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  پیش نیازهای نصب نرم افسار

 تعت ؼذه اظت، و ةا آنها ةخىةی کاس می کنذ. 11یا  8و یا  7ةه ةػذ ةخفىؿ وینذوص  XPاین نشم افضاس ةا ظیعتم غامل وینذوص  -1

 کاس می کنذ.  Accessاین نشم افضاس ةا مىتىس كذسمتنذ  -2

 خىاهیذ داؼت. Adobe readerةخفىؿ  PDFنیاص ةه نشم افضاسهای منایؾ فایل  PDFةشای ـذوس و منایؾ فایل های  -3

 

 ةیتی کاس می کنذ. 64ةیتی و  32ةا ظیعتم غامل : این نشم افضاس ظیعتم غامل تىلیحات -1

 یکی اص مىاسد مهمی که ةایذ دس وینذوص ها انخام ؼىد فػال کشدن ةخؾ فاسظی آن اظت.

 ةایذ ةخؾ فاسظی ـفحه کلیذ سا فػال کنیذ تا ةتىانیذ فاسظی تایپ کنیذ.

وینذوص خىد سا  Administrativeساحتی مالحظه کنیذ ةایذ ةخؾ ه سصؼیاةی سا ةةشای اینکه ةتىانیذ پیام های فاسظی نشم افضاس چاپ فشم ا

Persian  کنیذ. ةشای اینکاس ةهControl Panel  وینذوص واسد ؼذه و سوی آیکنRegional  کلیک کنیذ اص پنخشه ةاص ؼذه سوی صةانه

Administrative  کلیک کنیذ و ظپغ سوی دکمهChange system Local  و اص پنخشه ةاص ؼذه گضینه کلیک کنیذPersian  سا انتخاب

 کنیذ.

 

 وحىد داسد. Microsoft Office Accessهامنطىس که می دانیذ هامکنىن نگاسػ های ةعیاس متنىغی اص Accessمىتىس -2

 که ةا این نشم افضاس همخىانی نذاسد. 2112اکضط نگارظ 

اسائه ؼذه اظت، هامکنىن دو نىع  Office 2007نگاسػ حذیذی اص  2119اص آنخا که دس ظال  -كذیمی 2117 –، 2117اکضط نگارظ 

 وحىد داسد. 2119اسائه ؼذه دس ظال  2117حذیذ یا  2117كذیمی و  2117وحىد داسد که تحت غناوین آفیغ  2117آفیغ 

کنیذ  ..Save Asسایانه خىد ؼىیذ و یک فایل سا  Word 2117ةشای آنکه ةذانیذ که آیا آفیغ ؼام كذیمی اظت یا حذیذ می تىانیذ واسد 

سا داسد  PDFةه فشمت  Wordفایل  save asةگشدیذ. اگش نشم افضاس ؼام كذست  PDFفایل   Typeةه دنتال نىع Save asدس پنخشه 

 كذیمی اظت.  2117ذ اظت، دس غیش اینفىست نگاسػ آفیغ ؼام حذی 2117نگاسػ آفیغ 

نشم افضاسی اسائه منىده اظت که ةا نفث آن حتی ةذون نفث آفیغ می تىانیذ اص نشم افضاس چاپ فشم های  Microsoftگشچه رشکت 

 اسائه ؼذه اظت. 2119شا که دس ظال آن 2117نام داسد که نگاسػ  Access Runtimeاسصؼیاةی اظتفاده کنیذ این نشم افضاس 

 اص آدسط صیش دانلىد و نفث کنیذ.آنشا می تىانیذ 

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=4438 

ةیتی  32ةیتی نفث ؼىد ةه ـىست  64ةیتی اسائه ؼذه اظت و چنانچه دس وینذوص  32فلط دس نگاسػ  2117الصم ةه رکش اظت آفیغ 

 نفث خىاهذ ؼذ.

نفث ؼذه اظت  2117ةش سوی سایانه ای که كتال دس آن آفیغ  Access Runtime 2007مچنین الصم ةه رکش اظت نفث نشم افضاس ه

 منی آوسد و حتی تىـیه ؼذه اظت. دهیچ مؽکلی ةىحى 
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سا ةه ـىست کامل نفث  2111اسائه ؼذه اظت. و چنانچه آفیغ  Microsoft Office 2010نیض دس  تىساین مى  –، 2101اکضط نگارظ 

سوی سایانه ؼام نفث خىاهذ ؼذ و نشم افضاس چاپ فشم اسصؼیاةی کاسکنان، نیض ةا این نشم افضاس ةه  2111کنیذ این نشم افضاس یػنی اکعغ 

 اظت.ةیتی اسائه ؼذه  64ةیتی و  32دس دو نگاسػ  2111خىةی کاس می کنذ. نشم افضاس آفیغ 

 سا اص آدسط صیش دانلىد و نفث کنیذ.  Access Runtime 2010تىانیذ ةخای نفث کامل آفیغ نشم افضاس همچنین می 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10910 

 ةیتی اسائه ؼذه اظت. 64ةیتی و  32دس دو نعخه  2111این نشم افضاس ماننذ آفیغ 

ةیتی آن سا دانلىد و  64ةیتی یا  32نىع  -ةیتی اظت( 64ةیتی یا  32تىحه ةه نىع وینذوص و آفیغ خىد )اص این حهت که ةهرت اظت ةا 

