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خالصه

1

 ؛پِٛی خذٔبت ٌبٖ وٙٙذٜ فشاٞٓ ٚ صشافبٖ ٞبی فؼبِیت تٙظیٓ ٔمشسٜ اْ 33 ٠ٔبد ٚ جشایٓ اص ٘بضی ػٛایذ ٚ پِٛطٛیی اص جٌّٛیشی لبٖ٘ٛ اْ 17 ٠ٔبد
.ا٘ذ ٔبِی ٞبی ساپٛس ٚ ٔؼبٔالت تحّیُ ٔشوض ثٝ خٛیص ثضسي ٔؼبٔالت دٞی ٌضاسش اسائٝ ثٝ ٔىّف پِٛی خذٔبت ٌبٖ وٙٙذٜ فشاٞٓ ٚ صشافبٖ

فشاٞٓ وٙٙذٜ . تٕبْ فشاٞٓ وٙٙذٜ ٌبٖ خذٔبت پِٛی ٔىّف ا٘ذ تب ٌضاسش ٔؼبٔالت ٍٞٙفت حٛاِٝ خٛیص سا ثٝ ایٗ ٔشوض اسائٝ ٕ٘بیٙذ: ٌضاسش دٞی حٛاِٝ
لبثُ یبد آٚسی است . ٌبٖ خذٔبت پِٛی دس سطح وطٛس ٌضاسش ٔؼبٔالت ٍٞٙفت حٛاِٝ خٛیص سا رسیؼٝ سیستٓ اص لجُ تذٚیٗ یبفتٝ اسسبَ ٔی ٕ٘بیٙذ

.وٝ ٔیؼبد ٌضاسش دٞی ٔؼبٔالت ثضسي حٛاِٝ دٜ سٚص وبسی ثشج ثؼذی ٔیجبضذ
 ٔی اضتشان ثب٘ه دافغب٘ستبٖ اسؼبس ِیالْ پشٚسٝ دس وٝ پِٛی خذٔبت ٌبٖ وٙٙذٜ فشاٞٓ ٚ صشافبٖ اص آ٘ؼذٜ :ثب٘ه دافغب٘ستبٖ اسؼبس ِیالْ دٞی ٌضاسش
 ٔؼبٔالت تحّیُ ٔشوض ثٝ ٔطّٛة ضىّیبت ثٝ ٔطبثك ٔبٜ جشیبٖ دس ٘یض ٚ ثؼذی ٔبٜ وبسی سٚص دٜ اِی آ٘شا فشٚش ٚ اسؼبس خشیذ ٌضاسش تب ا٘ذ ٔىّف ٕ٘بیٙذ

  .ٕ٘بیٙذ اسسبَ اسؼبس ِیالْ ٔطخص دٞی ٌضاسش سیستٓ طشیك اص آ٘الیٗ ثطٛس ٔبِی ٞبی ساپٛس ٚ

 دس آٖ حذ وٝ ٍٞٙفت ٔؼبّٔٝ ٘ٛع ٞیچ دٞی ٌضاسش ٔٛسد ٔبٜ جشیبٖ دس وٝ پِٛی خذٔبت ٌبٖ وٙٙذٜ فشاٞٓ ٚ صشافبٖ اص آ٘ؼذٜ :ٔؼیبس تحت دٞی ٌضاسش
 ٔبد٠ دس ضذٜ روش حذ اص تش پبییٗ ضبٖ ٔؼبٔالت تٕبْ ٚ ثبضٙذ ٕ٘ٙٛدٜ اجشاء سا حٛاِٝ ٚ تجبدِٝ است، ٌشدیذٜ تؼییٗ افغب٘ی 500,000 ٔجّغ ٔشثٛطٝ ٔمشس٠

