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 (rar )بازکردن فایل از حالت فایل  extractوحوه 

 دسضاِتثثت ٔشي اسساِی اصسٛی ٚصاست تٟذاضت ٚدسٔاٖ  یٞا تاتٛخٝ تٝ ایٙىٝ فایُ

rar.واستش اتتذا سٚی فایُ ٔی تاضذ rarٜوّیه ساست ٕ٘ٛدٜ ٚ آیتٓ  ضذextract 

here  ْسا وّیه ٕ٘ایذ .دٚ فایُ تٝ ٘اdeathrecord.exe  ٚsecureclint.dll  

(  191019) آٟ٘ا سا داخُ یه پٛضٝ تٝ ٘اْ تؼٙٛاٖ ٔثاَ ٔی تایست وٝ ٔی ضٛد ٔطاٞذٜ

 (ٚخٛد ٘ذاسد .access)فایُ databaseتشخالف ٘سخٝ ٞای لثّی فایُ   . ذٔٙتمُ ٕ٘ای

 



 

،تٝ  ذسا اص ٘سخٝ لثّی تٝ ایٗ پٛضٝ ٔٙتمُ ٕ٘ای databaseفایُ  واستشٔی تایست تٙاتشایٗ

(سا تاص ٕ٘ٛدٜ ٚ سٚی فایُ 191010ایٗ غٛست وٝ پٛضٝ ٘سخٝ لثّی )

dbdeathrecord.mdb ت ٕ٘ٛدٜ ٚ وّیه ساسcopy   سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜ ٚ دس

  . ذٔی ٕ٘ای paste ،191019پٛضٝ ٘سخٝ

 



 ثبت اطالعات 

 deathrecord.exeخٟت ثثت اطالػات ٌٛاٞی ٞای فٛت اص فایُ واستش ٔی تٛا٘ذ

 . ٕ٘ایذاستفادٜ 

، ذٔی ٕ٘ایاستفادٜ " ثثت ٔٛاسد ٔشي ٚػُّ آٖ" دوٕٝسپس اص ،فایُ ساتاصٕ٘ٛدٜ واستش

 فٛق پٙدشٜ ثثت ٔٛاسد ٔشي ٚػُّ آٖ تاص ٔی ضٛد. دوٕٝه تشسٚی وّیپس اص 

 

 

دسایٗ پٙدشٜ تؼذادی اص آیتٓ ٞا تاسً٘ لشٔض ٔطخع ضذٜ ا٘ذ وٝ ٘طاٍ٘ش آیتٓ ٞای 

ضشٚسی خٟت ثثت ٌٛاٞی فٛت ٔی تاضذ ٚ دس غٛست فمذاٖ ٞش یىی اص آٟ٘ا، ٍٞٙاْ 

 .ضذتأطىُ ٔٛاخٝ خٛاٞذ واستشرخیشٜ اطالػات 



 

 توجه در خصوص وحوه ثبت گواهی فوت  وکات قابل

الصْ است وٝ سٝ سلٓ پیص ضٕاسٜ سشیاَ ٌٛاٞی فٛت ضتٕا ثثت  : سشیاَ ٌٛاٞی فٛت

 سلٓ تاضذ. 6ضٕاسٜ اغّی ٔی تٛا٘ذ تا  ضٛد .

تٝ یادداضت ٔی تایست  : واستش خٟت ا٘تخاب ٌضیٙٝ ٞای ایٗ لسٕت  ٚضؼیت ضٙاسٙأٝ

الػات ٞٛیتی ٔتٛفی خػٛغا طزٙا٘سٝ ا ،پضضه غادسوٙٙذٜ ٌٛاٞی فٛت دلت ٕ٘ایذ

 دس ٔٛسد اتثاع تیٍا٘ٝ اص سٚی واست الأت تىٕیُ ٌشدد، آیتٓ فالذ ضٙاسٙأٝ ا٘تخاب 

 خٛاٞذضذ.ضٛد.زٙا٘سٝ ٔتٛفی ٔدَٟٛ اِٟٛیٝ تاضذ ٌضیٙٝ ٔدَٟٛ اِٟٛیٝ ا٘تخاب ٔی 



صیشیه  :واستش تاتٛخٝ تٝ ٘ٛع ٔتٛفی اص ٘ظش ٌشٜٚ تٙذی سٙی تاالی یه ٞفتٝ،٘ٛع ٔتٛفی

 ٞفتٝ،ٔشدٜ صایی ٚ صٖ تاسداس الذاْ تٝ ثثت خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

