
















 نام کنم؟ثبت در تخته چگونه

کرده و آنها سال آگهی ار ،و مانند سایر همکاران ببرید بیشتری بهره تخته اپلیکیشن و سایت خدمات از اینکه برای

 شید.با ما همراه با شروع براینام کنید. الزم است ابتدا در سایت ثبت ،را مدیریت کنید

 

 ثبت نام در سایت یا اپلیکیشن تخته

 شوید.  سایت تختهدر مرورگر خود آدرس سایت را سرچ کرده و وارد 

 

 

 

فراهم شده است.  های اندرویدیبرای گوشی ،پایین صفحه، سمت چپ، دو دگمه برای دانلود اپلیکیشن تختهدر 

 برای دانلود از سایت بازار. دگمه دیگر،و  واسطه برنامهییک دگمه برای دانلود مستقیم و ب

 add to homeتر، تر و مطلوببرای استفاده سریعشده و وارد سایت ، هستید غیراندرویدیاگر دارای گوشی 

screen  ،گوشی شما قرار بگیرد.تا برنامه در  بزنید 

https://takhte.ir/
https://takhte.ir/


 

 

بنابراین به مشکلی برنخواهید  ،کنیدست که در گوشی نصب میافزارهائیمراحل نصب این برنامه، همانند سایر نرم

 باز شود. تختهروی آن ضربه زده و منتظر شوید تا ست کافیبعد از نصب، برای شروع کار، خورد. 

 

ها و اطالعات و توانید به راحتی به همه آگهیخواهید شد و میمواجه  تخته، شدن برنامه، با صفحه اولبا باز 

 .اشته باشیددسترسی د اند،در آن قرار داده ،اف و کابینتدیصنعت امفعال در عرصه همکاران  ی که اخبار

 



 سایت یا کاربرانز اعضوی  است ه کنید، الزماستفاد ،برنامهاز امکانات  ن،شما هم مانند سایری ،برای اینکه بتوانید

  ، کلیک کرده یا ضربه بزنید.یمات منتنظروی ، برای اینکارشوید.  اپلیکیشن تخته

 

 

 

  .کمک خواهد کرد از تختههای متعددی است که به شما در استفاده بهتر شود شامل گزینهای که باز میصفحه

 اید. شدهمه را نصب کرده و وارد اید و فقط برنانام نکردهثبت هنوز فعال برای شما کاربردی نخواهد داشت چونولی 

 ضربه بزنید.  "ورود به برنامه"برای ثبت نام روی گزینه 



 

 

منتظر  الو دگمه ورود را بزنید. حکنید  اردشماره همراه خود را، در مستطیل مشخص شده، و این مرحله،در 

 ست. عات ورودی شماشود، به منزله تائید اطالکه کد تائید نیز نامیده می ،باشید. این کد دریافت کد ورودی برنامه،

 

 

 

 .زنیدبو دگمه تائید را  کردهوارد آن را شود، برای شما، پیامک میرقمی  4 در این مرحله شماره



 

 

ارایی دارد که کشود، به نام تغییر شماره. این گزینه زمانی کنید، دگمه دیگری نیز فعال میرا وارد میوقتی کد 

وارد همان  ،ید، ثبت نام کنید. با فشردن آناهای که کد دریافت کردین شمارهبخواهید از شماره دیگری غیر ازشما 

 خواهید شد. که کامال مشابه قبل است. دریافت کد تائید، مراحل قبلی وارد کردن شماره جدید و

 

 

 



را خواهید خدمات آن از گر کاربر و عضوی از تخته هستید و امکان استفاده حاال دی، زدن دگمه تائیدبا تبریک. 

