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نحوه ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ:
ﺑﺮاي ورود ﺑه ﺳﻴﺴﺘﻢ ،از طﺮیق ﻣﺮورگﺮ ﻫﺎی ﻣﺘفﺎوت  ،ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن آدرس ﺑﺮنﺎﻣه آن را اﺟرا نﻤﺎئید ،ﺑﺎ
انجﺎم این ﻋﻤل صفحه ایی ﺑه شکل زیﺮ ﺟﻫت دریﺎفت نﺎم ﻛﺎرﺑﺮي و ﻛلﻤه ﻋبﻮر ﺑه ﻛﺎرﺑﺮ نﻤﺎیش داده ﻣی
شﻮد( .شکل )1
در این ﻣﺮﺣله کﺎفیﺴت نﺎم کﺎرﺑﺮی(کدپﺮﺳﻨلی) و کلﻤه ﻋبﻮر (کد ﻣلی) را وارد نﻤﺎئید .
خﻮاﻫشﻤﻨد اﺳت ﺑعد از اولین ورود نﺎم کﺎرﺑﺮی و کلﻤه ﻋبﻮرﺗﺎن را ﺗغییﺮ دﻫید .

(شکل )1
پس از وارد نﻤﻮدن نﺎم ﻛﺎرﺑﺮ وﻛلﻤـه ﻋﺑـﻮر و انﺘخﺎب دﻛﻤـه ورود  ،صفحه اصـلﻲ ﺳﻴﺴـﺘم
اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺗﺮدد  ،نﻤﺎیش داده ﻣی شﻮد  (.شکل )2
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 صفحه اصلی
در این صفحه اطالﻋﺎت ﻣخﺘصﺮی از کﺎرکﺮد ،ﻣجﻮز و پﺮﺳﻨلی فﺮد ارایه ﻣی شﻮد .

(شکل )2
پیﺎم ﻫﺎ :در این قﺴﻤت پیﺎم ﻫﺎی ارایه شده از ﻣدیﺮ ﺳیﺴﺘﻢ ﺑه کﺎرﺑﺮ نﻤﺎیش داده ﻣی شﻮد .
کﺎرکﺮد ﻣن  :ﻣیزان ﻣﻮظفی و کﺴﺮکﺎر در ﻣﺎه ﺟﺎری نﻤﺎیش داده ﻣی شﻮد که چﻨﺎنچه" کﺎرکﺮد ﻣن " را
انﺘخﺎب کﻨید کﺎرکﺮد در ﻣﺎه ﺟﺎری را ﺑه نﻤﺎیش داده ﻣی شﻮد .
ﻣجﻮزﻫﺎی ﻣن  :در قﺴﻤت ﺗعداد ﻣجﻮزﻫﺎی ﺗﺎیید شده ،در ﺟﺮیﺎن و یﺎ رد شده را نﻤﺎیش ﻣی دﻫد که
چﻨﺎنچه "ﻣجﻮزﻫﺎی ﻣن" را انﺘخﺎب کﻨید لیﺴت این ﻣجﻮزﻫﺎ نﻤﺎیش داده ﻣی شﻮد .
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 صفحه کﺎرکﺮد ﻣن
ﺑعد انﺘخﺎب "کﺎرکﺮد ﻣن " صفحه زیﺮ ﺑﺎز ﻣی شﻮد این صفحه ﺑه ﻋﻨﻮان کﺎرکﺮد ﻣﺎﻫﺎنه نﻤﺎیش
دﻫﻨده کﺎرکﺮد افﺮاد در دوره ﻣی ﺑﺎشﻨد.

