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 قدمهم

م شده است تا تهیه و تنظیآي كَن  كاربران نرم افزار اتوماسيون اداري فرزيناین راهنما ، براي 

استفاده از  هنگامده در شو مشكالت ایجاد  ها پرسشبا نرم افزار آشنا شده و  همچنین  عمليبتوانند به طور 
 نرم افزار را رفع نمایند . 

 ملزومات ورود به سیستم

افزاري كه توانایي اجراي به حداقل سیستم سخت افزاري نیاز خواهید داشت. هر سختسیستم براي ورود به 
)آدرس( صفحه آغازین سازمان  URLو امكان دسترسي به   )مرورگر صفحات اینترنت( Internet Explorer 10حداقل 

تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این سازمان نیاز به آشنایي با الكترونیكي را داشته باشد براي كار با سیستم مي
توانید به سادگي از این هاي خارجي وجود ندارد و شما با حداقل دانش استفاده از سیستمهاي رایانه اي مي زبان

 ضروري مي باشد.  Tiff  Viewerبراي استفاده از تمامي امكانات نرم افزار، وجود  د.سازمان استفاده نمایی

 صفحه آغازین

پیوتر سرور كام DNSیا  IPبراي مشاهده صفحه ورود به نرم افزار ، باید از آدرس  آدرس صفحه آغازين:

آغازین در واقع به  آدرس صفحه. استفاده نمود. )براي بدست آوردن آدرس فوق به راهبر سیستم مراجعه نمائید(
هاي مورد استفاده، اطالعات و اسناد موجود اصلي نرم افزار و مكانیزم هاي كند كه كلیه بخشاي اشاره ميرایانه

در قسمت ، ( 192.168.100.10) با وارد كردن آدرس صفحه آغازین به طور مثالبر روي آن قرار گرفته است. 
 د.صفحه آغازین اتوماسیون اداري نمایش داده خواه Enterید كل و فشردنآدرس مرورگر رایانه 
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 هاي زیر است: ود سازمان شامل بخشنمایید صفحه ورهمانگونه كه در شكل مشاهده مي

 نام سازمان شما. 

 محل ورود كد شناسایي 

 محل ورود كلمه رمز 

 دكمه ورود به سیستم 

 تابلو اعالنات 

 نحوه ورود به سیستم
روي دكمه ورود  براي ورود به سیستم كافي است كه كد شناسایي و كلمه رمز خود را وارد نموده و سپس بر

مراجعه نمایید.  راهبر سازمان توانید به را فشار دهید. جهت دریافت كد شناسایي مي  Enterكلیك نموده و یا كلید 
زها و مجوو كلیه  مي شودي مشخص سازمان الكترونیكدر هویت شما توسط كد شناسایي و كلمه رمز، 

 اس خواهد بود. هاي اختصاص داده شده بر این اسدسترسي

فردي با كلمه عبور شما  در نگهداري از كلمه عبور دقت نمایید و در صورت عدم دقت در نگهداري، اگر توجه :
 دارك و ...( داشته باشد.م وارد  سیستم شود، مي تواند كلیه اختیارات شما را )از جمله امضاء ي شما و تایید

 

 نماي كلي سازمان الكترونیكي فرزین

ار و محیط كاري بطور كلي این سازمان از سه بخش مجزا تشكیل گردیده كه شامل منوي مدیریتي،  میزك
 .باشدمي
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مشاهده مي شود كه با نگهداشت ماوس بر روي آن  تصویر در قسمت سمت راست باالي پنجره اصلي 
اطالعات ورود قبلي و ساعت و زمان سیستم نمایش داده مي شود و با كلیك بر روي این دكمه مي توانید 

 مشخصات خود را تكمیل نمایید.

 

 با كلیك بر روي تصویر اطالعات تكمیلي از این كاربر نمایش داده مي شود.

مشاهده مي شود كه هر كدوم  تصاویر نجره اصلي باالي پ چپدر قسمت سمت 
 عملكرد متفاوتي را بر عهده دارند.