 رسیؼٝ ثؼذی ٔبٜ وبسی سٚص دٜ اِی ٔؼیبس تحت ٌضاسش اسسبَ ثٝ ٔىّف ثبضذ؛ پِٛی خذٔبت ٌبٖ وٙٙذٜ فشاٞٓ ٚ صشافبٖ ٞبی فؼبِیت تٙظیٓ ٔمشس٠ 38
 .ٔیجبضٙذ تجبدِٝ ثخص دس سیستٓ طشیك اص ٚ حٛاِٝ ثخص دس سسٕی ٔىتٛة

 پِٛی خذٔبت یب ٚ صشاف وٝ ٔیٍشدد اسسبَ افغب٘ستبٖ ٔبِی ٞبی ساپٛس ٚ ٔؼبٔالت تحّیُ ٔشوض ثٝ صٔب٘ی فؼبِیت ػذْ ٌضاسش :فؼبِیت ػذْ دٞی ٌضاسش
.ٌیشد صٛست سسٕی ٔىتٛة رسیؼٝ ٚ صٔبٖ ثٝ ٔطبثك ثبیذ ٘یض ٌضاسش ٘ٛع ایٗ اسائٝ .ثبضذ ٘ذاضتٝ فؼبِیت ٘ٛع ٞیچ ثشج جشیبٖ دس
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معامله هنگ فت حواله

 ٔؼبّٔٝ ثٝ حٛاِٝ ٍٞٙفت ٔؼبّٔٝ
 وٝ ضٛد ٔی ٌفتٝ ٘مذی ثضسي
 یب افغب٘ی 000,500 آٖ ٔمذاس

 ثٝ آٖ ٔؼبدَ یب ٚ آٖ تش ثبِغ
.ٌشدد خبسجی اسؼبس سبیش

گزارش معامله تحت معیار

 سا ٌضاسش ، ٔؼیبس تحت ٌضاسش
  ٔؼبٔالت تٕبْ وٝ ٌٛیٙذ
 دس پِٛی خذٔبت وٙٙذٜ فشاٞٓ
 صیش ٌضاسضذٞی ٔبٜ جشیبٖ

 ٔؼبدَ ٚ افغب٘ی ٞضاس پٙجصذ
.ثبضذ اسؼبس شیسب ثٝ آٖ

گزارش عدم فعالیت

 سا ٌضاسش فؼبِیت ػذْ ٌضاسش
 ساپٛسدٞٙذٜ ٔشجغ وٝ ٌٛیٙذ

 جشیبٖ دس ٘تٛا٘ذ دالیُ ثٙبثش
.ٕ٘بیذ فؼبِیت ٔبٜ

گسارش دهی به مرکس تحلیل مؼامالت راپور های مالی
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زمان گسارش دهی

  .ٕ٘بیٙذ اسسبَ ٔشوض ایٗ ثٝ ثؼذی ٔبٜ وبسی سٚص دٜ دس سا خٛیص لجّی ٔبٜ ٔبٞٛاس ٌضاسش تب ٞستٙذ ٔىّف پِٛی خذٔبت ٌبٖ وٙٙذٜ فشاٞٓ•
.ٌشفت خٛاٞذ صٛست ثشخٛسد ایطبٖ ثب طشصاِؼُٕ ٚ ٔمشسٜ ،لبٖ٘ٛ ثٝ ٔطبثك  ٌضاسش اسائٝ ػذْ یب ٚ أخیشت صٛست دس•

مشتری

معامله

گزارش
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ورود به سیستم گسارش دهی

.  ٔمبثُ وٝ دس وٕپیٛتش ٞبی ضٕب لجالً ثجت ٌشدیذٜ است وّیه ٕ٘ٛدٜ آ٘شا ثبص ٕ٘بییذ( آیىٗ)ثبالی ػالٔٝ 
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صفحه اصلی سیستم گسارش دهی

  :ٔیٍیشیٓ ٔؼشفی ثٝ ریُ دس ٔختصشاً سا آٖ یهٞش ایٙه وٝ ثبضذ ٔی ریُ ٞبی ٌضیٙٝ ٚ أىب٘بت داسای ٌضاسضذٞی، ٚیش سبفت ػٕٛٔی صفحٝ