(شکل )3
 .1درخت واره چﺎرت ﺳﺎزﻣﺎنی :در این قﺴﻤت ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه ﺳﻤت و ﺟﺎیگﺎه فﺮد فعﺎل در ﺳﺎزﻣﺎن ،
چﺎرت ﺳﺎزﻣﺎنی نﻤﺎیش داده ﻣﻲ شﻮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه چﺎرت ﻣﻲ ﺗﻮان اطالﻋﺎت افﺮاد را ﺑﺎ ﻛلﻴﻚ روي ﻫﺮ
نﻮد از چﺎرت ﻣشﺎﻫده کﺮد.
 .2دوره :ﺟﻫت انﺘخﺎب دوره زﻣﺎنی ﻣﻮرد نظﺮ ,ﺑﺮاي ﻣشﺎﻫده ﻛـﺎرﻛﺮد پﺮﺳـﻨل از این ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘفﺎده
ﻣﻲ شﻮد.در این ﺳﻴﺴﺘﻢ دوره ﻫﺎي زﻣﺎنی ,ﻣﺘﻨﺎﺳب ﺑﺎ ﺑﺎزﻫـﺎي زﻣﺎنی در زﻣﺎن رد نﻤﻮدنگزارش
ﻛﺎرﻛﺮد ﺗعﺮیف ﻣی شﻮد.
 .3ﺟﺴﺘجﻮ  :از این ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﻫت ﺟﺴﺘﺟﻮی پﺮﺳﻨل ﻣﻮرد نظﺮ ﺑﺮ اﺳـﺎس شﻤﺎره و یﺎ نﺎم
پﺮﺳﻨلﻲ اﺳﺘفﺎده نﻤﻮد.از فلش ﻛﻨﺎر ایـن ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻲ ﺗﻮانید ﺟﻫـت ﻣشﺎﻫده شﻤﺎره و یﺎ نﺎم
پﺮﺳﻨلﻲ اﺳﺘفﺎده نﻤﺎئید.ﻫﻤچﻨﻴن در این ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﺎیپ نﺎم خﺎنﻮادگی و یﺎ پﺮﺳـﻨلﻲ اطالﻋـﺎت
ﻣﺣـدود و اﻣﻜﺎن ﺟﺴﺘﺟﻮی راﺣﺘﺮ ﺑﺮاﺗﺎن فﺮاﻫﻢ ﻣﻲ گﺮدد.ﻻزم ﺑه ذﻛﺮ اﺳـت ﻛـه ﻫـﺮ پﺮﺳـﻨل اﻣﻜﺎن
ﺟﺴﺘجﻮ اﺳﺎﻣﻲ پﺮﺳﻨل زیﺮ ﻣﺟﻤﻮﻋه خﻮد را دارا ﻣﻲ ﺑﺎشد.
 .4افﺮاد نیﺎزﻣﻨد ﻣجﻮز  :از این ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻫت نﻤﺎیش اطالﻋﺎت کﺴﺎنی ﻛه نیﺎز ﺑـه ثبت ﻣجﻮز اﻋﻢ از
ﻣﺮخصﻲ وﻣﺎﻣﻮریت دارند اﺳﺘفﺎده ﻣﻲ شﻮد.
 .5فیلﺘﺮ :ﺑﺎ انﺘخﺎب ﻛﻨﺘﺮلهـﺎي فـﻮق ﺟﻫـت اﻋﻤـﺎل ﺟﺴﺘجﻮ از ایـن ﻛﻨﺘـﺮل اﺳﺘفﺎده ﻣﻲ شﻮد.ﺑﺎ
انﺘخﺎب این ﻛﻨﺘﺮل داده ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه کﻨﺘﺮل ﻫﺎی پﺮ شده نﻤﺎیش داده ﻣﻲ شﻮد.
 .6نﻤﺎیش ﻫﻤه :ﺑﺎ انﺘخﺎب این ﻛﻨﺘﺮل ،کﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑه فیلﺘﺮ اطالﻋﺎت  ،خﺎلی و اطالﻋﺎت
نﻤﺎیش داده شده ﺑه ﺣﺎلت اولیه (لﻮد صفحه) ﺑﺮ ﻣی گﺮدد.
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 .7درخﻮاﺳت ﻣجﻮز  :ﺑﺎ انﺘخﺎب این ﻛﻨﺘﺮل ،این اﻣﻜﺎن فﺮاﻫﻢ ﻣﻲ گﺮدد ﻛه شﻤﺎ ﺑﺘﻮانید ﺑﺮاي خﻮد و

