه 

 گوشزد مي كند.اينصورت تغييرات انجام شده، اعمال نشده است. در اين صورت، بايد توجه كنيد كه پيامي كه بر روي صفحه ظاهر گرديده است، چه اشكالي را 

 
 

 ، اطالعات وب سايتديگر  رود يا ويرايشِبمنظور و Content Managementنمودن و ظاهر شدن پيام سبز رنگ، جهت بازگشت به صفحه  Updateپس از 
. با كليك كردن بر روي اين گزينه شما وارد ) شكل باال ( واقع در باالي صفحه ) گوشه سمت چپ صفحه ( كليك نماييد Content managerبر روي گزينه 

 خواهيد شد ) شكل زير ( Content Managerبخش 
 

 
 

ربوطه را از لينكها در نوار آبي رنگ افقي باالي صفحه قرار گرفته است. مجددا بسته به اينكه قصد ورود اطالعات به چه واحدي را داريد، لينك واحد م ليست تمام
 اين نوار آبي رنگ انتخاب مي نماييد.  

 

 
 

در يك  Content Updatedيام ظاهر شدن پ
موفقيت آميز بودن كادر سبزرنگ نشاندهنده 

 ه است.داطالعات ويرايش شذخيره 

Content manager  براي بازگشت به ليستContent ها 

 مربوطه وب سايتواحدهاي لينكهاي تمام  شامل ليستنوار آبي رنگ 
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 مثال:
 آمارلينك  Content Managerقسمت  بنابراين بايد از را داريم.  واحد آمار دانشگاهقسمت ارزيابي، اكنون قصد ورود اطالعات جديد در  پس از ويرايش اطالعاتِ

با كليك بر روي اين گزينه صفحه اي را انتخاب نماييم.  New گزينه بايد داريم، پس به اين بخش را  جديدرا انتخاب نماييم. با توجه به اينكه قصد ورود اطالعات 
 آيتم هاي زير مي باشد.ورود اطالعات شامل  صفحه شد. خواهد به شكل زير ظاهر 

1. Category 

2. Title 

3. Filename 

4. Image 

5. Content 

 

 
 

 :مراحل ورود اطالعات به وب سایت
) بمنظور اينكه اطالعات بايد در كجا قرار بگيرد ( ) اين فيلد اجباري بوده و در صورت عدم انتخاب، كار ورود   Categoryانتخاب   -1

 انجام نخواهد شد.اطالعات 
) اين فيلد نيز اجباري بوده و نبايد انتخاب يك عنوان: عنوان بصورت سليقه اي و متناسب با محتواي اطالعات توسط كاربر انتخاب مي گردد -2

 خالي باشد (

  Contentتايپ اطالعات مورد نظر در بخش  -3

   تايپ، قالب بندي، رسم جدول، شماره گذاري و ... از طريق همين محيط قابل انجاممي باشد.  قابليت  Wordدقيقا شبيه به برنامه  Contentمحيط ويرايشي 
 تايپ شده است را در اين محيط كپي نماييد.  Wordمي باشد. ضمن اينكه مي توان اطالعاتي كه در محيط 

 

  Contentبه محيط ویرایشي  Wordنحوه كپي نمودن اطالعات تایپ شده در  
واقع در كليك سمت  Pasteكردن اطالعات به هيچ عنوان از دستور  pasteرا داريد،  براي  Contentبه محيط  Wordالعات از محيط چنانچه قصد انتقال اط

در ) شكل باال (  خود سيستم كه بصورت آيكون   Pasteاستفاده نكنيد. براي اجراي عمل انتقال فقط از دستور  Ctrl + Cراست و يا از كليدهاي تركيبي 
استفاده نماييد. در صورت استفاده نكردن از اين دستور، شما قادر به اعمال تغييرات بر روي جداول كپي شده در اين مشخص شده است،  Formattingبخش 

 قسمت نخواهيد بود.
كه قبال هم گفته شد، دقت نماييد كه پس در انتهاي صفحه كليك نماييد. همانطور واقع  Insertدر وب سايت بر روي گزينه  آنپس از تايپ اطالعات، براي ذخيره 

فحه  براي عنواني كه از كليك نمودن بر روي اين گزينه حتما منتظر بمانيد تا پيام سبز رنگ بر روي صفحه ظاهر شود. با ظاهر شدن اين پيام، سيستم يك شماره ص
 وارد نموده ايد، مشخص خواهد كرد كه در باالي صفحه نمايش داده مي شود. 

