ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

راهﻧﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﺎدآور ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﺎدآور ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﺎدآور ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﯽﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ،در دورهﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ )روزاﻧﻪ ،ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و اﻋﻀﺎی ﭘﺮوژه
ﯾﺎدآوری ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ
ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﺎدآور ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﭘﺲ از آ ﻧﮑﻪ اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﺎدآور ﻣﺴﺎﻟﻪ را از ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را ﺑﻪ ﭘﺮوژهی ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ راﻫﺒﺮ ) (Adminﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮوژه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 .1ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽروﯾﻢ.
 .2ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 .3در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﻗﺴﻤﺖ ) (TABاﺑﺰارﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰ ﯾﻨﻪی »ﯾﺎدآور ﻣﺴﺎﻟﻪ« را ﻓﻌﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﯾﮏ ﺗﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﯾﺎدآور ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎ« ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮوژه اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻓﺰوﻧﻪی ﯾﺎدآور ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪی ﯾﺎدآور ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ:

 .1اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎدآورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
 .2در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﯾﺎدآوریﻫﺎ )ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ( ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ارﺳﺎل
ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
 .3در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دورهی ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﯾﺎدآورﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
 .4در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،روزﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در دورهی ﺗﻨﺎوب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎدآورﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ دورهی ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
اﻟﻒ( دورهی ﺗﻨﺎوب روزاﻧﻪ
•
•
•
•
•
•

ﻫﺮ روز
ﻫﺮ دو روز ﯾﮏﺑﺎر
ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﯾﮏﺑﺎر
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر روز ﯾﮏﺑﺎر
ﻫﺮ ﭘﻨﺞ روز ﯾﮏﺑﺎر
ﻫﺮ ﺷﺶ روز ﯾﮏﺑﺎر

ب( دورهی ﺗﻨﺎوب ﻫﻔﺘﮕﯽ
•
•
•
•
•
•
•

ﻫﺮ ﺷﻨﺒﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ
ﻫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ
ﻫﺮ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﻫﺮ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ
ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ

ج( دورهی ﺗﻨﺎوب ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
•
•
•
•
•

اول ﻫﺮ ﻣﺎه
دوم ﻫﺮ ﻣﺎه
ﺳﻮم ﻫﺮ ﻣﺎه
....
ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه

 .5در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدآورﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﮐﺪام ﻧﻘﺶﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
 .6در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدآورﻫﺎی ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮﺳﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﻪ ﻣﺴﯿﺮ راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻠﮕﺮام و ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﯾﺎدآور وﺟﻮد دارد.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﺎدآور ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﺎدآور ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دار ﯾﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎدآوری
ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮل آن اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﺳﺮ رﺳﯿﺪ آن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ در روز ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آ ﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز دار ﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﮔﺰ ﯾﻨﻪی »+
ﺟﺴﺘﺎرﺟﺪﯾﺪ« را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در آن ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺑﻮده ﻣﯽﺳﺎز ﯾﻢ.
در ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺟﺴﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮﺑﺎلﻫﺎی ﺷﮑﻞ ز ﯾﺮ اﺳﺖ:

* اﮔﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺒﺎرت >>ﻣﻦ<< را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد او ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺎم ﺧﺎﺻﯽ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﺑﺎن ،ﮐﺎرﻫﺎی آن ﻓﺮد ﯾﺎدﺷﺪه
ﯾﺎدآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .1ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺴﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،دورهی ﺗﻨﺎوب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜًﻼ اﮔﺮ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺷﻨﺒﻪی ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎدآوری ﺷﻮد ،دورهی ﺗﻨﺎوب را ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﻘﺪار را »ﻫﺮ
ﺷﻨﺒﻪ« ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 .2در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ،ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎدآورﻫﺎ را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻧﻘﺶ ،ﯾﺎدآورﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺴﺘﺎری ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژهی ﻣﺎ
آن ﻧﻘﺶ را دارﻧﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
 .3ﮔﺎم آﺧﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪی ارﺳﺎل ﯾﺎدآوری اﺳﺖ .ﭘﯽﮔﯿﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارد ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎدآوریﻫﺎ را ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ) .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ،
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ(.