یـﺎ پﺮﺳـﻨل زیـﺮ ﻣجﻤﻮﻋه ﺗـﺎن ,درخﻮاﺳـت ﻣﺟـﻮز اﻋـﻢ از ﻣﺮخصی و ﻣﺎﻣﻮریت نﻤﺎئید .
 .8نﻤﺎیش کﺎردکس :ﺑﺎ انﺘخﺎب یک ﺳطﺮ از گﺮید اطالﻋﺎت نﻤﺎیش داده شده و انﺘخﺎب این ﻛﻨﺘﺮل
,ﻣﻲ ﺗﻮان وﺿـعﻴت ﻛـﺎردﻛس ﻣﺮخصـﻲ پﺮﺳـﻨل انﺘخﺎﺑی را ﻣشﺎﻫده نﻤﺎئید.
 .9کﺎرﺗﺎﺑل  :در این صفحه ﻣجﻮزﻫﺎیی ﻛه نیﺎز ﺑه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳط شـﻤﺎ را دارنـد نﻤﺎیش داده ﻣی شﻮد .
 .10نﻤﺎیش ﻣجﻮز :ﺗﻤﺎﻣی ﻣجﻮزﻫﺎیی که ثبت شده و وﺿعیﺘشﺎن نﻤﺎیش داده ﻣی شﻮد .
.11کﺎرکﺮد روزانه(لیﻨک پﺮﺳﻨلی)  :ﺑﺎ انﺘخﺎب شﻤﺎره پﺮﺳﻨلی صفحه کﺎرکﺮد روزانه که شﺎﻣل ریز

اطالﻋﺎت در ﻣﺎه ﻣی ﺑﺎشد .
.12لیﻨک کﺴﺮ ﺣﻀﻮر :ﺑﺎ انﺘخﺎب این قﺴﻤت اﻣکﺎن ثبت ﻣجﻮزﻫﺎ ﺑه صﻮرت گﺮوﻫی ﻣی ﺑﺎشید .

 .7درخﻮاﺳت ﻣجﻮز
ﺑـﺎ انﺘخﺎب گزیﻨه درخﻮاﺳت ﻣجﻮز صفحه دریﺎفت اطالﻋﺎت ﻣجﻮز نﻤﺎیش داده ﻣـﻲ شـﻮد)3-2(.
در این فﺮم ﺑﺎ پﺮ نﻤﻮدن اطالﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮطه اﻋﻢ از ﺗﺎریخ ,نـﻮع ﻣﺟـﻮز ,وﺿـعﻴت ﻣجﻮز (ﺳﺎﻋﺘﻲ و روزانه)
،گﺮوه ﺑﻨدی ﻣجﻮز (ﻋﻤﻮﻣی و)...و ﻣی ﺗﻮان ﻣجﻮز ﻣد نظﺮ را ثبت نﻤﺎئید.

شکل()3-2
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.8نﻤﺎیش کﺎردکس
ﺑﺎ انﺘخﺎب گزیﻨه نﻤﺎیش کﺎردکس در شکل  3صفحه کﺎردکس ﺑﺮای ارایه ﻣﺎنده ﻣﺮخصی کﺎرﺑﺮان ﺑﺎز خﻮاﻫد
شد (.شکل )3-1

(شکل )3-1
 .1اول دوره  :ﺑه ﻣیزان ﻣﺎنده ﻣﺮخصی ذخیﺮه شده از ﺳﺎل ﻫﺎی قبل ﻣی ﺑﺎشد .
 .2اﺿﺎفه شده  :ﺑه ﻣیزان ﺳهﻤیه ﻣﺮخصی ﺳﺎل ﺟﺎری که ﻣعﺎدل  30روز در ﺳﺎل که ﻣﺎﻫﺎنه اﻋطﺎ ﻣی
گﺮدد.
 .3اﺳﺘفﺎده شده  :ﻣیزان ﻣﺮخصی ﺳﺎﻋﺘی و روزانه اﺳﺘفﺎده شده را نﻤﺎیش ﻣی دﻫد.

 .4ﻣﺎنده  :ﺟﻤع اول دوره و اﺿﺎفه شده کﺴﺮ از اﺳﺘفﺎده شده ﻣﺎنده نهﺎیی را نﻤﺎیش ﻣی دﻫد .
 .5ﻣلزم ﺑه اﺳﺘفﺎده  :ﻣیزان ﺳهﻤیه ایی که در پﺎیﺎن ﺳﺎل ﺳﻮخت خﻮاﻫد شد را نﻤﺎیش ﻣی دﻫد .
ﻻزم ﺑه ذکﺮ اﺳت ﺑﺮای نﻤﺎیش ریز اطالﻋﺎت ﻣﺎنده ﻣﺮخصی ﻣی ﺗﻮانید ﺑﺮروی نﺎم و نﺎم خﺎنﻮادگی کلیک کﻨید
ﺗﺎ صفحه ریز اطالﻋﺎت ﺑﺎز شﻮد (.شکل )1-3-1

