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 مطالة فهرست 

 

4-----------------------------------------------------------------تِػاهاًٍِسٍد

5-----------------------------------------------------------------هحیطکاستشی

5-------------------------------------------------------------ًَاساطالػاتػاهاًِ

9------------------------------------------------------------------هٌَیکاستشی

9--------------------------------------------------------------------------------------------داؿثَسد

9-------------------------------------------------------------------------------------------ّااطالػیِ

10--------------------------------------------------------------------------------------اسػالپیاهک

10---------------------------------------------------------------------------------------اسػالتکی

11-------------------------------------------------------------------------------------اسػالگشٍّی

13------------------------------------------------------------------------------------ایاسػالهٌطقِ

17-------------------------------------------------------------------------------------اسػالَّؿوٌذ

18--------------------------------------------------------------------------------------اسػالهتٌاظش

19-----------------------------------------------------------------------------(BTSاسػالدکلایشاًؼل)

20--------------------------------------------------------------------------------جٌؼیتاسػالػيٍ

22-----------------------------------------------------------------------------------اسػالتِکذپؼتی

VAS---------------------------------------------------------------------------------------24اسػال

25---------------------------------------------------------------اسػالصهاًذاس

25-------------------------------------------------------------------------------------پیاهکصهاًذاس

28------------------------------------------------------------------------------------پیاهکػشسػیذ

28-----------------------------------------------------------------------------------------اهکاًات

29--------------------------------------------------------------------------------------دفتشچِتلفي

30--------------------------------------------------------------------------------------هٌـیپیاهک

31-----------------------------------------------------------------------------------------کذخَاى

33----------------------------------------------------------------------------------------ًظشػٌجی

34-------------------------------------------------------------------------------------اضافِتِلیؼت

36---------------------------------------------------------------------------------------لیؼتػیاُ

36---------------------------------------------------------------اهکاًاتٍیظُ

37--------------------------------------------------------------------------------------اًتقالپیاهک

38--------------------------------------------------------------------------------------ایویلپیاهک

38--------------------------------------------------------------------------------هٌـیَّؿوٌذپیاهک

40------------------------------------------------------------------------------------یاهکهٌاػثتپ
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41--------------------------------------------------------------------ّاپیام

41-----------------------------------------------------------------------------------ّایدسیافتیپیام

41------------------------------------------------------------------------------------ّایاسػالیپیام

42---------------------------------------------------------------------------ّایدسیافتیحزفؿذُپیام

42----------------------------------------------------------------------------ّایاسػالیحزفؿذُپیام

42------------------------------------------------------------------پـتیثاًی

42-----------------------------------------------------------------------------------------پـتیثاًی

44-------------------------------------------------------------------------------------اسػالهذاسک

44---------------------------------------------------------------------------------------ػفاسؽخط

46-----------------------------------------------------------------------------------کٌتشلاصساُدٍس

47------------------------------------------------------------ّایهالیتشاکٌؾ

48------------------------------------------------------------------تٌظیوات

48------------------------------------------------------------------------------------تٌظیواتػوَهی

49------------------------------------------------------------------------------اتؿخصیتغییشهـخص

49---------------------------------------------------------------------------------------هتَىػشیغ

50-------------------------------------------------------------------------------------اًتقالتشافیک

51------------------------------------------------------------------هْناػالًات

52-------------------------------------------------------------اسػالػشیغپیاهک

53----------------------------------------------------------------تاتلَیاػالًات

54--------------------------------------------------------------------ًوَداسّا



























 

 4 صفحِ|پیاهکییػاهاًِ   

 

 ورود ته سامانه جدید پیامکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُی دستشس تؼرفِ ًوایٌذگی، تؼرفِ پٌل، تؼرفِ خط، تؼرفِ ضارشی ٍسٍد هی تَاًیذ ثِ  اص هٌَی ثبالی پٌدش

 داضتِ ثبضیذ.

  ولیه ًوبییذ. ٍرٍد( سا تىویل ٍ ثش سٍی کذ اهٌیتی، کلوِ ػبَر، ًام کاربریثبیست هَاسد ) اثتذا هیثشای ٍسٍد 

 :پس اص ٍسٍد، هحیػ وبسثشی خَد سا هطبّذُ خَاّیذ وشد 
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 محیط کارتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ًبهگزاسی ضذُ است. داضبـَردهحیػ وبسثشی ثِ ًبم 

 ّبی هختلف سبهبًِ پیبهىی آضٌب ضَین: ایٌدب لصذ داسین ثب ثخصس د

  :اطالػات ساهاًًَِار  .1

 

 

 ضبهل هَاسد صیش هی ثبضذ:

  ثِ ّوشاُ ًبم وبسثشی خوش آمدیدپیبم 

 ثب تَخِ ثِ تؼشفِ)ثبثت/هتغیش( ثش حست تؼذاد پیبهه ًوبیص دادُ هی ضَد.اعتثار : 

 خَد سا ضبسط ًوبییذ.اص ایي لسوت هی تَاًیذ سبهب :شارژ حساب ًِ 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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 ، پٌدشُ صیش سا خَاّیذ دیذ:ؿاسطحؼابثب ولیه ثش سٍی 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّبی هزوَس لجل اص  ضَد حتوبً ثِ پیبم وٌیذ، تَصیِ هی ّبی سیستن سا هطبّذُ هی : دس وبدسّبی سًگی، پیبمتَجِ

 اًدبم ػول ضبسط دلت ًوبییذ.

 ًوبییذ. سا هطبّذُ هی ؿثاٍ ضوبسُ کاست، ضوبسُحؼاب: ضوبسُاطالػات حساب

 گیشد: : پشداخت ثِ دٍ صَست اًدبم هیًَع پرداخت را اًتخاب کٌیذ

هحط اًدبم . پٌل دس ایي سٍش ثِ ثب اًتخبة ایي گضیٌِ، پٌدشُ صیش سا داسین: پرداخت الکترًٍیک

 ضَد. ػولیبت پشداخت ضبسط هی

 

 ولیه وٌیذ: هشحلِتؼذی  دووِثش سٍی ، ثب دسج هجلغ هذًظش خْت ضبسط ٍ اًتخبة دسگبُ ثبًه

 

ضَیذ، ٍ  ٌیذ، ٍاسد دسگبُ ثبًه هَسدًظش هیولیه و پشداختثش سٍی 

ثب دسج اؼالػبت وبست ثبًىی، سهض ایٌتشًتی ٍ هَاسد هَسدًظش، ًسجت ثِ 

 ٍاسیض آًالیي هجلغ خَد الذام ًوبییذ.
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ّبی وبست  اص سٍش اگش: ثبت فیص ٍاریسی/کذ پیگیری

عَسی، پشداخت ّوشاُ ثبًه، دسگبُ ثِ وبست، پشداخت ح

هجلغ هَسد ًظش خَد ًوَدُ ایٌتشًتی ٍ ... الذام ثِ پشداخت 

ثبیست ایي گضیٌِ سا اًتخبة ًوبییذ ٍ اؼالػبت  ایذ، هی

پشداخت خَد سا دسج ًوبییذ، الصم ثِ روش است دس صَستی 

وِ ایي سٍش سا اًتخبة وٌیذ، پٌل ضوب پس اص تبییذ 

  اى هب ضبسط خَاّذ ضذ.پشداخت ضوب تَسػ ّوىبس

 سا ولیه ًوبییذ. ثثتفیؾ   : اؼالػبت پشداخت خَد سا ثب دلت وبهل تىویل ًوبییذ. سپستَجِ

ّب تَظیح دادُ خَاّذ  . )دس ثخص تؼشفِفشهبییذ ت تؼشفِ سبهبًِ خَد سا هطبّذُ هیاؼالػباطالػات تؼرفِ ّا: 

 ضذ(

 

 

 تَاًیذ ثب ّوىبساى هب استجبغ ثشلشاس وٌیذ. هیثب ولیه ثش سٍی ایي گضیٌِ، :        پشتیثانی  

 
 

 تَاًیذ هذاسن خَد سا اسسبل ًوبییذ. )پس اص ثجت ًبم ٍ یب ثشای سفبسش ثشخی اص ایي لسوت هی:           ارسال مدارک 

 گیشد.( ت ضوب صَست هیثبضذ وِ پس اص تبییذ هذاسن، دسخَاس اص خؽَغ ًیبص ثِ اسسبل هذاسن هی

 ؛ 5000، 3000، 2000، 1000ّبی  ّبی پیبهه سا ثشحست پیص ضوبسُ فِدس ایي ثخص، تؼش:          تعرفه پیامک

ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ. ّوچٌیي  ایشاًسل ٍ ثشاسبس ظشایت هختلف)فبسسی، اًگلیسی، ظشیت دسیبفت، ایشاًسل(

 تَاًیذ ّضیٌِ پیبهه فبسسی ٍ اًگلیسی سا هطبّذُ ًوبییذ. هی
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o ًوبییذ هطبّذُ ،وشدیذ تْیِ وِ پٌلی ثِ تَخِ ثب سا خَد ّبی پیبهه اسسبل تؼشفِ یذتَاً هی لسوت ایي دس. 

o ظشایت ایي. ثبضذ هی هتفبٍت پیبهه ًَع ثِ تَخِ ثب ًیض ٍ هختلف ّبی ضوبسُ پیص ثب خؽَغ ثشای وِ ضذُ دسج ظشایجی خذٍل ایي دس 

 ،سیبل ثِ آى هجلغ هحبسجِ ثشای. ضَد هی وسش پٌل هَخَدی اص اسسبل ًَع ّش ثشای وِ است ّبیی پیبهه تؼذاد دٌّذُ ًطبى حمیمت دس

 .ًوبییذ ظشة است، ضذُ ػٌَاى خذٍل ثبالی وِ ای پبیِ تؼشفِ دس سا ًظش هَسد ظشیت است وبفی

o ثبضذ هی اًگلیسی ٍ فبسسی هتي ثب پیبهه ثِ هشثَغ اًگلیسی ٍ فبسسی ستَى دس هَخَد اػذاد. 

o است هؼٌی ثذیي ایي ٍ ثبضذ هی صفش آى همذاس وِ ثبضذ هی پٌل سٍی دسیبفتی ّبی پیبهه ثِ هشثَغ دسیبفت، ستَى دس هَخَد اػذاد 

 .ضذ ًخَاّذ هَخَدی وبّص ثِ هٌدش پٌل سٍی پیبهه دسیبفت وِ

o ثبضذ. هی ایشاًسل ّبیضوبسُ ثِ ضذُ اسسبل ّبی پیبهه ثِ هشثَغ ایشاًسل ظشیت ستَى دس هَخَد اػذاد 

o گشفتي دسًظش ثش ػالٍُ ثبضٌذ، ایشاًسل ّبی ضوبسُ ثِ هشثَغ چٌبًچِ هختلف، ّبی ضوبسُ پیص اص سسبلیا اًگلیسی یب فبسسی ّبی پیبهه 

 ٍ ثبضذ هی هحبسجِ دس آًْب ًَع ثِ تَخِ ثب ًیض ایشاًسل ّبی ستَى دس هَخَد ظشایت اًگلیسی، ٍ فبسسی ّبی ستَى دس هَخَد ظشایت

 . ضًَذ هی گشفتِ ًظش دس ّضیٌِ 1000 ثب ثشاثش 1 اص ایشاًسل ّبی ضوبسُ ثِ اسسبل ظشیت

 1، 1000خؽَغ اص ایشاًسل ّبی ضوبسُ ثِ اسسبل ظشیتهی ثبضذ ٍ  301/1ثشاثش ثب  1000 خؽَغ اص فبسسی پیبهه ظشیت هثبل ثؼٌَاى

 ضوبسُیه  ثِ 1000خػ اص فبسسی پیبهه ّش لیوت ثٌبثشایيسیبل دس ًظش ثگیشیذ.  85 ثشاثش هثبل ثؼٌَاى ًیض سا پبیِ تؼشفِهی ثبضذ. 

 .سیبل 585/110 ; 85 × 301/1 × 1: ضَد هی هحبسجِ صَست ثذیي ایشاًسل

 ّبی دسیبفتی خذیذ  دسیبفتی سبهبًِ است، تؼذاد پیبم ّبی : ایي ثخص، دستشسی سشیغ ثِ پیبم         پیام دریافتی

  ًیض ثصَست ػذدی لشهض وِ ًوبیبًگش تؼذاد پیبم خذیذ ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.

 

 تَاًیذ هَاسد وبستبثل خَد سا هطبّذُ ًوبییذ. دس ایي لسوت هی :       اتلکارت 

 

یٌِ هَاسد وبسی دس ضَد، وِ ثب اًتخبة ّش گض ، هَاسد وبسی ضوب ًوبیص دادُ هیکاس ًَعثب ولیه ثش سٍی

وِ ّبیی  تَاًیذ دسخَاست شای هثبل ثب اًتخبة سفبسش خػ، هیتَاًیذ هطبّذُ ًوبییذ، ث آى فیلذ سا هی

 ایذ ثِ ّوشاُ سبیش اؼالػبت آى هطبّذُ ًوبییذ. ثشای سفبسش خؽَغ تب ایي صهبى داضتِ

            ضَد. ثشای خشٍج اص سبهبًِ استفبدُ هی : اص ایي لسوتخروج 
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 : استثبضذ وِ ضبهل هَاسد صیش  وبسثشی)داضجَسد( هٌَی وبسثشی هی ستَى سوت ساست هحیػ هٌَی کاربری: .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داؿثَسدّبی دیگش ثبضیذ ٍ لصذ داضتِ ثبضیذ ثِ صفحِ اصلی هحیػ وبسثشی خَد ثبصگشدیذ اص دس هٌَ اگش :

 هحیػ وبسثشی ًیض ًوبییذ.( Refreshوٌیذ. الجتِ ثب ولیه ثش سٍی ایي گضیٌِ هی تَاًیذ الذام ثِ ًَسبصی) استفبدُ هی

 

 

ایي لسوت سا هؽبلؼِ ًوبیٌذ. ّوىبساى هب دس ّبی هَخَد دس  ثبیست حتوب توبهی اؼالػیِ : وبسثشاى هحتشم هی

ثخص فٌی، ػالٍُ ثش ایي ثخص، دس صفحِ اصلی پیبم ّبیی ثصَست وبدسّبی سًگی لشاس هی دٌّذ، وِ هؽبلؼِ آى پیبم ّب دس 

 استفبدُ ضوب اص سبهبًِ پیبهىی تبثیشگزاس خَاّذ ثَد.

 س ووتشیي صهبى ووه هی وٌذ تب دس ٌّگبم استفبدُ اص دلت ًوبییذ ایي پیبم ّب ثِ ضوب دس استفبدُ ثْیٌِ اص سبهبًِ د

 سبهبًِ دچبس هطىل ًطَیذ.

  ِدس صَست استفبدُ اص سبهبًِ پیبهىی ثذیي سا هؽبلؼِ ًوبییذ پلیغفتاحتوب هی ثبیست اؼالػیِ ّبی هشثَغ ث .

ستی ثشٍص هطىل دس هٌظَس است وِ ضوب ایي اؼالػیِ ّب سا هؽبلؼِ ًوَدُ ٍ توبهی ضشایػ سا پزیشفتِ ایذ ٍ دس صَ

ثِ ّوشاُ هذاسن ضٌبسبیی دس اختیبس ایي اى هسئَل ایي سبهبًِ، ضوب ثِ ػًٌَبم وبسثشی پلیس فتب ثب اؼالػیِ ساثؽِ 

 لزا دلت وبفی سا داضتِ ثبضیذ. ،لشاس خَاّذ گشفت ًْبد

 ًِوبیٌذ.ّب ثشٍصسسبًی خَاٌّذ ضذ، لزا وبسثشاى هَظف ّستٌذ ًسجت ثِ هؽبلؼِ آًْب دلت  ایي اؼالػی 
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 وٌیذ ، صیشهٌَی آى سا هطبّذُ هیاسػالپیاهکثب ولیه ثش سٍی : 

 

 

 

 

 تَاًیذ ثشای اسسبل پیبهه ثِ یه ضوبسُ استفبدُ وٌیذ، ثشای اسسبل وبفیست: هی اسػالتکیاص هبطٍل   :

 اص لسوت ضوبسُ فشستٌذُ، ضوبسُ ای وِ لصذ داسیذ ثب آى پیبهه اسسبل ضَد سا اًتخبة وٌیذ . 

 گبى، ضوبسُ هَسدًظش وِ لصذ اسسبل پیبهه ثِ آى سا داسیذ تبیپ ًوبییذ، الصم ثِ روش است سوت ضوبسُ گیشًذدس ل

ضوبسُ اسسبل ًوبییذ. لزا پس اص تبیپ  20ضوبسُ سا دس ایي لسوت تبیپ وٌیذ ٍ یه هتي سا ثِ ّش  20هی تَاًیذ تب 

ٍى صفش اٍلیِ ٍ ّن ثب صفش ٍاسد وٌیذ. ثؽَس هثبل ّش )ضوبسُ ّب سا هی تَاًیذ ّن ثذ سا ثفطبسیذ. Enterّش ضوبسُ، 

 سا تبیپ ًوبییذ، پیبهه اسسبل خَاّذ ضذ.( 9120000000ٍ  09120000000یه اص دٍ ضوبسُ 

 دس لسوت هتي پیبهه، هتٌی وِ لصذ داسیذ ثِ گیشًذُ یب گیشًذگبى اسسبل وٌیذ سا تبیپ ًوبییذ 

 هطبّذُ هی ًوبییذ. دس صیش وبدس هتي پیبهه، ًَع پیبهه ٍ تؼذاد سا 

 فالؽ: 

o گیشًذُ گَضی سٍی پیبهه وِ تفبٍت ایي ثب ثَدُ هؼوَلی پیبهه اسسبل هطبثِ( )آًی فالؽپیاهک اسسبل 

 گَضی دسیبفتی ّبی پیبهه صٌذٍق دس خَدوبس صَست ثِ ٍ ضذ خَاّذ دادُ ًوبیص ضذُ ثبص ثصَست

 .(ثبضذ داضتِ سا لبثلیت ایي گَضی ایٌىِ هگش) ضذ ًخَاّذ رخیشُ

 ی  ولیه ًوبییذ تب پٌدشُ اًصشافوِ ثِ ّش دلیلی اص اسسبل پیبهه هٌصشف ضذُ ایذ، ثش سٍی  : دس صَستیاًصشاف

 اسسبل ثستِ ضَد.

 هطبّذُ فشهبییذ.ّایاسػالیپیام<   ّاپیامسا هی تَاًیذ اص هٌَی   پیاماسػالٍضؼیتٍ  گضاسؽاسػال ، 
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 ّبی ثب تؼذاد ثبال استفبدُ وٌیذ. ثشای اسسبل هی تَاًیذ اسػالگشٍّیاص هبطٍل : 

 ِت  تلگرامیب  تلفي ّوراُ: هی تَاًیذ اسسبل ثِ اسػال

 داضتِ ثبضیذ.

 دس ایي فیلذ ضوب یه ػٌَاى ثشای اسسبلتبى  :ػٌَاىاسػال

هطخص هی وٌیذ. ػٌَاى اسسبل تٌْب هشثَغ ثِ خَدتبى 

ضَد.  هی ثبضذ ٍ ثِ ّیچ ٍخِ ثشای هخبؼجیي اسسبل ًوی

گیشی ٍ  ساحتی وبس ضوب دس گضاسشایي لسوت ثیطتش ثشای 

 .است گیشی اسسبلْبیتبى دس اسسبل اًجَُ گٌدبًذُ ضذُپی

 ُفشػتٌذ ای است وِ ضوب لصذ اسسبل پیبم  ضوبسُ :ؿواسُ

ثِ ٍسیلِ آى سا داسیذ ٍ ثؼذ اص اسسبل پیبم، ایي ضوبسُ ثِ 

ػٌَاى ضوبسُ فشستٌذُ سٍی گَضی هخبؼجیي ًوبیص دادُ 

 .ضَد هی

 وٌیذ، فبسسی یب التیي  دس صیش لسوتی وِ هتي پیبم سا ٍاسد هی. هتٌی است وِ لصذ اسسبل آى سا داسیذ :هتيپیاهک

ثَدى پیبم، تؼذاد صفحبت، ّن چٌیي تؼذاد حشٍفی وِ ًَضتِ ضذُ ٍ تؼذاد حشٍف هدبص ثشای یه صفحِ، ًوبیص 

 (.ضَد د صفحبت دس تؼشفِ پیبهه ضوب ظشة هیضَد. )تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ دس اسسبل پیبم تؼذا دادُ هی

 ایذ( استفبدُ وٌیذ، وبفیست  ای وِ پیص اص ایي ضوب ایدبد وشدُ ّبی آهبدُ )هتيهتَىػشیغتَاًیذ اص  ّوچٌیي هی

ثش سٍی هتَى سشیغ ولیه ًوبییذ ٍ هتي هَسدًظش سا اًتخبة ًوبییذ، ثب اًدبم ایي وبس هتي آهبدُ دس وبدس هتي 

 ضَد ٍ ًیبصی ثِ تبیپ هدذد آى ًیست. َهبتیه ٍاسد هیپیبهه ثصَست ات

 ثبص ثصَست گیشًذُ گَضی سٍی پیبهه وِ تفبٍت ایي ثب ثَدُ هؼوَلی پیبهه اسسبل هطبثِ: ()آًیفالؽپیاهکاسػال 

 هگش) ضذ ًخَاّذ رخیشُ گَضی دسیبفتی ّبی پیبهه صٌذٍق دس خَدوبس صَست ثِ ٍ ضذ خَاّذ دادُ ًوبیص ضذُ

 (.ثبضذ داضتِ سا لبثلیت ایي گَضی ایٌىِ

 ای وِ لصذ  سا اًدبم دّیذ. دس ایي فیلذ ضوبسُ اسػالتؼتضوب ثبیذ ّویطِ لجل اص توبم اسسبلْبیتبى  :اسػالتؼت

 ٍ ثش سٍی اسسبل تست ولیه ًوبییذ.اسسبل تست ثِ آى سا داسیذ ٍاسد 

 ًتخبة وٌیذ.گضیٌِ هَخَد سا ا 3یىی اص تَاًیذ  ضوب هی :ًحٍَُاسدکشدىهخاطثیي 

o ُضیٌِ ٍ ولیه ثش ثب اًتخبة ایي گ: ّاٍاسدکشدىهؼتقینؿواس

 وٌیذ ، پٌدشُ همبثل سا هطبّذُ هیی ثؼذ سٍی هشحلِ

 

  ّبی هخبؼجیي  تَاًیذ ضوبسُ ایي وبدس ضوب هیدس

 .خَد سا ثِ صَست دستی ٍاسد ًوبییذ

  ِّب ثبیذ لضٍهبً یىی اص  ًوبییذ وِ هبثیي ضوبسُتَخ
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 .( ٍخَد داضتِ ثبضذ;وبلي ) ( یب سیوی,( یب وبهب)Space( یب فبصلِ)Enterیٌتش)وبساوتشّبی ا

 اسػال تَاًیذ تؼییي وٌیذ دس وذام تبسیخ ٍ سبػت پیبهه اسسبل  ایي لسوت هی : دسصهاىؿشٍع

 ضَد.

