
 آیا مراجعه به کوثرنت الزم است؟-1

های علمی و پژوهشی و های مختلف است که به منظور انتظام و سامان دادن به فعالیتای از سامانهکوثرنت مجموعه

تمامی طالب)چه طالب  بدون شکفرهنگی طالب در فضای مجازی و بازخورد آن در فضای عینی ایجاد شده است. 

 خواهد افتاد. مجموعههای مختلف،گذرشان به این نیازمندی بنا بر اقتضائات و  غیرحضوری(های حضوری و چه آموزش

 های علمیه خواهران برای تمامی طالب ضرورت دارد.بنابراین آشنایی با این دستاورد مهم مرکز مدیریت حوزه

 

 های کوثرنت کدامند؟سامانه -2

های علمیه خواهران است که طالب خواهر نام شبکه اجتماعی طالب حوزهنام دارد. رواق « رواق»بارزترین سامانه کوثرنت 

 توانند با دیگر طالب سراسر کشور ارتباط برقرار کنند، تبادل علمی )اعم از جزوات درسی،در فضای آن به راحتی می

ای روز در هازمندیشرح و بسط دروس و...( داشته باشند، در امور فرهنگی و مشکالت جامعه و نی ال،ؤنمونه س مباحثه،

آرا داشته باشند و از تمامی مزایای یک شبکه اجتماعی در محیطی عفیف و زنانه یگر بحث و تبادل زمینه تبلیغ دین با یکد

 مند شوند.های روحی و فکری، بهرهای اعتقادی و آسیبو تقابل ریشه بدور از اختالط  یکدست و و

 های دیگر کوثرنت عبارتند از :سامانه

های علمی و پژوهشی، کتابداری،کوثربالگ )سرویس وبالگ مجازی)برای طالب غیرحضوری(،گروهوزش زش،آمآمو

، سامانه های پژوهشیسامانه فراخواننویسی بانوان طلبه(، سامانه سامد)سرویس نرم افزارهای پژوهشی مورد نیاز طالب(، 

ها و منابع اطالعاتی اینترنتی امین)سرویس جستجو در سایتدانش آموختگان و موتور جستجوی سیما، سامانه پایان نامه، 

 معتبر دینی(.

 

 م؟توانم در رواق مطرح کنط به آموزش غیر حضوری را میاالت مربوؤآیا س -3

های غیرحضوری همچون اطالع از نمرات و انتخاب واحد و درخواست های مربوط به آموزشمسایل و درخواست

ولین رواق مانند ؤگیرد و هیچکدام از مسحذف و ... همگی در سامانه آموزش انجام میمرخصی و انتقالی و درخواست 

 ولیتی ندارند.ؤپشتیبان کوثرنت در این خصوص اختیار و مس

های آموزش غیرحضوری مطرح توانند در انجمنهای غیرحضوری همچنین برخی از مسایل خود را میطالب آموزش

های خاصی در شبکه کوثرنت مشغول فعالیت هستند. لینک این ها به صورت گروهکنند که در حال حاضر این انجمن

ها ها در صفحات خانگی طالب موجود است. بنابراین طالب غیرحضوری با مطرح کردن مسایل خود در این گروهگروه

 یند.دریافت نما های مجازی هستند،ولین آموزشؤها که از مسلکان گروهتوانند پاسخ خود را از مامی

 

 توانم سفیر باشم؟و چطور می سفیر کوثرنت چه کسی است؟ -4

ای خوب سفیر کوثرنت همانطور که از نام آن پیداست، یکی از کاربران فعال شبکه کوثرنت است که ضمن داشتن تجربه

ب مدرسه شود و جهت آشنایی طالو موفق در زمینه فعالیت در شبکه کوثرنت، به عنوان فعال فضای مجازی شناخته می



محل تحصیل خود با شبکه کوثرنت و ترغیب و تشویق طالب به فعالیت و تبلیغ دین در فضای مجازی، در مدرسه خود به 

 پردازد.ها و اقداماتی میآموزش

 

ولین شبکه و احراز شایستگی و حدنصاب الزم برای فعالیت، ؤه درخواست سفارت به مسیاراپس از کاربر متقاضی سفارت، 

شود تا به صورت رسمی به آموزش شبکه سازی فضای مجازی به مدرسه مورد نظر معرفی میاداره فرهنگاز طرف 

 کوثرنت و ترغیب طالب به فعالیت در فضای مجازی بپردازد.

 

 شوند؟های فعاالن فضای مجازی دعوت میچه کسانی به همایش -5

ها و همچنین تالش فعاالن فضای مجازی و تقدیر از برترینهمایش فعاالن فضای مجازی هر ساله به منظور ارج نهادن به 

 شود.ها و هم افزایی فعاالن عرصه مجازی تبلیغ دین، برگزار میتبادل تجربیات و دانسته

های شبکه برترین اند. لذا عموماًها کسانی هستند که بیشترین و بهترین فعالیت را در فضای مجازی داشتهمدعوین به همایش

 شوند.ها دعوت میوبالگ نویسان موفق در کوثربالگ به این همایش کوثرنت و

 

 میثاق نامه چیست؟ -6

هر شبکه اجتماعی به منظور پرهیز از هرج و مرج و بی نظمی و سوءاستفاده سود جویان و با هدف نهایی استمرار 

