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 سیستن اهیي اًبارداری ًرم افسار
 

 

 :اطالعات پایِ -1
 

  :: ٍرٍد ٍ تصحیح کاالّا1-1

کاٍ اثشاسا زض لؿامز    کاسیى   ضا ثاب سًهاٍ ثاٍ ای اً      ي واب  کاب    ًاوس کس کاب   زض ایه لؿمز کبضثط می س       

یه کس سجبض ، ثُاب   دیکطثىس  ؾیؿشم سؼییه ومًزٌ اؾز ایجبز ي ؾذؽ زض نًضر ویبظ ثبضکس، وب   سیه ي َمچى

 ذطیس ي فطيـ، مكرهبر فىی ي محل اؾشمطاض ضا ياضز ومبیس.

لجالً زض لؿمز اعالػبر دبیٍ )ياحسَب( سؼطیف قسٌ اؾز ثطا  َط کب  مكرم می قاًز. زض  کس ياحس کب  کٍ 

 نًضر ویبظ ثٍ اؾشفبزٌ اظ زي ياحس قمبضـ، ثطا  َط کب  اظ ياحس زي  ویع اؾشفبزٌ کىیس.  

سًضیح زازٌ می قًز: فطو می کىیم می ذًاَیم اعالػبر یک کب   جسیل ياحس ايل ثٍ زي  ثب شکط مثبلعطیمٍ س

ي ياحاس   6ػسز می ثبقس ضا ياضز ؾیؿشم ومبییم، ياحس ايل ضا ػاسز ي سؼاساز زض ثؿاشٍ ضا     6کبضسه ي  1ضا کٍ زضين 

زض  6ض َى ب  نسيض ؾىس ثاب سبیاخ ػاسز    . زض ایه نًضر زاوشربة می ومبئیس 1زي  ضا کبضسه ي سؼساز زض ثؿشٍ ضا 

حبل ثبیؿشی زض لؿمز محبؾجٍ مجلا  کال اظ ياحاس     ومبیبن می قًز. 1)کبضسه( ػسز 2ؾشًن سؼساز زض ؾشًن سؼساز

لیمز ياحس زض سؼساز ايل ضاطة قاًز یاب سؼاساز زي ، ساب مجلا  کال محبؾاجٍ قاًز.          سؼییه ومبئیس کٍ می ذًاَیس 

 ضا سیک ومبییس.  2یب محبؾجٍ سؼساز 1ًاع فط  ضؾیس ي حًایٍ محبؾجٍ سؼسازَمچىیه می ثبیؿز زض لؿمز سؼطیف او

ثب ياضز کطزن ػسز حسالل ثُب ي اوشربة کىشاطل نن زض لؿامز دیکطثىاس  ؾیؿاشم قامب مای       حسالل ثُب  فطيـ: 

یایه  سًاویس کىشطل ومبئیس کٍ ذطيج کب  کمشط اظ ثُب  سؼییه قسٌ وجبقس. زض نًضسی کٍ ثرًاَیم ؾیؿاشم ثاطا  سؼ  

زضنس ؾًز سؼییه قاسٌ ضا زض لؿامز   لیمز ذطيج کب  لیمز میبو یه ضا ثٍ ػاليٌ زضنس ؾًز سؼییه کىس ممساض 

هُز اػمبل سرفیاف ي ػاًاضو ثاطا  نن کاب  ياضز مای       زضنس ؾًز ي َمچىیه زضنس سرفیف ي ػًاضو ضا 

 کىیم.

 مكرم می کىیس.بضـ: ثب سؼییه ایه ممساض قمب حسالل سؼساز ثطا  َط ؾفبضـ ضا حسالل ؾف

ؾمف سجسیس ؾفبضـ: ثب سؼییه ایه ممساض ي سیک کىشطل نن زض َى ب  نسيض ؾىس زض لؿامز دیکطثىاس  ؾیؿاشم    

 می سًاویس زض َى ب  نسيض ؾىس مشًهٍ گطزیس کٍ مًهًز  کب   قمب ظیط ومغٍ ؾفبضـ لطاض گطفشٍ اؾز.

 .ؾمف ثب   مًهًز : حساکثط سؼساز کب  زض اوجبض ضا مكرم می کىس
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ومغٍ ثحطاوی: ایه ممساض دبییه سط اظ سؼساز ومغٍ ؾفبضـ ثًزٌ ي وكبن می زَس کٍ اظ یحبػ مًهًز  ایاه کاب  زض   

 يضؼیز ثحطاوی لطاض زاضز.

زض محل وهت ثطوبماٍ امایه ي زض کىابض ؾابیط      imageثطا  ایهبق ػکؽ کب  ثٍ کب َب می سًاویس ثب ایجبز قبذٍ 

 ب  ثطا  وب  ػکؽ زض َى ب  ثجز کب ، ػکؽ نن ضا ویع مكبَسٌ ومبئیس.قبذٍ َب  ثطوبمٍ ي ثب سؼییه کس ک

کس حؿبثساض  کب : ایه کس هُز ییىک ثطوبمٍ حؿبثساض  ي اوجبضزاض  اؾشفبزٌ می قًز سب اوجبض ؾاىس حؿابثساض    

 ثطا  ؾیؿشم حؿبثساض  اضؾبل ومبیس.

 

 :1ٍ2اکس ّسیٌِ : هر 2-1

ي ثاطا  اؾاشفبزٌ    عیىاٍ اظ ایاه لؿامز اؾاشفبزٌ مای قاًز      مكرهبر مطکع َ ، نزضؼ يثطا  ياضز ومًزن وب         

ثبیؿشی زض لؿمز سؼطیف اوًاع ضؾیس ي حًایٍ سیک ينل ي یاب ينال ي کىشاطل ضا َمعمابن فؼابل ومبییاس، ؾاذؽ        

 ؾشًن مطکع َعیىٍ زض ضؾیس ي یب حًایٍ فؼبل می قًز.

 

 :: ًوَدار درختی کاالّا 3-1

قامب مای سًاویاس مًهاًز       .ل زضذشی زض ایه لؿمز زیسٌ می قًزوب  کب َب ثٍ قک کلیٍ عجمٍ ثىس  کس ي        

 حٍ ومًزاض زضذشی مكبَسٌ ومبییس.فکب  ضا ثب مكرم کطزن اوجبض نن زض دبییه ن

 

 :: کاالی ساختِ ضذُ 4-1

ایاه   حهًل اظي یب زضذز م BOMومًزن اهعا یب لغؼبر سكکیل زَىسٌ یک محهًل یب َمبن ثطا  ياضز         

 ضیاع دبییه  محهًل ضا اوشربة ومًزٌ ي زض هسيل ، کسکس کب  اظ محل ٍ. ثسیه سطسیت کلؿمز اؾشفبزٌ می قًز

ثاب ایجابز ضؾایس ي     .ط یک اظ نوُب ضا سؼطیف می ومابییم مهطف َ مًاز یب لغؼبر سكکیل زَىسٌ ضا اوشربة ي میعان

 حًایٍ سًییس می سًاویس ؾىس سًییس ضا نبزض ومبئیس.

 

 :احذّا: ٍ 5-1

، مشاط  مًضز اؾشفبزٌ سًؾظ کبضثط مثال ػاسز، کیلاًگط    ایه لؿمز ياحسَب  اوساظٌ گیط  کب َب ي مًاز زض         

 .می گطززي... سؼطیف 
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 :: اًبارّا 6-1

 َى اب  ناسيض  ساب زض  ضَب  مرشلف ضا می سًاواس سؼطیاف کىاس    زض ایه لؿمز کبضثط ثب سًهٍ ثٍ ویبظ ذًز اوجب        

        .ضا سفکیک ومبیسنن َب اوس ثطگٍ َب  ي حًایٍ اوجبض ثشًضؾیس اوجبض 

ي  fifoي هًز  کب  یکی اظ ضيقُب  میابو یه  کب َب  مًهًز زض اوجبض ي ضيقُب  و ُساض  مًثب سًهٍ ثٍ وًع  

lifo ب َمچىیه می سًاویس محسيزٌ کس کب  ضا ثطا  َط اوجبض مكرم ومبئیس سب فمظ َمبن کب َا  .اوشربة می قًز

 زض اوجبض ياضز یب ذبضج قًوس.

 

 : : گرٍّْای هرتبط 7-1

گطيَُب  مطسجظ گطيَُبیی َؿشىس کٍ ثطا  يضيز ي ذطيج کب  ثاب نوُاب ؾاط ي کابض زاضیام مبوىاس        

فطيقىسگبن، ذطیساضان، يیعیشًضَب، مبمًض ذطیاس، سحًیال گیطواسٌ یاب سحًیال زَىاسٌ کاٍ واب  نوُاب ضا زض          

سؼییه ومبئیس. َمچىیه ثطا  ییىک ثیه اوجبض ي حؿبثساض  قمب مای سًاویاس    لؿمز دیکطثىس  وبمُب می سًاویس

        کس حؿبثساض  َط یک اظ اػضبء گطيٌ ضا ياضز ومبئیس. 