Category 

Title 

Filename 

Image 

Content 

نمودن اطالعات بايد از  Pasteبراي 
 اين گزينه استفاده نماييد.
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و انجام موفقيت آميز ذخيره سازي،  براي مشاهده پيش نمايشي از اطالعات وارد شده، بر روي شماره  Insertورود اطالعات و كليك بر روي دكمه  پس از
 اختصاص يافته به صفحه مورد نظر كه در باالي صفحه قرار گرفته است، كليك نماييد. 

 

 
 

 واقع در مرورگر كليك نماييد.  Backت پيش نمايش جهت ويرايش و يا ورود اطالعات جديد،  بر روي گزينه پس از مشاهده اطالعات، بمنظور خارج شدن از حال
 

 
 

 مثال:
بر  ، و هاداره آمار را انتخاب نمود Content Managerاداره آمار را داريم، پس ابتدا از قسمت  عملكرددر قسمت  جديداطالعات يكسري قصد ورود فرض كنيد 
 يم. كنرا انتخاب مي اداره آمار  عملكردلينك  categoryاطالعات، ابتدا از قسمت تايپ به صفحه مربوط به كليك مي نماييم. پس از ورود  New روي گزينه

ت بر روي براي ثبت و ذخيره اطالعا Contentوارد نموده و پس از ورود اطالعات در محيط ويرايشي  Titleعنواني را براي اطالعات مربوطه در قسمت سپس 
 اي صفحه كليك مي نماييم. هواقع در انت Insertگزينه 

 

 
 

 پيامهاي خطا 

 :با دو پيام خطا مواجه شويد Insertممكن است پس از كليك بر روي دكمه 

1- Title is required  

ان يك فيلد اجباري مي باشد در صورت عدم ورود اين پيام زماني ظاهر مي شود كه شما فيلد عنوان را خالي گذاشته باشيد و از آنجايي كه فيلد عنو 
 واقع در انتهاي صفحه كليك نماييد.  Updateفيلد عنوان را تكميل كرده و ير روي گزينه عنوان، اين پيام بر روي صفحه ظاهر خواهد شد. براي رفع اين اشكال 

2- Category is Required 

انتخاب كرده باشيد. براي رفع اين اشكال  Categoryمورد نظر را از قسمت  Categoryيد اين پيام زماني ظاهر مي شود كه فراموش كرده باش 
Category  بر روي گزينه  مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپسUpdate  .واقع در انتهاي صفحه كليك نماييد 

 

 .ت آميز بودن عمل ذخيره اطالعات در وب سايت مي باشدپيام سبز رنگ نشاندهنده موفقيظاهر مي شوند. پيامهاي خطا در كادر مشكي رنگ  توجه:
 

 
Title is required 

ها بسيار  Categoriesانتخاب 
مهم است. در واقع با انتخاب 

Category  مشخص مي نماييد
كه اطالعاتي كه وارد مي كنيد 

 مربوط به چه قسمتي است.
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 :نحوه رسم جدول 

 

 مي باشد.  الزم رسم جدول به دو علت 
 رسم جداول مختلف براي ارائه اطالعات -1
 رسم جدول براي حاشيه گذاري متن -2

 

 رسم جداول مختلف براي ارائه اطالعات -1
جدول ظاهر گردد. سپس رديف كليك نماييد تا كادر مربوط به تعيين تعداد ستون و  Formattingمنوي ابزار  واقع در Tableبراي رسم جدول، بر روي گزينه  

 . تا جدول مورد نظرتان ايجاد شود كليك نماييد Insertدرخواستي را مشخص  و بر روي گزينه رديف تعداد ستون و 
 

 
 
 
 

 
 

ه داشته تا عالمت گدول نج. براي انتخاب جدول، موس خود را بر روي يكي از خطوط اييدجدول مورد نظر را انتخاب نمابتدا ايجاد شده، دول هرگونه تغيير در جبراي 
و  Edit Tableگزينه هاي  ،هت چهارگوش شود. سپس با يكبار كليك، جدول مورد نظر انتخاب خواهد شد. با انتخاب جدولجيك عالمت فلش موس تبديل به 

Edit Cell  جدول خود را ويرايش نماييد. ي توانيد ه و شما منوي جدول فعال شدواقع در م 

   بر روي آيكون قرار داده و سپس  ي كه قصد رنگي نمودن آن را داريدمكان نما را در خانه افرضا اگر قصد داريد يكي از خانه هاي جدول را رنگي نماييد، 

انتخاب كرده و  رنگ مورد نظر خود را از  را  Propertiesرا انتخاب كنيد. از پنجره باز شده زبانه     Edit Cellكليك نموده و گزينه 
  نماييد. انتخاب  Pickقسمت 

 
واقع در بين لبه هاي جدول و لينكهاي  در واقع و بوده لبه هاي جدول نا مشخص ممكن است پس از رسم جدول،  آن را در حالت پيش نمايش مشاهده نماييد. 

