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 تغيير دادن كلمه عبور

را انتخاب كنيد و از منوهاي سمت راست  بعد از ورود به برنامه از منوهاي باالي صفحه  

  .را انتخاب نماييد گزينه 

رد كردن اطالعات كلمه عبور  قبلي ، كلمه عبور جديد و تكرار كلمه عبور جديد براي تغيير كلمه عبور وا

  . ضروري است 

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

  

  نامه وارده 

  .نامه وارده نامه اي است كه از سازمان هاي ديگر وارد سازمان ما مي شود -

  . نامه وارده را انتخاب كنيد >نامه >ه وارده از مسير عملياتبراي مشاهده فرم نام

  :براي ثبت يك نامه وارده مراحل زير را انجام دهيد

  .خالصه ايي از موضوع نامه وارده را تايپ كنيد "موضوع نامه"در قسمت  - 1

  .، فرستنده نامه كه نام سازمان است را انتخاب كنيد "فرستنده "از قسمت - 2

پست نشان مي دهد، انتخاب -، بايد نام مدير را كه به صورت شخص"ارجاع گيرنده "از قسمت - 3

  . نماييد

  . ، شماره نامه و تاريخ نامه وارده  را تايپ نماييد "تاريخ نامه "و "شماره نامه "در قسمت - 4

  .را كليك كنيد "ثبت مشخصات نامه  "براي ثبت مشخصات نامه وارده گزينه  - 5
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  : نكته

در كنار اسامي انتخاب شده  عالمت . باه وارد نماييد در صورتيكه فرستنده و يا ارجاع گيرنده ،  را اشت(

و سپس از قسمت هاي مربوطه فرستنده و ارجاع را انتخاب نماييد تا اسم مربوطه حذف شده 

گيرنده مورد نظر را دستي وارد كرده و در ليست نمايش داده شده ، اسامي مورد نظر خود را انتخاب 

  . ) نماييد

  

از ليست  در پايين صفحه كليك نماييد و براي مشخص كردن متن نامه روي عالمت  _

  .اب نماييدگزينه پويش جديد را انتخ نمايش داده شده،

  
  :در صفحه بعد براي اسكن كردن نامه مراحل زير را انجام دهيد

  .، شماره نامه و يا خالصه اي از موضوع نامه را تايپ كنيد" شرح "در قسمت -1

 .، نام اسكنر را انتخاب نماييد"دستگاه پويشگر "از قسمت -2

 Scanروي دكمه .دبرنامه اسكنر براي شما باز مي شو. را كليك كنيد "پويش تصوير"گزينه  -3

 .كليك كنيد

 .را انتخاب نماييد "ثبت"گزينه  -4

 
  



 

 �

را انتخاب كرده و از ليست،  " "بعد از اين مراحل نامه را بايد ثبت  نماييد براي اين كار گزينه  _

  . را كليك نماييد  "ثبت"گزينه 

در اين مرحله بايد نامه را به مدير ) شماره دفتر خورده( شده حال شما نامه اي داريد كه ثبت دفتر  -

را انتخاب  "توزيع "كليك كرده و از ليست گزينه " "خود ارجاع دهيد براي اين كار بروي گزينه 

  .نماييد

  
  

  نامه صادره

  . نامه صادره نامه اي است كه به خارج از سازمان فرستاده مي شود -

  . نامه صادره را انتخاب كنيد >نامه >ره از مسير عملياتبراي مشاهده فرم نامه صاد

  

  :براي ثبت يك نامه صادره مراحل زير را انجام دهيد

  :در اين صفحه مشخصات زير را وارد كنيد

  .خالصه ايي از موضوع نامه صادره را تايپ كنيد "موضوع نامه "درقسمت - 1

پست نشان مي دهد، انتخاب -صورت شخص ، بايد نام مدير خود را كه به"امضاكننده "از قسمت - 2

  . نماييد

  .را انتخاب كنيد ) مثآل استانداري بوشهر(بايد گيرنده نهايي نامه  "گيرنده "ازقسمت - 3

پست - شخص.(نام اشخاص را انتخاب كنيد "رونوشت"اگر نامه داري رونوشت است بايد از قسمت  - 4

  )اشخاص

پست –پيگيري كند، در قسمت پيگيري كننده شخص  اگر مي خواهيد شخصي غير از شما نامه را - 5

  .اشخاص را انتخاب نماييد

  .را انتخاب كنيد "ثبت مشخصات نامه"گزينه - 6

  

  



 

 


  
اگر مي خواهيد نامه ي صادره اي را ثبت كنيد كه در جواب يك نامه وارده است كافي است بعد از ( * 

  . را انتخاب نماييد "نامه هاي مرتبط "ثبت مشخصات نامه،گزينه 

  :اين قسمت دو گزينه وجود دارد در

را انتخاب نماييد و شماره  "جديد"اگر به نامه وارده دسترسي نداريد مي توانيد گزينه :  - 1

                             .بايد نوع نامه را مشخص كنيد "نوع ارتباط "و تاريخ نامه وارده را به طور صحيح وارد كنيد و از قسمت

  
  .براي تاييد انتخاب نماييد را سپس دكمه  

  