ٌضیٙٝ ٞای  ص: واستش تاتٛخٝ تٝ یاداضت پضضه دس خػٛظ ّٔیت ٔتٛفی یىی ا ّٔیت

 ٕ٘ایذ.ٔی ایشا٘ی ،غیش ایشا٘ی ٚ ٘أطخع سا ا٘تخاب 

تش سلٓ ٔی تاضذ تٙاتشایٗ اص ثثت ضٕاسٜ ّٔی و91ٕ: ضٕاسٜ ّٔی ٞش فشد ایشا٘ی  ضٕاسٜ ّٔی

سلٓ وذ ّٔی ،آٖ ٌضیٙٝ تٝ سً٘ 91سلٓ خٛدداسی ٌشدد. زٙا٘سٝ پس اص ثثت 91اص 

اسغٛا٘ی ضذ ٘طاٖ دٞٙذٜ ٘ادسست تٛدٖ وذ ّٔی ثثت ضذٜ ٔی تاضذ وٝ ٔی تٛا٘ذ ٘اضی 

اص خطای واستش ٚیا پضضه غادس وٙٙذٜ ٌٛاٞی فٛت تاضذ . الصْ است واستش دس 

ٚ دس غٛست ػذْ دستشسی اص  غٛست دستشسی،خٟت اغالش وذ ّٔی  تالش ٕ٘ایذ

 ثثت وذ ّٔی غشف ٘ظش ٕ٘ایذ. 

ػالٔت واستش، زٙا٘سٝ لسٕت تاسیخ تؼذاص دٚ ٌضیٙٝ تاسیخ تِٛذ ٚ تاسیخ فٛت دس : ٘ىتٝ

ِیست آتطاسی سٗ تا ٌضیٙٝ ٞای سٗ تمشیثی ٚ  ٕ٘ایذ،فّص وٙاس ٌضیٙٝ سٗ ساوّیه 

ٚ پضضه سٗ تمشیثی زٙا٘سٝ ٔتٛفی ٔدَٟٛ اِٟٛیٝ تاضذ  سٗ ٘أطخع ظاٞش ٔی ضٛد.

ٌضیٙٝ سٗ تمشیثی ساا٘تخاب ٕ٘ٛدٜ ٚدس سٝ لسٕت ساَ ،ٔاٜ تاضذ،ٔتٛفی سا ٌضاسش دادٜ 

دسایٗ ٕ٘ایذ  ،ٔی ٚ سٚص تا استفادٜ اص فّص ٞای تاالسٚ٘ذٜ ٚ پاییٗ سٚ٘ذٜ سٗ ساا٘تخاب 

غٛست خٛدواس ٝ تا وّیه سٚی ٌضیٙٝ ٞای تؼذی سیستٓ ت ٜ خٛاٞذضذوٝدیذضاِت 

ٛفی سا ثثت ٔی ٕ٘ایذ. زٙا٘سٝ اص ٔتٛفی ٞیر اطالػاتی دس خػٛظ تاسیخ تاسیخ تِٛذ ٔت

 ٌضیٙٝ سٗ ٘أطخع سا ا٘تخاب ٕ٘ایذ.واستشالصْ است  ٔٛخٛد٘ثاضذ،ٚ سٗ تمشیثی  تِٛذ



 

دس ایٗ لسٕت سٝ ٌضیٙٝ ػّت صٔیٙٝ ای فٛت،ػّت ٚاسط فٛت ٚ ػّت : ثثت ػّت فٛت

ٌٛاٞی فٛت ٚ تطخیع پضضه فٛسی فٛت ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد وٝ تاتٛخٝ تٝ ٔطتٛیات 

غادس وٙٙذٜ ثثت ٔی ضٛد. وٝ پضضىاٖ ٔی تٛا٘ٙذ ضسة تطخیع خٛد فمط لسٕت ج 

ٚ یا ب ٚ ج  سا تىٕیُ ٕ٘ایٙذ. ِٚی ٔؼٕٛال ٞش سٝ لسٕت اِف ، ب ٚ ج وأُ ضذٜ 

ٕ٘ٛدٜ است . زٙا٘سٝ پضضه اطالػات ٟٕٔی دس خػٛظ ػّت فٛت ٔتٛفی ٌضاسش 

ٚاسد آٖ سا دس لسٕت تٛضیطات واستش ٔی تٛا٘ذدذ ٍ٘ٙ وٝ دس ِیست ػُّ فٛت  اضذت

 ٕ٘ایذ.