(شکل )1-3-1
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.9کﺎرﺗﺎﺑل
در این صفحه ﻣجﻮزﻫﺎیی ﻛه نیﺎز ﺑه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳط شـﻤﺎ را دارنـد نﻤﺎیش داده ﻣی شﻮد .در این صفحه
ﻋالوه ﺑﺮ ﺗﺎئﻴد و یﺎ ﻋدم ﺗﺎئﻴد درخﻮاﺳت ,اﻣﻜـﺎن صـدور درخﻮاﺳـت ﻣجﻮز ﻣﺮخصﻲ نیز وﺟﻮد دارد
(.شکل )3-3

شکل()3-3
 .1ﺗﺎریخ  :ﺟﻫـت انﺘخﺎب ﻣﺣـدوده ﺗﺎریخ ,ﺑـﺮاي ﻣشﺎﻫده ﻣجﻮزﻫﺎی درخﻮاﺳﺘﻲ اﺳﺘفﺎده ﻣﻲ شﻮد.
 .2ﻣﺘقﺎﺿی  :ﺟﻫت ﻣﺣدود ﻛﺮدن اطالﻋﺎت ﻣجﻮزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس پﺮﺳﻨل انﺘخﺎﺑی اﺳﺘفﺎده ﻣﻲ شﻮد.
 .3واﺣدﺳﺎزﻣﺎنی :ﺟهت نﻤﺎیش ﻣجﻮزﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس واﺣد ﺳﺎزﻣﺎنی ﻣی ﺑﺎشد.
 .4نﻮع ﺳﻨد  :ﺟﻫت انﺘخﺎب نـﻮع ﻣجﻮزﻫﺎی درخﻮاﺳـت اﻋﻢ از ﻣجﻮز ﻣﺮخصی و ﻣﺎﻣﻮریت اﺳﺘفﺎده
ﻣﻲ شﻮد.
 .5انﺘخﺎب ﻫﻤه اﺳﻨﺎد در ﺗﻤﺎم صفحﺎت کﺎرﺗﺎﺑل  :ﺟﻫـت انﺘخﺎب ﺗﻤﺎﻣی ﻣجﻮزﻫﺎ در کﺎرﺗﺎﺑل ﺑه ﻣﻨظﻮر
ﺗﺎیید یﺎ ﻋدم ﺗﺎیید ﻣجﻮز ﻫﺎ
 .6فیلﺘﺮ  :ﺟهت اﻋﻤﺎل فیلد ﻫﺎی کﻨﺘﺮلی
 .7ویﺮایش  :در صﻮرت نیﺎز ﻣی ﺗﻮانید ﻣجﻮز ارﺳﺎل شده را ویﺮایش نﻤﺎیید که در صﻮرت اﻋﻤﺎل

ویﺮایش ﻣجﻮز ﺗﺎیید ﻣی شﻮد.
 .8ﺗﺎیید :ﺑﺎ انﺘخﺎب اﺳﻨﺎد و گزیﻨه ﺗﺎیید ﻣجﻮزﻫﺎ ﺗﺎیید و از کﺎرﺗﺎﺑل شﻤﺎ خﺎرج ﻣی شﻮد .
 .9ﻋدم ﺗﺎیید  :ﺑﺎ انﺘخﺎب اﺳﻨﺎد و گزیﻨه ﻋدم ﺗﺎیید ﻣجﻮز رد و ﻣجﻮز فﺮد ﺑه ﻋﻨﻮان ﺑﺎطل ﻣحﺎﺳبه
خﻮاﻫد شد و از کﺎرﺗﺎﺑل شﻤﺎ خﺎرج ﻣی شﻮد .
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 .10نﻤﺎیش ﻣجﻮز ﻫﺎ
ﺑﺎ انﺘخﺎب یک ﺳطﺮ از گﺮید اطالﻋـﺎت و انﺘخﺎب این ﻛﻨﺘﺮل ,ﻣﻲ ﺗﻮان وﺿعﻴت ﻣجﻮزﻫﺎي صﺎدر شده ﺟﻫت
پﺮﺳﻨل انﺘخﺎﺑی را ﻣشﺎﻫده کﺮد .شکل()3-4