  خروج از سیستم : 

  تفویض اختیار : 

  تنظیمات شخصي : 

  نرم افزارهاي مورد نیاز : 
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  راهنما : 

  درباره گروه مهندسي آي كَن : 

 كارتابل وارده
این بخش بر اساس نوع كاري نامه هایي كه براي شما فرستاده شده است، در 

كه بایستي روي آن انجام شود، دسته بندي شده و نمایش داده مي شود. براي 
 در كارتابل وارده داشته باشید: نمونه ممكن است گزینه هایي همانند زیر را

 با كلیك كردن روي این گزینه مداركي كه براي شما فرستاده :  امضاء
 ه خواهد شد.شده است تا امضا كنید، نمایش داد

  :فرستاده توانید مداركي كه با كلیك كردن روي این گزینه ميدستور
 شده تا شما روي آن دستور بدهید را ببینید.

  :مداركي نمایش داده مي با كلیك كردن روي این گزینه استحضار
 شود كه براي آگاهي شما فرستاده شده است.

 : روشن است كه مداركي كه رونوشت آن ها براي شما  رونوشت
 فرستاده شده است، در این بخش قرار گرفته اند.

 كارتابل ارجاعي
مداركي كه شما براي دیگران فرستاده اید در این بخش نمایش داده مي شود. به 
كمك این بخش مي توانید آن ها را پیگیري كنید. این بخش همواره در یك دسته 

 چهارگانه به شرح زیر قرار دارد:بندي 

 : توانید مداركي را مشاهده با كلیك كردن روي این گزینه مي در دست اقدام
اید و در بین گیرندگان این مدرك و  پیگیري نمایید كه شما فرستنده آن بوده

حداقل یك شخص وجود دارد كه به شما پاسخ نداده و هنوز هم مهلت براي 
 پاسخ دادن را  دارد .

  با كلیك بر روي منوي كمكي كه در انتهاي سطر وجود دارد، )آیكن ( و
مي توان متوجه شد كه نامه ارجاع شده، « مشاهده پیگیري ها»انتخاب گزینه 

 در چه زماني مشاهده شده است.
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 :توانید اسناد و مداركي را مشاهده و  پیگیري نمایید كه با كلیك كردن روي این گزینه مي انجام شده
 ا فرستنده آن بوده اید و تمامي گیرندگان این مدرك به شما پاسخ داده اند .شم

  :توانید اسناد و مداركي را مشاهده و  پیگیري نمایید كه با كلیك كردن روي این گزینه ميبررسي نشده
ه به شما پاسخ كشما فرستنده آن بوده اید و در بین گیرندگان این مدرك حداقل یك شخص وجود دارد 

 است . اده و مهلت براي پاسخ دادن هم ندارد و یا توسط گیرنده ارجاع برگشت داده شدهند
  :توانید جزئیات اسناد و مداركي را مشاهده كنید كه در با كلیك كردن روي این گزینه ميبرگشت خورده

ت ارجاع، قسمت بررسي  نشده )قسمت قبلي( ظاهر شده است. در این قسمت مدارك بر اساس جزئیا
 آید .ینكه كدام ارجاع برگشت خورده است و ارجاع به چه فردي بوده به نمایش در ميا

 مداركجستجوي 

ي جهت جستجوي مدارك مورد در اتوماسیون اداري هیچگاه سندي مفقود نمي شود.با انتخاب این گزینه، صفحه
قابل جستجو، توضیحات الزم . با نگه داشتن موس بر روي هریك از گزینه هاي نظر شما، نمایش داده مي شود

 را مي توانید مشاهده نمایید.

داركي كه م ، نوعقسمتاین در  .این صفحه شامل سه بخش كلي براي جستجو مدارك، به شرح زیر مي باشد
 خواهد بود.شخص مجوز مشاهده آن مدرك را داشته باشد، قابل نمایش 
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 مدارك در گردش شماجستجوي 

اگر هیچ  ن مدرك باشید.مداركي را مي توانید جستجو نمایید كه فرستنده یا گیرنده آانتخاب این گزینه شما با 

ما در گردش كه ش مدرك مرتبط ِ اخیر 200یك از  گزینه هاي جستجو مقدار دهي نشوند، بصورت پیش فرض 

 شوند. مدارك برگشت خورده نیز جز لیست اسناد واكشي مي نمایش داده خواهند شد. آن بوده اید،

« ت اقدامجه»با نوع عمل « محمد صادقی»فرض كنید مي خواهید كلیه اسنادي كه از طرف آقاي : 1المث

 ارسال شده است را مشاهده نمایید.