انتخاب زبان

.ییذٕ٘ب ا٘تخبة ریُ ٌضیٙٝ صا سا خٛیص ٘ظش ٔٛسد صثبٖ ٔیتٛا٘یذ ضٕب

  !توجه

!ٌیشد صٛست اٍّ٘یسی صثبٖ ثٝ ثبیذ ٔؼبٔالت جضئیبت دسج
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تنظیمات

.ٔی ٕ٘بیذ تٙظیٕبت سا ػیبس( ا٘ستبِیطٗ)وبسٔٙذ ٔشوض تحّیُ ٔؼبٔالت ٚ ساپٛس ٞبی ٔبِی افغب٘ستبٖ ٍٞٙبْ ٘صت 

!  توجه

. ٘جبیذ ٞشٌض ثٝ ایٗ لسٕت ٚاسد ضٛد ٚیب تغییشات دس آٖ ٚاسد ٕ٘بیذفشاٞٓ وٙٙذٜ خذٔبت پِٛی 
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مرحله ثبت مؼامله جذیذ

.ٕ٘بییذ ا٘تخبة سا ٔمبثُ ٌضیٙٝ جذیذ ٔؼبّٔٝ ثجت ثشای
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مؼاملهمؼامله نوع درج جسئیات 

  .ٕ٘بییذ ا٘تخبة سا خٛیص ٘ظش ٔٛسد ٔؼبّٔٝ ٕ٘ٛدٜ ِطف است، ٔتصٛس ٔؼبّٔٝ ٘ٛع سٝ پِٛی خذٔبت دس

؛پَٛ حٛاِٝ•

ٚ ؛٘مذ پَٛ ثٝ چه تجبدِٝ•

.ثبضذ حٛاِٝ آٖ ٟ٘بئی ٞذف وٝ پَٛ ٍٟ٘ذاسی•
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حوالهدرج نمبر 

.ثبضذ ٕٞسبٖ ٞب ٕ٘بیٙذٌی ٚ ٔشوضی دفتش دس حٛاِٝ ٕ٘جش ثبیست ٚ ٕ٘بئیذ دسج سا دسست حٛاِٝ ٕ٘جش ٕ٘ٛدٜ ِطف
  ٔٛسد ٔؼبّٔٝ تب ٔیطٛد ثبػث أش ایٗ وٝ ٕ٘یجبضذ، سبٖیى ٞٓ ثب پِٛی خذٔبت ٌبٖ وٙٙذٜ فشاٞٓ ٌی ٕ٘بیٙذٜ ٚ ٔشوضی دفتش ٔیبٖ حٛاِٝ ٞبی ٕ٘جش:٘ٛت
.ٍ٘شدد دسیبفت آسب٘ی ثٝ ٘ظش
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مؼامله( هذف)کود 

 وٛد ثٝ ٔیٍشدد اجشاء وطٛس داخُ دس وٝ ٔؼبٔالت ٚ ثبضذ ٔی ٔؼبّٔٝ (وٛد) ٞذف داسای خبسجی اسسبِی ٚ دسیبفتی ٞبی حٛاِٝ تٕبْ
  .٘ذاس٘ذ ٘یبص