 نفث کنیذ

 ةیتی دس آن نفث ؼذه ةاؼذ. 32ةیتی داسد آفیغ  64الصم ةه رکش اظت: ممکن اظت، دس سایانه ای که وینذوص 

نفث ؼذه اظت  2111ةش سوی سایانه ای که كتال دس آن آفیغ  Access Runtime 2007 همچنین الصم ةه رکش اظت نفث نشم افضاس 

ةیتی و یا ةشغکغ  64 آفیغ هیچگاه ةش سویآن ةیتی  32هیچ مؽکلی ةىحىد منی آوسد و حتی تىـیه ؼذه اظت. همچنین نگاسػ 

ما اص آنخا که ؼام ةشای دانلىد كتل اص نفث این ولػیت سا ةشسظی می کنذ. ا Access Runtimeنفث نخىاهذ ؼذ و نشم افضاس 

Accessruntime2010  ةیتی ةىدن ظیعتم غامل یا  64تی ةىدن یا یة 32وكت خىاهیذ گزاؼت ةهرت اظت كتل اص دانلىد اص ولػیت

 کعث کنیذ. کافی آفیغ خىد اطالغات

اظت و نشم افضاس چاپ فشم های گفته ؼذ ةشای این ةعته نیض ـادق  2111کلیه تىلیحاتی که ةشای نگاسػ –، 2102اکضط نگارظ 

 کاس می کنذ و ةا آن مؽکلی نذاسد. 2113ةیتی اکعغ  64ةیتی و هم ةا نعخه  32اسصؼیاةی هم ةا نعخه 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39358 

نیض ـادق اظت و نشم افضاس چاپ فشم های گفته ؼذ ةشای این ةعته  2111کلیه تىلیحاتی که ةشای نگاسػ –، 2106اکضط نگارظ 

 کاس می کنذ و ةا آن مؽکلی نذاسد. 2116ةیتی اکعغ  64ةیتی و هم ةا نعخه  32اسصؼیاةی هم ةا نعخه 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50040 

 تىصیه های زیر تىجه کنید. اگر هنىز هیچ صیضتم عامل یا آفیضی روی رایانه خىد نصب نکرده اید. به

 اظت. 7ةهرتین ظیعتم غامل فػال دس ایشان ظیعتم غامل وینذوص 

 اظت. 2111ةهرتین آفیغ دس حال حارض آفیغ 

سا که داسای حخم  Accessruntime2007اگش دظرتظی ةه ظی دی آفیغ نذاسیذ پغ اص نفث وینذوص می تىانیذ اکعغ سان تایم 

 ذ.یها اظت دانلىد و نفث کن Access Runtimeکمرتی نعتت ةه ظایش 
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 نصب نرم افسار

 که یک فایل احشایی اظت اظتفاده کنیذ. Assesment_Setupةایذ اص فایل ةشای نفث نشم افضاس 

های نفث پشظیذه می ؼىد دس مشحلی اص  هگام نفث نشم افضاس ظئىاالتی دس مىسد چگىنگی نفث نشم افضاس ةه ـىست غادی ماننذ متامی ةشنامنه

مطمنئ ؼىد که مىتىس اکعغ ةش سوی سایانه ؼام وحىد داسد ةه ةشسظی حمىس فایل احشایی اکعغ می پشداصد و اگش نشم افضاس ةشای اینکه  ،نفث

تىـیه می ؼىد  -آن مػشفی کنیذ خىاهذ تا معیش حمىس فایل اکعغ سا ةهنکنذ اص ؼام ةه غنىان کاسةش می  این فایل سا دس معیش متػاسف پیذا

دس سایانه خىد مطمنئ هعتیذ می تىانیذ اص این ةشسظی  Accessاما چنانچه اص نفث  سا هنگام نفث مػشفی کنیذ. Accessنفث فایل حتام معیش 

  دس سایانه ؼام نفث ؼذه اظت ةه ؼیىه صیش می تىانیذ غمل کنیذ. Accessةشای اینکه مطمنئ ؼىیذ که  رصفنظش کنیذ.

ـفحه کلیذ و کلیذ  سا ةاص کنیذ، ةشای اینکاس می تىانیذ کلیذ  Runاةتذا پنخشه 

R  سا همضمان ةضنیذ و دس این پنخشه غتاستmsaccess  سا تایپ کشده و کلیذ

Enter  سا ةضنیذ. چنانچه ةا اینکاس نشم افضاسAccess  دس سایانه ؼام ةاص می ؼىد. می

 .هنگام نفث رصفنظش کنیذ Accessتىانیذ اص مػشفی معیش 

 

 

 

 

 اظتفاده کنیذ. Force Continueةشای رصفنظش می تىانیذ اص دکمه 

 پغ اص نفث دسظت نشم افضاس آیکن نشم افضاس دس دظکتاپ كشاس خىاهذ گشفت.