 

« دستور جهت»با نوع عمل  «شما»كه از طرف « سربرگ»فرض كنید مي خواهید اسنادي از نوع  :2 مثال

 ارسال شده است را مشاهده نمایید.
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 مدارك ایجاد شده توسط شما:جستجوي 

با انتخاب این گزینه شما مداركي را مي توانید جستجو نمایید كه شما ایجاد كننده آن مدرك باشید. براي جستجو، 
اگر قسمتي از نام فرم مورد نظر را وارد نمایید، بقیه نام بصورت خودكار ظاهر و در غیر این صورت از دسته بندي 

را نیز تكمیل « عبارت مورد جستجو»و «گزینه مورد جستجو»د. سپس از قسمت پایین، ( استفاده نماییفرمها )
 كلیك كنید تا نتیجه مورد نظر نمایش داده شود.« جستجو»نمایید و بر روي دكمه 

 ایجاد كرده اید را نمایش دهد.« سربرگ»كلیه مداركي كه تا كنون بر روي فرم  :1 مثال

 

 مي باشد« 124»كه شماره داخلي آن شامل عدد  «سربرگ»مدركي از فرم  :2 مثال

 

 مداركجستجوي دسترسي به اسناد واكشي شده از 

 ته باشید.نمایش داده خواهد شد . توجه داشبصورت زیر جستجو نتیجه پس از تعیین تنظیمات جستجو، 
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كرد. و با كلیك بر  پیدابا كلیك بر روي عنوان سند، مي توان آن را باز كرده و به محتواي درون آن دسترسي 
كانات دیگري روي دكمه آبي رنگ سمت چپ صفحه )همانطور كه فلش نشان داده شده است( مي توانید به ام

 واهد شد.دسترسي پیدا كنید كه در قسمت محیط كاري بصورت كامل، كلیه این دكمه ها توضیح داده خ

 گروههاي همكار
رود. این گروه بندي باعث سهولت انجام ند گروه به كار مياین بخش جهت دسته بندي همكاران در یك یا چ
ه مراجعه شود. جهت آشنایي با این بخش به قسمت مربوطعملیات در حین ارجاع مدارك، ارسال پیام و ... مي

  نمایید.

 

  
 2مرحله  1مرحله 
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 3مرحله 

 تغییر كلمه عبور
رود. براي تغییر كلمه رمز مي بایست یكبار كلمه رمز فعلي و دوبار تغییر رمز ورود به كار مي این بخش براي

 ه نمي باشد.قابل استفاد كلمه رمز جدید را وارد نمایید.دقت فرمایید به منظور امنیت بیشتر، كلمه رمز ماقبل ،
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 كارتابل وارده و عملیات وابسته به آن

 مشاهده اسناد درون كارتابل 

   شوند. بر روي یكي از زبانه هاي كارتابل وارده كلیك كنید تا اسناد درون آن نمایش داده

 

ه در ادامه بصورت كبا مشاهده اسناد درون كارتابل مشخص شماره دكمه ها و قسمت هایي را مشاهده مي كنید، 
 كامل توضیح داده شده است

 

سترسي مدارك، دهمانطور كه گفته شد، با توجه به نوع عملیات بر روي تمامي مدارك یكسان نمي باشد و 
جود دارد و عالوه به طوركلي یكسري عملیات مشابه براي تمام مدارك و. عملیات روي آنها انجام پذیر است

 .  هاي خاص براي هر مدرك موجود مي باشد بر آن یكسري عملیات

آن صفحه زنجیره مدارك باز كلیك كردن بر روي مدارك ضمیمه نامه را مشخص مي كند كه با ستون اول:  

 ( ها و ضمائم را ببینید. )ها، عطفشده و شما مي توانید از صفحه باز شده پیوست
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( و   نامه خوانده نشده ) ،اگر پاكت نامه بسته بودوضعیت نامه را نمایش مي دهد به نحوي كه ستون دوم: 

وضعیت با كلیك بر روي این آیكن، مي توانید  .(  نامه خوانده شده است. ) ،ت نامهباز بودن پاكدر صورت 
 مدرك را به حالت خوانده نشده تبدیل نمایید..

