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كليك نماييد تا وارد سايت  Goرا در منوي آدرس مرورگر خود تايپ نموده و بر روي  http://www.blogger.comآدرس 
Blogger شويد.  

  

  
  

 3طي ار آسان بوده و و ساخت وبالگ از طريق اين سايت بسي. خواهيد شد Bloggerبا كليك بر روي آدرس فوق، وارد سايت 
  . كليك نماييد Create Your Blog Nowگزينه  ابتدا بر روي. امكانپذير مي باشدمرحله 

  )چاپ دوم(          Bloggerآموزش وبالگ در سايت
 مرتضي نادي
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  اول گام •
  . شما تعريف گردد Accountتا اييد مربوطه را پر نمفرم    

  
  

  

  

  
  

  :توجه
مي باشيد،  e-mailچنانچه فاقد آدرس . ي را كه در اينجا وارد مي نماييد مي بايست قبال تعريف شده باشد E-mailآدرس  - 1

  .ثبت نام نماييد Gmailترجيحا و  Yahooالزم است ابتدا در يكي از سايتهاي 
 .شدخواهد تلقي شما  Usernameآدرس پست الكترونيكي شما بعنوان  - 2

ستفاده نماييد، ا Accountو قصد داريد از همين آدرس براي تكميل فرم داريد  Gmailچنانچه آدرس پست الكترونيكي از  - 3
 . اييددر باالي صفحه كليك نم  Sign in firstمي بايست ابتدا بر روي گزينه 

  .بر روي گزينه                                                   كليك نماييد جهت رفتن به مرحله دوم  پس از تكميل فرم،

 .آدرس پست الكترونيكي خود را تايپ نماييد

 .يك كلمه عبور انتخاب نماييد

عبارتي را كه مشاهده مي نماييد را در 
 .نماييدكادر واقع در زير آن وارد 

را تيك بزنيد و بر روي   I acceptكادر كنار عبارت 
Continue  كليك نماييد.  

استفاده  Accountمي باشيد و قصد داريد از اين آدرس براي تكميل فرم  Gmail چنانچه داراي آدرس پست الكترونيكي با دامنه
  . بر روي اين قسمت كليك نمايند نماييد، مي بايست ابتدا
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  : گام دوم 
   Blog Titleانتخاب يك عنوان براي وبالگ در قسمت  - 1
  Blog address ( URL)انتخاب يك آدرس اينترنتي براي وبالگ در قسمت  - 2

  بمنظور امكان انتخاب آدرس مورد نظر  Check Availabilityكليك بر روي گزينه  - 3
  . تغيير دهيدمي توانيد  ،ر زمان كه بخواهيدهرا وبالگ نام  •
  .شخص ديگري انتخاب شده باشدنبايد قبال توسط به عنوان آدرس وبالگ تان انتخاب مي نماييد، امي را كه ن •
         گزينهبر روي  URLجهت آگاهي از امكان انتخاب آدرس مورد نظرتان، پس از وارد نمودن آدرس خود در بخش  •

Check Availability چنانچه آدرس انتخابي، قبال توسط . واقع در زير كادر مخصوص آدرس وبالگ كليك نماييد
اين بدين معني است كه اين آدرس قبال اب شده باشد، پيامي با رنگ قرمز بر روي صفحه ظاهر شده و فرد ديگري انتخ

  . راه داريد 2در اين مرحله شما . توسط فرد ديگري انتخاب شده است و شما اجازه انتخاب آن را نداريد
  .شودكه در زير پيام قرمز رنگ ظاهر مي  Bloggerانتخاب يكي از گزينه هاي پيشنهادي  - 1
  )وسط فرد ديگري انتخاب نشده باشدالبته باز به شرطي كه آدرس جديد قبال ت( انتخاب يك آدرس ديگر به دلخواه خودتان  - 2

  

  

درس قبال انتخاب شده است،آاين
  .استفاده نمود ازبنابراين نمي توان 

مي توانيد يكي از پيشنهادهاي ارائه شده 
توسط سيستم را انتخاب و يا اسم ديگري 

 .ص نماييدرا به انتخاب خودتان، مشخ

اين بار آدرس انتخابي توسط
فرد ديگري انتخاب نشده 

بنابراين شما مي توانيد . است
آن را براي وبالگ خود انتخاب 

 .كنيد

چنانچه آدرس مربوطه قبال انتخاب نشده باشد، پيامي با رنگ 
مبني  This blog address is a availableسبز با عنوان 

 .ه نمايش در خواهد آمدبر امكان انتخاب آدرس مذكور ب
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  گام سوم 
از ليست قالبهاي پيش ساخته، قالب مورد نظر خود  .براي وبالگ مي باشد)  Template( مرحله سوم، مرحله انتخاب يك قالب 

  . ه و سپس بر روي                                              كليك نماييدرا انتخاب نمود
  

  
  

گانه را به درستي انجام داده باشيد، در پايان مرحله سوم پيامي مبني بر ايجاد موفقيت آميز وبالگ بر روي صفحه  3چنانچه مراحل 
براي ادامه . به انتشار مطلب در وبالگ نماييد عتوانيد شروظاهر خواهد شد و اين بدين معني است كه وبالگ شما ايجاد و مي 

  . روي                                              كليك نماييد
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همانطور كه . خواهيد شد Postingشما وارد صفحه مربوط به ورود اطالعات يا  Start Postingبا كليك بر روي گزينه 
كافي است آشنايي مقدماتي با برنامه . طراحي گرديده است Wordهمانند برنامه  Bloggerمالحظه مي گردد، محيط ويرايشي 

Word  داشته باشيد تا به سادگي بتوانيد در محيط ويرايشيBlogger  كار كنيد نيز .  
  

