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 نویس دستورالعمل ارسال پیش 

 نویس  ارسال پیش

 یا هٌَی اتضاسهٌَی کطَیی سوت ساست صفحِ ٍ ًَیس اص  اًتخاب گضیٌِ اسسال پیص

 توضیحات تکمیلی

  ًحَُ گشدش  ؛ٌینک ػول هی تاالًَیس هطاتك تصَیش  پیصجْت تکویل دلیك اطالػات گشدش

 .تاضذ ضکل هی Sتِ صَست 

 تٌظین کٌٌذُ(یا الذام کٌٌذُ  یا)فشد تاییذ کٌٌذُ  ًَیس اًتخاب گیشًذُ پیص

 ٍ اًتخاب آىکاساکتش  3حذالل تا جستجَی کاستش هَسد ًظش 

  دس لسوت گیشًذگاىگیشًذُ لشاس گشفتي اصل ٍ گضیٌِ اًتخاب 

 کٌذ. تاضذ ٍ ًسخِ اصل سا دسیافت هی هؼوَال گیشًذُ پیطٌَیس یک ًفش هی 

 گشدد ِ ًاهِ تا اهضای ایطاى تِ گیشًذگاى ًاهِ اسسال هیتاضذ ک اهضا کٌٌذُ ًاهِ فشدی هی

 سایش سا اًتخاب، سپس ًام گیشًذُ هَسد ًظش سا  تةتشای اًتخاب گیشًذگاى خاسجی اتتذا 

 .ًواییذجستجَ 

  ِاص تة کاسهٌذ گیشًذُ هَسد ًظش سا ، هجوَػِ تاضذداخل کاستش ًَیس  پیصگیشًذُ دسصَستیک

 .اًتخاب ًواییذ

 سًٍَضت ٍ لشاس گشفتي گیشًذُ دس لسوت گیشًذگاى ٍ یا اًتخاب اصل

  داسای  ًَیس پیصدسصَستی کِ  تاضذ. اختیاسی هیًَضتي یادداضت دس لسوت تَضیحات

 .تَاى دس ایي لسوت هطشح ًوَد هیداضتِ تاضذ ٍ یا تَضیح تکویلی ًیاص ، تاضذپیَست فیضیکی 

 سٍی تش ٍ کلیک  هتي ّای فایل تةب اًتخااص تاالی صفحِ، )ًَیس  افضٍدى فایل هتي تِ پیص

 .(جْت تایپ هتي ًاهِ الگَی هَسد ًظشًاهِ ٍ اًتخاب  ی الگَدکوِ 
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تا کلیک تش سٍی دکوِ جاگزاسی رخیشُ،  دکوٍِ اًتخاب ًکتِ: تؼذ اص اتوام تایپ ًاهِ 

ًاهِ دس هتي  ٍ هَضَعسًٍَضت ًاهِ  ًاهِ،گیشًذگاى اصل  هطخصات ًاهِ دس پاییي صفحِ،

 .ذ گشفتًٌاهِ لشاس خَاّ

 تَاى ضوائن هَسد ًظش سا تِ پیطٌَیس  ّا ٍ اًتخاب دکوِ جستجَ، هی اص طشیك تة پیَست

 اضافِ ًوَد.

 ( هشاجغسایش اطالػات )ِیا دس هتي  دیگشی تاضذ، ًاهًِاهِ فَق هشتَط تِ : دسصَستیکِ ًاه ٍ

ّا دس ایي لسوت  الصم است اطالػات آى ًاهِ ،ّای دیگشی اضاسُ ضذُ تاضذ ا ًاهِتِ ًاهِ یًاهِ 

 ٍاسد ضَد.

ًَیس سا لثل اص اسسال رخیشُ ًواییذ تا دس صهاى دیگشی اسسال کٌیذ،           خَاّیذ پیص اًجواد: ٌّگاهیکِ هی

 ٍ یا اسسالاستفادُ ّوچٌیي جْت  فادُ ًواییذ.سوت چپ است پاییي صفحِاص گضیٌِ اًجواد دس 

 .ًواییذذ سا اًتخاب ، گضیٌِ اضیاء هٌجواص هٌَی ػوَهی ،ًَیس رخیشُ ضذُ پیص
 

 نویس بر روی نامه تهیه پیش

 توضیحات تکمیلی

 .تَاى اص اهکاى تْیِ پیطٌَیس استفادُ ًوَد جْت تْیِ جَاب تش سٍی ًاهِ، هی

ًاهِ  ضواسُ ٍ تاسیخ اص سٍییذ. )یدس پٌجشُ تاص ضذُ )تؼشیف هشاجغ(، ًَع هشجغ ًاهِ سا اًتخاب ًوا

 (.خَاّذ گشفتاًتخاب ضذُ دس ایي لسوت لشاس 

 ًَیس هَسد ًظش سا  ّای اسسالی، پیص سًَی ًَیس هطاتِ، اص کاستاتل پیص تشای تْیِ پیص

 ًَیس هطاتِ سا اًتخاب ًواییذ. ُ ٍ گضیٌِ تْیِ پیصًوَداًتخاب کشدُ ٍ سٍی آى کلیک ساست 


