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. دس ایٌجلا هلا   اسل    ّذف اص طشاحی ایي هٌَ هستقل بَدى ًشم افضاس اصبشًاهِ ًَیس پس اص تحَیلل       

ٍاسد هیشَد. فشهْای سا طشاحی کلشدُ    Combo Box  ٍList Boxبشای ٍسٍد دادُ  آیتن ّای کِ دس  

دى آیتوی بِ ایي کٌتشل باشذ. با هشاجعِ بِ فشم هشبلَ  دادُ هلَسد   این تا دس طَستی کِ ًیاص بِ اضافِ کش

 ًظش سا ٍاسد کشد.

 کذّای تعشیف شذُ بشای ایي ًشم افضاس عباستٌذ اص : 

کذ گشٍُ اساتیذ ، کذ سطَح کاسبشاى ، کذ تخلفات داًشلجَیی ، ًلَو ٍسٍد ٍ ولشٍر پشسلٌل ، کلذ ًلَو       

م هَجَد دس شیف  ، کذ ساوتواى ّا ٍ کذ بخل  ّلای   اتَهبیل هشاجعیي ، کذ سشتِ تحظیلی ، کذ اقال

 داولی ساوتواى ّا .

 

 ساٌّوای چگًَگی کاس با کذ اقالم هَجَد دس شیف  ) یکی اص کلی تشیي فشم ّای ایي قسو  ( :

دسر دادُ : ابتذا بشٍی ایکي جذیذ اص هٌَ باالی فشم کلیک کشدُ ، ًشم افضاس بِ طَست ولَد کلاس   الف( 

ٌذ سپس بایذ ساوتواى ٍ بخ  داولی ساوتواى سااًتخلا  کٌیلذ کلِ ایلي ّولاى      کذ سا تَلیذ هیک

.پس اس اًتخا  ساوتواى ٍ بخ  داولی لیس  اقالهی کلِ قلبال بلشای    هحل وذه  کاسبش هی باشذ 

 ایي هحل دس ر شذُ دس جذٍل پاییي ًوای  دادُ هی شَد . ًام کاال ، شواسُ اهَال ، تعذاد ٍ حالل   

 س ًْای  بشای رویش بش سٍی آیکي رویشُ کلیک کٌیذ .آى سا ٍساد کٌیذٍ د

بشای ٍیشای  ٍ حزف آیتن بایذ ابتذا ساوتواى ٍ بخ  داولی اًتخا  شَد تا کاالّلای هَجلَد    ( 

دس آى بخ  دس جذٍل پاییي لیس  شَد..سپس دس جلذٍل پلاییي بلش سٍی سدیفلی کلِ قلشاس اسل         

 ااّش شَد دس طَستی قظلذ  ٍیلشای  داسیلذ    شَد کلیک کٌیذتا اطالعات   دس باالیا حزف ٍیشای  

پس اص ٍیشای  کشدى فیلذ هَسد ًظش بش سٍی آیکي رویشُ کلیک کٌیذ . دس طَستی کِ قظلذ حلزف   

   اطالعات سا داسیذ با کلیک بش سٍی آیکي حزف سکَد هَسد ًظش سا حزف کٌیذ .



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اص دس ّش فشم قسوتی بشای ساٌّوایی کاسبش بشای استفادُ 

فشم گزاشتِ شذُ اس  کِ با کلیک بش سٍی دکوِ ساٌّوا 

فشم ساٌّوایی کاسبش ااّش هی شَد . شکل الاّشی ایلي   

 هی باشذ : هقابل فشم بِ طَست 

 

 

 

 

 

 



 ساٌّوایی ثب  هجَص ّای سیستن :  -2

هی تَاى ًَو دستشسی ّلش کلاسبش سا بلِ ّلش فلشم      

  Xدلخَاُ هحذٍد کشد بشای هثلال هلی تلَاى بلِ کلاسبش      

سر ، ٍ ٍیشای   دس فلشم کٌتلشل تلشدد داد ٍللی     اهکاى د

اهکاى حزف  ٍ  هشاّذُ گضاسشات سا ًذاد . بلشای اًجلام   

ایي عول ابتذا شواسُ کاسبشی کاسبش سا ٍاسد کلشدُ سلپس   

اص لیس  فشم ّا ًام فشم هَسد ًظش سا اًتخا  کلشدُ ٍ بلا   

ای الصم بلشای کلاسبش سا   تیک صدى یا ًضدى )ثب  ، ٍیشای  ، حلزف ، هشلاّذُ ٍ گلضاس  ( دستشسلی ّل     

هشخض کٌیذ ٍ دس ًْای  بش سٍی ثب  کلیک کٌیذ . تَجِ داشتِ باشیذ کِ بشای ّشیک اص فشم ّلا بایلذ   

 ایي کاس اًجام شَد.  