 

: تاتٛخٝ تٝ ایٙىٝ ضٕاسٜ ٘ظاْ پضضىی خٟت  پضضىاٖ ا٘طػاسی ٔی تاضذ  ٘ظاْ پضضىی

 تٙاتشایٗ ضشٚسی است واستش ٍٞٙاْ ثثت ٟ٘ایت دلت خٛدسا تٝ واسٌیشد .

اختػاغی ثثت پس اص ایٙىٝ یه پضضه تشای اِٚیٗ تاس دس ایٗ ٘شْ افضاس تاضٕاسٜ ٘ظاْ 

ٌشدد دسدفؼات تؼذ پس اص ثثت ضٕاسٜ ٘ظاْ ،٘اْ ٚ٘اْ خا٘ٛادٌی پضضه تػٛست 

 خٛدواس لاتُ ٔطاٞذٜ خٛاٞذ تٛد.

:  تاتٛخٝ تٝ ایٙىٝ تاسیخ غذٚس ٌٛاٞی فٛت دس ٕٞاٖ سٚص ٚلٛع فٛت ٚ  تاسیخ ٌٛاٞی

سیخ ِزا واستش الصْ است دلت وافی خٟت ثثت ایٗ تا  ،یا سٚصٞای پس اص آٖ ٔی تاضذ

 داضتٝ تاضذ.

 

 



  مشاهده سوابق

ایٗ ٕ٘ا ضأُ دٚلسٕت ٔی تاضذ وٝ لسٕت فٛلا٘ی )طٛسی سً٘(خٟت خستدٛی 

سٛاتك ٔتٛفیاٖ ٔی تاضذ ٚ ایٗ أىاٖ ساتٝ واستش ٔی دٞذ وٝ تا استفادٜ اص ٞشیه اص 

 ٌضیٙٝ ٞا ،ٔتٛفی ٔٛسد ٘ظش ساخستدٛ ٕ٘ایذ. 

دس ِیست پضضىی لا٘ٛ٘ی ٌضاسش ضذٜ  طٕذٔ٘اْ پذس  یٍا٘ٝ ٔیشصائی: ٔتٛفی تا ٘اْ ٔثاَ

ٔایُ تٝ خستدٛی سٛاتك اضتٕاِی ٚاسد ضذٜ ایٗ فشد تاضذ ٔی است ، زٙا٘سٝ واستش 

دوٕٝ تٛا٘ذ خّٛی آیتٓ ٘اْ ،٘اْ خا٘ٛادٌی ٚ ٘اْ پذس ٔطخػات فٛق ساثثت ٕ٘ٛدٜ ٚ 

خستدٛسا وّیه ٕ٘ایذ . دس غٛست ٚخٛد سٛاتك اص ٔتٛفی یأتٛفیا٘ی تاایٗ ٔطخػات 

ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد  وٝ سیستٓ سوٛسدٞایی تا ٔطخػات فٛق سا دس لسٕت تطتا٘ی  ،

غفطٝ ظاٞش ٔی ٕ٘ایذ ٚ واستش اصٔیاٖ سوٛسدٞای ٕ٘ایص دادٜ ضذٜ سوٛسد ٔٛسد ٘ظش 

خٛدسا خٟت ٞشٌٛ٘ٝ الذاْ تؼذی اص لثیُ اغالش یا ضزف ا٘تخاب ٔی ٕ٘ایذ. دس 

 ٕ٘ایص دادٜ ٘خٛاٞذ ضذ.غٛست ػذْ ٚخٛد ساتمٝ ای اص فشد ٔزوٛس ٞیر سوٛسدی 



 

