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معرفی

؟چیستگرامکامنتافزونه ارسال 

اربران که ک کامنت هایی را زبان ساده به کمک این افزونه می توانید اطالعات به 
رامی ت ان کنند را در کسری از ثانیه در حساب کاربری تلگثبت می شما وب سایت در 

.و مشاهده نماییددریافت، دسته بندی 



بارگذاری و نصب

صب پس از دریافت فایل افزونه الزم است آن را بر روی وب سایت خود بارگذاری و ن
.  نباشیداگر آشنایی چندانی با نحوه نصب افزونه های وردپرس ندارید نگران. نمایید

مامی در رسانه آموزشی که در اختیار شما قرار داده شده است سعی بر این است که ت
.دکاربران قادر به نصب و استفاده از افزونه ارسال فرم تماس به تلگرام باشن

حیح انجام دقت داشته باشید که بایستی گام های نصب را به ترتیب و به شکل ص
.دهید



بارگذاری و نصب 

نافزودو سپس افزونه هابه صفحه مدیریتی وردپرس تان وارد شده و به بخش 
پس از کلیک کنید، سبارگذاری افزونهدر صفحه باز شده بر روی دکمه . مراجعه کنید
نیدکلیک کهم اکنون نصب کن فایل افزونه را انتخاب و روی Browse…طریق دکمه 



بارگذاری و نصب 

کلیک فعال کردن افزونهپس از بارگذاری و نصب موفقیت آمیز افزونه، بر روی دکمه
.کنید تا نصب افزونه بر روی سایت تان پایان یابد



فعالسازی و پیکربندی

.سیستم الیسنس شرق وب، محافظت می شودتوسط گرام کامنتافزونه 
ق ا  همانند افزونه های معتبر روز دنیا، برای برخ ورداری از خ دمات پش تیبانی و ارت

انگیزه ما و جلوگیری از هدر رفت منابع م ان ب رای خ دمت رس انی هرچ ه بیش تر، 
ا افزون ه سریعتر و بهتر به شما عزیزانی که خریداران واقعی آن هستید، نیاز اس ت ت 

.تنها در چند گام ساده فعال سازی شود



فعالسازی و پیکربندی

د و ب ر را بیابی گررامکامنتگزینه                 و سپس در زیر شاخه آن گزینه از منوی کناری، 
.روی آن کلیک کنید تا به صفحه تنظیمات افزونه بروید

خری داری ک رده ای د ب ا (eastweb.ir)شرر  و در صورتی که افزون ه را از مس تقیما از •
ان ی ا هم )می توانی د ک د دسترس ی( در پنل کاربری)مراجعه به بخش اطالعات سرویس

.و در تنظیمات افزونه وارد کنیدبرداشته را ( کدفعالسازی
خریداری کرده اید با وارد کردن ایمی ل و (zhaket.com)ژاکتدر صورتی که افزونه را از •

.یدشماره سفارش تان در قسمت مشخص شده می توانید کدفعالسازی را دریافت کن



فعالسازی و پیکربندی
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.کلیک کنید6وارد کرده و بر روی 4،5اطالعات خود را در . اگر کدفعالسازی دارید، نیازی به درخواست مجدد نیست: نکته
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فعالسازی و پیکربندی
شویدکامنت ها برای تان در تلگرام ارسال شوند بایستی در ربات احراز هویتبرای این که 

.کلیک کنیدفعال کردن ارسال پیام پس از فعالسازی، روی گزینه 



فعالسازی و پیکربندی
متص ل با یک کد خاص به ربات این س رویسفعالسازی ارسال پیامبا کلیک بر روی دکمه 

.را بزنیدSTARTدکمه . می شوید
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فعالسازی و پیکربندی
.به دلیل ماهیت کاربری افزونه، در این افزونه از تنظیمات پیچیده خبری نیست



فعالسازی و پیکربندی
تاریخچه ارسال

از نظر آمار و ارقام م ورد بررس یکامنت ها را در این بخش قادر خواهید بود تا روند ارسال 
ت همچنین اگر خطایی رخ داده باشد می توانید جهت اطالع از آن به این قسم. قرار دهید

.مراجعه کنید



فعالسازی و پیکربندی
درباره و پشتیبانی

ال در این بخش اطالعاتی در رابطه با افزونه درج شده است، همچنین قس متی ب رای ارس 
ا س والی اگ ر هرگون ه مش کل و ی . سریع تیکت پشتیبانی در این قسمت تعبیه شده است
اس   در کمت رین زم ان ب ه ش ما پ. داشتید تنها با یک کلیک می توانید به ما اطالع دهید

.خواهیم گفت



آزمایش و نمایش عملکرد
تی که ک اربر بالفاصله وق. برای تست، یک فرم تماس بسازید و اطالعاتی را در آن ثبت کنید

.دکمه ارسال را بفشارد، شما نیز اطالعات را در حساب تلگرام تان خواهید داشت



(ارسال کامنت به تلگرام)گرامکامنتافزونه 

.ندیماز این که این افزونه را انتخا  کرده اید و توانسته ایم نظر شما را جلب نماییم خرس

داری اگر شما نیز یکی از عزیزانی هستید که افزونره بره دسرتتان رسریده اسرت و  ن را خریر
تریان مشر. ننموده اید می توانید با مراجعه به  درس زیر نسبت به خریداری  ن اقدام نمایید

.یدو خریداران محصوالت ما،طعم واقعی پشتیبانی و ارائه خدمات هرچه بهتر را خواهند چش
https://eastweb.ir/wp-commentgram-plugin

با تشکر از  توجه شما
مدیریت شرق وب

https://eastweb.ir/wp-telegram-forms-plugin

