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 مقدمه

افزارها مورد استفاده بتوانید در سایر نرم -ایدکه برای ورود آن در رایانه زحمت کشیده-برای اینکه اطالعات دفرت آمار مدرسه خود را     

تواند برای ( استفاده کنید، مهمرتین کاربرد این اطالعات میAmar HTML to Excel Converterافزار)توانید از این نرمقرار دهید، می

برای  -تواند در دفرت مخاطبین گوشی تلفن همراه وارد شود آموزان میتهیه دفرتچه تلفن باشد، فایل اکسل حاوی دفرتچه تلفن دانش

پس از ورود اطالعات دفرتچه تلفن به گوشی همراه ،  -العات فایل اکسل به دفرتچه تلفن همراه به این صفحه مراجعه کنیدورود اط

شوند، از دیگر موارد پر اهمیت برای استفاده از دفرتچه تلفن با فرمت فایل آموزان به راحتی در نرم افزار #شاد روئیت میاسامی دانش

Excelایل در سامانه، استفاده از این ف( های ارسال پیامکSMS .است ،)برای مطالعه بیشرت به این صفحه مراجعه کنید. 

 نرم افزار زیر برای تهیه فایل اکسل به منظور تامین اهداف بیان شده به شام کمک می کند.

 

http://tavafi.ir/post/excelvcard
http://tavafi.ir/post/excelvcard
http://tavafi.ir/post/excelvcard
http://tavafi.ir/post/excelvcard
http://tavafi.ir/post/shad
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 چند منونه تصویر به فهم موضوع کمک می کند:

 

 منایی از دفرت آمار که توسط سناد، در آموزشگاه تولید و آماده چاپ می شود. -1تصویر شامره 

افزارهایی که وجود ندارد، ضمنا ساختار فایل به نحوی است که حتی اگر توسط نرم Excelمتاسفانه امکان صدور این فایل به فرمت 

 ظه خواهید کرد.حریختگی شدیدی را در آن مال تبدیل شود، به هم XLSتبدیل می کنند،به فایل  Excelرا به فایل  htmlفایل های 

 

 .Excelتولید شده توسط نرم افزار تبدیل دفرت آمار به فایل  Excelمنایی از فایل  -2تصویر شامره 

 مطلوب است.افزارهای مورد نیاز بسیار برداری در نرماین فایل دارای اطالعات کامل، و نیز منسجمی است که برای بهره
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 ، برای استفاده در دفرتچه تلفن.Excelتولید شده توسط نرم افزار تبدیل دفرت آمار به فایل  Excelمنایی از فایل  -3تصویر شامره 

قرار برداری بهرت در سامانه #شاد مورد استفاده را به دفرت تلفن یا سامانه پیامکی به منظور بهره 2اگر خواسته باشید فایل تصویر شامره 

خواهید اطالعات شامره موبایل استفاده را حذف کنید، اگر فقط میبالهای دهید، باید به ازای هر فایل تولید شده، تعدادی از ستون

 اینکار را انجام دهید. (Amar)توانید تنها با تیکدار کردن یک گزینه در نرم افزارآموزان، را مورد استفاده قرار دهید می)اولیاء( دانش

 

 

شام دریافت می کند، و پس از پردازش آنها  فایل  زاین نرم افزار نیز مانند سایر نرم افزارهای اطالعاتی را به عنوان داده های ورودی ا

 پردازش شده را به شام تحویل می دهد.

 خواهد بود. VCardو نیز  Excelو اطالعات خروجی آن فایل  HTMLداده های ورودی به این نرم افزار فایل 

 

 

 

 

 ، فایلی است که حاوی اطالعات مخاطبین تلفن همراه است، که توسط گوشی همراه دریافت می شود.vcfبا پسوند  VCardفایل 
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 های مختلف نرم افزار:ترشیح بخش

 HTMLبخش 

 .از این بخش استفاده می شود ،برای تعیین فایل ورودی به نرم افزار

 باشد.  htmlل تعیین شده، و یا آدرس اینرتنتی فایل باز ق ساختاربا  htmlاطالعات ورودی می تواند یک فایل 

 Informationبخش 

 ابتدا درباره کلیات موجود در فایل به شام اطالعاتی داده می شود.قبل از تبدیل اطالعات 

 Excelبخش 

 برای تعیین نام و مسیر فایل خروجی از نرم افزار، از این بخش استفاده می شود.

مورد شناسایی  2020تا  2007از  Excelهای توسط کلیه نگارش xls، است فایل xlsبا فرمت  Excelاطالعات خروجی یک فایل 

، فایلی است که حاوی اطالعات مخاطبین تلفن همراه است، که vcfبا پسوند  VCard، همچنین فایل گیردستفاده قرار میا

 توسط گوشی همراه دریافت می شود.
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 HTMLبخش 

 برای تعیین فایل ورودی به نرم افزار، از این بخش استفاده می شود.