شکل()3-4
 .1از ﺗﺎریخ ﺗﺎ ﺗﺎریخ :ﻣﻲ ﺗﻮان اطالﻋﺎت ﻣجﻮزﻫﺎی درخﻮاﺳـت شـده در ﺑﺎزه ﺗﺎریخی ﻣشخص ﺑـﺮاي
پﺮﺳﻨل ﻣﻮرد نظﺮ را ﻣشﺎﻫده نﻤﻮد.
 .2از دوره ﺗﺎ دوره  :ﻣﻲ ﺗﻮان اطالﻋﺎت ﻣجﻮزﻫﺎی درخﻮاﺳـت شـده در دوره ﻣشخص ﺑـﺮاي پﺮﺳﻨل
ﻣﻮرد نظﺮ را ﻣشﺎﻫده نﻤﻮد.
 .3نﻮع ﺳﻨد :ﺟﻫت انﺘخﺎب نـﻮع ﻣجﻮزﻫﺎی درخﻮاﺳـت اﻋﻢ از ﻣجﻮز ﻣﺮخصی و ﻣﺎﻣﻮریت اﺳﺘفﺎده
ﻣﻲ شﻮد .ﺣذف :در این فﺮم اﻣﻜﺎن ﺣذف ﻣجﻮز در صـﻮرت ﻋـدم ﺗﺎئﻴـد ﺗﻮﺳـط شـخص ﻣﺎفﻮق ﺑـﺎ
انﺘخﺎب دکﻤه فﺮاﻫﻢ گﺮدیده اﺳت.
 .4وﺿعیت ﺳﻨد :ﺟﻫت فیلﺘﺮ نﻤﻮدن اطالﻋﺎت ﺑﺮ اﺳـﺎس وﺿعﻴت ﻣجﻮزﻫﺎ از ﺟﻤله ﻣجﻮزﻫﺎی ﺗﺎئﻴد
شده ,ﺑﺎطل شده و درﺟﺮیﺎن اﺳﺘفﺎده ﻣﻲ شﻮد.

 .5وﺿعیت:

نﻤﺎیش دﻫﻨده وﺿعیت ﻣجﻮز ﺗﺎیید شده ،ﺑﺎطل شده و درﺟﺮیﺎن (ﻣجﻮز در دﺳت ﺑﺮرﺳی ﻣدیﺮ ﻣی

ﺑﺎشد )ﺟﻫـت ﻣشـﺎﻫده اطالﻋـﺎت از ﺟﻤلـه زﻣﺎن و ﺗﺎریخ ثبت درخﻮاﺳت ,افﺮاد درگﻴﺮ ﺟﻫت ﺑﺮرﺳﻲ این
ﻣجﻮز ﻣی ﺗﻮان ﺑﺎ کلیک روي گزیﻨه وﺿعیت(ﺗﺎییدشده،ﺑﺎطل شده ،در ﺟﺮیﺎن) اطالﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮطه را ﻣشﺎﻫده
نﻤﻮد .
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.11کﺎرکﺮد روزانه (لیﻨک پﺮﺳﻨلی)
از این صفحه ﺟﻫت ﻣشﺎﻫده ریز ﻛﺎرﻛﺮد پﺮﺳﻨل ﺑه ﺗفﻜﻴﻚ روز اﺳﺘفﺎده ﻣﻲ شﻮد ﺑه گﻮنه ای که ﺑﺎ کلیک ﺑﺮ روی شﻤﺎره
پﺮﺳﻨلی از گﺮید اطالﻋﺎت نﻤﺎیش داده شده  ،ﻣی ﺗﻮان اطالﻋﺎت ورود و خﺮوج فﺮد را ﻣشﺎﻫده نﻤﻮد .
در این فﺮم نیز ﻣﺎنﻨد فﺮم ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺎﻫﺎنه اطالﻋﺎت ﺣﻀﻮر ،اﺿﺎفه کﺎر،کﺴﺮکﺎر و ...ﺑﺮاي روز ﺑه روز پﺮﺳﻨل ﻣحﺎﺳبه و نﻤﺎیش
داده ﻣﻲ شﻮد .ﻫﻤچﻨﻴن در این فﺮم نیز اﻣﻜﺎن ﻣشﺎﻫده ﻛﺎرﺗﺎﺑل ,ﻣشﺎﻫده ﻣﺎنده ﻣﺮخصﻲ ,صدور درخﻮاﺳت و ...ﻣﺎنﻨد
فﺮم ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺎﻫﺎنه فﺮاﻫﻢ گﺮدیداﺳت  .شکل ()3-5