 اربران ملزم به اجرای آن هستند.کند که همه کدهی شبکه و پایداری،  برای کاربران خود قوانینی را وضع میسرویس

شوند که همه کاربران و اعضای شبکه دراولین ورود به شبکه، نامیده می« میثاق نامه»این قوانین و شرایط در شبکه کوثرنت 

 شوند.ن متعهد میآبرای اجرا و پایبندی به 

 

 هم بحث به چه معناست؟ -7

کاربران شبکه کوثرنت های دیگر است. در شبکه "فالوورها"و یا  "مخاطبین"در ادبیات شبکه کوثرنت معادل  "هم بحث"

هر کاربر فقط مطالب  های خود اضافه کنند.بحثها را به مخاطبین یا همگر کاربران،آنتوانند با مشاهده نمایه و رواق دیمی

 ها را به عنوان هم بحث خود برگزیده باشد.تواند مشاهده کند که آنکسانی را می

 توانند مطالب یکدیگر را ببینند.اند میبرگزیده بحثهمدیگر را به عنوان هم که متقابالًنفری  دو

توانند مطلب اند میهنگام ارسال مطلب اگر گزینه عمومی را انتخاب کنید تمامی کسانی که شما را هم بحث خود کرده

 .شما را در رواق عمومی مشاهده کنند

 

 پست عمومی یعنی چه؟ -8

باشند و گروه یا فرد خاصی از  )گزینه عمومی( هاشود چنانچه گیرندگان آن تمامی هم بحثدر رواق منتشر میمطلبی که 

 شود.ها برای تخاطب انتخاب نشده باشند پست عمومی نامیده میهم بحث



 

 حلقه به چه معناست؟ -8

در یک گروه ها و معیارهایی مالک هاست که بنابر تشخیص کاربر و با در نظر گرفتنحلقه تعداد محدودی از هم بحث

های یک کاربر ممکن است تعدادی از هم بحث شوند. مثالًانتخاب میهای مشخصی یامپبرای تخاطب و دریافت 

های وی ها همکالسیمخاطب آن صرفاًالبی را در رواق منتشر کند که طد و کاربر مذکور بخواهد منهای او باشهمکالسی

در این صورت پس از ایجاد ای نداشته باشد. های او هیچ ضرورت و فایدهبحثها برای دیگر همباشند و مشاهده آن پست

های خاصی چنانچه حلقه یا حلقه در نمایه خود، به هنگام ارسال مطلب،« بحثپیشنهاد هم»ها در قسمت و مدیریت حلقه

 ند پست را مشاهده نمایند.توانها میفقط آن حلقه یا حلقه ن گیرندگان مطلب برگزیند را به عنوا

 

 رواق مدرسه کجاست؟-9

در رواق مدرسه اطالعاتی از قبیل  .منتقل خواهید شد وی در نمایه هر فرد با کلیک بر روی نام مدرسه وی، به رواق مدرسه

تمامی طالب ان و اساتید و مشاوران و همچنین شماره تلفن مدرسه و... قابل مشاهده است. همچنین نمایه ننام مدیر و معاو

 ها به شبکه مشهود است.های ارسالی آنهر مدرسه به همراه پست

شوند و هر گونه خطا در هایی چون سامانه سما به صورت سیستمی فراخوان میاطالعات مندرج در رواق مدرسه از سامانه

 گردد.ها برمیاطالعات قابل مشاهده در رواق مدارس به خطای موجود در این سامانه

 

 تواند در رواق خود ببیند؟هر کاربر چه مطالبی را می -10

های بحث برگزیده باشد. همچنین پستها را به عنوان همتواند مطالب افرادی را ببیند که آنبه طور عمومی هر کاربر می

 ه است.ها عضویت دارد برای وی قابل مشاهدهایی که کاربر در آنروهارسالی به گ

 

 ها را ندارد؟مشاهده برخی از پستچرایک کاربر مجوز  -11

شود برای مخاطبان خاصی مثل یک حلقه ارسال شود و شما عضو آن حلقه نباشید، آن اگر پستی که به شبکه ارسال می

 توانید مشاهده کنید.مطلب را نمی

بود. نیز شما  رای شما قابل مشاهده نخواهدبروه نیستید شود و شما عضو آن گروهی ارسال میهمچنین مطلبی که به گ

بحث خود ها را هماند.)کسانی که شما آنبحث شما به شبکه ارسال کردههم را ببینید که افراد غیرهایی توانید پستنمی

 اید(نکرده

 

 توانم در شبکه ببینم؟های خاصی مثل مقاالت را میچرا من فقط پست -12



بحثی ندارند و در اند. این افراد چون همشبکه ورود پیدا کردهآید که به تازگی به برای کسانی پیش می ال عموماًؤاین س

ببینند که به طور هایی را میهای ارسالی به گروهتوانند هر پستی را ببینند و فقط پستهای شبکه عضو نیستند نمیگروه

 اند.ها عضو شدهسیستمی در آن

های کوثرنت کنند تا بتوانند با سایر ویت خود در گروهبحث و عضباید شروع به انتخاب همبنابراین در اولین فرصت می

 افراد شبکه تعامل کنند.