 " :فرم سوابق مراجعات "وکات مهم در ومای

ضاخػٟای ٔشي دس ٌشٜٚ ٞای ٘ٛصاداٖ صیش یه ٔاٜ ،وٛدواٖ تاتٛخٝ تٝ ایٙىٝ  -9

اص إٞیت ٚیژٜ ای تشخٛسداس ٞستٙذ ، یىی صیش یه ساَ ٚ صیش پٙح ساَ 

تٟیٝ  اصٕ٘اٞایی وٝ ٔی تٛاٖ تا استفادٜ اص آٖ ٌضاسش ٔشي ٌشٜٚ ٞای فٛق سا

 ٕ٘ٛد، ایٗ ٕ٘ا ٔی تاضذ. تٝ ایٗ تشتیة وٝ اص لسٕت فٛلا٘ی غفطٝ)طٛسی سً٘ (

 . ٔی ضٛداستفادٜ  "سٚص  -----تا "ٚ " ----سٗ اص  "ٚ اص ٌضیٙٝ ٞای

ضایاٖ روشاست وٝ ِیست آتطاسی خّٛی ٞش دٚ ٌضیٙٝ فٛق ٔٛخٛد تٛدٜ ٚ واستش ٔی 

 سٚص ،ٔاٜ ٚساَ ا٘تخاب ٕ٘ایذ.  سٗ سا تش اساسٌضاسش ٔٛسد ٘یاص تٛا٘ذ تا تٛخٝ تٝ 



پس اص تىٕیُ ٌضیٙٝ ٞای فٛق دوٕٝ خستدٛ سا وّیه ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘تیدٝ ٌضاسش ٔطاٞذٜ 

 خٛاٞذ ضذ.

 

تٛخٝ تٝ ایٙىٝ ٔٛاسد ٔشدٜ صایی ثثت ضذٜ ٘یض سٗ غفش سٚص داس٘ذ دس ٌضاسش ٘ىتٝ : تا

 ائٝ ٌضاسشاسائٝ ضذٜ اص سٛی سیستٓ ایٗ ٔٛاسد ٘یض ٚخٛد داس٘ذ وٝ واستشپیص اص اس

 ٔٛظف ٔی تاضذ وّیٝ ٔٛاسد ٔشدٜ صایی سا اص ایٗ ِیست ضزف ٕ٘ایذ. ٟ٘ایی

پس اص ٔطاٞذٜ ٌضاسش فٛق دوٕٝ  ضزف ٔٛاسد ٔشدٜ صایی تٝ ایٗ غٛست ٔی تاضذ :

اص ٌٛضٝ سٕت زپ پاییٗ غفطٝ ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜ یه پٙدشٜ تا ٘اْ  سا  "اسساَ تٝ فایُ"

"browser for folder"    ٜساصی تاص ٔی ضٛد ،واستش ٔسیش دِخٛاٜ سا خٟت رخیش

  ساوّیه ٔی ٕ٘ایذ."  ok"ٌضاسش ،ا٘تخاب ٚ سپس دوٕٝ 



 

ایىس اْ اَ دس ٔسیش صیش   xmlٌضاسش تػٛست فایُ  "پیاْ   okدوٕٝ  ا٘تخابپس اص 

ٚ سپس تٕأی پیاْ ٞای تؼذی  تائیذ ٕ٘ٛدٜسا okدوٕٝ ،ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد   "تٟیٝ ضذ.

 واستشٔی تاضذ.پیص سٚی   excelٔی ٕ٘ایذ. یه غفطٝ خاِی   okسا  ظاٞش ضذٜ



 

  ٕ٘ٛدٜ،ٔسیش آدسس فایُ ٌضاسش سا ا٘تخاب   open                 file اص ٌضیٙٝ واستش

 Microsoftپٙدشٜ  ٕ٘ٛدٜ ،  تائیذ.پیاْ ظاٞش ضذٜ سا ٔی ٕ٘ایذ سا وّیه  openٌضیٙٝ 

office excel      تؼذاص ِطظات وٛتاٞی خذَٚ ٌضاسش تػٛست ٕ٘ٛد  تائیذسا ٘یض ، ٜ

 . ظاٞش ٔی ضٛد  excelفایُ 



 

 



تٕأی  ػٙٛاٖ ٔثاَٝ ت  ٔی تاضذ،دسخٛاست واستش ٝتٙات ضاسشٞش ٌٛ٘ٝ ٌتٟیٝ  اغَٛ: ٘ىتٝ

 "اسساَ تٝ فایُ"ٌضیٙٝ  ا٘تخابوٝ لثُ اص  ٕ٘ایذدلت واستشتایذ)ٔٛاسد ٔشي ثثت ضذٜ 

ٚیا اٌشواستشتٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ ،( وّیه ٕ٘ایذ.ییٗ غفطٝ سااص لسٕت پا "وّیٝ ٔٛاسد "دوٕٝ

تٝ سٚش تاال ا٘داْ ٔی ضٛد . تاضذ،ٔتٛفیاٖ ضص ٔاٞٝ اَٚ ساَ ٚ.... ٔایُ تٝ تٟیٝ ٌضاسش

فمط واستش ٔی تایست تا استفادٜ اص آیتٓ ٞای تاال)طٛسی سً٘( سوٛسدٞای ٔٛسد ٘ظش 

 سا ایداد ٕ٘ایذ سپس ٔشاضُ تٟیٝ ٌضاسش سا ا٘داْ دٞذ. 