 ِی  پس اص ؼی هشاحل فَق ٍ ولیه ثش سٍی دووِ: تؼذهشحل

تؼذ طبّذُ ای ّوبًٌذ پٌدشُ سٍثشٍ سا ه ، پٌدشُهشحلِ

خَاّیذ وشد، وِ حبٍی اؼالػبت پیبهه اسسبلی ضوب 

 ثبضذ، لزا اثتذا صحت ایي اؼالػبت سا ثشسسی ًوبییذ. هی

قثلتَسػ دووِ  ، هی تَاًیذ ًسجت ثِ تصحیح هشحلِ

 اؼالػبت اضتجبُ الذام ًوبییذ.

 اظبفِ ضَد،  دفتشچِتلفيلصذ داسیذ ضوبسُ هخبؼجیي ثِ  اگش

ُ دفتشچِ تلفي وِ لصذ داسیذ ثِ تیه آى سا ثضًیذ ٍ یه گشٍ

ولیه  آى اظبفِ ضَد سا اًتخبة وٌیذ سپس ثش سٍی 

 ًوبییذ تب ضوبسُ هخبؼجیي ثِ آى گشٍُ اظبفِ ضًَذ.

  ِاسسبل ًوبییذ، ایي هَسد سا اًتخبة ًوبییذ ّایتکشاسیؿواسُاگش لصذ داسیذ ث 

  ضَد. ، پیبهه ثشای هخبؼجیي اسسبل هیاسػالثب ولیه ثش سٍی 

 ضشوت هب لشاس ایٌىِ گضیٌِ اسسبل سا ثضًیذ هتي ضوب ثشای تبییذ دس اختیبس وبسضٌبسبى  ثؼذ اص

 .ّبی ضوب تبییذ ضًَذ گیشد ٍ ضوب ثبیذ اًذوی هٌتظش ثوبًیذ تب اسسبل هی

 

o ی ثؼذ، پٌدشُ  ثب اًتخبة ایي گضیٌِ ٍ ولیه ثش سٍی هشحلِ: دفتشچِتلفي

 وٌیذ. همبثل سا هطبّذُ هی

 ّبیی وِ اص لجل  َاًیذ یىی اص دفتشچِ تلفيت دس ایي لسوت هی

ایذ سا اًتخبة ًوبییذ. )دس تصَیش سٍثشٍ گشٍُ پیص  ایدبد وشدُ

 ثبضذ.( فشض ٍخَد داسد وِ ثذٍى هخبؼت هی

 اسػال تَاًیذ تؼییي وٌیذ دس وذام تبسیخ ٍ سبػت پیبهه اسسبل  ایي لسوت هی : دسصهاىؿشٍع

 ضَد.

  ،ثبضذ. هی (ّاٍاسدکشدىهؼتقینؿواسُسٍش لجلی)ضذُ دس تَظیحبت دادُ  ّوبًٌذثمیِ هشاحل 
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o اکؼل ثب اًتخبة ایي گضیٌِ ٍ ولیه ثش سٍی  :فایلهتٌییا

 وٌیذ. ی ثؼذ، پٌدشُ همبثل سا هطبّذُ هی هشحلِ

 ّبی هخبؼجیي ضوب دس دفتشچِ تلفي ُ سضوب اگش

تَاًیذ آًْب سا دس فبیل اوسل ًیض  ضوب ًجبضٌذ هی

 .رخیشُ وٌیذ

  ّوبى فبیل ًوًَِ داًلَد  ثبضذ. فایلًوًًَِوبییذ وِ فبیل اوسل ٍسٍدی ثبیذ حتوب هبًٌذ دلت(

 (.سٍی ّوبى فبیل ٍاسد ضَد ّب ثش ٍضوبسُ

 ًبم خذٍل ثبیذ ّوبى ًبم پیص فشض یؼٌی Sheet1   ثبضذ. 

 ٍثبضذ. "ضوبسُ ّوشاُ"ل ثبیذ هحتَای سؽش ا 

 ُّب سا دس فبیل ًوًَِ وپی ًوبییذ. لؽفبً ضوبس 

 ِی  ثشای اًتخبة فبیل ٍسٍدی اص دووBrowse  استفبدُ ًوبییذ. ثِ ایي ًحَ وِ ثش سٍی آى ولیه

 ی ثبص ضذُ هسیش فبیل ٍسٍدی سفتِ ٍ فبیل هَسدًظش سا اًتخبة ًوبییذ. ًوبییذ ٍ اص پٌدشُ

 ثبضذ. ٍش ّبی لجل هیثمیِ هشاحل هؽبثك س 

ثبیست دلت وٌیذ حتوب لجل اص اسسبل،  ثذیي تشتیت ضوب ثب هشاحل اسسبل پیبهه گشٍّی آضٌبیی پیذا وشدیذ. اهب هی

ای  ّبیی وِ دس وبدسّبی سًگی دس صفحِ اٍل سبهبًِ ًوبیص دادُ ضذُ سا هؽبلؼِ ًوبییذ تب هجبدا ثب پیص ضوبسُ اؼالػیِ

اختالل داسد. ّوچٌیي حتوبً لجل اص اسسبل گشٍّی، اص اسسبل تست استفبدُ وٌیذ ٍ ثشای سُ اسسبل ًوبییذ وِ آى پیص ضوب

 ضوبسُ خَد پیبهه اسسبل وٌیذ.

 هطبّذُ فشهبییذ ّایاسػالیپیام<   ّاپیامسا هی تَاًیذ اص هٌَی   ٍضؼیتاسػالپیامٍ  گضاسؽاسػال. 

 

 ثبًه ثِ سا خَد هتي ثَد خَاّیذ لبدس لسوت ایي دس : 

 اسسبل اًذ، ضذُ ثٌذی دستِ هختلف ّبی ضبخِ دس وِ هَخَد ّبی ضوبسُ

 ّبی ضوبسُ ضبهل ّوچٌیي، ٍ وطَس ّبی استبى وذپستی ثبًه ایي. ًوبییذ

 ثبًه استبى، ٍ ضوبسُ پیص تفىیه ثِ ایشاًسل ّبی ضوبسُ وطَس، ّبی استبى

 .ثبضٌذ هی صٌبیغ داسًذگبى ٍ اصٌبف هطبغل، ّبی ضوبسُ ای هحلِ

 تجلیغبت هٌظَس ثِ وِ است وبسثشاًی ثشای هٌبست اسسبل ًَع ایي 

 .داسًذ سا خبصی هطبغل یب هٌبؼك ثِ پیبهه اسسبل لصذ

 ثبًه چٌذ یب یه هَخَد ّبی ضوبسُ ثبًه ثیي اص هیتَاًیذ ضوب 

 اًتخبة داسیذ، سا آى دس تجلیغ لصذ وِ ای حَصُ ثِ تَخِ ثب سا ضوبسُ

 .وٌیذ
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 هدوَع دس وِ وٌیذ هطبّذُ تَاًیذ هی "ضذُ اًتخبة ضبخِ ّبی ضوبسُ تؼذاد هحبسجِ" گضیٌِ سٍی ثش ولیه ثب 

 .ایذ ًوَدُ اًتخبة سا ضوبسُ چٌذ

 ولیه ًوبییذ. ای هٌؽمِثش سٍی اسسبل  ایهٌطقِاسػالثشای اًدبم  .1

 خْت ٍ است وبسثش خَد ثِ هشثَغ تٌْب ػٌَاى ایي: اسػالػٌَاى .2

   .ضَد تؼییي یػٌَاً ثبیذ وبسثش ّبی اسسبل تفىیه

 .دّیذ اًدبم اسسبل آى ٍسیلِ ثِ داسیذ لصذ ضوب وِ ایست ضوبسُ: فشػتٌذُؿواسُ .3

 خؽَغ ثش ػالٍُ ػوَهی خؽَغ اًتخبة لبثلیت ثبضذ، هی تَخِ لبثل وِ ای ًىتِ

  .ثبضذ هی اسسبل ثشای پٌل، دس هَخَد اختصبصی

 التیي یب فبسسی وٌیذ، هی ٍاسد سا پیبم هتي وِ لسوتی صیش دس. ضَد هی اسسبل هخبؼجیي ثِ وِ است هتٌی: پیامهتي .4

 وِ حشٍفی تؼذاد ّوچٌیي صفحبت، تؼذاد پیبم، ثَدى

 ًوبیص صفحِ، یه ثشای هدبص حشٍف تؼذاد ٍ ضذُ ًَضتِ

 تؼذاد پیبم اسسبل دس وِ ثبضیذ داضتِ تَخِ) ضَد هی دادُ

  (ضَد هی ظشة ضوب پیبهه تؼشفِ دس صفحبت

 ثبص ثصَست گیشًذُ گَضی سٍی پیبهه وِ تفبٍت ایي ثب ثَدُ هؼوَلی پیبهه اسسبل هطبثِ: ()آًیفالؽپیاهکاسػال .5

 هگش) ضذ ًخَاّذ رخیشُ گَضی دسیبفتی ّبی پیبهه صٌذٍق دس خَدوبس صَست ثِ ٍ ضذ خَاّذ دادُ ًوبیص ضذُ

 (.ثبضذ داضتِ سا لبثلیت ایي گَضی ایٌىِ

 ضوبسُ یه ثِ سا تست اسسبل ضذُ، اًتخبة هخبؼجیي ثِ پیبهه اسسبل اص لجل ثبیذ ّویطِ وبسثشاى: تؼتاسػال .6

  .دٌّذ اًدبم ایشاًسل وبسُض یه ٍ اٍل ّوشاُ

  .وٌیذ اًتخبة تصادفی یب تشتیثی سا اسسبل ًحَُ تَاًیذ هی وبض: اسػالًحَُ .7

 اًتخبثی ّبی ضوبسُ ثیي اص تصبدفی صَست ثِ اپشاتَس وٌیذ هی اًتخبة تصادفی سا اسسبل ًحَُ  ضوب وِ صهبًی: تَجِ    

 ایي اص ثؼذ اگش .دّذ هی اًدبم اسسبل( وٌیذ هی هطخص ثؼذ هشحلِ دس ضوب سا تؼذاد ایي وِ) آًْب اص تؼذادی ثِ ضوب

 ثشای تىشاسی صَست ثِ است هوىي دّیذ اًدبم اسسبل ّب ضوبسُ ایي اص دیگشی تؼذاد ثِ وِ ثبضیذ داضتِ لصذ اسسبل

 ًحَُ ثبیذ ضوب هطىل ایي اص خلَگیشی ثشای ضَد اًدبم اسسبل ثَدیذ، وشدُ اسسبل ًیض لجل دفؼِ وِ آًْب اص تؼذادی

 وِ تؼذادی ّوبى ثِ( وٌیذ هی تؼییي ثؼذ هشحلِ دس ضوب وِ) سدیف یه اص تشتیت ثِ تب وٌیذ اًتخبة تشتیثی سا اسسبل

 .وٌیذ هی تؼییي ثؼذ ِهشحل دس ًیض سا تؼذاد ایي وِ تاؿیذداؿتِتَجِ. ضَد اًدبم اسسبل است هذًظشتبى

 یه ثشای داسیذ لصذ وِ است هَالؼی ثشای: ؿواسُفیلتش .8

 .دّیذ اًدبم سا اسسبل ّب ضوبسُ اص خبصی ؼیف

 خَد اسسبل ّب ضوبسُ اص هطخصی سًح ثِ ثخَاّیذ چٌبًچِ

 ّب، ضوبسُ فیلتش لسوت اص ثخص اٍلیي دس دّیذ، اًدبم سا
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 فیلذ دس سا ًظش هَسد سًح اص ضوبسُ آخشیي ٍ ":هَبایل ضوارُ از" بثلهم فیلذ دس سا ًظش هَسد سًح اص ضوبسُ اٍلیي

 .     09129999999   تب   09121111111  اص هثبل ػٌَاى ثِ. ًوبییذ ٍاسد ":هَبایل ضوارُ تا" همبثل

 ًُوَد اًتخبة ثخص ایي دس ضوبسُ ثبصُ یه تَاًیذ هی ًیستیذ هَخَد ّبی ضبخِ اص استفبدُ ثِ هبیل وِ صَستی دس 

 ًیؼت.ؿاخِاًتخابتِالضاهیحالتایيدس ًوبیذ، تَلیذ ثبصُ دس سا ّب ضوبسُ خَدوبس صَست ثِ سبهبًِ تب

 .  ًوبییذ اػوبل ّب ضوبسُ سٍی خبصی ضشغ تَاًیذ هی ثؼذی ثخص دس

 تٌْب بههپی ،9124 هبًٌذ ًظش هَسد ضوبسُ اثتذایی اسلبم ًوَدى ٍاسد ٍ "با ضرٍع" گضیٌِ اًتخبة ثب هثبل ػٌَاى ثِ

 .ثبضٌذ ضذُ ضشٍع 9124 ثب وِ ضَد هی اسسبل اًتخبثی ضبخِ اص ّبیی ضوبسُ ثِ

 
 ِلسوت دٍ اص یىی فمػ ،ّاؿواسُفیلتش ثخص اص استفبدُ ثِ توبیل صَست دس وِ است ایي تَخِ لبثل ًىت       

 .ثبضذ هی وشدى پش لبثل   "تایلهَؿواسُؿشط" یب ای سا اًتخبة وٌیذ( ثبیست ضبخِ )حتوبً هی "ؿواسُتاؿواسُاص"

 ضبخِ ولی اًتخبة ثب است هوىي صیشا. ًوبییذ اًتخبة سا ًظش هذ ضبخِ اص ای ضبخِ صیش است ثْتش ضبخِ، ثخص دس .9

تالؽهجذداًًٍوَدُتشجضئیساخَدؿاخِلطفاتاؿذ،ًویهؼتثشاًتخاتیؿاخِ“ پیغبم ثب وطَس ّبی استبى ثبًه هبًٌذ

 وٌبس  " + " سٍی ثش اگش ضبخِ، صیش اًتخبة ثشای. َیذض هَاخِ “ًواییذ

 آًْب وٌبس هشثغ داخل اگش ٍ ضَد هی ثبص ّب ضبخِ صیش ًوبییذ، ولیه ضبخِ

  .ضَد هی اًتخبة ضبخِ صیش یب ضبخِ آى ًوبییذ، ولیه

 

تؼذثش سٍی   .10  تؼذاد هشحلِ ایي دسولیه ًوبییذ.  هشحلِ

 اًدبم لجل هشحلِ دس وِ اًتخبثی ثِ تَخِ ثب هَخَد ّبی ضوبسُ

 .ضذ خَاّذ دادُ ًوبیص ایذ، دادُ

 لسوت ایي دس ثبضذ ضذُ تٌظین تشتیثی اسسبل، ًَع اگش 

 تؼذاد ثیي اص دسخَاستی ّبی ضوبسُ تؼذاد اًتخبة اهىبى

.   داضت خَاّذ ٍخَد آى همبثل وبدس دس هَخَد ّبی ضوبسُ

 پیبهه 1000 سٍص ّش ٍ سٍص2دس سا تؼذاد ایي خَاّیذ هی ٍ ثبضیذ داضتِ سا ضوبسُ 2000ثِ  اسسبل لصذ  وٌیذ فشض

 .ثگیشیذ ًظش دس 1 ػذد اٍل ثبس ثشای سا سدیف ٍ 1000 ثشاثش سا دسخَاستی ّبی ضوبسُ تؼذادهٌظَس  ثذیي وٌیذ، اسسبل

 . است ضذُ اسسبل ،1000 سدیف تب اٍل ثبس وِ چشا گشدد هی تٌظین 1001 ًیض سدیف ٍ 1000 تؼذاد ّوبى دٍم ثبس ثشای

 .   ضذ ًخَاّذ اسسبل ًیض تىشاسی ضوبسُ ٍ ضذُ تىویل تشتیجی صَست ثِ پیبهه ّضاس دٍ تشتیت ثذیي

 تصادفی اسسبل، ًَع وِ صهبًی. ثَد خَاّذ فؼبل تشتیجی ّبی اسسبل ثشای تٌْب  "ردیف از" لسوت ًوبییذ دلت 

 ّبی ضوبسُ تؼذاد اًتخبثی خِضب دس هَخَد ّبی ضوبسُ ول ثیي اص خَدوبس صَست ثِ سبهبًِ ثبضذ، ضذُ تٌظین

 .ًوبیذ هی اسسبل آًْب ثِ سا پیبهه ٍ اًتخبة تصبدف ثِ سا دسخَاستی

 ولیه وٌیذ هشحلِتؼذثش سٍی  .11
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 یب فبسسی ًظش اص پیبهه ًَع ّب، ثخص تؼذاد اسسبل، ًَع گیشًذگبى، تؼذاد پیبهه، هتي ًظیش اؼالػبتی هشحلِ ایي دس .12

 .ضذ خَاّذ صهطخ پیبهه ّضیٌِ ٍ آى ثَدى اًگلیسی

 .ًوبییذ ولیه اسسبل گضیٌِ سٍی ثش ٍ ًوَدُ تٌظین سا اسسبل صهبى .13

سوَسد اسسبل دس ّوبى ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ ٍ اهىبى دسیبفت 

 پزیش خَاّذ ثَد. فبیل گضاسش اص ّویي لسوت اهىبى

  ثب تَخِ ثِ اپشاتَسی وِ اسسبل اص آى اًدبم ضذُ است ثبصگطت

 خَاّذ ضذ.ّضیٌِ ثِ صَست خَدوبس اًدبم 

 

دس صَستی وِ تبسیخ ٍ سبػت خبصی ثشای اسسبل خَد تٌظین ًوبییذ، 

پیبهه دس ّوبى هَػذ تٌظین ضذُ اسسبل خَاّذ ضذ دس غیش 

ایٌصَست، پس اص تبییذ تَسػ اپشاتَس ضشوت، دس ّوبى لحظِ اسسبل 

 اًدبم خَاّذ ضذ.

 

ولیه خْت هطبّذُ خضئیبت ّش اسسبل ثش سٍی  ًوبییذ.

  هیتَاًیذ ثب ولیه ثش سٍی گضیٌِ خضئیبت، ٍظؼیت تحَیل سا ًیض ثشسسی ًوبییذ "یشًذُگ"دس ستَى. 

 ضَد وِ اسسبل ضوب اًدبم ضذُ یب ًِ. ٍ یب اگش اسسبلتبى ثبیذ هَسد ثشسسی  دس ستَى ٍظؼیت اسسبل، هطخص هی

 .ٌبسبى لشاس گشفتِ یب خیشضوبسگشفتِ، آیب هَسد تبییذ  وبسضٌبسبى لشاس هی

 یذ وبسضٌبسبى ضشوت لشاس ًگشفتِ ثبضذ، ػلت آى دس لسوت تَظیحبت لبثل هالحظِ خَاّذ ثَداگش هَسد تبی. 

 ّب هَاسد صیش سا داسین: گضیٌِ دس لسوت 

 ّبی هسذٍد ضذُ ثشای اسسبل هدذد ثِ ضوبسُ)      (: 

 ًطذُ اًدبم ّب ُضوبس اص تؼذادی ثِ ضوب اسسبلْبی وِ صَستی دس: ّب )      (: ثشای اسسبل هدذد ثِ اسسبل ًطذُ
 .ثبضیذ داضتِ اسسبل ّب ضوبسُ ایي ثِ هدذدا هیتَاًیذ گضیٌِ ایي سٍی ثش ولیه ثب ثبضذ،

 ثشای سا ًظشتبى هَسد پیبم گضیٌِ ایي ثش ولیه ثب تَاًیذ هی: (forward)     (: اسسبل ثِ دیگشاى )ػولیبت 
 .ًوبییذ اسسبل دیگشی ّبی ضوبسُ

سیبل  10وٌذ وِ ّضیٌِ توبم ضذُ ثب احتسبة هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ ٍ  هی ّضیٌِ اسسبل سا هطخص (:  )   
 دّذ. هصَثِ هدلس سا ًوبیص هی
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  : 

َّؿوٌذ هبطٍل تَسػ ضوب ، هَثبیل ضوبسُ ّش ثشای سا اسسبلی هتي َّضوٌذ صَست ثِ ثَد خَاّیذ لبدس اسػال

 سبصی ًوبییذ. ضخصی

 : ًوبییذ اسسبل صیش صَست ثِ پیبهه تَسػ آًْب ثشای سا وبسثشاًتبى اص یه ّش جبساػت وِ ّستیذ هبیل وٌیذ فشض هثبل ػٌَاى ثِ

 .ثبضذ هی سیبل12300 ضوب اػتجبس اهبهی هْذی آلبی

 .ثبضذ هی سیبل24950 ضوب اػتجبس اسذی هشین خبًن

 (ًوبییذ ػول آى، هؽبثك ٍ ًوَدُ داًلَد سا ًوًَِ اوسل فبیل تَاًیذ هی) ًوبییذ ایدبد اوسل فبیل یه وبفیست ایٌىبس ثشای

 .ًوبییذ دسج سا اػتجبس چْبسم ستَى ٍ ضخص ًبم سَم ستَى، خبًن یب آلبی ولوِ دٍم ستَى هَثبیل، ضوبسُ اٍل ستَى دس

 

 
 

 ثبیذ داسًذ لشاس آى دس ّب ضوبسُ وِ اوسل فبیل اص ای صفحِ ًبم وِ ًوبییذ دلت Sheet1  ثبضذ . 

