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 تغيير دادن كلمه عبور

را انتخاب  را انتخاب كنيد و از منوها گزينه  ابتدا از باالي صفحه   

  .نماييد

كلمه عبور جديد و تكرار كلمه عبور جديد براي تغيير كلمه عبور وارد كردن اطالعات كلمه عبور  قبلي ، 

  . ضروري است 

  .را كليك كنيد      و رد صورت انصراف گزينه    به منظور ثبت گزينه 

  
  

   كارتابل

ازمسير  مشاهده نامه هايي كه به شما ارجاع شده است كافي است گزينه  براي

شما نمايش خواهد داد كه شامل پست سيستم مشابه شكل زير به .كارتابل را انتخاب كنيد >عمليات 

  .هاي سازماني شما وپرونده هاي كارتابل مربوط به هرپست است
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 مشاهده ارجاع هاي انجام شده  

به هر يك از پستهاي سازماني معتبر پرسنل سازمان ، كارتابلي  اختصاص مي يابد كه ارجاعات پرسنل  

  . در كارتابل نگهداري مي شوند

  : فهرست پروند هاي اصلي شامل . فرض در پرونده هايي قرار دارند ارجاع به صورت پيش

  .شامل ارجاع هايي است كه براي شما ارسال شده است:  پرونده جاري

  .شامل ارجاع هايي است كه شما براي ساير  پستها ارسال مي كنيد :  پرونده پيگيري

  .خيره شده اندشامل ارجا ع هايي است كه ارسال نشده و ذ:  پرونده ياداشت شده

  .شامل ارجاع هايي است كه حذف شده اند:  پرونده حذف شده

به صورت پيش . براي مشاهده ارجاعات درون هر پرونده كافي است كه روي نام پرونده كليك كنيد

روز آخر موجود در آن پرونده كه شامل اطالعات فوريت ارجاع،مشاهده  3فرض فهرست ارجاعات 

دريافت ، تاريخ مشاهده و نوع ارجاع / يرنده ، موضوع ارجاع، تاريخ ارسال گ/ نشده، فرستنده / شده

  .است نمايش داده مي شود

  

  خواندن نامه از پرونده جاري

  .كليك كنيد در كارتابل خود نامه مورد نظر براي خواندن نامه اي كه به شما ارجاع شده بر روي 

 ).(نه هاي نامه بعدي و نامه قبلي استفاده كنيد براي مشاهده نامه هاي ديگر خود مي توانيد از گزي

  
  



 

�  

  .را انتخاب كنيد "ارجاع مرتبط" ي ارجاع نامه به شخص ديگر، گزينه برا

در صفحه اي كه در شكل نشان داده شده، در قسمت موضـوع ارجـاع، پـارافي كـه روي نامـه بـه صـورت        

نام بايد به صورت .(رنده نامه را انتخاب كنيددستي نوشته مي شد، تايپ كنيد و در قسمت گيرنده، نام گي

  .در پايان براي ارجاع نامه گزينه ارسال ارجاع را انتخاب كنيد .)پست باشد-شخص

  
 :نامه اي كه از نوع الگو است

  .نامه اي كه از طرف شما نوشته شده است و از طرف دبيرخانه جهت بررسي به شما ارجاع شده است 

 .هايي بر روي موضوع ارجاع نامه مورد نظر كليك كنيدبراي خواندن چنين نامه 

كردن پيغامي كه  OKبا .كليك كنيد روي آيكن . در زير كارتابل مشخصات نامه نشان داده مي شود

  .باز مي شود Wordنشان داده مي شود، برنامه 

  .ايل را ببنديدبعد از خواندن و در صورت نياز ويرايش كردن متن نامه، تغييرات را ذخيره نماييد و ف

  :در اين مرحله بايد نامه را براي امضاء به مدير خود ارجاع دهيد

در قسمت موضوع ارجاع، جهت امضاء را تايپ .كليك كنيد "ارجاع مرتبط"براي اين كار بر روي آيكن