دس اِٚیٗ سدیف خذَٚ ٔی تاضذ  excelسٌضاسش تٟیٝ ضذٜ وٝ تٝ غٛست یه خذَٚ د

تیتش ٞش ستٖٛ تػٛست فیّتش ضذٜ سٚیت ٔی ضٛد .واستش خٟت ػذْ ضٕاسش ٔٛاسد ،

 deathٔشدٜ صایی ٔی تایست فّص سفیذ سً٘ وٛزىی وٝ دس وٙاس آیتٓ ستٖٛ 

type اتتذا ػالٔت تیه وٙاس وّیه ٕ٘ٛدٜ  ،دس پٙدشٜ تاصضذ)٘ٛع ٔتٛفی( ٔی تاضذ سا ٜ

سا وّیه ٕ٘ٛدٜ تا ػالٔت تیه ٕٞٝ آیتٓ ٞا تشداضتٝ ضٛد، سپس  select allٌضیٙٝ 

ٕٞٝ ٌضیٙٝ ٞا ساغیش اص ٔشدٜ صایی تیه تض٘ذ . تٝ ایٗ تشتیة واستش دستٛس ضٕاسش ٕٞٝ 

 دادٜ است. excelغیش اص سوٛسد ٞای ٔشدٜ صایی تٝ خذَٚ ٝ سوٛسدٞا سا ت



 

ٕ٘ایذ وٝ دس اوثش ٌضاسضات تٟیٝ ضذٜ اػٓ اص ٌضاسش ٔشي صیش یه  : واستشدلت ٘ىتٝ

ٔاٜ ،صیش یه ساَ ،صیش پٙح ساَ ،ٔشي ٌشٜٚ ٞای سٙی ٔختّف ،ٔشي ٌشٜٚ سٙی 

غٛست  تاالی ضػت ٚپٙح ساَ ٚ ........ تایذ ٔٛاسد ٔشدٜ صایی سا فیّتش وشد دس غیش ایٗ

 خٛاٞذ ضذ. ی داسیاختالف ٔؼٙدس ضٕاسش ٔشٌٟای ٌشٜٚ ٞای سٙی ٔختّف دزاس 

 : وکاتی درخصوص گسیىه های پاییه صفحه ومای فرم سوابق مراجعات

 ،زٙا٘سٝ واستشٔایُ تٝ ا٘داْ اغالضاتی دس خػٛظ ٔتٛفیاٖ تاضذ                   دوٕٝ

ٚ ا٘تخاب آٖ سوٛسد)پس اص ا٘تخاب سوٛسد تٝ  آٖ ٔتٛفیپس اص خستدٛی سوٛسد 

ٚی ٌضیٙٝ اغالش ،ٕ٘ای فشْ ثثت ٔشي ٚػُّ آٖ سً٘ آتی دس ٔی آیذ(  تا وّیه تشس

ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد .واستش ٔی تایست ٔدذدا ٌضیٙٝ اغالش سا دس لسٕت پاییٗ سٕت 

لشاس ٔی ساست ایٗ ٕ٘ا وّیه ٕ٘ایذ.ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد وٝ تٕأی آیتٓ ٞا دسضاِت فؼاَ 

یست  ٚ سپس ٔی تا الصْ سا ٔی تٛا٘ذ ا٘داْ دٞذ اتٌیش٘ذ.دس ایٗ ضاِت واستش، اغالض

 دوٕٝ رخیشٜ ساوّیه ٕ٘ایذ.