 

 : : اًَاع اسٌاد 8-1

 .ػمسٌ ضؾیسَب ي حًایٍ َب می ثبقس قبمل زي لؿمز       

 

 :: ضؾیسَب 1-8-1

ماًاز   َمچىیه زض ضاثغٍ ثب يضيز کب  ي لغؼبر ي مًاضز  اوجبضزاض  زض ایه لؿمز ثب سًهٍ ثٍ وًع ػملیبر          

ٍ کب   ايل زيضٌ. کبضثط می سًاوس ضؾیس ياضز می گطززايییٍ  ، ضؾایس ذطیاس کاب ، ضؾایس     ، ضؾیس ذطیس مًاز ايییا

سؼطیف ومًزٌ ي واًع  ضا ي ضؾیس ؾفبضـ ذطیس ضؾیس هبثجبیی  ، ضؾیس مًهًز ، سًییس،  ضؾیس ثطگكز اظ فطيـ

 .بط نوُب ضا ثٍ قکل ظیط ػمل ومبیسضسجا

 

 :مًهًز  کب   ايل زيضٌضؾیس  -1

سفکیاک زاقاشٍ ي زض ناًضر یاعي  زض     ٍ ث ضا ثطا  ایىکٍ کبضثط ثشًاوس مًهًز  کب   ايل زيضٌ ذًیف

 سىظایم  نافحٍ ثؼاس   ضا مغابثك  سىظیمابر ضؾایس  می ثبیؿاز   نن ثُطٌ مىس قًز عی زيضٌ مبیی اظ اعالػبر

 .ومبیس
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 اًَاع رسیذفرم تعریف 

 
 وب  ایعي         ( وب  زي  )قطح کلی ؾىس                                                وب               کس           

                                                                                      هَجَدی کاالی اٍل دٍرُ             1            

   لیمز کب  زض ضؾیس          کىشطل   ينل                        

 لبثل ازیز                                   ذطیساض             

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                             فطيقىسٌ    

     ؾبیه    

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه            (         -)              هبثجبیی :                        1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه            (        -     )          سًییس :                             2مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز                 )      + (               :ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2مبضٌ ق سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

 حؿبثساض                                           عجمٍ ثىس                                             ؾیؿشم                         

 ػمل زض حؿبثساض                                  مًهًز  کب   ايل زيضٌ                           اوجبض                          

             اضؾبل                                    ثطگكز اظ فطيـ                                     ذطیس                          

 ممبثل           زضیبفز                                       ؾفبضـ ذطیس                                     فطيـ      

 

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           سرفیف ي ػًاضو     F8حصف      F2سبییس     

 

 

 .  ضا کلیک کىیس F2ي ثطا  ثجز اعالػبر کلیس 

 

 نظاز

 ينل ي کىشطل 



 5 

 :ضؾیس ذطیس مًاز ايییٍ – 2

ثطا  ثجاز ذطیاسَب     زض نًضسی کٍ می ذًاَیس ضؾیس ذطیس مًاز ايییٍ ي لغؼبر مجعا زاقشٍ ثبقیس      

 .يییٍ، ضؾیس ضا ثٍ نًضر فط  شیل سىظیم ومبییسمطثًط ثٍ مًاز ا
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 فرم تعریف اًَاع رسیذ

 
 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                                      رسیذ خریذ هَاد اٍلیِ             1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ينل   کىشطل                          

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 ظ ثبضکسذًاناؾشفبزٌ ا                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه          (           -هبثجبیی :            )                          1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه            (        -سًییس :            )                                2مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز                 )      + (         :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2ز سؼسا 1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

 حؿبثساض                                       عجمٍ ثىس                                                 ؾیؿشم                         

 ػمل زض حؿبثساض                                 مًهًز  کب   ايل زيضٌ                    اوجبض                                    

 اضؾبل                                               ثطگكز اظ فطيـ                                      ذطیس                          

 ممبثل         زضیبفز                  ؾفبضـ ذطیس                                     فطيـ                             

 

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           فیف ي ػًاضوسر     F8حصف      F2سبییس     

 

 

زض نًضسی کٍ ثرًاَیم ؾىس حؿبثساض  ثاطا  ایاه واًع    . ضا کلیک کىیس F2ي ثطا  ثجز اعالػبر کلیس 

 ضؾیس نبزض قًز گعیمٍ ػمل زض حؿبثساض  ضا ویع فؼبل می کىیم.

 نظاز

 ينل ي کىشطل 
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 :س لغؼبرضؾیس ذطی - 3

، یکؿط  لغؼابر ي ماًاز زی اط کاٍ هاعي ماًاز ايییاٍ ومای ثبقاىس ضا          ًضسیکٍ کبضثط زض کىبض مًاز ايییٍنزض       

  س. نًضر فط  شیل اوجب  زَیثٍ زض ضؾیس ذطیس لغؼبر سىظیمبر ضا ثجز ذطیسَب  مطثًط  اؾشفبزٌ ومبیس ثطا 
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 فرم تعریف اًَاع رسیذ

 
 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                                     رسیذ خریذ قطعات             1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ىشطل   ينل   ک                       

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    وًع ؾىس                      ؾىس ممبثل                                                

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه          (           -هبثجبیی :            )                          1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه            (        -سًییس :            )                                2مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز                 )      + (         :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 بقیهسًؾظ م 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

  حؿبثساض                                      عجمٍ ثىس                                                 ؾیؿشم                         

 ػمل زض حؿبثساض                                 مًهًز  کب   ايل زيضٌ                    اوجبض                                    

         اضؾبل                                       ثطگكز اظ فطيـ                                      ذطیس                          

 ممبثل         زضیبفز                  ؾفبضـ ذطیس                                     فطيـ                             

 

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           سرفیف ي ػًاضو     F8حصف      F2سبییس     

 

 

زض نًضسی کٍ ثرًاَیس ؾىس حؿبثساض  ایه واًع ضؾایس   . ضا کلیک کىیس F2ا  ثجز اعالػبر کلیس ي ثط

 نبزض قًز گعیىٍ ػمل زض حؿبثساض  ضا ویع فؼبل ومبییس.

 زنظا

 ينل ي کىشطل 
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 :  ضؾیس ثطگكز اظ فطيـ -4

 .سسىظیمبر ضا ثٍ قکل فط  شیل اوجب  زَیطيـ ثطگكز اظ ف ثطا  ضؾیس       
 

 فرم تعریف اًَاع رسیذ

 
 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                                    برگطت از فرٍشرسیذ              1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ينل   کىشطل                          

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه          (           -هبثجبیی :            )                          1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه            (        - سًییس :            )                               2مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز                 )      + (         :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

                   حؿبثساض                     عجمٍ ثىس                                                 ؾیؿشم                         

 ػمل زض حؿبثساض                                 مًهًز  کب   ايل زيضٌ                    اوجبض                                    

                          اضؾبل                      ثطگكز اظ فطيـ                                      ذطیس                          

 ممبثل         زضیبفز                  ؾفبضـ ذطیس                                     فطيـ                             

 

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           سرفیف ي ػًاضو     F8حصف      F2سبییس     

 نظاز

 ينل ي کىشطل 
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زض نًضسی کٍ ثرًاَیاس ؾاىس حؿابثساض  ایاه     . ضا کلیک کىیس F2ي ثطا  ثجز اعالػبر کلیس 

 وًع ؾىس نبزض قًز گعیىٍ ػمل زض حؿبثساض  ضا ویع فؼبل ومبییس.

 

 :ضؾیس هبثجبیی -5

کاس  زض مًاضز  کٍ کبضثط زاضا  زي یب چىسیه اوجبض مرشلف ثبقس ي ویع ثط حؿت وًع فؼبییز، می ثبیؿشی  

 سىظایم  ظیاط  نًضرثٍ ضا هبثجبیی فط  ضؾیس  اضز اوجبض زی ط  قًز می ثبیؿشیاظ یک اوجبض ي کب َب  ذبنی ػیىبً

 .سومبیی
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 فرم تعریف اًَاع رسیذ

 

 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                                   جابجاییرسیذ              1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ينل   کىشطل                          

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه         حًایٍ هبثجبیی       هبثجبیی :                          1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه            (        -سًییس :            )                                2مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز                 + (      )         :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

 حؿبثساض                                       عجمٍ ثىس                                                 ؾیؿشم                         

 ػمل زض حؿبثساض                                 مًهًز  کب   ايل زيضٌ                    اوجبض                                    

 اضؾبل                                               ثطگكز اظ فطيـ                                      ذطیس                          

 ممبثل         زضیبفز                    ؾفبضـ ذطیس                                   فطيـ                             

   

 ESCذطيج                              فط  چبح سرفیف ي ػًاضو     ییىک       F8ف حص     F2سبییس     

 

 

 

4 

 ؾیؿشم

 ينل ي کىشطل 
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 ایه وًع ضؾیس ویبظ  ثٍ نسيض ؾىس حؿبثساض  وساضز.. ضا کلیک کىیس F2ي ثطا  ثجز اعالػبر کلیس 

 

 ضؾیس سًییس: -6

ؾىس ضؾیس سًییس ضا ثٍ نًضر ظیط سىظیم َطگبٌ کبضثط ثط حؿت وًع فؼبییز السا  ثٍ سًییس محهًل ومبیس 

 .ومبییس
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 فرم تعریف اًَاع رسیذ

 
   ایعي وب       وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                                   تَلیذرسیذ              1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ينل   کىشطل                          

 ثل ازیزلب                       ذطیساض                         

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه          (           -هبثجبیی :            )                          1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه               حًایٍ سًییس سًییس :                                    2مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز                   )      + (       :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

 حؿبثساض                                       عجمٍ ثىس                                                 ؾیؿشم                         

 مل زض حؿبثساض                     ػ            مًهًز  کب   ايل زيضٌ                    اوجبض                                    

 اضؾبل                                               ثطگكز اظ فطيـ                                      ذطیس                          

 ممبثل         زضیبفز                  ؾفبضـ ذطیس                                     فطيـ                             

 

   

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           سرفیف ي ػًاضو     F8حصف      F2سبییس     

 

 

5
               

 ؾیؿشم

 ينل ي کىشطل 
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زض نًضسی کٍ ثرًاَیس ؾىس حؿبثساض  ایه واًع ضؾایس   . ضا کلیک کىیس F2ي ثطا  ثجز اعالػبر کلیس 

 ٍ ػمل زض حؿبثساض  ضا فؼبل ومبییس.نبزض قًز گعیى

 

 ضؾیس ؾفبضـ ذطیس: -7

اظ ایه ضؾیس هُاز ثجاز ؾافبضـ َاب  ذطیاس اؾاشفبزٌ مای قاًز ي اعالػابر ثجاز قاسٌ زض ضؾایس زض              

مًهًز  کب  سبثیط  وساقشٍ ي فمظ هىجٍ نمبض  زاضز. قمب می سًاویس ایه وًع ؾفبضـ ضا سجسیل ثاٍ ضؾایس ذطیاس    

 ومبییس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 فرم تعریف اًَاع رسیذ

 
 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                                  رسیذ سفارش خریذ             1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ينل   کىشطل                          

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه          (           -هبثجبیی :            )                          1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه                    ( -)       سًییس :                                    2مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز                ضؾیس ذطیس      :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

 حؿبثساض                                       عجمٍ ثىس                                                 ؾیؿشم                         

 ػمل زض حؿبثساض                                 مًهًز  کب   ايل زيضٌ                    اوجبض                                    

 اضؾبل                                               ثطگكز اظ فطيـ                                      ذطیس                          

 ممبثل         زضیبفز                  ؾفبضـ ذطیس                                     فطيـ                             

