
  

 سادیىالپیـشفتِ  افضاس هذیشیت پشػٌل ًشم

 

 هی...  ٍ ّا پشداختی ٍ دسیافتی ، پشػٌل اعالػات ثثت تشای آػاى تؼیاس ٍ ػادُ واستشی تا ، پشػٌل هذیشیت افضاس ًشم

 اهَس ولیِ اًجام ٍ ػاصهاى پشػٌل واهل ٍ جاهغ اعالػات آٍسیجوغ ّذف تا سادیىال پشػٌل هذیشیت افضاس ًشم. تاؿذ

 فشٍؿگاّْا، واسگاّْــا، واسخاًجات، هَػؼات، ؿشوتْا، ، خصَصی ٍ دٍلتی ّای ػاصهاى اًَاع دس آًْا تِ هشتَط

 .اػت ؿذُ عشاحی پیواًىاسی ؿشوتْای ٍیظُ تِ ٍ خذهاتی ؿشوتْای تیواسػتاًْا، سػتَساًْا، ّتلْا،

 

 ًشم افضاس پایِ اعالػات

 

ؿشوت یا ػاصهاى ؿؼة ٍ ّا ؿؼثِ ًَع ، ّا ؿْش تؼشیف 

پشػٌل تحصیلی هذسن اًَاع تؼشیف 

تحصیلی ّای سؿتِ تؼشیف 

هزّة تؼشیف 

ػاصهاى دس پشػٌل ػوت ، هـاغل اًَاع تؼشیف 

پشػٌل تىویلی اعالػات ثثت تشای ایثاسگشی ٍ هؼلَلیت ًَع تؼشیف 

ؿشوت یا ػاصهاى دس پشػٌل واس ّای هحل تؼشیف 

خاًَادگی ّای ًؼثت تؼشیف 

( ٍ پیواًىاسی ، هَلت) ػاصهاى ّای لشاسداد اًَاع تؼشیف ... 

تیوِ اًَاع تؼشیف 

ٍظیفِ ًظام ٍضؼیت ٍ هؼافیت ًَع تؼشیف 

ػاصهاى ّای تخؾ ٍ ٍاحذ تؼشیف 

ّش تشای هجضا تصَست ّفتِ ایام تشای واسی ػاػت ثثت لاتلیت تا واسی ّای ؿیفت ٍ دٍسُ تؼشیف 

 ... ( ٍ ًْاس صهاى هذت ، اػتشاحت هذت)  سٍصاًِ هفیذ غیش ػاػت هیضاى ثثت اهىاى تا ؿیف

( تؼْذ ، تـَیك ، اخغاس اًَاع)  پشػٌل تا هشتثظ سٍیذادّای تؼشیف 

تؼذاد تِ... (  ٍ لشاسداد ، ؿٌاػٌاهِ ، هلی واست ، پشػٌلی ػىغ هاًٌذ)  ضوائن اًَاع تؼشیف 

 ًاهحذٍد

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پشػٌل فشدی هـخصات

ًظام ، ای تیوِ ، تىویلی اعالػات ، ؿغلی اعالػات ، اػتخذاهی ، ای ؿٌاػٌاهِ اعالػات گًَِ ّش ثثت اهىاى 

 ًاهحذٍد تؼذاد تِ پشػٌل ّش تشای...  ٍ ٍظیفِ

هاهَسیت حك ، هالیات ، تیوِ ، هؼىي حك ، ػٌَات حك ، حمَق پایِ) حمَلی فیؾ اعالػات ثثت لاتلیت ، 

 هالیات ٍ تیوِ هحاػثِ ًحَُ ثثت لاتلیت تا پشػٌل ّش تشای... (  ٍ غیثت هثلغ وؼش

پشػٌل ػىغ رخیشُ اهىاى 

اًتخاتی ٍ ولی تصَست پشػٌلی اعالػات چاج 

ًاهحذٍد صَست تِ پشػٌل ّش تشای فایل اػىي ٍ ًوَدى ضویوِ اهىاى 

اوؼل فایل اص پشػٌل اعالػات ٍسٍد اهىاى 

( ٍ استثاعی ، ای تیوِ ، ٍظیفِ ًظام ، ای ؿٌاػٌاهِ اعالػات)پشػٌل تىفل تحت افشاد اعالػات ٍسٍد اهىاى ... 

هجضا تصَست پشػٌل ّش تشای یادداؿت ٍ تَضیحات ثثت لاتلیت 

 پشػٌل تىویلی هـخصات

پشػٌل تحصیلی هـخصات ثثت 

ؿذُ گزساًذُ آهَصؿی ٍ تخصصی دٍسُ اعالػات ثثت 

لشاسداد ٍضؼیت تغییش یا ثثت لاتلیت تا ًاهحذٍد تؼذاد تِ پشػٌل ّای لشاسداد اعالػات ثثت اهىاى 

 حؼاب تؼَیِ یا اػتؼفا تاسیخ ٍ(  اػتؼفا ، ؿذُ تؼَیِ ، واس تِ هـغَل)

خاًَادگی ًؼثت ، ٍظیفِ ًظام ، ای ؿٌاػٌاهِ اعالػات ؿاهل تىفل تحت افشاد هـخصات ثثت ٍ ... 

(ٍظیفِ ًظام) ػشتاصی خذهت اعالػات ثثت 

پشػٌل هـاغل اعالػات ثثت 

پشػٌل هؼشفیي ثثت 

پشػٌل...  ٍ اػتیاد ػذم ، پیـیٌِ ػَء ، تْذاؿت واست اعالػات ثثت اهىاى 

جثِْ ٍ جٌگ ، ایثاسگشی اعالػات ثثت ٍ ... 