کاتالوگ ، یدهای خود را به رایگان ثبت کنتوانید آگهی، هدایت شده و میلذا شما به صفحه تنظیمات. داشت

تا در صورت لزوم به آنها  گذاریدهای مفید را برای خود نشانه ب، آگهیکردهبسازید، اطالعات کاربری را تکمیل 

ی خود را مالحظه هاسابقه پرداختاز پشتیبان برنامه استفاده کنید،  دسترسی داشته باشید، در مواقع ضروری

 ا داشته باشید.های خود ر، آمار آگهیکنید و در مواردی

تر شما، لینک  قوانین و مقررات تخته نیز، در همین صفحه قرار داده تر و آغاز به کار سریعبرای دسترسی راحت

 شده است. 

 

 



 کنم؟ ارسال تخته در را خود آگهی چگونه

در مورد خدمات یا محصول خود،  ،آگهیانتشار اگر با  ،داشتخواهد برای شما بیشتری سود  ،ثبت نام در تخته

ما همراه ید. برای شروع با سازید. لذا اولین آگهی خود را ساخته و ارسال کنوجود خود باخبر از سایر همکاران را 

 باشید.

 

 ضربه بزنید.های من آگهیبرای ثبت اولین آگهی خود، روی گزینه 

 

 

 

گهی شماست، صفحه خالیست و پیامی مبنی بر آشوید و از آنجایی که این اولین های من میوارد صفحه آگهی

بوط به ، فشار دهید تا به صفحه تنظیمات مرارسال آگهی جدیدشود. روی دگمه نداشتن آگهی در آن دیده می

 ثبت آگهی وارد شوید. 



 

را  عمیراتت: خود را انتخاب کنید، مثال اگر تعمیرکار هستید بندی مربوط به آگهیدر صفحه بعدی، ابتدا دسته

اگر را انتخاب کنید و استخدام  ی، زیردستهی منابع انساندر دسته هستید،درصدد استخدام نیرو  اگر. انتخاب کنید

اگر خدمات و کنیدرا انتخاب  طراح دسته . اگر طراحید،را انتخاب کنید آماده به کار ، زیردستهجویای کارید

 های آن جستجو کرده و دسته مربوط به خود را پیدا کنید.دهید، در زیرگروهکارگاهی ارائه می

ها دارای زیردسته هستند مثل منابع انسانی یا خدمات کارگاهی یا فروشگاه. زمان بگذارید و سعی بعضی دسته

درست قرار  درست دسته، آگهی شما در جایکنید تا دسته مربوط به خود را به درستی انتخاب کنید. با انتخاب 

دمات هستند. شود، دقیقا بازدیدهایی خواهد بود که خواهان آن محصول یا خخواهد گرفت و بازدیدی که از آن می

شود خواهان خدمت یا محصول شما نبوده اگر احیانا دسته را اشتباه انتخاب کنید، بالتبع بازدیدهایی که از آن می

پیدا نکردید که  ایها را با دقت نگاه کنید و اگر احیانا دستهو دستهبرد. پس زمان صرف کرده و سودی نخواهید 

خود قرار  خدماتمحصول یا مشابه ای نزدیک و در دستهرا  آگهی خودباشد، سعی کنید دقیقا مربوط به کار شما 

 دهید. 

تر خواهید بود. موفق ،اشت و در دیده شدنخواهند د باالتریبازدیدهای آگهی شما، نرخ سود  ،با رعایت این نکات

ی آن، بدنه کابینت را انتخاب و زیرشاخه کارگاهی بندی خدماتها، دستهاز بین دسته از آموزش، ر این مرحلهد

  .کنیممی



 

 

توضیحاتی برای کرده و شوید که باید عنوانی برای آگهی خود انتخاب ای می، وارد صفحهبندیبعد از انتخاب دسته

نمایش  در ابتدای صفحه، وارد کرده بودید،نام اطالعات تماس و ایمیلی که هنگام ثبت همچنین .بنویسیدآگهی 

  شود.داده می

افتد. پس به این دو قسمت توجه کافی که نگاه چشم بر آن میهستند ی از آگهی هایعنوان و تصویر، اولین قسمت

 بفرمائید. 