 

   

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           سرفیف ي ػًاضو     F8حصف      F2سبییس     

 

 

 
 

1
               

 نظاز

 ينل ي کىشطل 
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 :: حًایٍ َب 8-1- 2 

ثبیؿاز  می  ؼبر ي مًاز ايییٍلغ ،اوجبضزاض  زض ضا ثغٍ ثبذطيج کب زض ایه لؿمز ثب سًهٍ ثٍ وًع ػملیبر 

ي ایاٍ هبثجابیی   حً، سًییاس ، حًایٍ طیس، حًایٍ ثطگكز اظ ذفطيـ محهًلحًایٍ  ،فطيـ مًاز ايییٍحًایٍ کبضثط 

 .بط نوُب ضا ثٍ قکل ظیط سؼییه کطزضا سؼطیف ومًز ي وًع اضسجًایٍ ؾفبضـ فطيـ ح
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 َاع حَالِفرم تعریف اً

 
 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

            1                                                                                              

 لیمز کب  زض ضؾیس          ينل   کىشطل                          

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه                (     +هبثجبیی :            )                          1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه                 (    )     +  سًییس :                                    2مطکع َعیىٍ    

 قیهسًؾظ مب 2سؼساز                      ( -)           :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

 حؿبثساض                                       عجمٍ ثىس                                                 ؿشم                    ؾی     

  ػمل زض حؿبثساض                                        فطيـ محهًل                            اوجبض                                    

 اضؾبل                                                                 ضبیؼبر                                  ذطیس                          

 ممبثل         زضیبفز                                        ؾفبضـ فطيـ              فطيـ                             

 

  

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           سرفیف ي ػًاضو     F8حصف      F2سبییس     

 

 

 
 

              

 نظاز

 ينل ي کىشطل 
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 حًایٍ فطيـ مًاز ايییٍ:  -1

 ومبیس. ثط فط  مطثًعٍ ضا ثٍ قکل ظیط سىظیمفطيـ مًاز ايییٍ می ثبیؿشی کبض هُز حًایٍ     
 

 َاع حَالِاًفرم تعریف 

 
 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                                 حَالِ فرٍش هَاد اٍلیِ              1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ينل   کىشطل                          

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه          (           +هبثجبیی :            )                          1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه                 (   +   )     یس :          سًی                          2مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز                      (-)            :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2ضٌ قمب سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

 حؿبثساض                                       عجمٍ ثىس                                                 ؾیؿشم                         

 ػمل زض حؿبثساض                                         فطيـ محهًل                           اوجبض                                      

 اضؾبل                                                                 ضبیؼبر                                 ذطیس                           

 ممبثل         زضیبفز                                        ؾفبضـ فطيـ              فطيـ                              

 

 ESCذطيج                                     ییىک      فط  چبح       سرفیف ي ػًاضو     F8حصف      F2سبییس    

 

 
 

               

 نظاز

 ينل ي کىشطل 
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زض نًضسی کٍ ثرًاَیم ؾىس حؿبثساض  ایه وًع حًایاٍ نابزض    .ضا کلیک ومبیس  F2ي ثطا  ثجز اعالػبر کلیس 

 گعیىٍ ػمل زض حؿبثساض  ضا فؼبل ومبییس. قًز

 

 :  حًایٍ فطيـ محهًل -2

 مبییس.ثطا  سىظیم حًایٍ)فبکشًض( فطيـ محهًل ثٍ نًضر ظیط ػمل و
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 َاع حَالِفرم تعریف اً

 
 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                               حَالِ فرٍش هحصَل              1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ينل   کىشطل                          

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه          (           +هبثجبیی :            )                          1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه                 (   +   )     سًییس :                                    2ٍ مطکع َعیى   

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز                     ( -)            :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ضز قًزثُب  کل يا 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

 حؿبثساض                                                                  عجمٍ ثىس                      ؾیؿشم                         

 ػمل زض حؿبثساض                                         فطيـ محهًل                           اوجبض                                      

 اضؾبل                                                                 ضبیؼبر                                 ذطیس                           

 ممبثل         زضیبفز                                        ؾفبضـ فطيـ              فطيـ                              

 

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           ي ػًاضو سرفیف     F8حصف      F2سبییس    

 

 

 ضا کلیک ومبیس.  F2ي ثطا  ثجز اعالػبر کلیس 

 

 
 

               

 نظاز

 ينل ي کىشطل 
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 حًایٍ ثطگكز اظ ذطیس:   -3

 ثطا  سىظیم حًایٍ)فبکشًض( ثطگكز اظ ذطیس ثٍ نًضر ظیط ػمل ومبییس.     
 

 َاع حَالِفرم تعریف اً

 
 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                               حَالِ برگطت از خریذ              1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ل   کىشطل   ين                       

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ل          وًع ؾىس                ؾىس ممبث                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه          (           +هبثجبیی :            )                          1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه                 (   +   )     سًییس :                                    2مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز                     ( -)            :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

        حؿبثساض                                عجمٍ ثىس                                                 ؾیؿشم                         

 ػمل زض حؿبثساض                                         فطيـ محهًل                           اوجبض                                      

                           اضؾبل                                       ضبیؼبر                                 ذطیس                           

 ممبثل         زضیبفز                                        ؾفبضـ فطيـ              فطيـ                              

 

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           سرفیف ي ػًاضو     F8حصف      F2سبییس    

 

 
 

               

 نظاز

 ينل ي کىشطل 
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زض نًضسی کٍ ثرًاَیس ؾىس حؿبثساض  ثاطا  ایاه واًع حًایاٍ      .ضا کلیک ومبیس  F2ي ثطا  ثجز اعالػبر کلیس

 نبزض قًز گعیىٍ ػمل زض حؿبثساض  ضا فؼبل ومبییس.

 

 :حًایٍ هبثجبیی -4

سًاواس اظ حًایاٍ   ی َى بمی کٍ کبضثط لهس زاضز یک کب   ذبل ضا اظ یک اوجبض ثٍ اوجبض زی اط اوشمابل زَاس ما        

لیماز کاب  زض حًایاٍ( گعیىاٍ     حًایٍ ي ضؾیس هبثجبیی زض لؿمز ) . زض نًضسیکٍ زض سُیٍشفبزٌ ومبیسهبثجبیی اؾ

ؾیؿشم ػالمز ظزٌ قًز زض َى ب  ثجز یک حًایٍ هبثجابیی ثطوبماٍ لیماز کب َاب ضا ثاب سًهاٍ میابو یه مًهاًز         

ثطا  سىظیمبر فط  مطثًط ثاٍ حًایاٍ هبثجابیی     بزض می کىس.هبثجبیی مطثًعٍ ضا ن محبؾجٍ ي ثب سًهٍ ثٍ نن ضؾیس

 ظیط ػمل ومبییس.  مغبثك فط
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 َاع حَالِفرم تعریف اً

 
 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                            حَالِ جابجایی              1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ينل   کىشطل                          

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه         ؾیس هبثجبیی هبثجبیی :            ض                     1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه                 (   +   )     سًییس :                                    2مطکع َعیىٍ    

 ؾظ مبقیهسً 2سؼساز                     ( -)            :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

 حؿبثساض                                       عجمٍ ثىس                                                 ؾیؿشم                         

       ػمل زض حؿبثساض                                 فطيـ محهًل                           اوجبض                                      

 اضؾبل                                                                 ضبیؼبر                                 ذطیس                           

 ممبثل            زضیبفز                                     ؾفبضـ فطيـ              فطيـ                              

 

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           سرفیف ي ػًاضو     F8حصف      F2سبییس    

 

 ایه وًع حًایٍ ثٍ ثجز ؾىس حؿبثساض  ویبظ وساضز. .ضا کلیک ومبیس  F2ي ثطا  ثجز اعالػبر کلیس

 

5 
 

               

 ؾیؿشم

 ينل ي کىشطل 
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 :حًایٍ سًییس -5

 .سىظیمبر حًایٍ سًییس ضا مغبثك فط  ظیط اوجب  زَسضثط ثٍ سًییس یک کب  می دطزاظز می سًاوس ظمبوی کٍ کب      

 َاع حَالِفرم تعریف اً

 
 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                            تَلیذحَالِ               1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ينل   کىشطل                          

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 اؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًان                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه                    (+   )   هبثجبیی :                                 1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه               ضؾیس سًییس  سًییس :                                    2مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز                     ( -)            :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ثُب  کل ياضز قًز 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

 حؿبثساض                                       عجمٍ ثىس                                                                  ؾیؿشم        

 ػمل زض حؿبثساض                                         فطيـ محهًل                           اوجبض                                      

 اضؾبل                                                                 ضبیؼبر                                 ذطیس                           

 ممبثل         زضیبفز                                        ؾفبضـ فطيـ              فطيـ                              

 

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           سرفیف ي ػًاضو     F8حصف      F2سبییس    

 

 

6 
 

               

 ؾیؿشم

 ينل ي کىشطل 
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زض نًضسی کٍ ثرًاَیس ثطا  ایه واًع حًایاٍ ؾاىس حؿابثساض       ضا کلیک ومبیس.  F2ي ثطا  ثجز اعالػبر کلیس

 فؼبل ومبییس.نبزض ومبییس گعیىٍ ػمل زض حؿبثساض  ضا 

 :حًایٍ ؾفبضـ فطيـ  - 6
 

 َاع حَالِفرم تعریف اً

 
 وب  ایعي        وب  زي  )قطح کلی ؾىس(               وب                                               کس              

                                                                            حَالِ سفارش فرٍش              1            

 لیمز کب  زض ضؾیس          ينل   کىشطل                          

 لبثل ازیز                       ذطیساض                         

 ناؾشفبزٌ اظ ثبضکسذًا                                         فطيقىسٌ        

 ؾبیه        

 وًع ازیز                    ؾىس ممبثل          وًع ؾىس                                                            

 قمبضٌ ثطگٍ سًؾظ مبقیه                    (+   )   هبثجبیی :                                 1مطکع َعیىٍ    

 سبضید سًؾظ مبقیه                (     +   )     سًییس :                                    2َعیىٍ  مطکع   

 سًؾظ مبقیه 2سؼساز               حًایٍ فطيـ      :      ضؾیس                             3مطکع َعیىٍ    