 
 

، تا نحوه ورود به فعال از محيط ويرايشي خارج شدهمطالب در وبالگ،  Postارائه توضيحات در مورد چگونگي انتشار يا قبل از 
Control Panel  بدين منظور بر روي . رور نماييمبخشهاي مختلف آن را مكار با  چگونگيوSign out  ) واقع در گوشه سمت

  . كليك نماييد) راست باالي صفحه 
  

  نكته 
در غير . ه نماييداستفاد Sign outدقت نماييد همواره پس از اتمام كار و جهت خروج از بخش كنترل پنل وبالگ از گزينه 

  .امكانپذير خواهد بودو توسط هر فرد ديگري بدون وارد كردن كلمه عبور وبالگتان،  Control Panelورود به بخش اينصورت، 
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•  Control Panel  ياDashboard : 

ابتدا ... مطالب و  بمنظور ورود به قسمت  كنترل پنل جهت مديريت پست ها و مطالب، انجام برخي تنظيمات، تايپ و انتشار
با باز شدن . كليك نماييد Goرا در آدرس مرورگر خود تايپ نموده و بر روي گزينه  http://www.blogger.comآدرس 

بر رده و كوارد  Passwordو   Username، نام كاربري و كلمه عبور خود را در قسمت  Bloggerصفحه مربوط به سايت 
  .وبالگ شويد Dashboardكليك نماييد تا وارد محيط كاري يا اصطالحا بخش  Sign Inروي گزينه 

 

  
  

Username همان آدرس پست الكتررونيكي مي باشد كه در هنگام ثبت نام و در فرم ارائه شده در گام اول مشخص  شما    
  .كرده ايد

  
  

Dashboard  مي باشد زيربخشهاي شامل:  
1 -  Create a Blog : شما مي توانيد همزمان با يك ( بمنظور ايجاد يك وبالگ جديدUsername  وPassword  چندين

  )وبالگ داشته باشيد
2 - View Blog  :جهت مشاهده وبالگ موجود  
3 - New Post :جهت انتشار مطلب جديد در وبالگ  
4 - Posts :نتشر شدهجهت مشاهده، ويرايش و يا حذف مطالب م  
5 - Settings  : كليه تنظيماتي كه بصورت ( تنظيمات وبالگدر براي تغييرDefault  براي وبالگتان تنظيم شده است، قابل تغيير

  . )مي باشد
6-Layout :  قالب وبالگيا تغيير جهت ويرايش  
 

1
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نام آاربري آلمه عبور
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• New Post  نحوه ورود و انتشار مطلب در وبالگيا: 

  
  
  

  
  .باز شود) باالشكل ( كليك نماييد تا محيط ويرايشي مربوطه  Dashboardواقع در قسمت  New Postبر روي گزينه  -1
 )مي تواند تكميل نگردد فيلد اجباري نبوده و اين . ( عنواني را براي مطلب خود انتخاب نماييد Titleابتدا در قسمت  -2

تغيير رنگ قلم، تغيير ( ه قالب بندي دارد چنانچه مطلب مورد نظر نياز ب. در محيط ويرايشي، مطلب خود را تايپ نماييد -3
اينكار را انجام  Formattingقسمت با استفاده از آيكون هاي موجود در ... ) شماره گذاري و اندازه قلم، چپ چين كردن، 

 .تايپ نماييد و سپس در اين محيط كپي نماييد Wordضمنا مي توانيد مطلب خود را در برنامه  .دهيد

در سيستم جديد   Bloggerبدين منظور . هر وبالگ ارائه نظرات و پيشنهادات مخاطبان آن مي باشد يكي از ويژگي هاي -4
قصد داريد در مورد هر يك از مطالبي كه در وبالگتان چنانچه . فراهم نموده استرا براي كاربران خود خود فرم نظرخواهي 

post  كليك بر روي گزينه از قبل مي نماييد، فرم نظرخواهي مربوطه فعال باشد الزم است تاPublish  انتشار مطلب جهت
چنانچه مايل . انتخاب نماييدرا  Allowگزينه كليك نموده و واقع در پايين صفحه  Post Option، بر روي گزينه مورد نظر

 . را انتخاب كنيد Don’t allowبه درج فرم نظرخواهي براي مطلب خود نمي باشيد گزينه 

  

    

 عنوان

 محل تايپ مطالب
Formatting 
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. ذخيره نماييدموقت ، مي توانيد آن را بطور هنوز تكميل نشده است و فعال هم فرصت تكميل آن را نداريدشما مطلب چنانچه 
. خواهد شدذخيره  Draftدر پوشه با اينكار مطلب شما . در پايين صفحه كليك نماييد Now  Saveبراي اينكار بر روي گزينه

