بسمه تعالی
برای ایجاد تغییرات در وب سایت ابتدا الزم است با وارد کردن آدرس  https://pws.yazd.ac.ir/acount/login97وارد
صفحه الگین شده و سپس با استفاده از نام کاربری و کلمه عبوری که به شما داده شده است وارد شوید.

نام کاربری
نام کاربری
کلمه عبور

در صفحه بعد وب سایتی راکه می خواهید اعمال تغییرات در آن انجام شود انتخاب می کنید .وب سایت فارسی یا انگلیسی

 -1چنانچه در نظر دارید یک صفحه جدید برای وب سایت خود ایجاد نمایید (به عنوان مثال صفحه سخنرانی ها) و آن را در
لیست منوی سایت قرار دهید به ترتیب زیر عمل کنید:
ابتدا در قسمت داشبورد وارد بخش صفحات شخصی شده و سپس روی دکمه صفحه جدید کلیک کنید.

سپس در صفحه جدیدی که باز می شود مطابق با تصویر زیر در بخش عنوان صفحه نامی را که می خواهید در منوی سایت برای
این صفحه نشان داده شود وارد کنید (به عنوان مثال سخنرانی ها)  .سپس در بخش محتوا آنچه را که می خواهید به عنوان
محتوای این صفحه نشان داده شود قرار دهید (متن ،عکس ،لینک و )...و در پایان روی دکمه افزودن کلیک کنید تا این صفحه
به لیست صفحات شخصی شما اضافه شده و در منوی سایت قرار گیرد.

اکنون این صفحه وارد لیست صفحات شخصی شما شده و شما می توانید با کلیک کردن روی دکمه افزودن به منو این صفحه را
به منوی سایت اضافه کنید( .در صورت لزوم از همین قسمت می توانید ویرایش یا حذف صفحه را نیز انجام دهید).

سپس شما وارد صفحه زیر خواهید شد که نشان می دهد صفحه جدید اضافه شده .همچنین شما میتوانید به کمک دکمه های
فلش که در مقابل نام صفحه قرار گرفته جای صفحه جدید را در ترتیب نمایش منوی سایت مشخص کنید.

 -2در صورتی که بخواهید در قسمت سوابق کاری تغییری ایجاد کنید ،پس از ورود باید ابتدا در قسمت داشبورد وارد بخش
رزومه شده و سپس هرکدام از قسمت هایی را که مایل به ایجاد تغییرات در آنها هستید انتخاب نمایید.

پس از انتخاب هرکدام از قسمتهای تحصیالت ،حرفه ،سمتهای اجرایی ،جوایز و افتخارات و ...وارد صفحهای مطابق شکل زیر
خواهید شد.

در این صفحه شما می توانید متن ،تصویر و یا لینک مورد نظر خود را قرار دهید ،همچنین شما می توانید از طریق گزینه نمایش/
عدم نمایش این بخش در وب سایت انتخاب کنید که این بخش در سایت برای کاربران نشان داده شود یا نشود .سپس روی
دکمه ذخیره کلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند.
 -3چنانچه شما مایل باشید در بخش دانشجویان تغییری اعمال کنید پس از ورود باید ابتدا در قسمت داشبورد وارد بخش
دانشجویان شده و سپس لیست دانشجویان خود را مشاهده کرده و در صورت لزوم با کلیک کردن روی آیکون های ویرایش یا
حذف که در ستون عملیات قرار دارند می توانید اطالعات هر دانشجو را ویرایش یا به طور کامل حذف کنید .در صورتی که قصد
دارید دانشجوی جدیدی را به لیست اضافه کنید نیز می توانید روی دکمه افزودن دانشجوی جدید کلیک کرده و اطالعات
دانشجو را وارد نمایید.

 -4در صورتی که مایل به ایجاد تغییرات در برنامه هفتگی خود هستید ،پس از ورود باید ابتدا در قسمت داشبورد وارد بخش
برنامه هفتگی شده و سپس برنامه خود را تنظیم نمایید .شما می توانید در صورت لزوم پایین هر ساعت توضیحی نیز اضافه
نمایید (مثال شماره کالس) .در آخر با کلیک روی دکمه ذخیره برنامه در قسمت پایین صفحه تغییرات مورد نظر اعمال خواهد
شد.

 -5چنانچه بخواهید در بخش دروس تغییراتی اعمال نمایید ،پس از ورود باید ابتدا در قسمت داشبورد وارد بخش صفحات
دروس شده سپس در صورتی که می خواهید در صفحه مربوط به یک درس تغییراتی ایجاد نموده یا آن صفحه را حذف کنید از
طریق آیکون های ویرایش و حذف در ستون عملیات می توانید این کار را انجام دهید.

در صورتی که بخواهید برای یک درس صفحه جدیدی ایجاد کنید ابتدا روی دکمه افزودن صفحه جدید کلیک کنید .سپس در
صفحه بعد اطالعات مربوط به درس را وارد کنید ،همچنین در قسمت محتوای صفحه می توانید متن ،تصویر ،لینک و ...را که
مربوط به این درس است قرار داده و سپس برروی دکمه افزودن کلیک کنید تا این صفحه وارد لیست صفحات دروس شما شود.

