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 مقدهم كارربي رنم افزار 5
 

ّبي علَم  دس داًطگبُ ضبغل جْت استفبدُ كليِ كبسبشاى هحتشم ،"افسار ًظام ًَيي هالي راٌّواي كاربري ًرم" ًَضتبس حبضش بب عٌَاى

 .افضاس ًظبم ًَيي هبلي فشاّن گشدد تش كبسبشاى اص ًشم ًَضتبس تالش ضذُ است صهيٌِ استفبدُ سبدُدس ايي  .سش كطَس تْيِ ضذُ استپضضكي سشا

استفبدُ كبسبشي دس صَست بشٍص ّشگًَِ هطكلي دس  ،بٌببشايي .افضاس بِ كبسبشاى يبسي سسبًذ تَاًذ دس هشاحل هختلف استفبدُ اص ًشم ايي ساٌّوب هي

 .ّبي خَد سا بيببٌذ ٌذ بِ ايي ساٌّوب هشاجعِ ٍ پبسخ سئَالتَاً كبسبشاى هي ،ّبي هختلف بخصاص 

ايويل اص طشيك  تَاًٌذ هي ،چٌبًچِ كبسبشاى بب هسبئل ٍ هطكالتي خبسج اص هسبئل هطشح ضذُ دس ايي ساٌّوب بشخَسد كٌٌذ

(Contact@Roozamad.irتلفي ٍ ) اطالعبت ٍ استببطبت  آٍساى افضاس دس ضشكت في بب كبسضٌبسبى پطتيببًي ًشم

 .دس توبس ببضٌذ سٍصآهذ

ي كبسبشي ٍ ّوچٌيي ًشم افضاس ًظبم ًَيي هبلي دس اختيبس كبسبشاى ساٌّوب هي ببيست،ضشكت م توبس بب كبسضٌبسبى پطتيببًيدس ٌّگب

  .ّبي الصم سا اسائِ دٌّذ ٌوبييتش ساّ اي ضبيستِذ تب كبسضٌبسبى بتَاًٌذ بگًَِببض

  :ّبي هختلفي بِ ضشح صيش هيببضذ ًَضتبس داساي بخص ايي

 افضاس   ضشح تٌظيوبت كلي ًشم 

 افضاس  هعشفي هٌَّبي ًشم 

 هعشفي اطالعبت پبيِ هَسد ًيبص جْت اًجبم عوليبت جبسي 

 ضشح اًجبم عوليبت جبسي 
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 ورود هب رنم افزار 5.5

هشتبِ كليك  بب دٍ بشدُ ٍ  RATESگش هَس سا سٍي گضيٌِ  ًطبى ،Desktop، دس صفحِافضاس ًشمبِ هٌظَس استفبدُ اص 

 جْت دسج ًبم كبسبشي ٍ سهض عبَس كبسبشاى ًوبيص دادُ هي ضَد. "ٍسٍد كبسبش"هتَالي بش سٍي آى، ًشم افضاس اجشا ٍ پٌجشُ 

 

 

ببيذ دسج ضَد. بِ  "رهس عبَر"ٍ  "ًام كاربري"، هشبَط بِ ٍسٍد كبسبش پٌجشُ، دس هي ضَدهطبّذُ  فَق كِ دس تصَيش گًَِ ّوبى

ًحَُ ايجبد كبسبش جذيذ دس  هعشفي ضذُ است.«  1» ٍ سهض عبَس « هذير سيستن»صَست پيص فشض جْت ٍسٍد بِ ًشم افضاس، ًبم كبسبشي 

 اسائِ گشديذُ است. هٌببع اًسبًيتَضيحبت هشبَط بِ هٌَي 
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. دس ايي حبلت بشدُ ٍ كليك ًوبييذ سٍي هحل هطخص ضذُ دس تصَيش فَق ًطبًگش هَس سا بش ،رهس عبَرٍ  ًام كاربريپس اص دسج 

افضاس . الصم بِ ركش است جْت تغييش ضٌبسِ هشكض دس ّش هشتبِ اجشاي ًشم هي ضَدًوبيص دادُ خَاّذ  "(3)تفصيلاًتخاب شٌاسِ هركس"  پٌجشُ

 .اص لسوت ركش ضذُ استفبدُ ًوبييذ تَاًيذ هي
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دس ايي هشحلِ كبفيست ابتذا . دس ليست دسختَاسُ لببل سٍيت است ّبي كطَس ، ًبم توبهي استبىهي ضَدكِ هطبّذُ  ّوبى طَس

داًشگاُ ٍ  تْراىبِ عٌَاى هثبل اگش كبسبش استبى . پس گضيٌِ تبييذ سا اًتخبة ًوبييذٍ سدلخَاُ تعييي ( 3تفصيل) سپس ًبم ستبد/ٍاحذ ستبى،ا