 

، ٍسٍد اطالعات داًشجَیاى ، ٍسٍد اطالعات اعضای ششک  ّا، اعضای  ت کاسبشاساٌّوایی ٍسٍد اطالع -3

 : ِ عوَهی داًشگاُ ّیات علوی ٍ ٍسٍد اطالعات ٍسایل ًقلی

ًحَی استفادُ اص ایي فشم ّا تقشیبا بِ یک شکل هی باشذ کِ دس صیش کاس با ایي فشم ّا ششح دادُ 

 شذُ اس 

الف ( دسر اطالعات : ابتذا بش سٍی آیکي جذیذ اص هٌَی باال کلیک کشدُ یا هی تَاًیذ با فشاس دادى 

تی سا ٍاسد کٌیذ . دس فشم ّای کِ ًیاص بِ ٍسٍد ایي عول سا اًجام دّیذ سپس اطالعات دسوَاس F1کلیذ 

بشسٍی دکوِ جستجَ پٌجشُ ای باص هی شَد عکس هَسد ًظلش سا   عکس هی باشذ با کلیک بش سٍی دکوِ 

اًتخا  کشدُ با ایي کاس عکس بِ فشم اضافِ شذُ ، پس اص ٍسٍد کاهلل اطالعلات بلش سٍی آیکلي رویلشُ      

 عول رویش ُ سا اًجام دّیذ . F2لیذ کلیک کٌیذ یا هی تَاًیذ با فشاس دادى ک



هی تلَاى   ( ٍیشای  یا حزف اطالعات : بشای دستشسی بِ سکَسد هَسد ًیاص بشای حزف ٍ ٍیشای  

اص دٍ ساُ استفادُ کشد : ساُ اٍل استفادُ اص جستجَ ، با کلیلک بلش سٍی آیکلي جسلتجَ اص هٌلَی بلاالی       

شدى پاساهتش ّای جستجَ ٍ صدى دکوِ جسلتجَ  فشم جستجَ باص هی شَد با ٍاسد ک F4طفحِ یا فششدى 

دس طَستی سکَسد دس وَاستی هَجَد باشذ اطالعات سکَسد دس فشم ٍاسد هی شَد . ساُ دٍم  دس فشم ّلای  

کِ جذٍل دادُ داسًذ ابتذا سکَسد هَسد ًظش سا دس جذٍل پیذا کشدُ با کلیک بش سٍی سطش سکَسد اطالعات 

 آى سکَسد دس فشم ٍاسد هی شَد .

طَستی کِ قظذ ٍیشای  داسیذ ابتذا فیلذ ّای هَسد ًظش سا ٍیشای  کٌیذ سپس بش  سٍی آیکلي   دس

 سابفشاسیذ.  F2رویشُ اص هٌَی  باال کلیک کٌیذ یا کلیذ 

سا بفشلاسیذ پیالاهی جْل      F3بشای اًجام عول حزف بش سٍی آیکي حزف کلیک کٌیذ یلا کلیلذ   

 کَسد هَسد ًظش حزف هی شَد.با تائیذ پیاام ستاءیذ عول حزف ااّش هی شَد 

 

 

 فشم ثب  اطالعات بش چسب ّا :  -4

سًٍذ کاس ایي فشم ّا کاهال شبیِ فشم ّای دیگش اس  با تفاٍت کِ دس ایي فشم بایذ اطالعات بیشتش ٍ  

جاهع تشی ٍاسد شَد . عالٍُ بش ایي شاهل قسو  ّای دیگشی اص قبیل  باطل کشدى بش چسب ، ثب  

ٍ هشاّذُ بشچسب ّا هلی باشلذ کلِ دس     وذیذ اعتباس بش چسب ّای هَقتی، تهحذٍدی  صهاًی تشدد

 صیش بِ ایي هَاسد تَضیح دادُ شذُ اس  :

 

 

 



 

 

دٍ دلیل عوذُ بشای باطل کشدى بشچسب ٍجَد داسد اٍل آًکِ بِ علل   الف ( باطل کشدى بش چسب : 

. دٍهیي دلیلل ایٌکلِ    اص بیي سفتي بش چسب ٍ قابل هشاّذُ ًبَدى آى  بایذ ایي بشچسب باطل شَد

چَى بش چسب بشای ٍسیلِ ًقلیِ تعشیف هیشَد با تعَیض ولَدس بایلذ بشچسلب قبللی باطلل شلذُ       

 ٍبشچسب جذیذی بشای وَدسٍ جذیذ طادس شَد .