 بايد جدول مربوطه را متناسب با صفحه نمود. براي متناسب سازي مراحل زير بايد انجام گيرد:بمنظور  ايجاد فاصله  صفحات،  فاصله مربوطه رعايت نشده است. 
 
 

Table 

مشخص كردن تعداد 
 ستون و رديف
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 انتخاب جدول  -1
 Tableاز منوي  Edit Tableانتخاب گزينه  -2

 از پنجره باز شده Auto fitتخاب زبانه ان -3

  Fixed Table Widthانتخاب گزينه  -4

 اندازه حاشيه مورد نظر خود را وارد نماييد Fixed Table Widthدر كادر روبروي گزينه  -5

  Percentانتخاب واحد  -6

 

 
 

 
 

 

 

 رسم جدول براي حاشيه گذاري متن -2

 

يعني پس از تايپ متن، ممكن است متن تايپ شده داراي تورفتگي باشد و  يا لبه هاي متن نامشخص باشد، براي رعايت به همين ترتيب است در مورد متن نيز 
 بايد متن خود را در داخل يك جدول تايپ نماييد و سپس به روشي كه در باال توضيح داده شد، جدول خود را متناسب سازي نماييد.  فاصله مورد نياز، 

 

 ازي جدول رعایت نكات زیر ضروري است:در مورد متناسب س
 انتخاب شود Percentدقت نماييد كه واحد اندازه گيري حتما  -1
 پس از اتمام كارِ متناسب سازي، جدول مربوطه حتما وسط چين گردد -2

 

Auto fit 

Fixed Table 

Width 

 ايجاد شده است. ب سايت ي واكنون حاشيه الزم بين لبه هاي جدول و لينكها

7 

 ه سمت راست جدول نامشخص است. بل



 

  نحوه قراردادن عكس موجود در روي كامپيوتر بر روي وب سایت 
 

، بدون آنكه دسترسي به سرور دانشگاه داشته باشيد. جهت قرار را در صفحات وب سايت دانشگاه قرار دهيد خود  براحتي مي توانيد عكسهاي موجود در كامپيوترشما 
 دادن عكسها مراحل زير بايد طي شود:

 قرار دهيد Imageمكان نما را در كادر روبروي گزينه  -1
 كليك نماييد تا پنجره مربوطه باز شود Imageروبروي آيتم  Uploadبر روي گزينه  -2
 كليك نماييد Nextبر روي گزينه  -3

 كليك نماييد Browse د نظر بر روي ربراي تعيين مسير عكس مو -4

 كليك نماييد Openاز پنجره باز شده، عكس مورد نظر خود را انتخاب نموده و روي گزينه  -5

 شدن عكس به پايان برسد Uploadكليك نموده و منتظر بمانيد تا كار  Uploadبر روي گزينه  -6

اتمام در باالي پنجره ظاهر خواهد شد. براي   File Uploaded – Click Here when doneپيام  Uploadپايان يافتن مرحله به محض  -7
 بر روي اين پيام كليك نماييد. ، عكس Uploadمراحل 

ا موفقيت انجام نشده و بايد مجددا ب Uploadقرار گرفته باشد. در غير اينصورت كار  Imageاكنون بايد يك آدرس اينترنتي در كادر روبروي گزينه  -8
 مراحل باال  انجام گيرد. 

 :توجه

  در غير اينصورت عكس باشد.  حتما بايد نام عكس التينUpload .نخواهد شد 

  .عكس بطور اتوماتيك در سمت چپ متن يا صفحه قرار خواهد گرفت 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 File Uploadedشدن عكس، پيام  Uploadبعد از 
ظاهر خواهد شد. بر روي  Uploadبر باالي پنجره 

 نهايي شود. Uploadاين پيام كليك نماييد تا كار 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
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  سمت راست متن از طریق رسم جدول نحوه قرار دادن عكس در 

 

قرار مي گيرد. اگر قصد داريد كه عكس مورد نظرتان در و يا صفحه شدن عكس، عكس بطور اتوماتيك در سمت چپ متن   Uploadبا همانطور كه گفته شد 
 : بدين صورت ، اييدبايد از طريق جدول اقدام نم ، قرار بگيرديا صفحه سمت راست متن 

 

 ابتدا يك جدول دو ستوني رسم نماييد.  -1
 اييد. نم Cutظاهر شده است را  Imageدر كادر نمودن  Uploadپس از آدرس عكسي را كه  -2

 

 
 

، Uploadپس از نهايي شدن مراحل 
آدرس  Imageبايد در كادر مربوط به 

ربوطه ظاهر شده باشد. در غير عكس م
شدن عكس  Uploadاينصورت كار 

 با موفقيت انجام نشده است.

