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 دااتم يون اداري رخاهن و اتوماس ي ازفار دب رنم
 

 

 

 

مهرگان مفتخر است تا تالش  يسينوگروه هنر و برنامه

 يافزارنرم يهاستميمستمر خود را در خصوص توسعه س

رخانه و يدبافزار تحت شبکه ن مجموعه با ارائه نرميا

 يند کاريل فرآيجهت تسه داتام يون ادارياتوماس

 .ديها ارائه نماها و سازمانشرکت

 

 

 

 

 

 

مختلف  يهااده از بخشاستف يچگونگ يدر ادامه، راهنما

 آمده است. افزار داتامنرم
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 افزارنرمورود کاربر به 
 

صفحه ورود کاربر به  ،افزارنرم يبعد از اجرا

که با وارد کردن نام  شوديمداتام باز  افزارنرم

 شد. افزارنرموارد  توانيمکاربر و کلمه عبور 
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 برنامه یصفحه اصل
 

روزانه شما از جمله  يب که کارهاين ترتي. به اباشديمشما  يز کار مرتب برايک ميبرنامه مانند  يصفحه اصل

گران را يارجاعات من به د يريگيپ و يافتيدر يهاسينوشيپ، يافتيدر يهانامه

توان آنها را يهرکدام م يک رويد. با کليکنيصفحه مشاهده م يانيدر قسمت م

 . ثبت کرد را يمقتض کرده و پاسخ مشاهده

 

عالمت  يک روياست که با کل يمختلف يهابخشسمت راست هم شامل  يمنو

ح هر يز مشاهده نمود. در ادامه به توضيرا ن هابخشريتوان زيمهر بخش،  يکنار

 م.يپردازيبخش به صورت جداگانه م
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 رخانهیانتخاب شرکت و دب
 

ن است که نام شرکت و نام يا افزارنرماستفاده از  يگام اول برا

از  يچون ممکن است برخ ميياب نمارخانه موردنظر را انتخيدب

ن منظور يباشند. به ا يارخانهيو چند دب يها چند شرکتشرکت

 م.ينکيرخانه را انتخاب ميسمت راست شرکت و نام دب يمنو يباال
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 دیجد سینوشیپ
 

تندگان فرس ياصل يزبانه سمت راست شامل سه يمنو .از خواهد شدب نامه يد پنجرهيجد سينوشيپ يک رويبا کل

 است.  يليرندگان، مشخصات و اطالعات تکميو گ

 

رندگان نام يفرستندگان و گ يزبانه در

شود که به يده ميد ،"از طرف"و  "فرستنده"

نام  ،در قسمت فرستنده صورت خودکار

مشاهده  ،شده است افزارنرمکه وارد  يکاربر

 يارنده پنجرهيدرج گ يک روي. با کلشوديم

ک يکلدوبار د با يتوانيکه شما م شوديمباز 

 شيماجدول ن ياز رکوردها يکي يرو

 د. يينامه را انتخاب نما يرندهيگ ،شدهداده
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ر که د يرندگان بر اساس بخشيامکان انتخاب گ

 که در ينکته مهمز وجود دارد. يآن، عضو هستند ن

 ديتوانيمن است که شما ين بخش وجود دارد ايا

ط د را فقيينمايارسال م يبخش خاصبه که  يانامه

ور ن منظيد. به اييآن بخش ارسال نما يندهيبه نما

بخش مورد و د ينکک يکل "بخش" ينهيگز يرو

فقط " ينهيگز، سپس کردهنظر را انتخاب 

ب فقط ين ترتي. به اديفعال کنرا  "ندهينما

ما ش ينامه يرندهيگ ،شدهبخش انتخاب يندهينما

ز ين "سمت"در مورد  ين عملکرديچن خواهد بود.

 وجود دارد.