بشای باطل کشدى بشچسب دس قسو  ٍاسد کشدى بشچسب تشدد شواسُ بشچسب سا ٍاسد کشدُ سپس 

 ٍی دکوِ باطل کشدى کلیک کٌیذ.دلیل ابطال سا ًیض ٍاسد کٌیذ ٍ سپس بش س

 ( ثب  هحذٍدی  صهاًی تشدد : هالک وَدسٍیی کِ بشچسب تشدد داسد چٌاًچِ دس سلطح داًشلگاُ   

اص  هلاى هشلخض  صبشای هذت  با هحذٍد کشى بشچسب تشدد  داسی تخلفات تشافیکی باشذ هی تَاى

سب تشدد بِ قسو  ثی  تشدد ٍسیلِ ًقلیِ ا  دس داًشگاُ وَد داسی کشد.  بشای هحذٍد کشدى بشچ

تاسیخ ششٍو ٍ پایلاى هحلذٍدی     هحذٍدی  صهاًی تشدد سفتِ شواسُ بشچسب هَسد ًظش سا ٍاسد کٌیذ 

سا ٍاسد کٌیذ ٍ سپس بش سٍی دکوِ ثب  کلیک کٌیذ . دس ٌّگام هشاجعِ ٍسیلِ ًقلیِ پلس اص ایٌکلِ   

 اپشاتَس شواسُ بشچسب اتَهبیل سا کٌذ پیاام صیش ااّش هی شَد .

 

  

   

ر( توذیذ بش چسب : دس قسو  طذٍس بش چسب تشدد هَق   هی تلَاى بشچسلب ّلای تلشددی کلِ      

اعتباس آى بِ پایاى سسیذُ اس   سا توذیذ کشد بشای اًجام ایي عولل بلِ قسلو  هشلاّذُ دس هٌلَی      

باالی طفحِ ، بشچسب ّای کِ اعتباس آى بِ پایاى سسیذُ سفتِ ، با ٍاسد کشدى چٌلذ حلشف اٍل ًلام    

 گی طاحب بش چسب ٍ اًتخا  آى اص جذٍل پیاام صیش ااّش هی شَد : واًَاد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

دس طَستی کِ ًیاص بِ طذٍس بش چسب جذیذ باشذ )بِ وظَص بشای بشچسب ّای باطل شلذُ ( بلش سٍی   

دکوِ ثب  بشچسب جذیذ کلیک کٌیذ تا اطالعات شخض هَسد ًظلش دس فلشم ٍاسد شلَد سلپس بلا ٍسٍد      

گش اطالعات هَسد ًیاص سا ٍاسد کٌیذ ٍ سپس بش سٍی آیکي رویلش اص هٌلَی بلاال    شواسُ بشچسب جذیذ ٍدی

 کلیک کٌیذ.

  

بشای توذیذ بش چسلب بلش سٍی دکولِ توذیلذ بلش      

چسب قبل کلیک کٌیذ فشم هقابل ااّش هی شَد 

، با ٍاسد کشدى تاسیخ پایاى اعتباس هجَص ٍکلیک بلش  

سٍی دکوِ توذیذ  اعتباس بلش چسلب سا تلا تلاسیخ     

 د شذُ توذیذ ًوایذ.  ٍاس

 

 



 ثب  عکس دس پایگاُ دادُ : -5

ٍ اعضای ششک  ّلا هَجلَد    ، اعضای ّیات علوی دس طَست کِ فایل عکس ّای  داًشجَیاى ، پشسٌل 

باشذ ًیاصی ًیس  دس ٌّگام ٍسٍد اطالعات بشای  تک تک افشاد عکس سا اًتخا  کشد .هی تَاى بِ طَست 

البتِ بشای اًجام ایي کاس بایذ حتوا ًلام عکلس ّلا شلواسُ     سد کشد یکجا ایي عکس ّا سا دس پایگاُ دادُ ٍا

 ٍ اعضلای شلشک  ّلا    ، اعضای ّیلات علولی   پشسٌل  داًشجَی بشای داًشجَیاى ، شواسُ پشسٌلی بشای

 باشذ.