 .نؽذه اظتدیذه ؼذه اظت که ویشوط کؾ ها اص احشا ةشنامه نفث و احشای نشم افضاس حلىگیشی منىده انذ و نشم افضاس نفث 

 کنیذ تا نشم افضاس ةذسظتی نفث ؼىد. Pauseدكیله ویشوط کؾ خىد سا  11دس این رشایط می تىانیذ ةشای مذتی مثال 

 این نرم افسار با ویروش کش های معترب مىرد بررصی قرار گرفته و ویروش ندارد.           

 ! شسظی کنیذ تا دس سایانه ای که ویشوط داسد تحت تاثیش كشاس نگشفته ةاؼذ.اما كتل اص نفث می تىانیذ آنشا ةا ویشوط کؾ ة           
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 اجرای نرم افسار

كشاس خىاهذ گشفت دس  Startآیکن نشم افضاس دس منىی   8ةشای احشای نشم افضاس می تىانیذ سوی آیکن نشم افضاس دس دظکتاپ کلیک کنیذ، دس وینذص 

 صیش اظت:  حـىستیکه ةنا ةه هش دلیلی آیکن نشم افضاس سا پیذا نکشدیذ معیش نفث نشم افضاس ةه رش 

 C:\Program Files(x86)\Assessmentةیتی: معیش:  64و دس وینذوص  C:\Program Files\Assessmentةیتی: معیش:  32دس وینذوص 

 ی نشم افضاس دسظت احشا ؼذه اظت.ػنی مؽاهذه کنیذ،اگش پنخشه صیش سا 

 

 پغ اص وسود ةه نشم افضاس پنخشه صیش دیذه می ؼىد که دس آن می تىانیذ کاسهای مختلفی انخام دهیذ.

 ةه ةخؾ ةاال و ظمت چپ تىحه کنیذ دکمه هایی دس این ةخؾ دیذه می ؼىد که ةه رشح صیش کاسةشد داسنذ:

 الافه کشدن کاسمنذ

 حزف کاسمنذ

 ها چاپ فشم

 PDFاظتخشاج فایل های 

 تىلیذ گضاسػ فملی

 تنظیم اطالغات غمىمی نشم افضاس
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 اصتفاده از فرم ورود اطالعات

 کلیک کنیذ ظپغ کذ ملی کاسمنذ سا واسد کنیذ  ةشای الافه کشدن یک کاسمنذ اةتذا سوی دکمه 

 ـفحه کلیذ سا ةضنیذ. Enterکلیک کنیذ و یا کلیذ  OKظپغ سوی دکمه 

نفش  31نفش الافه ؼذه اص ظشفیت  2ةه مػنی  31/2این پنخشه غتاست  دس

  امکان الافه کشدن دس این واحذ اظت.

نحىه وسود اطالغات ةش اظاط دظتىس  ظپغ اطالغات کاسمنذ سا واسد کنیذ:

الػمل اسصؼیاةی اظت اما امکاناتی دس نشم افضاس تػتیه ؼذه اظت که کاس 

مکشس ةه ملادیش سا کاهؾ می دهذ تا محاظتات رهنی و نیاص ةه تىحه 

 .کاسةش ةا حذاكل خعتگی و ... ةتىانذ اطالغات سا کامل کنذ

 ةشخی اص این امکانات تىلیح داده می ؼىد: 

 هیچ پاسامرت کنرتلی دس این ةخؾ وحىد نذاسد.)ةناةشاین ةهرت اظت دكت کنیذ غذد واسد نکنیذ.( :نام و نام خانىادگی کاسمنذ

ةخؾ دس حالت غادی كفل ؼذه اظت. اگش می خىاهیذ این کذ سا ةشای فشدی اـالح کنیذ می تىانیذ سوی کذ ملی دوةاس کلیک : این ؼامسه ملی

 کنیذ و ةػذ ةا دكت ةیؽرتی کذ ملی سا اـالح کنیذ پغ اص اـالح،دوةاسه این ةخؾ كفل خىاهذ ؼذ.

 و این ولػیت کنرتل می ؼىد. یذ.سكمی واسد کن 8ؼامسه کاسمنذی: دس این ةخؾ تنها می تىانیذ یک غذد 

 ؼغل مىسد تفذی، مذسک تحفیلی، سؼته تحفیلی، غنىان پعت ظاصمانی: هیچ پاسامرت کنرتلی دس این ةخؾ وحىد نذاسد.)ةهرت اظت دكت کنیذ.(

اس ةه ؼام اطالغاتی سا ةشای این ةخؾ ها داسی لیعت ةاصؼى هعتنذ که ةش اظاط آخشین اطالغاتی که خىد ؼام دس نشم افضاس واسد می کنیذ، نشم افض 

 انتخاب اسائه می کنذ.

مثال اگش ؼام اطالغات نخعتین دةیش سا ةا مذسک کاسؼناظی و اهم وظایف محىله واسد منائیذ. ةشای دومین دةیش 

تىانیذ اص لیعت ةاص ؼى همین اطالغات سا انتخاب کنیذ، و یا اطالغات حذیذ تایپ کنیذ. تىحه ةه این نیض می

كشاس داده ؼذه اظت. همچنین  www.tavafi.ir/post/ases-tasksخالی اص لطف نتاؼذ که ةشخی اص رشح وظایف دس آدسط اینرتنتی  نکته ؼایذ

ؽرت ةایذ تىحه داؼت که اگش مثال کاسمنذی کاسؼناظی اسؼذ، داسد و دس لیعت دیذه منی ؼىد، می تىانیذ خىد ؼام آنشا تایپ کنیذ ولی مػمىال ةی

ک واحذ، ؼتیه ةه هم هعتنذ، که می تىانیذ اص لیعت انتخاب کشده و ةا کمی تغییشات آنشا ةشای وظایف محىله کاسمنذ تنظیم رشح وظایف دس ی

 کنیذ.