 

 

توان مشخص نمود که نامه از يآن م ييکه در قسمت انتها شوديمباز  ياپنجره "رندگانيرج گد" يک رويبا کل

ه شما ک يگريبه افراد د يورت مخفا رونوشت آن به صيگر ارسال شود و يا رونوشت آن به افراد ديباشد  ينوع عاد

 د کرد ارسال شود.ين پنجره درج خواهيق اينها را از طرآ

را که  يب افراديترت. به شوديمش داده يرندگان نمايدر بخش گرندگان يگ يهاا نامينام و  ،انرندگيدرج گ پس از

 شد. ش داده خواهدينما متناظرد در بخش يادرج کرده يا رونوشت مخفيم يه عنوان رونوشت مستقب

ه از ک ييد امضايتوانيدرج امضا م يک رويد. با کلييد موضوع مربوطه را وارد نمايتوانيم "موضوع نامه"در بخش 

 د.يينامه درج نما يد را در انتهايان نمودهييخود تع يقبل برا

 درج" انتخابن منظور با يد، به ايکن يريگيپک روز خاص، نامه را يدر  ،د بعد از ارسال نامهيممکن است بخواه

 م.يکنيم ميرا تنظ يريگيپ يادآوريخ و زمان ي، تار"جاد نامهيپس از ا يريگيپ يادآوريداد جهت يرو



 7  افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری داتامراهنمای نرم

   

 

نویسی مهرگانگروه هنر و برنامه  

www.mapg.ir 

مشخصات  يزبانه يرووارد کردن مشخصات نامه،  يبرا

رد يگينامه قرار م يدفتر ي. در ابتدا شمارهميکنيمک يکل

، مستير سيتوسط مد يم شماره دفتريتنظدر صورت که 

ن يراين شماره به صورت خودکار پر خواهد شد، در غيا

، خ ثبتيتارتوان در بخش يد. مييصورت شماره را وارد نما

 ر داد. يياز تغيخ ثبت را مشاهده و در صورت نيتار

 بيتوان به ترتيت ميلووو ا يبنددر بخش زمان، طبقه

 م نمود.يز تنظيت را نيلووو ا يبندزمان، طبقه

امه ن يدرباره يح مختصرياز است که توضيمواقع ن يبرخ

بل ز داده شود، که در بخش شرخ مختصر قاين يارسال

 نوشتن است.

ه داشت وستيل پيا چند فايک ي ،ما يممکن است که نامه

جو و جست يرين اطالعات جهت گزارشگيا .ميکنيموست را وارد يوست و شرح پين منظور تعداد پيا يباشد. برا

 د خواهد بود.يمف

 

 

 

 و گر مرتبط باشديد يک نامهيما با  يممکن است که نامه

ن يا يدرج گردد. برا گريد يهاارتباط با نامه از باشد کهين

ابتدا نوع نامه مرتبط را  يلياطالعات تکم يزبانه منظور در

نامه و نوع ارتباط را  يبخش بعد شماره . درميکنيمانتخاب 

ک يکل "درج" يدکمه يان رويو در پا ميکنيممشخص 

 .ميکنيم
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ن يم، به اييارسال نما گريد يدر زمانم آن را يم و بخواهيمکن است در حال حاضر قصد ارسال نامه را نداشته باشم

اتمام ن يهاسينوشيپ ير پوشهيها در زسينوشيپ يم تا نامه در پوشهيکنيک ميکل ثبت يدکمه يمنظور رو

 ره گردد.يذخ

 مورد کي ،ناتمام يهاسينوشيکه به عدد پ ديکنيمالحظه م ديبرنامه برو ياصل يب اگر به صفحهين ترتيبه ا

 اضافه شده است.

رندگان يقبل از ارسال به گ ،ما يم که نامهيممکن است بخواه

د ييأآن را ت ،يوارسال شود تا  يگريخود ابتدا به شخص د ياصل

 "سيونشيل پيتحو"ن منظور در قسمت يد. به ايش نمايرايا ويو 

ک يکل "ليتحو" يدکمه يم و رويکنيرنده را انتخاب مينام گ

 م.يکنيم

شاهده م ،ميبرنامه برو ياصل يب اگر به صفحهين ترتيبه ا

 .است منتقل شده يس ارسالينوشيپ ينامه به پوشهکه  ميکنيم

ته ن منظور درنظر گرفيفقط به اس ينوشيل پيتحوالبته بخش 

 ين است که کاربرين بخش ايا ياز کاربردها يکينشده است. 