)توضیح در هنگامي كه نامه ارسال شد فرستنده مي تواند توضیحاتي را براي گیرنده ارسال نماید ستون دوم:
و یا مي تواند همراه با نامه دستورات ارجاعي را ارسال نماید تا گیرنده به راحتي اقدامات الزم را انجام  شخصي(

 (  دهد. )

 نام و سمت فرستنده را مشخص مي كند.ستون سوم: 

 ()كردن بر روي آن نامه باز مي شود كه با كلیكشود مدرك نمایش داده مي شمارهستون چهارم:

 نوان و موضوع مدرك را نمایش مي دهد.ع ستون پنجم:

ي كَن عالوه بر نوع مدرك نمایش داده مي شود. با توجه به اینكه سازمان الكترونیك فرزین آ ستون ششم:
اشد، لذا ممكن است باتوماسیون اداري، قابلیت تعریف اكثریت سیستم ها و زیرسیستم هاي سازمان را دارا مي 

 سیستم هاي متفاوتي وجود داشته باشد.در كارتابل اسناد متفاوتي از 

 تاریخ دریافت مدرك را نمایش مي دهد. ستون هفتم:

مهلت باقیمانده پاسخگویي به نامه را نمایش مي دهد. ممكن است نامه با مهلت پاسخگویي ارسال  ستون هشتم:

 ( )  شده باشد، كه در اینجا بجاي كلمه اسرع وقت، زمان باقیمانده نمایش داده مي شود.

ادامه به  اختصار كه  منوي عملیات وجود دارد كه مي توان عملیاتي متفاوت بر روي مدرك اعمال كرد ستون نهم:
 توضیح داده مي شود.

 پاسخگویي به نامه 

نجام داده و در افرض كنید یك نامه اي براي شما ارسال شده و قرار است شما عملیاتي را بر روي نامه 
نمایید. مسیر زیر را  ارشناس بعدي ارسال كرده و یا نتیجه را به مدیر خود اعالمنهایت آن نامه را براي ك

 دنبال تا براحتي نتایج كار حاصل شود.
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پس از كارتابل خود مالحظه و در دستور كار خود قرار داده و س 817/95در اینجا قرار است م نامه شماره 
كرده تا سند باز  خارج گردد.  براي مشاهده اطالعات داخل نامه دریافت شده، بر روي شماره داخلي كلیك

 د كرد. شاهده خواهیگردد. با باز شدن سند شما متن سند و همچنین دكمه هایي در پایین صفحه م

دارك، چاپ و فاكس مدر ادامه، دكمه گردش مدرك، لیست هامش ها، تایید، ارجاع ، تایید و ارجاع، زنجیره 
 توضیح داده خواهد شد.

 

 :ارجاعات سند را به سه صورت ) گراف، جدول و درخت نمایش مي دهد(  گردش مدرك 
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چند شاخه در دست پیگیري باشد كه در این قسمت تمامي گردش ها به طور جداگانه نمایش داده هر مدرك مي تواند چند گردش داشته باشد یعني از 
در مشاهده مي شود و همچنین گردش مدرك را به چند صورت مي توان نمایش داد كه در زیر هر كدام از حاالت بطور مختصر توضیح داده مي شود.

 رجاعات افراد جانشین مي باشد.مشاهده شود، معرف ا  گردش مدرك، هركجایي كه آیكن 

 

 :ج مي شود. البته دستورات و اقدامات مربوط به این سند توسط افراد در این قسمت در لیست هامش ها
تورات سند نیز امكان چاپ از دس در همین قسمت نیز مي توان لیست كلیه هامش ها را مشاهده نمود.

  در این قسمت تعبیه شده است. 

 
 :اسناد مرتبط با این سند را در این قسمت مي توان مشاهده نمود. زنجیره مدارك 
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  :رد دیگري سند را فدر صورتي كه پایان نامه در كارتابل شما حادث شود و شما نیاز نباشد به تایید

عملكرد شما پایان این  بفرستید. فقط كافیست سند را تایید كرده تا از كارتابلتان خارج شده و در نتیجه
 شده باشد كار ثبت

  :رشناس دیگري براي در صورتي كه سند الزم است هنوز در كارتابل شما باقي بماند اما براي كاارجاع
استفاده مي كنید. در  اظهار نظر بفرستید و بعد شما نسبت به پاسح آن فرد تصمیم بگیرید از دكمه ارجاع

