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 23 ................................................................................................................................................................. سند شیرایو 3-9
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 24 ..................................................................................................................................................سند نسخه مشاهده 3-11
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 72 ............................................................................................................................................................... کاربر مشاهده 5-7
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 75 .............................................................................................................................................................. کاربر یابیباز 5-10
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 86 .............................................................................................................................................................. امیپ مشاهده 5-26

 86 .................................................................................................................................................................. امیپ حذف 5-27
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 90 ........................................................................................................................................................ سازمان مشاهده 5-31
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 106 ........................................................................................................................................... یسازمان سمت حذف 5-51
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 108 ................................................................................................................................. یسازمان سمت سطح جادیا 5-53

 109 .......................................................................... یسازمان یهاسمت سطوح یوجوجست و ستیل مشاهده 5-54
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 125 ..............................................................................................................................ییایجغراف واحد نوع مشاهده 5-73

 125 .............................................................................................................................. ییایجغراف واحد نوع شیرایو 5-74
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 14 ................................................................... هیپا اطالعات - اسناد تیریمد یبسته کاربرد موارد مدل -6 شکل

 15 ............................................................................................ ندیفرآ تیریمد یبسته کاربرد موارد مدل-7 شکل

 16 .......................................................................................... کاربران تیریمد یبسته کاربرد موارد مدل-8 شکل
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 10 ..................................................................................................................... اصطالحات و فیتعار -1 جدول
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 اصطالحاتتعاریف و   1 بخش
 تعاریف و اصطالحات -1جدول 

 توضیح عبارت

 اطالعات نگهداشت
شود، منظور انجام عملیات هرجا در مستند اشاره به مدیریت موردکاربرد می

 باشد.وجو، حذف، ویرایش و بازیابی مورد کاربرد میایجاد، لیست، جست

 خارجی سیستم
 ارایه هایسرویس از و شده وصل سیستم به بیرون از است قرار که سیستمی هر

 کند. استفاده آن توسط شده
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 مرور کلی  2 بخش

 گرهای اصلی سیستمکنش 1-2

نیز شرح مختصری بر هر  1جدول اند. در بندی شدهاستخراج و دسته 1شکل گرهای اصلی سیستم مطابق کنش

 ه است.گرها داده شدیک از این کنش

کاربر سیستم

مدیر سیستمکاربر عادی سیستم

سیستم خارجی

 

 گرهای اصلی سیستم مدیریت اسنادکنش -1شکل 

 

 گران اصلی سیستمتوصیف کنش -2جدول 

 توصیف نام

 شوند.کلیه کاربران که اجازه ورود به سیستم را دارند کاربر سیستم محسوب می سیستم کاربر

 سیستم مدیر
مسئولیت نگهداری اطالعات پایه، مدیریت کاربران و سطوح دسترسی و همچنین 

 کارهای مربوط به مدیریت فرآیند مانند طراحی مدل فرآیند را بر عهده دارد.

 عادی کاربر

 سیستم

ی اسناد، ها و مشاهدههر کاربری که با امکانات اصلی سیستم از جمله پیمایش در پوشه

کند. همچنین کارهای فرآیندی مانند ارگذاری اسناد، ایجاد پوشه و ...، کار میدریافت و ب

 ها را برعهده دارد.مشاهده کار و ثبت اقدام برای آن

 خارجی سیستم
هر سیستمی که قرار است از برخی از امکانات سیستم مدیریت اسناد، مانند بارگذاری، 

 وجوی اسناد، استفاده کند.دریافت و جست
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 ی اجمالیبررس 2-2

 ها آورده شده است. اند. موارد کاربرد هر یک از بستههایی تقسیم شدهبه بسته 2شکل موارد کاربرد مطابق 

 

 های اصلی تحلیلبسته -2شکل 
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 مدل موارد کاربرد مدیریت اسناد 1-2-2

 عملیات سند –مدیریت اسناد 

 

