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صفحِ 1

هقذهِ
هؼزفی ضزکت ٍ هحصَالت
«قطوت ًَیي پطزاظ» افتراض زاضز زض ضاؾتای تاهیي ًیاظ تاظاض زاذلی ٍ ذَز وفایی هلی  ،تا وازضی هدطب ٍ هتؼْس السام تِ
تَلیس ؾیؿتوْای اتَهاؾیَى هالی ٍ ازاضی ًوَزُ ٍ زض ایي اهط ًیع تِ پیكطفتْای حائع اّویتی ًیع ًائل گطزیسُ اؾت.
قطوت ًطم افعاضی ًَیي پطزاظ زض ؾال  1385تا گطز ّوایی خوؼی اظ هترههیي ضقتِ واهپیَتط ٍ ناحة ًظطاى ضقتِ
حؿاتساضی السام تِ تَلیس ؾیؿتوْای اتَهاؾیَى هالی ٍ ازاضی ًوَز ٍ تا وٌَى لازض تِ تَلیس هدوَػِ ًطم افعاض ّای هتؼسزی
تَزُ اؾت .
هحهَالت قطوت ًطم افعاضی «ًَیي پطزاظ» تكطح شیل هی تاقس ،وِ تِ ّوت زؾت پطتَاى هترههیي ظتسُ عطاحی ًطم افعاض
ایي قطوت زض حال افعایف هی تاقس.
ً ـطم افعاض حؿاتساضی زض ؾِ ًؿرـِ فطٍقگاّی ،قطوـتی ،تَلیـسی
« حؿاب یاض» ًؿرِ اًـسضٍیس ًـطم افعاضحـؿاتساضی ٍیـػُ تاظاضیاتاى
 ؾـاهـاًـِ اضؾـال ٍ زضیافـت پـیـاهـه ایٌتـطًتـی (پٌل ایٌـتـطًتی)
ً طم افعاض اضؾال ٍزضیافت پیاهه اظعطیك ؾیـن واضت(هَزم)GSM
 ؾیؿتن حضـَض ٍ غیـاب (واضتی ،اثـطاًگـكــتی ٍ پطزاظـ تهَیط)
 فطٍقگاُ ایٌتطًتی تا لاتلیت ّوگام ؾاظی اتَهاتیه تا ًطم افعاض حؿاتساضی
 ظیطتؿتِ اتهــال تِ اًَاع تـطاظٍی زیـدـیـتال
 ظیط تؿتـِ تَلـیـس ٍ چـــاج تــاضوـــس
 لاتل اتهـال تِ زؾتـگاُ تاضوـسذــَاى
ً ـطم افـعاض هسیــطیـت ٍ چـاج چــه
 ظیطتـؿـتـِ والـطآی زی (2،4ذظ)
 ظیطتؿـتِ تَلیـس ٍ تـْای تـوـام قـسُ
 ظیــطتؿـتـِ حــمـَق ٍ زؾــتـوــعز
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صفحِ 2

ًزم افشار حقَق ٍدستوشد
هحاؾثات هالی واضوطز پطؾٌل ٍثثت فیف ّای حمَلی ّوَاضُ یىی اظ زغسغِ ّای هسیطاى ٍحؿاتساضاى ازاضی تَزُ ٍّؿت.
ّوچٌیي چگًَگی پطزاذت هٌظن ،زلیك ٍ هَثط حمَق واضوٌاى ًیع اهطی هْن زض ضٍقْای هسیطیتی ضٍظ زًیاؾت .تا تعضگتط
قسى هدوَػِ ٍ افعایف تؼساز پطؾٌل ،وٌتطل افطاز واضی تؽ هكىل ٍ ٍلت گیط ذَاّس تَز تسیي تطتیةً ،یاظ تِ یافتي ضاُ
حل هٌاؾة ضا تیكتط ًوایاى هی وٌس.قطوت ًَیي پطزاظ ًیع زضّویي ضاؾتا ًطم افعاضحمَق ٍزؾتوعز ضا تا اهىاى اؾتفازُ اظ
اعالػات تطزز پطؾٌل اظ زؾتگاُ حضَضٍغیاب تهَضت هؿتمین ٍیا ًطم افعاض حضَضٍغیاب ًَیي پطزاظ اضائِ زازُ اؾت.

ًزم افشار حضَر ٍ غیاب
ایي ًطم افعاض هی تَاًس تا اهىاى اضتثاط تا اًَاع زؾتگاُ ّای حضَضٍغیاب قطوت ًَیي پطزاظ  ،تهَضت ؾطیغ ولیِ واضوطز
ٍاعالػات پطؾٌل ضا اؾترطاج ًوایس ٍتا تَخِ تِ اعالػات حمَلی وِ تطای ایي قرم ثثت قسُ اؾتّ .وچَى ؾاػت واضی
،ضٍظواضی ،حمَق هاّاًِ ٍ ٍ...هعایا(حك هؿىي،حك اٍالز،تسی آب ٍَّا،حك خصب،ػیسی،پازاـ ٍٍّ)...وچٌیي وؿَضات (حك
تیوِ،هالیات،هؿاػسٍُ،ام ٍ ،)...هطذهی ٍ هاهَضیت ،حمَق ًْایی پطؾٌل ضا هحاؾثِ ًوَزُ ٍ زض پایاى فیف حمَلی تطای
پطؾٌل نازض ًوایسّ.وچٌیي تطای واضتطاى وِ اظ ًطم افعاض هالی ٍ حؿاتساضی ًَیي پطزاظ  ،لاتلیت اضؾال ؾٌس تدویؼی حمَق
ٍ زؾتوعز پایاى هاُ تهَضت اتَهات تِ ؾیؿتن حؿاتساضی پیازُ ؾاظی قسُ اؾت.

صفحِ 3
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فصل اٍل ً :صة ٍ راُ اًذاسی ًزم افشار حقَق ٍ دستوشد
تطای یه ًهة ؾازُ ٍ آؾاى آهازُ قَیس! ًطم
افعاض حؿاتساضی وًیه پزداس ایي لاتلیت ضا زاضز
وِ تِ ضاحتی تط ضٍی تواهی ًؿرِ ّای
ٍیٌسٍظ،Seven ،XP

ٍ

ٍ

چِ

32تیتی  ،چِ 64تیتی ًهة قَز  .تطای ایي
هٌظَض اتتسا ً CDطم افعاض ضا زاذل زضایَ
تگصاضیس تا اتَضاى آى اخطا گطزز.
تا اًتراب گعیٌِ «ًهة ًطم افعاض» ٍاضز هطحلِ
اٍل ًهة (پیف ًیاظّای ًطم افعاض) ذَاّیس قس.