اجازه ارسال نامه را ندارد، به  و س استينوشيه پيکه در حال ته

 کند. ين اجازه را دارد ارسال ميکه ا يکس يس را براينوشين منظور پيا

 

رکت صادره به خارج از ش ينکه نامه از نوع نامهيم، بسته به ايد نامه آن را ارسال کنيم بعد از توليممکن است بخواه

 ک نامهيجاد يا" يو دکمه "ارسال جهت ثبت نامه صادره" يهادکمه يب روياست، به ترت يک نامه داخليا ياست 

 م.يکنيک ميکل "يس جارينوشياز پ يداخل

 

 

 م:يپردازيم چپح بخش سمت ينامه، به توض يح بخش سمت راست پنجرهياز توضبعد 
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 .باشديمر نامه، مستندات و چاپ يتصو قسمت متن نامه،چهار بخش سمت چپ شامل 

 

)در صورت  MS Word افزارنرم يک پنجرهين صفحه يش فرض فعال است. در ايمتن نامه به صورت پ يزبانه

 . دييپ نماين بخش تايخود را در ا يد متن نامهيتوانيبه صورت خودکار باز شده است. که شما منصب بودن( 
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شده فيرعش تياز پ يهاد از قالبيف شده داشته باشد و شما بخواهيقالب تعر يک سريکت شما ممکن است که شر

ده و ست انتخاب کريلقالب نامه موردنظر خود را از ، متن نامهزبانه  يالدر قسمت بان منظور يد، به ايياستفاده نما

 د.ينک کيلک "يفراخوان"دکمه  يرو بر

 ينامه را از اسکنر فراخوان توانيمدکمه اسکنر  يک روين بخش با کلير اد .استر نامه يتصو يزبانه ،يبعد يزبانه

 نمود.

 

نامه را  يو به راحت ميکنيمک يکل چاپگردکمه  ين قسمت رويم، در اييم نامه را چاپ نمايممکن است بخواه

 .ميکنيمچاپ 
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مستندات مربوط به  يزبانه

است که به صورت  ييهاليفا

وست به نامه اضافه يپ

 .شوديم

وست يپ يروزبانه  نيدر ا

ن ي. به اميکنيمک يد کليجد

وست يل پيم فايتوانيمب يترت

را از مکان موردنظر انتخاب 

وست کرد. ممکن ينمود و پ

وست درون يل پياست که فا

م يوتر نباشد، و بخواهيکامپ

ا ک نامه ريشده ر اسکنيتصو

وست داشته يپ به صورت

 يم، برايباش

 ين منظور رويا

دکمه اسکنر 

 .ميکنيمک يکل
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توان يچاپ م يزبانه در

دکمه  يک رويبا کل

 ،"شينماشيپ"

خود  يش نامهينماشيپ

با  را مشاهده نمود.

ارسال به " يک رويکل

ره به يذخ"و  "چاپگر

به  "PDFل يصورت فا

 يم نامهيتوانيمب يترت

خود را چاپ نموده و به 

ره يذخ PDFصورت 

  م.يکن

 

بخش چاپ خالصه  در

م يتوانيم ت نامهيوضع

از يکه ن از نامه ياطالعات

و  م انتخاب کردهيدار

 يک رويسپس با کل

 "شينماشيپ" دکمه

ت را يخالصه وضع

ا به يو  مشاهده کرده

 م.ييچاپگر ارسال نما
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 نامه وارده
 

 پنجره نامه باز خواهد شد. .ميکنيمک يد کلينامه وارده جد يرو

 

 ينيين تفاوت که در بخش پايز وجود دارد با اين پنجرهن ينامه وجود دارد در ا سينوشيپکه در  يتمام موارد

 دهد. ي، که گردش نامه وارده را نشان مگردش نامه وجود دارد به نام يصفحه، بخش
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 در قسمت گردشم. يارجاع بزن يم نامه وارده را به اشخاصيممکن است بخواهر نامه، يپس از ثبت مشخصات و تصو

 توانيمپنجره باز شده  ينييدر بخش پا .ميکنيمنام افراد را انتخاب و  ميکنيمک  يکل ،بخش ارجاع به يرونامه، 

م مهلت اقدا توانيمن پنجره يدر ا. را انتخاب نمود باشد يريگيا جهت پيد جهت استحضار توانيمکه  ،نوع ارجاع

نام افراد  يدکمه ارجاع در پنجره سمت راست نمودار سلسه مراتب يک رويبا کلهر فرد مشخص نمود.  يرا برا

 .پ نموديتامتن ارجاع را  توانيم يانيدر قسمت م همراه با عکس افراد نشان داده خواهد شد.