 سًؾظ مبقیه 1سؼساز  

 ضز قًزثُب  کل يا 2سؼساز  1محل  

 سًؾظ مبقیه 2قمبضٌ  سبضید سحًیل 2محل  

 سًؾظ مبقیه 3قمبضٌ   3محل  

 سبضید يضيز/ذطيج مبقیه         نزضؼ کب                4محل                                                      

 حؿبثساض                                                                  عجمٍ ثىس                      ؾیؿشم                         

 ػمل زض حؿبثساض                                         فطيـ محهًل                           اوجبض                                      

 اضؾبل                                                                 ضبیؼبر                                 ذطیس                           

 ممبثل         زضیبفز                                        ؾفبضـ فطيـ              فطيـ                              

 

 ESCذطيج                                 ییىک      فط  چبح           ي ػًاضو سرفیف     F8حصف      F2سبییس    

 

 
1 

               

 نظاز

 ينل ي کىشطل 
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 اسٌاد: - 2
 
 

 :: صذٍر ٍ تصحیح رسیذ اًبار 1-2

کاٍ مای ذًاَاس اعالػابر نن ضا      کای اظ اوجبضَاب ي ضؾایسَبیی   یایىشاط  زض ایه لؿمز کبضثط ثب ظزن کىشاطل ي          

اوشربة ي محاسيزٌ ومابیف ییؿاز اؾاىبز کاٍ زض مىاً  دیکطثىاس          س ياضز کىسمكبَسٌ ومًزٌ ي یب اعالػبر هسی

 لؿمز اؾىبز، لجال سىظیم قسٌ ضا مكبَسٌ ي زض نًضر ویبظ سغییط می زَس.

فط  ضؾایس هسیاس    "ٍاضبف" ي یب ضفشه ثطضي  گعیىٍ F6کبضثط ثطا  ایجبز یک ضؾیس هسیس می سًاوس ثب ظزن کلیس 

 ٍ ضا ياضز ومبیس.ضا ثبظ ومًزٌ ي اعالػبر مطثًع

، "سهاحیح  "یب ضفاشه ثاط ضي  گعیىاٍ     ي F4ي ثطا  مكبَسٌ ي یب سهحیح ضؾیسَب  مًهًز می سًان ثب ظزن کلیس 

 ضؾیس مطثًعٍ ضا سهحیح ومًز.

 .ضا اوشربة ومبیس "مكبَسٌ  "ي زض نًضسی کٍ کبضثط فمظ ثرًاَس ؾىس مًهًز ضا مكبَسٌ ومبیس می سًاوس گعیىٍ

 

 :گعیىٍ هبثجبیی -

 شفبزٌ می گطزز.  اظ ایه گعیىٍ ثطا  هبثجبیی ضؾیسَب زض یک سبضید اؾ     

 

 :گعیىٍ حصف - 

 اظ ایه گعیىٍ ثطا  حصف اؾىبز اؾشفبزٌ می گطزز.      

 

 :گعیىٍ اثغبل - 

زض گعاضقابر  زض ییؿز ضؾایسَب مكابَسٌ قاًوس يیای     ل ضؾیسَبیی کٍ مب می ذًاَیم اظ ایه گعیىٍ ثطا  اثغب      

 شٍ ثبقىس اؾشفبزٌ می گطزز.سبثیط وساق

 

 گعیىٍ اضؾبل: - 

ٌ     ل ضؾیسَب ثٍ زضين حبفظٍ ثطوبمٍ )اظ ایه گعیىٍ ثطا  اضؾب      مای   فبیل( ي زضیبفاز زض ثطوبماٍ َاب  زی اط اؾاشفبز

 .گطزز
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 : گعیىٍ زضیبفز - 

 .  ی ط اظ ایه گعیىٍ اؾشفبزٌ می قًزهُز زضیبفز فبیل اضؾبل قسٌ اظ ثطوبمٍ َب  ز      

 

 :  عیىٍ سکثیطگ - 

، می سًاویم اظ ضؾیس مًهًز ثاب اؾاشفبزٌ اظ   ؾیسَب  مًهًز مكبثٍ ثبقسیکی اظ ض زض نًضسیکٍ الال  ضؾیس هسیس ثب

 ، اظ نن ثٍ ػىًان یک ضؾیس هسیس اؾشفبزٌ ومبئیم. ي دؽ اظ سغییط سبضیدگعیىٍ سکثیط کذی سُیٍ ومبئیم 

 :گعیىٍ چبح - 

اظ ایه گعیىٍ اؾشفبزٌ مای قاًز. وحاًٌ ػمال ثاٍ ایاه       ، اضز قسٌ زض ؾیؿشمزض نًضر ویبظ ثٍ چبح ضؾیسَب  ي     

مای  ضؾیس اوجبض مطثًعٍ ضا چابح  فط  چبح ي اوشربة  F9قکل ثًزٌ کٍ ضؾیس مطثًعٍ ضا ثبظ ومًزٌ ي ثب ظزن کلیس 

چابح  چىسیه ضؾیس دكز ؾط َام ضا   ثسين ياضز قسن زض زاذل َط یک اظ ضؾیسَبي یکجبضٌ اگط ثرًاَیم . گیطیم

 ثب ظزن گعیىٍ چبح می سًاویم ایه ػمل ضا اوجب  زَیم. ث یطیم

مای   spaceظزن  سًؾاظ : زض نًضر ویبظ ثٍ چبح فمظ ییؿز ضؾیسَب ثب اوشربة گعیىاٍ ییؿاز اؾاىبز    سًضیح     

 سًاویم ییؿز مصکًض ضا چبح ث یطیم.

 

 : گعیىٍ هؿشجً -

زض نًضر سبیخ حطف یب ػسز مًضز هؿاشجً نن ضا زض  قمب می سًاویس  F7ثب ظزن کلیس  یبثب اوشربة ایه گعیىٍ     

 زاذل ییؿز ضؾیسَب هؿشجً ومبئیس.

 

 گعیىٍ نسيض ؾىس: - 

 اؾشفبزٌ می گطزز. نن ثٍ ثطوبمٍ حؿبثساض اظ ایه لؿمز ثطا  نسيض ؾىس حؿبثساض  ي اضؾبل       
 

 تصحیح حَالِ اًبار: ٍ : صذٍر 2-2

 نبزق می ثبقس.ػیىبً ًضز حًایٍ َب ویع مًاضز شکط قسٌ زض مًضز ضؾیسَب زض م        
 

 : لیست رسیذّا ٍ حَالِ ّا: 3-2

زض ایاه لؿامز    جب  مطثًط ثٍ یک وًع اوجبض ضا ثهًضر یکوس ییؿز اوًاع ضؾیسَب ي حًایٍ َبکبضثط می سًا        

 مكبَسٌ ومبیس.
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 :: صذٍر ٍ تصحیح سفارش خریذ 4-2

ا ثجز ومبییس.  ظ  ثٍ شکط اؾز کٍ اعالػبر ایه لؿمز زض ایه لؿمز قمب می سًاویس ؾفبضقبر ذطیس ض 

 زض گعاضقبر اوجبض یحبػ ومی گطزز.

 

 :: صذٍر ٍ تصحیح سفارش فرٍش 5-2

زض ایه لؿمز قمب می سًاویس ؾفبضقبر فطيـ ضا ثجاز ومبییاس.  ظ  ثاٍ شکاط اؾاز کاٍ اعالػابر ایاه          

 لؿمز زض گعاضقبر اوجبض یحبػ ومی گطزز.

 

 :اًبار : تغییر هحل در 6-2

زض نًضسی کٍ سؼساز  اظ کب  ضا زض لفؿٍ َب  ذاًز هبثجاب ومبییاس میشًاویاس اعالػابر مطثاًط ثاٍ ایاه          

 هبثجبیی ضا زض ایه لؿمز ثجز ومبییس.

 

 : کٌترل اسٌاد هَقت: 7-2

، کس کب  ثب اؾشفبزٌ اظ ایه مىً می سًان ضؾیسَب ي حًایٍ َب  ياضز قسٌ زض ؾیؿشم ضا اظ وظط مًهًز  کب           

 .ًزومي ؾبیط اعالػبر سًؾظ ؾیؿشم کىشطل 

 

 قطعی:هَقت ٍ  : کٌترل اسٌاد 8-2

ثب اؾشفبزٌ اظ ایه مىً می سًاویس ضؾیسَب ي حًایٍ َب  مًلز ي لغؼی قسٌ ذاًز ضا ثاٍ عاًض َمعمابن کىشاطل              

       کىس.زض ایه ظمبن ثب سًهٍ ثٍ کىشطل َب سؼساز ي وطخ ضا زيثبضٌ ثبظوًیؿی می  ومبییس.

 

 : کٌترل ٍ قطعی کردى اسٌاد: 9-2

ل شطل ومًزٌ ي زض نًضر وساقشه اقکبياضز قسٌ ضا کى  وط  افعاض اثشسا ضؾیسَب يحًایٍ َب ،زض ایه لؿمز          

لبثال ضيیاز مای    زض لؿمز اؾىبز لغؼی قاسٌ   ي ثؼس اظ لغؼی کطزن ضؾیسَب ي حًایٍ َباؾىبز ضا لغؼی می ومبیس. 

 .یز سهحیح وساضوسثبقىس ي لبثل

 

 : رسیذّای قطعی ضذُ: 11-2

ضؾیسَبیی ضا کٍ ثب اؾشفبزٌ اظ مىً  لغؼی کطزن اؾىبز ثٍ ایاه مىاً مىشمال قاسٌ اؾاز ضا کابضثط مای سًاواس                 

 مكبَسٌ ي یب چبح ومبیس يیی امکبن انالح یب سغییط ي یب حصف نن سًؾظ کبضثط يهًز وساضز.
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 : حَالِ ّای قطعی ضذُ: 8-2

حًایٍ َبیی ضا کٍ ثب اؾشفبزٌ اظ مىً  لغؼی کطزن اؾىبز ثٍ ایه مىاً مىشمال قاسٌ اؾاز ضا کابضثط مای سًاواس                

 مكبَسٌ ي یب چبح ومبیس يیی امکبن انالح یب سغییط ي یب حصف نن سًؾظ کبضثط يهًز وساضز.

 

 : لیست اسٌاد قطعی ضذُ: 9-2

ضا کٍ لجال لغؼی ومًزٌ ایم می سًاویم َمعمابن ي زض کىابض َام    زض ایه لؿمز سمبمی ضؾیسَب ي حًایٍ َبیی          

 مكبَسٌ ومبئیم.