زض پٌدطُ تاظ قسُ گعیٌِ  Installضا اًتراب ًواییس
ٍ هٌتظط تواًیس تا پیف ًیاظّای ًطم افعاض تغَض
واهل ًهة قَز.
پؽ اظ ًهة پیف ًیاظّای ًطم افعاض ٍ ،اضز هطحلِ
ًهة «ًطم افعاض حؿاتساضی ًَیي پطزاظ» هی
قَیس.زض پٌدطُ تاظ قسُ زووِ «تؼسی»ضا اًتراب
ًواییس.
پؽ اظ تاییس هتي تَافمٌاهِ تِ نفحِ تؼییي هؿیط
ًهة هی ضؾیس.
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صفحِ 4

پؽ اظ تؼییي هؿیط ًهة ًَتت ًهة فًَتْای هَضز اؾتفازُ ًطم افعاض هی تاقس.

تثطیه هیگَیین،قوا هَفك تِ ًهة ًطم افعاض حؿاتساضی ًَیي پطزاظ قسُ ایس،خْت ذطٍج اظ تطًاهِ ًهة گعیٌِ
«پایاى» ضٍ تفكاضیس.
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صفحِ 5

تَجِ:زض پایاى خْت ًهة تطًاهِ حمَق ٍزؾتوعز ،فایل اخطایی تطًاهِ حمَق ٍ زؾتوعز ضاتا ًام ()Hozor.exeاظ
زاذل ًCDطم افعاض پَقِ ()novinpardazوپی وطزُ ٍ،زض زاذل ضیكِ ًهة تطًاهِ ًَیي پطزاظ ،خای گصاضی
ًواییس .زض پایاى خْت ؾَْلت اخطای ًطم افعاض فایل اخطایی تطًاهِ ضا()Hozor.exeاظ ضیكِ ًهة تطًاهِ تهَضت
 shortcutتِ زؾىتاج ٍیٌسٍظ اًتمال زّیس.

ًکاتی در هَرد راُ اًذاسی ًزم افشار در ًسخِ ّای هختلف ٍیٌذٍس
ٍ یٌذٍسseven
زض ٍیٌسٍظ  7پیف اظ اخطای تطًاهِ تایؿتی الساهات ظیط ضا اًدام
زّیس:
 -1ضٍی آیىي ًطم افعاض تط ضٍی نفحِ زؾىتاج ضاؾت ولیه وطزُ ٍ
گعیٌِ  Propertiesضا اًتراب ًواییس.
 -2زض پٌدطُ تاظ قسُ ؾطتطي  Compatibilityضا اًتراب هی وٌین.
 -3زض پاییي ایي ؾطتطي تیه گعیٌِ Run this Program as an
 Administratorضا فؼال ًوَزُ ٍ پٌدطُ ضا تا اًتراب زووِ Ok
تثٌسیس.

ٍ یٌذٍس ٍ
زض تطذی اظ ٍیٌسٍظ ّای

ٍ

 .netFramework ،تهَضت پیف فطو ٍخَز ًساضز .تِ ّویي زلیل تایؿتی تا تَخِ تِ

ًؿرِ ٍیٌسٍظ ،زات ًت هطتَط تِ آى ًهة گطزز .
زات ًت هطتَط تِ ًؿرِ ٍیٌسٍظ ضا هی تَاًیس اظ پَقِ  Otherزض زاذل ً CDطم افعاض ًهة ًواییس.
وکتٍ!! تَخِ ًواییس زض ایي زٍ ًؿرِ اظ ٍیٌسٍظ ( ٍ
گطزز.

)حتوا لثل اظ قطٍع هطاحل ًهة  ،زات ًت فطین ٍضن تایس ًهة
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صفحِ 6

فصل دٍم :تؼاریف (اطالػات پایِ)
تؼزیف سال کاری :پؽ اظ ًهة تطًاهِ ،اٍلیي
لسم تؼطیف ؾال واضی هی تاقسً .طم افعاض ضا اخطا
ًواییس .زض پٌدطُ تاظ قسُ گعیٌِ «تعزیف سال
کاری» ضا اًتراب ًواییس،پؽ اظ تؼطیف ؾال
واضی هی تَاًیس ٍاضز ًطم افعاض قَیس.
زض نَضت حصف ٍ یا انالح ػٌَاى ؾال واضی
هی تَاًیس اظ زووِ ّای هطتَعِ اؾتفازُ
ًواییس .زلت ًواییس ضهع هسیطیت پیف فطو
 05137597590هی تاقس.
تطای تاظگطزاًی آذطیي فایل پكتیثاى  ،اتتسا یه ؾال واضی تؼطیف ًوَزُ ٍ ؾپؽ اظ زووِ «تاظگطزاًی اعالػات» هی تَاًیس
آذطیي فایل ضا اًتراب ٍ تاظگطزاًی ًواییس .الظم تِ شوط اؾت زض نَضت تاظگطزاًی ،ولیِ اعالػات هَخَز زض ؾال واضی
اًتراب قسُ حصف ذَاّس قس.
تؼزیف کارتز :تهَضت پیف فطو واضتطی تا ًام «واضتط »1زض ًطم افعاض حضَض غیاب ٍ حمَق زؾتوعز ًَیي پطزاظ تؼطیف
قسُ اؾت ،وِ ایي واضتط فالس ضهعػثَض هی تاقس .پؽ اظ ٍضٍز تِ ًطم افعاض هی تَاًیس تِ تؼساز ًاهحسٍز واضتطاى ضا تا تَخِ تِ
ًیاظ تؼطیف ًواییس.
تسیي هٌظَض اظ هٌَی «تعاریف» گعیٌِ
«کارتز» ضا اًتراب ًوَزُ تا پٌدطُ
هطتَعِ تاظ قَز .تا اًتراب زووِ
«اضافٍ »هی تَاًیس واضتط خسیس ضا
تؼطیف ًواییس ،تا زووِ «يیزایص» هی
تَاًیس اعالػات واضتط هَضز ًظط ضا انالح
ًواییس ٍ تا اًتراب «حذف» واضتط هَضز
ًظط اظ ؾیؿتن پان ذَاّس قس.
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تؼزیف دستگاُ:تطای تؼطیف زؾتگاُ اظهٌَی تؼاضیف گعیٌِ زؾتگاُ ضا اًتراب هی وٌین .زض پٌدطُ تاظ قسُ خْت افعٍزى
زؾتگاُ زووِ اضافِ ضا اًتراب وطزُ ٍ زض ؾط تطي هكرهات ػوَهی قواضُ زؾتگاُ ٍ ًام زؾتگاُ ضا ثثت وٌیس.
زض نَضت اؾتفازُ اظ اضتثاط قثىِ ،لؿوت هكرهات اضتثاعی ًَع زؾتگاُ ٍ  IPزؾتگاُ ضا ٍاضز ًواییس .خْت اؾترطاج