 وٌیذ استفبدُ ػٌَاى دسج ثشای آى اص تَاًیذ هی ثٌبثشایي. ضَد ًوی اًذُخَ اوسل فبیل اٍل سؽش وِ ثفشهبییذ دلت. 

 گشدد هی تٌظین ضوب تَسػ ّب ستَى ثمیِ ٍ ثبضذ هَثبیل ضوبسُ حتوبً ثبیذ اوسل فبیل اٍل ستَى 

 خبیی اص فبیل ایي اگش Export ًُوبییذ وپی( ًوًَِ فبیل تشخیحبً) خذیذ فبیل یه دس سا ضوبسُ ستَى است، ضذ ٍ 

 ّبی اظبفِ حزف گشدد.سا ثشگضیٌیذ تب فشهت Valuesاستفبدُ وشدُ ٍ سپس گضیٌِ  Paste Options گضیٌِ اص توبًح

 ، فبیل سا ثبسگزاسی ًوبییذ.ایجاداسػالَّؿوٌذپس اص ولیه ثش سٍی  .1

 

 
 

سل ّبی دسج ضذُ دس فبیل او ولیه ًوبییذ. سبهبًِ ثِ صَست خَدوبس توبهی ستَى هرحلِ بؼذسپس ثش سٍی  .2

 دّذ. سا ثِ ضوب ًوبیص هی

 .وٌیذ ضوب دس ایي هشحلِ اثتذا یه ػٌَاى هٌبست ثشای اسسبلتبى هطخص هی:ػٌَاى .3

فشػتٌذُ: .4  اص ّن تَاًیذ هی ضوب ٍ ضَد هی دادُ ًوبیص هخبؼت گَضی سٍی وِ است ایضوبسُ ّوبى ؿواسُ

 .دّیذ اًدبم اسسبل خَد اختصبصی خػ اص ّن ٍ ػوَهی خؽَغ
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 داضتِ تَخِ حتوب ثَد هْن ثشایتبى اسسبل آى دس پیبم دسیبفت وِ دّیذ اًدبم اسسبلی خَاستیذ صهبًی شاگ: هْنتَجِ

 استفبدُ ػوَهی خؽَغ اص وِ ثبضیذ

 ثش وِ وٌیذ استفبدُ خؽی اص ٍ ًىٌیذ

 سپس. داسد پیبهه دسیبفت ضوب پٌل سٍی

 ایدبد صَست ایي ثِ سا پیبم هتي ضوب

 ّب پیبم متوب دس وِ ّبیی ػجبست: وٌیذ هی

 ػجبساتی ٍ ًَیسیذ هی سا ّستٌذ یىسبى

 اص سا ضًَذ آٍسدُ اوسل فبیل اص ثبیذ وِ

 .وٌیذ هی اًتخبة پیبم هتي ثبالیی لسوت

 

ّبی تىشاسی اسسبل هدذد داضتِ ثبضیذ ایي  دس صَستی وِ لصذ داسیذ ثِ ضوبسُ ّایتکشاسی:اسػالتِؿواسُ .5

 هَسد سا اًتخبة ًوبییذ.

 ّب داخل هتي پیبهه استفبدُ ًوبییذ.  تَاًیذ اص ّشیه اص ایي ستَى یضوب ههتيپیاهک: .6

اػتبار ولیه ًوَدُ ٍ سپس هتي  ًامسپس سٍی گضیٌِ  پیطًَذهثالً ثشای ًَضتي هتي سفبسضی دس هثبل فَق اثتذا سٍی گضیٌِ 

 وبییذ.سا ٍاسد ً باضذ ریال هیولیه وشدُ ٍ ثؼذ هتي  اػتبارسا ٍاسد ًوبیذ ٍ سپس سٍی گضیٌِ  ضوا

 

 تَاًیذ هتي ًْبیی اسسبلی سا لجل اص اسسبل هطبّذُ ًوبییذ. ، هیپیص ًوایصثب ولیه ثش سٍی  پیؾًوایؾ: .7

 ولیه ًوبییذ.  اسػالدس صَستی وِ ًسجت ثِ اسسبل پیبهه هؽوئي ّستیذ، ثش سٍی  اسػال: .8

ٍدی الذام ًوبییذ، دس صَستیىِ ولیه ًوبییذ تب خْت ٍیشایص اؼالػبت ٍ فبیل ٍس هشحلِقثلدس غیشایٌصَست ثش سٍی 

 ولیه ًوبییذ. اًصشافدس حبل حبظش لصذ اسسبل پیبهه ًذاسیذ ثش سٍی 

 ٍ سفتِ اسسبلی ّبی پیبم لسوت ثِ ثبیذ لسوت، ایي اص اسسبل اص پس گیشی گضاسش ثشای ثبضیذ داضتِ دلت .9

اًیذ گضاسش اسسبل سا داًلَد تَ اسسبل َّضوٌذ ًیض هیّوچٌیي دس ثخص  .ثفشهبییذ داًلَد سا خَد اسسبل گضاسش

 ًوبییذ.

  : 

 . ًوبییذ اسسبل هتفبٍت هتي یه هَثبیل، ضوبسُ ّش ثشای وِ دّذ هی سا اهىبى ضوب ثِ اسػالهتٌاظشهبطٍل 

 ثبضذ پیبهه هتي ٍ هَثبیل ضوبسُ ستَى دٍ ضبهل ًوًَِ فبیل هبًٌذ ثبیذ ضوب ٍسٍدی اوسل فبیل. 
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 ثبیذ داسًذ لشاس آى دس ّب ضوبسُ وِ اوسل یلفب اص ای صفحِ ًبم وِ ًوبییذ دلت Sheet1  ثبضذ . 

 وٌیذ استفبدُ ػٌَاى دسج ثشای آى اص تَاًیذ هی ثٌبثشایي. ضَد ًوی خَاًذُ اوسل فبیل اٍل سؽش وِ ثفشهبییذ دلت. 

 گشدد هی تٌظین ضوب تَسػ ّب ستَى ثمیِ ٍ ثبضذ هَثبیل ضوبسُ حتوبً ثبیذ اوسل فبیل اٍل ستَى 

 خبیی اص بیلف ایي اگش Export ًُوبییذ وپی( ًوًَِ فبیل تشخیحبً) خذیذ فبیل یه دس سا ضوبسُ ستَى است، ضذ ٍ 

 ّبی اظبفِ حزف گشدد.سا ثشگضیٌیذ تب فشهت Valuesاستفبدُ وشدُ ٍ سپس گضیٌِ  Paste Options گضیٌِ اص حتوبً

 

 .، فبیل سا ثبسگزاسی ًوبییذایجاداسػالهتٌاظشپس اص ولیه ثش سٍی  .1

 

 

 

 

 

 فبیل اوسل سا ثبسگزاسی ًوبییذ. .2

 تَاًیذ استفبدُ وٌیذ( )اص خؽَغ ػوَهی ّن هی ّبی اختصبصی خَد سا ثشای اسسبل اًتخبة ًوبییذ. یىی اص ضوبسُ .3

پزیش  ّبی تىشاسی دس فبیل اوسل اهىبى ّبی تىشاسی، اسسبل ثِ ضوبسُ دسصَست ػالهتگزاسی گضیٌِ اسسبل ثِ ضوبسُ .4

 یص اص یه هتي اسسبل خَاّذ ضذ.ضَد ٍ ثِ آًْب ث هی

 ولیه ًوبییذ تب ّش پیبهه ثِ ضوبسُ هتٌبظش آى اسسبل گشدد. اسػالثش سٍی گضیٌِ  .5

ّبی اسسبلی سفتِ ٍ گضاسش  پس اص اسسبل اص ایي لسوت، ثبیذ ثِ لسوت پیبمگیشی  دلت داضتِ ثبضیذ ثشای گضاسش .6

 تَاًیذ گضاسش اسسبل سا داًلَد ًوبییذ. ًیض هی ّوچٌیي دس ثخص اسسبل هتٌبظش اسسبل خَد سا داًلَد ًوبییذ.

 :  

 ایشاًؼلّایؿواسُ ثِ تجلیغبتی پیبهه اسسبل ّبی سٍش اص یىی ،(BTS)هخبثشاتی ّبی دول ؼشیك اص پیبهه اسسبل

 ظشحب ّبی هَثبیل ثِ تَاًیذ هی ضوب سشٍیس سا، خَد تجلیغبتی ّبی پیبم دول اؼشاف ضؼبع اسبس ثش ایي ؼشیك اص. ثبضذ هی

 .ًوبییذ اسسبل خَد ًظش هَسد هٌؽمِ ایشاًسل ّبی دول دس

 ضرایط ٍ ًحَُ ارسال:

 ُگشدًذ. سٍص تب یه ّفتِ آپذیت ٍ ثشٍصسسبًی هی 15ّبی ّش دول ثِ صَست هیبًگیي ثیي  ضوبس 

 ثبضذ. پزیش هی اسسبل ثِ ول وطَس اهىبى 

 گشدد: ّبی صیش اًدبم هی بسی( هبًٌذ سًحّبی ایشاًسل )دائوی یب اػتج ضوبسُ اسسبل دس ایي سٍش تٌْب ثِ پیص 

0930093309350936093709380939

 ثبضذ ٍ ًیبص ثِ  گیشد. ایي خػ ػوَهی ٍ هتؼلك ثِ ضشوت ایشاًسل هی اًدبم هی 9000ضوبسُ  اسسبل پیبهه ثب پیص

 خشیذ خػ ًیست.
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  ضَد، ثٌبثشایي لشیت ثِ اتفبق خؽَغ  ضت آپذیت هی ًیوِ 2ضت تب  12اص آًدبیی وِ اؼالػبت خؽَغ ثیي سبػت

 ثبضذ. هشثَغ ثِ سبوٌیي هٌؽمِ هی

  ثبضذ. ّضاس ػذد پیبهه دس ّش هٌؽمِ هی 50حذالل تؼذاد سفبسش 

  تَخِ داضتِ ثبضیذ ثستِ ثِ تشافیهBTSسبػت تأخیش اسسبل گشدد. 2ّب هوىي است حذاوثش ثب  ، اسسبل 

 : گسارش دریافت ًحَُ

 اسسبل ّیچ ٍ ضذُ اسسبل سٍضي خؽَغ ثِ فمػ ؼشیك ایي اص اسسبل. ثبضذ ًوی اسسبل گضاسش داسای ؼشیك ایي صا اسسبل

 . ضذ ًخَاّذ دادُ ػَدت ای ّضیٌِ گًَِ ّیچ ثٌبثشایي ًذاسد ای ًطذُ

 :سفارش ًحَُ

 ثخص ؼشیك اص ویلتى اص پس ٍ ًوَدُ داًلَد سا هشثَؼِ فشم اثتذا هخبثشاتی ّبی دول ؼشیك اص پیبهه سفبسش ثشای 

 . ًوبییذ اسسبل پطتیجبًی

 ثبضذ.  ضذُ تبیپ صَست ثِ ثبیذ حتوبً فشم ًوبییذ دلت 

 اسسبل گشدد. پطتیجبًی ثخص ؼشیك اص اسسبل هَػذ اص لجل سبػت 72 حذالل ثبیذ ضذُ تىویل فشم  

 ضَد.  ویً هحسَة ًیض سبػت 72 خضٍ سٍص دٍ ایي ٍ ًطذُ اسائِ اسسبل خذهبت خوؼِ ٍ پٌدطٌجِ سٍصّبی 

 ثبضذ هی 20 تب صجح 9 اص اسسبل سبػت. 

: 

 اًدبم ثبضذ، هْن ّذف هخبؼجیي ػٌَاى ثِ آًْب سٌی ثبصُ ٍ خٌسیت وِ هخبؼجیٌی ثِ پیبهه اسسبل هبطٍل، ایي ؼشیك اص

  .ضَد هی

 ًوبییذ استفبدُ جذیذاسػال آیتن اص اسسبل ثشای .1

  .ًوَد خَاّیذ هطبّذُ سا صیش پیغبم

 

 

 

 

 .ًوبییذ ولیه ذتایی سٍی ثش .2

 اهىبى ٍ ضذُ هتصل اٍل ّوشاُ پشدیس ضشوت ثِ آًالیي وبهالً صَست ثِ ثخص ایي اؼالػبتی ثبًه ًوبییذ دلت

 .ثَد خَاّذ وٌٌذُ اسسبل ضخص ثب اسسبل هسئَلیت ٍ ًذاضتِ ٍخَد اؼالػبت ثبًه دس تغییش ّیچگًَِ

 . ًوَد استفبدُ اسسبل ثشای تَاى هی 5000 ضوبسُ یصایي لسوت تٌْب اص خػ ثب پ دس ًوبییذ هی هطبّذُ وِ  ّوبًؽَس 



 

 21 صفحِ|پیاهکییػاهاًِ   

 

پیؾدلخَاُ ثب  خط .3 )ػوَهی یب اختصبصی( سا  5000ؿواسُ

 اًتخبة ًوبییذ.

 هَسد ًظش سا دس ثخص هتي پیبهه ٍاسد ًوبییذ. هتي .4

 ّذف سا ثبیذ اًتخبة ًوبییذ. ؿْشٍ  اػتاى .5

ٍ  دائویٍ  اػتثاسیسِ حبلتدس لسوت تٌظیوبت: ًَع ضوبسُ،  .6

داسد وِ ثب تَخِ ثِ اًتخبة خَد، همذاس ایي لسوت سا  ّشدٍیب 

 تٌظین ًوبییذ.

 ضوبسُ پیص ثب ضوبسُ ثِ پیبهه ّستیذ هبیل وِ صَستی دس .7

 .ًوبییذ ٍاسد سا ًظش هَسد ضوبسُ پیص ضَد، اسسبل خبصی

 ٍ تٌظین سا خَد اسسبل ثشای ًظش هَسد جٌؼیت ٍ ػٌیتاصُ .8

 سٌی، ّبی ثبصُ دس افشاد ولیِ ایٌصَست غیش دس ،ًوبییذ اًتخبة

 .ضذ خَاٌّذ گشفتِ ًظش دس هختلف

ّب  ّبیی وِ ثب تٌظیوبت هَسدًظش ضوب دس ثبًه ضوبسُ ، تؼذاد ضوبسُّایهَجَدهحاػثِتؼذادؿواسُثب اًتخبة گضیٌِ  .9

 ٍخَد داسد، ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.

 ولیه ًوبییذ. هشحلِتؼذسٍی  .10

خَاّیذ ایي  داضتِ ثبضیذ ٍ هیضوبسُ سا  2000فشض وٌیذ لصذ اسسبل ثِ  .11

پیبهه اسسبل وٌیذ، ثذیي هٌظَس تؼذاد  1000سٍص ٍ ّش سٍص  2تؼذاد سا دس 

دسًظش  1ٍ سدیف سا ثشای ثبس اٍل ػذد  1000ّبی دسخَاستی سا ثشاثش  ضوبسُ

 ثگیشیذ.

ِ صَست تشتیجی پیبهه ث 2000گشدد. ثذیي تشتیت  تٌظین هی 1001ٍ سدیف سا ثب  1000ثشای ثبس دٍم تؼذاد ّوبى

 اسسبل ضذُ ٍ ثِ ضوبسُ تىشاسی ًیض اسسبل ًخَاّذ ضذ.

 ای ًذاضتِ ٍ سیضش صیبدی داسد، خَاّطوٌذ است اص اسسبل ثِ ثیص  گًَِ ػَدت ّضیٌِ اص آًدبیی وِ ایي ثخص ّیچ

 ًوبییذ. ػذد خَدداسی 5000اص 

 گشدد، ثٌبثشایي  َسػ اپشاتَس تبییذ هیّبی ایي ثخص یىجبس تَسػ هذیشیت سبهبًِ ٍ یىجبس ت دلت ًوبییذ وِ اسسبل

 .هوىي است اسسبل ثب تأخیش اًدبم ضَد

ولیه ًوبییذ ٍ چٌبًچِ لصذ تغییش هتي پیبهه ٍ یب سبیش  اسػال، ثش سٍی گضیٌِ ػاػتاسػالٍ  تٌظینتاسیخثؼذ اص  .12

 ولیه ًوبییذ. هشحلِقثلهَاسد داسیذ ثش سٍی 

 اًدبم خَاّذ ضذ.، اسسبل پس اص تبییذ اسػالثب ولیه ثش سٍی 

 گشدد. اص ایي ؼشیك فمػ ثِ صَست تؼذاد اسائِ ضذُ ٍ ضوبسُ هَثبیلی اسائِ ًوی گضاسؽاسػال 

 ٌِای ًذاسد. اسسبل اص ایي ثخص ّیچگًَِ ثبصگطت ّضی 
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  ِپس اص دسج اسسبل ثشای هطبّذُ ٍظؼیت اسسبل اص دووِ ثشٍصسسبًی استفبدُ ًوَدُ ٍ اص سفشش وشدى صفح

 خَدداسی ًوبییذ.

 

 

 

 

 : 

 هٌبؼك هختلف پستی اص ؼشیك وذ ایشاًؼلیب ّوشاُاٍلّبی  ضوب هیتَاًیذ ثِ ضوبسُ اسػالتِکذپؼتیهبطٍل اص ؼشیك 

 .پستی پیبهه اسسبل ًوبییذ

  ایي ًَع اسسبل هٌبست وبسثشاًی است وِ ثِ هٌظَس

 تجلیغبت لصذ اسسبل پیبهه ثِ وذپستی سا داسًذ.

 بضذ:ث هشاحل اسسبل ثصَست صیش هی

تٌْب هشثَغ ثِ خَد وبسثش است ایي ػٌَاى  :اسػالػٌَاى .1

ّبی وبسثش ثبیذ ػٌَاًی تؼییي  ٍ خْت تفىیه اسسبل

 ضَد.

