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 های دریافتی دستورالعمل کارتابل نامه

 

 مشاهده نامه

 :داسد سٍش ٍجَد سِ ،جْت هطاّذُ هتي ًاهِ

  اًتخاب گضیٌِ هطاّذُ ًاهِبشسٍی سطش ًاهِ کلیک ساست ٍ 

 ًاهِ بشسٍی سطش دٍباس کلیک 

  خاب گضیٌِ هطاّذُ دس پاییي صفحِ.ًاهِ ٍ اًتسطش کلیک بشسٍی 

 ارجاع

 اسجاعاص  ٍ یا پاسخ فشد فشستٌذُ ًاهِ سا بذّین، سا بِ فشد دیگشی اسجاع دّیندسصَستیکِ بخَاّین ًاهِ 

 تَاى بِ صفحِ اسجاع سسیذ: اص سِ سٍش هیکٌین.  استفادُ هی

  اسجاع ٍ اًتخاب گضیٌِ بش سٍی سطش ًاهِ کلیک ساست 

  ِهطاّذُ ًاهِ ٍ سپس اًتخاب دکوِ اسجاع دس پاییي صفح 

 اسجاع دس پاییي صفحِ دکوِ کلیک بش سٍی سطش ًاهِ ٍ اًتخاب 

 

 (ّای هشتبط گیشًذُ یاٍ  گشٍُ کاسهٌذی ضخصی )اص لیست کاسهٌذاى دس دستشس یا اًتخاب کاسهٌذ

 ّا( HotKey لیست دسهَجَد اص پیص تعشیف ضذُ ضخصی  یا اًتخاب عباستٍ یادداضت )تایپ  ٍ هحل دسج پاساف

 ي گیشًذُ دس قسوت گیشًذگاىاًتخاب اصل، سًٍَضت یا سًٍَضت هخفی ٍ قشاس گشفت
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 اختتام          

 

 .تَاى اص ایي اهکاى استفادُ ًوَد هیِ بِ اتوام سسیذُ باضذ، هدسصَستیکِ اقذاهات اًجام گشفتِ بشسٍی ًا 

تَاى ًاهِ سا  اص سِ سٍش هی ّا ٍ اًتقال ًاهِ بِ بایگاًی ضخصی، ًاهِجْت اختتام ًاهِ ٍ حزف آى اص کاستابل 

 :هختَم کشد

  ٌِاختتامکلیک ساست بشسٍی تیتش ًاهِ ٍ اًتخاب گضی 

  اسجاع دس پاییي صفحِ دکوِهطاّذُ ًاهِ ٍ سپس اًتخاب  

  اسجاع دس پاییي صفحِ دکوِکلیک بشسٍی تیتش ًاهِ ٍ اًتخاب 

س د سا رکش ًوَد کًِوَدى ًاهِ  اختتامدلیل  تَاى هی بِ ّوشاُ یادداضت ًاهِ اختتاماستفادُ اص ًکتِ: دسصَست 

 .باضذ قابل هطاّذُ هیًاهِ  قسوت پیگیشی
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 لغو اختتام

 جْت هطاّذُ ًاهِ هختَم ضذُ ٍ یا خاسج ًوَدى ًاهِ اص حالت هختَم ٍ هجذد بِ جشیاى اًذاختي ًاهِ

 

 کلیک بش سٍی هٌَی ابضاس

 ّای ضخصی اًتخاب گضیٌِ آسضیَ ًاهِ

 ضذُ( ّای هختَم ت جستجَی ًاهِجْهختَم گضیٌِ اًتخاب هطخص کشدى ضشایط ًاهِ )

 اًتخاب دکوِ جستجَ جْت هطاّذُ ًتایج جستجَ

 ّای هختَم ضذُ ًوایص ًاهِ

 ضذُ ٍ اًتخاب گضیٌِ لغَ اختتام بش سٍی ًاهِ هختَم، کلیک ساست کاستابل هَسد ًظشبِ ًاهِ هجذد جْت باصگطت 

 اص پٌجشُ باص ضذُ اًتخاب کاستابل ٍ یا پَضِ هَسد ًظش

 اًتخاب ٍ اًتقال ًاهِ بِ کاستابل ٍ یا پَضِ هَسد ًظشدکوِ 

 