 

 های متعدد و شبیه به هم دارد؟چرا کوثرنت گروه -13

کند. نامه نباشد حفظ میکوثرنت یک شبکه اجتماعی است و حقوق کاربران خود را در تمام اموری که مخالف میثاق

توانند به فعالیت بپردازند،کوثرنت هم چنین فضایی را برای طالب فراهم کاربران آزادانه میها طور که در سایر شبکههمان

 شود.ورده و از فعالیت هیچ گروه یا فردی به دلیل موازی کاری ممانعت نمیآ

 

 هایی در تعیین امتیازات دخیل هستند؟چه مالک -14

های ارسالی و دریافتی، ارسال مستندات و... در تعیین مقدار اموری نظیر تعداد نظرات ارسالی و دریافتی، تعداد احسنت

شود و شایسته نیست کسب امتیاز امتیازات به منظور احترام به حقوق کاربران فعال شبکه لحاظ می امتیازات سهیم هستند.

 بدارد. در این فضا، طالب را از تولید محتوای فاخر و قلم زدن در این عرصه باز

 

 توان منشن کرد؟چگونه می منشن چیست؟ و -15

 رسانی به وی درباره موضوعی است.منشن در واقع فراخوان یک فرد برای مشاهده یک پست یا نظر یا اطالع

 را فشار دهید تا این عالمت درج شود. @دکمه ،   shiftبرای منشن کردن یک کاربر کافی است حین گرفتن کلید 

م کاربری فرد مورد نظر کنید و در حین نوشتن حروف هم از فاصله استفاده شروع به نوشتن نا ،سپس بدون ایجاد فاصله

شود روی نام کاربر مورد نظر کلیک کنید و در این هنگام از لیستی که باز می نکنید و حروف را چسبیده به هم بنویسید.

 بی درج شود.ست به رنگ آباییح مینشن صحم او را انتخاب کنید.

 

 کاربردی دارد؟تگ چیست؟چه هش -16

 

ها برای دسترسی سریع به رسانهای اجتماعی و پیامدر واقع ترفندی معمول در شبکه #یا عالمت   (Hashtag)هشتگ

زنیم تا هر کس در هر نقطه از دنیا که برخی مطالب خاص است. در واقع به منزله برچسبی است که به مطالب خود می

 .به مطالبی که در ارتباط با آن هشتگ هستند دسترسی پیدا کنداراده کرد با کلیک روی هشتگ مورد نظر 

 

ای باشد و اندک تغییری پیدا کرده باشد )ولو در حد قاعده بدیهی هشتگ، ثابت بودن آن است. بنابراین هشتگی که سلیقه

 .اندوری شدهآتواند مطلب مورد نظر ما را ملحق کند به مطالبی که با هشتگ اولیه در کنار هم جمعیک حرف( نمی



سپس بدون فاصله شروع  را فشار دهید تا این عالمت درج شود. #دکمه ،  shiftبرای درج هشتگ ابتدا حین گرفتن کلید 

 shiftهرجا در روال نوشتن مطلب نیاز به ایجاد فاصله بود، به جای فاصله از ترکیب  به نوشتن اولین کلمه هشتگ کنید و

 الین ثبت شود.مات آندرتا بین کل ( استفاده کنید-و عالمت منها )

توانید همه مطالب مرتبط وضمیمه شده با این با کلیک بر روی آن می شود.هشتگ صحیح پس از درج آبی رنگ می

 هشتگ را مشاهده کنید. 

 

 های موبایل  و وب پیدا کنم؟توانم لینک مطلب را در نسخهچطور می -17

در منوی مخفی  «مشاهده مطلب»گزینه )یا  مربع در گوشه باالی سمت چپعالمت در نسخه وب پس از کلیک بر روی 

در این هنگام لینکی که در نوار آدرس  شود.به صورت مستقل و مبسوط نمایش داده می پستگوشه سمت چپ مطلب( 

 در واقع آدرس یا لینک مطلب است. شودباالی صفحه نمایش داده می

سپس از کادری که باز  ابتدا روی عالمت بازنشر در زیر پست کلیک کنید. ،بدر نسخه موبایلی برای یافتن آدرس مطل

کند اب کنید. اپلیکیشن  با انتخاب این گزینه، آدرس مطلب را در حافظه گوشی ذخیره میخرا انت« پیوند»شود گزینه می

 درج کنید.ان است، کردن ، آدرس یا لینک مطلب را در جایی که مد نظرت pasteتوانید با الصاق یا و شما می

 

 توان حذف یا ویرایش کرد؟یا مطلب را پس از ارسال میآ -18

در گوشه باالی سمت چپ هر پستی یک منوی مخفی وجود دارد که با کلیک بر روی فلِش کوچکی که راهنمای آن 

تغییرات مدنظر را انجام « ویرایش»یا « حذف»های توانید با انتخاب گزینهشود و شما میی باز میفاست، این منوی مخ

 دهید.

 

 ها چه کار باید کرد؟در مواجهه با این پست برخی از مطالب با فضای کوثرنت تناسب ندارند. -19

در درج مطالب آزاد باشند.  نامه،طلبد که اعضای شبکه ضمن رعایت چهارچوب میثاقای کوثرنت میماهیت شبکه

 ها در نظر بگیرند. اما از آنجا که به دلیل انبوه مطالب ارسالی،در ارسال پستونات طلبگی را ؤبران الزم است فضا و شرکا

در این زمینه را به طالب سازی رهنگفها وجود ندارد لذا شبکه کوثرنت بخشی از امر مهم امکان نظارت بر تک تک پست

 سپرده است.