بهتر است پس ای از نام و خصوصیات کلیدی و مهم محصول یا خدمات شماست. خالصه ،در اصل آگهی، عنوان

در تر در جستجوها یافت شود. برای رسیدن به نتیجه بهتر، تر و راحتتا سریع ،تکمیل شودای به گونه ،این قسمت

ت یا محصول خود استفاده کنید. منظور از اخدممربوط به سعی کنید از کلمات کلیدی  ،هنگام وارد کردن عنوان

مثال برای خرید  کنند.را تایپ میآن  ،گوگلدر  هنگام جستجوکلمات کلیدی، کلماتی هستند که معموال افراد 

کلماتی که ع، در واق .براف دیاره امیا  دورکنکنند می جستجودر گوگل  دهداف را برش میدیدستگاهی که ام

 حتما در. سعی کنید ازین کلمات شماست کنند، کلمات کلیدی می جستجومردم در مورد خدمت یا محصول شما 

 شما راباشد، خواننده بیشتر  ترالبجتر و کاملآگهی  توضیحاتآگهی استفاده کنید. هر چه  توضیحات عنوان و

توانید تشخیص دهید که بهتر از هر کسی می ،ای که در کار خود داریدکند. با توجه به دانش و تجربهدنبال می



مثال  آگهی استفاده کنید. توضیحاتو عنوان  چه کلماتی در حرفه شما کلیدی هستند. لذا از این کلمات در

از آنجایی که شود. از کلماتی است که زیاد جستجو می سازساز سراغ داری؟ یعنی کابینتپرسند کابینتمی

در که معموال  کنیداز کلماتی استفاده است، لذا سطح اینترنت  کند درکه ارائه می خدماتی ،اپلیکیشن و سایت

مشخصات کلی . این عنوان، فاز 3واگنی  380به عنوان مثال دستگاه دورکن پایون شوند. می جستجوگوگل 

آگهی  توضیحاتتوانید از قسمت تر، میدقیقمشخصات بیشتر و ات دهد و برای توضیحمحصول شما را نشان می

  شرح دهید. کاربران تختهرا برای  و مابقی مواردجزئیات دستگاه و میزان کارکرد و  کردهاستفاده 

 

 

 

خدمات یا تر دقیق بتوانید صرف کنید تا زمان به یک جمله مختصر اکتفا نکنید. متن آگهی توضیحات در نوشتن

 شود.میدهد هر چه توصیف بهتری داشته باشید، آگهی بیشتر دیده تجربه نشان می خود را شرح دهید. محصول

های واقعی بیشتر تعداد تماس دراین صورتشد. یا خدمات شما با یات و مشخصات کاالئجزشامل همه آگهی  متن 

 رود.نمیهدر شده و وقتتان  ترهایی که فقط برای گرفتن اطالعات هستند، کمو تماس

 



. ببینید ،تکمیل کنید را آگهی در موردتوانید ی که میهایقسمت سایر صفحه را به سمت پایین بکشید تا بتوانید

دانید بسیاری تمایل همانطور که میمحله خود را انتخاب کرده و روی نقشه نشان دهید تا شما را بهتر پیدا کنند. 

مایش ن لذا ارند که به صورت حضوری خرید کنند.خدمات بگیرند و بسیاری نیاز د های نزدیک خوددارند از مکان

و محله  نکردهب این شانس را از خود سل گردد.کاربران می بیشتر اعتمادجلب باعث روی نقشه موقعیت مکانی 

 را روی گوگل به نمایش بگذارید.خود 

وگل، تاثیر در جستجوی گ ،نقشهجانمایی در از لحاظ سئو نیز)یعنی بیشتر دیده شدن در نتایج جستجوی مردم(، 

های محل ،دهارائه شتوجه کرده و در نتایج  ،هر فرد جغرافیایی گوگل در جستجوها، به مکان دارد. زیرا بهتری

 دهد. کاربر را به او پیشنهاد میبه نزدیک 



 

 

هاست. هتر دیده شدن در آگهیباصلی  پارامترهایرسیم که یکی از در اینجا نوبت به قرار دادن عکس در آگهی می