بشای اًجام ایي کاس  بِ طَست صیش عول هی کٌین : ابتذا پَشِ ای کِ عکس ّا دس آى قشاس داسد سا اًتخا  

ًام جذٍلی کِ هَسد ًظش سا اًتخا  کشدُ ٍ با کلیک بش سٍی دکوِ ثب  عکس ّلا  سا دس   هی کٌین.سپس

 پایگاُ دادُ ٍاسد هی شَد.

پس اص کلیک بش سٍی دکوِ ثب  بِ عل  ایٌکِ حجن صیادی دادُ دس پایگاُ دادُ ٍاسد هی شَد اًجام عول 

 ثب  کوی طَالًی هی باشذ.

عکلس ّلا   پس اص اًجام ثب  آهاسّای هاًٌذ تعلذاد  

ثب  شذُ یا ًشذُ ، تعذاد سکَسد ّلا عکلس داس یلا    

عکس ًذاس ًوای  دادُ هلی شلَد  بلشای هشلاّذُ     

جضئیات ایي آهاس ّا بش سٍی دکولِ ًولای  سکلَسد    

فایلی هحتَی جضئیلات ایلي   کلیک کٌیذ . ّوچٌیي 

آهاس دس جای کِ بشًاهِ ًظب شذُ اس  تَلیلذ هلی   

ا هشلاّذُ  شَد کِ هی تَاى با سجَو با آى آهاسّلا س 

 کشد. 

 

 



 

 

 تْیِ پشتیباى اص پایگاُ دادُ :   -6

یکی اص هَاسد اهٌیتی کِ دس ایلي ًلشم افلضاس سعایل      

شذُ اس  ًگْلذاسی دادُ ّاسل  تَسلی ایلي فلشم      

سشپشس  ًشهافضاس ّش چٌذ ٍق  یک باس هی تَاًلذ اص  

 پایگاُ دادُ پشتیباى تْیِ کٌذ.  

دس  سٍ  اًجام کاس : ابتلذا هسلیش فایلل پشلتیباى سا    

. سلپس بلش سٍی    کٌیذ هشخض  قسو  هسیش فایل

دکوِ تائیذ کلیک کٌیذ اًذکی طبش کٌیذ فلایلی بلا   

ًام تاسیخ سٍص دس هسیش هشخض شذُ تَلیذ هی شَد . تَطیْوی شَد بشای اهٌی  بیشتش ایي فایلل سا بلش   

 رویشُ کٌیذ .   CDسٍی دستگاُ رویش ُ ساصی جاًبی دیگش هاًٌذ 

 اًی :کٌتشل تشدد ًیشٍی اًس -7

الف( ساٌّوایی استفادُ اص فشم ّای کٌتشل تشدد ) پشسٌل ، اعضای ّیات علوی ، اعضای شلشک  ّلا   

:) 

ًحَی استفادُ اص ایي فشم ّا تقشیبا بِ یک شکل هی باشذ کِ دس صیش کاس با ایي فشم ّا ششح دادُ   

 .شذُ اس 

ُ شذُ عولیات ّای صیش سا بشای دس ٌّگام ٍسٍد ّش کذام اص افشاد ًام بشد: ( ثب  ٍسٍد اشخاص  7-1

 . ثب  ٍسٍد اًجام دّیذ  

 

 



ایي عولل   F1ابتذا بش سٍی آیکي جذیذ اص هٌَی باال کلیک کشدُ یا هی تَاًیذ با فشاس دادى کلیذ  

فشم جستجَیی باص هیشَد ، دس ایي فشم دٍ ًَو جستجَ داسیذ جستجَ بلش اسلاش شلواسُ    سا اًجام دّیذ. 

ُ پشسٌلی ٍ کلیک کشدى دکوِ جستجَ سکَسد هَسد ًظش سا دس فلشم ٍاسد هلی   پشسٌلی با ٍاسد کشدى شواس

کٌذ. ٍ جستجَ بش اساش ًام ٍ ًام واًَادگی با ٍاسد کشدى چٌذ حشف اٍل ًام ٍ ًام ولاًَادگی ٍ اًتخلای   

 سکَسد اص جذٍل هقابل اطالعات سکَسد دس فشم ٍاسد هی شَد .