ت تذکرات الزم را بدهند و در صورتی که به ارسال کننده پس ،ای نامتناسبهبایست هنگام برخورد با پستالب میط

لین وؤمنوی مخفی سمت چپ باالی پست، مسدر « گزارش تخلف»بازخوردی از وی مشاهده نکردند با استفاده از گزینه 

 شبکه را در جریان پست مورد نظر قرار دهند.

 

 چطور قالب وبالگ خود را تغییر دهم؟ -1



را انتخاب  «تغییر قالب»و سپس « قالب»در قسمت مدیریت، از منوی سمت راست، گزینه  برای تغییرپوسته وبالگ خود

 .کنید

روی  ،پوسته هر روی کلیک با استفاده نمایید. هااین قالبتوانید از شما فقط می های موجود قابل مشاهده است.تمام پوسته

 .نمایید مشاهده را انتخابی پوسته نمای «پیش نمایش»توانید با گزینه . قبل از آن میشودوبالگ شما تنظیم می

  

 

  

 چگونه در بین مطالب خود، از تصویر استفاده کنم؟ -2

  .کی از مواردی که مورد نیاز بسیاری از وبالگ نویسان است درج تصویر در وبالگ استی

 .توانید برای مطلب خود تصویر اضافه کنیددر نوار ابزار، می «درج/ویرایش تصویر»با استفاده از دکمه 

  

  

 استفاده از تصاویر موجود در اینترنت الف(  



ها پیدا اگر قصد دارید از تصویری استفاده کنید که قبالً در اینترنت بارگذاری شده است یا در موتورهای جستجو یا سایر سایت

نهایتاً در کادر   Copy image location روی تصویر راست کلیک کرده و گزینه) تصویر را کپی کنیدکردید ابتدا آدرس 

 .یدینما (CTRL+V) آدرس کپی شده را پیست” منبع“

  

  

، یک عبارت یا توضیح مرتبط با تصویر بنویسید تا موتورهای جستجو باتوجه به این توضیح، تصویر را «توصیف تصویر»در کادر  

  .توانید سایز نمایش تصویر را تغییر دهیدشناسایی و نمایش دهند. در قسمت ابعاد نیز می

 استفاده از تصاویر موجود در رایانه ب(  

های سامانه کوثر بالگ، امکان بارگذاری تصویر جهت استفاده از تصاویر روی رایانه، ابتدا باید آن را بارگذاری کنید. یکی از قابلیت

 .را کلیک کنید  «    ذره بین»روی دکمه  باشد. برای بارگذاری تصویر،آن در وبالگ میو بکارگیری 

  را کلیک کنید «بارگذاری فایل»در صفحه باز شده، دکمه. 

  



 .پس از انتخاب تصویر مورد نظر، بسته به حجم فایل، منتظر بمانید تا بارگذاری انجام شود و آدرس آن در کادر ظاهر شود

  

  

  خواهید مجدداً از همان عکس اید و میصورتی که تصویر مورد نظر را قبالً در وبالگ بارگذاری و استفاده کردهدر

 .را کلیک کنید «انتخاب فایل»استفاده کنید، گزینه 

  

 .کنیداید را مشاهده میهایی که قبالً بارگذاری کردهدر این قسمت تمامی فایل

 .را کلیک کنید «برو»فایل مورد نظر را عالمت زده و در انتهای صفحه دکمه 

 .ها، ابعاد تصویر را تنظیم کنیدتوانید با تغییر لبهبعد از درج تصویر، با کلیک روی آن می



 

 .روی صفحه کیبورد را فشار دهید «Delete» برای حذف تصویر، روی آن کلیک کنید تا انتخاب شود و دکمه

 م؟واز آمار بازدید وبالگ و مطالبم مطلع بشچطور  -3

 را انتخاب کنید.« آمار»در قسمت مدیریت وبالگ، از منوی سمت راست گزینه 

توانید در ستون مجموع، میزان بازدید از وبالگ خود را در می« خالصه بازدیدها»در قسمت  مشاهده آمار بازدید وبالگ:

 های دیگر نیز آمار بازدید به تفکیک نحوه مراجعه نوشته شده است.نروزهای مختلف مشاهده کنید. همچنین در ستو

 مراجعه کنید تا بازدید هر مطلب را جداگانه بررسی کنید.« بازدید مطالب»مشاهده آمار بازدید به تفکیک مطلب: به منوی 



 

 کنم؟ یا حذف توانم ویرایشچطور مطالبم را می -4

 وجود دارد. های مختلفیبرای ویرایش یک مطلب، راه

را که فقط برای شما « ویرایش»توانید گزینه الف( در صورتی که در صفحه وبالگ خود، در حال مشاهده یک مطلب هستید، می

 بعنوان مدیر وبالگ، فعال است، را کلیک کنید تا به صفحه ویرایش مطلب هدایت شوید.

 

توانید گزینه ویرایش مربوط به ه در وبالگ قرار دارد. میب( در قسمت مدیریت وبالگ، روی میزکار، آخرین مطالب درج شد

 آخرین مطالب را کلیک کنید.



