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تشای ٍسٍد تِ غفحِ ثثت دسٍس الصم است پس اص ٍسٍد تِ سیستن اص عشیق هٌَی ثثت ًام  > --ػولیات ثثت
ًام  >--ثثت ًام اغلی ٍاسد غفحِ ثثت ًام اغلی ضَیذ(.ضکل )1

ضکل 1
پس اص ٍسٍد تِ غفحِ ثثت ًام اغلی (ضکل  )2تایذ تا تَجِ تِ هَاسد تَضیح دادُ ضذُ صیش ًسثت تِ اًتخاب
دسٍس اقذام ًواییذ
تَجِ  :پس اصثثت تواهی دسٍس ٍ صدى دکوِ اػوال تغییشات دس جلَی تواهی دسٍس ٍ دس ریل ستَى
ٍضغ ثثت تایذ کلوِ ثثت دسج گشدیذُ تاضذ.

ضکل 2
کلیذّای ػوَهی :ایي کلیذّا هوکي است دس ّوِ فشهْا ،هطاّذُ ضَد ٍ ضاهل هَاسد صیش است:
= تشسسی تغییشات :پس اصآًکِ تغییشاتی دس فشم اًجام ضذ ،جْت تشسسی ایٌکِ آیا تغییشات تا تَجِ تِ
قَاًیي جاسی ٍ ضشایظ داًطجَ قاتل قثَل است ،اص ایي گضیٌِ استفادُ هی ضَد .دس غَستی کِ اضکالی ٍجَد

داضتِ تاضذ پیغام هٌاسة (دس پاییي غفحِ) ظاّش ضذُ ٍ الصم است اضکاالت هشتفغ ضًَذ.
= اػوال تغییشات :جْت اػوال تغییشات (ثثت تغییشات) اص ایي گضیٌِ استفادُ هی ضَد .دس غَستی
تغییشات خَاستِ ضذُ اػوال خَاّذ ضذ کِ ّوگی قاتل قثَل تاضٌذ تٌاتشایي تْتش است قثل اص اًتخاب ایي
گضیٌِ اص گضیٌِ "تشسسی تغییشات" استفادُ گشدد.
= تاصگطت تِ غفحِ هٌَ :تشای سفتي تِ غفحِ هٌَی سیستن گلستاى .تا ایي گضیٌِ اًجام ػولیات دیگش
اهکاًپزیش هی تاضذ.
کلوات کلیذی :
اغغالح دس سیستن گلستاى

تؼثیش

ثثت ًام هقذهاتی

پیص اًتخاب ٍاحذ

ثثت ًام اغلی

اًتخاب ٍاحذ

تشهین

حزف ٍ اضافِ

ًظام آهَصضی

داًطکذُ+گشٍُ +سضتِ +هقغغ +دٍسُ داضجَ

دس سیستن گلستاى تشای ثثت دسس ًیاص تِ ضواسُ دسس  +گشٍُ دسس هَسد ًظش هی تاضذ کِ ضواسُ دسٍس دس
ایي سیستن تِ ضکل صیش است :
ضواسُ دسس = ضواسُ داًطکذُ  +ضواسُ گشٍُ آهَصضی  +یک ػذد  3سقوی
)ضواسُ دسس( )=1113001یک ػذد  3سقوی()+001گشٍُ آهَصضی()+13داًطکذُ(11

اجضای فشم ثثت ًام اغلی:
فشم ثثت ًام اغلی داًطجَ اص سِ تخص اغلی تطکیل ضذُ است:
هطخػات ػوَهی:
ضاهل هطخػات اغلی داًطجٍَ ،احذ گزساًذُ ،هؼذل هؼیاسٍ ،احذ گزساًذُ تشم قثل ،حذاکثش ٍاحذ قاتل اخز
ٍ تاسیخ ثثت ًام هی تاضذ(ضکل .)3

ضکل3
دسٍس دس دست ثثت ًام:
دس ایي قسوت کاستش ػولیات اغلی ثثت ًام ٍ یا تشهین سا اًجام هی دّذ .تِ عَس کلی دس ضشٍع ثثت ًام،
دسٍس ثثت ًام هقذهاتی داًطجَ (دس غَست ٍجَد ثثت ًام هقذهاتی) ٍ دس هشحلِ تشهین دسٍس ثثت ًام