اگر به نامه وارده دسترسي داشته باشيد گزينه انتخاب نامه را انتخاب نماييد و نامه :  - 2

را كليك نماييد با اين كار نامه صادره به نامه وارده لينك  "تاييد"وارده را جستجو كرده وسپس دكمه 

  .)مي شود

در پايين  روي عالمت نامه، در پايين صفحه، در ادامه مراحل قبل، بعد از ثبت مشخصات  -

  .از ليست الگو را انتخاب نماييدو صفحه كليك نماييد 
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. كليك  كنيد) انتخاب و ويرايش( الگوي مورد نظر را پيدا كرده وبر روي آيكن  كادر جديددر  -

  .را ببنديد Wordسپس برنامه . نامه را تايپ كرده و ذخيره نماييدباز شده ، Wordبرنامه  

  .را انتخاب كنيد) ثبت ارجاع( گزينه . به مدير خود بدهيد در اين مرحله بايد نامه را براي امضاء -

نام مديري كه به عنوان  "گيرنده"از قسمت . را مشخص كنيد "موضوع ارجاع"طبق شكل زير،  -

اگر نامه از طرف كارشناس به شما داده شده است بايد در (امضاكننده مشخص كرده ايد را انتخاب كنيد 

ام كارشناس انتخاب كنيد و كارشناس بعد از بررسي، نامه را جهت امضاء به مدير اين قسمت گيرنده را ن

  .)ارجاع مي دهد 

  .كليك نماييد)ارسال (  بر روي آيكن-11

  

  نامه داخلي 

  .نامه داخلي، نامه اي است كه در بين واحدهاي مختلف سازمان ردوبدل مي شود -

حتما بايد نام  "گيرنده نامه"اين تفاوت كه از قسمت  نامه داخلي نيز مانند نامه صادره مي باشد با

  .انتخاب شود)  پست-شخص(اشخاص  

  پيوست نامه

  : در نامه داخلي و يا صادره اگر نامه داراي پيوست باشد مراحل زير را انجام دهيد

  :پيوست نامه از نوع پرونده  - 1

بر روي كامپيوتر شما ذخيره شده است اگر پيوست نامه داراي فايلي است كه : بعد از تايپ نامه) الف

  .كنيدرا انتخاب  "پرونده "از ليست، را انتخاب نماييد و گزينه  بايد
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 از قسمت پرونده گزينه .نامي را به پيوست نامه خود دهيد "عنوان"در قسمت در صفحه جاري ) ب

ت ، سپس گزينه تاييد را زده تا پيوسكنيد انتخابفايل مورد نظر خود را  .كليك نماييدرا  "افزودن فايل"

  .را انتخاب نماييد "ثبت و بازگشت" در ادامه گزينه . نامه ثبت شود

  
  

  :پيوست نامه از نوع پويش - 2

را  "پويش  "از ليست، را انتخاب نماييد و ، گزينه اگر پيوست نامه بايد اسكن شود) الف

  .كنيدانتخاب 

پويش "از قسمت پويش . نامي را به پيوست نامه خود دهيد "عنوان"در صفحه جاري در قسمت ) ) ب

  .را انتخاب نماييد "جديد
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  .پويش نامه در بخش نامه وارده مراجعه نماييد به قسمت) ج

ا انتخاب نماييد تا پيوست ر "ثبت و بازگشت "نامه و بازگشت به صفحه قبل، گزينه پويشبعد از ثبت ) د

   .نامه ثبت گردد

  

  نحوه شماره كردن و چاپ نامه

  

 پرونده هاي كارتابل را >لبعد از اينكه نامه صادره و داخلي را براي امضاء ارجاع داديد، از مسير كارتاب

  .را انتخاب كنيد "پيگيري "گزينه. فهرست پروند هاي اصلي نمايش داده مي شود. انتخاب كنيد

  .در پرونده هاي پيگيري ارجاعات را به شما نشان مي دهد

  

اگر نامه توسط مدير مربوطه امضاء شده بايد . ، نامه مورد نظر كليك كنيد)مشاهده متن نامه( روي 

  .كنيد را ثبتآن 

  .انتخاب كنيد را براي ثبت نامه در زير كارتابل آيكن 

  

  .را انتخاب كنيد "ثبت "و سپس "اجراي عمليات اتوماتيك "از ليست گزينه

  .را انتخاب كنيد "توزيع"و سپس "اجراي عمليات اتوماتيك "براي ارجاع نامه، ليست گزينه

  

  :نكته

را  "چاپ نامه با امضاء"و سپس "جراي عمليات اتوماتيكا "براي چاپ نامه صادره از ليست گزينه

 Formatروي امضاء راست كليك كرده و گزينه . براي شما باز مي شود Wordبرنامه . انتخاب كنيد

Picture از پنجره، . را انتخاب كنيدLayout   را انتخاب كرده و روي گزينهBehind text   كليك

  .پنجره بسته شود را انتخاب كنيد تا OKدكمه . نماييد

  .امضاء را روي نام مدير خود برده و نامه را چاپ نماييد
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  فهرست نامه ها