  !است حتٕی ٚ ضشٚسی ٔؼبّٔٝ ٞذف ثٛدٖ ٚاضح داخّی ٔؼبٔالت ثشای !توجه



پولیلست کود مؼامالت برای فراهم کننذه گان خذمات 

د رسیذات ضفر/ کود رسیذات د رسیذاتو تفصیل/ ضرح رسیذات نمبر

2111 سسیذات ػٛایذ اص دسن صبدسات أٛاَ د صبدس ضٛیٛ تٛوٛ ِٝ ػّٕٝ ػٛایذ 1

2391
سسیذ ػٛایذ اص دسن اسسبَ ٕ٘ٛدٖ پَٛ وبسٌشاٖ افغبٖ اص خبسج  د افغبٖ  

وبسٌشا٘ٛ د استَٛ ضٛیٛ پیسٛ ِٝ أّٝ  
2

2999
٘ٛس ( ِطفب ٔطخص سبصیذ)سبیش سسیذات ٚ یب ػٛایذ اسؼبس اص خبسج وطٛس 

(ِطفب ٚاضح وشی)سسیذٚ٘ٝ یب د ثٟش٘یٛ اسؼبس ٚ ػٛایذ ِٝ ثٟش حخٝ 
3

د تادیه تفصیل/ ضرح تادیات

3111 تبدیبت اص ثبثت ٚاسدات أٛاَ  د ٚاسداتی تٛوٛ تبدیبت 1

3391
ا٘تمبَ ٔؼبش وبسوٙبٖ خبسجی اص افغب٘ستبٖ ثٝ خبسج د ثٟش٘یٛ وبسوٛ٘ىٛ پٝ  

ٚاسطٝ ثٟشتٝ د ٞغٛی ٔؼبضبتٛ ا٘تمبَ
2

3999
ثٟش تٝ د ٘ٛسٚ اسؼبسی اٚ  ( ِطفب ٔطخص سبصیذ)سبیش تبدیبت اسؼبس ثٝ خبسج 

(ِطفب پٝ ٌٛتٝ وشی)تبدیبت 
3

بؼضی از کود های مورد استفاده
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پولمنبغ 

 .ٕ٘بیذ دسج جب ایٗ دس ٚ ٕ٘ٛدٜ  اخز سا خٛیص وٙٙذٜ دسیبفت ٚ وٙٙذٜ اسسبَ ٔطتشی پَٛ ٔٙجغ ٔٛسد دس ٔؼّٛٔبت تب است ٔىّف ساپٛسدٞٙذٜ ٔشجغ



اسؼارنوع 

.ٕ٘بییذ ا٘تخبة سا خٛیص ٘ظش ٔٛسد سؼش است، ٌشدیذٜ دسج سیستٓ دس لجالً آٖ ِست وٝ اسؼبس ٘ٛع ٌضیٙٝ اص
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لست بؼضی از اسؼار
کود به ػذد کود به حروف واحذ پولی Currency شماره

971 AFN افغانی Afghani 1

840 USD دالر امریکایی US Dollar 2

978 EUR یورو Euro 3

156 CNY یوان چینایی Yuan Rimini 4

818 EGP پوند مصر Egyptian Pound 5

356 INR روپیه هندی Indian Rupee 6

826 GBP پوند لندن Pound Sterling 7

392 JPY ین جاپانی Yen 8

756 CHF فرانک سویسی Swiss Franc 9

554 NZD دالر نیوزیالندی New Zealand Dollar 10

586 PKR روپیه پاکستانی Pakistani Rupee 11

682 SAR ریال سعودی Saudi Riyal 12

784 AED درهم امارات UAE Dirham 13
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مقذار –مبلغ 
پول

  .ثبضذ ٔی ٔطتشی پَٛ ٔمذاس ثیبٍ٘ش حٛاِٝ ٔجّغ

  .ٕ٘بییذ دسج دلیك صٛست ثٝ آٖ پِٛی ٚاحذ ثٝ تٛجٝ ثب سا ٔمذاس ایٗ
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تاریخ اجرای مؼامله

.ییذٕ٘ب دسج  سا (ٔیىٙذ دسیبفت یب ٚ اسسبَ سا پَٛ ٔطتشی صٔب٘یىٝ) ٔؼبّٔٝ اجشای دلیك تبسیخ ثخص ایٗ دس
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درج جسئیات مطتری کود ضناخت مطتری

