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یکتـــاوب افــــزار شرق
(با مسوولیت محدود)

شماره: 
تاریخ:

وست: پی

بسمه تعالی

صدور کارتتنظیم و 

بخش اول: نحوه تنظیم کارت
شوید."گزارش گیري و چاپ"←گزارش گیري و بررسی محتوا←بخش مدیریتوارد کارت تهیهتنظیم وبراي

دریافت نمایید.zipقالب گزارش را به صورتلینمونه فا. 1
، ی وجود داردسیو انگلیبه فارس) card_backوcard_frontدو نمونه کارت به صورت پشت و رو (. در فایل دریافت شده2

.را ویرایش و تنظیم نماییدیکی از نمونه ها
__NEW_PAGE_خط نیگزارش با اشکال مواجه شود. همچنهیاحتمال دارد تهدیکنيدستکارادیرا زلیکه اگر فادیدقت کن(

در انتهاي همین راهنما ذکر شده است.رهاي مورد نیازو متغیینحوه ویرایش کارت)بماند.یباقرییبدون تغFILEBREAKای
فایل هاي ویرایش شده را فراگذاري نمایید."گزارش گیري و چاپ"در صفحه مجدد.3

ات:توضیح
card_front_02.jpgو usercards02.xmlيبا نام هالیفقط سه فارا ویرایش کرده اید باید 02به عنوان مثال: اگر نمونه قالب 

.دیآپلود کنراcard_back_02.jpgو 

را دریافت کنیدگزارش) فایل قالب1

را فراگذاري کنیدهاي ویرایش شده ل ) فای3

نمونه کارت مورد نظر را ) 2
ویرایش نمایید
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یکتـــاوب افــــزار شرق
(با مسوولیت محدود)

شماره: 
تاریخ:

وست: پی

بسمه تعالی

گزارش کارت ها را به صورت جمعی یا تک تک براي هر کاربر دریافت نمایید.می توانید. سپس 4

نیز به صورت مجزا دریافت نمایید."مدیریت کاربران"را از صفحه کارت هر کاربربعد از تنظیم کارت می توانید :اتتوضیح
می توانید از روش ورود آي دي ها یا کدهاي کاربران استفاده کنید. آي دي هاي کاربران درخاصکاربران دریافت کارت براي 

:ارایه شده اند. کدها به شکل زیر قابل استفاده هستند"مدیریت کاربران"بخش 

67و 20و 12و 4کاربران داراي آي دي 4-12-20-67
10بزرگتر از يديکاربران با آهی: کل10<*
45کوچکتر از يديکاربران با آهی: کل45>*

)card_back_02.jpgو card_front_02.jpgو usercards02.xmlمثال: (هر سه فایل آن،بعد از ویرایش
را در سایت آپلود کنید

کاربران تایید همه ") یکی از گزینه هاي 2
یا کاربر مورد "همه کاربران پایگاه"،"شده
.را انتخاب نماییدنظر 

فایل قالب را انتخاب کنید) 1

) کلید تایید را بزنید3

دریافت در صورت نیاز به 
کاربران خاص کارت براي

نها را وارد نماییدآي دي آ

پشت و روي کارت 
مورد نظر را ویرایش 

)02مثال: نمایید (



16، ساختمان جاوید، واحد 2نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار شهید پاك نژاد شمالی، باالتر از میدان سرو، نبش کوچه ندا، پالك 
09123877335، همراه مدیر عامل (تماس اضطراري): 22134859، دورنگار: 22134855، امور آموزشی و پشتیبانی: 22134860ي: ، مالی و ادار22095976تلفن امور مشتریان: 

www.yektaweb.com    yektaweb@gmail.com    info@yektaweb.com

3

یکتـــاوب افــــزار شرق
(با مسوولیت محدود)

شماره: 
تاریخ:

وست: پی

بسمه تعالی

بخش دوم: نحوه ویرایش کارت

توضیحات ویرایش کارت:
:رهایی براي ویرایش کارت قابل استفاده هستند متغی

------------
USERNAMEي=نام کاربر

ی= نام و نام خانوادگینامونامخانوادگ
= نام کوچکنامکوچک
ی= نام خانوادگینامخانوادگ

ثبت نامماتیدر بخش تنظمیقابل تنظ-= نوع ثبت نام نوعثبتنام
تیعضوماتیدر بخش تنظمیقابل تنظ-تی= نوع عضوتینوععضو