قواضُ زؾتگاُ  ٍ IP ،قواضُ پَضت اظ زاذل هٌَی زؾتگاُ ٍ ترف تٌظیوات قثىِ ٍ یا اظ خسٍل ظیطهی تَاًیس ووه
تگیطیس.خْت ایداز اضتثاط آًالیي تا زؾتگاُ  ،اتتسا اتهال واتل قثىِ اظ زؾتگاُ تِ ؾیؿتن ضا تطلطاض ًواییس ٍ پؽ اظ آى
لؿوت اضتثاط اظ عطیك TCP-IPضا فؼال ًواییس .زض ایي لؿوت  , IPقواضُ پَضت ٍ ضهع زؾتگاُ ضا زض فیلسّای هطتَعِ
ٍاضز ًواییس ٍ پؽ اظ آى زووِ تؿت اضتثاط ضا اًتراب ًواییس،زض نَضتی وِ پیغام «اضتثاط تطلطاض اؾت» هكاّسُ قس
تٌظیوات ضا شذیطُ ًواییس.
ًکتِ :تهَضت پیف فطو قواضُ پَضت توام زؾتگاُ ّای حضَض ٍ غیاب ًَیي پطزاظ ّ 5005ؿتٍ ،لی  ٍ IPضهع زؾتگاُ
هوىي اؾت هتفاٍت تاقس .تطای هكرم قسى  IPزؾتگاُ تایس اظ ضٍی زؾتگاُ لؿوت هٌَی ،تٌظیوات قثىِ زؾتگاُ

هكاّس وٌیس ٍIPهَضز ًظط ٍ ضهع ضا هكاّس وٌیس .زض خسٍل ظیطهی تَاًیس ،هكرهات پیف فطو چْاض هسل هرتلف اظ
زؾتگاُ ّای حضَضٍغیاب قطوت ًَیي پطزاظ ضا خْت ثثت زض ًطم افعاض ضا هكاّسُ هی ًواییس.
ًَع زؾتگاُ
NP
NP
NP
NP
NP

IPزؾتگاُ

قواضُ پَضت زؾتگاُ

ضهع زؾتگاُ

.

تَجِ:زض نَضت ٍضٍز نحیح اعالػات قثىِ
زؾتگاُ تا اًتراب زؾتَض زضیافت تطزز ،توام تطزز
ّای ثثت قسُ پطؾٌل زض لثل اظ ایي ػولیات تِ ًطم
افعاضحمَق ٍ زؾتوعز ٍاضز هی گطزز.
تَجِ:خْت زضیافت اتَهاتیه تطزز ّا اظ زؾتگاُ
تایس گعیٌِ زضیافت اتَهاتیه ضا تا تؼییي ظهاى چه
وطزى تطزز فؼال ًواییس.

ًکتِ :واضتطاى هحتطم تَخِ زاقتِ تاقٌس،خْت اضتثاط اظ ضاُ زٍض(ذاضج اظ قطوت یا هحل واضذاًِ) تا زؾتگاُ ّای حضَض ٍ
غیاب ًَیي پطزاظ ،تا تْیِ آی پی ثاتت( ٍ )ip staticاًدام تٌظیوات ٍ پیىط تٌسی نحیح
ضٍی هَزم تِ ایي حالت اضتثاط زؾتطؾی پیسا وٌیس.

 port forwardingتط
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صفحِ 8

تؼزیف ضزکت :تطای تؼطیف قطوت اظ هٌَی تؼاضیف
گعیٌِ قطوت ضا اًتراب هی وٌین ،گعیٌِ اضافِ ضا
اًتراب وطزُ ٍ هكرهات قطوت ٍیا واضگاُ هَضز ًظط
ضا ثثت ًواییس.
تَجِ:خْت اضائِ ٍ تىویل لیؿت تیوِ پایاى هاُ
تىویل ضزیف پیواى ٍ ًطخ حك تیوِ زض ایي ترف
العاهی هی تاقس.

تقَین  :زض ایي لؿوت توام تؼغیالت ضؾوی ،هٌاؾثت ّا  ٍ ،ضٍظ ّای خوؼِ هكرم قسُ اؾت.وِ زض نَضت ٍالغ قسى
تؼغثالت غیط هٌتظطُ یا زضٍى ؾاظهاًی  ،قوا هی تَاًیس ضٍظ تؼغیل ضا تهَضت زؾتی ثثت ًواییس.

تؼزیف ضیفت :تِ ّطالگَی ضفت ٍآهس پطؾٌل گفتِ هیقَز ،یا تِ ػثاضت زیگط ّط قیفت هؼطف ؾاػات هَظفی واضوطز
قرم زض یه ضٍظواضی هیتاقسّ .طقیفت هیتَاًس تِ
یه ،زٍ یا ؾِ ًَتت تمؿین قَز .هثال قطٍع ًَتت اٍل
واض پطؾٌل ؾاػت  8پایاى ًَتت اٍل ٍ 14قطٍع ًَتت
زٍم  ٍ 16پایاى ًَتت زٍم  20تاقس.تطای تؼطیف
قیفت واضی اظ هٌَی تؼاضیف گعیٌِ قیفت ضا اًتراب
هی وٌین  .زض پٌدطُ تاظ قسُ ،خْت افعٍزى قیفت
ضٍی زووِ اضافِ ولیه وطزُ ٍ ؾپؽ ًام قیفت ضا
ٍاضز ًواییس.
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تَجًِ :ام گصاضی هٌاؾة ّط قیفت اظ ذغای واضتط یا حؿاتساض هدوَػِ ،زض تِ واضگیطی قیفت ّا خْت اضتثاط قیفت تِ
پطؾٌل قطوت،خلَگیطی هیًوایس.
تَجِ :ظهاى فؼالیت پطؾٌل ،زض هدوَػِ اظ ؾاػت تؼییي قسُ تطای قطٍع قیفت واضی ،آغاظ ٍ زض ؾاػت پایاى قیفت
ذاتوِ هی یاتس.
 تاذیط زض اػالم حضَض ،تؼس اظ ؾاػت تؼییي قسُ قطٍع قیفت  ،وؿط واض هحؿَب ذَاّس قس.
 تؼدیل زض اػالم ذطٍج ،لثل اظ ؾاػت تؼییي قسُ پایاى قیفت  ،وؿط واض هحؿَب ذَاّس قس.
 تؼدیل زض اػالم حضَض ،لثل اظ ؾاػت تؼییي قسُ قطٍع قیفت ،اضافِ واض هحؿَب ذَاّس قس.
 تاذیط زض اػالم ذطٍج ،لثل اظ ؾاػت تؼییي قسُ پایاى قیفت ،اضافِ واض هحؿَب ذَاّس قس.
سهاى تاخیز ٍ تؼجیل در ٍرٍد ٍ خزٍج در یک ضیفت تِ چِ هؼٌاست؟