  . نماييد Publishانده، تكميل نموده و در يك فرصت مناسب آن را فراخوشما مي توانيد 
طي زمانهاي مشخص  ، بمنظور جلوگيري از پاك شدن آن، سيستم بطور خودكار و مطالبدر حين تايپ الزم به توضيح است 

 Postsبراي فراخواني مطالب ذخيره شده بمنظور انتشار آنها، بر روي گزينه .  اقدام به ذخيره نمودن مطلب مورد نظر خواهد كرد
  .و با رنگ قرمز مشخص مي باشند Draftمطالب ذخيره شده با عنوان . كليك نماييد Dashboardواقع در صفحه 

  

 نحوه قراردادن عكس در وبالگ 

  :بدين منظور مراحل زير بايد انجام شود. شايد شما خواسته باشيد در كنار مطلبي كه تايپ نموده ايد عكسي را قرار دهيد
  .در جايي كه بايد عكس قرار بگيرد، فعال نماييدابتدا مكان نما را  - 1
  .كليك نماييد Formattingواقع در نوار ابزار  Add imageبر روي آيكون  - 2
اگر قصد داريد يكي از عكسهاي موجود در كامپيوتر شخصي خودتان را در وبالگتان قرار دهيد، بايد آن را بر روي  - 3

بر روي گزينه  Add an image from your computerجره باز شده و از قسمت بدين منظور در پن. نماييد Uploadسيستم 
Browse كامپيوتر خود را انتخاب نموده و  در پنجره محاوره اي باز شده، عكس موجود بر روي. كليك نماييدOk با ظاهر . كنيد

اقع در پايين صفحه كليك و Upload Imageبر روي دكمه  imageشدن آدرس عكس مورد نظر در داخل كادر مربوط به 
  .گردد Uploadمنتظر بمانيد تا عكس مورد نظر بر روي وبالگ تان . نماييد

  

  
  
اگر عكسي كه قرار است در وبالگتان قرار دهيد، عكس موجود در اينترنت مي باشد، يعني داراي آدرس اينترنتي است،  - 4

كپي نموده و  Add an image from the webا در كادر مربوط به قسمت براي قرار دادن آن در وبالگ بايد آدرس مربوطه ر
براي آگاهي از آدرس اينترنتي عكسها، بر روي عكس مورد نظر كليك . كليك نماييد  Image Uploadسپس بر روي گزينه

د نظر جلوي گزينه در پنجره باز شده، آدرس اينترنتي عكس مور. را انتخاب نماييد Propertiesسمت راست نموده و گزينه 
Address (URL) قرار دارد .  

Unload  كردن عكس
هاي موجود بر روي 
  كامپيوتر در وبالگ

آوردن عكسهاي موجود 
در اينترنت به وبالگ 

  شخصي تان

  تعيين اندازه عكس تعيين محل قرار گيري عكس نسبت به متن
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هميشه قبل از انتشار اما به خاطر داشته باشيد . به انتشار آن مي رسد تپس از اتمام مراحل تايپ و قالب بندي مطالب؛ نوب -6
بدين منظور بر . يدمورد ارزيابي قرار دهيد تا در صورت تاييد، اقدام به انتشار آن نمايپيش نمايش آن را در حالت مطلب خود، 
  . كليك نماييد Previewروي گزينه 

  
  

      جهت بازگشت از حالت شديد كه نياز به ويرايش مجدد دارد، مطلب در حالت پيش نمايش، متوجه اشكاالتي در چنانچه 
س از رفع اشكاالت و پ .كليك نماييد Hide Previewبر روي گزينه  ،بمنظور ويرايش اشكاالت صفحه تايپبه  پيش نمايش

 Your blog postمنتظر بمانيد تا پيام . اييدكليك نم Post Publish آماده شدن مطلب جهت انتشار، بر روي گزينه

published Successfully  با ظاهر شدن اين پيام، اكنون مطلب شما در وبالگتان منتشر شده است .طاهر گردد .  
  

  
  
  

1 
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 پيش نمايش  Draftذخيره كردن مطلب در پوشه  انتشار مطلب در وبالگ

براي مشاهده مطالب بر روي گزينه-1
View Blog اين  با اجراي. كليك نماييد

دستور شما به صفحه اصلي وبالگتان 
خواهيد رفت تا مطلب منتشر شده خود را 

 .ببينيد
در صورت نياز به تغيير مجدد در مطلب  -2

 Edit Postمنتشر شده بر روي گزينه 
  .كليك نماييد

براي انتشار يك مطلب جديد  - 3
 .بر روي اين گزينه كليك نماييد
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به صفحه اصلي وبالگتان خواهيد رفت با اجراي اين دستور شما . كليك نماييد View Blogروي گزينه بر  مطالببراي مشاهده 
واقع در باالي صفحه مرورگرتان كليك  Backبراي بازگشت به كنترل پنل، بر روي گزينه . خود را ببينيدمنتشر شده تا مطلب 