اپشاتَسی )ّوشاُ اٍل یب ایشاًسل( وِ ضوب لصذ  اپشاتَس: .2

 ّبی آى اسسبل اًدبم دّیذ. داسیذ ثِ ضوبسُ

ضْشی است وِ ضوب لصذ داسیذ ثِ هٌبؼك  ؿْش: .3

 ؼشیك وذ پستی پیبهه اسسبل ًوبییذ.هختلف پستی آى اص 

ّبی اٍل وذپستی سا ٍاسد ًوبییذ، ّشچمذس تؼذاد اسلبم وذ پستی ثیطتش ثبضذ  تَاًیذ تؼذاد سلن ضوب هی کذپؼتی: .4

 تش خَاّذ ضذ. هٌؽمِ هَسد ًظش وَچه

 ای است وِ ضوب لصذ داسیذ ثِ ٍسیلِ آى اسسبل اًدبم دّیذ. ضوبسُ ؿواسُفشػتٌذُ: .5

وٌیذ، فبسسی یب  ضَد. دس صیش لسوتی وِ هتي پیبهه سا ٍاسد هی ی است وِ ثِ هخبؼجیي اسسبل هیهتٌ هتيپیاهک: .6

التیي ثَدى پیبم، تؼذاد صفحبت، ّوچٌیي تؼذاد حشٍفی وِ ًَضتِ ضذُ ٍ تؼذاد حشٍف هدبص ثشای یه صفحِ، 

 ضَد( بهه ضوب ظشة هیضَد )تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ دس اسسبل پیبم تؼذاد صفحبت دس تؼشفِ پی ًوبیص دادُ هی

وبسثشاى ّویطِ ثبیذ لجل اص اسسبل پیبهه ثِ هخبؼجیي اًتخبة ضذُ، اسسبل تست سا ثِ یه ضوبسُ  اسػالتؼت: .7

 ّوشاُ اٍل ٍ یه ضوبسُ ایشاًسل اًدبم دٌّذ.
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 اًتخبة وٌیذ. تصادفییب  تشتیثیتَاًیذ ًحَُ اسسبل سا  ضوب هی ًحَُاسػال: .8

 ثِ ضوب اًتخبثی ّبی ضوبسُ ثیي اص تصبدفی صَست ثِ اپشاتَس وٌیذ هی اًتخبة تصبدفی سا لاسسب ًحَُ ضوب وِ صهبًی: تَجِ

 لصذ اسسبل ایي اص ثؼذ اگش .دّذ هی اًدبم اسسبل( وٌیذ هی هطخص ثؼذ هشحلِ دس ضوب سا تؼذاد ایي وِ) آًْب اص تؼذادی

 وِ آًْب اص تؼذادی ثشای تىشاسی صَست ثِ است يهوى دّیذ اًدبم اسسبل ّب ضوبسُ ایي اص دیگشی تؼذاد ثِ وِ ثبضیذ داضتِ

 اًتخبة تشتیجی سا اسسبل ًحَُ ثبیذ ضوب هطىل ایي اص خلَگیشی ضَد ثشای اًدبم ثَدیذ، اسسبل وشدُ اسسبل ًیض لجل دفؼِ

 دبماً اسسبل است هذًظشتبى وِ تؼذادی ّوبى ثِ( وٌیذ هی تؼییي ثؼذ هشحلِ دس ضوب وِ) سدیف یه اص تشتیت ثِ تب وٌیذ

 .وٌیذ هی تؼییي ثؼذ هشحلِ دس ًیض سا تؼذاد ایي وِ ثبضیذ داضتِ تَخِ .ضَد

تَاًیذ هطبّذُ وٌیذ وِ دس هدوَع چٌذ  ّب هی ثب ولیه ثش سٍی گضیٌِ هحبسجِ تؼذاد ضوبسُ ّا:هحاػثِتؼذادؿواسُ .9

 ایذ. ضوبسُ سا اًتخبة ًوَدُ

  ولیه وٌیذ. هشحلِتؼذ ثش سٍی .10

 ًوبیص اًذ ضذُ اًتخبة وِ ّبیی ضوبسُ ول تؼذاد هشحلِ ایي دس .11

 ثِ تَاًیذ هی ضوب ضذُ دادُ ًوبیص تؼذاد ایي اص. ضَد هی دادُ

 .وٌیذ اسسبل پیبم هحذٍدتشی تؼذاد

 ّوبى دلیمب وٌیذ هی ٍاسد تؼذادتِاسػال فیلذ دس ضوب وِ ػذدی .12

 .دّیذ اًدبم اسسبل خَاّیذ هی وِ است تؼذادی

. دّیذ لشاس سدیف ایي دس سا 1 ػذد ثبیذ دّیذ هی اًدبم اسسبل ّب ضوبسُ اص دستِ یه ثِ وِ اٍلی ثبس هؼوَالً :سدیفاص .13

 .وٌذ هی تغییش داضت خَاّیذ ضبخِ ّوبى ثِ وِ ثؼذی ّبی اسسبل دس فیلذ ایي

 ضوبسُ 500 ثِ خَاّیذ هی ثؼذی هشتجِ دّیذ، هی اًدبم اسسبل ضبخِ یه اص ضوبسُ 200 ثِ اٍل ثبس ضوب هثبل ثشای

 .دّیذ لشاس 201 سا سدیفاص ٍ 500 سا تؼذادتِاسػال فیلذ ثبیذ پس دّیذ، اًدبم اسسبل ضبخِ ّوبى صا دیگش

 اص پیص اسسبل، صهبى ٍ تبسیخ وِ ثبضیذ داضتِ تَخِ. وٌیذ هی هطخص ًیض سا اسسبل دلیك صهبى ٍ تبسیخ سسپ .14

 .ًجبضذ وٌیذ هی تٌظین سا آى ضوب وِ صهبًی

  .ولیه وٌیذ هشحلِتؼذثش سٍی  .15

 پیبم، هتي گضاسش ایي دس وِ ضَد هی اسائِ ضوب ثِ گضاسضی هشحلِ ایي دس 

 هطخص وِ ّبیی ضوبسُ تؼذاد پیبم، اسسبل ّضیٌِ پیبم، صفحبت تؼذاد

 سبیش ّوشاُ ثِ سا تىشاسی ٍ غلػ ّبی ضوبسُ تؼذاد ّوچٌیي شدیذ،و

 .دّذ هی ًوبیص ایذ وشدُ اػوبل وِ تٌظیوبتی

 ولیه  سا اسػال گضیٌِ ثبضیذ هؽوئي اسسبل ایي اًدبم اص وِ صَستی دس

 هشاحل ثِ تَاًیذ هی ایٌصَست غیش دس. ضَد هی اًدبم ضوب اسسبل ٍ وٌیذ هی

 .دّیذ تغییش سا تٌظیوبت تب ثبصگشدیذ لجلی
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  : 

VAS  :چیست 

 ذتشیيخذی اص ضَد، هی گفتِ VAS آى ثِ اختصبس ثِ وِ Value Added Service یب ّوشاُ تلفي افضٍدُ اسصش خذهبت

 داسد، ثسیبسی سَد ّوشاُ ّبی تلفي وٌٌذگبى هصشف ثشای ایٌىِ ػیي دس وِ ثبضذ هی هخبثشات صٌؼت ًَیي پبساهتشّبی

 ّب صهیٌِ توبهی دس وبسٍ  وست ایدبد ثشای ثبالیی پتبًسیل ٍ لذست ٍ داسد ًیض ّوشاُ تلفي اپشاتَسّبی ثشای فشاٍاًی دسآهذصایی

 .است داسا سا

 پیاهکی سرٍیسْای سایر اب VAS سرٍیس تفاٍت

 ثِ پیبهه اسسبل خْت ثبیست هی الصهِ ّبی ثستش تْیِ اص پس سشٍیس داسًذُ اسگبى یب سبصهبى پیبهىی ّبی سشٍیس دس

 خْت آًالیي یب ٍ آفالیي ّبی پٌل ثِ دستشسی ّب سشٍیس ایٌگًَِ دس ضَد هتحول سا پیبهه ّبی ّضیٌِ خَد هخبؼجیي

 سشٍیس خَد وِ چشا ثبضٌذ ًوی ًْبیی ّذف ثبصاس لضٍهبً هخبؼجیي پیبهىی ّبی سشٍیس سد. ثبضذ هی ظشٍسی پیبهه اسسبل

 ثِ یب اپشاتَس تَسػ ٍ هخبؼجیي خَد اص دسیبفتی ّبی پیبهه ّضیٌِ VAS ّبی سشٍیس دس .اًذ ًىشدُ اًتخبة سا ًظش هَسد

 سبصهبى ٍ اسگبى تَسػ ای ّضیٌِ یيثٌبثشا ضَد هی دسیبفت ّوشاُ تلفي لجط سٍی پشداخت لبثل یب ٍ اػتجبس وسش صَست

 ّب سشٍیس ایٌگًَِ دس ثَد خَاّذ ًیض صا دسآهذ اسگبى ٍ سبصهبى آى ثشای وِ ثسب چِ گشدد ًوی دسیبفت پیبهه اسسبل خْت

 اسسبل خْت سبصهبى تَسػ افضای سخت یب ٍ افضاسی ًشم ّبی ثستش ثِ دستشسی ثِ ًیبصی ٍ ضذُ تؼشیف سشٍیس یىجبس ثشای

 .بضذث ًوی پیبهه

 سفارش ًحَُ

 پطتیجبًی ثخص ؼشیك اص سا آى فشم تىویل اص پس ٍ ًوَدُ داًلَد سا هشثَؼِ فشم اثتذا افضٍدُ اسصش پیبهه سفبسش ثشای

 .ًوبییذ اسسبل

 جذیذ سرٍیس یک ایجاد ًحَُ

 ثشای ًَ ایذُ یه ّشچیض اص پیص ثبیذ ًوبیٌذ، ایدبد افضٍدُ اسصش سشٍیس یه ّستٌذ هبیل وِ وبسثشاًی فشم تىویل اص پس

 خَد ؼشح وبسثش وشد، خَاّذ خَدداسی سشٍیس اسائِ اص هخبثشات ضشوت ایذُ ثَدى تىشاسی صَست دس ثبضذ، داضتِ وبس ایي

 اسائِ هخبثشات ضشوت ثِ ضَسا دس ثشسسی خْت پشٍپَصال فشم. دّذ هی ضشح پشٍپَصال فشم دس دلیك خضئیبت ثب ٍ دلت ثب سا

 اػالم وبسثش ثِ سشٍیس فؼبلسبصی خْت صهبًی ٍسدثشآ یه ضشوت( هبِّ دٍ ثبصُ) ضَد فتِپزیش ؼشح وِ صَستی دس هیگشدد،

 .ًوَد خَاّذ

 رساًی سَد ًحَُ

 .ضذ خَاّذ هطخص اٍل ّوشاُ ضشوت سوت اص پشٍپَصال تبییذ اص ثؼذ
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 وٌیذ: صیشهٌَی آى سا هطبّذُ هی اسػالصهاًذاس: ثب ولیه ثش سٍی 

 

 

 

 ًظش، هَسد سبػت ٍ سٍص تٌظین ثب تَاًیذ هی ضوب. وٌذ هی هیسش ضوب ثشای سا آیٌذُ دس اسسبل اهىبى صهاًذاسپیاهک هبطٍل

 . دّیذ اًدبم سا خَد اسسبل

 صفحِ تب وشدُ ولیه جذیذاسػال دسج گضیٌِ سٍی وبس ایي ثشای .1

  .ضَد ثبص هشثَغ

 . ًوبییذ ٍاسد خَد اسسبل ثشای ػٌَاًی اوٌَى .2

 .ًوبییذ اًتخبة سا خَد ًظش هَسد فشػتٌذُؿواسُ .3

 صَست دس ٍ وشدُ تبیپ پیاهکهتي دس سا خَد پیبهه هتي سپس .4

 ثصَست اسسبل ػجبست تیه فلص، ثصَست اسسبل ثشای توبیل

 .ًوبییذ اًتخبة سا فلص

 وبدس دس ضوبسُ تبیپ سٍش3اص  یىی تَسػ سا پیاهکگیشًذگاى .5

 ٍ یب اوسل فبیلتلفي، اص دفتشچِ  ّب ضوبسُ یب ایوپَست ٍ هشثَغ

 .ًوبییذ هطخص هتٌی یلفب

 .ولیه ًوبییذ هشحلِتؼذثش سٍی  .6

  سا اًتخبة  ّاٍاسدکشدىهؼتقینؿواسُدس صَستی وِ دس هشحلِ لجل

 وشدُ ثبضیذ، ٍاسد پٌدشُ همبثل خَاّیذ ضذ. 

 

o  ِهخاطثیيؿواسُدس وبدس هشثَغ ث ّب سا ثصَست دستی  ، ضوبسُّای

 ٍاسد ًوبییذ.

o ِیب ایٌتش وبساوتشّبی اص یىی لضٍهبً ثبیذ ّب ضوبسُ هبثیي وِ ًوبییذ تَخ 

 .ثبضذ داضتِ ٍخَد( ;)وبلي سیوی یب( ,)وبهب یب( space)فبصلِ
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  تلفيدس صَستی وِ دس هشحلِ لجل سا اًتخبة وشدُ ثبضیذ،  دفتشچِ

  ٍاسد پٌدشُ همبثل خَاّیذ ضذ.

o ّبیی وِ دس دفتشچِ تلفي  تَاًیذ ثِ ضوبسُ ثب اًتخبة ایي گضیٌِ هی

 .ایذ اسسبل اًدبم دّیذ شُ وشدُخَد رخی

o ًوبییذ اًتخبة سا تلفي دفتشچِ چٌذ تَاًیذ هی حتی لسوت ایي دس. 

o  ّوچٌیي اگش اص یه دفتشچِ تلفي ثخَاّیذ تٌْب ثِ تؼذادی اص وبسثشاى

ثجت ضذُ اسسبل اًدبم دّیذ، ثب ولیه سٍی ایي گضیٌِ دفتشچِ تلفي 

 .وٌیذ هی ًظشتبى سا اًتخبة ّبی هذ سا ثبص وشدُ ٍ ضوبسُ

  اکؼلدس صَستی وِ دس هشحلِ لجل یا هتٌی سا اًتخبة وشدُ  فایل

  ثبضیذ، ٍاسد پٌدشُ همبثل خَاّیذ ضذ.

o تَاًیذ  ّبی هخبؼجیي ضوب دس دفتشچِ تلفي ضوب ًجبضٌذ هیُ ساگش ضوب

 .آًْب سا دس فبیل اوسل ًیض رخیشُ وٌیذ

o ثبضذ وًًَِ فبیل هبًٌذ حتوب ثبیذ ٍسٍدی اوسل فبیل وِ ًوبییذ دلت. 

 (ضَد ٍاسد فبیل ّوبى ثشسٍی ّب ضوبسُ ٍ داًلَد ًوًَِ فبیل ّوبى)

o یؼٌی فشض پیص ًبم ّوبى ثبیذ خذٍل ًبم Sheet1 ثبضذ. 

o ثبضذ ّوشاُؿواسُ ثبیذ اٍل سؽش هحتَی. 

o ًوبییذ وپی ًوًَِ فبیل دس سا ّب ضوبسُ لؽفب. 

 ثبضذ ٍ ثمیِ هَاسد )اصخولِ صهبًجٌذی اسسبل،  بٍت هیدس ّش یه اص ایي هَاسد، تٌْب لسوت دسج ضوبسُ ّب ثب ّن هتف

 دّین. ثبضٌذ. دس اداهِ ایي هَاسد سا تَظیح هی صهبى ضشٍع اسسبل( هطبثِ ّن هی

، ّفتگی، سٍصاًِ، فقطیکثاسثبیست ًحَُ تىشاس اسسبل سا هطخص ًوبییذ وِ ضبهل  : دس ایي لسوت هیصهاًثٌذیاسػال .7

 ثبضذ. هی ػاالًٍِ  هاّاًِ

 ثب اًتخبة ایي ًَع تىشاس، پیبهه فمػ یىجبس دس تبسیخ ٍ سبػتی  :کثاسفقطی

ًوبییذ اسسبل اًدبم خَاّذ  وِ دس لسوت صهبى ضشٍع اسسبل هطخص هی

 ضذ.

 ًِسٍصا ّبیی اسسبل ًوبییذ، ایي  اگش لصذ داضتِ ثبضیذ ّش سٍص یب ّش چٌذسٍص یىجبس پیبهی سا ثِ ضوبسُ یب ضوبسُ:

  .وٌیذ گضیٌِ سا اًتخبة هی

o وٌیذ ّشچٌذ سٍص لصذ داسیذ پیبم اسسبل ضَد. دس لسوت اٍل هطخص هی 

o  وٌیذ.اسسبل سا هطخص سبػت 

 تَاًیذ هطخص وٌیذ ّش ّفتِ یب ّشچٌذ ّفتِ یه  دس ایي لسوت هی: ّفتگی

تَاًیذ  ّبی هذًظش اسسبل ضَد. دس ایي لسوت هی پیبهه ثِ ضوبسُ یب ضوبسُ

  پیبهه اسسبل ضَد. هطخص وٌیذ دس چِ سٍصّبیی اص ّفتِ ایي

o لصذ داسیذ پیبم اسسبل ضَد. ّفتِوٌیذ ّشچٌذ  دس لسوت اٍل هطخص هی 

o .سبػت اسسبل سا هطخص وٌیذ 
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 ًِهذًظش ّبی ضوبسُ یب ضوبسُ ثِ پیبهه یه ّفتِ ّشچٌذ یب ّشّفتِ وٌیذ هطخص تَاًیذ هی لسوت ایي دس: هاّا 

  .ضَد اسسبل

o داسیذ پیبم اسسبل ضَد.لصذ  هبُوٌیذ ّشچٌذ  دس لسوت اٍل هطخص هی 

o .سبػت اسسبل سا هطخص وٌیذ 

 ًِتَاًیذ هطخص وٌیذ. دس ایي لسوت سٍص، هبُ ٍ سبػت اسسبل سا هی: ػاال 

اسػال)تشاػاع( .8  ًوبییذ هطخص تَاًیذ هیلسوت ایي دس: ؿشطپایاىتکشاس

 . یبثذ پبیبى صهبًی چِ گزضت اص پس صهبًذاس اسسبل ایي وِ

 دّیذ تغییش سا آى تَاًیذ هی ضوب ٍلی ضذُ تؼشیف سٍص یه شضف پیص ؼَس ثِ تبسیخ ایي . 

 ثگزاسیذ ضشغ آى پبیبى ثشای ضَد، هی اًدبم اسسبل وِ ّبیی هشتجِ تؼذاد ثِ ًسجت تَاًیذ هی حتی. 

 وٌیذ تؼشیف پبیبى ثی سا اسسبل ایي یب. 

دس صَستی وِ ّشیه اص  شدد.: دس ایي لسوت ثبیذ هطخص وٌیذ ایي اسسبل اص چِ تبسیخی ضشٍع گصهاىؿشٍعاسػال .9

تَاًیذ ایي اسسبل سا ٍیشایص ٍ تغییش دّیذ، ٍ یب حتی آى  ضشایػ ثبال سا ثِ ؼَس تصبدفی ثِ اضتجبُ اًتخبة وشدیذ، هی

 سا غیشفؼبل ًوبییذ.

 پس اص تٌظین اسسبل، دس صَستی وِ تیه ایي لسوت سا صدُ ثبضیذ ٍظؼیت اسسبل صهبًذاس ضوب فؼبل، ٍ دس  :ٍضؼیت

 ثبضذ. وِ آى سا تیه ًضدُ ثبضیذ ٍظؼیت ایي اسسبل غیشفؼبل هی صَستی

  ولیه وٌیذ. هشحلِتؼذثش سٍی   .10

 سا آى اسسبل لصذ ضوب وِ پیبهىی اص ًوبیطی پیص هشحلِ ایي دس .11

 ضوب لسوت، ایي دس ضذُ اسائِ خذٍل دس. وٌیذ هی هطبّذُ داسیذ

 ّب، سُضوب ول تؼذاد اسسبل، ّضیٌِ: لجیل اص اؼالػبتی تَاًیذ هی

 .وٌیذ هالحظِ سا...  ٍ تىشاسی اضتجبُ، ّبی ضوبسُ تؼذاد

 خضء دّیذ هی اًدبم اسسبل آًْب ثِ وِ ّبیی ضوبسُ وِ دسصَستی .12

تِهخاطثیيؿواسُ گضیٌِ تَاًیذ هی ًجبضٌذ ضوب تلفي دفتشچِ

 سا اسسبلتبى وِ دسصَستی. ثضًیذ تیه سا ؿًَذاضافِتلفيدفتشچِ

 تب ثضًیذ سا اسسبل گضیٌِ ثبیذ وٌیذ هی ذتبیی ضذُ اػالم ضشایػ ثب

 هتي ثضًیذ سا اسسبل گضیٌِ ایٌىِ اص ثؼذ. ضًَذ اًدبم اسسبلْبیتبى

 ٍ گیشد هی لشاس هب ضشوت وبسضٌبسبى اختیبس دس تبییذ ثشای ضوب

 .ضًَذ تبییذ ضوب ّبی اسسبل تب ثوبًیذ هٌتظش اًذوی ثبیذ ضوب

اسسبل داضتِ  ّبی تىشاسی دسصَستی وِ لصذ داسیذ ثِ ضوبسُ .13

 .ولیه وٌیذ اسػالثش سٍی ذ، تیه آى سا ثضًیذ ٍ یثبض
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  : 

 ٍ سٍص تٌظین ثب تَاًیذ هی صهبًی ّش دس ضوب وٌذ، هی هیسش ضوب ثشای سا آیٌذُ دس اسسبل اهىبى ػشسػیذپیاهک هبطٍل

 دیگش سٍص دُ آًْب ثیوِ اػتجبس وِ هطتشیبًی ثِ داسد لصذ ثیوِ ضشوت یه هثالً .دّیذ اًدبم سا خَد ًظش هَسد اسسبل ،سبػت

 سا هَظَع ایي سسبًی اؼالع پیبهه ثبس یه سٍص دٍ ّش ٍ ًوَدُ ضشٍع هَػذ، تبسیخ اص لجل سٍص دُ ّوبى  اص سسذ، هی اتوبم ثِ

 .دّذ اؼالع آًْب ثِ

 ػالٍُ تَاى هی لسوت ایي دس وِ صَست ثذیي. ثبضذ هی اسسبل صهبى تٌظین دس ،صهاًذاسپیاهک ثب هبطٍل ایي تفبٍت 

 پیبهه اسسبل ًیض تبسیخ دٍ ایي ثیي داسین توبیل وِ سا دفؼبتی تؼذاد اسسبل، آخشیي ٍ اٍلیي تبسیخ ًوَدى هؼیي ثش

 هحذٍد سبالًِ ٍ هبّبًِ ّفتگی، سٍصاًِ، حبلت ثِ تٌْب پیبهه ای دٍسُ اسسبل ثٌبثشایي. ًوبیین تؼییي ضَد، اًدبم

 .وشد اسسبل هخبؼجیي ثِ سا ًظش هَسد پیبهه ثبس، یه سٍص سِ یب دٍ ّش هثبل ػٌَاى ثِ تَاى هی ٍ ًطذُ

  ثبضذ. اسسبل پیبهه صهبًذاس هی هـاتِهشحلِ اٍل اسسبل 

  اًتخابًحَُ، پس اص صهاًثٌذیاسػالدس هشحلِ دٍم، دس لسوت

ثبیست هذت تىشاس سا ًیض هطخص وٌیذ، فشض  ، هیتکشاساسػال

ثبضیذ، دس ایي  اًتخبة وشدُ سٍصاًِوٌیذ ضوب ًحَُ تىشاس سا 

 صَست پٌدشُ همبثل سا هطبّذُ خَاّیذ وشد. 

 وٌیذ. تؼذاد دفؼبت تىشاس سا ًیض هطخص هی 

  ثبضذ. هی اسػالپیاهکصهاًذاسثمیِ هشاحل ًیض ؼجك 

 

 : 

 وٌیذ: صیشهٌَی آى سا هطبّذُ هیهکاًاتاثب ولیه ثش سٍی 
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 ثبضذ: هی دفتشچِتلفي: ًخستیي گضیٌِ اص هٌَی اهىبًبت،  

 ثبضیذ، داضتِ پٌل داخل دس ضذُ رخیشُ صَست ثِ سا هخبؼجبًتبى اص لیستی ّویطِ وِ ثبضیذ هبیل ضوب اگش 

 .ًوبییذ استفبدُ تلفي دفتشچِ لسوت اص تَاًیذ هی

 ًوبییذ رخیشُ ّب گشٍُ ایي دس سا هخبؼجبى ٍ وٌیذ ایدبد هدضا ّبی گشٍُ تَاًیذ هی هخبؼجبى سبصی رخیشُ ثشای. 