)1تعجیل در يريد :هیعاى حضَض پطؾٌل ظٍزتط اظ ؾاػت قطٍع قیفت هی تاقس.وِ هی تَاى تا ٍاضز وطزى ظهاى هكرهی
تطای تؼدیل زض ٍضٍز تط حؿة زلیمِ تطای قیفت تؼطیف قسُ اظ هحاؾثِ ظهاى اضافِ واضی تطای پطؾٌل نطف ًظط وطز.
)2تعجیل در خزيج :تؼدیل زضذطٍج ،تطن هدوَػِ تَؾظ پطؾٌل ظٍزتط اظ ؾاػت پایاى قیفت هی تاقس،وِ هی تَاى تا
زض ًظط گطفتي ظهاى هكرهی تطای قیفت زض ایي ترف اظ هحاؾثِ وؿط واض تاآى ظهاى هكرم چكن پَقی وطز.
)3تاخیز در يريد:هیعاى حضَض پطؾٌل زض هدوَػِ زیطتط
اظ ؾاػت قطٍع قیفت هی تاقس،وِ هی تَاى تا تؼییي ظهاى
هكرهی تطای تاذیط زض ٍضٍز اظ هحاؾثِ وؿط واض تا آى ظهاى
هكرم چكن پَقی وطز.
)4تاخیز در خزيج :هیعاى حضَض پطؾٌل زض هدوَػِ تؼس اظ
ؾاػت پایاى قیفت هی تاقس،وِ هی تَاى تا تؼییي ظهاى
هكرم تطای ایي فیلس اظ هحاؾثِ اضافِ واض تطای پطؾٌل
نطف ًظط وطز.
وکتٍ :اگز تخًاَیذ ضیفتی تعزیف کىیذ کٍ ساعت پایان
ضیفت(اس ساعت  12ضة گذضتٍ ي تٍ ريس تعذ اوتقال
پیذا کىذ) ،حتما تیک اوتقال تٍ ريس تعذ را تایذ تشویذ کٍ
درمحاسثات درست عمل کىذ.
تًجٍ :اگز میخًاَیذ ريسَای تعطیل َم تٍ عىًان یک ريس کاری در آن ضیفت محاسثٍ ضًد تایذ در قسمت
تعزیف قیفت تیه«در وظز گزفته ريسَای تعطیل تٍ عىًان ريسَای کاری» را تشویذ.
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اًَاع هزخصی  :ایام هطذهی پطؾٌل یىی اظ هَضَػات حیاتی ٍ حائع اّویت زض عَل ذسهت واضهٌساى تِ قواض
هیضٍز،وِ اؾتفازُ اظ آى تِ اقىال هتؼسز ٍ تا زاقتي قطایغی زض
لاًَى زیسُ قسُ اؾت .الظم تِ شوط اؾت وِ زض ایي ترف هی
تَاًیس ،هطذهی ّایی اػن اظ اؾتؼالخی ،اؾتحمالی ،اضغطاضی ٍ
تسٍى حمَق ٍ تكَیمی ضا هؼطفی ًواییس.
تَجِ :ایي لاتلیت زض ًطم افعاض ایداز قسُ اؾت،وِ ٌّگام تؼطیف
اًَاع هطذهی واضتط تتَاًس اًتراب وٌس ،وِ آیا تِ هطذهی تؼطیف
قسُ حمَق ،تیوِ ،هالیات ...تؼلك هی گیطز یا ذیط.
تؼزیف پزسٌل
اطالػات ػوَهی
خْت تؼطیف ٍ،یطایف ٍ یا هكاّس پطؾٌل اظ
ایي هٌَ اؾتفازُ وٌیس .زض ایي ترف هی
تَاًیس تط حؿة ًیاظ ذَز گطٍُ ّای هرتلف
پطؾٌلی ضا ایداز ًواییس.
تَجِ :واضتطاى

هحتطم

تَخِ

زاقتِ

تاقٌس،چٌاًچِ هی ذَاّیس اظ لاتلیت نسٍض
ؾٌس حمَق ٍ زؾتوعز ٍ اضؾال آى تِ ًطم
افعاض حؿاتساضی ًَیي پطزاظ اؾتفازُ
ًواییس،حتوا تایس وس ّای هؼیي ٍ تفهیل
تطای پطؾٌل،زلیما تا وس ّای حؿاتساضی
هؼیي ٍ تفهیل پطؾٌل زض ًطم افعاض
حؿاتساضی

ًَیي پطزاظ یىؿاى تاقس.

ًکتٌِّ :گام هؼطفی ٍ تؼطیف پطؾٌل زض زؾتگاُ حضَض ٍ غیاب ،تَؾظ زؾتگاُ تِ ّط یه اظ پطؾٌل یه وس ؾرت افعاضی
ترهیم زازُ هی قَز.اضتثاط زلیك تیي وس ؾرت افعاضی ٍ وس ًطم افعاضی ّط یه اظ پطؾٌل تایس تا زلت تَؾظ واضتط اًدام
قَز.
تَجِ:پؽ اظ تىویل وازض ّای هطتَط تِ ؾطتطي اعالػات
ػوَهی پطؾٌل ،زض پایاى اضتثاط تیي ّط یه اظ پطؾٌل ٍ
وس ؾرت افعاضی تؼطیف قسُ تط ضٍی زؾتگاُ خْت ّط
یه اظ پطؾٌل ضا تا زلت تطلطاض ًواییس.
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اطالػات تکویلی
زض پٌدطُ تؼس ًَتت تِ تىویل ؾطتطي اعالػات تىویلی
هی تاقس،تا زلت توام اعالػات هَضز ًیاظ ایي ترف ضا
تىویل ًواییس.

زض ازاهِ تا تىویل اعالػات هَضز ًیاظ زٍ ؾطتطي تؼسی

اطالعات استخذامی ي اطالعات حقًقی
تؼطیف پطؾٌل ضا تِ عَض واهل تىویل ًواییس.
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لیست حساب ّا  :پاضاهتطّای حمَق ضا تط اؾاؼ ًَع تاثیطقاى تط خوغ پطزاذتی حمَق پطؾٌل هی تَاى زض زٍ زؾتِ
عثمِ تٌسی ًوَز :هشایا پاضاهتط ّایی هی تاقٌس وِ تِ واضهٌس هاظاز تط پایِ حمَق پطزاذت هی قًَس هثل حك هؿىي،حك
اٍالز ،حك خصب ....کسَرات ًیع پاضاهتطّایی ّؿتٌس وِ اظ حمَق واضهٌس وؿط هی قًَس ،هثل تیوِ ؾْن تیوِ قسُ ،هالیات،
وؿط واض ،خطیوِ ،هؿاػسُ...