               در يك پنجره جداي از محيط ويرايشي، بر روي گزينهبراي راحتي كار، مي توانيد براي مشاهده وبالگ خود . نماييد
In a New Window با اين كار، الزم نيست براي بازگشت به محيط ويرايشي وبالگ، بر روي گزينه . كليك نماييدBack 

    .آمده استكليك نماييد، چون وبالگ در يك پنجره جداي از صفحه كنترل پنل به نمايش در 
  

اقدام به  ،ذخيره نموده باشيد و اكنون قصد فراخواني آن را داريد تا پس از تكميل draftما مطلبي را در پوشه چنانچه ش •
Post  نمودن آن نماييد، بايد از قسمتDashboard  بر روي گزينهPosts مطالبي كه ذخيره شده اند و . كليك نماييد

بر روي عنوان مربوطه كليك . قرمز در جلو آنها مشخص مي باشدو با رنگ  Draftهنوز انتشار پيدا ننموده اند با كلمه 
 .تان قرار دهيد، آن را در وبالگPublish Nowنماييد تا باز شده و پس از تكميل، با كليك بر روي 

  

  
  

 واقع در صفحه Posts، بايد بر روي گزينه و مشاهده كليه مطالب وارد شده و يا ذخيره شدهمديريت بطور كلي بمنظور  •
Dashboard  گزينه يا وEdit Posts صفحه مربوطه شامل موارد زير . واقع در باالي صفحه تايپ كليك نماييد     

 :مي باشد

  
 

  
  

  

 ويرايش مطالب

 Draftمطلب منتشر نشده يا  

 مشاهده مطلب

  .ت داده شده به اين مطلباتعداد نظر
 .ت نماييدبا كليك بر روي آن مي توانيد نظرات داده شده را مديري 

 حذف مطلب منتشر شده يا ذخيره شده
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• Setting  نحوه تغيير تنظيمات وبالگيا 

 
. ساس سليقه شما تغيير نمايداين تنظيمات مي تواند بر ا. در هنگام ايجاد يك وبالگ، تنظيمات خاصي براي آن تعريف مي گردد

  . كليك نماييدو يا صفحه ورود اطالعات  Dashboardواقع در صفحه  Settingsبر روي گزينه مربوطه، تنظيمات در براي تغيير 
  
  

  
  
  
    گمربوط به تنظيمات بخشي از وبالآنها هر كدام از در اختيار شما قرار خواهد گرفت كه ليستي   Settingsانتخاب گزينه با 

انتخاب و سپس تغييرات الزم گزينه مربوطه را بخش از وبالگتان را مي خواهد تغيير دهيد، كدام تنظيمات بسته به اينكه . مي باشد
  .را اعمال نماييد

  
  : نكته •

ن بايست آ مي ، توجه داشته باشيد در هر بخش كه هستيد پس از ايجاد تغييرات مورد نظر، بمنظور ذخيره و اعمال تغييرات
  .كليك نماييد Save Settingsبدين منظور بر روي گزينه  .برويدتغييرات را ذخيره نموده و سپس به بخشهاي ديگر 

  
Settings شامل موارد زير مي باشد:  

  
• Basic : مانند تغيير عنوان وبالگ، حذف وبالگ و غيره وبالگو عمومي هاي پايه  به بخشتنظيمات مربوط  
• Publishing :نحوه انتشار مطالبط به تنظيمات مربو  
• Formatting  :   شكل بنديPost ها  
• Comments :نظر خواهي مديريت فرم  
• Archiving : نحوه آرشيو بندي مطالبتنظيمات مربوط به  
• Site Feed:  نحوه خوانده شدن مطالبتان توسط خبر خوانتنظيمات مربوط به  
• E-mail : رونيكي جهت انتشار مطالبيير و افزودن آدرس پست الكتغتتنظيمات مربوط به  
• Permission : مطالبو مشاهده دسترسي افراد جهت انتشار و سطح تنظيمات مربوط به نحوه  

  
  . سعي شده است آيتم هاي موجود در هر بخش كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد توضيح داده شوددر ادامه 
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• Basic 
 

 
 

     و غيره حذف وبالگ  ،  Bloggerكردن عنوان وبالگ به ليست وبالگهاي  تغيير عنوان وبالگ، اضافهبراي   Basicقسمت 
  .مي باشد كه توضيحات آن در ادامه آورده شده است

 . حذف و عنوان جديد را در همان قسمت وارد نماييد Titleبراي تغيير عنوان وبالگ، كافي است عنوان قبلي را از قسمت  - 1

را از قسمت              Yesقرار بگيرد گرينه  Bloggerليست وبالگهاي سايت  چنانچه قصد داريد عنوان وبالگتان در - 2
Add your blog to our listings ييدنما انتخاب. 