 

 

 

 

ُ   F2اًیذ بلا فشلاس دادى کلیلذ    بش سٍی آیکي رویشُ یا هی تَبا کلیک بش سٍی  ٍسٍد   عولل رویلش 

 . اًجام هی گیشد

هی تَاى اص دٍ ساُ اسلتفادُ کلشد : ساُ اٍل    شخض بشای دستشسی بِ ( ثب  وشٍر اشخاص :  7-2

فلشم جسلتجَ    F4استفادُ اص جستجَ ، با کلیک بش سٍی آیکي جستجَ اص هٌَی باالی طفحِ یا فشلشدى  

باص هی شَد با ٍاسد کشدى پاساهتش ّای جسلتجَ ٍ صدى دکولِ جسلتجَ دس طلَستی سکلَسد دس وَاسلتی       

ابتذا سکَسد هَسد دس جذٍل ٍسٍد ّا  هَجَد باشذ اطالعات سکَسد دس فشم ٍاسد هی شَد . ساُ دٍم  دس فشم 

 د دس فلشم ٍاسد هلی شلَد .   ًظش سا دس جذٍل پیذا کشدُ با کلیک بش سٍی سطش سکلَسد اطالعلات آى سکلَس   

 سا بفشاسیذ. F2سپس بش سٍی آیکي رویشُ کلیک کٌیذ یا 

جذاٍلی کِ دس ایي فشهْا هشاّذُ هی کٌیذ جذٍل ًوای  افشاد ٍاسد شذُ بِ سلاوتواى یلا هحلیی هلی     

باشٌذ کِ وشٍر آًْا ثب  ًشذُ اس  .پس اص ثب  وشٍر  اطالعات ٍسٍد ٍ وشٍر ایي شلخض دس جلذٍل   

وی شَد. بشای هشاّذُ اطالعات ٍسٍد ٍ وشٍر بایذ   بلش سٍی آیکلي هشلاّذُ اص هٌلَ بلاال      ًوای  دادُ ً

 سا بفشاسیذ. F5یا کلیذ کلیک کٌیذ 

 ( قسو  هشاّذُ  دس ایي قسو  دٍ ًَو هشاّذُ داسین   7-3



 هشاّذُ تشدد سٍصاًِ  ، ایي هٌَ بشای تواهی کاسبشاى فعال هی باشذ کاسبشاى با کلیلک بلش سٍی   (  7-3-1

 ایي قسو  هی تَاًٌذ کلیِ ٍسٍد وشٍر ّای ثب  شذُ دس ساوتواى هحل وذه  وَد سا هشاّذُ کٌٌذ.   

ایي هٌَ فقی بشای سطح هلذیشی  فعلال هلی باشلذ . بلا      هشاّذُ بش اساش تاسیخ ٍ ساوتواى : (  7-3-2

اًتخا  تاسیخ ٍ ًام ساوتواى هی تَاى کلیِ عبلَس  

سا  هشٍس ّای ثب  شلذُ دس تلاسیخ هشلخض شلذُ    

هشاّذُ کشد . یکی اص هضی  ّای ایي سیستن ایلي  

اس  کِ هذیش سیستن هیتَاًذ حضلَس افلشاد سا دس   

 ساوتواى ّای هختلف چک کٌذ.

 

 ( ساٌّوای استفادُ اص فشم : 7-4

تواهی فشم ّا شاهل ساٌّوای استفادُ اص فشم ّستٌذ. بشای هشاّذُ ساٌّوایی ّش فشم بایذ بش سٍی آیکلي  

 سا بفشاسیذ.   F6باال کلیک کٌیذ . یا هی تَاًیذ کلیذ ساٌّوا اص هٌَی 

 ( کٌتشل تشدد داًشجَیاى :  8

 دس ایي قسو  دٍ ًَو کٌتشل بش سٍی داًشجَیاى اًجام هی شَد . 

( ثب  تخلفات داًشجَیاى : پس اص باص کشدى فشم کٌتشل تشدد داًشلجَیاى دٍ ًلَو جسلتجَ بلشای      8-1

ستجَ بش اساش شواسُ داًشجَیی ، با ٍاسد کشدى شواسُ داًشجَیی ٍ یافتي داًشجَی هَسد ًظش داسین .ج

کلیک بش سٍی دکوِ جستجَ دس طَستی کِ سکَسد هَسد ًظش هَجَد باشذ اطالعات  دس فلشم الاّش هلی    

جستجَی دیگش جستجَ بش اساش ًام ٍ ًام واًَادگی هی باشذ با ٍاسد کشدى چٌذ حشف اٍل ًلام ٍ  شَد . 

داًشجَ هَسد ًظش اص جذٍل ااّش شذُ ، اطالعات داًشجَ اًتخلا  شلذُ دس فلشم     ًام واًَادگی ٍ اًتخا 

 ااّش هی شَد .