 

 

 گسارضات: - 3                                              
 

 کاال : کاردکس:  1-3

ضید ا زض ساب ثب اؾشفبزٌ اظ ایه گعاضـ قمب می سًاویس کب َب ي مًاز مًهاًز زض یاک اوجابض یاب َماٍ اوجبضَاب ض               

، کس کب ، وب  کب ، وب  ياحس، ي یب ؾبیط مكرهبر لیس قاسٌ زض ؾامز چاخ نافحٍ     مكرم ثب ؾشًوُب  ضزیف

اظ عطفای زی اط قامب مای سًاویاس زض حایه گاعاضـ         ز  اظ نوُب ضا مكبَسٌ ومبئیس.  یب سؼسا َمٍ گعاضـ ثب اوشربة

کب  مًهاًز  ايل زيضٌ اؾاز   ىکٍ ایه مًهًز  کب   ذًز، مىجغ، وطخ ي سؼساز کب   مًضز وظط ضا ثط حؿت ای

 اظ اوجبض می ثبقس ضا ویع زاقشٍ ثبقیس.زاذل اوجبض ي یب ذطيهیُب   ثٍ ي یب ایىکٍ هعي يضيزیُب  یب ذیط

 

 : ریس گردش کاال:   2-3

زض ایه گعاضـ قمب می سًاویس گطزـ کب َب  مًضز وظاط ذاًز ضا کاٍ قابمل مًهاًز  ايل زيضٌ، يضيز               

وجبض، ذطيج کب  اظ اوجبض ي َمچىیه مًهًز  زض حبل حبضط اوجبض ضا زض مًضز کب َب زاقشٍ ثبقیس سب اظ ایه کب  ثٍ ا

 عطیك ثٍ ثطضؾی گطزـ نن کب َب ثذطزاظیس.

 

 : ؾئًال -

 ؟کؽ کب  ي ضیع گطزـ کب  زض چیؿزسفبير کبضز   

ي یاب هبی ابٌ کاب  زض     کاب  بر فیعیکی اظ عطیك نیشم َب  مكره زض کبضزکؽ، کب   مًضز وظط ضا می سًاویم  

می سًاویم مكرهبسی دیطامًن قامبضٌ ثطگاٍ، واًع ؾاىس،     ییکه زض ضیعگطزـ کب ،  ي زَیماوجبض مًضز ثطضؾی لطاض
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قطح ؾىس، وب  ذطیساض ي فطيقىسٌ ي ثٍ نًضر کلی اعالػبسی دیطامًن ضؾیس ي یب حًایٍ َاب  مطثاًط ثاٍ گاطزـ     

 گعاضـ ثهًضر سفکیک زاقشٍ ثبقیم. نن کب َب  مًضز وظط ضا زض حیه

 

 : هَجَدی اٍل دٍرُ: 3-3

زض ایه گعاضـ قمب می سًاویس مًهًز  کب َب  ايل زيضٌ ذًیف ضا زض یکای اظ اوجبضَاب  ماًضز وظاط ي              

 سؼساز کب َب زاقشٍ ثبقیس.حؿت طث

 

 : هَجَدی پایاى دٍرُ:  4-3

یکؿاط  اظ کب َاب  مًضزوظطذاًیف ضا    هًز  سمبمی کب َب ي یب قمب اظ عطیك ایه گعاضـ می سًاویس مً         

 زض یک ظمبن مكرم زاقشٍ ي ثٍ سجعیٍ ي سحلیل ي یب ممبیؿٍ ثب مًهًز  يالؼی اوجبض ذًیف ثذطزاظیس.

 

 : آًالیس اسٌاد 5-3

زض ایه گعاضـ قمب می سًاویس نیشم ؾشًن ػماًز  ي افمای گاعاضـ ذاًز ضا اوشرابة وماًزٌ، ثاط        

کٍ ایه گعاضـ فمظ ثاٍ ناًضر سؼاساز     ب  اوشربثی گعاضـ سُیٍ ومبییس.  ظ  ثٍ شکط اؾز اؾبؼ نیشم َ

 اؾز.

 

 : ٍرٍد ٍ خرٍج کاال:  6-3

 گعاضـ سفکیک کس کب : -1-6-3

 قمب سًؾظ ایه گعاضـ می سًاویس گطزـ یک یب چىسیه کب   مًضز وظط ضا ثط حؿت وًع حًایٍ یب ضؾایس           

ت یک یب چىس فطيقىسٌ ي یب ذطیساض ذبل کاٍ ماس وظطسابن مای ثبقاس ضا زاقاشٍ ثبقایس ي        ذبل ي یب ایىکٍ ثط حؿ

َمچىیه ایه گطزـ کب  ضا کٍ قبمل يضيز ي ذطيج ي مبوسٌ دبیبن زيضٌ می ثبقس، ثط اؾبؼ مًهاًز  ي گاطزـ   

 .ايل زيضٌ، یب عی زيضٌ ي یب دبیبن زيضٌ ذًاَیس زاقز

کاٍ   مطثًط ثٍ اعالػبر فیعیکی کب   مًضز وظط ضا ویع زاقاشٍ ثبقایس  اظ عطفی زضایه گعاضـ می سًاویس ؾشًوُب  

 ػجبضسىس اظ :

ي  1لیماز فاطيـ    ،1ؾبیط  ،1کس ؾبظوسٌ، ؾمف سجسیس ؾفبضـ، مطاکع مًهًز ، محل اؾشمطاضمكرهبر فىی،

... 
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 : گعاضـ ثٍ سفکیک گطزـ کب : 2-6-3 

ٍ    سمابمی   قامب مای سًاویاس    گعاضـ ثٍ سفکیک کاس کاب  زض ایه گعاضـ َمبوىس              ضيز ي ي ماًاضز مطثاًط ثا

ٍ ي َمچىیه قمب می سًاویاس   ذطيج ي مًهًز  دبیبن زيضٌ کب َب  مًضز وظط ذًیف ضا زاقشٍ ثبقیس ٌ  ثا نن  َماطا

ثب گاطزـ يضيز  اظ ؾشًوُبیی کٍ حبي  اعالػبسی دیطامًن مكرهبر مطثًط ثٍ اوًاع ضؾیسَب ي حًایٍ َب  مطسجظ 

 یه ؾشًوُب ػجبضسىس اظ: اوظطسبن می ثبقس ثُطٌ مىس قًیس.  ي ذطيج کب   مًضز

 2، مطکاع َعیىاٍ   1َعیىٍ  مطکع  فطيقىسٌ، ذطیساض، قمبضٌ ثطگٍ، قمبضٌ ؾىس، قطح نضسیکل، وًع ؾىس، قطح ؾىس،

 ي ...

 

 : گردش هاّاًِ کاال:   7-3

ًیف زض یکی اظ مبَُاب  ؾابل، ثاٍ    زض ایه گعاضـ قمب می سًاویس مًهًز  کب  یب کب َب  مًضز وظط ذ           

زاقاشٍ  ضا سفکیک میعان يضيز، میعان ذطيج ي َمچىیه مًهًز  زض دبیابن نن مابٌ ماًضز وظاط ثاٍ سفکیاک کاب         

 ثبقیس.

 

 : گسارش تجذیذ سفارش: 8-3

ػىاًان  ایه گعاضـ کٍ ثیكشط گعاضقی اؾز دیطامًن مغبیت مطثًط ثٍ اعالػبر فیعیکی کب   مًضز وظط،           

ىىسٌ ایه مغلت اؾز کٍ قمب می سًاویس زض یک ثبظٌ ظمبوی مكرم، اعالػبر مطثًط ثٍ میاعان ؾامف سجسیاس    ک

. ثاٍ    مًضز وظط ذًیف ضا زضیبفاز زاضیاس  قمبضـ ي یب حساکثط مًهًز ، ي یب ؾبیط مكرهبر مطثًط ثٍ کب َب

ثب اوشربة نیشم َاب  مًهاًز زض   ایه قکل کٍ قمب ثب اوشربة کس یب کسَب  مطثًط ثٍ کب   مًضز وظط می سًاویس 

ضاثغاٍ ثاب نن نیاشم َاب زاقاشٍ      ، ؾشًوی ضا زض گاعاضـ ذاًیف زض   وبمٍ ي ظزن سیکُب  مطثًط ثٍ نوُبؾمز چخ ثط

ٍ ي اظ عطیك ممبیؿٍ نوُب ثب مًهًز  فؼلی ذًیف وًع کب َبیی ضا کٍ احشیبج ثٍ سجسیاس ؾافبضـ زاضواس ثا     ثبقیس

 .اٌ میعان ؾفبضـ َط یک ثسؾز نيضیسَمط

 

 : : گسارضات جذٍلی 9-3

 : طٌ ػجبضسؿز اظ گعاضقبرایه دىج 

              1  گعاضـ هسيیی مًهًز  کب -1

  2گعاضـ هسيیی مًهًز  کب    -2 

 کبضزکؽ کب  ثط حؿت اوجبض                            -3

 گطزـ کب  ثط حؿت اوجبض  -4 
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یکای  فیعدیطامًن مكرهابر  اؾز ثٍ زازن اعالػبسی  ، مطثًططثًط ثٍ ایه لؿمز اظ ؾیؿشم اوجبضکلیٍ گعاضقبر م

 .زـ يضيز ي ذطيج کب َب  مًضز وظطکب َب ي َمچىیه گط

 

 : : کاالی ساختِ ضذُ 11-3

ياضز قسٌ ثطا  کب َاب، گاعاضـ زیراًاٌ ذاًز ضا      BOMزض ایه لؿمز قمب می سًاویس ثط اؾبؼ  

 سُیٍ ومبییس.

