دفتش کبس ایٌتشًتی داًص آهَص
ثشای دستشسی ثِ کٌتشل پٌل ٍ ،اسد سبیت هذسسِ ضذُ ٍ اص قسوت کبسثشی  ،عجبست ٍسٍد ثِ کٌتشل پٌل آهَصضی سا اًتخبة ًوبییذ.

ثب ٍسٍد ثِ سبیت هذسسِ خَد ثب ٍاسد ًوَدى کلوِ عجَس ٍ سهض ٍسٍد ثِ دفتش کبس خَد ٍاسد ضَیذ.

دس اٍلیي ثبصدیذ ضوب اص پٌل ،دسخَاست هی ضَد کِ ثشای آسبى ثِ خبعش آٍسدى سهض دس هشاجعبت ثعذی اص سهض عجَسی دلخَاُ ضوب استفبدُ ضَد.

ایي سهض ثبیذ ضبهل  6سقن ثِ ثبال ثبضذ .دس ًْبیت تکشاس سهض خَد سا دس خبًِ پبییي تکشاس کشدُ ٍ سپس ثشای ثجت ٍ ٍاسد ضذى ثِ پٌل خَد دکوِ ٍسٍد سا فطبس دّیذ.
تزکش  :اگش دس کٌبس هستغیل ستبسُ قشهض سًگ * سا هطبّذُ کشدیذ ثبیذ اص سهض عجَس هٌبست تشی استفبدُ ًوبییذ.

ًشم افضاسّبی هَسد ًیبص ثشای تکبلیف یب آصهَى آًالیي

 . ۱تکبلیف
دس ایي قسوت تکبلیفی سا کِ دثیشاى هشثَعِ تٌظین کشدُ اًذ قبثل سٍیت هی ثبضذ.
 . ۱.۱دس لیست کشکشُ ای هعلن ٍ دسس هَسد ًظش (دسس-هعلن) سا اًتخبة ًوبییذ کِ دس صَست هَجَد ثَدى تکلیف ،دس جذٍلی دس ّوبى صفحِ قبثل دستشس هی ثبضذ .
 . ۱.۲ثشای هطبّذُ هتي تکلیف کلوِ داًلَد سٍثشٍی تکلیف هَسد ًظش سا کلیک ًوبییذ سپس فبیل سا دس کبهپیَتش رخیشُ ًوبییذ یب آى سا هستقیوب هطبّذُ ًوبییذ .
 Browsسا کلیک ًوبییذ ٍ فبیل جَاة تکلیف سا آدسس
 . ۱.۳ثشای اسسبل جَاة ّبی خَد  ،ثشٍی عٌَاى تکلیف هَسد ًظش کلیک ًوبییذ سپس دس قسوت اسسبل فبیل دکوِ
دّی ًوبییذ ،دکوِ اسسبل سا اًتخبة ًوبییذ ٍ .دس ًْبیت دس صَست اجشای هٌبست عولیبت فبیل پبسخ ضوب دس قسوت جَاة ثِ ّوشاُ تبسیخ دسج هی ضَد.
 . ۴.۱ثشای هطبّذُ ًوشُ دسیبفت ضذُ اص ایي تکلیف ثِ ًوشُ داًص آهَص سجَع ًوبییذ .

تزکش :پبسخ دّی ثِ تکلیف ثبیذ دس ثبصُ صهبًی کِ دثیشاى هشثَعِ تعییي هی کٌٌذ صَست گیشد.

 . ۲آصهَى هعلن
 . ۲.۱دس لیست کشکشُ ای اًتخبة آصهَى هعلن ضوب هی تَاًیذ آصهَى هشثَط ثِ ّش دسس سا کِ (ثِ صَست دسس-هعلن) ثجت ضذُ است سا اًتخبة ًوبییذ ٍ دکوِ ضشٍع سا
کلیک ًوبییذ ٍ ثِ آصهَى پبسخ دّیذ (عجق صهبى تعییي ضذُ)

 . ۲.۲دس اًتْب دکوِ خبتوِ آصهَى سا کلیک ًوبییذ دس غیش ایي صَست پس اص سپشی ضذى صهبى تٌظین ضذُ خَد ثِ خَد ضوب ثِ صفحِ ی دیذى ًتبیج آصهَى ّذایت هی ضَیذ .

ً. ۳.۲تیجِ آصهَى سا اًتخبة ًوبییذ.

. ۳.۳سًگ سجض  :پبسخ صحیح داًص آهَص
سًگ هطکی  :پبسخ صحیح عجق کلیذ سَال
سًگ قشهض :پبسخ ًبدسست داًص آهَص

اسسبل پیبم
دس ایي قسوت ضوب هی تَاًیذ ثب هذیش ٍ هسئَلیي پبیِ ٍ یب ّش یک اص دثیشاى ٍ کبدس هذسسِ ٍ داًص آهَصاى ٍ  ...دس استجبط ثبضیذ.
·

اسسبل پیبم سا اًتخبة ًوبییذ

 . ۱گیشًذُ پیبم خَد سا اًتخبة ًوبییذ.

 . ۲دسصَست ًیبص کالس ٍ ًبم هخبعت سا ًیض اًتخبة ًوبییذ.
 . ۳حتوب هَضَع پیبم خَد سا ٍاسد ًوبییذ
 . ۴هتي پیبم خَد سا دس فضبی ثبصی کِ ثشای ضوب دس ًظش گشفتِ ضذُ دسج ًوبییذ.

 . ۵دس صَستی کِ هبیل ثِ اسسبل فبیل ّستیذ(ثِ ّش فشهتی) فبیل سا اًتخبة ًوبییذ سپس دکوِ اسسبل سا کلیک ًوبییذ.
 . ۶پس اص اسسبل دس قسوت آسضیَ فبیل ّبی اسسبل ضذُ ضوب آسضیَ هی ضَد.
هطبّذُ پیبم ّبی دسیبفت ضذُ
 .دس ایي قسوت ضوب پیغبم ّبی خصَصی دسیبفت ضذُ افشاد هشتجظ ثب هذسسِسا هی تَاًیذ هطبّذُ ًوبییذ
 .اص خصَصیبت ایي ثخص تبسیخ دسیبفت پیبم  ،هَضَع ٍقبثلیت ًوبیص ٍ حزف هی ثبضذ

پیبم ّبی دسیبفت ضذُ سا اًتخبة ًوبییذ
 . ۱دس ایي قسوت پیبهْبی ثبص ًطذُ ضوب هطبّذُ هیطَد کِ دس صَست کلیک کشدى سٍی هَضَع پیبم ٍ هطبّذُ پیبم ثالفبصلِ پیبماًتخبة ضذُ ثِ ثخص پیبم ّبی خَاًذُ
ضذُ هٌتقل هی گشدد ٍ آسضیَ هیطَد.

چٌبًچِ پیبم ضوب ضبهل فبیلی ثبضذ دس قسوت فبیل الصبقی تصَیشپَضِ ای هطبّذُ هی ضَد کِ ثب اًتخبة ایي پَضِ ایي اهکبى ثشای ضوب فشاّن هی ضَد کِ فبیل سا دسسایبًِ
خَد رخیشُ کٌیذ ٍ یبهطبّذُ ًوبییذ.

 . ۲پیبم ّبی خَاًذُ ضذُ دس ایي قسوت آسضیَ هی گشدد.
 . ۳کلیِ پیبم ّبی ضوب چِ خَاًذُ ضذُ چِ ثبص ًطذُ دس ایي قسوت قبثل هطبّذُ است.

گشٍُ آهَصش هذسسِ آًالیي