اغلی داًطجَ دس ایي جذٍل ًوایص دادُ هی ضَد .دس غیش ایي غَست ایي جذٍل خالی خَاّذ تَد.
ػولیات قاتل قثَل دس ایي جذٍل تِ ضشح صیش هی تاضذ(ضکل .)4

ضکل 4

اًتخاب دسخَاست اًجام ػولیات تش سٍی گشٍُ دسسی
تِ اصاء ّش گشٍُ دسسی تشاساس ضشایظ ّش دسس کاستش هی تَاًذ دس ستَى (دسخَاست) یکی اص هَاسد
"ثثت"" ،اًتظاس" ٍ یا حزف سا اًتخاب ًوایذ .تَجِ ضَد کِ هَاسد هوکي ٍ قاتل اًتخاب تشحسة ضشایظ ّش
دسس دس لیست هشتَعِ ثثت ضذُ ٍ فقظ ّواى هَاسد قاتل اًتخاب هی تاضٌذّ .وچٌیي اًتخاب گضیٌِ "اًتظاس"
دس غَستی هفیذ خَاّذ تَد کِ تِ دلیل تکویل ظشفیت یک گشٍُ دسسی ٍ ًیاص داًطجَ تِ آى گشٍُ دسسی
خاظ ،داًطجَ خَدش سا دس لیست اًتظاس ّواى دسس قشاس هی دّذ .دس ایي حالت پس اص حزف ثثت ًام دس
ایي گشٍُ دسسی تَسظ داًطجَیاى دیگش ٍ یا اضافِ ضذى ظشفیت گشٍُ دسسی جذیذ اص اتتذای لیست اًتظاس
گشٍُ دسسی تشای داًطجَیاى لیست اًتظاس تِ غَست خَدکاس ثثت ًام خَاّذ ضذ .تَجِ ضَد کِ اص دیذ
کٌتشل ،اهکاى اخز ٍ ثثت دسس تِ غَست قغؼی ٍ اًتظاس یکساى تَدُ ٍ فقظ کٌتشل ظشفیت گشٍُ دسسی
تشای حالت اًتظاس اًجام ًخَاّذ ضذ.
اضافِ کشدى دسس جذیذ
تا کلیک کشدى سٍی گضیٌِ (اضافِ کشدى) ،یک سغش خالی دس جذٍل ظاّش هی گشدد .تَجِ ضَد کِ تا چٌذ
هشتثِ کلیک کشدى اهکاى اضافِ کشدى چٌذیي سغش ٍجَد داسد .تِ ّش حال دس سغشّای جذیذ اهکاى ٍاسد
کشدى ضواسُ ٍ گشٍُ دسس جذیذ ٍ اًتخاب گضیٌِ هٌاسة تشای ستَى (دسخَاست) ٍجَد خَاّذ داضت.
سٍش دیگشی کِ تشای اضافِ کشدى گشٍُ دسسی جذیذ ٍجَد داسد ایي است کِ اص جذٍل پاییي (لیست
گشٍّْای دسسی هَسد ًظش) سٍی یک گشٍُ دسسی کلیک کشدُ ٍ گشٍُ دسسی هزکَس تِ جذٍل (دسٍس دس
دست ثثت ًام) هٌتقل خَاّذ ضذ.
هطاّذُ ٍضؼیت ضْشیِ
دس غَستی کِ داًطجَ دس ًظام داسای ضْشیِ تحػیل هی ًوایذ ٍ یا تِ غَست استثٌاء دس یک تشم خاظ تشای
داًطجَ ضْشیِ پیص تیٌی ضذُ تاضذ تا قشاس دادى هَس سٍی گضیٌِ (ٍضؼیت ضْشیِ)ٍ ،ضؼیت فؼلی ضْشیِ

