
 اعضای سایت 

ت ریمدیسمپا و تعیین سطوح دسترسی روی ماژول ها ، حساب کاربری برای افراد جهت کار با ایجاد  عضویت در سایت،

 از طریق این ماژول امکان پذیر می باشد.  تعیین نقش برای اعضای سایت و کاربران سمپا اعضای سایت ، گروهبندی آنها،

نسخه های قبلی سمپا، این کار توسط دو ماژول اعضای سایت و کاربران سمپا مدیریت می شد اما در نسخه جدید  در( 

 ) .ستا و تحت عنوان اعضای سایت تمامی کاربردهای هردو ماژول را دارا ترکیب شدههم با این دو ماژول 

رتال می توانند ، در پ تمامی بازدیدکنندگان شما باشد، وب سایتسیاست های  شرایطی که ثبت نام و پذیرش عضو جزء در

اوتی می توانید دسترسی های متفیا ایجاد نقش های متفاوت،  آنهاثبت نام کرده و عضو سایت شوند. در نتیجه با گروهبندی 

 .ریف نماییداعضا تعرا جهت استفاده از خدمات ارائه شده برای 

ه و نام کردوه بر اینکه افراد می توانند مستقیما از طریق پورتال ثبت در ماژول اعضای سایت این امکان وجود دارد تا علا

 همچنین نماید.وارد ، مدیر سایت نیز با استفاده از این ماژول اطلاعات افراد را جهت عضویت در سایت عضو سایت شوند

 با سطوح دسترسی متفاوت نیز از طریق این ماژول می باشد. جهت کار با نرم افزار سمپای کاربران تعیین

 حال در زیر به بررسی این ماژول و پارامترهای آن می پردازیم.

  



 : ماژول اعضای سایت کار روش

د به این ماژول می توانید بر روی آیکون اعضای سایت در سامانه های اعضا کلیک کرده و یا از منو سمت راست وبرای ور

 فهرست اعضا را انتخاب نمایید. 

 

  



به خصوص وضعیت کاربری آنها قابل  ،آنهاربران به همراه اطلاعات اولیه پس از ورود به ماژول اعضای سایت فهرستی از کا

. از طرفی یک کادر جستجوی درون ماژولی نیز در قسمت بالا وجود دارد که به شما این امکان را می مشاهده می باشد

 د اعضای سایت را جستجو نمایید. همچنیندهد تا براساس نقش، گروهبندی ها، تاریخ و یا وضعیت حساب کاربری بتوانی

 یکفقط کاربران سمپا را به تفک "شوند داده نمایش سایت مدیریت بخش کاربران فقط"می توانید با فعال کردن گزینه 

 .مشاهده نمایید زیرپورتال های موجود

 

  



 عضو جدید:

ت راست، وارد عضو جدید و یا انتخاب گزینه آن از منو سمدکمه برای ایجاد حساب کاربری جدید، بعد از کلیک بر روی 

 نمایید.اطلاعات کاربر را وارد صفحه ای می شوید که می توانید 

 

تنظیمات،  اطلاعات سامانه، به ورود اطلاعاتشخصی،  اطلاعات"مشخصات کاربر جدید در بخش های مختلف نظیر 

 قرار میگیرد که به ترتیب شرح داده می شوند: "تکمیلی و اطلاعات تحصیلی شرکت، اطلاعات اطلاعات

  



 اطلاعات شخصی:

تلفن، ایمیل و سایر مشخصات شناسایی فرد در این بخش درج می جنسیت، اطلاعات شخصی شامل نام و نام خانوادگی، 

 گردد.

 

  



 :اطلاعات ورود به سامانه

و یا نرم افزار سمپا، سوال امنیتی که این بخش اطلاعاتی نظیر شناسه کاربری و گذرواژه جهت ورود کاربر به سایت در 

 هنگام بازنشانی گذرواژه جهت احراز هویت کاربر پرسیده می شود و اطلاعاتی از این دست مشخص می گردد. 

 باشد یعنی: "قوی"گذرواژه انتخابی باید قدرت توجه داشته باشید که 

  انگلیسی اعداد و حروفکاراکتر متشکل از  8شامل حداقل 

 یک حرف بزرگ دارای حداقل 

  و...#@! دارای کاراکترهای خاص نظیر 

 !ZxcV#2468و یا   Support@123مانند 

زینه حتما تیک گ یدبا استسمپا اطلاعات وارد شده برای کاربر  چنانچهاین است که  دیگر نکته حائز اهمیتعلاوه بر این 

 کاربر بخش مدیریت سایت خورده باشد. 