 ثذیي صَست است وِ:ًحَُ وبس 

ایذ ٍ یب ایٌىِ لصذ داسیذ گشٍُ خذیذی  هَسد ًظش خَد سا ایدبد وٌیذ. )دسصَستیىِ لجالً ایدبد ًىشدُ گشٍُاثتذا  .1

  ولیه ًوبییذ. هذیشیتگشٍُسٍیثشای ایدبد گشٍُ ثش  ایدبد ًوبییذ(.

o ٍُت ًبم گشٍُ سا دسج ًوبییذ.دس ایي لسو :ًامگش 

o ٍَُظیحبت گشٍُ سا هطخص ًوبییذ.دس ایي لسوت ت :ؿشحگش 

o ظؼیت فؼبل یب غیشفؼبل ثَدى گشٍُ سا هطخص ًوبییذ.ٍ:ٍضؼیت 

o ِتَاًیذ ثِ وبسثشاى صیشهدوَػِ اخبصُ اسسبل پیبهه اص ایي گشٍُ  استفبدُ اص ایي لسوت هی ثب :دػتشػیتِکاستشاىصیشهجوَػ

 سا ثذّیذ.

o ٍُتَاًیذ ثؼذ اص ایدبد گشٍُ ًیض اص لسوت ٍیشایص،  ٍ ضوب هی ضَد ثب ولیه ثش سٍی ثجت گشٍُ، گشٍُ دسج هی :ثثتگش

 اؼالػبت فَق سا تغییش دّیذ.

 تَاًیذ هخبؼجیي سا ثِ دفتشچِ تلفي اظبفِ وٌیذ: اظبفِ وشدى هخبؼجیي ثِ دفتشچِ تلفي: ثِ دٍ صَست هی .2

 دسجهخاطةجذیذ  

o  ولیه ًوبییذ. دسجهخاطةجذیذسٍیثش 

o  دس فشم ثبصضذُ، دس ثخص اٍل اثتذا هطخصبت هخبؼت خَد

 سا ٍاسد ًوبییذ.

 وِ فیلذی تٌْب وٌیذ، دسج سا هطخصبت توبم وِ ًذاسد لضٍهی: تَجِ

 .ضوبست هخاطةّوشاُتلفيؿواسُ ضَد، پش ثبیذ حتوب

o هخاطثیي : ثشای اظبفِ ضذى هخبؼت ثِ ّش گشٍّی گشٍُ

خص، تیه آى لصذ داسیذ اظبفِ ضَد، وبفیست دس ایي ث

 گشٍُ سا ثضًیذ.

o تَاًیذ ثب استفبدُ اص ایي ثخص تؼییي وٌیذ وِ  هی :تٌظیوات

اگش ضوبسُ هخبؼت دس دفتشچِ تلفي هَخَد ثَد، اؼالػبت خذیذ خبیگضیي گشدد. یب ایٌىِ ضوبسُ هخبؼت دس صَست هَخَد 

 ّبی دیگش، دسج ًطَد. ثَدى ضوبسُ دس گشٍُ

o ثب اًتخبة ایي گضیٌِ، هتٌی سا ثشای هخبؼت اسسبل ًوبییذ. تَاًیذ هی :اسػالپیاهکاًجامؿَد 

o دسصَست ایٌىِ اص دسج هخبؼت خذیذ هؽوئي ّستیذ ثش سٍی دووِ تبییذ ولیه ًوبییذ، ثذیي صَست  :تاییذ/اًصشاف

 گشدد. ایذ اظبفِ هی ّبیی وِ اًتخبة وشدُ هخبؼت ثِ گشٍُ یب گشٍُ
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 افضٍدىاصفایل 

o  ًوبییذ.ولیه  افضٍىاصفایلثش سٍی 

o .دس ثخص فبیل اوسل هخبؼجیي، فبیل سا اًتخبة ًوبییذ 

 

 ِفبیل اوسل ٍسٍدی ثبیذ فبیل ًوًَِ ضبهل یه ستَى ثبضذ. :1ًکت 

 ِفشض یؼٌی  : ًبم خذٍل ثبیذ ّوبى ًبم پیص2ًکتSheet1 .ثبضذ 

 ِهحتَی سؽش اٍل ثبیذ ضوبسُ ّوشاُ ثبضذ.3ًکت : 

 ِپی ًوبییذ.ّب سا دس فبیل ًوًَِ و : لؽفبً ضوبس4ًُکت 

o ثشای اظبفِ ضذى هخبؼت ثِ ّش گشٍّی لصذ داسیذ اظبفِ ضَد، وبفیست دس ایي ثخص، تیه آى گشٍُ سا گشٍُهخاطثیي :

 ثضًیذ.

o تَاًیذ ثب استفبدُ اص ایي ثخص تؼییي وٌیذ وِ اگش ضوبسُ هخبؼت دس دفتشچِ تلفي هَخَد ثَد، اؼالػبت خذیذ  هی :تٌظیوات

 ّبی دیگش، دسج ًطَد. سُ هخبؼت دس صَست هَخَد ثَدى ضوبسُ دس گشٍُخبیگضیي گشدد. یب ایٌىِ ضوب

o دسصَست ایٌىِ اص دسج هخبؼت خذیذ هؽوئي ّستیذ ثش سٍی دووِ تبییذ ولیه ًوبییذ، ثذیي صَست  :تاییذ/اًصشاف

 گشدد. ایذ اظبفِ هی ّبیی وِ اًتخبة وشدُ هخبؼت ثِ گشٍُ یب گشٍُ

 

  : 

 ضوبسُ ثِ ضوب هخبؼجیي تَسػ وِ اسسبلی ّش ثشای وِ وٌیذ ایدبد سا تٌظیوبتی تَاًیذ هی هٌـیپیاهک ثب استفبدُ اص    

 .ضَد اسسبل هخبؼت آى ثشای پبسخی ضَد، هی اًدبم پٌلتبى اختصبصی

 ولیه وٌیذ. ایجادهٌـیپیاهکثش سٍی  .1

 ٍاسد ًوبییذ. هٌـیپیاهکػٌَاى هٌبسجی ثشای  :ػٌَاى .2

 اختصبصی ّبی ضوبسُ اص ىیی تَاًیذ هی لسوت ایي اص :گیشًذُ .3

 اًتخبة داسیذ، آى سٍی هٌطی ایدبد لصذ وِ سا خَد پٌل

 هخبؼجیي وِ ثَد خَاّذ ای ضوبسُ ضوبسُ، ایي. ًوبییذ

    اًتخبة ثب. ًوَد خَاٌّذ اسسبل آى ثِ سا خَد ّبی پیبهه

 اص دسیبفتی ّبی پیبهه سٍی ضذُ ایدبد هٌطی ّاؿواسُّوِ

 .ضَد هی وبلاػ پٌل اختصبصی خؽَغ توبهی

 سا خَد اختصبصی خؽَغ اص یىی لسوت ایي اص :فشػتٌذُ .4

 .ًوبییذ اًتخبة آى، اص پیبهه اسسبل خْت

 هٌطی ؼشح ضشٍع ثشای تبسیخی لسوت ایي دس :تاسیخؿشٍع .5

 تؼییي ضوب وِ تبسیخی اص ضوب هٌطی ٍ ًوبییذ هی اًتخبة

 .وشد خَاّذ ػول وٌیذ هی
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 .ضذ ًخَاّذ اًدبم پبسخ اسسبل ثؼذ ثِ بسیخت آى اص وِ است تبسیخی :تاسیخخاتوِ .6

 .ثَد خَاّذ فؼال غیر صَست ایي غیش دس ٍ فؼال ضوب هٌطی ثضًیذ، سا ٍظؼیت تیه اگش :ٍضؼیت .7

ّبی فشستٌذُ پیبهه، اسسبل  ثب ٍاسد ًوَدى هتي دلخَاُ دس ایي لسوت، یه پیبهه ثب ایي هحتَا ثشای ضوبسُ هَثبیل :هتيپیاهک .8

 خَاّذ ضذ.

 ولیه ًوبییذ. ییذتاثش سٍی  .9

 

 ثبضذ. هٌطی ایدبد ضذُ لبثل ٍیشایص ٍ حزف ًیض هی 

 

 

  : 

 وذّب ایي اص یىی هخبؼت وِ صَستی دس وٌیذ، هی سبهبًِ ٍاسد اوسل فبیل تَسػ سا وذ سشی یه اثتذا ،کذخَاىهبطٍلدس 

 پیغبم ٍ ضَد هی رخیشُ سیستن دس ٍی هَثبیل ضوبسُ ّوشاُ ثِ ضخص تَسػ ضذُ اسسبل وذ وٌذ، اسسبل سبهبًِ ثِ سا

 . گشدد هی اسسبل ثشایص اسسبلی، وذ ثب هتٌبست

 ػالٍُ. ضذ خَاّذ اسسبل هخبؼت ثِ ّشوذام ثشای ضذُ هؼیي هتي ًیض، تىشاسی وذ ٍ اضتجبُ وذ اسسبل صَست دس ّوچٌیي

 اسسبل وذّبی ٍ ّب یلهَثب ضوبسُ توبهی وشد، تؼشیف اختصبصی پبسخ یه ًیض وذ ّش ثشای تَاى هی هزوَس، ولی ّبی هتي ثش

 . ثبضٌذ هی گیشی گضاسش لبثل تفىیه ثِ ٍ ضذُ رخیشُ سبهبًِ دس ضذُ

  وشد: استفبدُ صیش اهَس دس تَاى هی ثخص ایي اص

 وطی لشػِ وبست 

 گبساًتی وبست 

 ... ٍ 

 

  :وذخَاى سبهبًِ ایدبد

. گشدد ثبص ضوب ثشای صیش ضىل بًٌذه ای پٌدشُ تب ًوبییذ ولیه" خذیذ وذخَاى دسج "ثشسٍی اثتذا وذخَاى ایدبد ثشای

 .ًوبییذ همذاسدّی صیش تشتیت ثِ سا صفحِ ایي دس هَخَد هَاسد اوٌَى

 ثبضذ، ثٌبثشایي دس اًتخبة ػٌَاى دلت ًوبییذ. ّبی هختلف هی اًتخبة ػٌَاى صشفبً خْت تفىیه وذخَاى :ػٌَاى .1

اًتخبة ًوبییذ. هخبؼت وذ خَد سا ثِ ایي ضوبسُ ثبیذ اسسبل  ّبی اختصبصی پٌل خَد سا اص ایي لسوت، یىی اص ضوبسُ :ؿواسُگیشًذُ .2

 ًوبیذ.

 تؼییي ضوب وِ تبسیخی اص ضوب سبهبًِ وذخَاى ٍ ًوبییذ هی اًتخبة وذخَاى ؼشح ضشٍع ثشای تبسیخی لسوت ایي دس :تاسیخؿشٍع .3

 .وشد خَاّذ ػول وٌیذ هی

 .ضذ ًخَاّذ ًدبما پبسخ اسسبل ثؼذ ثِ تبسیخ آى اص وِ است تبسیخی :تاسیخخاتوِ .4

 .ثَد خَاّذ فؼال غیر صَست ایي غیش دس ٍ فؼال ضوب هٌطی ثضًیذ، سا ٍظؼیت تیه اگش :ٍضؼیت .5
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 .ثضًیذ سا لسوت ایي تیه ًذاسد هطىلی ضوب ثشای ضوبسُ یه اص تىشاسی ّبی پبسخ دسیبفت وِ صَستی دس :پاػختکشاسیهجاصاػت؟ .6

 ایي تیه ضَد اسسبل صحیح پبسخ اٍلیي ثشای پبسخ داسیذ لصذ وِ صَستی دس :؟اػتهجاصصحیحّایپاػخػایشتشایپاػخاسػال .7

 .ثشداسیذ سا لسوت

 .ثضًیذ ًیض سا تیه ایي ًذاسیذ هطىلی تىشاسی ّبی ضوبسُ ثِ پبسخ اسسبل ثب وِ صَستی دس :اػت؟هجاصتکشاسیهَتایلؿواسُ .8

ثِ، وٌٌذ هی اسسبل سا وذ یه ضوب ثشای وِ هخبؼجیٌی ضوبسُ وِ یذثبض هبیل اگش: ؿَد؟اضافِتلفيدفتشچِتِدٌّذگاىپاػخؿواسُ .9

 ًوبیبى ضوب ثشای ّب تلفي دفتشچِ گشٍُ ثضًیذ سا لسوت ایي تیه ضوب ایٌىِ اص ثؼذ ثضًیذ: ًیض سا تیه ایي ضَد اظبفِ ضوب تلفي دفتشچِ

 .ًوبییذ اًتخبة سا داسیذ هذًظش هخبؼجیي سبصی رخیشُ ثشای وِ گشٍّی تب، ضَد هی

 ضوب هخبؼت تَسػ اسسبلی وذ وِ دسصَستی :هتيپاػخصحیح .10

 لسوت ایي دس وِ هتٌی .ثبضذ هَخَد ضوب وذّبی لیست دس

 لسوت ایي وشدى پش ٍ ضَد هی اسسبل ایطبى ثشای وٌیذ هی تبیپ

 .ثبضذ هی اختیبسی

غلط .11 پاػخ تَسػ دس صَست هَخَد ًجَدى وذ اسسبلی  :هتي

 هخبؼت، اسسبل خَاّذ ضذ.

پاػخ .12 دس صَستی وِ یه وذ لجالً ثشای سبهبًِ  :تکشاسیهتي

اسسبل ضذُ ثبضذ، هتي ًَضتِ ضذُ دس ایي لسوت، اسسبل خَاّذ 

 ضذ.

پاػخ .13 ػایش تشای پاػخ اسػال صحیحهتي دس صَستی وِ  :ّای

پاػختیه  ػایش تشای پاػخ اػتاسػال هجاص صحیح سا  ّای

یي هتي ّبی صحیح سا اسسبل وٌذ، ا ثضًیذ، ٍ هخبؼت سبیش پبسخ

 ضَد. ثشایص اسسبل هی

 ثِ هدبص تٌْب هخبؼت وِ صَستی دس :هتيؿواسُهَتایلتکشاسی .14

 دس ضذُ ًَضتِ هتي ثبضذ، خَد هَثبیل ضوبسُ اص وذ یه اسسبل

 اسسبل ثشایص وذ، یه اص ثیص اسسبل صَست دس لسوت، ایي

 .ضذ خَاّذ

 ضوبسُ یه ثب هخبؼت یه اگش :تکشاسیهَتایلؿواسُهتي .15

 لسوت ایي دس وِ هتٌی وٌذ اسسبل وذ ضوب ثشای ثبس ٍد هَثبیل

 (اختیبسی. )ضذ خَاّذ اسسبل اٍ ثشای وٌیذ هی تبیپ

 اصای ثِ هتٌی ّیچ ثگزاسیذ، خبلی سا فَق هَاسد وِ دسصَستی 

 .ضذ ًخَاّذ اسسبل هخبؼت ثشای فَق ضشایػ اص یه ّیچ

 وذخَاى ػذد یه تَاًیذ هی تٌْب اختصبصی ضوبسُ ّش ثشای 

 .وبییذً ایدبد

پس اص تبییذ،  ولیه ًوبییذ. تاییذثشای تٌظین سبهبًِ ثش سٍی .16

ّب الذام ثِ  تَاى اص لسوت گضیٌِ ضَد وِ هی یه سوَسد ایدبد هی

 ٍیشایص یب حزف سبهبًِ وذخَاى وشد.
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 : 

 .ًوبییذ ثشسسی سا آى اص حبصل ًتبیح ٍ اًذاصی ساُ ًظشسٌدی یه تَاًیذ هی ًظشػٌجیهبطٍل  اص استفبدُ ثب

 ولیه وٌیذ. ًظشػٌجیثش سٍی ایدبد  .1

  .وٌیذ ٍاسد هٌبست ػٌَاى: ػٌَاى .2

گیشًذُ .3 ّبی اختصبصی پٌل  اص ایي لسوت، یىی اص ضوبسُ :ؿواسُ

خَد سا اًتخبة ًوبییذ. هخبؼت وذ خَد سا ثِ ایي ضوبسُ ثبیذ اسسبل 

 ًوبیذ.

 ًظشسٌدی ثشای ضوب ّب لسوت ایي دس :تاسیخؿشٍعٍتاسیخخاتوِ .4

 ًظشسٌدی صهبًی ثبصُ آى دس وِ وٌیذ هی تؼشیف صهاًیصُتا یه خَد

 ثبصُ ایي اص خبسج تبسیخی دس ضوب هخبؼت اگش یؼٌی. وٌذ هی ػول

 ػول ًظشسٌدی وٌذ، اسسبل ضوب اختصبصی خػ ثشای سا وذ صهبًی

 .وشد ًخَاّذ

 صهبًی ثبصُ داخل دس ًظشسٌدی بداید اص ثؼذ وِ صَستی دس. ضَد هی فؼبل ضوب ًظشسٌدی ثضًیذ سا لسوت ایي تیه اگش :ٍضؼیت .5

 ضوب وذخَاى سٍی سٍثِ وذخَاى ایدبد اص ثؼذ وِ) وذخَاى ٍیشایص لسوت اص ضَد، فؼبل غیش ضوب وذخَاى وِ ثخَاّیذ ضذُ تؼشیف

 .داسیذ هی ثش سا ٍظؼیت تیه ٍ ضَیذ هی ٍاسد لسوت ایي ثِ( ضَد هی ًوبیبى

 .دّیذ تغییش سا فَق اؼالػبت ٍیشایص، لسوت اص ًیض ًظشسٌدی ایدبد اص ثؼذ ًیذتَا هی ٍ ضَد هی دسج ًظشسٌدی ،تاییذ ولیذ صدى ثب .6

 ُایذ. ّب سا هطخص ًىشدُ ّب ٍ پبسخ ایذ اهب گضیٌِ دسحبل حبظش ًظشسٌدی سا ایدبد وشد 

 یه سوَسد هبًٌذ سوَسد صیش ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ تاییذاصپس  .7

 

 .ًوبییذ دسج سا خَد ًظشسٌدی ثِ هشثَغ ّبی گضیٌِ تَاًیذ هی لسوت ایي اص ضوب :دسجگضیٌِ .8

 ػٌَاى یب سَال ًظشسٌدی سا دسج ًوبییذ. دس ایي لسوت :ػٌَاى

وٌیذ یه ولیذٍاطُ  ثشای ػٌَاًی وِ اًتخبة هی :کلیذٍاطُ

ّبی خَة/هتَسػ ٍ ثذ  تؼییي ًوبییذ. ثشای هثبل: ثشای ػٌَاى

 دّیذ. لشاس هی 3ٍ  2، 1ّبی  ثِ تشتیت ولیذٍاطُ

 ثبضذ. ّوبى خػ اختصبصی ضوب هی :ٌذُؿواسُفشػت

هی صحیح پاػخ گضیٌِ دسصَستی وِ ثخَاّیذ  :تاؿذایي

 ّب سا ثِ ػٌَاى گضیٌِ صحیح اًتخبة ًوبییذ. هسبثمِ ایدبد وٌیذ ثب تیه صدى سٍثشٍی ایي ػجبست، یىی اص گضیٌِ

آى ولیذٍاطُ سا ثشای ضوب اسسبل وشدُ، فشستبدُ  دسصَستی وِ دس ایي وبدس هتٌی سا ثٌَیسیذ، ایي هتي ثشای هخبؼجی وِ :هتيپیاهک

 ضَد. هی

تَاًیذ ثؼذ اص ایدبد ًظشسٌدی ًیض اص لسوت ٍیشایص،  ضَد ٍ ضوب هی ثب صدى ولیذ دسج دس لیست، ًظشسٌدی دسج هی :دسجدسلیؼت

 اؼالػبت فَق سا تغییش دّیذ.

25/1/1395 

24/1/1395 
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 .ثگیشیذ اوسل خشٍخی آًْب اص ٍ ًوَدُ هطبّذُ سا اًذ وشدُ اسسبل ضوب هخبؼجیي وِ ّبیی گضیٌِ تَاًیذ هی لسوت ایي دس :ّاپاػخ .9

 

 

 

 اًتخبة تصبدفی صَست ثِ سا آًْب اص تؼذادی اًذ دادُ اًدبم ضوب ثِ هخبؼجیي وِ ّبیی اسسبل ثیي اص تَاًیذ هی لسوت ایي اص :کـیقشػِ .10

 .ًوبییذ

 

 

 استفبدُ وٌیذ. ٍیشایؾَاًیذ اص گضیٌِ ت دس صَستی وِ ًیبص ثِ ٍیشایص ًظشسٌدی داضتِ ثبضیذ هی :ٍیشایؾ/حزف .11

 استفبدُ ًوبییذ. حزفًیبص ثِ حزف وبهل سوَسد ًظشسٌدی داسیذ، اص گضیٌِ دسصَستی وِ 

 

:  

 تلفي دفتشچِ دس سا خَد ثتَاًٌذ پیبهه اسسبل ثب دیگشاى تب وشدُ فشاّن تٌظیوبتی تَاًیذ هی اضافِتِلیؼتهبطٍل  ؼشیك اص

 .ًوبیٌذ ثجت

 ًِوبیٌذ اسسبل ضوب اختصبصی ضوبسُ ثِ سا خاًَادگیًام سپس ٍ ًام پسٍ س *یه  ثبیذ اثتذا فشضپیط صَست ث  

 هشادی*ػلی* :هثبل ػٌَاى ثِ

 ِثبضذ هی اختیبسی اخضا سبیش * وبساوتش خض ث. 