 اصالح



 

:  تاوّیه تشسٚی  ایٗ دوٕٝ وّیٝ ٔٛاسد ثثت ضذٜ ٌٛاٞی فٛت                         دوٕٝ 

اػٓ اص اسساَ ضذٜ ٚ اسساَ ٘طذٜ ٚ سوٛسدٞایی وٝ ضزف ضذٜ است)سوٛسد صسد 

سً٘( ِٚی ضزف وأُ ٘طذٜ ا٘ذ ٚ سوٛسدٞای وذ پٛذ)سوٛسدسثض سً٘( ٕ٘ایص 

 ضٛد.     ٔی دادٜ

 کلیه موارد



 

    

ٝ                          : تا وّیه تش سٚی ایٗ دوٕٝ وّیٝ سوٛسدٞایی وٝ تاوٖٙٛ تٝ دوٕ

ٔی تٛاٖ ٔطاٞذٜ ٕ٘ٛد ،تٝ غٛستی وٝ دس ٌٛضٝ سٕت  سأا٘ٝ اسساَ ٍ٘شدیذٜ ا٘ذ سا 

ػذد یىسا٘ی سإ٘ایص ٔی  اسساَ ٘طذٜٚ  ٔٛاسد یافت ضذٜزپ پاییٗ غفطٝ ٌضیٙٝ 

 دٞذ.

 

 ارسال نشده



 

 

وٕٝ                    : زٙا٘سٝ واستش ٔایُ تٝ ضزف سوٛسدی تاضذ اص ایٗ دوٕٝ استفادٜ د

وٝ دسایٗ ضاِت  ٕ٘ٛدٜتٝ ایٗ غٛست وٝ اتتذا سوٛسد ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخاب  ،ٔی ٕ٘ایذ

دس ایٗ ٍٞٙاْ ،وّیه ٔی ٕ٘ایذ سوٛسد تٝ سً٘ آتی دس ٔی آیذ، سپس دوٕٝ ضزف سا 

ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد)ایٗ ٔشضّٝ ضزف ٔٛلت سوٛسد سوٛسد ٔٛسد ٘ظش تٝ سً٘ صسد 

 .ٔی تاضذ( 

 حذف



 

 

 



اٌش واستش ٔایُ تٝ ضزف وأُ سوٛسد ٔٛسد ٘ظش تاضذ ٔی تایست تا ٔشاخؼٝ تٝ غفطٝ  

سا  ضزف وأُ سدیفٟای ضزف ضذٜ،ٌضیٙٝ  پطتیثا٘یاغّی ٘شْ افضاس ثثت ٔشي اص آیتٓ 

ٚ ٔی شاخؼات تاص ٔی ضٛد ،ا٘تخاب ٕ٘ایذ ،ٔالضظٝ ٔی ضٛد وٝ ٕ٘ای فشْ سٛاتك ٔ

پیاْ دسایٗ ٍٞٙاْ واستش تایذسا وّیه ٕ٘ایذ ، ضزف وأُدوٕٝ  دس پاییٗ غفطٝتایست 

 yes تاضزف وأُ سوٛسد صسد سً٘ سا ٔٛسدٞطذاس دسخػٛظ اطٕیٙاٖ واستش دس

ٚ تٝ  زف ٔی ٌشددض،تا اخشای ایٗ ػّٕیات سوٛسد ٔزوٛس وأال اص سیستٓ  تائیذ ٕ٘ایذ

ضزف ٔٛلت ٔایُ تٝ  اص . ضاَ زٙا٘سٝ واستش پستاصیاتی ٕ٘ی تاضذٞیر ٚخٝ لاتُ 

سا ا٘تخاب ٕ٘ایذ  ٙا٘سٝ سوٛسد صسد سً٘ز ،ٔٛلت فزضسوٛسد تاضذ ،پس اص  یاتیتاص

دس ضاِت فؼاَ فشاس ٔی ٌیشد وٝ تا وّیه  تاصیاتی سوٛسدٔالضظٝ ٔی ضٛد وٝ دوٕٝ 

تٝ  سٛاتكوٛسدٞای وشدٖ ایٗ ٌضیٙٝ سوٛسد اص ضاِت ضزف خاسج ضذٜ ٚدس ِیست س

 سً٘ سفیذ دس ٔی آیذ.