 استفبدٜ ثب وٝ ثبضذ ٔی ٔطتشی ضٙبسبئی ٔطخص ٕ٘جش اص ػجبست ٔطتشی وٛد•
 دسج حیٗ ٚ ٕ٘ٛد دسیبفت آسب٘ی ثٝ سا ٔطتشی ٔؼبٔالت تٕبْ ٔیتٛاٖ آٖ اص

 دسج خٛدوبس ثطٛس ٔطتشی ٔؼّٛٔبت تٕبْ ٕ٘جش وٛد ا٘تخبة ثب ثؼذی ٔؼبٔالت
 خٛد پَٛ فشستٙذٜ ٚ ٌیش٘ذٜ ٔطتشیب٘یىٝ است آٚسی یبد لبثُ ٕٞچٙبٖ ٔیٍشد،

.ٌشدد دسج ٔختّف وٛد ٚالیت ٞش دس ثبیذ ٙذثبض ٔی ضبٖ
 وبثُ دس ٚ وٙذ حٛاِٝ لٙذٞبس اص افغب٘ی ّٔیٖٛ یه وٝ ٔیخٛاٞذ احٕذ :ٔثبَ ثطٛس

 ثٛد 001 فشستٙذٜ ٔٙحیث وٙذٞبس اص ٚی ضٙبخت وٛد اٌش ٕ٘بیذ دسیبفت خٛدش
 ٘ظش دس ضٕب وٝ ػذدی ٞش یب ٚ 002 وبثُ دس ٌیش٘ذٜ ٔٙحیث ٔٛصٛف ضٙبخت وٛد

 ٔی ٚالیت ٕٞبٖ ثشای صشف ٔطتشی ضٙبخت وٛد وٝ ٔؼٙی ثذیٗ .ثٛد خٛاٞذ داسیذ
.ثبضذ



21

اسم و ولذ مطتری

 دس أب ٌشدد؛ ٔی دسج ٔطتشی ِٚذ ٚ اسٓ لسٕت ایٗ دس
 ٘بْ صٛست آٖ دس  ثبضذ، حىٕی ضخص ٔطتشی صٛستیىٝ
 ٔی دسج فؼبِیت جٛاص اسبس ثش ٔطتشی آٖ حمٛلی یب ٚ تجبستی

 تزوشٜ اسبس ثش ٘یض حىٕی ضخصیت ٔسئَٛ فشد اسٓ  .ٌشدد
 وبست ثٝ ٔطبثك ثبیذ ٔطتشی اسٓ .تٛا٘ذ ٔی ٌشدیذٜ دسج تبثؼیت
 (فؼبِیت جٛاص ٚیب ٔؼتجش پبسپٛست تزوشٜ،) داضتٝ دست ٞٛیت
.ثبضذ
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ػایذ ماهوار

  ٔطتشی ٔبٞٛاس ػبیذ دٞی ٌضاسش سیستٓ اص ثخص ایٗ دس
 چٝ ٔطتشی وٝ ٔفْٟٛ ایٗ ثٝ ٔبٞٛاس ػبیذ .ٌشدد ٔی دسج

 .داسد دسآٔذ ٔبٞٛاس صٛست ثٝ ػبیذ ٔمذاس

  !ٌشدد دسج افغب٘ی ثٝ ثبیذ  ٔجّغ ایٗ !توجه
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نوع کارت هویت

 ٘ٛع .ٔیٍشدد ثجت ٚ ٔطخص ٔطتشی ٞٛیت وبست ٘ٛع ثخص ایٗ دس
 ٔطتشی ٞٛیت آٖ ٔجٙبی ثش وٝ است سٙذ اص  ػجبست ٞٛیت وبست

 پبسپٛست یب ٚ تبثؼیت تزوشٜ ٔثبَ طٛس ثٝ .ٔیٍشدد تطخیص ٚ تثجیت
 .ضخص ٔؼتجش
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نمبر کارت هویت