 هر خط يک کردن رويب که با کلين ترتيبه ا .مشاهده نموداطالعات ارجاعات را  ميتوانيمدر بخش سمت راست 

 ن نمودار مشاهده نمود.ييرا در بخش پاو متن ارجاع  مهلت اقدام  خ، نوع ارجاع، زمان،يتار توانيماز نمودار 

ان نکه بتويا يکرد. برا درجرا  يديجدار ارجاع با انتخاب هر خط از نمودن نکته را در نظر گرفت که يد ايفقط با

  دکمه يانجام داد رورا  ن کاريا  .ميکنيمک يکل

 ري، زيارسال يهانامهپوشه ارجاع داده شده در  يهانامهب ين ترتيبه ا

قابل  يدر منو سمت راست صفحه اصلگران يپوشه ارجاعات من به د

 ت هستند.يرو

 يريگيبه عدد پوشه پ يکي ،يصفحه اصل يانين در قسمت ميهمچن

 گران اضافه شده است.يارجاعات من به د
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 یاز نامه جار سینوشیپه یته

 

 يسينوشيپوجود دارد که بتوان از نامه ارسال شده  يامکان "ديگروه جد"، "ات نامهيعمل" يزبانه باال، يدر منو

ک يکل ياز نامه جار سينوشيپ يهيته يدکمه ين منظور رويبه ا از آن استفاده شود. يه کرد و در موارد بعديته

 . ودشيمش داده يه شد، نماياز نامه انتخاب شده ته سينوشيپنکه يبر ا يمبتن يغامي. بعد از آن پميکنيم

 

شاهده ه شده را ميته سينوشيپم نامه يتوانيمم يک کنيناتمام کل سينوشيپ يهانامه يب اگر روين ترتيبه ا

 .ميکنرات موردنظر را اعمال کرده و ارسال ييآن تغ يم و رويينما
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 ویآرش
 

 يهانامه، يداخل يافتيدر يهانامهگران، يارجاعات به من، ارجاعات من به د  يهاپوشهک از يهر از  يانامه ياگر رو

 ک کردهيکل يو ارسال يافتيدر يهاسينوشيپصادره،  يارسال يهانامه، يداخل يارسال يهانامهوارده،  يافتيدر

 .شوديمو اضافه يان نامه به پوشه آرشم، يک کنيباال کل ياز منو ويآرش يسپس رو

 

  يسمت راست صفحه اصل ياصل ياز منو

س ينوشيپ يس، سپس رويشنويپ يابتدا رو

 ويآرش يان رويک کرده و در پايکل يارسال

ن ي. به اميکنيمک يباال کل ياصل ياز منو

. شوديماضافه  ويآرشه ن نامه بيب ايترت

م يک کنيکل "ويآرش"بخش  ياکنون اگر رو

 "يارسال يس هايشنويپ" يسپس رو

 ويآرش"ست يم آن را در ليک کنيکل

 دهد.يش مينما "يارسال يهاسينوشيپ

 

  



 17  افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری داتامراهنمای نرم

   

 

نویسی مهرگانگروه هنر و برنامه  

www.mapg.ir 

 ویآرشاز  یابیباز
 

ش يرايدر منو باال در گروه و "ويآرشاز  يابيباز"، دکمه ميکنيمک ياز منو سمت راست کل ويآرش يکه رو يهنگام

موردنظر از  ينامه ين منظور رويخارج کرده، به ا ويآرشاز نامه ها را از  يم برخيرد. ممکن است بخواهيگ يقرار م

 . ميکنيمک يکل ويآرشاز  يابيباز يک کرده، سپس رويکل ويآرش

 

  قرار ندارد. ويآرشگر در پوشه يکه قبال بوده منتقل شده و د يب نامه موردنظر به بخشين ترتيبه ا

 

  



 18  افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری داتامراهنمای نرم

   

 

نویسی مهرگانگروه هنر و برنامه  

www.mapg.ir 

 شیرایمشاهده و و
 

از منو ک کرده سپس ينامه کل ين منظور رويا يم، برايراش کنيرا مشاهده و و يانامهم که يممکن است بخواه

ن کار يتوان اينامه هم م يک بر روي)البته با دوبار کل ميکنيمک يش کليرايدر گروه وش يرايمشاهده و و يورباال 

. البته ميکنيمک يدکمه ثبت کل يرورات در نامه ييب نامه باز خواهد شد. بعد از اعمال تغين ترتي. به ارا انجام داد(

ن يد و همچنش را داشته باشيرايو يد دسترسيش نامه کاربر بايرايو ين است که برايکه وجود دارد ا يانکته