 گیشد لشاس(  * هثالً)  وبساوتش ّویي ثبیذ خبًَادگی ًبم ٍ ًبم ثیي وِ ًوبییذ دلت. 

 دس پیبهه هتي ثخص دس سا * وبساوتش وبفیست دّیذ، تغییش خَد دلخَاُ وبساوتش ثِ سا * وبساوتش تَاًیذ هی ضوب 

 دّیذ تغییش صیش تٌظیوبت

 وٌیذ اسسبل صیش تشتیت ثِ ًیض سا دیگشی اؼالػبت تَاًیذ هی ضوب ّوچٌیي: 

 تَضیحات*خاًَادگیًام*ًام*

 سا * همذاس وبفیست ضَد ثجت تلفي دفتشچِ سد خبًَادگی ًبم ٍ ًبم اسسبل ثب هخبؼت ّش ثبضیذ هبیل وِ صَستی دس 

 .ًوبییذ حزفسا  تاؿشٍعپیاهکهتيؿشط ثخصدس 

 ًوبییذ ػالهتذاس سا ضَد ثجت آى دس هخبؼت است لشاس وِ ّبیی گشٍُ صیش دس. 

 ضذ خَاّذ اسسبل پیبهه فشستٌذُ ثشای هحتَا ایي ثب پیبهه یه صیش هىبى دس هتي ًوَدى ٍاسد صَست دس. 

 بهبًِ اظبفِ ثِ لیست هشاحل صیش سا دًجبل وٌیذ.تٌظین س خْت 
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 ولیه ًوبییذ. ایجاداضافِتِلیؼتثش سٍی .1

  .وٌیذ ٍاسد هٌبست ػٌَاى :ػٌَاى .2

ّبی اختصبصی پٌل  اص ایي لسوت، یىی اص ضوبسُ :ؿواسُگیشًذُ .3

خَد سا اًتخبة ًوبییذ. هخبؼت وذ خَد سا ثِ ایي ضوبسُ ثبیذ 

 ایدبد لیست ثِ اظبفِ ّاؿواسُّوِاًتخبة صَست دس اسسبل ًوبیذ.

 دس ضوب اختصبصی خؽَغ ولیِ اص دسیبفتی ّبی پیبهه سٍی ضذُ

 .ضذ خَاّذ اػوبل پٌل،

 خؽَغ اص یىی لسوت ایي دس هَخَد لیست اص :فشػتٌذُ .4

 اًتخبة سا هخبؼجیي ثِ پیبهه اسسبل هٌظَس ثِ خَد اختصبصی

 .ًوبییذ

پیام .5 دس هحلرخیشُ ای وِ لصذ داسیذ  ضِپَ:ّایدسیافتیپَؿِ

 پیبم دسیبفتی دس آى رخیشُ گشدد سا اًتخبة وٌیذ.

خاتوِ .6 ؿشٍع/تاسیخ  سبهبًِ ثشای ضوب ّب لسوت ایي دس :تاسیخ

 آى دس وِ وٌیذ هی تؼشیف صهاًیتاصُ یه خَد اظبفِ ثِ لیست

 تبسیخی دس ضوب هخبؼت اگش یؼٌی. وٌذ هی ػول سبهبًِ صهبًی ثبصُ

ثشای اظبفِ ضذى ثِ لیست ثخَاّذ الذام  صهبًی ثبصُ ایي اص خبسج

 .وشد ًخَاّذ ػولوٌذ، سبهبًِ 

 :ؿشٍط .7

 ُدس ایي لسوت یىی اص هَاسد ضشؼی سا اًتخبة ٍ هتٌبست ثب آى همذاس ضشغ ثشای ضوبسُ ّوشاُ سا تبیپ ًوبییذ. :ؿشطؿواسُّوشا 

o :ؿاهلًثاؿذ،خاتوًِیافتِتا،ؿشٍعًـذُتا،الفهخ،کَچکتشاص،تضسگتشاص ،خاتوِتا ،ؿشٍعتا،ؿاهل،تاتشاتشهَاسد ضشغ 

o ضَد همذاس آى ضشغ سا ٍاسد ًوبییذ. ثشای هثبل فشض وٌیذ  ثبیست دس وبدسی وِ ثبص هی ثب اًتخبة ّش یه اص هَاسد ضشغ، هی

 تاؿشٍعضًَذ، ثشای ایي هٌظَس هَسد ضشغ سا  ضشٍع هی 9121ّبیی ثِ لیست اظبفِ ضًَذ وِ ثب  لصذ داسیذ وِ ضوبسُ

 ًوبییذ. سا تبیپ هی 9121وٌیذ ٍ دس وبدس همذاس ضشغ ضوبسُ ّوشاُ ػذد  اًتخبة هی

 سا هَخَد هَاسد اص یه ّش لیست اص تَاى هی. ضَد هی تؼییي هخبؼت اص دسیبفتی هتي سٍی ثش ضشؼی لسوت ایي دس :ؿشطهتيپیاهک 

 وبساوتش ثب ثبیذ هخبؼت پیبهه هتي ،تاؿشٍع اًتخبة ثب هثبل َاىػٌ ثِ. ًوبییذ ٍاسد آى همبثل وبدس دس سا، ًظش هَسد همذاس ٍ اًتخبة

 ضوبسُ وبدس ایي گزاضتي خبلی صَست دس. گشدد اظبفِ تلفي دفتشچِ ثِ اش ضوبسُ تب ضَد ضشٍع همبثلص، وبدس دس ضذُ ًَضتِ

 .ضذ خَاّذ رخیشُ تلفي دفتشچِ دس ًوبیذ، اسسبل وِ هتٌی ّش ثب هخبؼت،

 پیبهه هتي ثبیستی ضَد رخیشُ تلفي دفتشچِ دس هَثبیلص ضوبسُ ثش ػالٍُ هخبؼت خبًَادگی ًبم ٍ ًبم ذداسی توبیل وِ صَستی دس

 : ًوبیذ اسسبل صیش فشهت ثب سا خَد

  ػضیضی*احوذ*: خاًَادگیًام*ًام*

 هبًٌذ وبساوتشی صهمبثل وبدس دس ٍ ضذُ تٌظین تاؿشٍع سٍی است ضذُ گشفتِ ًظش دس پیبهه هتي ثشای وِ ضشؼی است الصم ثٌبثشایي

 اؼالػبت تَاًیذ هی ضوب ّوچٌیي. گیشد لشاس ضذُ، تؼییي وبساوتش ّویي ثبیذ خبًَادگی ًبم ٍ ًبم ثیي وِ ًوبییذ دلت. ضَد دادُ لشاس *

 ٍاسد تلفي دفتشچِ تَظیحبت لسوت دس ضَد، هی ًَضتِ اظبفِ تَظیحبت دس وِ هؽلجی ٍ وٌیذ اسسبل صیش تشتیت ثِ ًیض سا دیگشی

 .(ًوَد استفبدُ تَاى هی دیگشی وبساوتش ّش اص * وبساوتش خبی ثِ) اضافیتَضیحات*خاًَادگیًام*ًام* : َدض هی
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هخاطثیي .8  اًتخبة داسیذ سا آًْب دس هخبؼت اؼالػبت رخیشُ ثِ توبیل وِ تلفي دفتشچِ اص ّبیی گشٍُ یب گشٍُ لسوت ایي اص :گشٍُ

 .ًوبییذ

 ایٌصَست غیش دس. ضذ خَاّذ اسسبل هخبؼت ثشای هحتَا ایي ثب پیبهه یه لسوت ایي دس هتي ًوَدى ٍاسد صَست دس :پیاهکهتي .9

 .ضذ ًخَاّذ اسسبل پیبهىی

 دس لیست ثِ اظبفِ سبهبًِ ایدبد اص ثؼذ وِ صَستی دس. ضَد هی فؼبل ضوب سبهبًِ اظبفِ ثِ لیست ثضًیذ سا لسوت ایي تیه اگش :ٍضؼیت .10

 ثؼذ وِ)سبهبًِ اظبفِ ثِ لیست ٍیشایص لسوت اص ضَد، فؼبل غیش ضوبلیست  ثِ اظبفِ سبهبًِ وِ ثخَاّیذ ضذُ تؼشیف صهبًی ثبصُ داخل

 سا ٍظؼیت تیه ٍ ضَیذ هی ٍاسد لسوت ایي ثِ( ضَد هی ًوبیبى ضوب سبهبًِ اظبفِ ثِ لیست سٍی سٍثِ سبهبًِ اظبفِ ثِ لیست ایدبد اص

 .داسیذ هی ثش

 گشدد. تٌظین ٍ فؼبل هی سبهبًِ اظبفِ ثِ لیست تاییذثب ولیه ثش سٍی  .11

 

:  

 لسوت سیبُ لیست دس سا ضَد اسػالپیبهه ّب ضوبسُ آى ثِ خَاّیذ ًوی وِ ّبیی ضوبسُ تَاًیذ هی لیؼتػیاُ اص استفبدُ ثب

 سیبُ لیست دس سا ضَد دسیبفت پیاهک ّب ضوبسُ آى اص خَاّیذ ًوی وِ ّبیی ضوبسُّوچٌیي  وٌیذ. اظبفِ اسسبلی ّبی ضوبسُ

 وٌیذ. اظبفِ اسسبلی ّبی وبسُض لسوت

 ولیه وٌیذ. ایجادلیؼتػیاُثش سٍی  .1

  .وٌیذ ٍاسد هٌبست ػٌَاى :ػٌَاى .2

ّبیی وِ لصذ  ی اسسبلی، ضوبسُدس لیست ضوبسُ ّب :ّایاسػالیلیؼتؿواسُ .3

 ًذاسیذ ثِ آًْب پیبهه اسسبل ضَد سا ثجت وٌیذ

ّبیی وِ  بسُی دسیبفتی، ضودس لیست ضوبسُ ّب :دسیافتیّایلیؼتؿواسُ .4

 لصذ ًذاسیذ اص آًْب پیبهه دسیبفت ضَد سا ثجت وٌیذ

تاؿذ .5 فؼال ایذ فؼبل  ثب اًتخبة ایي گضیٌِ، لیستی وِ ایدبد وشدُ :لیؼت

ضَد. ّش صهبًی وِ لصذ داضتیذ ایي لیست سا غیشفؼبل وٌیذ وبفیست  هی

 تیه ایي گضیٌِ سا ثشداسیذ.

 ولیه ًوبییذ. تاییذثش سٍی .6

 وٌیذ ، صیشهٌَی آى سا هطبّذُ هیٍیظُاهکاًاتسٍی ثب ولیه ثش  :
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 توبم یب خػ یه ثشای وِ هخبؼجی ّش وِ وٌیذ ایدبد اهىبًی تَاًیذ هی اًتقالپیاهک استفبدُ ثب ضوب : 

 وِ( ّبیی هَثبیل ضوبسُ یب) هَثبیل ضوبسُ ثشای پیبهه ّوبى اص ًسخِ یه، وٌذ هی اسسبل سا پیبهىی ضوب اختصبصی خؽَغ

 .ضًَذ اسسبل وٌیذ هی تؼییي لسوت ایي دس

  .وٌیذ ٍاسد هٌبست ػٌَاى :ػٌَاى .1

 

گیشًذُ .2  داسیذ لصذ ضوب وِ است ای ضوبسُ :ؿواسُ

 ّبی ضوبسُ ثشای ضًَذ هی اًدبم آى ثِ وِ ّبیی اسسبل

 تَاًیذ هی. ضًَذ( Forward) اسسبل ضوب ضذُ تؼشیف

 .ًوبییذ اًتخبة ًیض سا ّاؿواسُّوِ لسوت ایي اص

 

 یه آى تَسػ وِ است ای ضوبسُ :فشػتٌذُؿواسُ .3

 ّبی هَثبیل ضوبسُ ثِ دسیبفتی، ّبی پیبم اص ًسخِ

 .گشدًذ هی اسسبل ضوب ضذُ تؼشیف

 اًتمبل ثشای ضوب لسوت ایي دس :خاتوٍِؿشٍعتاسیخ .4

 صهبًی ثبصُ یه داسیذ سا آى ایدبد لصذ وِ پیبهىی

 شیفتؼ ثبصُ دس پیبهه اًتمبل ایي وِ وٌیذ هی ایدبد

 .ثبضذ هی فؼبل لسوت ایي دس ضوب ضذُ

 

 سا پیبهه اًتمبل خَاستیذ صهبًی اگش :ٍضؼیت .5

 سا ٍضؼیت گضیٌِ تیه تَاًیذ هی ًوبییذ غیشفؼبل

 .ثشداسیذ

 

 یتىشاس ضوبسُ ضَد، اًدبم آًْب ثِ دسیبفتی ّبی پیبم اسسبل تب وٌیذ هی تؼشیف وِ ّبیی ضوبسُ ثیي دس اگش :تکشاسیّایؿواسُتِاسػال .6

 .ًضًیذ سا تیه ایي وِ است ثْتش وِ ضَد هی اًدبم ّن تىشاسی ّبی ضوبسُ ثِ پیبم اسسبل ػجبست، ایي تیه صدى ثب ثبضذ داضتِ ٍخَد

  ;/ ,/ enter /space :وبساوتشّبی صدى ثب ٍ وشدُ ٍاسد دستی صَست ثِ سا ّب ضوبسُ ثبیست هی ضوب گضیٌِ ایي اًتخبة ثب :هؼتقیندسج .7

 .ًوبییذ ذاخ ّن اص سا آًْب

 تَخِ .ًوبییذ آپلَد سا اوسل فبیل لسوت، ایي اص ثبضٌذ اوسل فبیل دس ضوب ًظش هَسد ّبی ضوبسُ وِ صَستی دس :اکؼلفایلاصدسج .8

 .ثبضذ ًوًَِ فبیل هبًٌذ دلیمب ثبیذ اًتخبثی اوسل فبیل وِ ثبضیذ داضتِ

 .وٌیذ آپلَد سا فبیل ثبیذ لسوت ایي اص ثبضٌذ هتٌی فبیل دس ّب ضوبسُ اگش  :هتٌیاصفایلدسج .9

 سا آًْب گضیٌِ ایي صدى ؼشیك اص ثبضٌذ، ضذُ رخیشُ ضوب پٌل تلفي دفتشچِ دس ضوب هَسدًظش ّبی ضوبسُ اگش :تلفيدفتشچِاصدسج .10

 .وٌیذ اًتخبة

 .ًوبییذ حزف یب ٍیشایص سا آى تَاًیذ هی پیبهه، اًتمبل ایدبد اص ثؼذولیه ًوبییذ،  تاییذثش سٍی  .11
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 توبم یب خػ یه ثشای وِ هخبؼجی ّش وِ وٌیذ ایدبد اهىبًی تَاًیذ هی پیاهکایویل استفبدُ بث ضوب :

 ایي دس وِ الىتشًٍیىی پست ّبی آدسس ثشای پیبهه ّوبى اص ًسخِ یه، وٌذ هی اسسبل سا پیبهىی ضوب اختصبصی خؽَغ

 .ضًَذ اسسبل وٌیذ هی تؼییي لسوت

 وٌیذ ٍاسد هٌبست ػٌَاى :ػٌَاى. 

 ُلصذ ضوب وِ است ای ضوبسُ :یشًذُگؿواس 

 ثشای ضًَذ هی اًدبم آى ثِ وِ ّبیی اسسبل داسیذ

 اسسبل ضوب ضذُ تؼشیف ّبی الىتشًٍیىی پست

(Forward )ّوِ لسوت ایي اص تَاًیذ هی. ضًَذ 

 .ًوبییذ اًتخبة ًیض سا ّب ضوبسُ

 ُآى تَسػ وِ است ای ضوبسُ :فشػتٌذُؿواس 

 ضوبسُ ثِ دسیبفتی، ّبی پیبم اص ًسخِ یه

 .گشدًذ هی اسسبل ضوب ضذُ تؼشیف ّبی هَثبیل

 ثشای ضوب لسوت ایي دس :خاتوٍِؿشٍعتاسیخ 

 یه داسیذ سا آى ایدبد لصذ وِ پیبهىی ایویل

 پیبهه ایویل ایي وِ وٌیذ هی ایدبد صهبًی ثبصُ

 فؼبل لسوت ایي دس ضوب ضذُ تؼشیف ثبصُ دس

 .ثبضذ هی

 :ضذ خَاّذ اسسبل وٌیذ هی ٍاسد وِ ایویلی ّبی آدسس ثِ دسیبفتی پیبهه اص ًسخِ یه پؼتالکتشًٍیکی 

 هبًٌذ صحیح صَست ثِ سا ّب ایویل لؽفب info@yoursite.com دادى لشاس اص ٍ ًوبییذ ٍاسد www ثپشّیضیذ ایویل اثتذای دس. 

 فاصلِ یب ایٌتش هبًٌذ خذاوٌٌذُ وبساوتش ثب سا ایویل چٌذ تَاًیذ هی ضوب(space )تب ًوَدُ خذا ّن اص( ;)کاليػیوی یب( ,)کاها یب 

 .گشدد اسسبل ّب ایویل ّوِ ثشای ّوضهبى صَست ثِ پیبهه

 ثشداسیذ سا ٍضؼیت گضیٌِ تیه تَاًیذ هی ًوبییذ غیشفؼبل سا پیبهه ایویل خَاستیذ صهبًی اگش :ٍضؼیت. 

  ولیه ًوبییذ. تاییذثش سٍی 

 

 سبهبًِ دس هختلف اؼالػبت ثب ّوبًٌذ وسلا فبیل یه تَاًیذ هی هٌـیَّؿوٌذپیاهک ؼشیك اص : 

 ایي .ًوبیٌذ دسیبفت پیبهه یه صَست ثِ سا اؼالػبت ایي تَاًٌذ هی ولیذٍاطُ اسسبل ثب هخبؼجیي سپس وشدُ ثبسگضاسی

 اسسبل ٍ تَلیذ َّضوٌذ پیبهه هخبؼت تَسػ ولیذٍاطُ اسسبل ثب وِ تفبٍت ایي ثب ثَدُ َّضوٌذ اسسبل هطبثِ ثسیبس ثخص

 .گشدد هی

 ولیه ًوبییذ. ثثتهٌـیَّؿوٌذجذیذثش سٍی  .1
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 .ًوبییذ پش اوسل فبیل سادس خَد اؼالػبت سبیش ًوًَِ فبیل ؼجك ٍ وشدُ داًلَد سا فایلًوًَِ اثتذا .2

 ًبم وِ ًوبییذ دلت Sheet1 ثبیذ حتوب Sheet1 ثٌبثشایي ثبضذ 

 ًذّیذ تغییش سا ًبم ایي

 ضَد حزف ًجبیذ کلیذٍاطُ ٍ ّوشاُؿواسُ یؼٌی دٍم ٍ اٍل ستَى 

 تاؿذ.داؿتِهقذاستایذحتواکلیذٍاطُػتَى 

 وٌذ اسسبل سا ولیذٍاطُ ایي تَاًذ هی هزوَس ضوبسُ فمػ ضَد پش اگش ٍ ثبضذ خبلی تَاًذ هی هَثبیل ستَى 

 اسسبل ًیست َّضوٌذ وِ هطخص هتي یه هخبؼجیي ّوِ ثشای ثبضذ لشاس ٍ ثبضذ یىی سؽشّب ولیِ دس ٍاطُ ولیذ همذاس اگش 

 ستَى وِ است الصم ضذُ سبصی ضخصی ٍ َّضوٌذ هتي اسسبل ثشای اهب گزاضت خبلی سا هَثبیل ضوبسُ ستَى تَاى ضَد هی

 .ضَد همذاسدّی هَثبیل ضوبسُ

 ًوبییذ صیبد ٍ ون دلخَاُ ثِ تَاًیذ هی ٍ ّستٌذ اختیبسی ّب ستَى سبیش. 