 

 : اًبار گرداًی:  11-3

، اظ عطیك ؾیؿشم ییؿز کلیٍ ؾبل مبیی ي زض َى ب  اوجبضگطزاویطیك ایه دىجطٌ می سًاویس زض دبیبن قمب اظ ع          

سًؾاظ مابمًضیه قامبضـ      3ي  2ي  1کب َب  مىسضج زض اوجبض مًضز وظط ضا چبح گطفشٍ ي دؽ اظ اوجب  قامبضـ  

ثٍ سجعیٍ ي سحلیل اعالػابر   F2"گعاضـ "ي ؾذؽ اظ عطیك گعیىٍ ه قمبضـ َب ضا ياضز ؾیؿشم ومبییس ، ایکىىسٌ

السا  ثٍ ثجز ؾىس مطثًط ثٍ ضؾایس یاب حًایاٍ     "نسيض ؾىس"ثذطزاظیس ي ؾذؽ اظ عطیك گعیىٍ ي قمبضـ َب  ذًز 

َب  مطسجظ ثب نن کب َب  کؿط نمسٌ یب ظیبز نمسٌ ثىمبئیس سب مًهًز  يالؼی اوجبض قمب ثب مًهاًز  ؾیؿاشم یکای    

 گطزز.  

 

 : گسارضات پَیا:   21-3

گعاضقبر دًیب قبمل نن زؾشٍ اظ گعاضقبسی َؿشىس کٍ قمب می سًاویس زض نًضر ویبظ، نوُب ضا ثؿبظیس ي ثٍ            

 ثطوبمٍ ذًیف اضبفٍ ومبییس.  

 

 : گسارضات ٍیژُ:  31-3

قامب َمکابض   گطيٌ مبیی امیه ؾیؿشم ثاب سًهاٍ ثاٍ ویابظ      سًؾظگعاضقبر يیػٌ قبمل گعاضقبسی َؿشىس کٍ           

 .می گطززثطا  قمب ایجبز  اضهمىس

 

        : گسارضات قبلی: 41-3
بل َب  مبیی مرشلف ي یب زض مًاضز مرشلف اظ ایه لؿمز مطثًط اؾز ثٍ گعاضقبسی کٍ قمب زض ؾ              

ویبظ زيثبضٌ ثٍ نن ضیبفز می کىیس ي می ذًاَیس نوُب ضا کٍ زض ایه لؿمز و ُساض  کىیس سب زض نًضر زؾیؿشم 

 .ثسين گعاضق یط  مجسز نوُب ضا مكبَسٌ ومبییس گعاضقبر
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 : ٍضعیت سیستن:  51-3

ایه دىجطٌ مطثًط اؾز ثٍ اعالػبر مطثًط ثٍ حبفظٍ ؾیؿشم کٍ نطفب هىجٍ اعالع ضؾابوی زاضز ي واٍ َای                

 کبضثطز زی ط .
 

 

 پیکربٌذی: – 4
 

 

 : صفحِ ًوایص: 1-4

ومبیف اػاساز ي ظثابن ومابیف اػاساز،     مًهًز زض ؾیؿشم ي یب  فًوشُب اظ  یکیقمب زض ایه لؿمز می سًاویس         

 عًل ي ػطو ومبیف گعاضقبر ثغًض ثبثز ي یب عًل ي ػطو ومبیف ؾىسَب ضا سؼییه ومبئیس. وًع مبقیه حؿبة،

 

 : هیس کار: 2-4

 .مبئیسمی سًاویس فبیل سهًیط ظمیىٍ ي یب ضو  زیرًاٌ ذًز ضا سؼییه وزض ایه لؿمز قمب          

 

 : هسیرّا: 3-4

گعاضقاُب   قمب زض ایه نفحٍ ثٍ یکؿط  سىظیمبر زضين ؾیؿشم دی ذًاَیس ثطز، ثسیه نًضر کاٍ ماثال             

زض ؾیؿشم شذیطٌ می قًوس ي یب اعالػابر ثطوبماٍ کاٍ سحاز        FRMؾیؿشم کٍ سحز ػىًان فط  َؿشىس ثب دؿًوس

هًز زاضوس ي ؾبیط مًاضز لیس قسٌ کٍ َم ی هعي سىظیمبر زض ؾیؿشم قمب ي DATAػىًان زیشب َؿشىس ثب دؿًوس 

 . سىظیمبر ایه نفحٍ ضا سغییط وسَیسؾیؿشم قمب َؿشىس ي اظ قمب زض ذًاؾز می کىیم کٍ 

 

 : چاپگرّا:  4-4

غیاط  می ثبقس کٍ زض نًضر اسربة دطیىشاط    يیىسيظيیىسيظ  ي غیط اوشربة دطیىشط ثٍ  ایه نفحٍ مطثًط          

ضا سبیخ مای کىیاس ؾاذؽ زض لؿامز زضایاًض،       1زض لؿمز قمبضٌ، ػسز  1ب ثطا  سىظیم چبد ط قمبضٌ قم يیىسيظ

ثبظزن زکمٍ ایىشط، یکی زی ط اظ مكرهبر دطیىشط َب  مًهًز ضا مشىبؾت ثب دطیىشط ذًیف اوشربة مای کىیاس. زض   

 printer and اظ لؿامز   ثًزن دطیىشاط واب  دطیىشاط ضا    localلؿمز مؿیط وب  مؿیط قجکٍ ضا سؼییه ي زض نًضر 

faxيیىسيظ ثٍ زاذل ایه لؿمز کذی یب سبیخ می کىیم.     
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  LQ1170ادؿاًن  ، می سًاویس یکی اظ نیاشم َاب   : ثطا  سىظیم دطیىشط َب  ؾًظوی، مشىبؾت ثب وًع دطیىشط1سصکط 

،LQ300  ،LQ100   ي یب ادؿاًنLQ2170    ي یاب ادؿاًنFX    ي یاب ادؿاًن ،DFX    ،ضا زض لؿامز زضایاًض 

 اوشربة کىیس.

ییاعض هاز ضا اوشرابة کىیاس ي ثاطا         HPثطا  سىظیم دطیىشط َب  ییعض  قمب می سًاویس زض لؿمز زضایًض، گعیىٍ

ٍ       DESKT JETسىظیم دطیىشطَب  اظ وًع یاعض  ی   HPمبوىس دطیىشطَب  ضو ی غیط ییاعض  قامب مای سًاویاس گعیىا

 . هز ي ایىک هز ضا اوشربة کىیس

 

ثٍ گًوٍ ا  ثطوبمٍ ضیع  قسٌ اؾز کٍ اگط قمب زض لؿمز مؼطفی چبد طَب چىاسیه دطیىشاط    : زض ایه ثطوبم2ٍسصکط 

ي .... شذیطٌ ومبئیس می سًاویس َمعمبن ي ثب زیرًاٌ قمب، زض حایه ثطوبماٍ دطیىاز ماًضز وظاط       2،  1ضا ثب قمبضٌ َب  

می سًاویاس زض ثطوبماٍ اوجابض امایه     ذًیف ضا ثب َط یک اظ دطیىشطَب  مًضز وظطسبن اضؾبل زاضیس ي ثٍ ظثبن زی ط قمب 

 .ؾیؿشم اظ زي یب چىس دطیىشط ثهًضر َمعمبن ثطا  چبح اعالػبر ذًیف ثُطٌ مىس قًیس

 

: قمب ثطا  حص ف َط یک اظ دطیىشطَب  سؼطیف قسٌ می سًاویس اثشاسا قامبضٌ نن دطیىشاط سؼطیاف قاسٌ ضا      3سصکط 

 ثطوبمٍ ذبضج ومبئیس ي یب ثؼجبضر زی ط حصف ومبئیس.ل زض نن دطیىشط ضا اظ حبیز فؼب  F8نيضزٌ ي ثب ظزن زکمٍ

 

 : سیستن: 5-4

 قمب زض ایه نفحٍ می سًاویس مكرهبر شیل ضا سىظیم ومبئیس.          

 

 ای ً  کسیى :   -1

َمچىایه   ذًیف ضا ياضز ومبئیاس. زض ایه لؿمز می سًاویس ای ً  اوشربثی ثطا  ایجبز کسیى  کب َب  قمب 

 کس کب  ضا ثٍ زؾشُب  مرشلف زؾشٍ ثىس  ومبئیس. ضلم 16قمب می سًاویس سب 

 :سؼساز حطيف وب  کب  -2

ز ضا سؼطیف کىیاس  قمب زض ایه لؿمز می سًاویس سؼساز کبضاکشطَبیی ضا کٍ  ظ  اؾز سب کب   مًضز وظط ذً 

 حطف اوشربة کىیس ي ػسز مًضز وظط ضا زض ایه لؿمز ياضز ومبئیس. 64سب  1اظ ثیه اػساز 

 :  ؾبلزيضٌ مبیی ثط  -3

 زيضٌ مبیی ذًز ضا اوشربة ومبئیس.اثشسا ي اوشُب  قمب زض ایه لؿمز می سًاویس 

 :سؼساز نضسیکل -4
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ٌ ذًزسابن اوشرابة   قمب می سًاویس زض ایه لؿمز سؼساز نضسیکلُب  ياضزٌ زض یک ضؾیس یب حًا یٍ ضا ثب زیرًا 

 .ثبقس 9999وس ػسز اوشربثی می سًا . ایجشٍ ثب سًهٍ ثٍ ایه مغلت کٍ ثیكشطیه نضسیکلومبئیس

 : بوی اسًمبسیک مًهًز  ي لیمز کب ثٍ ضيظ ضؾ -5

، ثالفبنالٍ ؾیؿاشم ثاٍ    مب ثب ثجز یک ضؾیس ي یب یک حًایٍق، کٍ ایه نیشم ػالمز ظزٌ قسٌ ثبقس زض نًضسی

محبؾجٍ مًهًز  ي لیمز کب َب  قمب می دطزاظز ي اعالػبر مطثًط ثٍ نوُب ضا ثٍ ضيظ زض حبفظٍ و ُاساض   

  می کىىس.

 کىشطل مًهًز  مىفی َى ب  نسيض اؾىبز:  -6

زض نًضسی کٍ ایه نیشم ػالمز ظزٌ قسٌ ثبقس، زض َى ب  ثجز یک حًایٍ، اگاط کاب   ماًضز وظاط  زاضا      

مًهًز  مىفی ثبقس َى ب  شذیطٌ نن حًایٍ ؾیؿشم ثٍ قمب اػال  می کىس کٍ مًهًز  نن کب  مىفای اؾاز   

نیب ایه ضا سبییس می کىیس یب ذیط؟ کٍ زض ایه نًضر سهامیم گیاط     ي یب ثب نسيض ایه حًایٍ مىفی می گطزز.

