
  فارغ التحصیالن و دانشجویان دانشگاه شمس گنبدتاالر گفتگو سایت  راهنماي عضویت و نویسندگی در

  موجود درسایت منوي عضویت سریعاستفاده از  :عضویت درسایت و تاالر روش اول

 .و مشخصات الزم را درج نمایید. استفاده کنید عضویت سریعمنوي و  www.shamsgonbad.irبدین منظور از صفحه اول سایت 

 

  1عکس 

  تاالر گفتگواستفاده از  :عضویت درسایت و تاالر دوم روش

 عضویتبر روي عبارت  2و طبق عکس  .بروید  www.shamsgonbad.ir/forumلینکهاي موجود در سایت به تاالر گفتگو به آدرس بدین منظور از 
 .کلیک کنید

  

   2عکس
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 در این صفحه قوانین را اول مطالعه و بعد بر روي عبارت. هدایت می شوید می بینید، 3که در عکس  با کلیک بر روي عبارت عضویت به صفحه قوانین
  .کلیک کنید قوانین را قبول دارم

  

  3 عکس

پر کردن سایر . را پر کنید) *(در این صفحه شما باید فیلدهاي ستاره دار  .هدایت می شوید انجمنعضویت در به صفحه  4اکنون طبق عکس 
 . کلیک کنید ثبت نامو در نهایت باید بر روي  .فیلدها به صورت اختیاري می باشد

 

  4 عکس

  



 .ثبت نام موفقیت آمیز کاربر را نشان می دهد 5عکس 

 

  5 عکس

  . شوید تاالرگفتگوبادرج نام کاربري و پسورد می توانید وارد  6اکنون طبق عکس 

 

  6 عکس

  



  :وارد سایت و تاالرگفتگو شده اید 7اکنون طبق عکس 

  .، پنل کاربري، خروج، پیام هاي خصوصی را ببینید)عنوان عبارت کاربري( usernameمی توانید نام کاربر،  7در عکس 

  .کلیک کنید پنل کاربرياکنون بر روي . در صورتی که پیامی خصوصی داشته باشید می توانید از بخش پیام هاي خصوصی آنها را مطالعه نمایید

 

  7 عکس

 :از سه قسمت اصلی پیام رسان، پروفایل، متفرقه تشکیل شده است 8پنل کاربري طبق عکس 

 

  8 عکس



  :پیام رسان* 

در  ارسال پیامبر روي عبارت  .از سه بخش ارسال پیام، صندوق دریافت، ارسال شده تشکیل شده است کنترل پنل کاربري درموجود  منوي ارسال پیام
در این صفحه ابتدا باید نام کاربري فرد دریافت کننده پیام خصوصی را وارد  .باز می شود 9در این صورت صفحه اي مشابه عکس . کلیک کنید 8عکس 
شما می توانید از . در این محل متن خود را بنویسید. محل درج متن با رنگی روشن مشخص است.نامه اي که ارسال می کنید و سپس موضوع. کنید

در ضمن براي درح تصویري در متن می توانید  .نیز استفاده کنید بدین منظور در هر جایی از متن می توانید بر روي شکلکها کلیک کنید... شکلک ها و 
همچنین شما می توانید بر  .که در ادامه به نحوه ي قرار دادن تصویر در متن به صورت کامل تر اشاره خواهیم کرد .تصویر استفاده کنیداز آیکن درج 

به صورتی که با کلیک بر روي آن عبارت، می توان به صفحه ) سایت من( بدین مفهوم که مثال شما درمتن می نویسید. روي یک عبارت لینکی درج نمایید
  کلیک کنید ارسالدر نهایت باید بر روي .اي که شما بر روي آن تعریف کرده اید برویم

 

  9عکس 

اکنون می توانید پیام ارسال شده خود را از طریق مسیر ببینید و آن را  .اعالم می گردد 10ارسال موفق پیام، نتیجه به صورت عکس در صورت 
  .ارسال شده -پیام رسان -کنترل پنل کاربري: پاك کنید