 ولیه وٌیذ. هشحلِتؼذسٍیثش  .3

 ٍاسد هٌبست ػٌَاى :هٌـیػٌَاى .4

 .وٌیذ

 لسوت ایي اص :گیشًذُؿواسُ .10

 ّبی ضوبسُ اص یىی تَاًیذ هی

 لصذ وِ سا خَد پٌل اختصبصی

 اًتخبة داسیذ، آى سٍی هٌطی ایدبد

 خَاّذ ای ضوبسُ ضوبسُ، ایي. ًوبییذ

 سا خَد ّبی پیبهه هخبؼجیي وِ ثَد

 ثب. ًوَد خَاٌّذ اسسبل آى ثِ

 ایدبد هٌطی ّاؿواسُّوِ اًتخبة

 اص دسیبفتی ّبی پیبهه سٍی ضذُ

 اػوبل پٌل اختصبصی خؽَغ توبهی

 .ضَد هی

 اص ّن ٍ ػوَهی خؽَغ اص ّن تَاًیذ هی ضوب ٍ ضَد هی دادُ ًوبیص هخبؼت گَضی سٍی وِ است ایضوبسُ ّوبى :فشػتٌذُؿواسُ .5

 دّیذ. اًدبم اسسبل خَد اختصبصی خػ

 وِ وٌیذ هی ایدبد صهبًی ثبصُ یه داسیذ سا آى ایدبد لصذ وِ پیبهىی هٌطی َّضوٌذ ثشای ضوب لسوت ایي دس :خاتوٍِؿشٍعتاسیخ .6

 .ثبضذ هی فؼبل لسوت ایي دس ضوب ضذُ تؼشیف ثبصُ دس پیبهه هٌطی َّضوٌذ ایي

 .ثشداسیذ سا ٍضؼیت گضیٌِ تیه تَاًیذ هی ًوبییذ یشفؼبلغ سا پیبهه هٌطی َّضوٌذ خَاستیذ صهبًی اگش :ٍضؼیت .7

 هتي َّضوٌذ خَد سا تٌظین ًوبییذ.تَاًیذ  ّبی هَخَد دس فبیل اوسل ٍ ولیه ثش سٍی آًْب هی ثب استفبدُ اص گضیٌِ ستَى :هتيپیاهک .8

 َاّیذ وشد.ًوبیص اص هتي پیبهه سا هطبّذُ خ ، یه پیصًوایؾپیؾسٍی ثب ولیه ثش  :ًوایؾهتيپیاهکپیؾ .9

 ولیه وٌیذ.تاییذثش سٍی  .10
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 وِ پیبهىی هثال) ضذُ سبصی ضخصی پیبهه یه وِ دادُ اًدبم تٌظیوبتی تَاًیذ هی ثخص ایي ؼشیك اص :

 تجشیه تَلذ، تجشیه ثخص ایي وبسثشد ًوًَِ .ضَد اسسبل سبلیبًِ صَست ثِ ثشایص( ثبضذ هخبؼت اؼالػبت ٍ ًبم ضبهل

 ...ٍ ًبهِ ثیوِ ٍ لشاسداد اتوبم سبلیبًِ، ّبی سشٍیس پبیبى اص اؼالع ، ّب هٌبسجت تجشیه ًَ، سبل

 سبلیبًِ سبهبًِ خَدوبس صَست ثِ یؼٌی ًذاسد، سبالًِ صَست ثِ تغییش ثِ ًیبصی ثخص ایي اص استفبدُ ثشای ًوبییذ دلت 

 وشد خَاّذ اسسبل سا پیبهه

 

 ولیه ًوبییذ. ایجادپیاهکهٌاػثتیثش سٍی  .1

 .وٌیذ هی هطخص اسسبلتبى ثشای هٌبست ػٌَاى یه اثتذا هشحلِ یيا دس ضوب :ػٌَاى .2

 است ای ضوبسُ ّوبى :فشػتٌذُؿواسُ .3

 دادُ ًوبیص هخبؼت گَضی سٍی وِ

 خؽَغ اص ّن تَاًیذ هی ضوب ٍ ضَد هی

 خَد اختصبصی خػ اص ّن ٍ ػوَهی

 .دّیذ اًدبم اسسبل

 یب تَلذ تبسیخ) اسسبل تبسیخ :اسػالتاسیخ .4

 تلفي دفتشخِ دس وِ هٌبسجت تبسیخ

 .ضَد هی لحبؾ( ضَد هی هطخص

تَاى تٌظین وشد دس ّوبى  پیبهه سا هی

تَاى  هَػذ هٌبسجت اسسبل ضَد، یب هی

سٍص لجل  15صهبًجٌذی وشد یه سٍص الی 

 اص هٌبسجت اسسبل گشدد.

 ّبی هطخصِ اص تَاًیذ هی :پیاهکهتي .5

 ثخَاّیذ اگش هثبل ػٌَاى ثِ وٌیذ استفبدُ هخبؼت ّش ثشای هتي سد ضذى خبیگضیي ثشای ًَضتِ پیبهه هتي ثبالی دس وِ هخبؼجیي

 وٌیذ اظبفِ آى اداهِ ثِ سا "هجبسن تَلذت خبى" هتي سپس ٍ وٌیذ ولیه ًبم ولوِ سٍی اثتذا ثگَییذ تجشیه سا تَلذ تبسیخ

 ًوبییذ داس ػالهت سا گشدد فؼبل آًْب ثشای هٌبسجت پیبهه ایي ّستیذ هبیل وِ ّبیی گشٍُ :هخاطثیيگشٍُ .6

 سبهبًِ خَدوبس صَست ثِ یؼٌی ًذاسد، ًیبصی سبالًِ صَست ثِ تغییش ثِ ًیبصی ثخص ایي اص استفبدُ ثشای ًوبییذ دلت: هْنتَجِ

 .وشد خَاّذ اسسبل سا پیبهه سبلیبًِ

 گشدد. اگش تیه ایي گضیٌِ سا ثشداسیذ پیبهه هٌبسجتی وِ ایدبد وشدیذ غیشفؼبل هی :پیاهکهٌاػثتفؼالاػت؟ .7

 ولیه ًوبییذ. تاییذثش سٍی  .8
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  وٌیذ: هی هطبّذُ سا آى صیشهٌَی ،ّاپیام سٍی ثش ولیه : ثب 

 

 

 

 

 

دسیافتیپیاملسوت : دس   ضوب اختصبصی ضوبسُ تَسػ وِ ّبیی پیبم دسثبسُ اؼالػبتی تَاًیذ هی ّای

 .ًوبییذ هالحظِ سا اًذ ضذُ دسیبفت

 

 ضَد. دسیبفتی ایدبد هیّبی  پیبمّش پیبهه یه سوَسد دس لسوت  ثب دسیبفت 

 ثبضذ. هتي پیبهی وِ ثشای ضوب اسسبل ضذُ است دس ایي لسوت لبثل هطبّذُ هی 

 ُضوبسُ ضخصی وِ پیبهه سا ثشای ضوب اسسبل وشدُ است.فرستٌذ : 

 ُاست. : یىی اص خؽَغ ضوب وِ پیبهه ثِ آى اسسبل ضذُگیرًذ 

 ّبی احتوبلی استفبدُ ًوبییذ. تَاًیذ اص ایي وذ ثشای پیگیشی ی: وذ پیبهىی وِ ثشای ضوب اسسبل ضذُ، هکذپیگیری 

 .وٌیذ هطبّذُ سا خَد اسسبلی ّبی پیبم توبم اص لیستی ،ّایاسػالیپیام لسوت دس تَاًیذ هی : ضوب 

 ثبضذ، ثب دٍ تفبٍت، اٍل ایٌىِ دس لسوت فشستٌذُ، یىی اص  سوَسد ایدبد ضذُ، هطبثِ ثب سوَسد دسیبفت پیبم هی

ای وِ ثِ آى پیبهه اسسبل  ضوبست وِ تَسػ آى پیبهه اسسبل اًدبم ضذُ ٍ دس لسوت گیشًذُ ضوبسُ خؽَغ

 ثبضذ. ثبضذ، وِ ضبهل هَاسد صیش هی ّب هی ٍ تفبٍت دیگش دس ثخص گضیٌِ ایذ. وشدُ

 ٌِّب: گضی 

اًذ سا هدذد اسسبل وٌیذ. ثَدُ ّبیی وِ هسذٍد تَاًیذ اسسبل سا ثشای ضوبسُ هی:ّایهؼذٍدؿذُاسػالهجذدتِؿواسُ

ّبیی وِ پیبم اسسبل ًطذُ، هدذداً اسسبل ًوبییذ. تَاًیذ ثشای ضوبسُ ثب ولیه ثش سٍی ایي گضیٌِ هی:ّااسػالهجذداسػالًـذُ

 ّبی دیگش تَسػ ایي گضیٌِ اسسبل وٌیذ. تَاًیذ پیبم فؼلی سا ثشای ضوبسُ یب ضوبسُ هی :اسػالتِدیگشاى

 ثب ولیه سٍی ایي گضیٌِ، ّضیٌِ ًْبیی اسسبل پیبهه سا هطبّذُ خَاّیذ وشد. :کاسػالیقیوتتوامؿذُپیاه
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 ُاسسبل خَد سا هطبّذُ ًوبییذ. ٍظؼیتتَاًیذ  دس ایي ثخص ثب ولیه ثش سٍی خضئیبت، هی: گیشًذ 

 

 

 

 هَسد آیب گشفتِ، هی لشاس وبسضٌبسبى ثشسسی َسده ثبیذ اسسبلتبى اگش یب ٍ. ًِ یب ضذُ اًدبم ضوب اسسبل وِ ضَد هی هطخص اسسبل، ٍظؼیت ستَى دس 

 .ثَد خَاّذ هالحظِ لبثل تَظیحبت لسوت دس آى ػلت ثبضذ، ًگشفتِ لشاس ضشوت وبسضٌبسبى تبییذ هَسد اگش .خیش یب گشفتِ لشاس ٌبسبىوبسض تبییذ

 خَد دسیبفتی ّبی پیبم توبم اص لیستی ،دسیافتیحزفؿذُّایپیام لسوت دس تَاًیذ هی ضوب:  

 .وِ لجالً حزف وشدُ ثَدیذ وٌیذ هطبّذُ سا

 تَاًیذ آى پیبم سا اًتخبة ًوبییذ ٍ اص لسوت پبییي سوَسدّب، دووِ ثبصیبثی سا ولیه ًوبییذ. دس صَست ًیبص ثِ ثبصیبثی پیبم، هی 

 سا خَد اسسبلی ّبی پیبم توبم اص لیستی ،ؿذُحزفاسػالیّایپیام لسوت دس تَاًیذ هی ضوب:  

 .ثَدیذ وشدُ حزف لجالً وِ وٌیذ ُهطبّذ

 ًوبییذ ولیه سا ثبصیبثی دووِ سوَسدّب، پبییي لسوت اص ٍ ًوبییذ اًتخبة سا پیبم آى تَاًیذ هی پیبم، ثبصیبثی ثِ ًیبص صَست دس. 

 

 :وٌیذ هی هطبّذُ سا آى صیشهٌَی ،پـتیثاًی سٍی ثش ولیه ثب: 

 

 

 

 

 ولیه ثب تَاًیذ هی داسیذ دسخَاستی یب آهذُ ثَخَد ضوب ثشای هطىلی بی سَال سبهبًِ ثب وبس حیي دس دسصَستیىِ:  

 .گَیٌذ هی تیکتایجاد وبس ایي ثِ اصؽالح دس وِ فشهبییذ، هؽشح آًشا جذیذدسخَاػت گضیٌِ سٍی ثش

دقتًواییذکِ:

 هحبٍسُ ٍ تلفٌی توبس الفثشخ ثَد، خَاّذ پیگیشی ٍ استٌبد لبثل ٍ ضذُ ثجت وتجی صَست ثِ ضوب ّبی دسخَاست تیىت ؼشیك اص 

 .گشدد هی اسخبع ِهشثَؼ ٍاحذ ثِ دلیمبً ضوب دسخَاست ّوچٌیي ثبضذ، ًوی استٌبد لبثل وِ ضفبّی

 ًِدسخَاست اسسبل تىشاس اص ثٌبثشایي ثذٌّذ، سا ضوب پبسخ وبسضٌبسبى تب ثوبًیذ هٌتظش ثبیذ ٍ ثَدُ آفالیي صَست ثِ پطتیجبًی سبهب 

 .وٌیذ خَدداسی
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 ضذ خَاّیذ آگبُ پیبهه یب ایویل تَسػ ضَد دادُ پبسخ وبسضٌبسبى تَسػ ضوب سخَاستد وِ ٌّگبهی. 

 ِدست ثِ گبُ ّیچ وِ چشا ًذّیذ پبسخ ضَد هی اسسبل ضوب ثشای سسبًی اؼالع خْت وِ پیبهىی یب سسبًی اؼالع ایویل ثِ ػٌَاى ّیچ ث 

 .سسیذ ًخَاّذ هب

 ثضًیذ سا پیگیشی گضیٌِ ثبیذ پطتیجبًی پبسخ هطبّذُ ثشای. 

 تیىت ایدبد اص دّیذ پبسخ هدذدا ّستیذ هبیل ٍ اًذ دادُ سا ضوب پبسخ پطتیجبًی ثخص ٍ ایذ وشدُ ایدبد دسخَاستی وِ صَستی دس 

 .دّیذ اسائِ سا خَد دسخَاست پیگیشی گضیٌِ صدى ثب هحبٍسُ ّوبى دس ٍ ًوبییذ خَدداسی خذیذ

 خذیذ هَظَع ثشای ًوبییذ، خَدداسی هَخَد ّبی تیىت دس آى ؼشح اص ًوبییذ هؽشح سا خذیذی هَظَع ّستیذ هبیل وِ صَستی دس 

 .ًوبییذ ایدبد خذیذ دسخَاست

 تیىت وِ داسیذ هْلت پطتیجبًی تَسػ تیىت ضذى ثبص اص لجل تب ضذیذ هٌصشف دسخَاستتبى اسائِ اص تیىت ایدبد اص ثؼذ وِ صَستی دس 

 .داضت ًخَاّذ ٍخَد حزف اهىبى دیگش ضَد ثبص بًبىپطتیج تَسػ ضوب تیىت وِ صَستی دس ٍ ًوبییذ حزف سا خَد

 هثالً دّیذ، ضشح وبهل صَست ثِ سا هطىل ثبیذ ضوب ٍ ًیست ضوب هطىل خشیبى دس پطتیجبًی ٍاحذ وِ ثگیشیذ ًظش دس سا هَظَع ایي 

 روش سا وشدیذ بلاسس آى اص وِ ای ضوبسُ ٍ سبػت ٍ تبسیخ پیبهه، هتي ثبیذ است ًطذُ اسسبل هطخصی تبسیخ دس پیبهه یه اگش

 .ًوبییذ

 ٍاحذ ثِ ٍ ضذُ خَاًذُ پطتیجبًی تین تَسػ وِ است هؼٌی ثذیي ثبضذ تشسػیحالدسؿذُهالحظِ تیىت ٍظؼیت وِ صَستی دس 

 .ثوبًیذ پبسخ هٌتظش ثبیذ ثٌبثشایي است، ضذُ اسخبع هشثَؼِ

 است ًجَدُ فَق اصَل ؼجك ضوب تیىت یب ًذاسد ٍخَد هحبٍسُ ی اداهِ ثِ ًیبصی یؼٌی است ؿذُسد ضوب تیىت ٍظؼیت اگش. 

تشایایجادتیکت:

  ولیه ًوبییذ. یه فشم ّوبًٌذ فشم سٍثشٍ  دسخَاػتجذیذثش سٍی

  سا هطبّذُ خَاّیذ ًوَد.

 ّبیدسخَاست وِ آًدبیی اص ًوبییذ، اًتخبة یبصً حست ثش سا اٍلَیت 

 یوبسّب ثشای فمػ لؽفبً ضَد هی دادُ پبسخ سشیؼتش ثبال فَسیت ثب

، تاال، ػادی، پاییيّب:  اٍلَیت .ًوبییذ استفبدُ فَسیت ایي اص ظشٍسی

 اضطشاسی

 دسج  اص ٍ وٌیذ اًتخبة خَد دسخَاست ثشای یهٌبسج ػٌَاى :ػٌَاى

 خذاً «...ٍ|هـکل|دسخَاػت|ػَال|ػالم» هبًٌذ ولی ّبیػٌَاى

 .ضذ ًخَاّذ دادُ پبسخ ضوب تیىت وِ چشا وٌیذ خَدداسی

 تؼدت ػالهت یب( ؟؟؟؟؟) سَال ػالهت غیشهؼوَل تؼذاد ثشدى ثىبس اصهتي دسخَاست خَد سا تبیپ ًوبییذ.  :تؿشحدسخَاػ  )!!!!(

 دس وِ داسد اّویت ثسیبس .گزاسد هی خَاًٌذُ سٍی هٌفی ثیشأت ٍ وشدُ خبسج سسوی حبلت اص سا ضوب هتي وِ چشا ًوبییذ خَدداسی

( فیٌگلیص) فبسسی صثبى ثشای اًگلیسی حشٍف اص استفبدُ. ضَد استفبدُ فبسسی صثبى ٍ حشٍف اص تٌْب پطتیجبًی سیستن اص استفبدُ

 .ًوبییذ استفبدُ سسوی ادثیبت اص ثٌبثشایي ثبضذ هی سسوی ًبهِ یه ّوبًٌذ تیىت اسسبل وِ ًوبییذ دلت .ثبضذ ًوی هؽلَة

 ٌّگبهی وِ ثِ تیىت ضوب پبسخ دادُ ضَد، پیبهه ثب اًتخبة ایي گضی :دسٌّگامپاػخگَییاصطشیقاسػالپیاهکاطالعدادُؿَد ،ٌِ

 سسبًی ثشای ضوب اسسبل خَاّذ ضذ. اؼالع

 ِدس صَستی وِ ًیبص ثِ اسسبل فبیل پیَست ّوشاُ ایي تیه ثبضذ اص ایي لسوت فبیل هَسد ًظش سا اًتخبة ًوبییذ، پس اص  :فایلضویو

 ثجت ضَد. تىویل هَاسد ثبال، ثش سٍی تبییذ ولیه ًوبییذ تب تیىت ضوب
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 تصَیش/ ضٌبسٌبهِ یب هلی وبست تصَیش: لجیل اص هذاسوی اسسبل خْت اسػالهذاسک ثخص اص تَاًیذ هی ضوب: 

 . ًوبییذ استفبدُ الصهِ هذاسن سبیش ٍ تؼْذًبهِ ٍ هدَص تصَیش/ ثبثت تلفي سٌذ یب لجط تصَیش/هَثبیل سٌذ یب لجط

 :کِتاؿیذداؿتِتَجِ

 پسًَذ ثب ّبیی فبیل یذتَاًهی تٌْب لسوت ایي اص  jpeg  /  png  /  gif   ًوبییذ اسسبل. 

 گشفت ًخَاّذ لشاس تبییذ هَسد ضوب هذسن ػىس ًجَدى ٍاظح صَست دس. 

 است الضاهی هلی وبست وپی پیبهه، اسسبل ٍ اختصبصی خػ خشیذ ثشای. 

 الضاهیست سسوی صًبهِسٍ یب سیسأت آگْی اسبسٌبهِ، اٍل صفحِ وپی ّب ضشوت ٍ ّب سبصهبى ّب، اسگبى ثشای. 

 وٌیذ ػول صیش صَست ثِ ػىس حدن وبّص ثشای: 

 (.گشدد هی ًصت Office افضاس ًشم ًصت ثب افضاس ًشم ایي) ًوبییذ ثبص Microsoft Office Picture Manager افضاسًشم ثب سا ػىس :1

 .ضَیذ Edit Picture هٌَی ٍاسد :2

 .وٌیذ اًتخبة سا Web-Large گضیٌِ PreDefine گضیٌِ اص ٍ وشدُ ولیه Resize آیتن سٍی ساست سوت اص :3

 .وٌیذ اًتخبة سا Web Page گضیٌِ ٍ ثشگضیذُ سا Compress گضیٌِ هشتجِ ایي ٍ وشدُ ولیه Edit Picture آیتن سٍی هدذداً :4

 ، اسسبل ًوبییذ.اسػالهذاسکجذیذٍ اص ؼشیك  رخیرُػىس سا  :5

یاسػالهذاسک:ًحَُ

  ٌِجذیذثش سٍی گضی هذاسک ولیه  اسػال

 ًوبییذ.

 .ًَع هذسن سا هطخص ًوبییذ 

  فبیل سا اًتخبة ًوبییذ )فبیل هَسدًظش ؼجك

 تَظیحبتی وِ دس ثٌذ لجلی روشضذ، ثبضذ(

 ولیه ًوبییذ تب فبیل هَسد ًظش ثبسگضاسی ٍ اسسبل ضَد. تاییذثش سٍی 

 

هَسد ًیبص خَد الذام ًوبییذ. لجل اص  تَاًیذ ًسجت ثِ سفبسش خػ یب خؽَغ هی ػفاسؽخط: اص ؼشیك ثخص  

 ثبیست اثتذا تؼشفِ خؽَغ ٍ ضشایػ هٌذسج دس ایي ثخص سا هؽبلؼِ ًوبییذ. ایٌىِ ضوب خؽی سا سفبسش دّیذ هی

 ًوبییذ هالحظِ سا ّب ضوبسُ تؼشفِ ضوبسُ استؼالم اص لجل لؽفب 

 ضذ خَاّذ وسش ضوب حسبة اص ضوبسُ ّضیٌِ وِ ًوبییذ دلت 

 ضذ ًخَاّذ ثبصگشداًذُ ٍ ضذُ وسش خَدوبس صَست ثِ ّضیٌِ وِ چشا ًوبییذ داسی خَد خذا تستی ضوبسُ سفبسش یب ٍ هَسد ثی استؼالم اص. 

 ِخَدداسی پطتیجبًی ثخص اص هىشس ّبی پیگیشی اص ٍ ًوَدُ صجش استؼالم پبسخ دسیبفت تب ثٌبثشایي ثَدُ ثش صهبى ووی ضوبسُ استؼالم پشٍس 

 فشهبییذ

 است ًیبص صهبى سبػت 48 الی 24 ضوبسُ ضذى فؼبل تب پشداخت صهبى اص 

 ًوبیٌذ هی اسائِ اپشاتَسّب وِ است ّبیی لیوت اسبس ثش ضذُ اسائِ ّبی لیوت 

 اگش هثبل ػٌَاى ثِضذ.  خَاّذ پیگیشی ثؼذ سٍص اداسی سبػت اٍلیي دس ضَد پشداخت یب استؼالم اداسی غیش سبػت دس ضوبسُ وِ صَستی دس 

 ضذ خَاّذ اػالم ضٌجِ سٍص آى ًتیدِ ضَد استؼالم یب پشداخت 12 تسبػ پٌدطٌجِ ای ضوبسُ
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 صَست ایٌىِ لصذ سفبسش خؽَغ خذهبتی سا داسیذ، لؽفبً حتوب ضشایػ خؽَغ خذهبتی وِ دس ایي ثخص گٌدبًذُ ضذُ هؽبلؼِ ثفشهبییذ. دس 

  :ػفاسؽخط

  ولیه ًوبییذ. ػفاسؽخطثش سٍی 

 ُبة ًوبییذ.سا اًتخ )سفبسضی، غیشسفبسضی( ًَعؿواس 

 ثَدى خػ سا هطخص وٌیذ چٌذسقوی 

 خَد سا ٍاسد ًوبییذ. ؿواسُدسخَاػتی 

 دسج ًوبییذ. ؿشحتَاًیذ دس لسوت  ثبضذ، هی دسصَستیىِ ًیبص ثِ دسج تَظیحبتی هی  

دقتًواییذکِ:

 ًوبییذ خَدداسی هَسد ثی استؼالم ّشگًَِ اص. 