 ثطا  ثجز ایه حًایٍ ثسؾز قمبؾز کٍ نیب ایه حًایٍ زض ایه قطایظ شذیطٌ گطزز یب ذیط؟

 :  هًز  مىفی َى ب  لغؼی کطزن اؾىبزکىشطل مً -7

مای   ًیف ضا لغؼای ، زض ظمبوی کٍ قمب حًایٍ َب ي یاب ضؾایسَب  مًلاز ذا    اگط ایه نیشم زاضا  ػالمز ثبقس

کب یی زاضا  مًهًز  مىفی ثبقس، ؾیؿشم اظ لغؼی کطزن ضؾیس یب حًایٍ مطثًط ثاٍ نن  ، زض نًضسیکٍ ومبئیس

طعاطف کاطزن   کب  هلًگیط  می ومبیس ي ثب اػال  نن ضؾیس یب حًایٍ قمب ضا زض دی یط  مًهاًز  مىفای ي ث  

 .  نن کب  یبض  می ومبیس

 سيض اؾىبز: کىشطل مغلك مًهًز  مىفی َى ب  ن -8

ثب ػالمز زاض کطزن ایه نیشم زی ط َی  کبضثط  ومی سًاوس ثٍ ثجز حًایٍ ا  ثذطزاظز کٍ ثب ثجز نن مًهًز  

ي زض نًضر نسيض چىیه حًایٍ ا  ؾیؿشم اظ شذیطٌ ؾبظ  چىایه حًایاٍ ا  هلاًگیط      مىفی گطزز کب یی

 می ومبیس.

  :طکىشطل مغلك اػشجبض مكش -9

ه اػشجبض ثطا  افطاز کٍ زض گطيٌ ايل اظ گطيَُب  مطسجظ لطاض گطفشاٍ اواس کىشاطل ومبئیاس     قمب می سًاویس ثب سؼیی

 کٍ ثیكشط اظ نن ػسز ذطیس وساقشٍ ثبقىس.

 کىشطل ومغٍ ؾفبضـ: -10

ثطا  کىشطل ومغٍ ؾفبضـ زض َى ب  نسيض ؾىس سیک کطزن ایه ماًضز ي ياضز وماًزن مماساض نن زض لؿامز     

 ؾز.يضيز ي سهحیح کب َب ایعامی ا

 

 



 36 

 کىشطل کبضثطان:  -11

ثب سیک کطزن ایه مًضز قمب می سًاویس کبضثطان ذًز ضا کىشطل ومبئیس ي مكرم می گاطزز کاٍ ؾاىس زض چاٍ     

سبضیری ایجبز، سهحیح یب حصف قسٌ ي کسا  کبضثط ایاه سغییاطار ضا زض نن سابضید ي ظمابن مكارم اوجاب        

 ضا مكبَسٌ ومبییس.میشًاویس ایه گعاضـ  shift+f12زازٌ. ثب کلیس سطکیجی 

 اوشمبل ثٍ ؾبل ثؼس: -12

سیک زاقشٍ ثبقس َى ب  اضؾبل ؾىس مًهًز  ايل زيضٌ ثٍ ؾابل   3سب  1زض نًضسی کٍ َطیک اظ مطاکع َعیىٍ 

 ثؼس، مًهًز  ضا ثٍ سفکیک مطاکع َعیىٍ مىشمل ذًاَس کطز.

 

 : اسٌاد: 6-4

نافحٍ  ز ضاؾاز  کٍ ثب اوشربة لؿمز ؾیؿشم زض ؾم ظیط مىً ایه لؿمز زي نیشم ؾیؿشم ي کبضثط می ثبقس         

ي حًایٍ اوجابض مای سًاویاس کاس     کس کب  ضا ػالمز ظزٌ ثبقیس زض لؿمز نسيض ضؾیس اگط  وحًٌ ازیز کس کب زض 

ثبقیس می سًاویس زض لؿمز ناسيض ضؾایس ي   ظزٌ  ضا ػالمز ضا ياضز ومبئیس ي اگط ثبضکس کب وظط ذًز  کب   مًضز

احشیابهی ثاٍ    ش بٌ ثبضکس ذًان ثطا  يضيز کس کب   مًضز وظط ذًز ثُطٌ مىاس گطزیاس ي زی اط   حًایٍ اوجبض اظ زؾ

، می سًاویس زض نن نفحٍ ثاٍ زیراًاٌ   ضا ػالمز ثعویس کس ي ثبضکسطزن کس کب  ومی ثبقس ي اگط َم زؾشی ياضز ک

زض . ذاًان  ؾش بٌ ثبضکاس ذًیف ثبضکس کب   مًضز وظط ضا ثهًضر زؾشی اظ ؾیؿشم دیسا کىیس ي یب ایىکٍ سًؾظ ز

ؾمز چخ نفحٍ کٍ مطثًط ثٍ ػطو ؾشًوُبؾز می سًاویس ثاب ياضز کاطزن اػاساز ماًضز وظاط ػاطو ؾاشًوُب         

 مًهًز زض یک ضؾیس یب حًایٍ ضا کم یب  ظیبز ي یب حصف کىیس. 

زاذال   ثؼضی نیشمُاب ػطو ؾشًوُب   ي سطسیت نضسیکل اؾىبزکبضثط قمب می سًاویس ییؿز اؾىبز،  ثب اوشربة لؿمز

 اؾىبز ضا اوشربة کىیس.  

 

 : ًوَدار درختی 7-4

 ػطو ؾشًوُبیی کٍ می ذًاَیم زض ومًزاض زضذشی مكبَسٌ کىیم زض ایه لؿمز می سًان سؼییه ومًز.

                              

   : گسارضات:  8-4

زض  ، لیماز میابو یه(  2از ، سؼاس 1سؼاساز   ،قمب زض ایه لؿمز سىظیمبر مطثًط ثاٍ ػاطو ؾاشًوُب  )مجلا               

 .لؿمز گعاضقبر ضا ذًاَیس زاقز

ىبؾات واًع ذاًز زاضا     ثؼجبضر زی ط قمب َى بمی کٍ زض ثطوبمٍ گعاضـ ذبل ضا می گیطیس، ایاه گاعاضـ ثاٍ س   

سىظیمبر مطثًط ثٍ ػطو َط یک اظ ایه مًاضز ثب ياضز کاطزن  ، سؼساز ي لیمز میبو یه می ثبقس کٍ ؾشًوُب  مجل 
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یه نفحٍ اوجب  می دصیطز. ثسیُی اؾز کٍ زض نًضسی کٍ ػسز نفط ضا ثطا  َط یاک اظ نیاشم   ػسز  ذبل زض ا

 َب لطاض زَیس، ؾشًن مطثًط ثٍ نن نیشم زض گعاضـ حصف ذًاَس قس.

 

 : کاالی ساختِ ضذُ:  9-4

بر ایه نفحٍ قبمل سىظیمبر مطثًط ثٍ ؾشًوُب  مًهًز زض نفحٍ کب   ؾبذشٍ قسٌ زض لؿمز اعالػا            

 دبیٍ می ثبقس کٍ ثب ياضز کطزن َط ػسز زیرًاٌ ػطو نن ؾشًن زض لؿمز کب   ؾبذشٍ قسٌ سغییط ذًاَس کطز.

 

 : اًبارگرداًی: 11-4

  ظیطوًیؽ ثبثز گعاضقبر اوجبضگطزاوی سؼییه می قًز.

 

 عٌَاى ّا: :  11-4

لؿامز ػىاًان ايل ي زي  ي َمچىایه     قمب زض ایه نفحٍ می سًاویس وب  مًؾؿٍ یب ياحس سجبض  ذًز ضا زض          

ؾیؿشم اوجبض می ثبقس ضا زض لؿمز وب  ؾیؿشم ياضز کىیس ساب زض ناًضر سمبیال ایاه     ز ضا کٍ مؼمً ً وب  ؾیؿشم ذً

ػىًاوُب زض َى ب  گطفشه گعاضـ ي یب چبح یک ثطگٍ ضؾیس ي یب حًایٍ ي یب یک گعاضـ ذبل ثطا  قامب نيضزٌ  

 .قًز

 

 : ًام ّا:  12-4

گطيَُاب  ماطسجظ    –ذًز ضا کاٍ زض ایاه لؿامز اعالػابر دبیاٍ       گطيَُب  مطسجظیه نفحٍ می سًاویس قمب زض ا

 يهًز زاضز ضا ثٍ ؾیؿشم قىبؾبیی کىیس.

 ؾئًال:  -

 گطيَُب  مطسجظ چیؿز؟ 

ض  یاب اوجابض قامب زض ضاثغاٍ     گطيَُب  مطسجظ ثٍ اقربل یب قطکشُبیی گفشٍ می قًز کٍ ثٍ وحً  ثاب ياحاس سجاب    

 ػىًان مثبل ایه گطيَُب می سًاوىس قبمل: ي ثٍ  َؿشىس

 ذطیساضان                 -1

 فطيقىسگبن                   -2 

 مبمًضیه ذطیس                         -3

 مبمًضیه فطيـ   -4 

 ثبقىس.
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ز وب  مفاطز ي واب  هماغ  ي    ضا زض لؿم 1مطکع َعیىٍ ، ػجبضر 1ب می ثبیؿز زض لؿمز مطکع َعیىٍ زی ط ایىکٍ قم

 ضا زض لؿمز وب  مفطز ي وب  همغ ثطا  ؾیؿشم ياضز کىیس. 2عیىٍ ػجبضر مطکع َ

ًز اؾاشفبزٌ مای کىیاس زض هلاً      اظ عطفی زی ط قمب می سًاویس ػىًان ياحس یب ياحسَبیی ضا کٍ ثطا  کب َب  ذ

 ياضز ومبئیس. 2وب  سؼساز ي  1وب  سؼساز لؿمز 

 

 پطتیباًی: -5
 

 : : رخیرُ سازی اطالعات 1-5

ؾبظ  اعالػبر قامب مای سًاویاس اعالػابر ؾابل مابیی ضا کاٍ زضيواف َؿاشیس ضا ثاط ضي  یکای اظ            زض شذیطٌ     

شذیاطٌ  ي یب ؾی ز  ي یاب فلاف   فالدی زیؿک اؾز ي یب زض لؿمز زاذلی ي یب مؿیط کٍ َمبن  Aلؿمشُب  زضایً 

وهت قاسٌ   کٍ ثطوبمٍ ، اعالػبر قمب ثهًضر ظیخ قسٌ زض ذًز مکبویض لؿمز زاذلیکىیس. زض شذیطٌ ؾبظ  ز

می گطزز ي زض لؿامز شذیاطٌ ؾابظ   مؿایط قامب مای سًاویاس اعالػابر ذاًز ضا زض َاط لؿامز اظ             اؾز شذیطٌ

 زضایًَب  مًهًز زض کبمذیًسط ذًیف کٍ ذًز مىبؾت می زاویس شذیطٌ ومبئیس.