ب وبالگ الوبالگ اقدام به انتشار مطلب جديد و يا ويرايش نمودن قداخل از ، Editشما مي توانيد با استفاده از منوي ابزار  - 3
                واقع در قسمت  yesگزينه بدين منظور . بور باشيد هر بار به كنترل پنل وبالگ خود وارد شويدبدون اينكه مج ،خود نماييد

Show Quick Editing on your   منوي ابزار را فعال نماييد تاEdit  اضافه گرددصفحه وبالگ تان قسمت منو بار در .
براي انتشار يك مطلب (   New Postصفحه وبالگتان، گزينه هاي  با فعال شدن اين امكان، در منوي ابزار واقع در باالي

  )شكل زير ( فعال خواهد شد ) الب بندي وبالگتان براي تغيير ق(  Customizeو ) جديد 

 Show Quick Editing on your blogمنوبار باالي صفحه وبالگ قبل از فعال نمودن گزينه  •
 

 
  

 Show Quick Editing on your blogعال نمودن گزينه بعد از ف منوبار باالي صفحه وبالگ •
 

  
  
  Show transliteration button forرا از قسمت Yesگزينه  ،دنيچنانچه تمايل داريد با خط هندي شروع به نوشتن ك - 4

 . ظاهر خواهد شد Formattingبا انتخاب اين گزينه آيكون تايپ هندي در قسمت . انتخاب نماييد

  

  
 .واقع در پايين صفحه كليك نماييد Delete this Blogحذف وبالگ خود مي توانيد بر روي گزينه براي  - 5

و مخصوصا آدرس وبالگتان دقت الزم را انجام دهيد، چون پس از يافتن مخاطب، تغيير نام و آدرس سعي كنيد در انتخاب عنوان 
  .نيست يجالبكار وبالگ زياد 
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• Publishing 
 

  
       Blog Spot Addressآدرس قبلي را از قسمت براي اينكار . را تغيير دهيدخود الگ مي توانيد آدرس وب Publishingدر قسمت 

  . پاك نموده و آدرس جديد خود را در اين قسمت وارد نماييد
براي وبالگتان، توجه داشته باشيد كه در انتخاب آدرس وبالگ خود دقت الزم را داشته باشيد، چون پس از يافتن مخاطب  : نكته

  .تغيير آدرس منجر به از دست دادن مخاطبانتان خواهد شد
• Formatting  

  

  
 
  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  ش در وبالگهاي قابل نماي Postتعيين تعداد 

 مطالبتاريخ انتشارتعيين فرمت نمايش 

 آرشيو شدن مطالبتاريخ فرمت  تعيين

 تعيين فرمت نمايش ساعت انتشار مطالب

 زماننظيم منطقه ايت

 نوع زبان وبالگتعيين 
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• Comments 
  

  
  
  
  نمايش يا عدم نمايش نظرات  - 1
 : )چه كساني مي توانند براي مطالب شما نظر بدهند( تعيين سطوح دسترسي براي ارائه نظرات  - 2

a.  همه افراد )Anyone ( 

b. ادي كه عضو وبالگ هستند افر )Only members of this blog ( 

c.  فقط افرادي كه در وبالگ شما ثبت نام نموده اند )Only registered only  ( 

دارا يا فاقد فرم نظرخواهي باشد، نبايد از اين قسمت  ،هايتان به دلخواه Postچنانچه خواسته باشيد يك يا تعدادي از : توجه
واقع در پايين پنجره تايپ متن  Post Optionكردن مطلب خود، گزينه  Publishراي اينكار مي بايست قبل از ب. استفاده نماييد

  .ماييدرا فعال ن
 

1

2

3

4

5
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 Comments Default for Postsنحوه نمايش عبارتهاي پست جديد و يا نظرات جديد با استفاده از گزينه  - 3

  Comments timestamps formatتعيين فرمت نمايش تاريخ و ساعت براي نظرات با استفاده از گزينه  - 4

 Show Comments in a pop-up windowتعيين فرمت نمايش پنجره نظرات با استفاده از گزينه  - 5

  Show profile images on Commentsبا استفاده از گزينه  Commentدر بخش  Imageاستفاده از  - 6
     به شما اطالع  داده شود،  E-mailي كه براي مطالب شما گذارده مي شود، از طريق   Commentچنانچه مايل باشيد پس از هر  -7

 ).   زيرشكل ( وارد نماييد  Comment Notification Addressدر قسمت پست الكترونيكي خود را مي بايست آدرس 

  
  

  
  

 
• Archiving رشيو شدن مطالب يا تنظيمات مربوط به آ 

 

  
  
  

به عنوان مثال مي توانيد به . مي توانيد نحوه آرشيو شدن مطالب منتشر شده خود را مشخص نماييد Archivingاز طريق بخش 
آرشيو )   Monthly( و يا ماهانه )  Weekly( يا هفتگي )  Daily( سيستم اعالم نماييد كه مطالب وبالگ تان را بطور روزانه 

  . نمايد
انتخاب  Enable post pagesرا از قسمت  yesاگر مي خواهيد هر يك از مطالب شما در يك صفحه مجزا آرشيو گردد، گزينه 

  . نماييد
  

Info74@yahoo.com 
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• Site Feed 
 

  
  

. در سايت ها و وبالگ هاي مختلف برخورد گرده ايد   Feed, RSS, XMLعناوينحتما تا حاال با عالمت هاي نارنجي رنگ كوچكي با 
اگر شما هر روز به سايت ها و وبالگ هاي متعددي سر مي زنيد و مطالب جديد آنها را . همين بحث مي باشدن عالمت ها موضوع كاربرد اي