 -6برای اضافه نمودن عکسهای مورد نظرتان در بخش گالری سایت ،پس از ورود باید ابتدا در قسمت داشبورد وارد بخش
گالری تصاویر شده ،سپس با کلیک بر روی دکمه  Choose Filesعکس مورد نظر را انتخاب کرده و با کلیک بر روی دکمه
آپلود عکس را آپلود نمایید .چنانچه مایل باشید عکسی را از گالری حذف نمایید در همین بخش عکس مورد نظر را در لیست
تصاویر انتخاب و از طریق آیکون حذف که در ستون عملیات قرار دارد آن را حذف کنید.

 -7در صورتی که قصد ایجاد تغییرات در منوی سایت را داشته باشید ،پس از ورود باید ابتدا در قسمت داشبورد وارد بخش منو
شده و سپس در صورتی که بخواهید ترتیب نمایش منو را تغییر دهید به کمک فلش های موجود در ستون عملیات میتوانید
این کار را انجام دهید و در صورتی که بخواهید قسمتی از منو (مثال بخش دانشجویان) اصال نشان داده نشود میتوانید وضعیت
آن را تغییر داده و غیر فعال کنید .همچنین چنانچه مایل باشید بخش جدیدی به منوی سایت شما اضافه شود میتوانید نام آن
بخش و لینک صفحه را در قسمت پایین صفحه جاری وارد نموده و بر روی دکمه افزودن کلیک کنید تا این بخش به منوی
سایت شما اضافه شود.

 -8در صورتی که مایل باشید قالب سایت خود را تغییر دهید ،پس از ورود باید ابتدا در قسمت داشبورد وارد بخش قالبها شده
و سپس از بین قالبهای موجود قالب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

اضافه کردن عکس به صفحات و نوشته ها:
برای اضافه کردن عکس ابتدا باید عکس مورد نظر آپلود شود .اگر عکس قبال در جایی آپلود شده باشد الزم نیست گام  1تا  5را انجام دهید و فقط
کافی است آدرس لینک عکس را کپی کرده و مستقیما طبق گام  6کار اضافه کردن عکس را انجام دهید در غیر اینصورت ابتدا باید مطابق گام  1تا 5
عکس را آپلود نمایید و سپس از گام  6عکس را اضافه کنید.
 -1در بخش مدیریت وب سایت وارد منوی آپلود شوید.

 -2روی گزینه  choose filesکلیک کنید.

 -3در پنجره ای که باز می شود به جایی که عکس مورد نظر ذخیره شده بروید (مثال  )Desktopو عکس را انتخاب کرده و سپس روی گزینه
 openکلیک کنید تا عکس برای آپلود انتخاب شود.

 -4روی گزینه شروع بارگذاری کلیک کنید تا عکس مورد نظر آپلود شود.

 -5پس از آنکه عکس آپلود شد مشخصات این عکس در لیست فایل ها در قسمت پایین صفحه قرار خواهد گرفت .در این مرحله باید لینک
دانلود عکس را انتخاب کرده و کپی کنید.

 -6اکنون می توانید در هر صفحه ای که می خواهید از عکس مورد نظر استفاده کنید .در صفحه مورد نظرتان روی آیکون  Imageکلیک
کنید .

 -7در صفحه ای که باز می شود در قسمت  URLآدرس لینک عکس را که قبال کپی کرده بودید جاگذاری ( ) pasteکنید .در صورت نیاز می
توانید تنظیمات (اندازه عرض و ارتفاع و )..عکس را نیز در همین پنجره انجام دهید .سپس روی دکمه  okکلیک کنید تا عکس به صفحه
اضافه شود.

 -8پس از اینکه عکس به صفحه اضافه شد در مرحله آخر روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

نحوه لینک کردن مطالب:
در صورتی که بخواهید بخشی از مطلب را به مطلب دیگری لینک کنید ( مثال نام کتاب یا مقاله را به فایل دانلود کتاب یا مقاله) ابتدا باید آدرس جایی
که فایل مورد نظر آپلود شده و قرار دارد را کپی کنید .یا (طبق گام  1تا  5اضافه کردن عکس به مطلب در همین راهنما) فایل مورد نظر را در وب
سایت خودتان آپلود کرده و لینک دانلود را کپی کنید .سپس مطابق گام های زیر عمل کنید:
 -1در صفحه مورد نظر بخشی از متن را که می خواهید لینک شود (مثال نام مقاله) را انتخاب کنید و سپس روی آیکون  Linkکلیک کنید.

 -2در صفحه ای که باز می شود در قسمت  URLآدرس فایل مورد نظر را جاگذاری ) (Pasteنمایید .سپس روی دکمه  okکلیک کنید.

 -3اکنون رنگ متن مورد نظر شما تغییر کرده و زیر خط دار می شود و در واقع به فایل مورد نظرتان لینک شده است .در مرحله آخر شما باید
روی گزینه ذخیره کلیک کنید تا تغییرات در سایت اعمال شود.

 -4جهت حذف لینک نیز می توانید بخشی از متن را که لینک کرده بودید انتخاب کرده و روی آیکون  Unlinkکلیک کنید تا لینک حذف شود.