واضتط زض ایي لؿوت تایس ،هعایا ،وؿَضات حمَق ٍ  ...ضا هتٌاؾة تا لَاًیي هدوَػِ ی ذَز هؼطفی ًوایسٌّ .گام هحاؾثِ
حمَق ٍ یا تؼطیف لیؿت اعالػات حمَق تطای ّطیه اظ پطؾٌل ،هی تَاًیس هعایا ٍ وؿَضات ضا تهَضت هدعا تطای ّط یه اظ
پطؾٌل زض ًظط گطفت.
تَجِ:واضتطاى هحتطم تَخِ زاقتِ تاقٌس ،چٌاًچِ هی ذَاّیس اظ لاتلیت نسٍض ؾٌس حمَق ٍ زؾتوعز ٍ اضؾال آى تِ ًطم
افعاض حؿاتساضی ًَیي پطزاظ اؾتفازُ ًواییس،حتوا تایس وس ّای هؼیي ٍ تفهیل تطای هعایا ٍ وؿَضات زلیما تا وس ّای ایي
حؿاب ّا زض ًطم افعاض هالی ًَیي پطزاظ یىؿاى تاقس.
تَجِ :پیف فطو وس هؼیي( ٍ )6101100وس تفهیلی( )204014خْت اضتثاط ؾیؿتن حضَضغیاب ٍ ًطم افعاض حؿاتساضی
ًَیي پطزاظ خْت حؿاب ّعیٌِ حمَق پطؾٌل هی تاقس.
قزاداد کاری :زض آغاظ ّط ؾال واضی یه
لطاضزاز واضی تطای پطؾٌل ثثت هی قَز ٍ تا
ؾال تؼس ثاتت هی هاًس.
خْت ثثت لطاضزاز واضی اظ هٌَی لطاضزاز ظیط
هٌَ،اضافِ ٍاضز وازض لطاضزاز قَیس .هكرهات
زضذَاؾت قسُ ضا تىویل ًواییس ،زض لؿوت
قیفت ضٍی هٌَی آتكاضی ولیه وطزُ ٍ ؾپؽ
قیفت هَضز ًظطی وِ تطای قرم هسًظط هی
تاقس ضا اًتراب ًواییس .تطای چاج یه لطاضزاز اظ
فكطزى گعیٌِ چاج لطاض زاز اؾتفازُ وٌیس.
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زض ایي هطحلِ تا زلت توام ترف ّای هَضز ًظط ضا تىویل وٌیس .قطٍع ٍ پایاى لطاضزاز واضی پطؾٌل تا واضفطها حتوا تایس
زلیك تىویل گطزز .تا اًتراب وس ٍ هكرهات فطز هَضز ًظط ،تؼییي قیفت واضی ٍ تىویل ترف قطح لطاضزاز ،ثثت
لطاضزاز ضا تا هَفمیت تِ اتوام تطؾاًیس.
اطالػات حقَقی ٌّ :گام ثثت هكرهات پطؾٌل زض ًطم افعاض حمَق ٍ زؾتوعز ًَیي پطزاظ ،تایس اعالػات حمَلی ّط
قرم تِ عَض خساگاًِ ًیع ثثت قَز،تا تتَاًین زض پایاى ّط هاُ تط هثٌای فؼالیت یه فطز زض عَل هاُ ،فیف حمَلی فطز
هَضز ًظط ضا نازض ًوایین.
زض لیؿت اعالػات حمَلی ،تطای ّط یه پطؾٌل یىی اظ ؾِ حالت پیف فطو ضا هی تَاى زض ًظط گطفت .حمَق ثاتت  ،ضٍظاًِ
 ،ؾاػتی ضا تؼطیف ٍ اضافِ واضی ،وؿطواضی  ،غیثت ٍ  ...ضا ًیع تطای ّط یه اظ پطؾٌل ًیع زض ًظط گطفت.
تَجِ :خْت هحاؾثِ هعایا ٍ وؿَضات ّط یه اظ پطؾٌل تِ ًؿثت ضٍظ ّای حضَض یه فطز زض هاُ  ،تایس هعایا ٍ وؿَضات تِ
هیعاى واضوطز هحاؾثِ قَز ،ضا تیه تعًیس ،زض غیط ایي نَضت هعایا ٍ وؿَضات تط اؾاؼ اعالػات ثثت قسُ زض ترف
اعالػات حمَلی پطؾٌل هحاؾثِ هی گطزز.
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فصل سَم:حضَر ٍ غیاب
ایي ترف قاهل پٌح ترف هی تاقس وِ تِ تطتیة قاهل گعاضاـ خاهغ تطزز  ،گعاضـ ٍضؼیت ولیِ پطؾٌل ،گعاضـ واهل
تطزز  ،زض ذَاؾت هطذهی ضٍظاًِ ٍ ًَع تطزز هی تاقس.
ّط یه اظ پطؾٌل تا تَخِ تِ قیفتی وِ تطایف زض ًظط گطفتِ هی قَز ٍ تِ ٍی اػالم هیگطزز ،تایس زض ضاؼ ّواى ؾاػت
ّای هطتَط تِ قیفت واضی وِ تؼییي قسُ زض هدوَػِ حضَض پیسا وٌس ٍ.عثك ًَع حضَض تؼطیف قسُ تطای زؾتگاُ( اًگكت
 ،واضت  ،ضهع ٍ یا چْطُ) حضَض ذَز ضا زض زؾتگاُ ثثت ًوایس .
)1گشارش کلیِ ٍضؼیت پزسٌل :زض ایي لؿوت هیتَاًس تِ ػولىطز ولیِ پطؾٌل اػن اظ واضوطز ،قیفت ،اضافِ واض،
وؿطواض زض یه تاضید هكرم یا تاضید ضٍظ زؾتطؾی زاقتِ تاقیس .زض پاییي خسٍل هدوَع ؾاػات اضافِ واض ٍ وؿط واض ٍ
هیعاى واضوطز تِ ؾاػت ٍ زلیمِ لاتل هكاّسُ ّؿت.