 هشبَط بِ استبى تْشاى كليك كشدُ دس ليست فَق سٍي عالهت   ،ببضيذ علَم پسشكي ٍ خذهات بْذاشتي درهاًي شْيذ بْشتي

داًطگبُ علَم پضضكي ٍ خذهبت بْذاضتي دسهبًي ضْيذ بْطتي ،ٍ سپس اص اسبهي هشبَط بِ صيش هجوَعِ استبى

 .ببس اًتخبة ًوبييذسا يك 

 كِ صهبًي ببضذ. هي بخص آى دس هجوَعِ صيش ٍجَد بيبًگش ،افضاس ًشم هختلف ّبي بخص دس عالهت ًوبيص است؛ تَضيح بِ الصم

 هطبّذُ لببل عٌَاى آى بِ هشبَط هجوَعِ صيش صَست ايي دس ضَد. هي تبذيل عالهت بِ ٍ دادُ ضكل تغييش  ،ضَد اًتخبة  عالهت

 تبذيل اٍليِ حبلت بِ ٍ جوع سا هطبّذُ لببل هجوَعِ صيش ٍ ضذُ تبذيل   عالهت بِ ،كٌيذ اًتخبة هجذدا سا   عالهت شاگ .ببضذ هي

  كٌذ. هي

كبفيست گضيٌِ تبييذ سا اًتخبة  ،حبل اگش بِ عٌَاى كبسبش ستبد داًطگبُ علَم پضضكي ٍ خذهبت بْذاضتي دسهبًي ضْيذ بْطتي ببضيذ

  .ًوبييذ
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هٌظَس  ٍ ايي اهش بِ هي ضَدصفحِ فَق هجذد بب هشكض اًتخبة ضذُ ًوبيص دادُ  ؛دس ايي لسوت ٍجَد داسد آى است كِاي كِ  ًكتِ

 .هي ضَدتصَيش صيش هطبّذُ  صهبىدس ايي . ببيست گضيٌِ تبييذ اًتخبة ضَد هيهجذد  تبييذ ًْبيي است، كِ دس صَست اطويٌبى

 

 

 

. دس ايي صهبى ًبم ضٌبسِ اًتخبة ضذُ هٌتمل خَاّيذ ضذ "ٍرٍد كاربر"يذ آى، بِ پٌجشُ پس اص اًتخبة ضٌبسِ هشكض هَسد ًظش ٍ تبي

 . هي ضَدًوبيص دادُ 

اجبصُ اًتخبة تبسيخ ديگشي بِ  ببضذ، لزا ٌّگبم ٍسٍد هي 1311سبل هبلي  ،كِ سبل پبيِ دس ًشم افضاس ًظبم ًَيي هبلي بب تَجِ بِ ايي

 :هي ضَدًوبيص دادُ  صيش پيغبم دس ايي حبلت ٍ بب اًتخبة گضيٌِ  .كبسبش دادُ ًخَاّذ ضذ
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سا اًتخبة  گضيٌِ  كِ دس صَستيٍ  ضَد هيًوبيص دادُ  صيشپيغبم  دس صَست اًتخبة گضيٌِ 

 .هستمين ٍاسد ًشم افضاس خَاّيذ ضذ  ،ًوبييذ

 

 

لسوت  ،ًوبييذ هطبّذُ هي صيش كِ دس تصَيش ّوبى طَسدس ايي حبلت  .بِ پٌجشُ ابتذايي هٌتمل خَاّيذ ضذ ،فَق پيغبم پس اص بستي

 .ضَيذ ٍاسد هحيط ًشم افضاس هي  اًتخبة هجذد گضيٌِ  تعييي ًوَدى سبل هبلي ٍ هشبَط بِ سبل هبلي فعبل ضذُ است ٍ بب
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شركت في "سبيت  هعشفي ٍ تَاى بِ ًسخِ ًشم افضاس  ، هي است طَْدتي كِ دس پٌجشُ فَق هاص جولِ اطالعب

( دس كٌبس -ّوچٌيي بب استفبدُ اص ابضاس ) .دس لسوت پبييي پٌجشُ اضبسُ ًوَد  "آٍراى اطالعات ٍ ارتباطات رٍزآهذ

 فشاّن هي ببضذ.  prnx.آدسس ٍة سبيت ضشكت سٍصآهذ ًيض اهكبى ببصخَاًي فبيل ّبي رخيشُ ضذُ بب فشهت

 

 پٌجشُ صيش جْت اًتخبة فبيل هَسد ًظش ًوبيص دادُ هي ضَد: ،(-بذيي هٌظَس ٍ بب اًتخبة گضيٌِ )