  .فهرست نامه را انتخاب كنيد >نامه >ازعمليات, كليه نامه ها براي ديدن

 ازاين قسمت مي توانيد نامه ها را. نامه ها بصورت روزانه نمايش داده مي شود, درقسمت فهرست نامه

  .براساس يكي ازمشخصات نامه جستجو كنيد

نامه شويد ونامه را  براي ديدن نامه مي توانيد برروي موضوع نامه كليك كرده ، وارد صفحه مشخصات

  .ويرايش كنيد

  

  رزرو شماره نامه 

  .رزرو شماره نامه را انتخاب كنيد >نامه >براي رزرو شماره نامه، از مسير عمليات

  
  

فرمي براي شما باز .  را كليك كنيد براي رزرو شماره نامه جديد، گزينه 

  :بت كنيدمي شود كه درآن مي توانيد مشخصات رزرو شماره نامه جديد را ث

را كليك كنيد و دبيرخانه موردنظررا انتخاب  براي مشخص كردن دبيرخانه كافي است عالمت - 1

  .كنيد

  .بازه زماني -2. تاريخ مشخص -1:در بخش نوع تاريخ دو حالت را مي توانيد انتخاب كنيد  - 2

ص را انتخاب اگرتاريخ مشخ .بايد تاريخ و ساعت رزرو را مشخص كنيد "تاريخ نامه "در قسمت - 3

توجه داشته باشيد كه تاريخ (. كنيد، تاريخ و ساعت مشخصي را براي رزرو شماره نامه به سيستم دهيد

  .)وساعت آينده مورد تاييد سيستم نمي باشد

اگر بازه زماني را انتخاب كنيد، در اين قسمت بايد محدوده زماني را براي رزرو نامه به سيستم مشخص 

 .كنيد
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فهرست دفاتر فعال دبيرخانه . راكليك كنيدبراي مشخص كردن دفتركافي است عالمت  - 4

  .ررا انتخاب كنيدمنتخب درتاريخ نامه وارد شده نمايش داده مي شود و شما مي توانيد دفترمورد نظ

  .، تعداد شماره هاي رزرو را مشخص مي كنيد "تعداد نامه قابل رزرو"در قسمت  - 5

 و هاي به منظور رعايت ترتيب انديكاتور گزينه - 6

  .را انتخاب كنيد 

  .را كليك كنيد  ودرصورت انصراف گزينه  به منظورثبت  - 7

  

  
  

  :نكته 

را انتخاب نماييد و سپس تيك ) ثبت انديكاتور( گزينه  براي استفاده از شماره ي رزرو بايد(

: را زده و از ليست زير آن تاريخ رزرو  را انتخاب نماييد 

  
با اين كار سيستم شماره اي را به شما مي دهد كه در تاريخ . را انتخاب نماييد "تاييد"و سپس گزينه 

  .)مورد نظر رزرو كرده ايد
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   كارتابل

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

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

  .هاي سازماني شما وپرونده هاي كارتابل مربوط به هرپست است

  

  
  

 مشاهده ارجاع هاي انجام شده 

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

  . در كارتابل نگهداري مي شوند

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

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

  .شامل ارجاع هايي است كه شما براي ساير  پستها ارسال مي كنيد :  گيريپرونده پي

  .شامل ارجا ع هايي است كه ارسال نشده و ذخيره شده اند:  پرونده ياداشت شده

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

به صورت پيش . يك كنيدبراي مشاهده ارجاعات درون هر پرونده كافي است كه روي نام پرونده كل

  روز آخر موجود در آن پرونده كه شامل اطالعات فوريت ارجاع،مشاهده 3فرض فهرست ارجاعات 
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دريافت ، تاريخ مشاهده و نوع ارجاع / گيرنده ، موضوع ارجاع، تاريخ ارسال / نشده، فرستنده / شده

  .است نمايش داده مي شود

  پرونده پيگيري

  .ت آن را مشاهده نماييدنامه هايي كه از طرف شما ارجاع شده، مي توانيد در قسمت پيگيري ، وضعي

  :در اين پرونده، در كنار هر نامه يكي از سه چراغ زير وجود دارد

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

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

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

  .مشاهده نكرده اند

 فراخواني ارجاع

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

  .)شخص نبايد نامه را مشاهده كرده باشد

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

  .انتخاب كنيد
  

  چرخه  نامه

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

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

  جود در كارتابلجابجايي ارجاعات در پرونده هاي مو

براي اين كار ارجاعات مورد . به منظور دسته بندي ارجاع ها ، ميتوان ارجاع ها در پرونده ها جابجا كرد

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

   يد با كليك كردن روي گزينه در باالي كارتابل كليك كن براي انتخاب پرونده روي    
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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

 

 
 

  

  تعيين بازه زماني در كارتابل

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

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

و براي عقب بردن از   براي جلو بردن گزينه . را انتخاب كنيدكنيد و سپس گزينه 

  .استفاده كنيد  گزينه
  

  
  

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

  

  مشاهده مشخصات نامه همراه ارجاع 

العات نامه همراه ارجاع مي توان موس را روي موضوع ارجاع قرارداد و براي مشاهده سريع برخي از اط

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/ 
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