  .كليك كنيد) ارسال( كنيد و در قسمت گيرنده، نام مدير خود را انتخاب كنيد و بر روي گزينه 

  
نام مديري را كه در اين قسمت مشخص مي كنيد بايد با نام امضاء كننده اي كه دبيرخانه مشخص : نكته

  .كرده يكي باشد
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  پرونده پيگيري

  .نامه هايي كه از طرف شما ارجاع شده، مي توانيد در قسمت پيگيري ، وضعيت آن را مشاهده نماييد

  :اغ زير وجود دارددر اين پرونده، در كنار هر نامه يكي از سه چر

  .نشان دهنده اين است كه گيرنده، نامه را مشاهده كرده است : 

  .نشان دهنده اين است كه گيرنده، نامه را مشاهده نكرده است: 

نشان دهنده اين است كه تعدادي از گيرندگان، نامه را مشاهده كرده و تعدادي ديگر نامه را : 

  .مشاهده نكرده اند

 فراخواني ارجاع

.( گر نامه اي را به اشتباه ارجاع دهيد، در قسمت پيگيري، مي توانيد از كارتابل شخص بيرون بكشيدا

  .)شخص نبايد نامه را مشاهده كرده باشد

را ) فراخواني ارجاع( در زير كارتابل آيكن . براي اينكار بر روي موضوع ارجاع كليك كنيد

  .انتخاب كنيد

  نامه چرخه 

، روي موضوع ارجاع نامه مورد نظر كليك )نامه در كارتابل چه شخصي است( براي ديدن چرخه نامه

روي گزينه چرخه نامه راكليك وازليست . را انتخاب كنيد در زير كارتابل آيكن . كنيد

  .نماييد

  جابجايي ارجاعات در پرونده هاي موجود در كارتابل

براي اين كار ارجاعات مورد . ه ها جابجا كردها ، ميتوان ارجاع ها در پروند به منظور دسته بندي ارجاع

كنار ارجاعات مورد نظر كه قصد جابجايي انها را داريد كليك كنيد   نظر را پيدا كنيد روي عالمت   

 در باالي كارتابل كليك كنيد با كليك كردن روي گزينه  براي انتخاب پرونده روي    

مثال شما مي توانيد نامه هايي كه در پرونده جاري  .ارجاعات منتخب در پرونده مورد نظر قرار مي گيرند

  .  خوانده شده اند را به پرونده حذف شده ارسال نماييد

  

  

 



 

�  

 

 عيين بازه زماني در كارتابل ت

نمايش روز آخر موجود در پرونده هاي كارتابل  3سيستم به صورت پيش فرض فهرست ارجاعات 

باالي كارتابل بازه زماني مورد نظر را تعيين در  "تا تاريخ"و  "از تاريخ "ميدهدبا كليك كردن اطالعات

و براي عقب بردن از   براي جلو بردن گزينه . را انتخاب كنيدسپس گزينه  كنيد و

 .استفاده كنيد  گزينه

  

 
  

  .غير فعال نمايش داده مي شود   در صورتي كه تاريخ جاري بيشتر باشد گزينه  

 

  مشاهده مشخصات نامه همراه ارجاع 

ن موس را روي موضوع ارجاع قرارداد و براي مشاهده سريع برخي از اطالعات نامه همراه ارجاع مي توا

اطالعات نمايش داده . نمايش داده خواهد شد    tooltipمشخصات نامه هاي همراه ارجاع  به صورت 

شده ،موضوع نامه ، فرستنده نامه ، گيرنده نامه ، شماره ثبت در دفتر، شماره نامه ، تاريخ نامه ، سابقه دار 

  . نامه مي باشد/ 

 

  ه هاي كار تابل مديريت پروند

سيستم فرمي مشابه شكل . را انتخاب كنيد  پرونده هاي كارتابل مديريت>كارتابل> از مسير عمليات  

  . كه شامل پست هاي سازماني كاربر در سيستم مي باشد . زير را به شما نمايش خواهد داد

رونده هاي اصلي سيستم فهرست پ. را كليك كنيد  پست سازماني مورد نظر را انتخاب و گزينه 

