ﺛﺒﺖﻧﺎم و ورود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺒﺎوﯾﺰ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از واردﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاﮔﯽ ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی،
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﺗﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ از واردﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﭘﺴﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻃﺮف ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺒﺎوﯾﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از واردﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،
ﻟﯿﻨﮑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺻﻔﺤﻪی ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ آن ،ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪی
ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﺘﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺴﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﻋﮑﺲ ،وﯾﺪﺋﻮ و ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺰاری ﻋﮑﺲ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪی ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن را دارﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﻋﮑﺲ
ﭘﯿﺶﻓﺮض در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻮی ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﻋﮑﺴﯽ را ﺑﺎرﮔﺰاری ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﮑﺲ ،ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ دو ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻓﻘﻂ دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد را دارا اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻔﺤﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ و
ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی ﺧﻮدﺗﺎن ،ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه و ...را وارد
ﮐﺮده ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل دﻧﺒﺎلﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻗﺴﻤﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺮادی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ را در ﺻﻔﺤﻪی ﺗﺎزهﻫﺎیﺷﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺗﺎزهﻫﺎ
ﺑﺮای دﯾﺪن ﭘﺴﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮان ،ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ،
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮوﯾﺪ و ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲﺗﺎن و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺗﺎزهﻫﺎ ،ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎزهﻫﺎ،
ﻣﺘﻦﻫﺎ ،ﻋﮑﺲﻫﺎ ،وﯾﺪوﺋﻮﻫﺎ و ...اﻓﺮاد و ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺘﺎبﻫﺎ
در ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺒﺎوﯾﺰ ،ﻫﺮ ﮐﺘﺎب و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺻﻔﺤﻪای دارد؛ در ﺻﻔﺤﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖﺗﺎن ،ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .وﻗﺘﯽ وارد ﺻﻔﺤﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪی
دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪی آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮایﺗﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد ،ﭘﺲ از دﻧﺒﺎلﮐﺮدن اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ،ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎزهﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﻧﺒﺎلﮐﺮدن دﯾﮕﺮان
در ﺻﻔﺤﻪی ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن ،اﻓﺮادی ﺑﺮای دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ،اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺎﻣﯿﻞﺷﺎن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺑﺮای دﻧﺒﺎلﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ،ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺻﻔﺤﻪی ﺷﺨﺼﯽ
آنﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪی دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﻓﺮدی ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻟﻐﻮ دﻧﺒﺎلﮐﺮدن

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﺠﺎد ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎب
در ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺒﺎوﯾﺰ ،ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ﯾﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از واردﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ از آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ،ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه ،در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه در ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ در ﺻﻔﺤﻪی
ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎیﺗﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻔﺤﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻔﺤﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺻﻔﺤﻪی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪی دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ از آن ﮔﺰﯾﻨﻪی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻔﺤﻪی ﮐﺘﺎبﻫﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ و دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎبﻫﺎیﺗﺎن را ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﮐﺘﺎب
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی آن ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪی دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ از دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪی
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﺎدﮐﺮد
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درج ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺻﻔﺤﻪی ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ درج
ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎدﮐﺮد )@( و اﺳﻢ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻧﻮﺑﺴﻨﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آن و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم آﻧﻬﺎ از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﭘﺴﺖ
ﺧﻮد را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪی ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن در ﺑﺨﺶ ﯾﺎدﮐﺮدﻫﺎی آن ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﯿﺰ درج ﮐﻨﯿﺪ.