 ندارند. ش رايرايت ويگر قابليارسال شده د يهانامه
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 یبنددسته
 

ها تواند نامهيهر کاربر، م

مات يرا بر اساس تقس

د. کن يبند، دستهيشخص

 يهانکه پوشهيبا فرض ا

هر شخص در  ياختصاص

ها، ت پوشهيريبخش مد

ف شده است، با يتعر

 ينهيک بر گزيکل

و انتخاب  "يبنددسته"

موردنظر،  ينام پوشه

ست يدر ل يانتخاب ينامه

ز ظاهر يآن پوشه ن يهانامه

مشاهده  يبرا گردد.يم

پوشه، بر نام  يهاست نامهيل

سمت راست  يپوشه در منو

 د.يک کنيکل

ک يد يکه بخواهيدر صورت

ک پوشه يست ينامه از ل

است به  يخارج گردد، کاف

ست پوشه موردنظر رفته و يل

پس از انتخاب نامه 

 "حذف"نه يموردنظر، بر گز

 د.يک کنيکل
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 دادیرو

 

د، از منو باال يداد جديدرج رو يبرا

ک يات نامه کليعملزبانه  يرو

داد يرو يرود ي. در گروه جدميکنيم

ب ين ترتي. به اميکنيمک يد کليجد

ن ي. در اشوديمداد باز يپنجره رو

خ، ساعت، متن و يتار توانيمپنجره 

داد را وارد نمود و با يح رويتوض

داد يرو ،رهيدکمه ذخ يک رويکل

 ره نمود. يد را ذخيجد

 

ک يب ين ترتيبه ا

دادها يداد به رويرو

با . شوديماضافه 

  يک رويکل

 يدادها در منويرو

سمت راست  ياصل

داد يم رويتوانيم

اضافه شده را 

م. ييمشاهده نما

حذف  يبرا

 توانيم يداديرو

ک يآن کل يرو

 يکرد و از منو

 ک کرد.يذف کلحدکمه  يباال، رو
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 دیادداشت جدی

 

د، در گروه يادداشت جديجاد يا يبرا

ک يد کليادداشت جدي يرود يجد

 خ و متنيکرده، بعد از وارد کردن تار

ره را وارد  يادداشت دکمه ذخي

 . ميکنيم

 

د در يادداشت جديب ين ترتيبه ا

 .شوديمادداشت ها افزوده يست يل

 يادداشت ها در منوي يک رويبا کل

ک يآن کل يرو توانيم ادداشتيحذف  يم. براييادداشت اضافه شده را مشاهده نمايم يتوانيمسمت راست  ياصل

 ک کرد. يذف کلحدکمه  يباال، رو يکرد و از منو
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 یارسال یت نمابرهایمشاهده وضع

 

ست. ا يارسال يت نمابرهايمشاهده وضعات نامه، گروه امکانات، يعملزبانه  درصفحه،  يمنو باال ينه هاياز گز يکي

ت هر نمابر يوضع .ات آنها را مشاهده نمودييارسال شده با جز ينمابرها توانيمن دکمه يا يک کردن رويبا کل

د درحال پردازش، پردازش توانيم

 شده، لغو شده و ارسال شده باشد.

 

 ن دکمهيا يک رويبا کل

م نمابر يتوانيم "همشاهد"

 ايانتخاب شده را مشاهده کرده و 

چاپ به چاپگر ارسال  يبرا

 م. يينما
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 یارسالانامه یرات یمشاهده وضع

 

 يارسالانامه يرات يدکمه مشاهده وضع يت هستند. رويقابل رو يارسال يز مانند نمابرهاين يارسال يهانامهايرا

 يارسال يهانامهايست رايباز خواهد شد که ل يارسالانامه يرات يب پنجره مشاهده وضعين ترتي. به اميکنيمک يکل

 دهد.  يش ميات را نماييبا جز
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 امور یادآوری
 

گروه امکانات شامل 

ا . بباشديمامور  يادآوري

ن دکمه يا يک رويکل

 يدادهايتمام رو توانيم

ده هثبت شده را مشا

انجام  يدادينمود. اگر رو

نشده باشد به رنگ قرمر 

نشان داده شده و اگر 

ا ر "انجام شده" ينهيگز

به رنگ  ،ميانتخاب کن

 ير رنگ مييسبز تغ

هر  يک رويدهند. با کل

ساعت،  توانيمداد يرو

خ، موضوع و يتار

 رييحات آن را تغيتوض

بعد از اعمال  داد.

