
 تنظیمات 

  آپلود عکسheader صفحه درباره ما تغییر نمی کند 

 شبکه های اجتماعی خطایی ثبت زمان وارد کردن اطالعات واتس اپ ، لینکداین 

 صفحه اصلی اضافه کردن عکس نمایشی برای زیر منو دوره های 

 کد تخفیف 

  میالدی< نمایش بصورت -خطا در قرار گرفتن تاریخ انقضا در ویرایش کد تخفیف 

 برای مقدار پول وارد شده. نمایش توماندرصد برای وارد کردن درصد تخفیف ،  نمایش نماد 

 تخفیف بتواند برای یک دوره خاص ،چند دوره خاص یا همه دوره ها باشد با انتخاب فیلد دوره ها 

 کاربر 

 حذف کاربر فعال غیر فعال شود 

 ویرایش کاربر کار نمیکند 

 عنوان کوتاه است خدمات تعداد کاراکتر های 

 گزارش مالی 

 نمایش دوره های ثبت نام شده 

  >= دوره هاداشبورد 

  ثبت اطالعات دوره بصورت پله ای باشد بصورتی که شخص در تب اول برای ثبت اطالعات به تب دوم ارجاع

 *داده شود و در تب دوم به تب سوم که در تب اخر بتواند اطالعات را ثبت یا تغییر دهد

 ها زمان ویرایش میالدی میشوند. تاریخ دوره 

 ثبت اطالعات زبان دوره برای دوره 

 )ثبت اطالعات ارزیابی برای دوره )دارد / ندارد 

  ثبت اطالعات روزها و ساعت برگزاری 

 "عنوان دکمه پایین نمایش بالگ ها در صفحه اصلی سایت تغییر کند به " مطالب بیشتر* 

 کند به " بالگ " عنوان وبالگ برای منو اصلی سایت تغییر 

 جستجو در صفحه اصلی کار نمیکند* 

  دوره ها زیر منو داشته باشد بصورت سایت فعلی داروینو،در منو اصلی سایت 



 تماس با ما 

 همکاری با ما 

  و از منو ارتباط با ما حذف شود به صفحه پرفایل کاربر انتقال یابدخصوصی درخواست کالس 

  برای ثبت اطالعات کاربر نیاز به دریافت اطالعات و ثبت در دیتابیس داریم(خبر نامه تغییر کند)در قدم اول 

 سایت =< دوره ها 

 صفحه جستجوی دوره ها 

 .بنر صفحه حذف شود 

 دورها بتوان براساس نوع انها و دسته بندی نمایش داد یا جستجو کرد 

 صفحه دوره  

  هدر و زیر هدر حذف شود 

 قیمت و تخفیف بدرستی نمایش داده شود 

 لوگو ، برگزارکننده و زیر اسم برگزار کننده ادرس وبسایت  =< در زیر قیمت ها بجای نام استاد

 نمایش داده شود

 عنوان بررسی اجمالی به توضیحات دوره تغییر کند 

 عنوان توضیحات دوره به سر فصل ها تغییر کند 

  تغییرات حضوری 

o دانشجویان =< ظرفیت دوره 

o ارزیابی 

o زبان 

o  برگزاریروز و ساعت 

o مدت زمان دوره 

o محل برگزاری 

o قسمت برنامه تحصیلی در دوره های حضوری عدم نمایش 

  تغییرات مجازی 

o مدت زمان دوره 



o حجم ویدیو 

o تعداد فایل 

o زبان 

o  برنامه تحصیلی =< ویدیو ها )که تمامی عنوان های وارد شده برای  فایل های ویدیویی

دانلود ،زمانی برای کاربر نمایش داده شود دوره نمایش داده شوند بصورت زیر هم که دکمه 

 که دوره را خریداری کرده باشد.(

o  

 نظرات کاربران برای دوره* 

 اضافه کردن به عالقه مندی برای کاربر وجود داشته باشد*** 

 شبکه های اجتماعی در هدر قرار نمیگیرد 

  فعال نیست*فراموشی رمز عبور 

  نمایش شماره تماس داروینو بجای ازما بپرسید 

 Footer* 

 ستون اول 

 )ادرس ) درصورت وارد نکردن اطالعات نمایش داده نشود 

 )شماره تماس ) درصورت وارد نکردن اطالعات نمایش داده نشود 

 )ایمیل ) درصورت وارد نکردن اطالعات نمایش داده نشود 

 ستون دوم 

 راهنمای سایت 

 سواالت متداول 

 نین و مقرراتقوا 

 سیاست حفظ حریم خصوصی 

 ستون سوم 

 )مپ ) درصورت وارد نکردن اطالعات طول و عرض جغرافیایی نمایش داده نشود**** 

 اضافه کردن صفحه ها با لینک برای صفحات فوتر و خدمات 



 پرفایل کاربر 

 نمایش دوره های خریداری شده 

 حذف نتایج امتحان 

  حذف ایکن های شبکه های اجتماعی 

 اپلود عکس توسط کاربر 

 درخواست برگزاری کالس خصوصی 

 )عالقه مندی های )درصورت اضافه شدن امکان 

 تاریخچه پرداخت 

 بنر در صفحه پرفایل حذف شود 

  

 فایل آپدیت و تکمیل می شود(سطح دسترسی آزمایشگاه ( 

 دوره ها 

 ویرایش پروفایل 

 گزارش مالی 