تَجِ :زض ایي خسٍل تا فكطزى زووِ Enterزض ویثَضز نفحِ گعاضـ واهل تطزز ّط یه اظ پطؾٌل لاتل زؾتطؾی هی تاقس.
)2گشارش کاهل تزدد  :زض ایي لؿوت هیتَاًیس ذالنِ ٍضؼیتی اظ یه هاُ واضی ّطوسام اظ پطؾٌل ضا تهَضت هدعا
هكاّسُ ًواییس ،وِ ایي ٍضؼیت واهل قاهل  :واضوطز  ،اضافِ واضی  ،وؿطواضی  ،تؼساز ٍضٍز ٍ ذطٍخی وِ زض یه ضٍظ
زاقتِ ضا ًكاى هیسّس ّوچٌیي زض ایي ترف هی تَاًیس ،اظ وازض نسٍض فیف حمَلی،فیف حمَلی پطؾٌل ضا نازض ًواییس.
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 تزرسی حاالت تزدد در ستَى ٍضؼیت گشارش کاهل تزدد پزسٌل
ٍرٍد ٍ خزٍج کاهل :گعاضـ هطتَط تِ ٍضٍز ٍ ذطٍج واهل پطؾٌل هی تاقس.
تزدد ًاقص (ٍرٍد ٍ خزٍج ًاقص) :زض نَضتیىِ ّطیه اظ پطؾٌل ؾاػت ٍضٍز ٍ یا ؾاػت ذطٍج ذَز ضا تِ زؾتگاُ
حضَض ٍ غیاب تهَضت ًالم اػالم وطزُ تاقٌس ،یؼٌی یه ٍضٍز ٍ یا یه ذطٍج ضا فطاهَـ وطزُ تاقٌس ثثت وٌٌس،زض ؾیؿتن
حضَض ٍ حمَق تهَضت تطزز ًالم ثثت ٍ گعاضـ هی گطزز.تَنیِ هی گطزز زض پایاى ضٍظ واضی یا پایاى هاُ تا هغلغ وطزى
حؿاتساض یا واضتط ًطم افعاض ًؿثت تِ انالح تطزز ًالم زض ًطم افعاض حضَض ٍ غیاب تهَضت زؾتی السام گطزز.
تَجِ :تؼسازی اظ واضفطهایاى تِ ػلت ضػایت ًظن واضی تاال ٍ زلت پطؾٌل زض ثثت اعالػات ٍضٍز ٍ ذطٍج تطزز ًالم ضا تِ
ػٌَاى غیثت زض ؾیؿتن حضَض ٍ غیاب زض ًظط هی گیطًس.
تؼطیل :گعاضـ هطتَط تؼغیالت ضٍظ ّای خوؼِ تمَین هی تاقس.
تؼطیل رسوی:گعاضـ هطتَط تِ تؼغیالت ضؾوی تمَین (غیط اظ ضٍظ ّای خوؼِ) هی تاقس.
غیثت :گعاضـ هطتَط تِ ػسم حضَض پطؾٌل یا ّواى غیثت قرم زض یه ضٍظ ذال یا چٌس ضٍظ هتَالی هی تاقس.
تَجِ :تا ولیه ضاؾت هَؼ زض پٌدطُ گعاضـ واهل تطزز ،وازض هیاًثطی خْت زؾتطؾی تِ حصف تطزز،قیفت ّا،لطاضزاز
ّا ٍ اعالػات قرم ٍ انالحات هسیطیتی تطزز ،لاتل اؾتفازُ هی تاقس.

حذف تزدد :تا اًتراب ایي گعیٌِ زض فیلس ٍضٍز یا ذطٍج تطزز،هی تَاًیس یه تطزز ذال وِ تٌا تِ ّط زلیل ًیاظ تِ حصف آى
زاضیس ضا تغَض واهل حصف ًواییس.
اصالحات هذیزیتی تزدد :انالحات هسیطیتی تطزز ّط یه اظ پطؾٌل تهَضت زؾتی(اضافِ
واضی،وؿطواضی ،هطذهی،غیثت ،هاهَضیت)...اظ ایي هٌَ لاتل زؾتطؾی هی تاقس،واضتط ًطم افعاض
تا اًتراب ػٌَاى هَضز ًظط زض ایي ترف تِ ػٌَاى هثال هاهَضیت ،زض یه ضٍظ ذال هی تَاًس
تهَضت زؾتی ظهاى هاهَضیت ضا تطای قرم ثثت ًوایس.تَخِ زاقتِ تاقیس وِ ؾاػات اضافِ
واضی یا وؿط واضی ٍ هاهَضیتی وِ اظ ایي ترف ثثت هی ًواییس،تهَضت اتَهات تِ فطم نسٍض
فیف حمَلی فطز خْت هحاؾثات زلیك حمَق ٍزؾتوعز پایاى هاُ اضؾال هی گطزز.
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ّواى عَض وِ زض اتتسای ایي ترف هغطح قس،هی تَاًیس خْت نسٍض فیف حمَلی،اظ وازض هیاًثط نسٍض فیف حمَلی زض
تاالی ؾطتطي گعاضـ واهل تطزز اؾتفازُ ًواییس.

تَجِ :تَضیحات تىویلی نسٍض فیف حمَلی زض فهل حمَق ٍ زؾتوعز تهَضت خاهغ تیاى قسُ اؾت.
)3گشارش جاهغ تزددّ :واًغَض وِ اظ اؾن ایي لؿوت پیساؾت ،زض گعاضـ خاهغ تطزز ٍضؼیت یه هاُ واهل
پطؾٌل ضا تِ نَضت ولی اػن اظ ول ضٍظّا  ،ضٍظّای تؼغیل  ،ضٍظّای قیفت زاض  ،ضٍظّای واضوطز ٍ  ....ضا ًكاى هی زّس.

تَجِ :زض ایي خسٍل تا فكطزى زووِ Enterزض ویثَضز نفحِ گعاضـ واهل تطزز ّط یه اظ پطؾٌل لاتل زؾتطؾی هی تاقس.
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)4درخَاست هزخصی رٍساًِ  :زض ایي لؿوت قوا هیتَاًیس ًَع هطذهی وِ تطای پطؾٌل زض ًظط گطفتیس ٍ تؼطیف
ًوَزیس اًتراب وٌیس هطذهی هیتَاًس چٌس ضٍظُ نازض قَز ٍ یا تطای یه ضٍظ ذال تا ػلت هكرم زض ًظط گطفتِ قَز.

ًَ)5ع تزدد :خْت تؼطیف ًَع تطزز پطؾٌل اظ ایي ترف اؾتفازُ ًواییس .تطزز پطؾٌل قاهل توام تطززّای ٍضٍز ،
ذطٍج  ،هطذهی.....،زضایي ترف لاتل تؼطیف اؾت.
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فصل چْارم :حقَق ٍ دستوشد
تا ووه ؾیؿتن حمَق ٍ زؾتوعز ًَیي پطزاظ تا نطف ظهاًی اًسن ،تِ زلیكتطیي ٍ ؾازُتطیي قىل هوىي ،حمَق ٍ
زؾتوعز پطؾٌل ضا هحاؾثِ ًواییس.ایي لؿوت اظ ًطم افعاض حمَق ٍ زؾتوعز ًَیي پطزاظ قاهل  3ترف هی تاقس قاهل:
نسٍض فیف حمَلی اتَهاتیه،فیف ّای نازض قسُ،اؾٌاز حؿاتساضی حمَق.