خط(، تىلیح داده می ؼىد می تىانیذ اص دکمه ای که تفىیش فلؾ سو ةه  5اهم وظایف محىله: اص آنخا که دس این ةخؾ ةایذ چنذ خط)مػمىال 

ةاص ؼذن این ةخؾ اظتفاده کنیذ. ةػذ اص تکمیل فشآینذ تایپ می تىانیذ اص همین دکمه که تفىیشػ ةه ـىست فلؾ سو ةه  ةشای پایین داسد

 اظتفاده کنیذ تا حػته منت ةه حالت كتل ةاص گشدد. تـةاال اظ

 كعمت هایی که تىلیح داده منی ؼىد غملکشد غادی داسنذ.

 و این ولػیت کنرتل می ؼىد. سكمی واسد کنیذ. 2یا  1غذد  ظاةله خذمت: دس این ةخؾ تنها می تىانیذ یک
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اسیخ ةشای وسود اطالغات ویژه کاسمنذان غیش سظمی می تىانیذ دس دو ةخؾ اص فشم گضینه مشةىطه سا تیکذاس کنیذ. یکی دس اةتذای فشم کناس ثتت ت

ی کاسمنذان سظمی و غیش سظمی سا اص وحىد تیک دس این ةخؾ ها ؛ این نشم افضاس فشم ها18كشاس داسد و یکی دس انتهای فشم کناس آیتم های ةنذ 

 تؽخیق داده و فشم سا متناظث چاپ می کنذ.

 واسد کنیذ.و این ولػیت کنرتل می ؼىد. 15تا  1ةنذ الف: دس این ةخؾ تنها می تىانیذ یک غذد ةین 

 ی ؼىد:پغ اص وسود سكم دس این ةخؾ دو اتفاق دیگش هم خىاهذ افتاد که تىلیح داده م

 تیک غالی، خیلی خىب، خىب ، ةه ـىست خىدکاس دسج می ؼىد. -1

 دس ةخؾ چاپ ةشای این ةنذ گىاهی چاپ خىاهذ ؼذ. -2

 واسد کنیذ.و این ولػیت کنرتل می ؼىد. 15تا  1: دس این ةخؾ تنها می تىانیذ یک غذد ةین 1ةنذ ب

 داده می ؼىد: پغ اص وسود سكم دس این ةخؾ ظه اتفاق دیگش هم خىاهذ افتاد که تىلیح

 تیک سلایت ةه ـىست خىدکاس دسج می ؼىد. -1

 دس ةخؾ چاپ ةشای این ةنذ گىاهی چاپ خىاهذ ؼذ. -2

 كفل می ؼىد. 2ةخؾ ب -3

غذدی واسد کشده ایذ و ةخؾ  1كفل می ؼىد، اگش دس ةخؾ ب 1ةخؾ ب 2بنیض وحىد داسد یػنی ةا وسود سكم دس ةخؾ  2این ولػیت ةشای ب 

 سا ـفش کنیذ. 1غذدی واسد کنیذ ةایذ ملذاس ب 2هیذ دس ةخؾ بكفل ؼذه اظت، و می خىا 2ب

 غملکشد مؽاةه مىاسد ةاال داسنذ. ةنذهای ج :

 : دس این ةخؾ ةایذ تنها تػذاد تلذیش نامه ا سا دسج کنیذ ماةلی محاظتات تىظط نشم افضاس انخام خىاهذ ؼذ.1ةنذ د

و امتیاصات منذسج دس آن اظت ولی می تىانیذ آنشا ةه دلخىاه تغییش دهیذ و یا  لیعت ةاصؼى این ةخؾ ؼامل آیتم های مىحىد دس دظتىس الػمل

 امتیاص منذسج سا تفییش دهیذ.

 امتیاص متىكف می ؼىد)ةش اظاط دظتىسالػمل( 11تا ظلف  -1حمؼ امتیاصات ةه ـىست خىدکاس دس ةنذ د

 امتیاص متىكف می ؼىد)ةش اظاط دظتىسالػمل( 15ف امتیاص حمؼ ةنذی می ؼىد و تا ظل 15تا ظلف  3و د 2و د 1مخمىع ةنذهای د

 : هیچ پاسامرت کنرتلی دس این ةخؾ وحىد نذاسد.)ةناةشاین ةهرت اظت دكت کنیذ غذد واسد نکنیذ.(1ةنذ ص

 اگش دس این ةخؾ امتیاصی واسد کنیذ دس ةخؾ چاپ ةشای این ةنذ گىاهی چاپ خىاهذ ؼذ.

