
 

 
 راهنمای پرتال اساتید

 مرحله زیر را انجام دهید ---هر یک از اساتید باید شما برای  

 

 

وارد محیط مدیریت شدد  و از سمدمت سیم م مدیریت مح  ا بر روی واحد تراریر ره ه و برد از  ر روی    .1
 ترریر سایت بروید و در پایین صفحه کلید جدید را کلیک نمایید

 شما باید نام اس ادی که مالک این سایت است را جای عن ار سایت وارد نماییددر این مرحله  .2

 زبار  باید به روی گزینه  هارسی باشد .3

 و ذخیر  کنید سرار دهید  teacherو در سممت سالب  ر را بر روی سالب با نام  .4

 

 

 مرحله زیر را انجام دهید --- مح رم لطفا اساتید                      

واحد تراریر و مدیریت صفحات بروید  محیط مدیریت شد  و از سممت سیم م مدیریت مح  ا بر رویوارد  .1
 در صفحه باز شد  در سممت باال نام سایت خ د را پیدا کنید و ان خاب نمایید.

) مانند صفحات مقاالت پروژ   در این مرحله برای سداخت هر یک از صفحات خ د  بر روی کلید جدید بزنید  .2

 ها ( 

یا همار  درس این رن ی همت که  urlدر مدیریت صفحات در روبروی هر صفحه که ایجاد کرد  باشین یک  .3

شما می  بخاطر بمپارید تا در م ارد زیر به  ر برسیم ولی در حال حاضر در روبروی نام صفحه سممت 

شددد  مطلب ت انیدد مح  ای خ د را وارد نمداییدد و در سدده سدد  نی که برای هر صددفحه در ن ر گره ه     

) طریقه گذاشد ن مطالب در سدایت به ص رت کامد در راهنمای مرب ب به سیم م مدیریت مح  ا   بگذارید.

 شرکت پاهک   مد  است (

 

سممت سیم م مدیریت مح  ا بر روی  حال برای لینک دادر از روی سایت به این صفحات که ساخ ین وارد .4

 . واحد تراریر ره ه و برد از  ر روی ترریر سایت بروید

 



 

 

 

 

 
 

شددمدا از این سمددمت می ت انید      در روبروی نام سایت خ دتار گزینه تن یمات اصلی سایت را بزنید .5

 عکس و نام خ د و سمت در دانشگا  خ د را وارد نمایید

 

بندی بخش کادر  دیگر گزینده در این صددفحه   .6

کلید ویرایش را  میباشددد هدای پرتال اسدداتید 

بزنید و در صفحه باز شد  بر روی هلش ک چک 

زیر عن ار کلیدک کنیدد تدا ویرایشددگر بداز     

 ) مانند شکد روبرو (ش د .

 

یرایشددگر بداز شددد  بر روی منبی بزنید و  در و .7

کدهای ضددمیمه این راهنما را در کادر سددفید 

 و دوبار  روی منبیپایین ویرایشگر کپی نمائید 

بزنید در این صد رت شما در کارد سفید عن ار   

 صفحه ای که باید داش ه باشید را میبینید . 15

از سمددمت نام هر یک برای لینک دادر بر روی  .8

در عکس زیر ، و  ر را  1ها بروید مانند شددمار  

را که در مدیریت صفحات برای هر صفحه ب ج د  مد  ب د سرار دهید  urlادرس ان خاب کنید و از کلید لینک 

 بهاست مدت و ممکن اسدت در جاهایی با مشکد روبرو ش د پس بر ر   کامد نیهقط دست نمایید این  درس 

نام  your siteاز  درس کامد زیر اسدد فاد  نمایید هقط در جای  Sites/4/13/4m customer.htmlجای 

 سایت خ د را سرار دهید
www.your site.com/Sites/4/13/4m customer.html 

 

 و سپس ذخیر  نمایید

 

 صفحه داخلی را نیز که ساخ ید ، به  ر لینک داد  اید. 15به این ص رت شما صفحه ورودی خ د را ساخ ه اید و تمام 

 خم ه نباشید

http://www.yout/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت پاهک 

تهران تقاطع مطهری و سهروردی، جنب 

8، واحد  48بوستان مادر، پالک   

88416900 | sale@pafcoerp.com |
 https://pafco.ir 

 

 صفحاتی را که ساخ ین به هر مطلب لینک دهید  urlدر این سممت  کدها را وارد نماید