 

 

 

 

  

 

بشای ثب  تخلف ابتذا ًام هاهَس اًتظاهی کِ تخلف سا هشاّذُ کشدُ ٍاسد ٍاسد کٌیلذ سلپس سلاوتواى ٍ    

اًتخا  کٌیلذ . ٍ دس  صهاى تخلف سا ٍاسد کٌیذ ، اص لیس  تخلفات ، تخلفات اًجام گشفتِ تَسطذاًشجَ سا 

 ًْای  بش سٍی دکوِ ثب  کلیک کٌیذ.  

( ثب  ٍسٍد ّوشاُ داًشجَ : ایي ثب  اغلب دس هَاقع بش گضاسی  هشاسن ٍ یا دفاعیِ ّای داًشلجَیی   8-2

ّوشاُ بِ ّوشاُ تاسیخ ٍصهاى ٍسٍد ٍ دلیل سجَو  ثبل  هلی   . دس ایي قسو  تعذاد افشاد طَست هی گیشد 

 شَد.

 

 د ٍسایل ًقلیِ عوَهی ٍ وظَطی :( کٌتشل تشد9

ثب  تخلفات ٍ کٌتشل تشدد کلِ دس صیلش ّشیلک سا شلشح هلی      دٍ کٌتشل بشای ٍسایل ًقلیِ ٍجَد داسد .  

 دّین .

 

 ( ثب  تخلفات ٍسایل ًقلیِ عوَهی ٍ وظَطی : 9-1

ًقلیلِ  بشای ثب  تخلف اگش اتَهبیل ، اگش جض  اتَهبیل ّای داًشگاُ بَد دس قسو  کٌتشل تلشدد ٍسلایل   

عوَهی بش سٍی هٌَی ثب  تخلفات ٍسایل ًقلیِ عوَهی کلیک کٌیذ ٍ دس غیش ایي طَست بش سٍی هٌَی 

 ثب  تخلفات اتَهبیل ّای وظَطی کلیک کٌیذ . 



شواسُ پالک وَسد سٍ هَسد ًظش سا ٍاسد کٌیذ ٍ سپس بش 

دس طَستی کِ شلواسُ   ،سٍی دکوِ جستجَ کلیک کٌیذ 

باشللیذ دس فللشم قسللوتی  اتَهبیللل سا دسسلل  ٍاسد کللشدُ

ًوای  دادُ هی شَد کِ تعذاد تخلفات قبلی وَسد سٍ بِ 

. قسو  ششح َد شّوشاُ آوشیي تخلف ًوای  دادُ هی 

تخلف ٍ هکاى تخلف سا پش کٌیذ ، ساع  ٍ هکلاى تخللف   

سا ًیض ٍاسد کٌیذ ٍ دسًْای  بشای ثبل  شلذى تخللف بلش     

 سٍی دکوِ ثب  کلیک کٌیذ .

 

ٍسایل ًقلیِ وظَطی : ایي دستِ اص ٍسایل ًقلیِ بِ سلِ طشیلا اجلاصُ ٍسٍد بلِ      ( کٌتشل تشدد 1- 9-2

داًشگاُ سا داسًذ  . داسای بش چسب تشدد باشٌذ ، یا بشای حضَس دس هشاسن اص حشاس  هجَص تلشدد گشفتلِ   

 باشٌذ ٍ یا اص طشف هشجع واطی هعشفی شذُ باشٌذ.  

بلا کلیلک   دس ٌّگام ٍسٍد ایي ٍسایل ًقلیِ بشای ثب  ٍسٍد ، 

فشم جستجَی اتَهبیلل     F1بش سٍی آیکي جذیذ یا فششدى 

ایي قسو  بشاساش یِ آیتن جستجَ سا اًجام ااّش هی شَد .

هی دّذ با ٍاسد کشد ى یکی اص سلِ هلَسد ٍ کلیلک بلش سٍی     

دکوِ جستجَ اطالعات اتَهبیل هَسد ًظش بلِ ّولشاُ ساًٌلذُ    

 آى دس فشم ٍاسد هی شَد .

سا   F2ٍ سا ٍاسد کٌیذ ٍ بشای ثب  ٍسٍد بش  سٍی آیکي رویشُ کلیلک کٌیلذ ، یلا    تعذاد سشًشیٌاى وَد س

 بفشاسیذ .



سابفشاسیذ تا فشم جستجَ باص شَد سپس   F4بشای ثب  وشٍر بایذ یش سٍی آیکي جستجَ کلیک کٌیذ یا 

هلی   با ٍاسد کشدى شواسُ پالک وَدسٍ ٍ کلیک بش سٍی دکوِ جستجَ اطالعات ٍسٍد وَدسٍ دس فشم ٍاسد

 شَد .سپس با کلیک بش سٍی آیکي رویشُ اطالعات وشٍر ثب  هی شَد.