غمىمی نشم افضاس می تىانیذ این غتاست ها سا ةه همشاه متنی که مشةىط ةه گىاهی می ؼىد الصم ةه رکش اظت دس ةخؾ تنظیم اطالغات 

 دس گىاهی كشاس دهیذ. غتاست هش ةنذ كاةلیت تنظیم داسد.

 : هیچ پاسامرت کنرتلی دس این ةخؾ وحىد نذاسد.)ةناةشاین ةهرت اظت دكت کنیذ غذد واسد نکنیذ.(2ةنذ ص

ظاغت یک امتیاص محاظته خىاهذ ؼذ که می تىانیذ ةخای امتیاص ملذاس ظاغت سا  11ل ةه اصای هش دس این ةخؾ ةش اظاط دظتىس الػم

 ظلف امتیاصات کنرتل می ؼىد. 11واسد کنیذ تا نشم افضاس ةلیه محاظتات سا انخام دهذ، غالوه ةش تلعیم ملذاس ظاغت ةش 

ظاغت  21ظاغت سا  14 :مثال-واسد کنیذ (سنذ)دوسه سا ةه ملذاس  چنانچه ةایذ امتیاص منذسج دس این ةخؾ )سنذ( ؼىد می تىانیذ ظاغات

الصم ةه رکش اظت این نشم افضاس ةشای ساحتی کاس کاسةش اص ؼام تػذاد ظاغات سا دسیافت می کنذ تا اص ةشو اؼتتاهات کاظته  -واسد کنیذ

 ؼىد اما دس گضاسػ ها ملذاس ظاغت چاپ نخىاهذ ؼذ)ةش اظاط دظتىسالػمل و فشم اـلی(

 .نذها مؽاةه ةنذهای تىلیح داده ؼذه هعتنذظایش ة

  هش کاسمنذ دس فشم دیذه می ؼىد و دس پایین پنخشه نیض مالحظه می گشدد.حمؼ امتیاصات کعث ؼذه 
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تا آخش كاةلیت تنظیم غمىمی داسنذ: اص آنخا که این ةنذها ةشای متامی افشاد دس یک واحذ یکعان تایپ می ؼىد می تىانیذ این ملادیش  16ةنذهای 

 ی همه اغامل ؼىد.واسد کنیذ تا ةشا سا یکتاس دس ةخؾ اطالغات غمىمی نشم افضاس

 سمنذان ةه ـىست اخق كاةل تنظیم اظت.اش یک اص کهلمن اینکه ةشای 

اسیخ ةشای وسود اطالغات ویژه کاسمنذان غیش سظمی می تىانیذ دس دو ةخؾ اص فشم گضینه مشةىطه سا تیکذاس کنیذ. یکی دس اةتذای فشم کناس ثتت ت

؛ این نشم افضاس فشم های کاسمنذان سظمی و غیش سظمی سا اص وحىد تیک دس این ةخؾ ها 18كشاس داسد و یکی دس انتهای فشم کناس آیتم های ةنذ 

 تؽخیق داده و فشم سا متناظث چاپ می کنذ.

 انخام دهیذ. سا پغ اص تکمیل اطالغات کاسمنذ یا کاسمنذان می تىانیذ غملیات چاپ فشم ها

 اختالفاتی داسد که الصم اظت دس این ساهنام ةه آنها تىحه کنیذ. PDFفایل های چاپ فشم ها ةا اظتخشاج 

 اص تىلیح چاپ نکاتی دسةاسه حزف کاسمنذ اسائه می ؼىد:كتل 

 اصتفاده از فرم ورود اطالعات 

  .سوةشو ةه منایؾ گزاؼته خىاهذ ؼذ کلیک سوی این دکمه پنخشهةا 

که اص این پیام هم می تىان ةشداؼت کشد، ةشای حزف هامنطىس 

اةتذا نام و نام خانىادگی آنها و ؼامسه کاسمنذی  کاسمنذان می تىانیذ

 آنها سا خالی کنیذ.

و نام خانىادگی كذ نام فا انکاسمنذسکىسد ممکن اظت ظه یا چهاس مثال 

 سوی این کمه کلیک کشده تا همگی حزف ؼىنذ.ةاؼذ. ظپغ  (کذ پشظنلیو ؼامسه کاسمنذی)

، یک کذ ملی فشلی واسد کشده ایذ و اکنىن ن کنیذسا امتحا نکه نشم افضاسذ ملی کاسمنذی سا تغییش دهیذ، فشك کنیذ ةشای ایمی تىانیذ، کهمچنین 

ش کذ ملی سکىسد نیض می تىانیذ سوی ةه ساحتی ةخای این سکىسد نام کاسمنذ دیگشی سا واسد کنیذ، ةشای تغییتىانیذ كفذ داسیذ آنشا حزف کنیذ. می 

 و کذ ملی سا تغییش دهیذ. کنیذ (Double Click)کلیککذ ملی دوةاس 

 

 

  اص ةعنت این پیام می تىانیذ کذ ملی سا تغییش دهیذ.پغ 
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 چاپ فرم ها

 هش کاسمنذ و تکمیل آن می تىانیذ فشم های اسصؼیاةی کاسمنذ سا چاپ کنیذ این فشم ها ؼامل مىاسد صیش اظت:پغ اص وسود اطالغات 