 ود.شنیز ارسال مي  این حالت سند در كارتابل شما باقي مانده اما براي كارشناس بعدي

  :ي ادامه اقدامات بایستي در صورتي كه كار سند در كارتابل شما به پایان رسیده است و براتایید و ارجاع
كارتابل شما خارج شده  به نفر بعدي ارسال شود، كافیست تایید و ارجاع را بفشارید. در این حالت سند از

 و براي كارشناس بعدي ارجاع مي شود.
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 پذیر است: سه طریق امكانانتخاب گیرنده به  :گیرندگان فهرستیرنده و اضافه كردن به انتخاب گ

 روههاي انتخاب از بین گروههاي همكار )این گروه توسط هر كاربر مطابق توضیحات قسمت گ
 همكار، قابل تعریف مي باشد(

  آنها ارجاع داشته  بهانتخاب از بین كلیه پرسنل مجاز )كلیه كاربراني كه شما مجاز هستید كه مدرك
 باشید، نمایش داده مي شوند(

 همان سرویس  انتخاب از بین سازمانهاي همكار )در صورتي كه شما مجوز ارجاع بین سازماني یا
FCF را داشته باشید) 

  با . رودبه كار مي بین گزینه هااي قرار دارد كه براي تغییر فهرست انتخاب گزینه لیستدر باالي
مربع كوچك كنار نام آن گروه یا كاربر عالمت  ههانام هریك از كاربران و یا گرو كلیك كردن روي

با كلیك كردن روي گزینه انتخاب شده، آن گزینه از . باشدخورده و نشان دهنده انتخاب شدن مي
. براي انتقال نام كاربر به قسمت سمت چپ، شودحالت انتخاب خارج شده و عالمت مربع پاك مي

پس از كامل شدن فهرست كلیك نمایید و یا روي نام آن 
 .روي دكمه اضافه كردن گیرنده كلیك كنید ،انتخاب

  سیستم، كلیه گیرندگان انتخاب شده را اضافه كرده و
هاي تكراري را با ارسال پیغامي براي شما حذف گزینه

ي در فهرست گیرندگان اضافه است ا اگر گزینه. كندمي
یك كردن روي دكمه حذف آن را انتخاب نموده و با كل

 .گیرنده گزینه اضافه را حذف كنید
  در صورت لزوم مي توانید با تایپ چند حرف از نام، نام

خانوادگي و یا سمت فرد مورد نظرتان و فشردن 
 وي را جستجو نمایید. ، Enterكلید

  یا آفالین در لیست كاربران، روشن بودن یا خاموش بودن آیكن مربوط به هر كاربر، نشانه آنالین
 بودن وي مي باشد.

  :پس از اضافه كردن گیرندگان هدف از ارجاع به هر گیرنده را در بخش نوع عمل مشخص  نوع عمل
تواند امضاء، پیشنهاد و نظر، مشاهده و رونوشت، یادآوري ، بایگاني، سایر موارد، هدف از ارسال مي. نماییممي

شود كه مدرك دركدام قسمت تعیین نوع عمل مشخص ميبا . ارجاعات دبیرخانه و درخواست جلسه باشد
 . كارتابل گیرنده خواهد نشست
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 :ي دهند، از آنها مي معموال مدیران هنگامي كه نامه اي را به سایر كاربران ارجاع م مدت زمان پاسخگویي
ه شده در مایش دادنخواهند كه در مدت زمان معیني به آن پاسخ دهند.براي این كار با كلیك بر روي آیكن 

 عكس، ستوني اضافه مي گردد كه در آن مهلت پاسخگویي مشخص مي گردد.
 این بخش، وارد  مي توانید رونوشت هاي ثبت صادره ي این مدرك را به كمك :رونوشت هاي ثبت صادره

 كنید.

 نکته! كليه عمليات تاييد، تاييد و ارجاع، ارجاع در دكمه تاييد پيشرفته قرار دارد.

  دستور ارجاع همان هامش است فقط با این  دستور ارجاع و توضيحات شخصی:تفاوت بين

 تفاوت كه فرد دریافت كننده قبل از باز كردن سند مي تواند آن هامش را در برگه دان كنار سند خود

مشاهده نماید و همه گیرندگان سند آن دستور ارجاع یا هامش را مشاهده مي نمایند. اما «  » 
 توضیحات شخصي را تنها فرد فرستنده و گیرنده مشاهده كرده و بصورت كامال خصوصي مي باشد.