 

را « مطالب»باشد، در مدیریت وبالگ از منوی سمت راست، گزینه های گذشته میج( اگر مطلب مورد نظر، مربوط به تاریخ

های توانید گزینهت موس روی عنوان مطلب، میانتخاب کنید تا لیست تمامی مطالب نمایش داده شود. در این قسمت با حرک

 حذف، ویرایش و نمایش را مشاهده کنید.

 

 توانم مطلبم را منتقل کنم.ل دارم و با کلیک راست نمیبرای کپی پیست مطلب مشک -5

و ... را مشاهده نکنید و یا  pasteهای یا به دالیل دیگر، هنگام راست کلیک در صفحه ارسال مطلب، گزینهبه دالیل امنیتی ممکن است 

یا ....، برای انتقال به مطلب جدید،  wordپس از کپی کردن آن از فایل  شودقادر به پست کردن متن خود در وبالگ نباشید. پیشنهاد می

 .استفاده کنید ctrl +v رکیب کلیدهایت از برای چسباندن، مطلب ارسال صفحه در

 

مربوط به زیباسازی یا ابزارهای جانبی را به وبالگم اضافه  HTMLتوانم کدهای چطور می -6

 کنم؟



 در مدیریت وبالگ، از منوی سمت راست، گزینه قالب و سپس اجزای وبالگ را انتخاب کنید.

 در قسمت نوار کناری، دکمه افزودن ابزار را کلیک کنید. خواهید ابزار جدید اضافه شود، مثالًدر قسمتی که می

 

 را کلیک کنید تا بتوانید ابزاری از این نوع در وبالگ خود درج کنید. HTMLگزینه 

  

 . نمائید  paste اید، در کادر محتویات بالکابزار مورد نظر را که قبالً کپی کرده کدهایکافیست  

 در کادر عنوان نیز اسم ابزار مورد نظر را بنویسید.

 



 

 کلیک کنید. را در انتهای صفحه حتماً« ذخیره و بستن»دکمه 

 ها و ابزارهای آماده در کوثربالگ برای وبالگم استفاده کنم؟توانم از پالگینچطور می -7

 در مدیریت وبالگ، از منوی سمت راست، گزینه قالب و سپس اجزای وبالگ را انتخاب کنید.

 ابزار را کلیک کنید.خواهید ابزار جدید اضافه شود، مثال در قسمت نوار کناری، دکمه افزودن در قسمتی که می

 

 

ها تهیه و آماده شده را های آماده که توسط کوثربالگ برای وبالگدر صفحه باز شده، به قسمت سایر مراجعه کنید. لیست پالگین

 توانید به راحتی ابزار مورد نظر را انتخاب و به وبالگتان اضافه کنید.کنید. میمشاهده می



 

 کناری وبالگم را جابجا یا مدیریت کنم؟توانم اجزای نوار چطور می -8

 در مدیریت وبالگ، از منوی سمت راست، گزینه قالب و سپس اجزای وبالگ را انتخاب کنید.

ها وجود دارد. کافیست ماوس را روی شیء مورد نظر ببرید و به سمت امکان جابه جایی اشیا در منوی کناری و سایر قسمت

  کشیدن و رها کردن drag & drop) .) ماوس را رها کنید ،دلخواه درگ کرده و در جای جدید

 توانید ابزار یا اجزای مورد نظر را از طریق آیکون حذف، از وبالگ خود حذف کنید.همچنین می

 

 

 چگونه طلبی را برای آینده منتشر کنم؟ )ارسال پست زماندار( -9

منتشر کنید اما دسترسی به تلفن همراه، رایانه یا اینترنت تا به حال برایتان پیش آمده بخواهید مطلبی را در وبالگتان 

 نداشته باشید؟



 خواهید می که روزی همان در انتشار، ساعت و روز تنظیم با تا کنید ذخیره وبالگ در را مطلبتان قبل از مواقع این  در

 .شود منتشر

 .را باز کنید ”مشخصات“سمت چپ، کادر  ”مطلب جدید“در قسمت 

 

تیر را انتخاب کردم تا در آن روز مطلبم منتشر  24خواهید مطلبتان منتشر شود را وارد کنید. من تاریخ تاریخی که میحاال  

 .شود

توانید بدون نگرانی حتی در مواقعی که دسترسی به وبالگ ندارید، آن را به روز نگهدارید و مخاطبان به همین راحتی می

 .خود را ازدست ندهید

  تغییرات در وبالگ، چطور صفحه وبالگ را باز کنم تا تغییرات را مشاهده کنمبعد از انجام  -10

  ؟)پیداکردن آدرس وبالگ(

شود. اما در هرصورت در معموالً پس از انجام بعضی تغییرات و درج مطلب،صفحه وبالگ به صورت خودکار نمایش داده می

توانید در قسمت میزکار، در باالی منوی سمت راست، روی اسم میخواهید مستقیماً وبالگ خود را مشاهده کنید مواقعی که می

 وبالگ خود کلیک کنید تا صفحه وبالگ شما باز شود.