 ـفحه اول فشم اسصیاةی کاسمنذان سظمی/یا غیش سظمی -1

 اسصیاةی کاسمنذان سظمی/یا غیش سظمیـفحه دوم فشم  -2

 تفاهم نامه اسصیاةی -3

 گىاهی های مىسد نیاص که ةایذ دس واحذ تنظم ؼىد. -4

 چاپ خىاهذ ؼذ تا مرصف کاغز کاهؾ یاةذ. A5گىاهی ها دس كطؼ 

 نکاتی که دس چاپ وحىد داسد ترشیح می ؼىد:

 شی ةذسظتی تػشیف نؽذه اظت.اگش امکان چاپ وحىد نذاسد، ةخاطش این اظت که دس وینذوص ؼام چاپگ -1

 که گىاهی الصم داسد سا واسد نکشده ایذ. یاگش گىاهینامه ها کم هعتنذ یا وحىد نذاسنذ، ةخاطش این اظت که غتاست و امتیاص ةنذی -2

اسػ هامهنگی نذاسد ةه دلیل غذم هامهنگی ماسحین چاپگش ةا گض  A4اگش استفاع چاپ تنظیم نیعت، ةه غتاستی استفاع چاپ ةا کاغز  -3

اظت ةشای ایخاد هامهنگی می تىانیذ ةه ـىست صیش 

 غمل کنیذ:

  سا ةضنیذ تا پنخشه چاپ ةاص ؼىد. Ctrl+Pاةتذا کلیذهای 

 ةاص ؼىد. Page Setupکلیک کنیذ تا پنخشه  Setupسوی دکمه 

 سا تػیین کنیذ Marginesانذاصه 

 TOPةا غتاست  A4ـفحه  ةاالفاـله فشم اص 

 Bottomةا غتاست  A4فاـله فشم اص پایین ـفحه 

 Leftةا غتاست  A4فاـله فشم اص چپ ـفحه 

 Rightةا غتاست  A4فاـله فشم اص ساظت ـفحه 

 مؽخق و تػیین می ؼىد.

 تا آخش و ... 2می تىانیذ ةشخی اص ـفحه ها سا چاپ کنیذ. مثال اص ـفحه 

 

چاپ فشم فلط ةشای کاسمنذی که هامکنىن دس فشم اطالغاتؾ دس حالت مؽاهذه 

 و چاپ داسد. مؽاهذهو اـالح اظت ، كاةل 

 دس چاپ فشم گىاهی ها نیض منایؾ داده می ؼىد و چاپ می ؼىد.

 امکان چاپ اطالغات همه کاسمنذان ةه یکتاسه تىظط دکمه چاپ وحىد نذاسد.

تتذیل کشده، ظپغ فایل  PDFت کاسمنذان سا ةهةشای اینکاس می تىانیذ اطالغا

PDF .سا چاپ کنیذ 

 اظتفاده کنیذ. Ctrlةشای حلىگیشی اص تىلیذ گىاهی ها دس چاپ می تىانیذ اص کلیذ 
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 اختالف صیش سا داسنذ: PDFتىلیذ فایل های چاپ ةا 

  

 می ؼىد PDFیل ةه فایل اطالغات فشم های همه کاسمنذان تتذ فلط فشم های کاسمنذ حاسی چاپ می ؼىد

 ـادس منی ؼىد PDFگىاهی ها دس  گىاهی ها دس چاپ مؽاهذه و چاپ می ؼىد

چاپ  ـفحه کلیذ سا نگه داسیذ و سوی آیکن CTRLاگش کلیذ 

کلیک کنیذ: دس انتهای گضاسػ چاپی کاسمنذ حاسی، گىاهی نامه ها 

 تىلیذ و چاپ نخىاهنذ ؼذ.

 PDF ـفحه کلیذ سا نگه داسیذ و سوی آیکن CTRLاگش کلیذ 

کلیک کنیذ: دس انتهای گضاسػ چاپی کلیه کاسمنذ واحذ، گىاهی نامه ها 

 واسد خىاهنذ ؼذ. PDFتىلیذ و و ةه فایل 

 

 

 PDFتىلید فایل های 

اظتخشاج کنیذ، مػمىال اینکاس  PDFهمه  کاسمنذان و تکمیل اطالغات آنها می تىانیذ فشم های اسصؼیاةی کاسمنذ سا ةه فشمت پغ اص وسود اطالغات 

 فشم های صیش ةشای همه کاسمنذان اسظال می ؼىد. PDF. دس فایل ةشای اسظال اطالغات ةه اداسه منطله انخام می ؼىد

 ش سظمیـفحه اول فشم اسصیاةی کاسمنذان سظمی/یا غی

 ـفحه دوم فشم اسصیاةی کاسمنذان سظمی/یا غیش سظمی

 تفاهم نامه اسصیاةی

 .ان واحذ انخام می ؼىدکاسمنذةشای همه   PDFتىلیذ فایل 

 ـادس منی ؼىد.گىاهی ها ،  PDFتىلیذ فایل دس 

 .انخام می ؼىد PDFاطالغات همه کاسمنذان ةه یکتاسه تىظط دکمه اص   PDFتىلیذ فایل 

 اظتفاده کنیذ. Ctrlمی تىانیذ اص کلیذ ـادس ؼىد  PDFاینکه گىاهی ها دس فایل ةشای 

 اختالف صیش سا داسنذ:چاپ ةا  PDFتىلیذ فایل های هامنطىس که تىلیح داده ؼذ: 