 ایجاد نامه جوابیه به نامه 

جوابیه تهیه و جهت امضا براي  در بعضي مواقع نامه یا سند اي براي ما ارسال مي شود كه بایستي نامه
مدیریت ارسال شود. براي ایجاد جوابیه نامه تنها كافیست در زمان باز كردن سند، در دكمه هاي پایین 

را كلیك كنید. در ابتدا پنجره باز شده و ارتباط نامه جدید را با نامه  صفحه، دكمه 
 فعلي از شما مي پرسد.
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ي صفحه نامه اصلي تایید صفجه شما به دو تكه تبدیل مي شود. در باال با انتخاب نوع ارتباط و زدن دكمه
ستفاده از دكمه ارجاع او در پایین صفحه نامه جدید را مشاهده مي نماید. پس از آماده  سازي نامه جدید با 

دید شارید تا نامه جفآن را به فرد بعدي جهت امضا یا بررسي ارسال مي نمایید. و دكمه بستن پنجره را مي 
ا براي فرد بعدي ارسال بسته شود. حال نامه فعلي را با توجه به توضیح باال از كارتابل خود خارج كرده و ی

 مي نمایید.

 

 ارجاعات اشتباه 

ع را به اشتباه انجام ممكن است در یك زمان شما ارجاعي را ارسال كنید و به هر دلیلي متوجه شوید ارجا
كرده باشد، مي توانید ني كه فرد دریافت كننده هنوز آن سند را مشاهده داده اید. حال چه كنید. در صورت

 آن سند را بازگشت داده و به نفر جدید ارسال نمایید.

 وارد كارتابل ارجاعي شوید. (1

 وارد قسمت در دست اقدام شوید (2
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 آن را كلیك نمایید.  سند را پیدا كرده و منوي عملیات  (3

 ارجاع مدرك، ارجاع نمایید.به فرد جدید با استفاده از قسمت  (4

 
پس از انجام عملیات ارجاع، باید ارجاع اشتباه قبلي را حذف كنیم. پس مجدد بر روي منوي  (5

 كلیك كرده و اینبار گزینه مشاهده پیگیري را كلیك نمایید.  عملیات  
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قابل شتباه اپس از باز شدن پنجره مشاهده پیگیري، مشاهده یا عدم مشاهده توسط آن فرد  (6
ت داده و سپس آن تشخیص است. در اینجا در صورتي كه مشاهده نكرده باشد، ابتدا سند را برگش

 را حذف كنید.

 روال حركتي توسط چند تصویر زیر قابل مشاهده است.
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 سیستم پیام

 
كاربراني از مجموعه كاربران سازمان  یا فایل براياین سیستم براي ارسال پیام 

 : قسمت است چهارگیرد. این بخش شامل  ورد استفاده قرار ميالكترونیكي م
  :توانید یك پیام جدید این بخش مي كلیك كردن رويبا ارسال پیام جدید

پیام ها، بر خالف نامه هاي الكترونیكي، جنبه رسمي ندارند.شما همراه .ارسال كنید
را نیز پیوست و ارسال  Wordبا پیام مي توانید فایلهایي مانند عكس یا فایل 

نمایید.پس تكمیل موضوع و متن پیام، مي بایست گیرنده یا گیرندگان پیام را 
مشخص نمایید براي اینكار بر روي دكمه گیرندگان پیام كلیك نمایید و از صفحه 
باز شده، بر روي نام گیرنده، دوبار  كلیك نمایید تا به لیست پایین انتقال پیدا كند 

همچنین چنانچه گروه همكار نیز توسط كلیك نمایید. « تایید»ه و سپس بر دكم
آن گروه را انتخاب و كاربر تعریف شده باشد )از قسمت امكانات عمومي( مي توانید 

 به آنها نیز پیام ارسال نمایید.
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  :توانید پیامهاي ارسالي خود را مشاهده كنید. این بخش مي كلیك كردن رويبا جعبه پیامهاي ارسالي 

 توانید پیام هاي دریافتي را مشاهده كنید.با كلیك كردن روي این بخش ميعبه پیام هاي دریافتي: ج 

  :متن پیام،  »در  قسمت جستجوي این بخش مي توانید بر اساس یكي از گزینه هاي جستجوي پیام

 نید.در پیامهاي دریافتي ، ارسالي و یا هردو جستجو ك« موضوع پیام تاریخ ارسال/دریافت
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