 

  10عکس 



  :پروفایل* 

  :ویرایش پروفایل) الف

  .ویرایش پروفایل، تغییر پسورد، تغییر امضا تشکیل شده است که از سه بخش. نام دارد پروفایلبخش دوم از پنل کاربري ، . را ببینید 8بار دیگر عکس 

  .بروید 11تا به صفحه اي مشابه عکس  .کلیک کنید ویرایش پروفایلبر روي . براي ویرایش اطالعات شخصی که در هنگام ثبت نام وارده کرده اید

 

  11عکس 

از  Browseعکس خود را از طریق . پیکسل باشد 50*50که اندازه آن باید . انتخاب کنید) آواتار(در این صفحه شما می توانید براي خودتان یک عکس
کلیک  ویرایش مشخصاتو در انتها حتما بر روي . سایر اطالعات شخصی تان را در صورت تمایل تکمیل کنید . کامپیوتر شخصی تان بارگذاري کنید

  . کنید

  :تغییر پسورد) ب

باید بر روي این عبارت کلیک . جهت تغییر رمزي که از ابتدا براي خود انتخاب کرده اید. می باشد تغییر پسورد) 8طبق عکس (بخش دوم از پروفایل
. تکرار رمز جدید را وارد کنید 3رمز جدیدو در کادر  2 رمز قبلی، در کادر 1در این صفحه در کادر . هدایت شوید 12کنید تا به صفحه اي مشابه عکس 

  .و در نهایت حتما بر روي تغییر رمز عبور کلیک کنید

 

  12عکس 



  :ویرایش امضا) ب

عبارتی است که در انتهاي تمام پست هایی : امضا.نیز نشان داده شده است 13که در عکس . می باشد تغییر امضا) 8طبق عکس (بخش سوم از پروفایل
و . عبارت دلخواه خود را که می تواند حاوي عکس، لینک و متن باشد را به عنوان امضا انتخاب کنید. که شما در انجمن ایجاد می کنید قرار می گیرد

  .درنهایت بر روي ویرایش امضا کلیک کنید

 

  13عکس 

  :متفرقه* 

  :ست که عبارتند ازاز چهار بخش تشکیل شده ا  8طبق عکس  بخش متفرقه از کنترل پنل کاربري

  .مشاهده پروفایل -لیست سیاه/لیست دوستان -لیست پاسخ هاي شما -لیست موضوعات آزاد شده توسط شما

  .تمام پست هایی که شما شروع کننده آن بوده اید را میتوانید از این بخش مشاهده کنید: لیست موضوعات آزاد شده توسط شما

  .که شما جواب داده اید را می توانید از این بخش ببینیدتمام پست هایی را : لیست پاسخ هاي شما

. یا آنها را در لیست سیاه قرار دهید. صفحه اي که در آن می توانید کاربران دیگر را به عنوان دوست انتخاب کنید: لیست سیاه/ لیست دوستان
نحوه درج دوست به لیست دوستان نشان داده  14در عکس  .می شوددرصورت انتخاب کاربر در لیست سیاه، امکان ارسال پیام از آن کاربر به شما لغو 

دوست شما به لیست  15بعد از درج نام کاربري دوست مورد نظر بر روي عبارت افزودن به لیست دوستان کلیک کنید تا مشابه عکس  .شده است
  .از این طریق نیز می توانید یک پیام خصوصی به دوست تان بفرستید. اضافه شود

این پروفایل قابل مشاهده براي سایر . مشاهده کنید 16طبق عکس با کلیک بر روي این بخش شما می توانید  پروفایل خودتان را : ده پروفایلمشاه
  .کاربران نیز خواهد بود

  

  



  

  14عکس 

 

  15عکس 

  