 

 : عات: باز خَاًی اطال 2-5

ي ، زاذلی ي یاب مؿایط    Aلؿمز زضایً 3ظ سًؾظ ایه دىجطٌ قمب می سًاویس اعالػبر ذًیف ضا اظ َط یک ا         

قمب اظ نن عطیك شذیطٌ ومًزٌ ایس ثاطا  ؾیؿاشم زيثابضٌ ثابظ ذاًاوی       5-1کٍ لجال زض لؿمز یب ؾی ز  ي یب فلف 

اظ ضي  فالدی ي یب َط عطیك  برا ؾز کٍ زض نًضر ثبظ ذًاوی اعالػ کىیس .فمظ زض ایىجب شکط ایه مًضًع  ظ 

 ظ ثیه ضفشٍ ي اعالػبر هسیس هبی عیه نن می گطزز.زی ط، اعالػبر مًهًز قمب ا

 

 : رخیرُ سازی فرهْا: 3-5

شذیطٌ ؾبظ  فطمُب َمبوىس شذیطٌ ؾبظ  اعالػابر مای ثبقاس ي فماظ سفابير زض ایاه اؾاز کاٍ زض ایىجاب                    

ر، وًع چبح ثبقاس ي یاب زض لؿامز گعاضقاب     –فطمُب  عطاحی قسٌ زض ؾیؿشم کٍ می سًاوس زض لؿمز حًایٍ َب 

، سمابمی اعالػابر مابیی ؾیؿاشم شذیاطٌ      سًؾظ ایه لؿمز شذیطٌ می گطزز ي زض لؿمز شذیطٌ ؾبظ  اعالػابر 

 ؾبظ  می گطزز.
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 : باز خَاًی فرهْا:   4-5

 ثبظ ذًاوی فطمُب ویع زلیمب قجیٍ ثبظذًاوی اعالػبر می ثبقس.              

 

 : ترهین کلیذّا:           5-5

جبضر اؾز اظ ایىکٍ ؾیؿشم زض مًاضز  مثل ذطاثی يیىسيظ ي یب نؾیت زیسن فبیلُاب   مىً  سطمیم کلیسَب ػ         

EXE ي مًاضز زی ط زچبض یکؿط  اقکبل زض ثطوبمٍ اوجبض مای گاطزز کاٍ    ؾیؿشم ػبز  ي یب ذطاثی َبضز زیؿک ،

ر ذًز ضا ساطمیم  ایه اقکب ر قمب می سًاویس ثٍ ایه دىجطٌ نمسٌ ي سمبمی اعالػبثطا  دیك یط  ي یب اظ ثیه ثطزن 

 ومبئیس سب ؾیؿشم اوجبض قمب َمیكٍ اظ ؾالمز کبفی ثطذًضزاض ثبقس.

 دىجطٌ سطمیم کلیسَب ػجبضسؿز اظ: 

 اعالػبر کب َب  

 کب   ؾبذشٍ قسٌ 

 اعالػبر اؾىبز

 اعالػبر اوجبض

 اعالػبر ياحسَب  

 اعالػبر کبضثطان  

 ؾبیط مًاضز  

 

 

 :اهکاًات -6
 

 : اًتخاب سال هالی:  1-6

                  ٍ  قمب اظ عطیك ایه لؿمز می سًاویس ؾبل مبیی ذاًز ضا اوشرابة ي یاب زض ناًضر ویابظ ؾابل مابیی ا  ضا کا

 .احشیبج زاضیس ایجبز ومبئیس

 

 : برگرداًذى اسٌاد:  2-6

ثاٍ حبیاز غیاط لغؼای     لغؼی کطزٌ ایس اظ عطیك ایه دىجطٌ  قمب می سًاویس ضؾیسَب یب حًایٍ َبیی ضا کٍ لجالً         

 طگطزاویس سب زض نًضر ویبظ اعالػبر ذًیف ضا زض مًضز نوُب اوجب  زَیس. ثسیه نًضر کٍ:  ث
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ییؿز اوجبضَب  سؼطیف قسٌ ثبظ می قًز ي قامب مای سًاویاس      CTRL+ENTERضي  اوجبض ضفشٍ ثب گطفشه کلیس

ضي  واًع ضؾایس یاب    اوجبض مًضز وظط ذًز ضا اوشربة کىیس ؾذؽ سبضید مًضز وظط ذًز ضا لیس کطزٌ ي ثؼس اظ نن ثاط  

 F2ضؾیس یب حًایٍ مًضز وظط ذًز ضا اوشربة کىیاس ي ؾاذؽ    CTRL+ENTERوًع حًایٍ ضفشٍ ي ثب ظزن کلیس 

 ضا ثعویس سب ؾیؿشم قطيع ثٍ ثطگطزاوسن ضؾیسَب یب حًایٍ َب  مًضز وظط قمب ومبیس.  
 

 : کاربراى:         3-6

مل ایجبز کبضثطان، مؼطفی ضمع کبضثطان، سغییط ضماع کابضثطان   قبایه دىجطٌ مطثًط اؾز ثٍ سىظیمبر کبضثطان          

 ي َمچىیه گعاضـ کبضثطان.
 

 : اًتقال بِ سال بعذ:  4-6

، 2، مطکاع َعیىاٍ   1َعیىاٍ  ب، مطکاع  اظ عطیك ایه دىجطٌ قمب می سًاویس مًاضز  زض ضاثغٍ ثب اعالػبر کب َا           

ًط ثٍ گطيَُب  مطسجظ ي َمچىیه اوًاع ضؾیسَب ي حًایٍ َاب ي  ، اعالػبر اوجبضَب ي اعالػبر مطثاعالػبر ياحسَب

اظ یک ؾبل مبیی ثط ؾبل مبیی زی ط مىشمل ومبییس ساب ایاه    زض نذط اعالػبر مطثًط ثٍ مًهًز  کب   ذًیف ضا

 اعالػبر ثهًضر اسًمبسیک زض ؾبل مبیی ممهس ياضز قًوس ي کبض قمب زض نن ؾبل مبیی ضاحز سط گطزز.  
 

 کذ کاال:  : اًتقال  5-6

قمب زض ایه نفحٍ می سًاویس سمبمی اعالػبر مطثًط ثٍ یک کس ضا کٍ قبمل اوًاع ضؾیسَب یب حًایاٍ َاب             

 مطسجظ ثب نن کس اؾز ضا ثٍ یک کس زی ط مىشمل کىیس.
 

 : هاضیي حساب:  6-6

 F5ؾز کٍ ثاب ظزن کلیاس   ثب يضيز زض ایه لؿمز مبقیه حؿبة ثطا  قمب حبضط می گطزز.  ظ  ثٍ شکط ا          

 زض َطهبیی اظ ثطوبمٍ، مبقیه حؿبة ثطا  قمب حبضط می گطزز.
 

  : ادیتَر:  7-6

   ٍ  ایه دىجطٌ مطثًط اؾز ثٍ سىظیمبر زاذل ثطوبمٍ اوجبض کٍ اظ قمب زضذًاؾز می گطزز حشای ایمماسيض ثا

 . مشكکطیم.  نن زؾز وعویس سىظیمبر
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 : فرهت فالپی:   8-6

ً    قمب اظ عط           لاطاض زازٌ ي ثاٍ فطماز       Aیك ایه دىجطٌ می سًاویس فالدای زیؿاک ذاًز ضا زضين زضایا

 فالدی اظ عطیك ثطوبمٍ اوجبض ثذطزاظیس.  

 

 : دربارُ سیستن:   9-6

 .ایه دىجطٌ قبمل اعالػبسی دیطامًن سبضید يضغن ثطوبمٍ اوجبض می ثبقس           
 

 : خرٍج: 11-6

 سًاویس اظ ثطوبمٍ اوجبض ذبضج گطزیس. قمب اظ عطیك ایه نیشم می         

 

 

 

 کاربردکلیذّای هَجَد در صفحِ کلیذ در برًاهِ اًبارداری اهیي سیستن :

 
F2  شذیطٌ ؾبظ : 

F8 حصف : 

F5  مبقیه حؿبة : 

F6هسیس : 

F7 ًهؿشج : 

F3  ازامٍ هؿشجً  کبضاکشط مًضز وظط : 

F9چبح : 

F12 زَس کٍ امکبن يضيز ثٍ ومًزاض زضذشی، ثبضکس، کس کب  ي واب   : اگط ضي  کس کب  ثبقیم دىجطٌ ا  ثٍ مب می

 کب  ضا ثٍ مب می زَس.

ALT فؼبل قسن کلیسَب  ثب   نفحٍ ومبیف ؾیؿشم : 

CTRL+ ↓ نمسن حبفظٍ َب  لجلی : 

CTRL+ENTER ثبظ قسن نفحٍ کسَب : 

SHIFT+TAB  ضفشه ثٍ گعیىٍ َب  لجلی : 

TAB  ضفشه ثٍ گعیىٍ َب  ثؼس : 
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SPACE : ظزن ػالمز )*( زض اوشربة گعیىٍ َب 

ALT+F10ضـ گطزـ نن کب  ضا ثٍ مب می زَس: اگط ضي  کس کب  ثبقیم گعا. 

ALT+F4  ٍذطيج کبمل اظ ثطوبم : 

SHIFT + ↓ : ٍاوشربة چىسیه ؾغط کب  زضين ضؾیس یب حًای 

CTRL+C شذیطٌ ؾبظ  مًاضز اوشربة قسٌ زض لؿمز :SHIFT + ↓   

CTRL+V: هبی عیه ک( ٍطزن مًاضز کذی قسٌ زض حبفظCTRL + C) 

SHIFT+DELETE( حصف مًاضز چىس ؾغط اوشربة قسٌ سًؾظ :SHIFT + ↓) 

CTRL+DELETEؾغطَب  اوشربثی سًؾظ : ↓ SHIFT+ ضا اظ حبیز اوشربة ذبضج می ؾبظز. 

 

 

 