  . كارتابل را نمايش مي دهد
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 پرونده كارتابل جديد تعريف

 
  . مي توان براي دسته بندي بهتر كارهاي درون كارتابل از پرونده ها استفاده كرد

اگر بخواهيم پرونده جديد تعريف كنيم بايد اين پرونده زير شاخه يكي از پرونده هاي اصلي باشد به 

وارد  .ريف پرونده جديد ابتدا روي يكي از پرونده هاي اصلي كارتابل كليك كنيدهمين دليل براي تع

راكليك   فهرست پرونده هاي موجود در آن پرونده اصلي مي شويد، سپس گزينه

اين .فرمي براي شما باز مي شود كه در آن مي توانيد مشخصات پرونده جديد را ثبت كنيد.كنيد

 .ونده باالتراستمشخصات شامل پرونده كارتابل وپر

  

 .براي تعريف پرونده جديد وارد كردن پرونده كارتابل وپرونده باالترضروري است

  

  .راكليك كنيدوپرونده باالتر راانتخاب كنيدبراي مشخص كردن پرونده باالتر كافي است عالمت 

 .راكليك كنيد درصورت انصراف گزينه  به منظور ثبت گزينه 

  

 
 

  ابلويرايش پرونده كارت

سيستم اطالعات پرونده . كنيد براي ويرايش كارتابل كافيست پرونده مورد نظرراپيداكنيدوروي 

  .رابه حالت قابل ويرايش به شما نمايش مي دهد وشما امكان ويرايش خواهيد داشت

 .امكان ويرايش پرونده هاي اصلي كارتابل وجود ندارد• 

  



 

٨  

  

  

  شخصي جديد تعريف پرونده

ابتدابايد درفهرست پرونده هاي شخصي , درسيستم مورد استفاده قرار مي گيرند شخصي كه پرونده

  .معرفي شوند 

 >پرونده شخصي >مشاهده فهرست پرونده هاي شخصي تعريف شده كافي است ازمسيرعمليات براي

  .سيستم فرمي مشابه شكل زير به شما نمايش خواهد داد . مديريت پرونده هاي شخصي را انتخاب كنيد 

  

فرمي براي شما باز مي شود كه . را كليك كنيدتعريف پرونده شخصي جديدگزينه  براي

اين مشخصات شامل پرونده وپرونده . درآن مي توانيد مشخصات پرونده شخصي جديدرا ثبت كنيد

  .باالتر است

  .راكليك كنيد وپرونده باالتر را انتخاب كنيدپرونده باالتر كافي است عالمت  مشخص كردن براي

  .را انتخاب كنيد ثبت پرونده گزينه  براي

  

 نامه  به پرونده شخصي  ارسال

  

  :ارسال نامه به پرونده اي كه درست كرده ايد بايد مراحل زيرراانجام دهيد براي

 

 .كارتابل پرونده هاي كارتابل را انتخاب كنيد  درقسمت- 1

  .موضوع ارجاع نامه موردنظر كليك كنيد  برروي- 2

ا انتخاب كرده وازليست برروي گزينه قراردادن درپرونده شخصي راكليك ر گزينه- 3

  .نماييد
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 .را انتخاب كنيد  درصفحه اي كه به شما نشان داده مي شود، گزينه- 4

  

 .اول نام خود و از ليست دوم پرونده مورد نظررا انتخاب كنيد ازليست- 5

  

  
 

  .رپرونده مورد نظرقرار مي گيرد با اين كار،نامه د.راكليك نماييد   گزينه- 6

 

  پرونده شخصي

  

پرونده هاي شخصي را انتخاب كنيد با انتخاب هرپرونده اي كه درست >پرونده  >عمليات ازقسمت

كرده ايد تمام نامه هايي راكه ازقسمت قبل به پرونده ارسال نموده ايد رامشاهده مي كنيد ودراين 

  .اع دهيدقسمت مي توانيد نامه راببنديد وياارج
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