 عملیات سند -ی مدیریت اسنادوارد کاربرد بستهمدل م -3شکل 
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 اطالعات پایه –مدیریت اسناد 

 

 اطالعات پایه - اسناد تیریمد یبسته کاربرد موارد مدل -4شکل 
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 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 مدل موارد کاربرد مدیریت فرآیند 2-2-2

 

 یریت فرآیندمد یبسته کاربرد موارد مدل-5شکل 
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 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 مدل موارد کاربرد مدیریت کاربران 3-2-2

 

 کاربران تیریمد یبسته کاربرد موارد مدل-6شکل 
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 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 بسته مدیریت اسناد  3 بخش

 ایجاد پوشه 1-3

 ایجاد پوشه کاربرد مورد

 پوشه ایجاد کند.تواند در مسیر مورد نظر کاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با انتخاب مسیر مورد نظر، درخواست ایجاد پوشه جدید را به  .1

 کند.سیستم ارسال می

ها و غیره را به کاربر نمایش محرمانگی، دسته سیستم فیلدهای اطالعاتی پوشه از جمله نام، سطح .2

 دهد.می

 کند.کاربر فیلدهای اطالعاتی را تکمیل کرده و درخواست ذخیره اطالعات را به سیستم ارسال می .3

 سازد.شده میای با فیلدهای اطالعاتی تعیینسیستم در مسیر مورد نظر، پوشه .4

 شود.اهم میاین امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فر

 شده در مسیر مورد نظر ایجاد شده است.یک پوشه با فیلدهای اطالعاتی تعیین نهایی شرایط
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 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 ویرایش پوشه 2-3

 ویرایش پوشه کاربرد مورد

 ی مورد نظر خود را ویرایش کند.تواند اطالعات پوشهکاربر می خالصه

 اولیه شرایط
 کاربر وارد سیستم شده باشد. .1

 باشد.پوشه قفل نشده  .2

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

ی مورد نظر خود، درخواست ویرایش آن کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و انتخاب مسیر و پوشه .1

 کند.پوشه را به سیستم ارسال می

نشان ها و غیره را به کاربر سیستم فیلدهای اطالعاتی پوشه از جمله نام، سطح محرمانگی، دسته .2

 دهد.می

کاربر فیلدهای اطالعاتی مورد نظر خود را تغییر داده و درخواست ذخیره تغییرات را به سیستم ارسال  .3

 کند.می

 کند.روزرسانی میسیستم فیلدهای اطالعاتی پوشه را ذخیره کرده و به .4

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می

 اند. روزرسانی شدهی مورد نظرِ کاربر، ویرایش و بهاطالعاتی پوشهفیلدهای  نهایی شرایط
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 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 محتوای پوشه مشاهده 3-3

 محتوای پوشه کاربرد مورد

 ی مورد نظر را مشاهده کند.تواند محتوای پوشهکاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

ی مورد نظر، درخواست مشاهده محتوای کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با انتخاب مسیر و پوشه .1

 کند.آن پوشه را به سیستم ارسال می

 دهد.شده را به کاربر نشان میسیستم محتوای پوشه انتخاب .2

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می

 ربر محتوای پوشه مورد نظر خود را مشاهده کرده است.کا نهایی شرایط

 

 حذف پوشه 4-3

 حذف پوشه کاربرد مورد

 ی مورد نظر خود را حذف منطقی کند.تواند پوشهکاربر می خالصه

 اولیه شرایط
 کاربر وارد سیستم شده باشد. .1

 پوشه در حال حاضر حذف منطقی نشده باشد. .2

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و انتخاب مسیر و پوشه مورد نظر، درخواست حذف آن پوشه را به  .1

 کند.سیستم ارسال می

 کند.ی مورد نظر را حذف منطقی میسیستم پوشه .2

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می

 است. حذف منطقی شدهی مورد نظر کاربر پوشه نهایی شرایط
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 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 بازیابی پوشه 5-3

