دستورالعمل کاربری سازمانهای مرتبط
ثب تَجِ درخَاست هطتزیبى هجٌی ثز استفبدُ اس جستجَی پیطزفتِ در اًتخبة اضخبظ خبرجی ٍ سبسهبىّبی
هزتجط ،تین فٌی ضزکت چبرگَى تغییزاتی را در قسوتّبی هذکَر ایجبد کزدُاست .ثز ّویي اسبس استفبدُ
کبرثزی اس ایي ثخص ًیش دستخَش تغییشاتی ضذُ کِ در ایي هستٌذ راٌّوبییّبی السم ارائِ هیگزدد.
تعریف سازمان و افراد مرتبط جدید
ٌّگبم اًتخبة فزستٌذُ در ثجت ًبهِ دریبفتی ٍ اًتخبة گیزًذُ در ثجت ًبهِ ارسبلی ٍ ّوچٌیي اًتخبة گیزًذگبى
ًْبئی در ارسبل پیطٌَیس ،اثتذا در قسوت هزثَطِ ضزٍع ثِ تبیپ ًبم گیزًذُ ٍ یب فزستٌذُ هیًوبئیذ ٍ در
غَرتیکِ سیستن فزد یب سبسهبى هَرد ًظزتبى را پیذا ًکزد ٍ اس قجل تعزیف ًطذُ ثبضذ ،ثبیذ آى را ثِ عٌَاى
سبسهبى جذیذ تعزیف ًوبئیذ.
جْت تعزیف سبسهبى جذیذ ثِ رٍال سیز عول ًوبئیذ:
اثتذا رٍی گشیٌِ «  » ...در کٌبر فیلذ اًتخبة فزستٌذُ ٍ یب گیزًذُ خبرج اس سبسهبى کلیک کٌیذ.
در پٌجزُ ثبس ضذُ (اًتخبة ضخع هزتجط) ثز اسبس ًَع سبسهبًی کِ هیخَاّیذ تعزیف کٌیذ رٍی یکی اس اًَاع
(سبسهبى ،ضزکت ،داًطگبُ  )...کلیک ٍ سپس کلیک راست ًوبئیذ ٍ گشیٌِ « افشٍدى سبسهبى» را کلیک هیکٌیذ.
در پٌجزُ ثبس ضذُ(تعزیف سبسهبى هزتجط) ،عٌَاى سبسهبى هَرد ًظز را ٍارد ًوبییذ( .هبًٌذ سبسهبى ًوًَِ در تػَیز)

اکٌَى ًبم سبسهبًی کِ تعزیف ًوَدُایذ را در لیست سبسهبىّب هطبّذُ هیًوبئیذ اهب ٌَّس اهکبى اًتخبة آى را ًذاریذ ٍ
ثبیذ ضخع سیزهجوَعِ ایي سبسهبى را تعزیف ًوبئیذ.

ثزای ایي کبر ثبیذ رٍی ًبم سبسهبى کلیک ٍ سپس کلیک راست ٍ گشیٌِ افشٍدى ضخع را اًتخبة کٌیذ.
در ایي قسوت هوکي است ًبم ٍ یب سوت خبغی اس آى سبسهبى هَرد ًظز ضوب ثبضذ( ،هبًٌذ هعبٍى هحتزم پطتیجبًی
ضزکت ًوًَِ)کِ در ایي غَرت در پٌجزُ ثبس ضذُ (تعزیف ضخع هزتجط) هطخػبت ضخع هَرد ًظز را ٍارد هیًوبئیذ ٍ
کلیذ ثجت را هیسًیذ(دقت کٌیذ ّوِ فیلذ ّب الشاهی ًویثبضٌذ) .تَجِ فزهبئیذ در قسوت سوت فقط سوت ضخع را
ثذٍى عٌَاى سبسهبى تبیپ ًوبئیذ (.هبًٌذ هعبٍى هحتزم پطتیجبًی) .سیستن ثػَرت خَدکبر عٌَاى سبسهبى را ثعذ اس آى
قزار خَاّذ داد ٍ در سوت ًوبیطی قبثل هطبّذُ ٍ ٍیزایص هیثبضذ.