 

 های مختلف آن را کپی کنید.توانید آدرس را یادداشت یا برای استفادهشود. در قسمت نوار آدرس میصفحه وبالگ شما باز می
 ؟چطور برای مطالبم کلیدواژه تعریف کنم -11

 ها هستند. ، کلید واژهافزایش میزان بازدید توسط موتورهای جستجو  ثر درؤیکی از عوامل مهم و م

گردد، در حالت عادی اگر برای مطلب، کلیدواژه تعریف نکنید، هنگامی که فردی بعنوان مثال در گوگل دنبال یک موضوع می

دهد که ممکن است در صفحات اولیه نتایج خود نمایش میگوگل بر اساس محتوای مطلب، وبالگ شما را در یکی از صفحات 

های مطلب را، به شکل کلیدواژه گوگل نباشید لذا شانس کمتری برای کلیک و دیده شدن خواهید داشت. اما در صورتی که

ط ها توسدر صورت جستجوی این کلیدواژهدهد و ید، گوگل مطلب شما را در اولویت قرار مییثبت نماصحیح و مرتبط 

 .وبالگ شما در نتایج نخست نمایش داده خواهد شد کاربران،

کنند و یا از هشتک درج می -شبیه صفحه چکیده مقاالت  -های خود را در انتهای مطلب برخی از کاربران به اشتباه کلید واژه

 .کنند. هر دو روش صحیح نیست و تأثیری نداردگذاری استفاده می

 .ها برویدسمت کلیدواژهدر صفحه درج مطلب جدید، به ق

 .را بزنید و سپس اقدام به نوشتن کلیدواژه بعدی کنید (enter) در این کادر پس از نوشتن هر کلیدواژه دکمه اینتر



 .توانید از لیست باز شده نیز انتخاب کنیداگر زمان نوشتن کلیدواژه، لیستی از عناوین دیگر نمایش داده شد، می

 .مطلب به صورت مجزا چند کلیدواژه تعریف کنیدبه همین ترتیب برای هر 

 

 چطور آدرس یک مطلب را پیدا کنم؟ -12

 روش اول:

 .را کلیک نمایید تا مطلب در صفحه جداگانه نمایش داده شود عنوان مطلب

 

 .نمایید کپی آدرس نوار از را  آدرس

 

************************************ 

 روش دوم

 مطلب مورد نظرکلیک راست روی عنوان 



 copy link location انتخاب گزینه

 در مقصد ctrl+v پیست یا

 

 

 ر را تغییر دهم یا تصویر دلخواهم را قرار دهم؟دِهِگونه تصویر چ -13

 راست گزینه قالب را انتخاب کنید. در قسمت مدیریت، از منوی سمت

 در همین قسمت قابل انتخاب است:ها نیز خودشان دارای چندین هدر پیش فرض می باشند که بعضی از قالب

 

مشاهده خواهید کرد در غیر این صورت شما « آدرس سربرگ»اگر قالب مورد نظر، قابلیت تغییر هدر را داشته باشد کادری با عنوان 

 توانید برای این قالب، هدر دلخواه تنظیم کنید.نمی

 



 نوشته شده است.« سربرگ»ابعاد هدر جهت طراحی، در مقابل کادر 

 .ایجاد نماییدطرح مورد نظر خود با یک نرم افزار ویرایش تصویر مثل فوتوشاپ ، با سایز مناسب 

 .آن را بارگزاری نمایید” هافایل“پس از طراحی هدر، در قسمت 

 

 

باز شود. سپس ها، روی تصویر کلیک کنید تا بعد از بارگذاری تصویر، باید آدرس آن را کپی کنید. به این صورت که در لیست فایل

 .را انتخاب کنید Copy Image Location راست کلیک کرده و گزینه



 

 .)راست کلیک و پیست( را انجام دهید CTRL+V ، دکمهسربرگدر کادر آدرس مجدداً به قسمت قالب برگردید و 

 

 به نظرات مخاطبین پاسخ دهم؟ روطچ -14

 :ارسال پاسخ به شخص نظر دهنده چند روش وجود دارد برای

 شوند را از طریق میزکار وبالگ خود مدیریت کنید. )منتشر یا حذف(ابتدا باید نظراتی که برای شما ارسال می

 .کنید ارسال را خود پاسخ و کرده کلیک ایدنموده منتشر که نظری برای  را« پاسخ به نظر»در صفحه مطلب، گزینه الف( 



 

 .نیز این کار را انجام دهیدمی توانید از طریق میزکار خود در صفحه نظرات ب( 

 

توانید از طریق ایمیلی که در صفحه مدیریت نظرات، بازدیدکننده نوشته است، اگر نیاز به پاسخ خصوصی است، میج( 

 .پاسخ خود را ایمیلی ارسال کنید. البته در این روش باید آدرس ایمیل نظر دهنده، وارد شده باشد

مراجعه نموده و متقابالً با مطالعه مطالب آن وبالگ، نظرات خود را نیز ارسال کنید  شود به وبالگ نظر دهندهپیشنهاد می

های دیگر برقرار کرده و نهایتاً طرفدارانی برای خود جذب کنید. )در نظر دریافتی، و بدین ترتیب تعاملی سازنده با وبالگ

 (شویدالگ شخص نظر دهنده هدایت میمقابل نام کاربری نظر دهنده، عالمتی وجود دارد که با کلیک آن به وب

 

 
 

 در صفحه ارسال مطلب، ابزار ویرایش مطلب )درج تصویر، قلم و ...( وجود ندارد. -15



قرار  (HTML)  ال ام تی اچ کدنویسی حالت در "درج مطلب جدید“در قسمت عدم نمایش نوار ابزار ویرایش مطلب، 