  

 می ؼىد PDFاطالغات فشم های همه کاسمنذان تتذیل ةه فایل  فلط فشم های کاسمنذ حاسی چاپ می ؼىد

 ـادس منی ؼىد PDFگىاهی ها دس  چاپ مؽاهذه و چاپ می ؼىدگىاهی ها دس 

چاپ  ـفحه کلیذ سا نگه داسیذ و سوی آیکن CTRLاگش کلیذ 

کلیک کنیذ: دس انتهای گضاسػ چاپی کاسمنذ حاسی، گىاهی نامه ها 

 تىلیذ و چاپ نخىاهنذ ؼذ.

 PDF ـفحه کلیذ سا نگه داسیذ و سوی آیکن CTRLاگش کلیذ 

انتهای گضاسػ چاپی کلیه کاسمنذ واحذ، گىاهی نامه ها  کلیک کنیذ: دس

 واسد خىاهنذ ؼذ. PDFتىلیذ و و ةه فایل 

 

 



 راهنمای نرم افزار 

12 

 

 گسارظ فضلی PDFچاپ و تىلید فایل 

پغ اص پایان وسود اطالغات ةشای همه فشم فملی چاپ 

 کاسمنذان ، انخام خىاهذ ؼذ.

یػنی )که این فشم ةش اظاط امتیاص افشاد و ةه ـىست نضولی 

 (امتیاص ةاالتش دس اةتذای لیعت و امتیاص کمرت دس پایین لیعت

چاپ می ؼىد. همچنین غتاست سظمی و غیش سظمی دس ةخؾ 

 مالحظات دس این فشم دسج می گشدد.

تنظیم اطالغات غمىمی غتاست های انتهای فشم دس ةخؾ

نشم افضاس كاةل تنظیم اظت.)منظىس نام اسصیاةی کننذه و نام 

 غملکشد منطله اظت(معئىل اسصیاةی 

 یآنخا که ممکن اظت ةه لیعت فملی دس فشمت هااص 

 نیاص ةاؼذ. Word ،PDF  ،Excelفایل مختلف ماننذ 

 اج کشد.تىان این گضاسػ سا ةه فشمت های گىناگىن اظتخش می 

ـفحه کلیذ سا نگه داؼته و  Ctrlکلیذ اینکاس می تىانیذ ةشای 

 کلیک کنیذ. سوی این دکمه

 ةه منایؾ گزاؼته خىاهذ ؼذ. Outputاینکاس پنخشه ةا 

 

 :ی مهمپعىنذهافهشظت 

xls  فایلExcel .تىلیذ خىاهذ ؼذ 

pdf  فایلPDF .تىلیذ خىاهذ ؼذ 

rtf  فایلWord .تىلیذ خىاهذ ؼذ 

txt  متنی ظاده تىلیذ خىاهذ ؼذ.فایل 

xps  تفىیشی چاپ تىلیذ خىاهذ ؼذ.فایل 

ه دللیل دس نشم افضاس ؼام دیذه منی ؼىد ة PDFذ پعىنچنانچه 

كذیمی اظتفاده می کنیذ و ةایذ  2117این اظتکه ؼام اص آفیغ 

Accessruntime2007 (.پیؾ نیاصهای ةه ـفحه لطفا نفث کنیذ

 (کنیذنفث نشم افضاس دس همین ساهنام مشاحػه 

سایانه خىد رخیشه  سا دس دظکتاپ خىاهذ ؼذ تا معیش و نام فایل رخیشه ظاصی سا تنظیم کنیذ، ةهرت اظت فایلاص انتخاب فشمت، پنخشه ای ةاص پغ 

هیچ لطمه ای ةه نشم افضاس ةا حزف آنها همگی پغ اص ـذوس كاةل حزف هعتنذ و فایل ها هیچ اهمیتی نذاسنذ و پیذا ؼىد. این ، تا ساحترت کنیذ

 .واسد نخىاهذ ؼذ
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 نرم افسار تنظیم اطالعات عمىمی

 اطالغات غمىمی نشم افضاس ؼامل دو ةخؾ اظت:تنظیم 

 ةخؾ دوم منت گىاهی نامه ها: ةخؾ اول اطالغات غمىمی فشم ها:

 
 

 

  بخش اول اطالعات عمىمی فرم ها:

و ةا دس این ةخؾ می تىانیذ اطالغات غمىمی فشم ها سا واسد کنیذ 

هامکنىن اطالغات غمىمی ةش سوی همه ی " کلیک ةش سوی دکمه

متامی فشم های کاسمنذان سا ةه یکتاسه اـالح " ، سکىسدها اغامل ؼىد

 کنیذ، این ولػیت ةشای متامی مىاسد مىحىد دس این فشم می ؼىد.

غالوه ةش این منظىس چنانچه این فشم سا اةتذای کاس تکمیل کنیذ هش 

ذیذ الافه کنیذ اطالغات انتهای فشم کاسمنذ ةا این ةاس که کاسمنذ ح

 اطالغات تکمیل خىاهذ ؼذ.