 .ميکنيمک يکل "رهيذخ"دکمه  يرات روييتغ

 .ميکنيمک يکل "حذف"دکمه  يآن را انتخاب کرده و رو يداديحذف رو يبرا

 

ر داد ها را بيرو توانيمم يک کنيکل "يساز يسفارش" دکمه ياگر رو

 لتر کرد.يا فيمرتب  لدها،يفاساس 
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 دفترچه تلفن

 

شامل گروه امکانات 

. دباشيمز يدفترچه تلفن ن

 هآن پنجر يک رويبا کل

د ش دفترچه تلفن باز خواهد

ن، يکه شامل عناو

ر، نوع و يحات، تصاويتوض

مقدار است. نوع شامل 

، يتلفن همراه ، نشانتلفن، 

آدرس پست نمابر، 

 تيو وب سا يکيالکترون

ه هر نکي، بسته به اباشديم

ن اطالعات را داشته يکدام از ا

 م نشان داده خواهد شد. يباش

 

ست، يبه منظور اضافه کردن به ل

ک يکل "درج"دکمه  يرو

 ي. پنجره مشخصات فردميکنيم

باز خواهد شد که شامل 

حات، يعنوان، توض يهابخش

و اطالعات تماس است.  ريتصو

اضافه نمودن تلفن ها،  يبرا

ر اطالعات يل ها و سايمينمابرها، ا

در سمت  "+"دکمه  يکاربر، بر رو

ک ين صفحه کلييچپ پا
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ست يل د بهيب فرد جديم. به ترتيزنيرا م "راتييثبت تغ" يدکمه ،ديبعد از وارد کردن اطالعات فرد جد .ميکنيم

 اضافه خواهد شد. 

 بعد ازش اطالعات يرايو يبرا

ا يانتخاب کردن آن شخص 

دکمه  يرو ،ستيسازمان از ل

 . ميکنيمک يکل "شيرايو"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار نوع و ، ريتصوحات، يعنوان، توض يهاهر کدام از بخش يرو

رات دکمه يير خواهد بود. بعد از اعمال تغييک شود، قابل تغيکه کل

 رات اعمال شود.ييتا تغ ميکنيک ميکلرا  "راتييثبت تغ"
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 جستجو

 

از  يکيمطمئنا 

د و يمف يبخش ها

هر  يکاربرد

بخش  افزارنرم

آن  يجستجو

است. در گروه 

 يامکانات رو

ک يجستجو کل

 . ميکنيم

 

 

ه، حذف شد ويآرشل يه اطالعات از قبيم. اگر بقيينوع نامه موردنظر را انتخاب نما ،"ردجستجو "م در بخش يتوانيم

 يو ... را م يشده، شماره دفتر

را  مربوطه يلدهايم فيتوانيمم، يدان

 يان رويم و در پايک بزنيا تيپر و 

ه . بميکنيمک يدکمه جستجو کل

 جه جستجو در پنجرهيب نتين ترتيا

 سمت چپ نشان داده خواهد شد.

ا ر "يداخل يهانامه"مثال  يبرا

 يسپس رو م،يکنيانتخاب م

. همان طور ميکنيمک يجستجو کل

جه در سمت چپ يد نتينيب يکه م

 قابل مشاهده است.
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 مات برنامهیتنظ

 

 توانيمن آ يک کردن رويمات برنامه است. با کليشامل تنظ يمات شخصيمات، گروه تنظيظتنزبانه  ،ياصل يمنو

 مات انجام داد.يتنظ يک سري

زبانه  اول، يزبانه

ه است. در ياول ماتيتنظ

م يتنظ توانيمزبانه  نيا

 افزارنرمکرد که از 

Word  اياستفاده شود 

ط پردازشگر متن ياز مح

به الزم  .افزارنرمخود 

 جهت ذکر است که

ما با م حتين تنظير اييتغ

ط پردازشگر يمح يم برايک نوع تنظيست از يبا يل که کل کاربران مين دليد . به اييستم هماهنگ نمايت سيريمد

 است.  ميش فرض فعال هستند قابل تنظيرخانه مربوطه که به صورت پينام شرکت و دب .نديمتن استفاده نما

 

زبانه  ،يبعد يزبانه

د يجد سينوشيپ

زبانه  نيدر ا است.