( کٌتشل تشدد ٍسایل ًقلیِ عوَهی : ایي کٌتشل تشدد هاًٌذ کٌتشل تشدد ٍسایل ًقلیِ وظَطلی   1- 9-2

شلَد ٍ سلپس دس    هی باشذ با ایي تفاٍت کِ ابتذا وشٍر  اص داًشگاُ ایي دستِ ٍسلایل ًقلیلِ ثبل  هلی    

 طالعات ٍسٍدشاى ثب  هی شَد . ٌّگام هشاجع  ا

 ( کٌتشل ٍسٍد ٍ وَر اهَال هظشفی ٍ غیش هظشفی : 11

( اهَال هظشفی : اهَالی کِ دس ٌّگام ٍسٍد بِ داًشگاُ شواسُ اهَال ًولی گیشًلذ ٍ دس بیشلتش     11-1

هَاسد اص هحیی داًشگاُ واسر ًوی شًَذ . بشای اهَال هظلشفی اطالعلات ٍسٍد بلِ سیسلتن ، ًحلَی      

 هشجع اًتقال دٌّذُ ٍ هظشف کٌٌذُ بایگاًی هی شَد . هظشف ،

بشای ثب  ٍسٍد ایي کاال بِ داًشگاُ یا ساوتواى ّای هختللف بلش سٍی آیکلي جذیلذ کلیلک کٌیلذ       

سپس اطالعات شواسُ هجَص ،ًام کاال ، تعذاد یا هقذاس کاال ، هکاى هظشف ، هشجع اًتقلال دٌّلذُ سا   

 کلیک کٌیذ .ٍاسد کٌیذ ٍ سپس بش سٍی ایکي رویشُ  

 

دس طَستی کاال تواها هظشف ًشَد ٍ اص ساوتواى ٍ یا داًشلگاُ  

ایي کلاس  بیشٍى سٍد بایذ اطالعات وشٍر آى ًیض ثب  شَد بشای 

بایذ بش سٍی آیکي جستجَ کلیک کٌیذ بش اساش پلاساهتش ّلای   

شواسُ هجَص ، هشجع اًتقال دٌّذُ قبلی ٍ ًام کاال  هی تَاًیلذ  

، پس اص ٍسٍد اطالعات وشٍر هقذاس یا تعذاد باقی هاًذُ سا ٍاسد کٌیذ ٍ سپس  جستجَ سا اًجام دّیذ

 بش سٍی آیکي رویشُ کلیک کٌیذ.



اهَال غیش هظشفی: اهَالی کِ دس ٌّگام ٍسٍد بِ داًشگاُ بش شواسُ اهَال هی گیشًذ .بشای (  11-2 

 دٌّذُ بایگاًی هی شَد . کٌتشل ٍسٍد ٍ وشٍر ایي اهَال هکاى ٍ صهاى ٍسٍد ٍ وشٍر ، هشجع اًتقال

تفاٍت کٌتشل ٍسٍد ٍ وشٍر ایي اهَال غیش هظشفی با اهَال هظشفی ایي اسل  کلِ بلشای اهلَال غیلش      

هظشفی شواسُ هَال ًیض ثب  هی شَد اص طشفی کِ ًَو ٍسٍدی یا وشٍجلی بلَدى اى ًیلض دس ٌّگلام     

 اهَال داسد . ٍسٍد یا وشٍر ثب  هی شَد. دس جستجَی اهَال ًیض جستجَ بش اساش شواسُ

 ( ٍسٍد اطالعات هشاسن :  11 

(  هللللشاسن بلللضسگ   : ّوای  ّا ٍ هشاسوی کِ دس تاالس ّای داًشگاُ بلا هیْواًلاى ٍ   11-1

ششک  کٌٌذُ گاى  صیاد ٍ تذاسکات صیاد اًجام هی گیشد کِ اغلب جٌبِ سسوی یا گشٍّلی داسد .  

ى هشاسن ،هشجع بش گلضاس کٌٌلذُ ،هلذعَیي ٍ    بشای ایي هشاسن اطالعات کلی دس هَسد هکاى ٍ صها

ششکٌٌذگاى ، والطِ هختظشی اص هطالب اسائِ شذُ دس هشاسلن ٍ اقلذاهات ًتظاهلاتی اًجلام  دس     

 هشاسن ثب  هی شَد .