که با فشردن آن، ابزارها و  WYSIWYG وقتی در این حالت باشید در پایین صفحه دکمه ای می بینید به نام . یداگرفته

 .شوندمنوهای ویرایش متن ظاهر می

 .خاصی برای مطلب وارد کنید html باید استفاده شود که قصد دارید کدهای HTML الزم به ذکر است زمانی از وضعیت

 

 

 

 ،یمشخصات واقع یبجا کنم،یکه نظر ارسال م یوبالگ و هنگام هدر صفح متوانیچگونه م -16

 داده شود؟ شینما به صورت نام مستعار یگرینام د

 را کلیک کنید.« ویرایش نمایه» گزینه نمایه، منوی از . شوید وبالگ میز کار وارد

 

 

پایین صفحه را کلیک   و بستن ذخیره و دکمه نام نمایشی مد نظر را درج فرمایید «نام مستعار » کادر در و  در صفحه باز شده

 .کنید



ها یا انتشار مطلب، نام مستعار بجای نام و نام خانوادگی شما نمایش داده با انتخاب نام مستعار، هنگام ارسال نظر در وبالگ

 .شودمی

 چطور پیام خصوصی )فردی و گروهی( ارسال کنم؟ -17

یکدیگر پیام خصوصی ارسال کنند و در قالب یک گفتگوی دو نفره یا  این امکان وجود دارد تا کاربران کوثربالگ برای

چندنفره برای یکدیگر پیام ارسال کرده و پاسخ دهند. این به صورت کامالً خصوصی و خارج از صفحه اصلی وبالگ انجام 

 باشند.شما نمیهای ها یا افراد دیگر قادر به مشاهده پیاماز فرستنده و گیرنده، بازدیدکننده شود و غیرمی

 را انتخاب کنید.« هاپیام»در قسمت مدیریت وبالگ، گزینه  

 .را کلیک کنید« ارسال پیام جدید»گزینه  سپس

 

 

  

توانید مخاطبین خود بر اساس نام فارسی وبالگ یا نام مستعار گیرنده، می «گیرندگان» قسمت این پنجره، درتوانید در میشما 

 را پیدا کنید. 

 

 

 
پس از نوشتن نام گیرنده اول، می توانید گیرنده های بیشتری را نیز برای پیام خود اضافه کنید. در این صورت پس از 

 اضافه می شود. گزینه دوافزودن گیرنده بعدی، 



توانند به یکدیگر و می مشاهده خواهند کرد گیرندگان پیامهر پاسخ از سوی هر گیرنده را همه : یبحث گروه کیشروع 

  دقیقاً مشابه یک بحث گروهی پاسخ دهند.

و سایر  شوددر صورت پاسخگویی یکی از گیرندگان، پاسخ به صورت خصوصی برای شما ارسال می  :یفرد امیپ ارسال

 های یکدیگر مطلع نخواهند شد.گیرندگان از پاسخ

 

 

 چطور فایلی را برای دانلود در وبالگم قرار دهم؟ -18

 …نوع صوتی، ویدئو، متنی، پاورپوینت، پی دی اف و از مختلف هایفایل درج الزم اکثر وبالگ نویسان،از جمله نیازهای شایع و 

 .باشید همراه ما با کار انجام شیوه با آشنایی جهتبازدید کننده است.  برای  دانلود، قابلیت با

کار باید فایل شما قبالً روی اینترنت بارگذاری شده باشد درغیر این صورت خودتان باید آن را بارگذاری کنید. بنابراین  این  برای

الزم است فایل در فضایی مناسب بارگزاری شود. سیستم وبالگ نویسی کوثر بالگ این امکان را برای شما فراهم نموده است که 

ید. خصوصاً در نسخه جدید سامانه که مراحل و نحوه یرا از روی رایانه در وبالگ بارگذاری نماهای مورد نظر خود توانید فایلمی

 .سانتر و سریعتر از قبل فراهم شدهآانجام این کار بسیار 

 را باز کنید” ارسال مطلب جدید“صفحه 

 «دانلود فایل پی دی اف»به طور مثال  : در کادر درج متن، متنی متناسب تایپ نمایید

 درج شده را انتخاب کنید متن

 که به شکل زنجیر است را کلیک کنید ”درج پیوند“ابزار 



 

توانید آدرس آن را درج اید( میچنانچه فایل شما از قبل بارگذاری شده )در اینترنت موجود است یا قبالً خودتان بارگذاری کرده

 .نمایید و نیازی به انجام بقیه مراحل نیست

وردن آدرس فایل روی گزینه دانلود یا هر جای دیگری که با کلیک روی آن عملیات دانلود فایل آغاز برای به دست آ : نکته

های زیر را باتوجه به مرورگر مورد استفاده خود انتخاب کنید )در دیگر شود کلیک راست ماوس را فشار داده و یکی از گزینهمی

 .خوردهای مشابهی به چشم میمرورگرها نیز گزینه

  Copy Link Locationیا Copy link address  و فایرفاکس کروم

 .پیست دهید درج پیوندسپس کد مورد نظر را در قسمت آدرس در 

 .را کلیک کنید آیکون ذره بیناما در صورتی که فایل روی سیستم ذخیره است، برای بارگذاری فایل جدید، 

 