  باشد.  htmlل تعیین شده، و یا آدرس اینرتنتی فایل ببا اسختار از ق htmlاطالعات ورودی می تواند یک فایل 

 
ن کنید باید گزینه مربوط به همین بخش یتعی URL Adderssیعنی آدرس اینرتنتی فایل را در بخش  URLاگر مسیر  •

 را نیز انتخاب کنید.

 کنید.  Pasteوسط دکمه می توانید مسیر اینرتنتی فایل را در حافظه کپی کنید، و سپس در این بخش ت

می توانید اینکار را انجام  Ctrl+Sدفرت آمار را در رایانه خود ذخیره کنید، مثال توسط کلیدهای ترکیبی  htmlاگر فایل  •

 .معرفی کنید فایل ذخیره شده را به نرم افزار به عنوان فایل ورودی  آنگاه خواهید توانستدهید. 

o  آمار مدرسه شام را در سناد منایش می دهد، قرار بگیرید.برای اینکار در صفحه ای که دفرت 

o  کلیدهایCtrl+S .را بزنید 

o  از پنجره باز شده که تصویر آن در پایین منایش داده شده، مسیری را انتخاب کنید، مثالDesktop 

 را انتخاب کنید.

 
o  نامی برای فایل انتخاب کنید و فایل راSave .کنید 

o  از بخشe: ypt Save aتام گزینۀ  ، ح(*.htm;*.html)Complatewebpage,  .را انتخاب کنید 

o  اکنون فایلSave  شده را می توانید به نرم افزارAmar  معرفی کنید، تا به فایلExcel .تبدیل شود 

o  معرفی کنید. می توانید فایل ذخیره شده را به نرم افزار به عنوان فایل ورودی توسط دکمه 

برای  Ctrl+Sکلیدهای ترکیبی توانید از که می، رده باشیددفرت آمار را در رایانه خود ذخیره ک html هایاگر فایل •

 صورت گروهی تبدیل کنید.ذخیره شده را به  های. آنگاه خواهید توانست فایلاینکار استفاده کنید

 از آیکن  استفاده کنید.  htmlهای برای معرفی فولدر حاوی فایل

 ه کلیک کنید فایل یا مسیر تعیین شده توسط شام در مرورگر اینرتنتی باز خواهد شد.اگر روی این دکم 
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 Informationبخش 

 قبل از تبدیل اطالعات ابتدا درباره کلیات موجود در فایل به شام اطالعاتی داده می شود.در این بخش، 

 
 عملیات فعالسازی نرم افزار نیز انجام خواهد شد.در این بخش عالوه بر منایش اطالعاتی کلی از فایلی که مد نظر دارید 

 ( اطالعاتی درباره نخستین فایل موجود ارائه خواهد شد. را برای دریافت تعیین کرده باشید)  htmlاگر فولدر فایل های 

 .منایش داده خواهد شد اگر فعالسازی را انجام داده باشید، و آیکن 

 
افزار کامال آشنا شوید، نرم افزار امکان افزار تبدیل کنید تا با کارایی نرمهای خود را با نرمفایلقبل از فعالسازی بهرت است چند بار 

 ردیف را دارد. (2)تبدیل دو

 شگاه و سال تحصیلی خود را وارد کنید.، مراجعه کنید، کد آموز amar-http://tavafi.ir/post/payonlineبرای فعالسازی به آدرس 

 کنید.  Paste، کد فعالسازی را در حافظه کپی کنید، و در محل مربوطه آنالینپس از پرداخت وجه 

 

 
 پس از فعالسازی نرم افزار مجددا رشوع به کار خواهد کرد.

 

 

http://tavafi.ir/post/payonline-amar
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 Excelبخش 

 استفاده می شود.برای تعیین نام و مسیر فایل خروجی از نرم افزار، از این بخش 

مورد شناسایی  2020تا  2007از  Excelهای توسط کلیه نگارش xls، است فایل xlsبا فرمت  Excelاطالعات خروجی یک فایل 

 گیرد.استفاده قرار می

 
 :Column Headersگزینه 

 گزینه را بدون تیک کنید. اگر منی خواهید فایل اطالعاتی اکسل شام دارای عناوین ستون ها مانند تصویر زیر باشد، این 

 
 

 :SMS Onlyگزینه 

توانید، اطالعات جدول آمار بسیار کامل و جامع است، اما اگر شام فقط برای دفرت تلفن به آن نیاز دارید می

 صادر کنید.  نام خانوادگی و نام و شامره موبایل را در فایل اکسلفقط اطالعات 

 :Bimeh Onlyگزینه 

 را در فایل اکسل یآموز حوادث دانش یمهب یستلتوانید اطالعات ات جدول آمار، میبا استفاده از اطالع

 صادر کنید.

 
 

 باز خواهد شد. Excelاگر روی این دکمه کلیک کنید فایل تعیین شده توسط شام در  

 

مد نظر باشد و  vcfاز این گزینه استفاده کنید؛ اگر هنگام صدور فایل خروجی فقط فایل  vcfبرای صدور فایل  :VCard fileگزینه 

 را بدون تیک کنید. Excel file pathصادر شود، می توانید گزینه  Excelنخواهید فایل 
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