صفحه وبالگ حجيم ر باز مي كنيد كه ببينيد بروز كرده است يا خير و بعد از اين همه معطلي تازه ك مي خوانيد حتما تا حاال شده كه مثال ي
به اين صورت كه . ودو يك سايت يا نرم افزار فيد خوان مشكل حل ميشامكان حاال به كمك اين . دن مطالب قبلي ميافتاهمن به ادوباره چشمت

آپديت  ان رابه فيد خوان خود اضافه مي كنيد و هر وقت فيد خوان خودت، كه دوست داريد اسايت ها و وبالگ هايي ر شما آدرس فيد وب
بعنوان  مثال . يده ادانكه تا حاال نخو ان مطالبي رافقط هم. دن مي دهانش اشده شما راضافه و وبالگ هاي مطالب جديد همه سايت ها ، كنيد
و روي دكمه  ويددقيقه به اينترنت وصل مي ش 5هر روز به مدت شما . مي كنيداضافه خود به فيد خوان  اسايت و وبالگ ر تا حدود صدشما 

  دقيقه تمام مطالب جديدي كه اين صد تا سايت و وبالگ منتشر  5در عرض خوان شما  فيدو  نيدك كليك ميخود  آپديت فيدخوان
  . نماييدندن مطالب جديد مي او شروع به خوويد خوب حاال از اينترنت خارج مي ش. مايش مي دهدن يتانبرا اند ره اكرد

  

• Email 
•   

  

  
  

  

  
كردن يك مطلب يك نسخه از آن  Postاهد كرد تا به محض اين قابليت را براي شما فراهم خو E-mailامكان موجود در بخش 

 BlogSend، آدرس پست الكترونيكي خود را در قسمت  e-mailبدين منظور از قسمت . تان ارسال گردد e-mailبه 

Address از اين پس با . وارد نماييدPublish  نمودن هر مطلب، يكe-mail          با مضمون عنوان مطلب تان به آدرس
ست الكترونيكي شما ارسال خواهد شد كه در آن مطلب شما، به همراه نام منتشر كننده، تاريخ و زمان انتشار مطلب قيد شده پ

 .  است

 .پست الكترونيكي خود را در اين قسمت وارد نماييدآدرس 

1 
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نمودن آن  Publishپس از تايپ مطلب و 
با عنوان مطلبي كه منتشر  e-mailيك 

 شمابه آدرس پست الكترونيكي  دكرده اي
 .ارسال خواهد شد

 مطلب منتشر شده در وبالگبا عنوان  e-mailبه نامه ارسال شده 

متن نامه شامل مطلب منتشر در وبالگ،  فرد منتشر
 .كنننده، عنوان وبالگ و تاريخ و زمان انتشار مي باشد

2 

3 

4 
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    س پست الكترونيكي ركردن مطالب از طريق آد Postبراي كاربران فراهم شده است، امكان  E-mailامكان ديگري كه در بخش 
سپس . بسازيد  Blogger.comآدرس پست الكترونيكي با دامين  Mail-to-Blogger Addressبدين منظور در قسمت . مي باشد

  . ساخته ايد، ارسال نماييد Bloggerكردن آن را داريد، به اين آدرسي كه هم اكنون در  Postصندوق پستي خود برويد و مطلبي را كه قصد به 
  

 
  

واقع در زير گزينه  Publishامكان انتشار مطالب در وبالگ از طريق آدرس پست الكترونيكي، حتما كادر كنار  براي فعال شدن
Mail-to-Blogger Address را فعال نماييد  .  

  

• Permission 
 

  
 

  ايجاد وبالگ گروهي) الف •
ند نفر مي توانند چبدين معني كه . روهي مي باشددر اختيار كاربران خود قرار  مي دهد، ايجاد وبالگ گ Bloggerيكي از امكاناتي كه 

وبالگ از تعدادي افراد يك  adminمدير يا . مي باشدامكانپذير  Permissionاين امر از طريق بخش . نويسنده يك وبالگ باشند
    با  ، همكاريدر صورت تمايل به  ،نامه افراد پس از دريافت دعوت. در انتشار مطلب دعوت به همكاري مي نمايدهمكاري جهت 

  . بپردازندمي توانند به انتشار مطلب در وبالگ مربوطه طي كردن مراحل زير 
 Invite more People toرا در قسمت ي كه تمايل داريد در وبالگ تان مطلب منتشر نمايند افراد E-mailابتدا آدرس  -1

write to your blog  وارد نموده و سپس بر روي گزينهInvite صبر نماييد تا تصوير زير در صفحه ظاهر شود .دكليك نمايي. 