روی وبالگ شما بارگذاری شده است، می توانید گزینه انتخاب فایل را  دکمه بارگذاری فایل را کلیک کنید )در صورتی که قبالً

 بزنید(



 

یید أ، تمل کنید تا فایل شما بارگذاری شود و پس از نمایش آدرس فایلأتپس از فشردن دکمه بارگذاری و انتخاب فایل، 

 .یدیرا کلیک نما

 چطور مطالب وبالگ را دسته بندی کنم؟ )انتخاب موضوع برای مطالب( -19

قرار داده شده که لیست موضوعاتتان را نمایش ” موضوعات“به طور پیش فرض در نوار کناری وبالگ شما یک شیء  : 1نکته 

  . می دهد

موضوعات را جامع و  دقت کنید اوالً خواهید مطالب شما به درستی به صورت موضوعی آرشیو شود ، حتماًاگر می : 2نکته 

شود را به هنگام درج مطلب جدید، از سمت چپ صفحه، موضوعی که مربوط به مطلب شما می کامل تعریف کنید و ثانیاً

 : با زدن تیک انتخاب کنید

 

 تواند یه موضوع اصلی و چند موضوع اضافی )فرعی( داشته باشد.هر مطلب می 

 عالمت بزنید.تواند موضوع اصلی را در ستون اصلی و موضوع اضافی را در ستون دیگر برای این کار می

 چگونه موضوعات وبالگ خود را مدیریت کنم؟ -20



قبل از شروع اولین مطلب وبالگ ، بهتراست موضوعات وبالگ خود را نهایی کنید. یک کاغذ بردارید و ابتدا هر آنچه را قرارست     

ش             ضوعات را هم  شما زیرمو ضوعات  ضی از مو شاید بع ضوع بندی کنید.  سید روی کاغذ مو شوند. پس   در وبالگ خود بنوی امل 

ش    خوب فکر کنید تا وبال شته با ضوع بندی خوبی دا ست که        د.گتان مو شتن همان چیزی ا سب برای نو ضوع منا انتخاب یک مو

ست  ساز موفقیت یک وبالگ در دراز زمینه شید        .مدت ا شما موضوع وبالگ خودتان را به درستی انتخاب کرده با همچنین اگر 

  تواند باعثتاه کار آسااان و لذت بخشاای برای شااما خواهد بود که این به نوبه خود می های زمانی کوارسااال مطالب در فاصااله

 د.افزایش بازدید از وبالگ شما بشو

 

 : نحوه ایجاد موضوع

 .انتخاب کنید «مطالب» منویرا از  «یطبقه بندی موضوع»منوی 

 

 .شوداید، نمایش داده میلیست موضوعاتی که برای وبالگ خود تعریف کرده

 

   :را انتخاب کنید« موضوع جدید»دکمه 

 



را انتخاب کنید. در غیراین صورت اگر « ریشه»، حالت «موضوع اصلی»از کادر  موضوع اصلی ایجاد کنید،خواهید اگر می

 ، موضوع اصلی را انتخاب کنید.«ریشه»زیرموضوع ایجاد کنید، بجای خواهید می

 

 . ، عنوان موضوع را بنویسید”نام“در کادر

  .توضیح مختصری در مورد محتوای موضوع وارد کنید ”توضیحات“در کادر 

 .را کلیک کنید « ذخیره »در آخر دکمه  

  . برای هر کدام از موضوعات ، همین مراحل را تکرار می کنید

 .توانید موضوعات قبلی را حذف یا ویرایش کنیدمیهای زیر با استفاده از گزینه

 

 .موضوع پیش فرض مطالب قابل انتخاب است، ”پیش فرض“در ستون 



 

دکمه حذف مقابل آن را . ها درنظر گرفته استرا برای وبالگ« بدون موضوع»کوثربالگ به طور پیش فرض عنوان  : نکته 

ید و یا آن را ویرایش و نام آن را به یکی از موضوعات مورد نظر ییید نماأکلیک کرده و پیغام جهت اطمینان از حذف را ت

 .خود تغییر دهید

 ام را در کنار وبالگم، لینک کنم؟های مورد عالقهتوانم وبالگ یا وبسایتچطور می -21

های های دوستان یا سایتتوانید لینک وبالگباتوجه به ابزار و روش جدید که برای این کار طراحی شده است، شما به راحتی می

 .مورد نظر را به نوار کناری وبالگتان اضافه کنید

، نوار کناریبروید. در قسمت  اجزای وبالگو سپس  قالبابتدا باید این ابزار را در نوار کناری وبالگ خود ایجاد کنید. به منوی 

 .یدیرا انتخاب نما ابزار پیوندهارا کلیک کنید. از انتهای لیست،  افزودن شیءگزینه 

 

 .را انتخاب کنید پیوندهابرای اضافه کردن لینک ها، از منوی وبالگ، گزینه 



 

در این صفحه، مشخصات لینک مورد نظر را وارد کنید. همچنین می توانید لینک های قبلی را ویرایش یا حذف یا حتی جابجا 

 .کنید

 .عنوان سایت/وبالگی که میخواهید لینک کنید عنوان؛
 آدرس اینترنتی سایت/ وبالگ مورد نظر آدرس؛

 

  هده کنید.وبالگتان مشار منوی کنار نتیجه کار را د

 


