
سالم به تمامي کاربران قالب گراف

به علت اينکه کاربران ممکن است طرز کار و فعاليت در انجمن رو ندانند به خاطر همين براتون اين مطلب رو آماده 
کردم

-

ت :-

*ن



کردم) کليک کنيد تا به 
ايميلتون فرستاده بشه

و ورود به انجمنخب بعد از ثبت نام کردن
اگر با قوانين آشنا باشيد خيلي خوبه.(اين اتفاق بارها پيش اومده که به کاربران اخطار ميديم حد يک نگاه کردن هم 

خواهش ميکنم قوانين رو مطالعه کنيد!

http://ghalebgraph.ir/Forum/Catgory/3/Post/7آدرس:

بگذاريد.

جديد تر رو که در همون ثانيه /دقيقه ايجاد ميشه رو ببينيد.مطالبf5)صفحه(





ذکر ن
شده!

تاپيک ايجاد شده پر محتوا باشه 

به گفت  و گو با کاربران ديگه بپردازيد. و همچنين اس ام اسي که در حد يک هر ماه يک چتروم داريم که ميتونيد اونجا 
جمله 

آموزش ايجاد پست:

و ... ) استفاده بشه.!و @بيا تو و نظاير اين استفاده بشه. همچنين نبايد از کاراکتر هايي مانند (
).نيد (بدون لينکارسال موضوع کليک کنيد. و طبق قانون انجمن اگر مطلب کپي از جايي است حتما منبع رو ذکر ک



هستش که ميخوايد جواب ارسالي کسي رو بديد !

کسي يا پستش خوشتون اومد تشکر مي 
کنيد. 

او تذکر ندادند يا متوجه نشدند که شما گزارش رو ميزنيد دليلش رو ميزنيد و سپس مديريت بررسي ميکنه!

ارسال ميکنيد.عنوان انتخاب ميکنيد بعد متن و بعد کد امنيتي رو وارد ميکنيد و



باز ميکنه و همون مراحل قبلي رو انجام ميديد.

ميکنيد و باز دوباره مراحل قبلي!

شما ميتونيد يک عکس پروفايل
کيلوبايت باشه).200کامپيوترتون سيو هستش رو انتخاب کنيد(بايد کمتر از 

و بعد ويرايش تنظيمات رو ميزنيم.

ياهو،حالت خودتون،مرورگرتون و ... رو تغيير بديد.

سپس نيد و
متن،بنر و ... خود را وارد کنيد و ذخيره کنيد



هنگامي که يک کاربر رو به ليست سياه خودتون اضافه مي کنيد شما قادر به دريافت پيام خصوصي (پ خ ) از او نيستيد.

اضافه کردن کاربران به عنوان دوست خود:و حاال آموزش

وقتي به پروفايل شخص مربوطه مي ريد حتما اين قسمت رو ميتونيد ببينيد که با زدن هر کدومشون ميتويد يا اون کاربر 
رو به عنوان دوست يا به ليست سياه خودتون اضافه کنيد.

ه راه ديگش اين هستش که بايد بريد تو پنل کاربريتون و 

روش دوم اضافه کردن ميتونيد ليستتون رو مديريت کنيد

<نمايش موضوعات آغاز شده توسط .....> کليک کنيد.



همون روش رفتن به پروفايل فقط اينبار