 

عكس بطور اتوماتيك در سمت 
 چپ متن قرار خواهد گرفت.

 Imageبر روي آدرس عكس واقع در كادر روبروي آيتم 
 نماييد. Cutكليك سمت راست نموده و آدرس مذكور را 
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 قرار دهيد.  ي كه كشيده بوديد، جدولمكان نماي خود را در ستون سمت راست  -3

 كليك نماييد تا پنجره محاوره اي اضافه شدن عكس بر روي صفحه ظاهر گردد.) شكل زير (  Formattingواقع در نوار ابزار  Imageبر روي گزينه  -4

 

 
 نماييد  Pasteپنجره باز شده  Sourceشده را در قسمت  Cutآدرس  -5
 

 
 

 ببنديد.  Okو  Applyو سپس  Insertپنجره  مربوطه را با دكمه  -6

 ر گرفته است.  در سمت راست صفحه قراشما اكنون عكس مورد نظر  -7
 

 

 
 اكنون عكس در سمت راست صفحه قرار گرفته است ) شكل زير (

 

 نكته:

  عكسي كه قصدUpload  ،فرمت  يد بهباترجيحا نمودن آن را داريدGif  .هرچه حجم عكس شما بيشتر باشد، زمان چرا كه باشدUpload  آن 
ضمنا اگر اندازه عكس بيش از اندازه بزرگ است ابتدا آن را بايد كوچك  نمايدايجاد ل مشك Upload فرايند  ممكن است دراين امر بيشتر خواهد بود و 

 نماييد.  Uploadآن را  Gifنموده و پس از تبديل به فرمت 

  براي تبديل فرمت عكس به.Gif  بايد از نرم افزار ،Photoshop  استفاده نماييد. بدين ترتيب كه عكس مورد نظر را درPhotoshop نده فراخوا
 را از پنجره باز شده انتخاب نماييد. Saveرا انتخاب نموده و گزينه  Save for Webگزينه  Fileسپس از منوي 

 

           
 
 
 
 
 

مربوط به شده را در كادر  Cutآدرس 
Add Image  ،Paste  نموده و

پنجره مربوطه را با كليك بر روي 
و   Applyو سپس  Insertگزينه 

Ok ببنديد. 

10 

منوي  سپس از ،فراخوانده Photoshopعكس مورد نظر را در 

File  گزينهSave for Web و گزينه اييد را انتخاب نمSave 
 را از پنجره باز شده انتخاب نماييد.

 

قبل از كليك بر  ،براي تغيير سايز عكس
، از قسمت       Saveروي گزينه 

Image Size اندازه عكس را تغيير دهيد. 



 

  نحوهUpload  نمودن فایلها با فرمتDoc ،PPT  و ... در وب سایت 

 
روبروي  Uploadعكس مي باشد با اين تفاوت كه به جاي كليك نمودن بر روي گزينه نمودن  Upload، دقيقا مانند بر روي وب سايت نحوه قراردادن فايلها

 مي باشد كه در باال نمودن عكس  Uploadه مراحل مانند يكليك مينماييم. بق Filenameواقع در مقابل كادر  Uploadاينبار بر روي گزينه ،  Imageآيتم 
 بطور مفصل توضيح داده شده است. ) شكلهاي زير (

 
  Filenameروبروي كادر  Uploadكليك بر روي گزينه  -1

 

 
 
                     و در انتها كليك بر روي پيام Upload، سپس انتخاب فايل مورد نظر و انتخاب گزينه  Browse، سپس Nextكليك بر روي گزينه  -2

File Uploaded  ظاهر شده در باالي پنجرهUpload 

 

 
 
 

 
 

  از فایل  استفادهنحوهUpload  شده 
فايل مربوطه بصورت يك لينك در بيايد تا با كليك بر روي يك عبارت يا واژه، فايل مورد نظر بر روي صفحه الزم است تا حال براي فعال شدن فايل مربوطه، 

 ظاهر شود. 