 ل سربرگيفا توانيم

متن نامه را  يبرا

ن يا يبرا م نمود.يتنظ

ک يکل ... يکار رو

از باز شدن  کرده و بعد

ل يفا openپنجره 

موردنظر را انتخاب 

 .ميکنيم
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 يمات نمابرهايتنظ

 سوم قرارزبانه  ده دريرس

 نيا يک رويدارد. با کل

آدرس  توانيمزبانه 

افت شده يدر يهاليفا

ن يبه ا. را مشخص نمود

ک يکل ... يرومنظور 

و در پنجره  ميکنيم

Browse For 

Folder ل ير فايمس

صب نآن  يکه مودم رواست  يوتريکامپمخصوص م ين تنظيا .ميکنيموتر را مشخص يافت شده در کامپيدر يها

 .دهد يابرها را انجام منمافت يو کار در بوده

 

ارسال نمابر از  يبرا

 يکيهم  ،دستگاه

مات وجود يتنظ يسر

انتخاب دارد. با 

ارسال توسط  ينهيگز

داتام، از  افزارنرمنمابر 

ن پس تمام نمابرها يا

ارسال  افزارنرمن يبا ا

 مين تنظياخواهد شد. 

 يوتريکامپمخصوص 

 .دهد يابرها را انجام مارسال نمو کار  بودهنصب آن  يکه مودم رواست 
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 توانيممات يدر بخش تنظ

مات نمابر را هم انجام داد. با يتنظ

ر، مات نمابيتنظزبانه  يک رويکل

مودم و  يکربنديمات پيتنظ

س نمابر را يت سرويمشاهده وضع

م ين تنظيام داشت. يخواه

که است  يوتريکامپمخصوص 

و کار  بودهنصب آن  يمودم رو

ابرها را انجام ارسال نم ايافت يدر

 .دهد يم

 

ودم، م يکربنديدکمه پ يک رويبا کل

مودم باز خواهد شد  يکربنديپنجره پ

خودکار  ييکه با زدن دکمه شناسا

 .شوديم ييمودم، مودم شناسا

 

س نمابر باز خواهد شد. يت سرويريس نمابر، پنجره کنسول مديت سرويدکمه مشاهده وضع يک کردن رويبا کل

 يارسال شده و فکس ها يشده، خطا در ارسال فکس، فکس هاافت يدر يفکس ها يات هاين پنجره عمليدر ا

و  هبودنصب آن  يکه مودم رواست  يوتريکامپمخصوص م ين تنظيا م است.يش و تنظيدر حال ارسال قابل نما

 .دهد يابرها را انجام مارسال نم ايافت يکار در
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 يانامه ها رويم رايتنظ يبرا

انامه يافت رايدر يزبانه

 و ميکنيمک يده کليرس

افت توسط يدر" ينهيگز

 يکيس پست الکترونيسرو

انتخاب را  "داتام افزارنرم

 بين ترتي. به اميکنيم

انامه ها توسط داتام يرا

ن يا افت خواهد شد.يدر

 .باشديم، ها در نظر گرفته شدهانامهيراافت يدر يبراکه  يوتريکامپ يز فقط برايم نيتنظ

 

آخر مربوط به  يزبانه

انامه يمات ارسال رايتنظ

ارسال " ينهيگزاست. 

س پست يتوسط سرو

 افزارنرم يکيالکترون

ا ت انتخاب کردهرا  "داتام

 انامهين پس ارسال راياز ا

انجام  افزارنرمن يها با ا

قط ز فيم نين تنظيا شود.

 .باشديم، ها در نظر گرفته شدهانامهيراارسال  يبراکه  يوتريکامپ يبرا
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 م.يکنيک ميکلره يدکمه ذخ يرو ،ماتيبعد از انجام دادن تمام تنظ

 

مات ياز به حفظ تنظيصورت ندر 

مه دک يرو ل،يک فايورت بص يکنون

ل يمات به صورت فايره تنظيذخ

. پنجره انتخاب ميکنيمک يکل

ر و نام باز خواهد شد. بعد از يمس

ر يوارد کردن نام  و وارد کردن مس

 .ميکنيمک يکل Saveدکمه  يرو

ل در زمان نصب مجدد ين فايا

 افزار قابل استفاده است.نرم
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 عبورر کلمه ییتغ
 