 ثبتطىش، هبًٌذ ) تَظیحبت ثخص دس غیشظشٍسی ّبی هتي ًَضتي اص ٌبثشایيث ثبضذ هی ضوب خَد ثشای اؼالػبتی دسج ثشای تَظیحبت 

 .ًوبییذ خَدداسی خذاً... ( ٍ ًوبییذ پیگشی لؽفبً

 ًوبییذ اًتخبة سا ًظش هَسد وبسثش خَاّیذ، هی خَد وبسثش ثِ تخصیص خْت سا ضوبسُ یه وِ صَستی دس. 

 ضذ ًخَاّذ اًدبم ضوبسُ ثجت ثبضذ ًبلص( خبًَادگی ًبم ٍ ًبم دلیك، هلی،آدسس وذ) ضوب وبسثش اؼالػبت وِ صَستی دس 

o لشاسدّیذ ثبصثیٌی هَسد ٍ وشدُ چه دلت ثب سا خَد وبسثش هطخصبت ،استؼالم اص لجل ثٌبثشایي 

o ثبضذ ًوی پزیش اهىبى ػٌَاى ّیچ ثِ خػ هبلىیت تغییش لبثلیت وبسثش، یه ًبم ثِ ضوبسُ خشیذ اص پس ثفشهبییذ دلت. 

o ًخَاّذ ٍخَد وبسثش ثِ ضوبسُ اًتمبل اهىبى ػٌَاى ّیچ ثِ وٌیذ تٌظین خَدتبى وبسثشی ًبم سٍی سا شوبسث وِ صَستی دس 

 .داضت

 :ػفاسؽخطثاتت

 حقیقیخطػفاسؽخْت ًیبص هَسد هذاسن: 

 خػ صبحت هلی وبست وپی -

 خػ هبله ًبم ثِ ثبثت تلفي لجط آخشیي وپیٍ  اصل -

 ٍ ثبسگزاسی آى تَسػ فشم صیش  داًلَد ٍ تکویل فرم ثبت ًام -

 خطَطٍحقَقیخطػفاسؽ خْت ًیبص هَسد هذاسنPRI 

 خػ صبحت هلی وبست وپی -

 خػ هبله ًبم ثِ ثبثت تلفي لجط آخشیي وپی ٍ اصل -

 ٍ ثبسگزاسی آى تَسػ فشم صیش   داًلَد ٍ تکویل فرم ثبت ًام -

 ضشوت سسوی سٍصًبهِ آخشیي اسسبل -

 ضشوت تبسیس آگْی اسسبل -

 ضشوت ًوبیٌذُ ًبهِ هؼشفی اسسبل -



http://login.niazpardaz.com/LineRequest/DownloadSample
http://login.niazpardaz.com/LineRequest/DownloadSample
http://login.niazpardaz.com/LineRequest/DownloadSample
http://login.niazpardaz.com/LineRequest/DownloadSample
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فشهاییذتتَجِصیشًکاتتِلطفا

 داضت خَاّذ لبًًَی پیگشد ٍ ضذُ هچ هخبثشات تَسػ هغبیشت ّشگًَِ ٍ ضَد پش خػ هبله تَسػ ثبیذ الضاهبً ًبم ثجت فشم. 

 گشدد هی فؼبل غیش خػ صَست ایي غیش دس ًوبیذ اسسبل ّفتِ یه هذت ظشف سا لجط ٍ فشم اصل است هَظف وبسثش. 

 افتبد خَاّذ تؼَیك ثِ خػ خشیذ سًٍذ ٍ ضذُ تبییذ ػذم هذاسن اسسبل ّبی فبیل ًجَدى ٍاظح صَست دس. 

 بضذث ویلَثبیت 500 ثبیذ حذاوثش فبیل حدن. 

 

  : 

 دٍس ساُ اص خَد، اصلی هَثبیل ضوبسُ اص هختلف هَاسد ثِ هشثَغ وذّبی اسسبل ثب تَاًیذ هی کٌتشلاصساُدٍس لسوت دس

 ًوبییذ. وٌتشل سا سبهبًِ

 اسػالپیاهکتکی 

 :فشهبییذ اسسبل خَد سبهبًِ اختصبصی خػ ثِ ّوشاُ تلفي اص سا صیش وذ تىی پیبهه اسسبل خْت

@send@ُهتي@ؿواس 

 هثبل:

@send@912000@ ...هتي

 هـاّذُهیضاىاػتثاس 

 :ًوبییذ اسسبل خَد اختصبصی خػ ثِ ّوشاُ تلفي اص سا صیش وذ خَد پٌل اػتجبس هطبّذُ ثشای

@credit 

 

 ّایدسیافتیپیاهک 

 :ذًوبیی اسسبل خَد اختصبصی خػ ثِ ّوشاُ تلفي اص سا صیش وذ دسیبفتی ّبی پیبهه ٍظؼیت خالصِ هطبّذُ ثشای

@inbox 



 

 اسػالیّایپیاهک 

 :ًوبییذ اسسبل خَد اختصبصی خػ ثِ ّوشاُ تلفي اص سا صیش وذ اسسبلی ّبی پیبهه تؼذاد هطبّذُ ثشای

@outbox 
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 ُاػتؼالمؿواس

 :ًوبییذ اسسبل خَد اختصبصی خػ ثِ ّوشاُ تلفي اص صیش وذ اختصبصی ضوبسُ استؼالم خْت

@number@ُؿواس 

 :هثبل

@number@100012345 

 ؿاسطکاستش 

 پٌل اگش وِ وٌیذ دلت وٌیذ، اسسبل خَد اختصبصی خػ ثِ سبهبًِ دس ضذُ ثجت هَثبیل اص سا صیش وذ وبسثش ثِ ضبسط تخصیص خْت

 وٌیذ ٍاسد سا ًظش هَسد وبسثش ًبم username خبی ثِ ٍ ًوَدُ ٍاسد ػذد ثِ ّستیذ ػذدی اگش ٍ سیبل ثِ سا اػتجبس است سیبلی ضوب

@charge@username@اػتثاس 

هثبل:

@charge@ali@10000

 : 

 وسش...( ٍ اهىبًبت فؼبلسبصی، پیبم اسسبل ثبثت) ضوب پٌل اص وِ ّبیی ّضیٌِ توبم تَاًیذ هیّبی هبلی  تشاوٌص ثخص دس

 فِاظب...( ٍ حسبة ضبسط یب، ًطذُ اسسبل ّبی پیبم ّضیٌِ ثشگطت ثبثت) ضوب پٌل ثِ وِ ّبیی ّضیٌِ توبم ّوچٌیي ضَد، هی

 .ًوبییذ هالحظِ سا ضَد هی

 

 

 

 تَاًیذ تشاوٌص هَسد ًظش سا خستدَ وٌیذ ّب هی اص هٌَی خستدَ دس تشاوٌص 

 ّب داضتِ ثبضیذ تَاًیذ یِ خشٍخی اص گضاسش تشاوٌص اص ولیذ خشٍخی ثِ اوسل هی 
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 وٌیذ ، صیشهٌَی آى سا هطبّذُ هیتٌظیواتثب ولیه ثش سٍی  :

 

 

 

 

 تَاى اًدبم داد: ، تٌظیوبت صیش سا هیهیتٌظیواتػوَدس ثخص  : 

 

  سسبًی ضَد اؼالع پیاهکٍ  ایویلدس ٌّگبم ٍسٍد ثِ سبهبًِ اص ؼشیك 

 سسبًی ثِ ضوب ٍ وبسثشاًتبى. فشض خْت اؼالع تؼییي ضوبسُ پیص 

 ثصَست صؼَدی هشتت ضَد. براساس زهاى دریافتّبی دسیبفتی  پیبم 

 ثشای ٍسٍد ثِ سبهبًِ: ّای هجاز پی آدرس آی  

o 1.191619191پی آدسس سا دس یه خػ ٍاسد ًوبییذ: هبًٌذ:  آی 

o پی آدسس، آدسس ضشٍع ٍ پبیبى سا ثب فبصلِ یب خػ تیشُ اص ّن خذا وٌیذ ثشای هطخص وشدى هحذٍدُ آی 

 29392619292-2939261929211                                                                                       هثبل:                  

o پی آدسس هحذٍد خَاّذ ضذ. ّبی هدبص وبسثشاى ًیض ثِ ایي آی پی آدسس ثب هطخص وشدى آی 

  ولیه ًوبییذ تب تٌظیوبت خذیذ رخیشُ گشدد. تاییذ، ثش سٍی تٌظیواتپس اص اػوبل 
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 تَاًیذ هطخصبت خَد سا ٍیشایص وٌیذ. ، هیتغییشهـخصاتدس ثخص  : 

 

 ثبضذ. لبثل ٍیشایص ًوی ًامکاستشی 

 ثبضٌذ. لبثل ٍیشایص هی ایویلٍ  کلوِػثَس، ًامخاًَادگی، ًام 

  ًیض آى ولوِ ػجَس خذیذ تکرار کلوِ ػبَر ٍ دس وبدس  کلوِػثَسجذیذ، کلوِ ػبَرثبیست اثتذا دس وبدس  ، هیکلوِػثَسثشای ٍیشایص

 سا تبیپ ًوبییذ.

  ولیه ًوبییذ. تاییذسپس ثش سٍی 

:  

 تىشاسی هتي آى تبیپ ثِ ًیبص وِ خبیی دس ٍ ًوبییذ، تؼشیف سا پشتىشاس ٍ پشوبسثشد هتَى تَاًیذ هی هتَىػشیغ استفبدُ ثب

 .ًوبییذ استفبدُ آى اص داسیذ،

  ولیه ًوبییذ. ثثتهتيػشیغثش سٍی 

 هٌبسجی اًتخبة ًوبییذ. ػٌَاى 

 ُصی لبثل ىِ لصذ داسیذ ایي هتي فمػ دس ثخص خبدس صَستی :هَسداػتفاد

هثالً لصذ داسیذ فمػ اًتخبة ثبضذ، آى ثخص سا اص ایي لسوت اًتخبة ًوبییذ، 

ای ثتَاًیذ اص ایي هتي سشیغ استفبدُ وٌیذ، وبفیست هَسد  دس ثخص اسسبل هٌؽمِ

 ای تٌظین وٌیذ. استفبدُ سا ثش سٍی اسسبل هٌؽمِ

 هتي هَسد ًظش سا دسج ًوبییذ :هتي 

 ایي گضیٌِ، ٍ ولیه ثش سٍی تبییذ، هتي هَسدًظش دس ثخص هَسد استفبدُ وِ تؼییي وشدیذ فؼبل  ثب اًتخبة :هتيػشیغفؼالتاؿذ

 ّبی آتی ًذاسیذ. ضَد ٍ ًیبص ثِ تبیپ هدذد آى دس اسسبل هی

  ولیه ًوبییذ. تاییذثش سٍی 
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 دس سا خَد پٌل دسیبفتی ّبی  پیبههURL  چٌذ یب یه وشدى ٍاسد ثب تَاًیذ هی اًتقالتشافیک لسوت دس:  

 :ًوبییذ ػول صیش تشتیت ثِ ٍ ًوَدُ ولیه تشافیکاًتقالایجاد سٍی هٌظَس ثذیي وٌیذ هطبّذُ ٍ دسیبفت ًظش هَسد سبیت

 

 ػٌَاى هٌبسجی ٍاسد ًوبییذ. :ػٌَاى 

 ُاسسبل ضوب ضذُ تؼشیف ایٌتشًتی آدسس ثشای ضًَذ هی اًدبم آى ثِ وِ ّبیی اسسبل داسیذ لصذ ضوب وِ است ای ضوبسُ :ؿواسُگیشًذ 

(forward )ًوبییذ اًتخبة ًیض سا ّاؿواسُّوِ لسوت ایي اص تَاًیذ هی. ضًَذ. 

 ًُوبییذ اًتخبة سا آى اص دسیبفتی ّبی پیبهه اسسبل اًدبم ثشای پٌل اختصبصی ّبی ضوبسُ اص یىی:ؿواسُفشػتٌذ. 

 ِدس اًتمبل ایي وِ وٌیذ هی ایدبد صهبًی ثبصُ یه داسیذ سا آى ایدبد لصذ وِ پیبهىی اًتمبل ثشای لسوت ایي دس :تاسیخؿشٍع/خاتو 

 .ثبضذ هی فؼبل لسوت ایي دس ضوب ضذُ تؼشیف ثبصُ

 

 آدسعایٌتشًتیURL: آدسس ثِ دسیبفتی پیبهه ّش اص ًسخِ هی URL آدسس وشدى ٍاسد دس ضذ خَاّذ دادُ اًتمبل ضوب ًظش هَسد 

 ًوبییذ ٍاسد http ٍ www//: ّوشاُ ثِ سا آدسس ضذ خَاّذ یشفؼبلغ سشٍیس ثَدى اضتجبُ صَست دس ًوبییذ، دلت ایٌتشًتی

 http://www.yoursite.com/yourpage :                                                                                       هثبل ػٌَاى ثِ

 

o پبساهتشّبی اص  $TEXT$  ٍ $TO$ ٍ $FROM$   ِوٌیذ استفبدُ فشػتٌذُؿواسُ ٍ گیشًذُؿواسُ ،پیاهکهتي ثشای تشتیت ث 

  . ًوبییذ خذا   &  وبساوتش ثب سا پبساهتشّب

 

o هتذ تَسػ اؼالػبت GET ِضذ خَاّذ اسسبل ًظش هَسد آدسس ث 

http://www.yoursite.com/yourpage?text=$TEXT$&from=$FROM$&to=$TO $                                :هثبل ػٌَاى ثِ



 هتيپیاهکEncodeاگش لصذ داسیذ هتي پیبهه ثصَست سهضگزاسی ضذُ اسسبل ضَد، ایي گضیٌِ سا اًتخبة وٌیذ. :ؿَد؟ 

 )ثشداسیذ سا ٍضؼیت گضیٌِ تیه هیتَاًیذ ًوبییذ فؼبل غیش سا اًتمبل خَاستیذ صهبًی اگش :ٍضؼیت)فؼال/غیشفؼال. 
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 اػالًات هْن:  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِی ّستٌذ وِ پس اص ٍسٍد ثِ پٌل پیبهىی، ثِ صَست وبدسّبی سًگی دس صیش ًَاس اؼالػبت سسبًِ هطبّذُ ّبی اػالًبت هْن، اؼالػی

 دس تصَیش  فَق( 3)ضوبسُ  خَاّیذ وشد.

 ّب سا هؽبلؼِ ًوبییذ، تب اص ثشٍص هطىل ٍ خؽب دس سیستن خلَگیشی ضَد. ثبیست حتوبً ایي اؼالػیِ پس اص ٍسٍد ثِ پٌل هی 

 ضَد وِ ًطبى اص اّویت ثبالی آى  یش اص صفحِ پیطخَاى دس توبهی صفحبت دیگش ثِ ّویي صَست ًوبیص دادُ هیایي اػالًبت هْن، ثغ

 ثبضذ. هی

 ِضَد. ثٌذی هی ثبضذ وِ ثِ چْبس سًگ صیش تمسین ّب ثشاسبس سؽح اّویت آى آگْی هی ًَع سًگ ایي اؼالػی 

 ّستٌذ. سػاًیاطالعًبت ایي ًَع اػالًبت، ثِ ػٌَاى اػال: 

 اًذ. ظشٍسیست حتوبً ثِ ایي ّطذاسّب تَخِ الصم داضتِ ثبضیذ. دسًظش گشفتِ ضذُ ّـذاسثِ ػٌَاى اػالًبت  :                     

 ت اص ثمیِ هَاسد ثیطتش است. دٌّذ، وِ سؽح اّویت تَخِ ثِ ایي اػالًب اؼالع هی تشٍصهـکلدسػاهاًِایي ًَع وبدسّب، اص :

 ًظش دس  هَسدهـکلتشطشفؿذى سسبًی ای ثِ سًگ سجض ثِ هٌظَس اؼالع صهبًیىِ هطىالت هَخَد ثشؼشف ضذ، اؼالػیِ:                        

 ضَد. لسوت اػالًبت ًوبیص دادُ هی.................................

 .تَخِ ثِ توبهی هَاسد فَق الضاهیست 

 ضَد تب ثب دلت ٍ تَخِ ثِ ایي ّطذاسّب، اص هطىالت خلَگیشی ضَد. ّب دس توبهی صفحبت پٌل پیبهىی ًوبیص دادُ هی ي اؼالػیِای 
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 آتی

 صسد

 ػثض

 قشهض
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 ارسال سریغ پیاهک:  .4

 ٍ بًسشیؼ لسوت ایي ووه ثب تَاًیذ هی ثبضیذ وِ سبهبًِ خبی ّش دس ضوب ثبضذ، هی سریغ ارسال ثشای دس تصَیش صیش( 4)ضوبسُ  لسوت ایي

  .ًوبییذ اسسبل سا خَد ًظش هَسد هتي ،پیبهه اسسبل هبطٍل ثِ هشاخؼِ ثذٍى

 

 

 

 

 

 

 

 ثبضٌذ هی فؼبل اسسبل، ثشای پٌل اختصبصی ّبی ضوبسُ تٌْب لسوت ایي دس. 

  ی همبثل سا هطبّذُ خَاّیذ وشد: ، پٌدشُاسػالػشیغپیاهکثب ولیه ثش سٍی 

  اًتخبة ًوبییذ ، یىی اص خؽَغ سافشػتٌذُؿواسُاص لسوت 

 ّبیی وِ لصذ اسسبل پیبهه ثشای آًْب سا داسیذ دس ایي وبدس ٍاسد ًوبییذ، پس اص دسج ّش ضوبسُ، اص ایٌتش  : ضوبسُؿواسُگیشًذگاى

 تَاًیذ استفبدُ وٌیذ. هی

 هتي هَسدًظش خَد سا دسج ًوبییذ :هتيپیاهک 

  ولیه ًوبییذ. اسػالثش سٍی 

  ِهشاخؼِ پیبهه اسسبل صفحِ ثِ ایٌىِ ای اص پٌل لشاس داسیذ ثذٍى ثب ٍخَد ایٌىِ دس ّش صفحِهضیت اسسبل سشیغ پیبهه ایٌست و 

 .تَاًیذ پیبهىی سا اسسبل وٌیذ هی ًوبییذ

4 



 

 53 صفحِ|پیاهکییػاهاًِ   

 

 اػالًات: یتابلَ .5

ثبضذ وِ دس صفحبت لجل تَظیح دادین، ثب ایي تفبٍت وِ ایي ستَى اػالًبت  هی  ایي لسوت ًیض ّوبًٌذ لسوت اػالًبت هْن

 وٌیذ. صفحِ پیطخَاى هطبّذُ هی سا فمػ دس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تَخِ ٍ اّویت ثِ ایي اػالًبت ًیض ظشٍسیست 

 

 ّبیی است وِ دس لسوت اػالًبت هْن تَظیح دادُ ضذ: وبدسّب حبٍی ّوبى پیبم  سًگ 

 ّستٌذ. سػاًیاطالعایي ًَع اػالًبت، ثِ ػٌَاى اػالًبت : 

 اًذ. ظشٍسیست حتوبً ثِ ایي ّطذاسّب تَخِ الصم داضتِ ثبضیذ. دسًظش گشفتِ ضذُ ّـذاسثِ ػٌَاى اػالًبت :                      

 دٌّذ، وِ سؽح اّویت تَخِ ثِ ایي اػالًبت اص ثمیِ هَاسد ثیطتش است.  اؼالع هی تشٍصهـکلدسػاهاًِایي ًَع وبدسّب، اص: 

هَسد ًظش دس  هـکلتشطشفؿذىسسبًی  ای ثِ سًگ سجض ثِ هٌظَس اؼالع : صهبًیىِ هطىالت هَخَد ثشؼشف ضذ، اؼالػیِ                       

 ضَد. لسوت اػالًبت ًوبیص دادُ هی.................................
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 ًوَدارّا:  .6

 وٌیذ. ًوَداس سا دس ایي لسوت هطبّذُ هیسِ ًَع 

 ّایػاهاًِدسّفتِگزؿتًِوَداستؼذاداسػال: 

 گزاسد دس لبلت ًوَداس ثِ ًوبیص هیسا سٍص هتَالی گزضتِ 7ّبی اسسبلی تَسػ سبهبًِ ضوب سا ؼی  ثصَست دلیك تؼذاد پیبهه -

 ّادسیکهاُگزؿتِؿواسًُوَداسکیفیتاسػالپیؾ: 

)ساّىبس سشصهیي  5000)هىفب(،  3000 )خػ ثبثت( ، 21)سّیبة(،  1000ّبی هختلف} ضوبسُ ویفیت اسسبل پیبهه تَسػ پیص -

 دّذ.  سا ًوبیص هیسجض({ 

 .ّبست اسسبلی تؼذاد ثِ ّب هخبؼت ثِ سسیذُ تؼذاد ًسجت دّذ هی ًطبى ًوَداس ایي دس وِ دسصذی -

 گشدد. ایي ًوَداس سٍصاًِ ثشٍص هی -

 ّادسحالحاضشًوَداسقیوتتوامؿذُاپشاتَس: 

 ثبضذ هی پیبهه هختلف اپشاتَسّبی ضذُ توبم لیوت بیسِهم دّذ، هی ًطبى ًوَداس ایي وِ دسصذی -

 .گشدد هی ثشٍص سٍصاًِ ًوَداس ایي -
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