داًطجَ اص قثیل ضْشیِ ثثت ًْایی ،ضْشیِ لیست اًتظاس ٍ ضْشیِ ثاتت قاتل هطاّذُ خَاّذ تَد.
هطاّذُ ٍضؼیت ثثت ًام
تا قشاس دادى ػالهت هَس سٍی گضیٌِ (هطاّذُ ٍضؼیت ثثت ًام) ٍضؼیت فؼلی ثثت ًام داًطجَ اص قثیل تؼذاد
ٍاحذ ٍ دسس ثثت ضذُ ٍ لیست اًتظاس ٍ ثثت ًام هقذهاتی ٍ اضافِ تِ ثثت ًام هقذهاتی ًوایص دادُ هی ضَد.
ػولیات ٍیژُ ای کِ دس ایي جذٍل اهکاى پزیش است تِ ضشح صیش هی تاضذ:
کاستا گضیٌِ
دس غَستی کِ کاستش سٍی ایي گضیٌِ کلیک کٌذ ،یک فشم فشػی(ضکل  )5کِ تِ کوک آى اًتخاب یا ٍاسد
کشدى یک ضواسُ دسس هطخع هوکي هی تاضذ ظاّش هی گشدد .کاتش هی تَاًذ ضواسُ هَسد ًظش سا هستقیواً
ٍاسد کشدُ ٍ یا تِ کوک ساٌّوا ضواسُ دسس هَسد ًظش سا جستجَ ًوایذ( .تَجِ ضَد کِ ٍاسد کشدى ضواسُ
داًطکذُ ،گشٍُ آهَصضی ،ضواسُ دسس ٍ ًام دسس ٍ تشکیثی اص آًْا هحذٍدُ ساٌّوا سا هطخع هی ًوایذ)

ضکل 6
تشای اًتخاتی دس سی کِ فقظ ًام آى سا هیذاًیذ دس قسوت ًام دسس ػالهت  ٍ %قسوتی اص ًام دسس سا تایپ
کشدُ ٍ تش سٍی ساٌّوای ضواسُ دسٍس کلیک ًواییذ تا تواهی دسٍسی کِ ًام آًْا ضاهل ًام تایپ ضذُ است
ظاّش هی گشدد.دس ساٌّوای ظاّش ضذُ دسس هَسد ًظش سا اًتخاب کشدُ تا ضواسُ دسس دس قسوت ضواسُ
دسس (دس ضکل  )6قشاس گیشد.

ضکل 7
پس اص ٍاسد کشدى ضواسُ دسس کاستش هی تَاًذ یکی اص گضیٌِ ّای صیش سا اًتخاب ًوایذ.
 " هطاّذُ آخشیي ٍضؼیت گشٍّْا "یؼٌی اگش گشٍّْای ایي دسس دس جذٍل پاییي ٍجَد ًذاسد ،تِ آى اضافِ گشدد ٍ اگش ٍجَد داسد آخشیي

ٍضؼیت آى اص ًظش تؼذادثثت ًام ضذُ ٍ تؼذاد لیست اًتظاس ٍ دس غَست تغییش سایش ضشایظ هاًٌذ ًام استاد،
ساػات اسائِ ٍ غیشُ ًطاى دادُ ضَد(ضکل .)8

ضکل 8
استفادُ اص کلیک ساست سٍی ّش یک اص گشٍّْای دسسی
دس غَستی کِ کاستش ػالهت هَس سا سٍی ّش سغش جذٍل پاییي قشاس دادُ ٍ کلیک ساست سا فطاس دّذ .هاًٌذ
کاس تا گضیٌِ "اًتخاب دسس" (سدیف الف) ػول هی ًوایذ .تا ایي تفاٍت کِ ضواسُ دسس هشتَط سغشی کِ
سٍی آى کلیک کشدُ این تِ غَست پیص فشؼ اًتخاب خَاّذ ضذ .ایي اهکاى تشای سشػت تخطیذى تِ
ػولیات کاستش پیص تیٌی ضذُ است.
اًتقال هَس سٍی ّش سغش جذٍل
دس غَستی کِ کاستش هَس سا سٍی ّش سغش جذٍل قشاس دّذ ،سٍص ٍ صهاى اسائِ گشٍُ دسسی هزکَس دس ّواى
سغش ،تػَست "ًوایص سشیغ" تِ کاستش ًطاى دادُ هی ضَد.
هطاّذُ پیص ًیاصّ ،ن ًیاص ٍ هتضاد دسٍس
دس ستًَْای (پیص ًیاص)ّ( ،ن ًیاص) ٍ (هتضاد) دس غَستی کِ ّش گشٍُ دسسی داسای پیص ًیاصّ ،ن ًیاص ٍ یا
هتضاد تاضذ ،تِ اصاء دسس هشتَعِ کلوِ ( داسد) ٍ دس غیش ایي غَست کلوِ (ًذاسد) قیذ ضذُ است .دس هَاسدی
کِ کلوِ داسد قیذ ضذُ است ،کاستش هی تَاًذ تا قشاس دادى هَس سٍی کلوِ ٍ کلیک کشدى آى ،تِ تشتیة
پیص ًیاصّاّ ،ن ًیاصّا ٍ هتضادّای دسس هَسد ًظش سا هطاّذُ ًوایذ(ضکل .)9

