
 آموزش ها در پنل شما  

 آموزش و درج را انتخاب کنید   < برای اضافه کردن آموزش میتوانید از منوی کنار  

 

 در این قسمت چهار مرحله داریم  

 داشته باشید   ان : یک عنوان باید برای آموزش خود عنو

ت را میتوانید اینجا وارد کنید مثال اگر آموزش شما در حوضه  کلمات کلیدی که مرتبط با آموزشتان هسعبارت کلیدی :  
 سنگ میباشد میتوانید به این صورت وارد کنید )کلمات را با ، جدا کنید ( | " سنگ ، سنگ مرمریت  

 آموزش وارد کنید که به صورت پیشفرض انتخاب شده است  زش : شما میتوانید برای پنل خود نوع آمو 

گان  د گان را انتخاب کنید ) فیلد لیست نمایند ک از نمایندگان خود آموزش وارد کنید گزینه نماینو اگر میخواهید برای ی
 باید انتخاب کنید (   که  نمایش داده میشود 

عالوه بر این دو شما میتوانید برای محصوالت خود نیز آموزش بگذارید که در زیر محصول شما در سایت نمایش داده  
 شود  

 )برای مثال آموزش نحوه استفاده (  

اگر    10kباشد و حجم آن حد اکثر  210* 210شما باید یک کاور برای آموزش خود داشته باشید  که سایز آن : عکس 
باز میشود   روی کم کردن حجم و تغییر اندازه کلیک کنید )در سایتی که برای شمابرناسب نیست میتوانید تصویر شما م 

   لود و پس از تغییر اندازه دانلود میکنید و بعد در این قسمت وارد میکنید(عکس خود را آپ 

 2مرحله  

 



 

 

 در این قسمت توضیحات مربوط به آموزش را میتوانید وارد کنید 

 

 در مرحله سوم شما دو دکمه مشاهده میکنید که افزودن فایل و افزودن لینک را نمایش میدهد  

 افزودن فایل : شما باید فایل مورد نظر را خودتان بارگذاری کنید  

 دهید  دیگر که میخواهید مرتبط با آموزش باشد را قرار رچیز افزودن لینک : شما باید لینک تصویر ، فیلم یا ه 

 

 



 

 

که مرتبط و نشان دهنده آن فایل یا لینک  همین طور که شما در تصویر میبینید باید برای هر سطر یک نام را وارد کنید  
 باشد  

 کنید  ویس را انتخاب و ذخیره را کلیک و در مرحله آخر وضعیت انتشارو پیش ن 

 انتشار : در سایت نمایش داده میشود  

 وضعیت را به انتشار تغییر دهید  نمایش داده نمیشود تا خودتان  پیش نویس : آموزش شما ثبت میشود و 

 

 برای مشاهده لیست آموزش ها از قسمت منو کنار < آموز < و لیست را انتخاب کنید  

 

 

 



 

 

 

  یا حق ! 