 يمات شخصيمات، در گروه تنظيتنظزبانه  در

 يو، رر کلمه عبور وجود داردييبه نام تغ يانهيگز

ا وارد ر ي. ابتدا کلمه عبور فعلميکنيمک يآن کل

 ،ميکنيمد را وارد يسپس کلمه عبور جد ،کرده

 ميکنيمد را وارد يان دوباره کلمه عبور جديدر پا

عبور  ب کلمهين ترتيا. به مينز يد را مييو دکمه تا

 ر خواهد کرد.ييتغ
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 هاپوشهت یریدم

 

در  يامکان افزارنرمن يدر ا

نظر گرفته شده است که 

 خود يهر کاربر بتواند برا

جاد و يپوشه ا يک سري

ن يا يد. برايت نمايريمد

مات يتنظزبانه  درمنظور 

 يانهيت گزيريدر گروه مد

 هاپوشهت يريبه نام مد

ک ين کلآ يوجود دارد، رو

. در پنجره باز ميکنيم

. در قسمت پوشه ميکنيمپ يشده در قسمت عنوان پوشه، نام پوشه را تا

ا ر آن ري. رنگ و تصوميکنيم انتخابد را يپوشه جد ي، پوشه فوقانيفوقان

ن صفحه انتخاب ييآن را در پا يم پوشه فوقانيتوانيم. ميکنيمهم مشخص 

ک کرده، پوشه ير شاخه  کليپوشه انتخاب شده به عنوان ز لديف يم. رويکن

ر . دميکنيمک يکل "رديگقرار" يت رويو در نها ميکنيمخاب را انت يفوقان

ه اضاف هاپوشهست يد به لي. پوشه جدميکنيمک يدکمه درج کل يان رويپا

 يسمت راست صفحه اصل يدر منو هاپوشهست ين به ليخواهد شد و  همچن

 برنامه. 
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 ض هایت تفویریدم
 

ت يريآن پنجره مد يک رويبا کلض ها وجود دارد. يت تفويريمد يمات شخصيمات، درگروه تنظيتنظزبانه  در

 . شوديمض ها باز يتفو

 

کمه درج . با زدن دشوديمض کرد، آورده يبه آنها تفو توانيمکه  يست افراديض شونده، ليلد تفويف يک رويبا کل

ات يفرد بتواند تمام عمل يعنيض کامل داد يبه فرد تفو توانيم .شوديممن افزوده  يض هايست تفوينام فرد به ل

 م.يزنيض کامل را ميک تفوين منظور تيش و حذف را انجام دهد. به ايرايدرج، مشاهده، و يها

که محول شده است را انجام  يفيم خود، وظاض شونده، با ناين معناست که شخص تفويبد "از طرف"ض يتفو

ه کيگردد. در صورتيمختلف ظاهر م يهاض کننده در بخشيبه همراه نام شخص تفو "از طرف"خواهد داد و عبارت 

 ض کننده خواهد بود.يض شونده همانند شخص تفويم، شخص تفويرا انتخاب نکن "از طرف"نه ياگر گز
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 ر داد. ييض انتخاب شده را تغيات تفوييجز توانيمات ييجز يک رويست و کليل يهاضيتفواز  يکيبا انتخاب 

 

 

ن گرايخود به د فعال يهاضيست تفويلن يهمچن

فعال من  يهاضيتفو"در قسمت  يدر صفحه اصل

 گردد.يظاهر م "گرانيبه د
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 برنامه ینماها

 

بارز  يهايژگياز و يکي

ا ير تم ييتغ ،افزارنرمن يا

 يبرنامه است. برا ينما

زبانه  ين منظور رويا

ک يبرنامه کل ينماها

دلخواه  يو نما ميکنيم

 .ميکنيمخود را انتخاب 

 . است ق در نظر گرفته شدهين بخش اکثر ساليدر ا

 

 يداخل يافتيدر يهانامه يم سپس رويار دادهييتغ Valentineما تم برنامه را به  ر،ير زي، در تصونمونه يبرا 

 م.ينياجرا شده را بب يم تا به طور کامل نماياک کردهيکل
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 ستمیخروج از س

 

 افزارنرمدکمه  يستم رويخروج از س يبرا

ش داده ينما جد خروييغام تاي. پميکنيمک يکل

ک يکل "بله"دکمه  يخروج رو ي، براشوديم

 .ميشويب از برنامه خارج مين ترتي. به اميکنيم
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