ضکل 9
قاتل تَجِ داًطجَیاى :داًطجَیاى فقظ دسٍسی سا هی تَاًٌذ اخز ًوایٌذ کِ ًظام آهَصضی ایطاى هجاص تِ
اخذ آى گشٍُ دسسی هؼشفی ضذُ تاضذ
کلیک کشدى سٍی ّش سغش جذٍل
کاستش هی تَاًذ هَس سا سٍی ّش سغش اص جذٍل پاییي قشاس دادُ ٍ کلیک ًوایذ( .الثتِ ّواًگًَِ کِ گفتِ ضذ،

کلیک تحت ستًَْای (پیص ًیاص)ّ( ،ن ًیاص) ٍ (هتضاد) هفَْم دیگشی داسد) کلیک هزکَس تا ّذف اًتقال گشٍُ
دسسی اص جذٍل پاییي تِ جذٍل تاال تشای اًجام ػولیات ثثت ًاهی سٍی گشٍُ دسسی پیص تیٌی ضذُ است .تِ
ّش حال دٍ حالت هوکي است هغشح تاضذ.
 دسسی کِ سٍی آى کلیک ضذُ است دس جذٍل تاال ٍجَد ًذاسددس ایي غَست گشٍُ دسسی جذیذ تِ جذٍل تاال هٌتقل ضذُ ٍ دس حالت دسخَاست "ثثت" قشاس هی گیشد.
 دسسی کِ سٍی آى کلیک ضذُ دس جذٍل تاال ٍجَد داسد دس ایي غَست پس اص سَال اص کاستش دس ساتغِ تاٍجَد دسس هزکَس دس جذٍل تاال ،دس غَست دسخَاست کاستش ،گشٍُ دسسی دس جذٍل تاال اغالح ضذُ ٍ دس
حالت دسخَاست "ثثت" قشاس هی گیشد.
ًْایتاً تَجِ ضَد دس ّش هشحلِ کاستش هی تَاًذ یک یا چٌذ گشٍُ دسسی سا ٍاسد ٍ تشای ّش کذام یکی اص
دسخَاستْای "ثثت"" ،اًتظاس" ٍ یا "حزف" سا هطخع کشدُ ٍ گضیٌِ " تشسسی تغییشات" سا اًتخاب ًوایذ.
دس غَست ٍجَد ّش ًَع اضکال تحت ستَى "تَضیحات" تؼذاد خغاّا هطخع هی گشدد .کاستش هی تَاى
تا قشاسدادى هَس سٍی ّش خظ تَضیح کاهل خغا یا خغاّا سا هطاّذُ کشدُ ٍ ًسثت تِ اغالح آى اقذام
ًوایذ(ضکل .)10

ضکل 10
الصم است پس اص اعویٌاى اص غحت دسٍس دس دست ثثت ًام خَیص تشای سٍی دکوِ اػوال تغییشات دس
گَضِ سوت ساست پاییي غفحِ کلیک ًواییذ تا تواهی دسٍس دسخَاستی ثثت ًْایی گشدًذ.
داًطجَیاى دقت ًوایٌذ کِ کِ دس غَست تشٍص خغا ّیچ یک اص دسٍس دسخَاستی ثثت ًخَاّذ ضذ.
داًطجَیاى ًیاصی تِ صدى دکوِ پایاى ثثت ًام ًذاسًذ.