 

  



 اطلاعات تنظیمات:

 

 به غیر از تنظیمات زمانی و زبان چند نکته را باید برای این بخش در نظر داشته باشید: 

 باید تاریخ خاتمه عضویت را مشخص  ،به مدت محدود است کدارای حق اشترا درصورتی که کاربر مورد نظر

 نمایید.

  کار تعبیه شده است  صحت شماره موبایل وارد شده تصدیق شود با دکمه ای که برای اینچنانچه می خواهید

 می توانید این کار را انجام دهید.

  استفاده از امکاناتی نظیر تالار گفتگو یا وبلاگ پورتال را دارا است، با فعال کردن گزینه اگر کاربر مورد نظر اجازه

 .نماییدهای مربوط به این امکانات دسترسی ها فراهم 

 توانید با حذف تاییدیه کاربر، شناسه کاربری او را غیر  می ،در صورتیکه قصد غیرفعال کردن عضو خاصی را دارید

 فعال نمایید.

  



 اطلاعات شرکت:

 اگر کاربری به عنوان نماینده شرکتی در حال ثبت اطلاعات باشد، اطلاعات شرکت در این بخش ثبت می شود.

 

  



 دلخواه وارد می گردد.در بخش اطلاعات تحصیلی و اطلاعات تکمیلی نیز سایر مشخصات کاربر درصورت 

 



 گروهبندی اعضا:

های متفاوتی را برای آنها جهت استفاده از خدمات و اطلاعات ارائه شده در می توان با گروهبندی اعضای سایت دسترسی 

 اعضا به این گروه ها طبق زیر باید عمل نمود:وب سایت فراهم نمود. برای ایجاد گروهبندی ها و اختصاص 

 

  



 سمت راست میانبری که به فهرست گروهبندی ها وجود دارد را انتخاب نمایید. ابتدا از منو .1

 در بخش گروهبندی ها، گروه های مد نظر را طبق روال موجود در تصویر اضافه نمایید. .2

 



 



 به ماژول اعضای سایت بازگشته و از منو سمت راست گزینه گروهبندی اعضا را انتخاب نمایید. .3

 
 

  



 ز قسمت ماژول مرتبط؛ اعضای سایت را انتخاب نمایید.در صفحه بازشده ا .4

 در قسمت انتخاب گروه؛ گروه مدنظر را انتخاب کنید. .5

 

کلیک کرده و اعضایی که می خواهید عضو گروه مذکور باشد را انتخاب کرده  "افزدن عضو به گروه"بر روی کلید  .6

 و ذخیره نمایید.

گروهبندی می شوند و از طریق بخش سطوح دسترسی اعضا در ماژول مدیریت با طی کردن مراحل ذکر شده؛ اعضای سایت 

 محتوا می توانید دسترسی های مدنظر را بر روی صفحات مختلف اعمال نمایید.

  



 نقش عضو:

ریف کرد و دسترسی ها را براساس نقش ها تعیین نمود. علاوه بر گروهبندی اعضای سایت می توان نقش نیز برای آنان تع

گروه و نقش در این است که برای هر گروه می توان نقش های متفاوت تعریف کرد تا حتی به اعضای یک گروه هم تفاوت 

 دسترسی های متفاوت داد.

 جهت ایجاد و اختصاص نقش به اعضای سایت طبق روال زیر عمل نمایید:

 نقش جدید را انتخاب نمایید. ،از منو سمت راست، بخش نقش ها .1

 

  



درصورتی که این نقش مختص اعضای سایت جهت استفاده از خدمات و اطلاعات سایت می باشد لازم نیست از  .2

 لیست ماژول مرتبط، گزینه ای را انتخاب نمایید. 

 

 یک نام فارسی و یک نام انگلیسی برای نقش مورد نظر وارد نمایید .3

 نمایید. می توانید توضیحی نیز در رابطه با نقش در بخش توضیحات وارد .4

 به تیک این نقش فعال است دقت فرمایید. برای استفاده، نقش ها باید حتما فعال باشند، درنتیجه .5

 می شود و قابل اختصاص به اعضا می باشد.با ذخیره اطلاعات وارد شده، نقش به فهرست نقش ها اضافه  .6



 

 جهت اختصاص نقش ها به کاربران به فهرست اعضا بازگردید. .7

 نظر را انتخاب کنید.کاربر مورد  .8

اختصاص نقش "در کنار سربرگ اطلاعات کاربری، سربرگ نقش های عضو وجود دارد. وارد آن شده و بر روی  .9

 کلیک نمایید. "جدید



 

 نقش های مدنظر را برای این کاربر انتخاب کرده و دکمه ذخیره را کلیک کنید. باز شده در صفحه .11

نقش های مختلف اختصاص داده می شود و شما می توانید صفحاتی مختص پس از طی مراحل گفته شده ، کاربران 

 استفاده این کاربران است را از طریق سطوح دسترسی اعضا در ماژول مدیریت محتوا دسترسی دهید.

