تسن تعالی
پشٍطُ پایاًی دسس هثاًی واهپیَتش ٍ تشًاهِ ًَیسی

داًطگاُ تَعلی

گشٍُ واهپیَتش داًطگاُ تَعلی سیٌا
ًیوسال اٍل سال 92
تَضیحات همذهاتی پشٍطُ :
 .1پشٍطُ سا هیثایست تػَست گشٍُ ّای حذالل  ٍ 2حذاوثش ً 3فشی اًجام دّیذ( .پشٍطُ تِ ّیچ عٌَاى
تِ غَست ته ًفشی تحَیل گشفتِ ًویطَد).
 .2اساهی اعضای گشٍُ سا تایذ حذاوثش تا تاسیخ  92/11/5تِ ایویل
 yeganegi_reza@yahoo.comتا عٌَاى  group_membersوِ دس آى ًام اعضای گشٍُ
تا ضواسُ داًطجَیی آى ّا هعشفی ضذُ اًذ اسسال ضَد( .تِ افشادی وِ تا تاسیخ فَق ًام آى ّا دس
ّیچ گشٍّی ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ًوشُ ای تعلك ًویگیشد).
 .3یه ضخع ًویتَاًذ دس دٍ یا چٌذ گشٍُ تاضذ ٍ تایستی ًام اٍ فمظ دس یه گشٍُ تاضذ ٍ ًِ تیطتش .
 .4تحَیل پشٍطُ تِ غَست حضَسی هیثاضذ ٍ توام اعضای گشٍُ تایستی دس ٌّگام تحَیل پشٍطُ دس
هحل سایت گشٍُ واهپیَتش حضَس داضتِ تاضٌذ.
 .5پشٍطُ تِ غَست اًفشادی اص توام اعضای گشٍُ تحَیل گشفتِ هیطَد ٍ هیاًگیي ًوشُ وسة ضذُ
تَسظ ایي اعضا تِ عَس هساٍی تِ توام گشٍُ دادُ هیطَدً(.وشُ وسة ضذُ تَسظ ّش عضَ گشٍُ
تمسین تش تعذاد اعضای گشٍُ).
 .6تاسیخ تحَیل پشٍطُ 92/11/15اص ساعت  8غثح تا  12.30دس سایت گشٍُ واهپیَتش هیثاضذ (.تذیْی
است وِ تعذ اص ساعت تعییي ضذُ پشٍطُ اص ّیچ گشٍّی تحَیل گشفتِ ًویطَد).
 .7حذالل یه ًفش اص اعضای ّوِ گشٍُ ّا هیثایست ساعت  8غثح دس هحل ساعت گشٍُ واهپیَتش
حضَس داضتِ تاضذ تا ساعت دلیك تحَیل پشٍطُ آى گشٍُ هطخع ضَد .تذیْی است وِ چٌاًچِ اص
گشٍّی ّیچ ضخػی حضَس ًذاضتِ تاضذ پشٍطُ اص آى گشٍُ تحَیل گشفتِ ًویطَد.
 .8تشای آًىِ پشٍطُ ًوشُ واهلی دسیافت وٌذ عالٍُ تش داضتي ولیِ اهىاًات تایستی هٌْذسی ضذُ تاضذ
یعٌی تایذ اص هعیاس ّای ویفی هٌاسثی تشخَسداس تاضذ (.استفادُ تجا اص تَاتع ،دًذاًِ گزاسی ّا،
خَاًایی وذ ،استفادُ اص ًام ّای گَیا تشای تَاتع ٍ هتغیش ّا ٍ تَضیحات واهل( ).)comment

توضیحات اصلی پسوضه :
ّذف اص ایي پشٍطُ پیادُ ساصی یه تشًاهِ هذیشیت اهالن تا صتاى  cهیثاضذ.
کلیات :
تشًاهِ هذیشیت اهالن  ،داسای ایي لاتلیت است وِ واستش هیتَاًذ اعالعات تعذادی هله تِ ّوشاُ
اعالعات اداسی خَد سا رخیشُ وٌذ.
اعالعات هله ضاهل ًَع هله( هسىًَی  ،هغاصُ ،صهیي ،اًثاس)  ،هتشاط هله  ،هتشاط صیش تٌا جْت هله
ّای هسىًَی ،تعذاد اتاق ّا جْت هله ّای هسىًَی ،اهتیاصات( آب ،تشق ،گاص ،تلفي) ،آدسس هله تِ
تشتیة( خیاتاى  ،وَچِ ،پالن  ،عثمِ) ،اهىاًات اضافی ( هَوت  ،وف پَش  ،پاسوت  ،واتیٌت ٍ،) ...
ضشایظ هله( هَسد اجاسُ ،هَسد سّي ،هَسد سّي ٍ اجاسُ ٍ هَسد فشٍش ) ،هثلغ ّضیٌِ تش حسة ضشایظ (
سّي ٍ اجاسُ  :هثلغ سّي ٍ هثلغ اجاسُ  ،فشٍش  :لیوت هله ٍ .) ...
اعالعات اداسی ضاهل ایجاد لشاسداد است ( اعالعات واهل خشیذاس ٍ فشٍضٌذُ ضاهلً :ام ً ،ام خَاًَادگی،
ًام پذس ،ضواسُ ضٌاسٌاهِ  ،ضواسُ هلی  ،تاسیخ تَلذ  ،هحل غذٍس  ،آدسس ٍ ضواسُ تلفي .اعالعات واهل
اجاسُ وٌٌذُ ٍ اجاسُ دٌّذُ وِ تِ ّواى ضىل خشیذاس ٍ فشٍضٌذُ است ( ).اعالعات واهل هله هعاهلِ
ضذُ وِ ّواى اعالعات هله هیثاضذ تا ایي تفاٍت وِ دس لشاسداد روش هیطَد) (اعالعات هالی تٌگاُ داس
وِ ضاهل  :پَسساًت تذست آهذُ اص عمذ لشاس داد  ،ضواسُ لشاسداد ً ،ام تٌگاُ هعاهلِ وٌٌذُ ٍ تاسیخ ٍ
ساعت عمذ لشاس داد )
جصییات :
تشًاهِ ضاهل هٌَ اغلی تا  3گضیٌِ (  .1اداسی  .2هلىی  .3خشٍج )
هٌَی اداسی تا  5گضیٌِ (  .1اضافو کردن سنذ اداری  .2پاک کردن سنذ اداری ً .3یرایش سنذ
اداری  .4گسارشات اداری .5بازگشت بو منٌی قبل ).
هٌَی هلىی تا  5گضیٌِ (  .1اضافِ وشدى هله  .2پان وشدى هله ٍ .3یشایص اعالعات هله  .4گضاسش
گیشی  .5تاصگطت تِ هٌَی لثل ).
ترکس : 1اطالعات دز این بسنامه باید به صوزت پویا ذخیسه و حرف شود(.استفاده کامل اش
لیست پیوندی).

