
 

        

 ارسال پیش نویس  آموزشفرم 

 اریخ:ت
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 5  از    1 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

 ارسال پیش نویس: 

 شود. از این گزینه استفاده می به افراد داخل واحدی که سمت شخص در آن می باشد،  پیش نویسبرای ارسال 

  گزینه ها باید به ترتیب زیر پر شوند:

A. :تب اطلاعات اصلی 

 :می  اینجامورد نظر در دبیرخانه باشد، باتوجه به انتخاب  مختلف دارای سمت می در چند واحداگر شخص  دبیرخانه

 مرتبط را مشاهده نماید. سمتها و گیرندگان پیش نویستواند 

 :گیرندگان باشد، باتوجه به انتخاب سمت مورد نظر در منوی کارمند می تواند  چند سمتاگر شخص دارای  کارمند

 مرتبط را مشاهده نماید. پیش نویس
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  :شخص قادر به انتخاب افراد واحد مرتبط می باشد.گزینه کارمندباتوجه به سمت انتخابی در گیرنده پیش نویس ، 

 :نام خانوادگی فرد مورد نظر تایپ شود، تمامی سمتهای آن فرد نمایان می گردد. سمت موردنظر  اگر امضا کننده نامه

 را انتخاب می کنیم.

 :می توان اشخاصی که قرار است اصل و رونوشت نامه برایشان ارسال گردد  دکمه انتخاببا زدن  گیرندگان نهایی نامه

 ، مشخص نمود. 

 .می شوندمشاهده  با آن سمت، گیرندگان مرتبط کنندهسمت انتخابی امضا باتوجه به  نکته:

  :انتخاب کلمات درست و کلیدی در این قسمت برای موضوع نامه مهم می باشد. در آینده برای جستجوی نامه موضوع

یا کلماتی مثل ابلاغ و حکم یا .. در این بخش -مکان-)درج نام شخصاز کلمات کلیدی این بخش استفاده خواهد شد.

 خواهد داشت(کارکرد 

B.  متن هایفایلتب: 

  :در اینجا الگوی نامه موردنظر را انتخاب می شود. دکمه اضافه کردن به الگوهای پر کاربرد برای دسترسی الگوی نامه

 سریع در آینده به آن الگو استفاده می شود.
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 اریخ:ت

 شماره:

 پیوست:

 71/08/7316  تاریخ تدوین: اطلاعاتفناوری واحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع
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 دکمه با انتخاب بعد از انتخاب الگوی نامه دکمه ذخیره زده می شود. سپس : دکمه جاگذاری مشخصات نامه

را  دکمه ویرایشج متن دربرای  .نام امضا کننده و گیرندگان نامه در متن جاگذاری می گردد جاگذاری مشخصات نامه

 می زنیم.

 

  را می زنیم. دکمه ثبتو سپس  دکمه ذخیرهبعد از درج متن نامه 

  :برای ثبت نامه هایی که متن آنها یک نامه از خارج سازمان یا نامه ای دستنویس می باشد، که باید اسکن دکمه اسکن

 شود از دکمه اسکن برای درج در فایل متن استفاده می شود.

 اگر متن نامه باید فایلی باشد که در سیستم قبلا ذخیره شده است)مثل فایل : دکمه جستجوpdf  یاjpg (  از این

 استفاده می شود.گزینه 

A.  پیوست هاتب: 

 نامه دارای پیوست باشد، برای درج فایلهایی که قبلا در سیستم ذخیره سده است از این دکمه اگر : دکمه جستجو

  استفاده می شود.
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 اگر بخواهیم فیلهایی را در همان زمان اسکن و پیوست نامه نماییم از این دکمه استفاده می شود. : دکمه اسکن 

  برای حذف یک فایل از لیست پیوستها، ابتدا فایل را انتخاب و دکمه حذف زده می شود. حذف:دکمه 
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زده می شود. حال پیش نویس ارسال شده و  دکمه ثبتبعد از اطمینان از درستی اطلاعات اصلی، فایل متن و پیوستها 

 مشاهده نمود. کارتابل پیش نویسهای ارسالیمی توان آنرا در 

 