گاهیثبت نام کاربر در پاخی= تارخثبتنامیتار
کسالیثبت نام + خی= تارثبتنامخاتمه
ی= کد ملیکدمل

= شماره شناسنامهشمارهشناسنامه
)یسیانگلایی= نام سازمان (فارسسازمانکاربر
کاربرانماتیشروع در بخش تنظيشده برامی+ عدد تنظي= کد کاربرتیشمارهعضو
ی= نام سازمان به فارسیسازمانفارس
یسیانگل= نام سازمان بهیسیسازمانانگل
ی= درجه علمیدرجهعلم

یلی= رشتهتحصیلیتحصرشته
------------

ENGLISHNAMEیسی= نام انگل
USERFNAMEیسی=نام کوچک انگل
USERFNAMEیسی=نام کوچک انگل
USERLNAMEیسیانگلی=نام خانوادگ

MEMBERSHIPTYPEتیعضوماتیدر بخش تنظمیقابل تنظ-یسیبه انگلتی= نوع عضو
REGISTERTYPEثبت نامماتیدر بخش تنظمیقابل تنظ-یسی= نوع ثبت نام به انگل

REGDATEيالدیبه مگاهیدر پاتیعضوخی= تار
ENDDATEکسالیثبت نام + خی(تاريالدیبه متیخاتمه عضوخی= تار(
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یکتـــاوب افــــزار شرق
(با مسوولیت محدود)

شماره: 
تاریخ:

وست: پی

بسمه تعالی

USERPHOTOشده توسط کاربريفراگذارری= تصو
NATIONALNUMBERی= کدمل

CERTIFICATENUMBERشماره شناسنامه =
USERORGANیسیانگلایی= نام سازمان (فارس(

USERORGAN_ENیسی= نام سازمان به انگل
USERORGAN_FAی= نام سازمان به فارس

MEMBERSHIPNUMBERکاربرانماتیشروع در بخش تنظيشده برامی+ عدد تنظي= کد کاربر
ACADEMICDEGREEی= درجه علم

FIELDOFSTUDYیلیتحص= رشته

.درخواست خود را ارسال نماییدلیمیاقیاز طریرهاي دیگردر صورت نیاز به متغ

. بهتر است در نماییددر ورد، سرهم نوشته شده اند دقت شیرایفظ ثبات در هنگام وحيکه برارهایمتغشیرایلطفا در وتوجه:
نشود.جادیایآنها فاصله مخفيواژه هانیتا بدینوارد ککبارهیرا مجددا و ریمتغياز ابتدا تا انتهارییصورت تغ

:یعلميانجمن هاياعضايبراتیدرباره صدور کارت عضویحیتوض
انجمن، دو روش مستقل قابل استفاده است:ياعضايکارت براافتیدرجهت 

دیو ...) استفاده کنیثبت نام و کد ملخی(مشخصات کاربران از جمله نوع ثبت نام و تارگاهیاز اطالعات موجود در پادیخواهیماگر
يکارت براهیتهاز روش دیتوانیصورت منیو کامل هستند، در ادیکرده اافتیاطالعات را هنگام ثبت نام کاربران از آنها درنیو ا

.دیاستفاده کنيریگزارشاعضا در بخش گ
اطالعات افتیدريبرایفرم اختصاصیاز روش طراحدیتوانی، مناقص هستندگاهیموجود در پاياگر اطالعات کاربران و داده هااما

از بخش کنند. سپس لیآن را تکمدییو به کاربران بگودیفرم بسازکیاطالعات تیریدر بخش نظام مدیعنی. دیکاربران استفاده کن
بدهد.یکه نمونه کارت مورد نظر را خروجدیکنجادیاگزارش کی،گزارشیطراح

فرم در نظام مدیریت اطالعاتی به راهنماي مربوطه مراجعه نمایید)(براي ساخت