شکل ()3-5

.12لیﻨک کﺴﺮ ﺣﻀﻮر
ﺑﺎ انﺘخﺎب لیﻨک کﺴﺮ ﺣﻀﻮر در کﺎرکﺮد روزانه و ﻣﺎﻫﺎنه نحﻮه دیگﺮی از ثبت ﻣجﻮز فعﺎل ﻣی شﻮد .شکل ()3-6

شکل ()3-6
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در صﻮرت انﺘخﺎب لیﻨک کﺴﺮﺣﻀﻮر در صفحه کﺎرکﺮد ﻣﺎﻫﺎنه این اﻣکﺎن فﺮاﻫﻢ ﻣی شﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
روزﻫﺎی دارای کﺴﺮ کﺎر ﺑه صﻮرت ﺟﻤعی ﻣجﻮز ثبت نﻤﺎئید ﻻزم ﺑه ذکﺮ اﺳت ﺑﺎ انﺘخﺎب این گزیﻨه در کﺎرکﺮد
روزانه ﺗﻨهﺎ ﺑﺮای روز انﺘخﺎﺑی اﻣکﺎن ثبت وﺟﻮد دارد .
ﻫﻤﺎن طﻮر که در ﺗصﻮیﺮ ( )3-6ﻣشﺎﻫده ﻣی کﻨید ﺗﻤﺎﻣی کﺴﺮ کﺎرﻫﺎی ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮطه لیﺴت شده اﺳت .
ﺑﺎ انﺘخﺎب ﻣجﻮز (ﻣﺮخصی ﺳﺎﻋﺘی،ﻣﺮخصی روزانه و )...ﺑﺮاﺳﺎس نﻮع ﻣجﻮز و انﺘخﺎب "کپی" کﺴﺮکﺎر ﺳﺎﻋﺘی یﺎ
روزانه ﺑﺎ ﻣجﻮز انﺘخﺎﺑی پﺮ ﻣی شﻮد و در ﻣﺮﺣله آخﺮ ﺑﺎ انﺘخﺎب ذخیﺮه ﺗﻤﺎﻣی ﻣجﻮزﻫﺎ ثبت ﻣی گﺮدد.

 ﻣعﺮفی گزیﻨه ﻫﺎی ﻣﻨﻮ

 .1ﺟﺴﺘجﻮ :ﺑﺎ وارد کﺮدن نﺎم صفحه ﻣﻮرد نظﺮ ﺟﺴﺘجﻮ خﻮاﻫد وﺑﺎ انﺘخﺎب صفحه ﺑﺎز ﻣی گﺮدد.
 .2ﻣیزکﺎر:این اﻣکﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ صفحﺎﺗی که نیﺎزﻣﻨد ﻫﺴﺘید در قﺴﻤت ﻣیزکﺎر دﺳﺘه ﺑﻨدی نﻤﺎیید .
 .3ﻋﻤﻮﻣی :در این قﺴﻤت ﺗغییﺮ کلﻤه ﻋبﻮر قﺮار دارد.
 .4ﺳﺎﻣﺎنه ﺗﺮدد پﺮﺳﻨل  :در این قﺴﻤت ﺗﻤﺎﻣی صفحﺎت ﺗﻮﺿیح داده شده در کﺎرکﺮد ﻣﺎﻫﺎنه ﺑه
صﻮرت ﺟداگﺎنه وﺟﻮد دارد.

 ﺗغییﺮ رﻣز ﻋبﻮر
در ﻣﻨﻮی ﻋﻤﻮﻣی،اﻣﻨیت  ،ﺗغییﺮ کلﻤه ﻋبﻮر (ﺗغییﺮ کلﻤه ﻋبﻮر را ﺟﺴﺘجﻮ کﻨید) صفحه ﺑه شکل زیﺮ ﺑﺎز ﻣی
شﻮد.

در این قﺴﻤت کﺎفیﺴت رﻣز ﺟدید خﻮد را وارد نﻤﺎیید و ﺑﺎ انﺘخﺎب ﺗﺎیید رﻣز ﺟدید را اﻋﻤﺎل کﻨید.
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