  



 زکاربران سمپا و اعضای سایت هردو در این ماژول تعریف می شوند اما وجه تمایهمانطور که در بالاتر توضیح داده شده 

 دربخش اطلاعات ورود به سامانه می باشد. "کاربر بخش مدیریت سایت"آنها فعال یا غیرفعال بودن 

 

های عضو سه سربرگ دیگر نیز وجود دارد که مربوط به  علاوه بر سربرگ اطلاعات کاربری و نقشکاربران سمپا برای 

 دسترسی آنها به زیرسایت ها و ماژول های سمپا که به ترتیب در زیر شرح داده خواهد شد:

  



 زیرسایت های فعال عضو:

 

ا ایجاد ر باشند تا بتوانند محتوای آندر این جا می توانید تعیین کنید که کاربران به چه زیرسایت هایی دسترسی داشته 

ایت کلیک کنید. در صورتی که س "تعین زیرسایت های فعال برای عضو"و ویرایش نمایند. برای این کار باید بر روی دکمه 

کنید. درنتیجه زیر سایت  مشاهده شما زیر سایت های مختلف داشته باشد لیستی از آن ها را در این بخش می توانید

( وجود دارد که با انتخاب آن کاربر Rootدر غیر اینصورت تنها سایت اصلی )مدنظر را انتخاب کرده و ذخیره کنید. 

 دسترسی لازم جهت کار با بخش مدیریت محتوای سایت اصلی را پیدا خواهد کرد.

  



 دسترسی به ماژول ها:

 

ای ه بسته به سیاستده کرده و ستی از ماژول هایی که در نرم افزار شما وجود دارد را می توانید مشاهدر این سربرگ لی

 بدهید.به کاربر خود دسترسی های لازم جهت کار با ماژول های مختلف را 

 اپراتور و مدیر دسترسی اژول ها مانند اخبار، رسانه، آلبوم، مدیریت محتوا و ... دارای دو سطحتوجه داشته باشید برخی م

 می باشد.

  



 فهرست رویدادهای کاربر:

 های کاربر در نرم افزار لیست شده و به همراه تاریخ و ساعت نمایش داده می شود.در این قسمت تمامی فعالیت 

 

  



 فهرست پرداخت ها:

منو سمت راست می توان وارد قسمت پرداخت های انجام گرفته توسط سایت شد. تمامی پرداخت هایی که اعضای از 

و می توان آن ها را براساس درگاه بانکی، وضعیت سایت انجام می دهند به همراه اطلاعات آنها در این بخش فهرست شده 

 پرداخت یا استان پرداخت کننده جستجو نمود.

 

  



 بخش تنظیمات:

فهرست کشورها:

 



برای پیش شماره تلفن همراه استفاده می شود. این لیست بصورت پیش فرض وجود دارد اما می توانید فهرست کشورها 

حذف نمایید. برای این کار روی عبارت فهرست کشورها در منو سمت راست  و ویرایش نموده یا کشوری را اضافهآن را 

کلیک کرده و با انتخاب کشورهای لیست شده می توانید اطلاعات آنها را ویرایش نمایید. برای اضافه کردن کشور جدید 

ای که  نکتهد. تنها یره نماییکشور را وارد نموده و ذخنیز باید بر روی دکمه کشور جدید کلیک کرده و اطلاعات مربوط به 

 باید به آن توجه کنید این است که وضعیت کشور باید تیک زده باشد تا نمایش داده شود.

 

  



 :فهرست استان ها

وپایتخت های کشورهای وارد شده در بخش کشورها در این بخش قرار دارد که قابل ویرایش و  ایران هایلیستی از استان

 حذف و اضافه می باشد.

 

  



 فهرست شهرها:

 در این قسمت نیز فهرستی از شهرهای ایران و جهان قرار دارد.

 نحوه ثبت نام در سایت:
 کادر پویایاز  ،می بایست در صفحه ای ،برای آنکه بتوان در سایت بخشی جهت ثبت نام اعضای سایت راه اندازی نمود

 . استفاده نمود "ثبت نام –اعضای سایت "

 

ید ل نمایهای موجود در فرم ثبت نام در سایت را کنتر قسمت پارامترها می توانید بسیاری از قسمت در کادر باز شده در

 که در تصویر زیر نیز نمایش داده شده است.

افرادی که از طریق این فرم در سایت ثبت نام می کنند اطلاعات آنها در ماژول اعضای سایت ثبت می شود و شما می 

 .طبق مراحل ذکر شده در بالا اطلاعات آنها را ویرایش کرده و یا دسترسی های مد نظر را به آنها تخصیص دهیدتوانید 

 



 