ػىًَت هحل ًـاًی ثثت ٍ … 

اًتخاتی ٍ ولی تصَست تىویلی اعالػات اص یه ّش گضاسؽ چاج اهىاى 

خشٍجی لاتلیت تا ؿذُ ثثت ّای آیتن تواهی اػاع تش ؿذُ تفىیه تصَست گیشی گضاسؽ لاتلیت 

 PDF ، JPEG، اوؼل

ًاهحذٍد تؼذاد تِ پشػٌل اص یه ّش تشای تَضیحات ّوشاُ تِ تؼْذ ، تـَیك ، اخغاس ثثت اهىاى 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پشػٌل تا هشتثظ ػولیات

واس هحل ٍ واسی ؿیفت ٍ دٍسُ اػاع تش پشػٌل ؿیفت چیذهاى اعالػات ثثت 

پشػٌل ّای ٍام لیؼت اعالػات ثثت 

جایگضیي واسهٌذ ثثت لاتلیت تا پشػٌل هشخصی ٍ هاهَسیت اعالػات ثثت اهىاى 

پایاى ٍ ؿشٍع تاسیخ تا پشداخت ّای دٍسُ لیؼت ثثت لاتلیت 

(پشداختی ٍ دسیافتی ، وؼَسات ٍ اضافات) هالی واسوشد اًَاع تؼشیف 

پشداخت ٍ دسیافت ػٌذ وشدى ضویوِ لاتلیت تا تىفل تحت افشاد ٍ پشػٌل تشای هالی اعالػات ٍسٍد 

پشػٌل اسصیاتی/  اسصؿیاتی اعالػات ثثت لاتلیت 

 گضاسؿات

ُگضاسؽ اص اعالػات هالی ثثت ؿذ 

گضاسؽ اص پشػٌلی وِ دس ٍاحذ / تخؾ هـخصی اص ػاصهاى هـغَل تِ فؼالیت ّؼتٌذ 

گضاسؽ اص پشػٌلی وِ داسای هذسن تحصیلی ، ؿغل ٍ یا ػوت خاصی هیثاؿٌذ 

 ِداسای تیوِ هیثاؿٌذ یا فالذ تیوِ ّؼتٌذگضاسؽ اص لیؼت پشػٌلی و 

 ِگضاسؽ اص پشػٌلی وِ دس تاصُ صهاًی هـخصی اػتخذام ؿذُ اًذ ٍ یا اػتؼفا دادُ اًذ ٍ یا تؼَی

 حؼاب ؿذُ اًذ ٍ یا تالؼىغ

 گضاسؽ اص لیؼت پشػٌل تش اػاع اعالػات ؿٌاػٌاهِ ای ، ؿغلی ، ًظام ٍظیفِ ٍ ... تصَست

 تفىیه ؿذُ ٍ تشویثی

 اعالػات تىویلی پشػٌل ) اعالػات ًظام ٍظیفِ ، لشاسدادّا ، هـخصات تحصیلی ، دٍسُ ّای گضاسؽ

 آهَصؿی ، هؼشفیي ٍ ...(

 گضاسؽ اص لیؼت لشاسدادّای پشػٌل تِ تفىیه اعالػات ثثت ؿذُ تصَست ولی ٍ اًتخاتی تا لاتلیت

 فیلتش تش اػاع ٍاحذ ػاصهاًی ، تخؾ ، ػوت ٍ ؿغل

تـَیك ّا ، تؼْذّای پشػٌل تِ تفىیه اعالػات ثثت ؿذُ تصَست ولی  گضاسؽ اص لیؼت اخغاسّا ،

 ٍ اًتخاتی تا لاتلیت فیلتش تش اػاع ٍاحذ ػاصهاًی ، تخؾ ، ػوت ٍ ؿغل

گضاسؽ خغاّا ٍ سیض ػولىشد واستشاى تشای تشسػی اعالػات ثثت ؿذُ تَػظ هذیشیت 

لاتلیت گضاسؽ چیذهاى ؿیفت ّای ػاصهاى 

ت اسصؿیاتی پشػٌلگضاسؽ گیشی اص اعالػا 

گضاسؽ اعالػات هالی ثثت ؿذُ پشػٌل 

 



 

گضاسؽ سیض ػولىشد هالی )گضاسؽ هؼیي( پشػٌل 

گضاسؽ خالصِ حؼاب پشػٌل 

 اهىاًاتػایش 

تشًاهِ تٌظیوات 

ِپـتیثاى تاصیاتی ٍ تْی 

دػتشػی ػغح تؼییي ٍ واستش تؼشیف 

اوؼل خشٍجی لاتلیت ، PDF ، JPEG ّا چاج ٍ گضاسؿات تواهی تشای 

(هجضا تصَست چاج ّش تشای اهضاء ٍ ػوت 6 ثثت لاتلیت) گضاسؿات پاییي ّای اهضاء تٌظیوات 

ّای ٍیٌذٍص دس ًصة لاتلیت Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012 

, Server2016  ,ًظیش هجاصی ػشٍسّای VM 

 

 

 افضٍدًی( ػایش هاطٍل ّا)اهىاًات

سایگاى - گضاسؿات ٍ اػٌاد چاج عشاحی 

خشٍجی Excel , PDF , JPG , HTML , Word - سایگاى 

ایویل اسػال E-Mail سایگاى - اػٌاد ٍ گضاسؿات 

سایگاى - پشػٌل اعالػات تشای ضواین 

ؿثىِ یه دس واستش چٌذ اػتفادُ اهىاى 

اع ام اع/  پیاهه اسػال  /SMS 

حؼاتذاسی ًظیش افضاسّاًشم ػایش تشای خشٍجی فایل تْیِ اهىاى ٍ ... 

 