 مثال:
 آمار كرده ايم را در وب سايت قرار دهيم. بنحويكه وقتي بر روي كلمه تنظيم  PDFفرض كنيد كه قصد داريم عملكرد اداره آمار دانشگاه را كه بصورت يك فايل 

 د نظر باز شود. ركليك مي نماييم بطور اتوماتيك فايل مو
مت و به فر Amarتايپ مي نماييم. سپس فايل مربوط به عملكرد اداره آمار را كه تحت عنوان  Contentقسمت يك عبارت با عنوان عملكرد اداره آمار پس ابتدا 

Pdf  بر روي كامپيوتر ذخيره كرده ايم را به روش باالUpload   مي نماييم. پس از مرحلهUpload   شدن و ظاهر شدن آدرس فايلUpload  شده در كادر
 مراحل زير را بترتيب انجام مي دهيم:،  File nameمربوط به 
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 مي نماييم Cutرا  filenameموجود در كادر آدرس  -1

 را را تايپ نموده و انتخاب مي نماييم ره آمار عملكرد ادا عبارت -2

 مكه بصورت يك عالمت زنجير مشخص شده است، كليك مي نمايي Formattingواقع در منوي ابزار  Hyperlinkبر روي گزينه  -3

 مي كنيم Pasteپنجره باز شده  Sourceشده را در قسمت  Cutحال آدرس  -4

 مي بنديم.  Okو  Applyو سپس  Insertپنجره را با دكمه   -5

 باز خواهد شد. PDFحال اگر  بر روي كلمه آمار كليك نماييم فايل  -6

 :نكته

  شده زياد حجيم نباشدتوجه كنيد فايل تنظيم 

  فايلها زمان بيشتري برايUpload نياز خواهند داشت 

 اسم فايل بايد التين باشد 

 

 
 

 نماييد.  Pasteپنجره باز شده   Sourceقسمت كليك نموده و آدرس مربوطه را  Hyperlinkبر روي گزينه 

 
 

 حال اگر بر روي كلمه آمار كليك نماييم، فايل مربوطه به هر فرمتي كه باشد، بر روي كامپيوتر باز خواهد شد.
 

 
 
 
 

 Cutشده را از اين قسمت  Uploadآدرس فايل  
 قرار دهيم.   Hyperlinkنموده تا در قسمت 
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 نحوه نمایش اخبار و اطالعيه ها در وب سایت 

 
 مي باشد: قسمت 3شامل شما، صفحه اول وب سايت 

 صورت عمودي و در سمت راست قرار گرفته است( ) كه ب لينكهاي اصلي -1
 ) كه در وسط صفحه قرار دارند ( اخبار، اطالعيه ها و سمينارها  -2

 ) كه بصورت عمودي و در سمت چپ صفحه قرار دارد ( مي باشد.  دسترسي سريع  -3
 

 
 

با اين تفاوت كه براي ظاهر شدن ه پيشتر بطور مفصل توضيح داده شد. كوب سايت مي باشدهمانند ورود اطالعات به بخشهاي ديگر ورود اطالعات به بخش دوم 
ما اذخيره مي گردد، در غير اينصورت اطالعات ورود اطالعات فعال گردد. واقع در باالي صفحه  featuredگزينه الزم است عناوين اخبار، اطالعيه ها و سميتارها، 

 نمايش داده نخواهد شد. عناوين آنها 
 
 

 
 

 :توجه  
فعال كردن اين گرينه براي ساير وب سايت نمايش داده شود و  صفحه اول اطالعاتي است كه قرار است در بخش دوم فقط براي  featuredفعال كردن گزينه 

 ضرورتي ندارد.موارد 
 
 
 
 
 

براي  فقط Featuredفعال كردن گزينه 

اطالعات بخش دوم وب سايت يعني اخبار، 
 اطالعيه ها و سمينارها ضروري است

 ولبخش ا
 ( تيلينكهاي اصلي وب سا)

 بخش دوم
 اخبار، اطالعيه ها و سمينارها

 بخش سوم
 دسترسي سريع
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  نحوه خروج ازControl Panel 
 

به ديگران خواهد داد كه بدون اطالع شما، را ويد. عدم خروج از اين محيط، اين امكان وب سايت خارج ش  Control Panelپس از اتمام كار حتما بايد از محيط 
واقع در باالي صفحه  كنترل پنل كليك  Log outبايد بر روي گزينه  Control Panelوارد وب سايت شده و اطالعات تان را حذف نمايند.  براي خروج از 

 نماييد. 
 

 
 

 
وارد  Control Panelتا ابتدا به محيط نماييد باالي صفحه كليك  ACPتدا بايد بر روي گزينه مي باشيد اب Content managerدر صورتي كه در محيط 

 را انتخاب نماييد.  Logoutو سپس گزينه شده 
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