  16عکس 



  :مشاهده لیست اعضا سایت

زبق   لیست اعضاو بر روي . بروید  www.shamsgonbad.ir/forumبراي مشاهده لیست اعضا سایت و تاالر گفتگو به صفحه اول تاالر به آدرس 
توانید از این طریق براي هر یک از کاربران به در مقابل شما قرار می گیرد که می  18در این صورت لیستی از اعضا طبق عکس  .کلیک کنید17عکس 

 .کافی ست بر روي عبارت پیام که مقابل هر کاربر درج شده، کلیک کنید. صورت خصوصی پیام بفرستید

  

  17عکس 

  

 

  18عکس 
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  :ایجاد یک تاپیک جدید

به صورت فرضی، از قسمت فارغ  19عکس طبق .کلیک کنیدبعد از ورود به تاالر گفتگو، یکی از بخشهاي مختلف تاالر را انتخاب کنید و بر روي آن 
 20تا به صفحه اي مشابه عکس .و بر روي آن کلیک می کنیم .التحصیالن، بخش عمران و ز یر انجمن کارشناسی ناپیوسته عمران را انتخاب کرده ایم

یا می توانید بر روي . ا پاسخ بدهید و جواب دیگران را ببینیدشما می توانید با کلیک بر روي تاپیک هاي قبلی ایجاد شده به آنه 20طبق عکس . برویم
هدایت می  21و درنتیجه به صفحه اي مشابه عکس . ارسال موضوع جدید کلیک کنید ویک موضوع جدید ایجاد کنید که ما این کار را انجام می دهیم

  .شویم

  

  19عکس 

 

 20عکس 



  

 

  21عکس 

شما می توانید از شکلک ها نیز درجاي جاي متن استفاده .محل درج متن ، متن مورد نظر خود را یادداشت کنیدو در . براي موضوع خود عنوانی بنویسید
  .کنید

  : در ج تصویر در متن 

درمحل درج . باز شود 22تا کادري درصفحه مطابق عکس . بر روي آیکن درج تصویر کلیک کنید. اگر بخواهید تصویري  همراه متن خود داشته باشید
در محل  24تا لینک مورد نظر شما طبق عکس .را بزنید okو درنهایت  )23مطابق عکس (لینک عکس، لینک عکسی که آن را آپلود کرده اید قرار دهید

 .کنید به تراز مرکز منتقل انتخاب شده را  ، تصویر  25،مطابق عکس )وسط چین(براي اینکه عکس را در وسط متن قرار دهید .ویرایش متن قرار بگیرد
  !در انتها براي ارسال این مطلب ، کلید ارسال موضوع را بزنید .در صورت تمایل شما می توانید تصویر را راست چین یا چپ چین کنید

  

 



 

 

 

  22 عکس

  

  23 عکس

  24 عکس

  25 عکس



  :درج لینک روي یک عبارت 

بدین صورت که با کلیک برروي  .براي دانلود اینجا را کلیک کنید، را دیده اید :اگر با اینترنت زیاد سرو کار داشته باشید، حتما عباراتی مانند
که این صفحه  ي اینترنتی میتواند یک . شما به یک صفحه ي اینترنتی جدید هدایت می شوید _کلیک کنید_یا کلیک بر روي عبارت _اینجا _عبارت

  .عکس، موسیقی، فیلم یا هر سند دیگرباشد

س برروي آیکن درج لینک کلیک عنوانی که قرار است بر روي آن لینک قراردهید را بنویسید و سپ :وي یک عبارتبراي درج لینک بر ر
در انتها براي ثبت  )28عکس (در نهایت عبارت شما لینک دار می شود .لینک صفحه ي جدید را در آن قرار دهید 27عکس و طبق  )26عکس (کنید

  .کلیک کنیدروي ارسال موضوع  29مطلب مطابق عکس 

  

  26 عکس

  

  

  27 عکس

  

  



  

  

 admin:تهیه شده توسط . موفق باشید

  

  28 عکس

  29 عکس
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