ی عکسی که کی عنوان آگهی و دیگر، دو چیز خیلی مهم است، یکاربران قبال اشاره کردیم که در برخورد چشمی 

 .نهگیرد آگهی را باز کند یا برای آگهی انتخاب شده است. کاربر با دیدن این دو قسمت از آگهی، تصمیم می

 عکسمنظور از قرار دهید.  مرتبط با محصول یا خدمات خودو  واقعی، باکیفیت عکسی ،برای آگهیسعی کنید لذا 

ترتیب، به این  .خود گرفته باشیدخدمات یا محصول  گوشی و یا دوربین از باتصویری است که شما شخصا  ،واقعی



 و بهتر تصمیم بگیرد. از طرفی باعث اعتماد دیدهرا  یا خدمات تواند مشخصات واقعی و ظاهری کاالخریدار بهتر می

 گردد.میبه شما  کاربر بیشتر

اند شده عکسبرداریای و به گونه هستند خوبی کیفیتو  واقعی تصاویریهایی که دارای آگهی دهد،تجربه نشان می

بازدید بیشتری داشته و در نتیجه  برابر 5دهند، میبه خوبی نمایش یا محصول را های خدمات که همه زاویه

  معامله باالتر خواهد رفت.احتمال 

 آگهی رانرخ سود  ،نوازترچشم آگهی . خواهید داشتبیشتری  بازدیدبیشتری بارگزاری کنید،  هایکسعچه هر 

 برد.باال می

کنید که  بارگزاریهایی کیفیت خودداری کنید. همچنین عکسهای شخصی، غیرمرتبط و بیاز گذاشتن عکس

 د. ندقیقا معرف محصول یا خدمات شما باش

 وارد کنید.  آگهی را ستیادرخو به همین ترتیب به پایین صفحه پیمایش کرده و سایر اطالعات

برد. اگر از قیمت درج قیمت محصول یا خدمات شما باعث اعتماد بیشتر کاربران شده و نرخ بازدید را باالتر می

کنید. پیدا توانید قبل از تکمیل این قسمت، بررسی کرده و قیمت را واقعی کاال یا خدمات خود مطلع نیستید، می

ارزش واقعی خدمات یا توانید به عنوان مرجع برای گرفتن قیمت از آنها کمک بگیرید. هستند که می هاییسایت

ندهید تا سایر همکاران نیز بتوانند روزی خود خارج از عرف  گرانتر یا ارزانتر و قیمتیکاالی خود را بررسی کرده و 

هایی که تماستصمیم خود را بگیرد. همچنین  ،شود، کاربر قبل از تماسمت باعث میدرج قیرا داشته باشند. 

که به مشتری  ،های واقعیو تماس کندکمتر می، این قیمت نیستند را مصمم به استفاده از خدمات یا محصول با

 شود. بیشتر می ،شوندتبدیل می



 
 

توانیم پرسد که میمیاز ما نام کارگاه را بندی خدمات کارگاهی بود، لذا هستیم، از دسته آن آگهی که در حال ثبت

 شود. این باکس دیده نمی ،دهندکه خدمات کارگاهی ارائه نمیها، در سایر آگهیالزم به ذکر است، آن را وارد کنیم. 

 ،دراین زمان دگمه ثبت آگهی را در انتهای صفحه فشار دهید.توانید اید و میحال دیگر به انتهای صفحه رسیده

توسط سایت منتشر و پیامکی حاوی  ،بعد از بازبینیآگهی آید. درمی نمایشبه  ،مبنی بر ثبت موفق آگهی ،پیامی

 دریافت خواهید کرد.  ،تائید آگهی

نرخ این امر، دهد نشان می تجربه ای منظم، مد نظر داشته باشید.طی برنامه ،ها رافراموش نکنید، بروزرسانی آگهی

 دهد. بازدید آگهی را افزایش می

مند ساخته و در فرمی که بهره ،نظرات و پیشنهادات خود، جهت بهبود کیفیت و خدماتدر انتها ما را از نقطه 

 است، ارسال بفرمائید. تعبیه شده 

 

 