 وٝ ٞٛیت وبست ضٕبسٜ دٞی ٌضاسش سیستٓ اص لسٕت ایٗ دس
 ٔی دسج ثبضذ، ٔی فؼبِیت جٛاص ٚیب پبسپٛست تبثؼیت، تزوشٜ ٕٞب٘ب
 .ٌشدد
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تاریخ تولذ

 یب ٚ تبثؼیت تزوشٜ ثٝ تٛجٝ ثب ٔطتشی تِٛذ تبسیخ لسٕت ایٗ دس•
.ٌشدد ٔی دسج ٚی ٔؼتجش پبسپٛست

 ٘ٛضتٝ 01/01 ػٛض دس ٘جبضذ، ٔطخص سٚص ٚ ٔبٜ صٛستیىٝ دس•
  .ٌشدد ٔی
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نقص مطتری

:ثبضذ ٔی ٘مص دٚ داسای ػْٕٛ صٛست ثٝ ٔطتشی
 ثشایص دیٍشی ضخص یب ٚ خٛدش طشف اص پَٛ آ٘ىٝ :ٌیش٘ذٜ -اِف•

  .ٕ٘بیذ ٔی دسیبفت آ٘شا ضٕب ٘ضد اص ٚ ضذٜ حٛاِٝ
 اص دیٍشی ضخص یب ٚ خٛدش ثشای سا پَٛ آ٘ىٝ :فشستٙذٜ -ة•

.ٔیىٙذ حٛاِٝ ضٕب پِٛی خذٔبت
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محل ارسال و دریافت حواله

 یب ٌیش٘ذٜ ضخص وٝ است وطٛس ٕٞبٖ وطٛس اص ٔٙظٛس•
 دس ٔؼبّٔٝ وٝ آدسس یؼٙی ٕ٘ٛدٜ اجشا سا ٔؼبّٔٝ فشستٙذٜ

.ٔطتشی دایٕی آدسس ٘ٝ ٌشدیذٜ اجش ٔىبٖ آٖ
 دایٕی آدسس پِٛی خذٔبت ٌبٖ وٙٙذٜ فشاٞٓ اص تؼذادی•

 ثخص ایٗ دس پبسپٛست ٚ تزوشٜ اسبس ثٝ سا ٔطتشی
 دس ٚ ثٛدٜ اضتجبٜ ضبٖ ػُٕ ایٗ وٝ ٕ٘بیٙذ ٔی دسج

 ٘ب پَٛ ٔمصذ ٚ ٔجذاء ٚ ٕ٘بیذ ٔی ایجبد ٔطىالت آیٙذٜ
.ثبضذ ٔی ٔؼّْٛ
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محل ارسال و دریافت حواله والیت

 ضخص وٝ است  ٚالیت ٕٞبٖ ٚالیت اص ٔٙظٛس•
 یؼٙی ٕ٘ٛدٜ اجشا سا ٔؼبّٔٝ فشستٙذٜ یب ٌیش٘ذٜ
 ٘ٝ ٌشدیذٜ اجشاء ٔىبٖ آٖ دس ٔؼبّٔٝ وٝ آدسس
.ٔطتشی دایٕی آدسس

 آدسس پِٛی خذٔبت ٌبٖ وٙٙذٜ فشاٞٓ اص تؼذادی•
 دس پبسپٛست ٚ تزوشٜ اسبس ثٝ سا ٔطتشی دایٕی

  اضتجبٜ ضبٖ ػُٕ ایٗ وٝ ٕ٘بیٙذ ٔی دسج ثخص ایٗ
 ٚ ٔجذاء ٚ ٕ٘بیذ ٔی ایجبد ٔطىالت آیٙذٜ دس ٚ ثٛدٜ

.ثبضذ ٔی ٔؼّْٛ ٘ب پَٛ ٔمصذ
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محل ارسال و دریافت حواله ولسوالی و قریه