  
 

 نام مدير وبالگ

 آدرس فرد دعوت شده
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  . ارسال خواهد شدفرد دعوت شده  e-mailبه  You have been invited to contribute to blogبا موضوع اي نامه  - 2

  
  
ه كليك نموده تا از در صورت تمايل براي همكاري، فرد بايد پس از باز نمودن نامه مذكور بر روي لينك زير واقع در محتواي نام - 3

  .اين طريق آمادگي خود را براي همكاري به اطالع مدير وبالگ برساند
  

2217284264695646920http://www.blogger.com/i.g?inviteID=4043218758133004655&blogID=  
  
فرد دعوت شده براي قبول همكاري بايد بر روي گزينه  بر روي صفحه باز خواهد شد كه با كليك بر روي لينك باال، پنجره اي  - 4

Create your account now قرار خواهد گرفت كه پس از تكميل آن، وارد صفحه او فرمي در اختيار . ايدكليك نمDashboard 
  . طه خواهد شد و خواهد توانست به انتشار مطلب در وبالگ مورد نظر بپردازدوبالگ مربو

  

                                                          
  

  
  : نكته

پس كليك بر روي گزينه
Create Your account 
فرمي در اختيار فرد دعوت شده 

پس از . قرار خواهد گرفت
فرم بايد بر روي گزينه تكميل 

Continue هم . كليك نمايد
اكنون فرد دعوت شده صفحه 
اي را مشاهده خواهد نمود 

 Dashboardهمانند صفحه 
كه فرد مي تواند از اين طريق 
به ارسال مطالب در وبالگ 

  .مربوطه بپردازد
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 . فرد دعوت شده فقط اجازه ورود اطالعات را خواهد داشت - 1

  .بودخواهد  امكانپذيرو پس از تاييد او  فقط با اجازه مدير وبالگدر وبالگ مورد نظر انتشار مطالب منتشر شده  - 2
اما اجازه ويرايش  ،ي منتشر شده توسط خود و ديگر افراد نويسنده را مشاهده نمايدها Postكليه فرد دعوت شده مي تواند  - 3

  . و يا حذف آنها را نخواهد داشت
اسم فرد در قسمت كنترل پنل مربوط به اسامي  پس از اينكه فرد دعوت شده، تمايل خود را به همكاري اعالم نمود، به طور اتوماتيك

  . مشخص خواهد شد Guestبه عنوان  Permissionنويسندگان وبالگ در بخش 
  

  
  

  تعريف سطح دسترسي) ب •
شايد شما عالقه مند باشيد كه وبالگتان را . تعريف كنيدسطح دسترسي براي وبالگ خود شما مي توانيد  Permissionدر قسمت 

واقع در بخش  Blog readersبراي تعيين اين سطح دسترسي بايد از قسمت . ينند و يا اينكه حالت عمومي داشته باشدافراد خاصي بب
permission اقدام نماييد .  

  

  
  

Anybody :با انتخاب اين گزينه، وبالگ شما براي همه افراد باز بوده و خواهند توانست وبالگتان را مشاهده نمايند.  
Only people I choose : با انتخاب اين گزينه، وبالگ شما فقط براي افرادي كه شما براي آنها دعوت نامه مي فرستيد، قابل رويت

  .خواهد بود
Only blog authors  : با انتخاب اين گزينه، وبالگ شما فقط براي افراد نويسنده وبالگ تان كه شما از آنها براي همكاري دعوت

  .خواهد بودبعمل آورده ايد، قابل مشاهده 
  

  Templateتغيير در قالب وبالگ با استفاده از گزينه  •
  



 مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
 

 

  . بحث مورد توجه مي باشد 3براي تغيير قالب وبالگتان 
  وبالگويرايش قالب  - 1
 ديگر قالب جايگزين كردن قالب وبالگ با يك  - 2

  Bloggerبا قالبهاي پيش ساخته آن و جايگزين كردن توسط خود فرد ك قالب يطراحي  - 3

Blogger  اين امكان را در اختيار كاربران خود قرار داده است كه در صورت تمايل تغييراتي را در قالب انتخابي وبالگ خود ايجاد
  . هر شوداتا لينكهاي مربوطه بر روي صفحه ظكليك نماييد   Templateر روي لينك ببراي ويرايش قالب انتخابي خود . نمايند

  

  
  : ر مي باشدشامل گزينه هاي زي Templateبخش 

Page Elements :ده از اين گزينه مي توانيد كليه بخش ها يا با استفاElement هايي كه در قالب وبالگتان موجود مي باشد را تغيير دهيد.  
Fonts and Color : وبالگتغيير رنگ و قلم  

Edit Html : ويرايش قالب وبالگتان با استفاده از كدهاي برنامه نويسي صفحات وب)HTML(  
Pick New Template : البهاي از پيش ساخته ز ليست قااز طريق انتخاب يك قالب تغيير قالب وبالگBlogger  

  

• Page Elements: 
  

در جلوي  Editبا لينك كليه بخشهايي كه امكان تغيير دارد، شده و با انتخاب اين گزينه ساختار قالب شما بر روي صفحه ظاهر 
  .كليك نماييد Edit گزينهبر روي  بايديير بخش مورد نظر، براي تغ. ده استيگردمشخص آن 
  
  

  
 

ظاهر وبالگ براي تغيير هر  صفحه مربوط به تغيير در
كليك  elementروبروي هر  Editبخش بر روي گزينه 

  .نماييد

Edit 



 مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
 

 