 



 

 

 



:ایٗ ٌضیٙٝ خٟت تٟیٝ ا ٘ٛاع  ٌضاسضات واستشد داسد وٝ سٚش                             دوٕٝ 

ت تٟیٝ ٌضاسش ٔشي ٘ٛصاد صیش یه ٔاٜ ٕتٟیٝ ٌضاسش تااستفادٜ اص ایٗ دوٕٝ دس لس

 ذٜ است .،وٛدن صیش یه ساَ ٚ صیش پٙح ساَ تٝ تفضیُ ضشش دادٜ ض

تاوّیه  ٔالضظٝ ٔی ضٛد.تش٘أٝ ایٗ دوٕٝ دس ٕ٘ای اغّی   : دوٕٝ                               

 تاص ٔی ضٛد. فشْ سٛاتك ٔشاخؼاتتشسٚی ایٗ دوٕٝ غفطٝ 

 

دس ایٗ ٕ٘ا خّٛی تٕأی ٌضیٙٝ ٞا یه ٔشتغ وٛزه خٟت تیه صدٖ ٚخٛد داسد.  

اسساَ اطالػات دٌٚا٘ٝ اص  ،اص خطای واستش زٙا٘سٝ یه ٔتٛفی تٝ دالیُ ٔختّفی اػٓ 

واستش تش اساس ٌضیٙٝ ٞای ایٗ  ،دٚتاس یاتیطتش دس ٘شْ افضاس ثثت ضٛد ، ٚ .... یه ٔتٛفی

ػٙٛاٖ ٔثاَ تا تیه صدٖ ٘اْ ٚ ٘اْ ٝ غفطٝ ٔی تٛا٘ذ خستدٛی تىشاسی سا ا٘داْ دٞذ .ت

٘اْ ٚ٘اْ ،تٕأی سوٛسدٞایی وٝ   خستدٛی تىشاسیخا٘ٛادٌی ٚ وّیه ٌضیٙٝ 

 دسایٗ ضاِت ،آٟ٘ا ٔطاتٝ ٔی تاضذ وٙاس ٞٓ ِیست ٔی ضٛ٘ذٚسایشاطالػات خا٘ٛادٌی 

 ارسال به فایل

 جستجوی تکزاری



الصْ است وٝ واستش دس خػٛظ تٕأی سوٛسدٞای تىشاسی ظاٞش ضذٜ ،تشسسی ٞای 

وأُ ساا٘داْ دٞذ ٚ صٔا٘ی وٝ تٝ یمیٗ سسیذ وٝ یه سوٛسد تىشاسی ثثت ضذٜ است 

 ،آٖ سا ضزف ٕ٘ایذ.

 

 

 

 

تا وّیه  ،سٚیت ٔی ضٛد تش٘أٝ  ایٗ دوٕٝ دسٕ٘ای اغّی  :                                دوٕٝ 

 .خٛاٞذضذسٚیت  فشْ تٟیٝ ٌضاسشوشدٖ ایٗ دوٕٝ ٕ٘ای 

 تهیه  فایل گزارش



 

فٛت اص ٚ   تِٛذ اص تاسیخ..... تا تاسیخ.....دس لسٕت سٕت ساست تاالی فشْ ٌضیٙٝ  

تا استفادٜ اصایٗ ٌضیٙٝ ٞا ٔی تٛا٘ذ دس  ٔالضظٝ ٔی ضٛد. واستش تاسیخ...... تا تاسیخ ......

تاصٜ صٔا٘ی ٔٛسد ٘ظش خٛد ٌضاسش سا تٟیٝ ٕ٘ایذ. دس لسٕت سٕت زپ تاالی فشْ ِیست 

 ٌٚضیٙٝ ٞایی وٝ واستش ٔایُ ٔی تاضذ تشاساس آٖ ٌضاسش ساتٟیٝ ٕ٘ایذ سٚیت ٔی ضٛد 

س ٔی دٞذ.تا آٖ سا دس ضاِت ا٘تخاب لشاواستش تادٚ تاس وّیه دس ٔشتغ وٙاس ٞش ٌضیٙٝ 

سٚیت ٔی ضٛد دس لسٕت ٔیا٘ی ٚ سفیذ سً٘ غفطٝ ِیست ٌضاسش  تاییذوّیه دوٕٝ 

  excel،ٌضاسش فٛق سا دس خذَٚ   اسساَ تٝ فایُتا استفادٜ اص ٌضیٙٝ  واستشٔی تٛا٘ذ  ،

 ایداد ٕ٘ایذ.  خٟت ا٘داْ ٞشٌٛ٘ٝ ػّٕیات تدضیٝ ٚتطّیُ ،

            ث لثُ تٛضیص دادٜ ضذٜ است( دس ٔثاض اسساَ تٝ فایُاستفادٜ دوٕٝ )٘طٜٛ *



 

 

 



 

 

 

 

 