صذٍر فیص حقَقی :تا اًتراب پطؾٌل هَضز ًظط هی تَاى فیف حمَلی اتَهات ضا تطای فطز هَضز ًظط نازض وطز.زض
نسٍض فیف حمَلی ؾیؿتن تا تَخِ تِ واضوطز پطؾٌل ٍ اعالػات حمَلی وِ تطای ّط پطؾٌل تؼطیف قسُ اؾت تِ عَض
اتَهاتیه ًطم افعاض فیف ضا نازض ٍ حمَق ّط قرم ضا هحاؾثِ هیىٌس الثتِ تایس تَخِ وطز وِ پطؾٌل تطزز ًالم
ًساقتِ تاقس(.تَخِ :الثتِ هی تَاى تا ٍخَز تطزز ًالم ّن فیف حمَلی ثثت وطز)
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تَجِ:زض فیف حمَلی وِ زض پایاى هاُ نازض هی گطززً،طم افعاض تط اؾاؼ اعالػاتی وِ حؿاتساض زض لیؿت اعالػات
حمَلی ،تطای ّط یه پطؾٌل اظ لثیل (حمَق ثاتت  ،ضٍظاًِ  ،ؾاػتی) ٍ پاضاهتط ّای اضافِ واضی ،وؿطواضی  ،غیثت ٍ ...
ٍ ّن چٌیي اضافات حمَق(حك هؿىي،حك اٍالز ٍ )....وؿَضات حمَق(تیوِ ،هالیات)....،زض ًظط گطفتِ اؾت،فیف حمَلی
ضا ایداز هی ًوایس.
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فیص ّای صادر ضذُ :زض ایي وازض قوا هی تَاًیس تِ تواهی فیف ّای نازض قسُ زض ؾیؿتن زؾتطؾی زاقتِ تاقیس وِ
زض پاییي خسٍل توام خعئیات فیف ّا ًوایف زازُ قسُ اؾت.زض ایي ترف واضتط ًطم افعاض هی تَاًس،تا اًتراب چٌس فیف
حمَلی تا اًتراب گعیٌِ نسٍض ؾٌس حؿاتساضی حمَق ؾٌس ًْایی تدویؼی حمَق پایاى هاُ ضا نازض ًوایس.

تَجِ:تا تاییس ٍ ثثت ؾٌس تدویؼی فیف ّای حمَلی،اؾٌاز نازض قسُ تِ نَضت اتَهات تِ ترف اؾٌاز حؿاتساضی
حمَق زض ًطم افعاض حمَق ٍ زؾتوعز هٌتمل هی گطزز.
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 اسٌاد حساتذاری حقَق
یىی اظ اؾٌاز هْن زض لیؿت ّعیٌِ ّای یه ؾاظهاى یا قطوت زض پایاى ّط هاُ،ؾٌس حمَق ٍ زؾتوعز پطؾٌل هی تاقس .پیف
اظ ثثت ؾٌس حؿاتسضای حمَق ٍ زؾتوعز تایس هحاؾثات حمَق ٍ زؾتوعز اًدام قسُ تاقسً.تیدِ هحاؾثات حمَق ٍ زؾتوعز
خْت ثثت ؾٌس زض ًطم افعاض حؿاتساضی هَضز اؾتفازُ لطاض هی گیطز.
تَجِ:ؾٌس حمَق ٍ زؾتوعز یه ؾٌس تا هاّیت ّعیٌِ ای هی تاقس ،ترف ػوسُ ایي ؾٌس هطتَط تِ ثثت تسّىاض ّعیٌِ ّای
پطؾٌلی هی قَز ٍ زض عطف تؿتاًىاض ثثت خاضی واضوٌاى ؾاظهاى ،تیوِ تاهیي اختواػی ٍ هالیات ضا ذَاّین زاقت.

تَجِ:زض پایاى ّط هاُ هی تَاًیس،خْت اًتمال اتَهات ؾٌس زٍتل حؿاتساضی حمَق ٍ زؾتوعز،تا اًتراب گعیٌِ اًتمال
تِ حؿاتساضی ػولیات نسٍض ؾٌس هالی حمَق ٍ زؾتوعز پطؾٌل ضا تا هَفمیت تِ اتوام تطؾاًیس.
تَجِ :الظم تِ شوط ّؿت وس ّای هؼیي ٍ تفهیلی پطؾٌل زض ًطم افعاض حمَق ٍ زؾتوعز تا ًطم افعاض هالی ًَیي پطزاظ
تایس یىؿاى تاقس.
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فصل پٌجن :گشارش ساس پَیا
هطوع گعاضـ ؾاظ پَیا یىی اظ ترف ّای واضتطزی ًطم افعاض حمَق ٍ زؾتوعز ًَیي پطزاظ هی تاقس،زض ایي ترف
تؿتِ تِ ًیاظ ٍ زضذَاؾت هكتطی گعاضـ ّا لاتل عطاحی هی تاقس.

فصل ضطن  :اهکاًات
دریافت اطالػات پزسٌل:زض ایي ترف اتتسا تایس اعالػات تطزز ضا تَؾظ فلف اظ زؾتگاُ حضَض ٍ غیاب ًَیي پطزاظ زاًلَز
ًواییس( .تطای اى زؾتِ اظ واضتطاًی وِ اضتثاط آًالیي اظ عطیك قثىِ تا زؾتگاُ ًساضًس)  ،ؾپؽ زض لؿوت زضیافت اعالػات
پطؾٌل پؽ اظ تؼییي هؿیط فلف ٍ تاظ وطزى فایل ذطٍخی زاًلَز قسُ اظ زؾتگاُ گعیٌِ زضیافت ضٍ اًتراب ًواییس ٍ ،تؼس اظ
اًتراب زؾتگاُ گعیٌِ ثثت ضا ولیه ًواییس ،هٌتظط تواًیس  ،تا زضیافت اعالػات تِ عَض واهل اًدام قَز .ؾپؽ گعیٌِ لغَ ضا
ظزُ ٍ هی تَاًیس تطزز ّای خسیس زاًلَز قسُ پطؾٌل ضا اظ هٌَی حضَض ٍ غیاب هالحظِ ًواییس.
تَجِ:واضتطاى هحتطم تَخِ زاقتِ تاقٌس ،چٌاًچِ تطای اٍلیي تاض ّؿت ،وِ زاًلَز اعالػات تطزز پطؾٌل ضا اظ زؾتگاُ تَؾظ
فلف اًدام هی زٌّس،اظ ترف اعالػات پایِ ←پطؾٌل تا ٍیطایف ّط یه اظ پطؾٌل اضتثاط اقرال تا وس ّای ؾرت افعاضی
زاًلَز قسُ ضا تِ زلت تطلطاض ًوایٌس(.هطاخؼِ قَز فهل اٍل،تؼاضیف اعالػات پایِ)
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تغییز رهش هذیزیت
چٌاًچِ توایل تِ تغییط ضهع هسیطیت پیف فطو تطًاهِ خْت
افعایف اهٌیت اعالػات پكتیثاى ّای ًطم افعاض حضَض غیاب ،هی
تَاًیس اظ ایي پٌدطُ ًؿثت تِ تغییط ضهع السام ًواییس.