 Navbar :با استفاده از اين گزينه مي توانيد منوي ناوبري باالي وبالگ خود را تغيير دهيد .  
 Header :تغيير نام وبالگ و اضافه كردن توضيحات در مورد مشخصات وبالگ.  
 Blog Posts : تغيير در تنظيمات مربوط بهPost . بعنوان مثال در اين قسمت مي توانيد واژهComments  را به    

  . ظاهر خواهد شد فرم نظرخواهي، واژه  Commentبا اين تغيير در انتهاي مطالب به جاي . تغيير نام بدهيد فرم نظر خواهي
 Add a page Elements : با كليك كردن بر روي . داضافه كني توانيد قابليتي جديد را به وبالگ خودبا اين گزينه مي

وبالگ اضافه مورد نظر به اين گزينه ليستي از قابليتها بر روي صفحه ظاهر خواهد شد كه با انتخاب هر كدام، قابليت 
بر دين منظور بدر وبالگتان داشته باشيد بعنوان مثال شايد شما خواسته باشيد بخشي بعنوان لينكهاي مفيد . خواهد شد
  . را انتخاب نماييد Link listكليك نموده و از ليست ظاهر شده گزينه  Add a page elementsروي گزينه 

 Blog Archive :التين  خواسته باشيد به جاي واژهاگر بعنوان مثال . تنظيمات مربوط به آرشيوArchive  در وبالگتان
  . ماييددر اين قسمت مي توانيد اين تغيير را اعمال ن ،نمايش داده شود آرشيوفارسي  واژه

 About me :براي تغيير و يا اضافه كردن مشخصات فردي.  
از آن را ديده تا در  يدر وبالگ، قبل از ذخيره كردن نهايي، مي توانيد پيش نمايشات مورد نظر بعد از ايجاد تغيير 

  . كليك نماييد  Previewبر روي گزينه بايد براي اينكار . را ذخيره نماييدآن صورت تاييد، 
  

• Fonts and Color : 

با كليك بر روي اين گزينه . كليك نماييد Fonts and Colorبراي تغيير رنگ قالب وبالگ، رنگ قلم و اندازه قلم بر روي گزينه 
تغييرات صورت گرفته بطور همزمان در . ظاهر خواهد شد صفحهصفحه مربوط به ويرايش وبالگ به همراه خود وبالگ بر روي 

  )زيرشكل ( . ورت تاييد مي توانيد آن را دخيره نماييدوبالگ اعمال شده و در ص
  

  
  

 بخش مربوط به وبالگ

 تغيير رنگ وقلمبخش مربوط به
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• Edit HTML : 

بعنوان . طراحي صفحات اينترنتي قابل تغيير مي باشندنرم افزاري ويژه با استفاده از برنامه هاي  Bloggerقالبهاي پيش ساخته 
   آشنايي داشته باشيد، Front Pageاي نرم افزاري هبرنامه با يا )  HTML(زبان برنامه نويسي صفحات وب   مثال اگر شما با

 . شده براي خود ايجاد نماييد Customizeمي توانيد تغييراتي را در اين قالبهاي پيش ساخته ايجاد نموده و در واقع يك قالب 
منظور بايد ابتدا قالب  دينب. خود حذف نماييدوبالگ ب الوده و يا بخشهايي را از قاضافه نم خود قابليتهايي را به وبالگمثال 

فراخوانده، تغييرات الزم را در آن ايجاد كرده و سپس آن را )  FrontPageمانند ( وبالگ خود را در برنامه نرم افزاري مربوطه 
 Templateرا از قسمت  Edit HTMLبايد گزينه قالب جديد، براي جايگزين كردن . جايگرين قالب قبلي وبالگ خود كنيد

سپس كدهاي برنامه نويسي وبالگ . قالب وبالگ بر روي صفحه ظاهر شود HTMLد تا صفحه مربوط به كدهاي انتخاب نمايي
  . وبالگ خود تان نماييد HTMLكپي نموده و جايگزين كدهاي  Front Pageتغيير يافته را از برنامه 

وجود ندارد و شما  Bloggerقالبهاي پيش ساخته  قابليتهايي كه در. گ خود اضافه نماييدمي توانيد قابليتهايي را هم به وبالشما 
موتور جستجوي گوگل را به بعنوان مثال شايد شما دوست داشته باشبد كه . عالقه مند به ايجاد اين قابليتها در وبالگتان مي باشيد

براي اينكار الزم است  .خود اضافه نماييد تا خوانندگان وبالگ شما از طريق ويالگ تان بتوانند در گوگل جستجو نمايند وبالگ
  . وبالگتان كپي نماييد آن را دراز سايت گوگل دريافت نموده و سپس مربوطه را  HTMLابتدا كدهاي 

  

  

  
  

 
• Pick New Template 

 

وع در آن، قالب وبالگ خود را با يك قالب ديگر جايگزين نشايد شما تصميم بگيريد براي بروز كردن وبالگ خود و يا ايجاد ت
 Pick New Templateبر روي گزينه ، Bloggerقالبهاي پيش ساخته يكي از با خود  براي تغيير كلي قالب وبالگ. نماييد

  . نماييد Saveقالب مورد نظر خود را انتخاب كرده و . از قالبهاي از پيش ساخته بر روي صفحه ظاهر گردد كليك نماييد تا ليستي

  