اطالعات ایي فشم دس دٍ هشحلِ ٍ تَسی دٍ سطح دستشسی اًجام هی شَد سشپشس  یا هعاًٍل   

هشجع بش گضاس ،هشاسن ، هکاى ٍصهاى ، شواسُ هظَبِ سیستن اطالعات کلی هشاسن اص قبیل عٌَاى 

،طبقِ بٌذی جلسِ اص لحاظ هحشهاًِ یا عادی بَدى ٍ هشجع فیلن بشداسی ٍاسد هی شَد .   کٌٌذُ

پس اص ثب  ایي اطالعات دس سٍص بشگضاسی هشاسن ابتذا دس ٌّگام ٍسٍد کلاسبش بلِ سیسلتن ٍجلَد     

ٍجَد هشاسن دس ساوتواى هحل ولذهت  آگلاُ    هشاسن دس ساوتواى گَشضد هی شَد تا کاسبش اص

شَد .دس صهاى بش گضاسی هشاسن ، کاسبش بلا فشسلتادى هلاهَساى اًتظاهلاتی بلِ هحلل هشاسلن ، اص        

اتفاقات ٍ جضئیات هشاسن آگاُ هی شلَد ٍ دیگلش اطالعلات اى سا ٍاسد هلی کٌلذ. ایلي اطالعلات        

غاص ٍ اًتْای جلسِ ، عَاهل اجلشای  عباستٌذ اص : هذعَیي ، تعذاد  ششک  کٌٌذگاى دس جلسِ دس آ

، اقذاهات اجشایی حفااتی ، ًقا  ضعف ٍ قَت جلسِ اص دیذ حفااتی ٍ والطِ ای اصبشًاهلِ ّلا   

 ّستٌذ .



شلَد سا اص   بشای ثب  ایي اطالعات  کاسبش هشاسوی کِ دس ساوتواى هحل وذهت  بش گلضاس هلی  

د شَد . سپس اطالعات یاد شذُ سا جذٍل اًتخا  هی کٌذ تا اطالعات کلی اى هشاسن دس فشم ٍاس

    ٍاسد ٍ سپس بشای ثب  بایذ بش سٍ آیکي رویشُ کلیک کٌذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( هشاسوی کِ بیشتش جٌبِ شخظی هاًٌذ اسائِ پایاى ًاهلِ ٍ دفاعیلِ ّلا ی داًشلجَئی ٍ     2 -11

سلن  جشي ّای فاسغ التحظیلی  هی باشذ بشای ایي گًَِ هشاسن اطالعات جضئی تشی ًسلب  هشا 

بضسگ ثب  هی شَد. بشای  ّوشاّاى داًشجَیی کِ هسبب هشاسن اس  چٌذیي بشچسلب تلشدد   

 جْ  حضَس دس هشاسن طادس هی شَد .

اطالعات ایي فشم ًیض  هاًٌذ فشم هشاسن دس دٍ هشحلِ ٍ تَسی دٍ سطح دستشسی اًجام هی شَد 

هکاى ٍصهاى ، شلواسُ  سشپشس  یا هعاًٍ  سیستن اطالعات کلی هشاسن اص قبیل عٌَاى هشاسن ، 

، هشجع فیلن بشداسی ٍاسد هی شَد . پس اص ثب  ایي اطالعلات دس    هشجع بش گضاس کٌٌذُ،هظَبِ 



سٍص بشگضاسی هشاسن ابتذا دس ٌّگام ٍسٍد کاسبش بِ سیستن ٍجَد هشاسن دس ساوتواى گَشضد هی 

گضاسی هشاسلن ،   شَد تا کاسبش اص ٍجَد هشاسن دس ساوتواى هحل وذهت  آگاُ شَد .دس صهاى بش

کاسبش با فشستادى هاهَساى اًتظاهاتی بِ هحل هشاسن ، اص اتفاقات ٍ جضئیات هشاسن آگاُ هی شلَد  

 اى سا ٍاسد هی کٌذ.

بشای ثب  ایي اطالعات  کاسبش هشاسوی کِ دس ساوتواى هحل وذهت  بش گلضاس هلی شلَد سا اص    

شلَد . سلپس والطلِ ای اص     جذٍل اًتخا  هی کٌذ تا اطالعات کللی اى هشاسلن دس فلشم ٍاسد   

 اتفاقات سوذادُ سا ٍاسد ٍ سپس بشای ثب  بایذ بش سٍ آیکي رویشُ کلیک کٌذ.    