تٌظیوات ًزم افشار
هطخصات سال کاری  :زض ایي ؾطتطي  ،هی تَاًیس هكرهات واهل ؾال واضی ضا ٍاضز وٌیس.تَخِ زاقتِ تاقیس هكرهات
ؾال واضی زض اؾٌاز چاپی ًوایف زازُ هی قًَس.
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پیاهک  :تا فؼال وطزى تٌظیوات ایي ترف هی تَاًیس اظ لاتلیت اضؾال پیاهه تطزز تِ هسیطیت یا پطؾٌلٍ/السیي اؾتفازُ
ًواییس.
تَجِ :واضتطاى هحتطم خْت اؾتفازُ  ،اظ ایي لاتلیت زض ًطم افعاض حضَض ٍ غیاب  ،تایس یىی اظ  3پٌل ،تطًعیً ،مطُ ای یا
عالیی ضا ذطیساضی ًواییس(خْت وؿة اعالػات تیكتط تِ ؾایت  www.smsnp.comهطاخؼِ ًواییس) ٍ تا ووه تین
پكتیثاًی قطوت ًَیي پطزاظ اضتثاط پٌل پیاهه ضا تا ًطم افعاض حضَض ٍ غیاب تطلطاض ًواییس.
تَجِ:خْت اضتثاط ًطم افعاض حمَق ٍ زؾتوعز تا پٌل پیاهه حتوا تایس تٌظین ضقتِ اتهال
تاًه اعالػاتی ًطم افعاض ضا تا زلت اًدام زّیس ٍ تیه اضتثاط تا ؾاهاًِ پیاهه تطلطاض تاقس ضا
فؼال ًواییس.
**ّوچٌیي تا تىویل هكرهات حؿاب واضتطی ذَز(هكرهات پٌل پیاهىی) ٍ ثثت اعالػات،
اضتثاط واهل تا ؾاهاًِ پیاهه ضا هی تَاًیس تطلطاض ًواییس.
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پطتیثاى گیزی
ؾیؿتن حضَض غیاب ،حمَق ٍ زؾتوعز ًَیي پطزاظ
تهَضت اتَهاتیه ٍ پیف فطو ّط  30زلیمِ یىثاض
السام تِ تْیِ فایل پكتیثاى زض هؿیط ًهة تطًاهِ هی
ًوایس.
تَجِ:فانلِ ظهاًی تْیِ ًؿرِ پكتیثاى تٌا تِ تهوین
هسیطیت ٍ واضتط لاتل تغییط هی تاقس.
تا فؼال وطزى پكتیثاى گیطی اتَهات زض توام زضایَ ّا
ًطم افعاض تا ّط تاض ذطٍج قوا اظ تطًاهِ تا تاییس ذَز
قوا زض توام زضایَض السام تِ تْیِ پكتیثاى هی ًوایس.
تزدد
گعیٌِ اٍل تطزز پطؾٌل لاتل اًتمال تِ ضٍظ تؼس تهَضت
پیف فطو  840زلیمِ هی تاقس ،تِ هٌظَض  14ؾاػت
واضی زض ضٍظ ٍ تؼس اظ پایاى  14ؾاػت ضٍظ واضی تطزز
خسیس تهَضت اتَهات ٍاض تِ ػٌَاى ٍضٍز زض ضٍظ تؼس
قٌاؾایی هی گطزز.ایي ظهاى تطای ّط هدوَػِ تؿتِ تِ
ؾاػات واضی لاتل تغییط هی تاقس.
تَجِ:خوؼِ واضی ضا ًیع هیتَاى تِ پطؾٌل ٍ واضگطاًی
وِ زض نَضت ػسم اؾتفاُ اظ ضٍظ تؼغیل هكغَل تِ واض
ّؿتٌس،تهَضت ؾاػتی تا ًطخ هكرم تؼییي ًوَز وِ
تِ نَضت خسا هحاؾثِ گطزز .
ًکتِ :تا فؼال وطزى گعیٌِ تؼغیالت تِ ػٌَاى خوؼِ
واضی ًحَُ هحاؾثِ حمَق ضٍظ ّای تؼغیل ٍ خوؼِ ّا
یىؿاى هی قَز.
تٌظیوات اطالػات حقَقی  :ایي ؾطتطي تطای هثلغ
اضافِ واضی هحاؾثِ قسُ هی تاقس وِ تِ نَضت پیف
فطو ٍ ٍ عثك لاًَى واض  40زضنس هاظاز تط حمَق
تؼییي قسُ اؾت.
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تاسساسی اطالػات
زض نَضت تطٍظ ّط گًَِ اذتالل زض ًطم افعاض
تا فكطزى ایي ولیس زض اعالػات هَخَز تِ
نَضت اتَهات تاظؾاظی تِ ػول هی آٍضز ٍ
ذغا ّای احتوالی زض ًطم افعاض ضا ضفغ هی
ًوایس.

پطتیثاًی ٍ تاسگزداًی اطالػات
تطای ایي وِ پكتیثاى زؾتی اظ ًطم افعاض
تگیطیس اظ هٌَ اهىاًات← ؾطتطي پكتیثاى
گیطی ضا اًتراب وطزُ ٍ ضهع پیف فطو
 05137597590ضا تاییس ًواییس(.چٌاًچِ ضهع
هسیطیت ضا تغییط زازُ ایس تایس ضهع خسیس ضا
ٍاضز ًواییس)  ،هؿیط پكتیثاى ضا اًتراب وطزُ ٍ
شذیطُ هی ًواییس.
تَجِ :خْت تاظگطزاًی اعالػات فایل پكتیثاى تا اًتراب ایي گعیٌِ ٍ ٍاضز ًوَزى ضهع پیف فطو (05137597590چٌاًچِ
ضهع هسیطیت ضا تغییط زازُ ایس تایس ضهع خسیس ضا ٍاضز ًواییس) فایل پكتیثاى هَضز ًظط ذَز ضا اًتراب وطزُ ٍ ؾپؽ تاییس
ًواییس.
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صفحِ27

29727
فصل ّفتن :راٌّوا
ترف پایاًی ًطم افعاض حمَق ٍ زؾتوعز یا ّواى ؾطتطي ضاٌّوا قاهل اعالػاتی زض ضاتغِ تا ٍضغى ًطم افعاض،فؼال ؾاظی ًطم
افعاض ٍ پكتیثاًی آًالیي هی تاقس.

هطخصات ًزم افشار
قاهل اعالػات ًؿرِ تطًاهِ ٍ ؾطیال لفل هی تاقس،
واضتطاى هحتطم تَخِ زاقتِ تاقٌس زض نَضت هفمَز
قسى لفل تطًاهِ زض اٍلیي فطنت ٍاحس پكتیثاًی
قطوت ضا هغلغ وٌٌس تا لفل خْت خلَگیطی اظ ؾَء
اؾتفازُ ّای احتوالی هؿسٍز گطزز.

فؼال ساسی ًزم افشار
تطای اٍلیي تاض تؼس اظ ًهة ًطم افعاض خْت فؼال ؾاظی
ٍ زائوی وطزى تطًاهِ تط ضٍی لة تاب یا ؾیؿتن ذَز
تایس السام تِ فؼال ؾاظی ظیط تؿتِ ذطیساضی قسُ
ًواییس.فؼال ؾاظی ًطم افعاض تِ  3حالت
ایٌتطًتی،پیاهىی ٍ تلفٌی اهىاى پصیط هی تاقس.
پطتیثاًی آًالیي:خْت تطلطاضی اضتثاط آًالیي تا
زپاضتواى پكتیثاًی ًَیي پطزاظ ،اظ عطیك تطًاهِ تین
ٍیَض هی تَاًیس اظ ایي ترف السام ًواییس.

بلبلبل
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