
 ((ژورنال تفادُ از ًرم افسار )) راٌّوای اس

 صفحه سایت و ایجاد منوی   : 3آموزش شماره 

 

 یا یک کِ باضذ ًیاز ، این گرفتِ ًظر در ضوا برای ها کِ فرضی پیص صفحات بر عالٍُ است هوکي

 . ًواییذ اضافِ خَد سایت بِ ًیس دیگر صفحِ چٌذ

 صفحه : ایجاد

 . کٌیذ کلیک را درج دکوِ زیر آدرس در هٌظَر ایي ایبر

 جذیذ صفحِ  >صفحات سایر  >سایت هذیریت

 ضذُ لیست صفحات تواهی کِ یرًگ آبی جذٍل در ًوَدیذ درج را ًظر هَرد صفحِ کِ ایي از پس

 کپی را آى ٍ کردُ پیذا صفحِ آدرس ستَى از را ایذ ًوَدُ درج اکٌَى کِ ایصفحِ آدرس، اًذ

  .ًواییذ یاداضت جایی یا در ٍ ًوَدُ

 
 

 



 ًخَاّیذ سایت در را ایذ کردُ ایجاد اکٌَى کِ ای صفحِ باال هرحلِ طی از پس : کِ ًواییذ تَجِ

 کلیک با بتَاًٌذ کاربراى تا قراردّیذ سایت از جایی در را صفحِ ایي آدرس بایست هی کِ چرا! دیذ

 ! ضًَذ صفحِ ایي ٍارد آى در کردى

 
 آدرس یذتَاًهی ضوا کِ ّستٌذ ّایی هکاى صفحات سایر ٍ ّا جعبِ ، عوَدی هٌَی ، افقی هٌَی

 . کٌیذ لیٌک اصطالحاً یا دّیذ قرار آًْا در را خَد جذیذ صفحِ

 صفحِ ًوَدى لیٌک ًحَُ ، صفحات سایر ٍ ّا جعبِ قسوت در هتي ٍیرایطگر ٍجَد بِ تَجِ با

  .باضذ هی 2آهَزش در هَجَد تَضیحات ّواًٌذ جذیذ

 عوَدی هٌَی ایٌجا در کِ است ّوذیگر هطابِ ًیس عوَدی ٍ افقی هٌَی در کردى لیٌک ًحَُ

 . ضذ خَاّذ دادُ تَضیح

 : عمودی منوی در جدید ایتم یک درج

 : برٍیذ زیر آدرس بِ افقی هٌَی هذیریت جْت

 عوَدی هٌَی هذیریت  >تٌظیوات  >سایت هذیریت

 کِ را آدرس ًیس آدرس قسوت در . ًواییذ اًتخاب را هٌَ عٌَاى سپس ، ًواییذ کلیک را درج دکوِ

 . دّیذ قرار بَدیذ ًوَدُ یاداضت یا کپی باال در

 بِ هٌَح سط اًتخاب هَرد در

 رٍبرٍ ضکل در هَجَد تَضیحات

 ! ًواییذ تَجِ

 

 