ّوچٌیي هوکي است هخبطت ضوب ،ثػَرت کلی عٌَاى سبسهبى ثبضذ ٍ ًیبس ثِ اًتخبة سوت خبغی در آى سبسهبى ًجبضذ،
در ایي غَرت ثعذ اس تعزیف ًوَدى عٌَاى سبسهبى ،رٍی ًبم سبسهبى کلیک ٍ سپس کلیک راست ًوبئیذ ٍ در پٌجزُ ثبس
ضذُ (تعزیف ضخع هزتجط) فقط گشیٌِ پیصفزؼ را تیک ثشًیذ ٍ گشیٌِ ثجت را کلیک ًوبئیذ .در ایي حبلت ًیبسی ثِ
ٍرٍد اطالعبت دیگز ضخع در ایي پٌجزُ ٍجَد ًذارد.

اکٌَى گیزًذُ ٍ یب فزستٌذُ خبرج اس سبسهبى هَرد ًظز ضوب تعزیف ضذُ است ٍ قبثل اًتخبة هیثبضذ ٍ ثعذ اس ایي ثب ضزٍع
ثِ تبیپ ایي عٌَاى در قسوت فزستٌذُ ٍ یب گیزًذُ ،سیستن آى را جستجَ هیکٌذ ٍ هیتَاًیذ آى را اًتخبة ًوبئیذ.

تَجِ ًوبئیذ در هَارد ثعذی در غَرتی کِ ًیبس ثِ تعزیف سوت جذیذی در یک سبسهبى کِ اس قجل تعزیف ضذُ است
داضتِ ثبضیذ ،فقط کبفیست عٌَاى سبسهبى را جستجَ کٌیذ ٍ سوت هَرد ًظزتبى را سیز هجوَعِ آى تعزیف ًوبئیذ.

نکته  : 1در داًطگبُ جْت تعزیف اعضبی ّیئت علوی کِ در سیستن اتَهبسیَى ثعٌَاى کبرهٌذ تعزیف ًطذُاًذ ،هیتَاًیذ
رٍی ًبم داًطگبُ در سبسهبىّبی هزتجط کلیک ٍ ضخع را ثب سوت عضَ ّیئت علوی سیزهجوَعِ داًطگبُ تعزیف ًوبئیذ.

نکته  :2جْت تعزیف ارثبة رجَع در قسوت فزستٌذُ ٍ یب گیزًذُ (ثعٌَاى هثبل داًطجَ در داًطگبُّب)...هیتَاًیذ عٌَاى
کلی «ارثبة رجَع» (داًطجَ)...را کِ اس قجل تعزیف ضذُاست اًتخبة ٍ ًبم ضخع را در هَضَع ًبهِ ثیبى ًوبئیذ.

السم ثِ تَضیح است در غَر تیکِ ًیبس ثِ تعزیف ًبم اختػبغی ارثبة رجَع در قسوت گیزًذُ ٍ یب فزستٌذُ داضتِ ثبضیذ،
هیتَاًیذ:





رٍی ًَع «ارثبة رجَع» کلیک ًوبئیذ ٍ گشیٌِ افشٍدى سبسهبى را ثشًیذ ٍ ثجبی عٌَاى سبسهبى ًبم ضخع هَرد
ًظز را تبیپ ًوبئیذ ٍ سپس ثزای آى یک ضخع پیصفزؼ تعزیف ًوبئیذ.
یک سبسهبى ثب عٌَاى«ارثبة رجَع» تعزیف ٍ سیز هجوَعِ آى ،ضخع ارثبة رجَع را تعزیف ًوبئیذ.در ایي حبلت
ٌّگبم اًتخبة ًبم آى ضخع ،کلوِ ارثبة رجَع ٍ یب داًطجَ ٍ ...قزار خَاّذ گزفت( .هبًٌذ:علی ًػیزیبى
داًطجَ)
یک سبسهبى تعزیف کٌیذ ٍ ثجبی عٌَاى آى یک « » ٍ Spaceارد کٌیذ ٍسیز هجوَعِ آى ًبم اضخبظ را تعزیف
ًوبئیذ.