 ی کاسةشد داسد.لةخؾ پایینی این پنخشه ةشای تفاهم نامه و فشم فم

که دس آن اطالغات اسصیاةی کننذه و معئىل اسصیاةی غملکشد منطله 

 دسج می ؼىد.

  



 راهنمای نرم افزار 

14 

 

  بخش دوم منت گىاهی نامه ها:

داده ؼذ ةه اصای ةشخی اص ةنذهای فشم ةایذ  هامنطىس که كتال تىلیح

که می تىانیذ چنانچه متایل داؼته ةاؼیذ  دس واحذ، گىاهی چاپ ؼىد.

 این غتاست ها سا دس فشم ها تغییش دهیذ.

ةه غنىان کلمه سصسو ؼذه ةشای دسج متنی که دس  $غتاست 

فشم تایپ می کنیذ دس الةالی غتاست گىاهی نامه کاسةشد 

 داسد.

 این مطلث ةه مثال صیش تىحه کنیذ. ةشای دسک

غتاست "تعلط ةه صةان انگلیعی" سا دس  1ؼامسه  -1فشك کنیذ دس ةنذ ص

 فشم اطالغاتی کاسمنذ تایپ کشده ایذ.

 دس گىاهی نامه غتاست "مىفم ةه کعث مهاست)$( ؼذه اظت"، ةه ـىست صیش دسج می گشدد:

 .مىفم ةه کعث مهاست)تعلط ةه صةان انگلیعی( ؼذه اظت

همچنین دس واحذهایی که کاسمنذان خانم وحىد داسد می تىانیذ غتاست حناب آكای سا ةه غتاست رسکاس خانم تغییش دهیذ و ظپغ گىاهی های 

اگش دس واحذ هم همکاس خانم و هم همکاس آكا وحىد داسد ةایذ كتل اص چاپ دكت کنیذ و این غتاست ها سا ةه ؼکل  مىسد نیاص سا چاپ کنیذ.

 التته این غتاست ها فلط دس گىاهی ها واسد می ؼىنذ و دس فشم ها واسد منی ؼىنذ. -تغییش دهیذ، ظپغ اكذام ةه چاپ منائیذ.مناظث 

 

 کاسةشد داسد. كاةل ـذوس هعتنذ هایی که ةه تػذاد ةیؾ اص یکی هنامگىاهیانذیغ دس ةه غنىان کلمه سصسو ؼذه ةشای دسج  #غتاست 

 .( کاسةشد داسنذ2-ی( و )ح( و )1-ص)غتاست دس ةنذ های این 

 این مطلث ةه مثال صیش تىحه کنیذ. ةشای دسک

، این دس حالیعت که دس دفرت انذیکاتىس ةشای کاسمنذ تنها ممکن اظت غتاست گىاهینامه ةایذ تىلیذ ؼىد 3سمنذ ةشای کا -1فشك کنیذ دس ةنذ ص

، ةػذ اص ؼامسه نامه انذیغ گزاؼته  /#ةا گزاؼنت غتاست ثتت ؼىد. اکنىن  18/55556/351ت ثتت ؼذه ةاؼذ و ةا ؼامسه گىاهینامه کعث مهاس 

  18/3/65555/351و  18/2/65555/351و   18/1/65555/351کاسمنذ ؼامسه های ظه مهاست ینامه هگىاؼامسه خىاهذ ؼذ، ةه این تشتیث ةشای 

 دسج می ؼىد. 31/16/1395مثال گىاهینامه یکعان ، تاسیخ نیض ةشای هش ظه دس گىاهینامه های کعث مهاست دسج خىاهذ ؼذ

 .دکاسةشد داس نیـــــض ( 2-ی( و )ح)مثال ةشای ةنذهای این 

  

$ 

# 



 راهنمای نرم افزار 

15 

 

 

 پایین پنخشه نشم افضاس و سنگ آپةکهای  هدکمرشح 

 آپ دیتابیط)بانک اطالعاتی نرم افسار(بک

سوی این دکمه منخش ةه منایؾ پنخه انتخاب کلیک 

رخیشه ظاصی فایل دس معیش انتخاةی ؼام  ةشای فىلدر

 خىاهذ ؼذ.

فلط نام و معیش فىلذس سا انتخاب خىاهیذ کشد و ؼام 

نام فایل ةه ـىست خىدکاس ةش اظاط تاسیخ و ظاغت 

 آب گیشی تػیین خىاهذ ؼذ.ةک

ةاغث حفظ اطالغات کاسمنذانی که دس نشم افضاس س اینکا

 واسد کشده ایذ می ؼىد.

 

 

 

 ها در فرم ورود اطالعاتتنظیم رنگ باکط

ظػی ؼذه اظت کننذگی آن منظىس تغییش فمای تایپ و حلىگیشی اص یکنىاختی و خعتهةه 
 اسائه ؼىد.. امکاناتی نها تایپ انخام می ؼىدآ ةاکغ هایی که دس سنگ ةشای انتخاب 

  

 

 

 

 

 ةا آسصوی مىفلیت


