
 

 
 در ما که آنجا از دوستان ، تک آموزش عزیز مدرسان و دوستان شما همه خدمت درود و سالم عرض با

با در ابتدا  باید آوردیم فراهم عزیز مدرسین برای را ها دیدگاه به کامل دسترسی مدرسان مخصوص پنل
ویر زیر برای شما آشنا شویم که این مراحل در تصانحوه دسترسی به دیدگاه ها و پاسخ دادن به آنها 

توجه ری از نکات و بند هایی در مورد قوانین دیدگاه ها یک س اید بهاست و در مرحله دوم ب آورده شده
 داشته باشم :

 دسترسی به دیدگاه ها 
مطابق تصاویر  زیر  بعد مدرسان برای شما ظاهر شود ودر ابتدا وارد سایت شوید تا پنل مخصوص 

 .ببرید پیشمراحل را 

 

 



 
 

 
 

 
 قوانین دیدگاه ها



 
 پذیریم نمی را آمیز توهین و شدید اعتراضات اما هستیم پذیر انتقاد : 1 بند

 
 پذیرفته کاست و کم بدون وی دیدگاه باشد داشته انتقادی آموزشی دوره یک از کاربری که صورتی در

 به آمیز ینتوه و شدیدالحن اعتراضاتی خودش دیدگاه در کند سعی کاربر که صورتی در اما شد خواهد
 .شد نخواهد پذیرفته وی دیدگاه ، شود کاربران سایر و مدرس مدیر، اشخاص متوجه که ببرد کار
 

 دیدگاه در دیگر های سایت مطالب کردن کپی : 2 بند
 

 .شد نخواهند پذیرفته هستند دیگر های سایت از کپی مطالب حاوی که های دیدگاه
 

 دیدگاه در تبلیغات یا لینک دادن قرار : 3بند 
 
 از و دهد قرار خود دیدگاه در را ... و کانال یک یا سایت یک لینک تا دارد سعی کاربری که صورتی در

 .شد نخواهد پذیرفته وی دیدگاه ، کند استفاده تبلیغاتی جنبه عنوان به خودش دیدگاه
 

 مذهبی و سیاسی مسائل حاوی های دیدگاه : 4بند 
 

 سیاسی مسائل با ارتباطی و است پژوه دانش جامعه برای آموزشی مرجع یک فقط و فقط تک آموزش
 به باشد مذهبی و سیاسی مسائل یا و لماتک حاوی دیدگاهی که صورتی در بنابراین ندارد مذهبی و

 .شد نخواهد پذیرفته عنوان هیچ