 وٝ است  آدسس ٕٞبٖ لشیٝ ٚ ِٚسٛاِی اص ٔٙظٛس•
 یؼٙی ٕ٘ٛدٜ اجشا سا ٔؼبّٔٝ فشستٙذٜ یب ٌیش٘ذٜ ضخص
 آدسس ٘ٝ ٌشدیذٜ اجش ٔىبٖ آٖ دس ٔؼبّٔٝ وٝ آدسس
.ٔطتشی دایٕی

 آدسس پِٛی خذٔبت ٌبٖ وٙٙذٜ فشاٞٓ اص تؼذادی•
 ایٗ دس پبسپٛست ٚ تزوشٜ اسبس ثٝ سا ٔطتشی دایٕی
  ثٛدٜ اضتجبٜ ضبٖ ػُٕ ایٗ وٝ ٕ٘بیٙذ، ٔی دسج ثخص

.ٔیٍشدد ٔطىالت ایجبد ثبػث آیٙذٜ دس ٚ
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درج ضماره تماس مطتری

ضٕبسٜ تٕبس  سیستٓ ٌضاسش دٞیدس ایٗ لسٕت اص 
.ٔطتشی دسج ٔی ٌشدد
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وظیفه فؼلی و اداره مربوط

 ٔطغَٛ ٔطتشی ایٙىٝ یؼٙی ٔطتشی، فؼّی ضغُ یب ٚظیفٝ ثخص ایٗ دس•
 جٛاص داسای ٔطتشی صٛستیىٝ دس .ٌشدد دسج ثبیذ است، ثبس ٚ وبس چی

 .ٌشدد ٔی روش ٚی فؼبِیت ٘ٛع ثبضذ، فؼبِیت
 اداسٜ ؛است  وبس  ٔطغَٛ ٚ ٔصشٚف آ٘جب دس ٔطتشی وٝ ٔحُ یؼٙی اداسٜ•

  .ثبضذ ضشوت یه ٞٓ یب ٚ دٚوبٖ یه یب ٚ ٟ٘بد یه تٛا٘ذ ٔی
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مطخصات طرف مؼامله

  ٚ ثٛدٜ فٛق تطشیحبت ٕٞب٘ٙذ ٘یض ثخص ایٗ تیحبتٛض•
 .ٌشدد ٔی پُشی خب٘ٝ ٔطتشی ٔطخصبت ثٝ تٛجٝ ثب ٔٙتٟی

 آدسس) ٔؼبّٔٝ اجشای ٔحُ ِٚسٛاِی ٚ ٚالیت وطٛس، اص ٔٙظٛس•
.ثبضذ ٔی (پِٛی خذٔبت خٛد

 ٚ ثبضذ ٔی ٔطتشی ٘مص است تغییش لبثُ وٝ ٌضیٙٝ یٍب٘ٝ•
 .ثس
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گسینه ثبت مؼامله

 ٔطخصبت تٕبْ دادٜ فطبس سا ثجت ٌضیٙٝ ٞب ستٖٛ ٔىُٕ دسج اص ثؼذ•
 ٔىُٕ ضٕب ٔؼّٛٔبت صٛستیىٝ دس ؛ٌشدد ٔی ثجت ٘ظش ٔٛسد ٔؼبّٔٝ
 وٝ ٔیذٞذ پیبْ ٚ ٌشفتٝ خٛد ثٝ سا ٘بس٘جی سً٘ ٞب خب٘ٝ ٕٞبٖ ٘جبضذ

  پشی خب٘ٝ سا آٖ تب است ضشٚست ٚ داسد ٚجٛد اضتجبٞبت فٛسْ دس
  .یذٕ٘بی ثجت دٚثبسٜ ٚ ٕ٘ٛدٜ ٔجذد