منوهای ادازی :
دس غَست اًتخاب گضیٌِ  1تَسظ واستش دس هٌَی اداسی ،واستش تایذ تَاًایی ایجاد یه سٌذ اداسی تا
اعالعات اداسی سا داضتِ تاضذ.
دس غَست اًتخاب گضیٌِ 2تَسظ واستش دس هٌَی اداسی ،توام اسٌاد اداسی تِ واستش ًطاى دادُ هیطَد ٍ
واستش هیتَاًذ تا اًتخاب خَد یىی سا اًتخاب ٍ حزف وٌذ.
دس غَست اًتخاب گضیٌِ  3تَسظ واستش دس هٌَی اداسی ،توام اسٌاد اداسی تِ واستش ًطاى دادُ هیطَد ٍ
واستش هیتَاًذ تا اًتخاب خَد یىی سا اًتخاب ٍ اعالعات آى سا ٍیشایص وٌذ.
دس غَست اًتخاب گضیٌِ  4تَسظ واستش دس هٌَی اداسی ٍاسد هٌَی گضاسضات هیطَین وِ ضاهل گضاسش
گیشی تش اساس (  .1هیضاى دسآهذ تذست آهذُ تٌگاُ دس یه تاصُ صهاًی  .2ضواسُ لشاسدادّای ًَضتِ ضذُ
تِ ّوشاُ تاسیخ ٍ ساعت آًْا  ،دس یه تاصُ صهاًی خاظ ٍ تاصگطت تِ هٌَی لثل است )
تزوش  :تاصُ صهاًی اص واستش دسیافت هیطَد.
دس غَست اًتخاب گضیٌِ  5تَسظ واستش دس هٌَی اداسی یِ هٌَی لثل تشٍین.
منوهای ملکی :
دس غَست اًتخاب گضیٌِ  1تَسظ واستش دس هٌَی هلىی ،واستش تایذ تَاًایی ایجاد یه هله تا اعالعات
هلىی روش ضذُ دس تاال سا داضتِ تاضذ.
دس غَست اًتخاب گضیٌِ 2تَسظ واستش دس هٌَی هلىی ،تِ هٌَی دیگشی هیشٍین وِ ضاهل ( هسىًَی،
هغاصُ  ،صهیي  ،اًثاس ) است ٍ تا اًتخاب یىی اص آًْا توام اهالن هشتَط تِ واستش ًطاى دادُ هیطَد ٍ واستش
هیتَاًذ تا اًتخاب خَد یىی سا اًتخاب ٍ حزف وٌذ.
دس غَست اًتخاب گضیٌِ 3تَسظ واستش دس هٌَی هلىی ،تِ هٌَی دیگشی هیشٍین وِ ضاهل ( هسىًَی،
هغاصُ  ،صهیي  ،اًثاس ) است ٍ تا اًتخاب یىی اص آًْا توام اهالن هشتَط تِ واستش ًطاى دادُ هیطَد ٍ واستش
هیتَاًذ تا اًتخاب خَد یىی سا اًتخاب ٍ ٍیشایص وٌذ.

دس غَست اًتخاب گضیٌِ  4تَسظ واستش دس هٌَی اداسی ٍاسد هٌَی گضاسضات هیطَین وِ ضاهل گضاسش
گیشی تش اساس ( .1لیوت .2هتشاط ًَ .3ع هله ( هسىًَی ٍ  .4 ) .....تاصگطت تا هٌَی لثل هیثاضذ) * .

اگر کاربر گسینو  1را انتخاب کرد بایذ ملک ىایی را کو قیمت آنيا کٌچکتر یا مساًی قیمت ًارد
شذه است را نشان دىذ*برای سایر گسارشات نیس بو گٌنو ای مشابو عمل کنیذ.

ترکس  : 1کلیو اطالعات پس اش دزیافت باید دز فایل ذخیسه شوند .پس اش ویسایش و حرف باید اش
فایل نیص ویسایش یا حرف شوند .
ترکس  :2پس اش خسوج اش بسنامو باید اطالعات طوزی ذخیسه شوند کو اگس بسنامو زا دوبازه باش
کسدیم بتوانیم بو اطالعات قبل دستسسی پیدا کنیم.
مٌفقیت شما آرزًی ماست