 

http://www.roozamad.ir/
http://www.roozamad.ir/
http://www.roozamad.ir/
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 ، پيص ًوبيص چبپ هشبَطِ لببل هطبّذُ خَاّذ بَد.دس ايي حبلت ٍ پس اص اًتخبة فبيل هَسد ًظش

 ...ٍ ًبم كبسبش ،( 2.0.6.1) ًشم افضاسًسخِ  ،يب ٍاحذًبم ٍ ضٌبسِ هشكض ستبد  :جولِي صيش بب اطالعبتي اص  صفحِ ،افضاس پس اص ٍسٍد بِ ًشم

 .  لببل هطبّذُ است

 

)اعن  هبلي اهكبى اًجبم ثبت عوليبت ،11بستي حسبة ّبي سبل هبلي  بَدىٍ بب تَجِ بِ ًْبيي  2.0.6.6 ًسخِ اص  ،صم بِ ركش استال

بب  اطالعبت دس ايي سبل ٍ دس صَست ثبت ٍجَد ًذاضتِ 11 هبلي دس سبل ( ...صذٍس حَالِ اًببس ٍ ،ثبت سسيذ اًببس ،اص ثبت سٌذ حسببذاسي

 :ضَيذ پيغبم صيش هَاجِ هي

 

 .سا اًتخبة ًوبييذ 18ُ ٍ سبل هبلياص بشًبهِ خبسج ضذ« هذيشيت سيستن / خشٍج»اص هسيش « خشٍج كبسبش»اص گضيٌِ بب استفبدُ  بٌببشايي
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 تغيير تصوري پس زمينو 5.5
بذيي  .است (Background)تغييش تصَيش پس صهيٌِ ،ًظام ًَيي هالي افسار ًرمصفحِ اصلي  ي ّبياص ديگش اهكبًبت ٍ ٍيژگ

 .ًوبيص دادُ ضذُ اًتخبة ًوبييذ هٌَسا اص  Loadعببست ،(صهيٌِ)بب اًتخبة كليذ سوت ساست هَس بش سٍي صفحِ اصلي  ٍ هٌظَس

 

 

 

 

ببيست  ، كِ هيًوبيص دادُ خَاّذ ضذ بِ هٌظَس اًتخبة تصَيش دلخَاُ اص فبيل ّبي سايبًِ پٌجشُ صيش،Loadپس اص اًتخبة عببست 

 .كليك ًوبييذ  Openّبي سايبًِ هطخص ًوَدُ ٍ بش سٍي گضيٌِ  هسيش تصَيش دلخَاُ سا اص فبيل
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 .هي ضَدافضاس بب تصَيش اًتخببي ضوب هطبّذُ  پس صهيٌِ ًشم ،پس اص تبييذ تصَيش دلخَاُ
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 منواهي رنم افزار 5.5
ضشح سيستن ّبي صيش ِ ايي هٌَّب ب .ببضذ هي "هٌَّاي سيستن"، شم افضاس بب آى هَاجِ خَاّيذ بَدبخطي كِ دس صفحِ اصلي ً هْن تشيي

 :ببضذ لببل هطبّذُ هي

 

 مدرييت سيستم -5
  منابع انساني -2

 مدرييت كاال و خدمات -3

 مدرييت مالي -4

 اه ردخواست -5
 مدرييت بودهج -6
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 پنجره اتشوي سيستم 5.5
كبسبشد ايي كليذ صهبًي  .افضاس است ٍ ًبم آى كليذ تبضَي پٌجشُ ًشم هي ضَدهطبّذُ  ، عالهت "هٌَّاي سيستن"دس لسوت فَلبًي 

بذيي هٌظَس كبفيست سٍي . افضاس بْشُ هٌذ ضَد استفبدُ ًشم جْت( هبًيتَس ) است كِ كبسبش توبيل داضتِ ببضذ اص توبم هحيط صفحِ ًوبيطگش 

  .تغييش يببذ (2تصَيش)   يك ببس كليك ًوَدُ تب بِ ضكل (1تصَيش)  عالهت هطخص ضذُ 

 

 

 2تصوير                                                                                           1تصوير 

............................................. 
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 .  هطبّذُ ًوَد تَاى هيكٌبس سفتِ ٍ توبهي صفحِ سا  "سيستن هٌَّاي" ،بب بشداضتي ًطبًگش هَس اص سٍي هٌَي اصلي

 

هٌَّاي " پٌجشُ ،ًطبًگش هَس بش سٍي آى اًتمبل دس كٌبس صفحِ لببل سٍيت است ٍ بب "هٌَّاي سيستن"عببستكِ  هي ضَد هالحظِ

 لببل هطبّذُ خَاّذ بَد. "سيستن
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