 خبِی ٞب ٌضیٙٝ تٕبْ وٝ ثؼذی صفحٝ ثجت ٌضیٙٝ دادٖ فطبس ثؼذاص•
 صفحٝ آٖ غیش دس ٌشدد ٔی ثؼذی ٔؼبّٔٝ ثجت آٔبدٜ ٚ  ضذٜ ثبص است

 .ضٛیذ خبسج ٔؼبّٔٝ دسج ٚ ثجت ٔشحّٝ اص ٚ ٕٛدٜ٘ ثستٝ سا خٛیص
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مرحله تصحیح مؼامله

 ضذٜ ثجت ٔؼبّٔٝ ٔستمیٓ صٛست ثٝ تٛا٘ذ ٕ٘ی ساپٛدٞٙذٜ ٔشجغ•
.ٕ٘بیذ تصحیح ٔشوض ایٗ لجّی اجبص ثذٖٚ سا خٛیص

 ثؼذ ٌزاضتٝ ٔیبٖ دس اداسٜ ایٗ ثب دسخٛاستی رسیؼٝ ثبیذ سا ٔٛضٛع•
 سا خٛیص ٔؼبّٔٝ ٔؼّٛٔبت ٔشوض ایٗ جب٘ت اص اجبصٜ دسیبفت اص

   .یذٕ٘ب تصحیح
 ٔشجغ ٟٔش ٚ أضب ثب ٔضیٗ ثبیذ ٔؼبّٔٝ تصحیح دسخٛاستی•

 آٖ دس وٝ وٕپیٛتش ٔٛجٛدیت تصحیح حیٗ دس ٚ ثٛدٜ ساپٛسدٞٙذٜ
  .ثبضذ ٔی الصٔی است ٌشدیذٜ ثجت سیستٓ
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مرحله ارسال گسارش ها

 ایٗ ثٝ ٌشدیذ دسج ضٕب ٔبٞٛاس ٔؼبٔالت ٌضاسش تٕبْ صٔب٘یىٝ•
 ٚ یذٕ٘بی اسسبَ سا خٛیص ٞبی ساپٛس ٚ ٕ٘ٛدٜ ٔشاجؼٝ ثخص

 سبػت 24 ظشف دس (دسیبفت) ٚ (اسسبَ) ٌضیٙٝ تب ثبضیذ ٔتٛجٝ
 ثٝ ٚلت اسشع دس است الصْ آٖ غیش دس ضٛد (True)ثبیذ آیٙذٜ

.ٌیشد صٛست سسیذٌی ٔطىُ ثٝ تب ٕ٘بییذ ٔشاجؼٝ ٔشوض ایٗ
 دس ٔبٜ ٞش اص ثؼذ سا خٛیص ٔؼّٛٔبت وٝ ثبضیذ داضتٝ یبد ثٝ•

 ضٕب وٕپیٛتش ٍٞٙبٔیىٝ تب یذٕ٘بی وبپی دیسه ٞبسد یب فّص
 ٔجذد ٘صت حیٗ دس آٖ وبپی ٌشدد ٔطىالت دچبس یب ٔفمٛد
 خٛیص اطالػبت ضذٖ ٔفمٛد اص تشتیت ٕٞیٗ ثٝ ٚ ثبضذ ٔٛجٛد

.ٕ٘بییذ جٌّٛیشی



36

مطاهذه راپورها

 ضذٜ ثجت ساپٛسٞبی تٕبْ تٛا٘یذ ٔی ضٕب ٌضیٙٝ ایٗ اص•
  .ٕ٘بییذ ٔطبٞذٜ سا خٛیص

 ٔطبٞذٜ سا ٔطخص ٔؼبّٔٝ وذاْ ثبضیذ خٛاستٝ صٛستیىٝ دس•
 ضٕسی ٞجشی فبسٔت ثب آ٘شا تبسیخ تب ضشٚسیست ٕ٘بییذ،

  .ٕ٘بییذ ٔطبٞذٜ ٕ٘ٛدٜ ػیبس
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ضمااز توجه  تطکر