 بازیابی پوشه کاربرد مورد

 است، بازیابی کند.ی مورد نظر خود را که حذف منطقی شدهتواند پوشهکاربر می خالصه

 اولیه شرایط
 کاربر وارد سیستم شده باشد. .1

 پوشه در حال حاضر حذف منطقی شده باشد. .2

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

دهد که کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر مورد نظر، به سیستم درخواست می .1

 اند، نمایش دهد.هایی را که در مسیر مورد نظر حذف منطقی شدهپوشه

 دهد.شده در مسیر مورد نظر را نشان میهای حذفسیستم به کاربر پوشه .2

 کند.اب کرده و درخواست بازیابی آن را به سیستم ارسال میی مورد نظر را انتخکاربر پوشه .3

 کند.ی مورد نظر را بازیابی میسیستم پوشه .4

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می

 شود.بود، بازیابی می پوشه مورد نظر که حذف منطقی شده نهایی شرایط

 

 ایجاد سند 6-3

 ایجاد سند کاربرد مورد

 تواند در پوشه مورد نظر، یک سند جدید ایجاد کند.کاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد با پیمایش به مسیر دلخواه، درخواست ایجاد سند جدید  .1

 کند.ارسال میمورد نظر خود را به سیستم 

دهد. ای شامل فیلدهای اطالعاتی مورد نیاز برای ایجاد سند را به کاربر نشان میسیستم صفحه .2

 این فیلدها عبارتند از: 

 )نام: عنوان سند )اجباری 
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 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 )فایل: برای ایجاد سند الزم است فایل سند حتما بارگذاری شود. )اجباری 

 د. با انتخاب نوع سند، فیلدهای نوع سند: هر سند باید یک نوع سند داشته باش

شود. در صورت مخصوص به آن نوع سند )در صورت وجود( نمایش داده می

بودن، هر یک از این فیلدها باید هنگام ایجاد یا ویرایش سند مقداردهی اجباری

 شوند. )اجباری(

  سطح محرمانگی: با توجه به سطح محرمانگی سمتِ کاربر، کاربر مجاز به تعیین

 رمانگی برای سند است. )اجباری(سطح مح

 تواند در چند دسته قرار گیرد.ها: سند می1دسته 

 تواند چند کلیدواژه داشته باشد. ها: هر سند می2کلیدواژه 

 خالصه: شرح مختصر سند 

ی سند)های( جدید را به سیستم ارسال کاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیره .3

 کند.می

ی سند یکتا به آن تخصیص داده و آن را به جدید را ذخیره کرده، یک شناسهسیستم سند  .4

 کند.لیست اسناد اضافه می

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می

 سند مورد نظر کاربر، در مسیر دلخواه ایجاد شده است. نهایی شرایط

 

  

                                           
1 Category 
2 Keyword 
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 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 مشاهده اطالعات سند 7-3

 اطالعات سندمشاهده  کاربرد مورد

 تواند کلیه اطالعات یک سند را مشاهده کند.کاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

ی سند مورد کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر مورد نظر، درخواست مشاهده .1

 کند.به سیستم ارسال مینظر خود را 

سیستم کلیه فیلدهای اطالعاتی سند از جمله: شناسه سند، نام، فرمت، حجم، نوع سند، سطح  .2

کننده چنین فیلدهای ردیابی از جمله: ایجادکننده، زمان ایجاد، آخرین ویرایشمحرمانگی و غیره و هم

 دهد.و زمان آخرین ویرایش را به کاربر نشان می

 شود.ی سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم میاین امکان برا 

 کلیه اطالعات یک سند، به کاربر سیستم نشان داده شده است. نهایی شرایط

 

 دریافت سند 8-3

 دریافت سند کاربرد مورد

 کند.کاربر سند مورد نظر خود را دریافت )دانلود( می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر و انتخاب سند مورد نظر درخواست دریافت  .1

 کند.فایل سند را به سیستم ارسال می

 کند.سیستم فایل سند را به وی ارسال می .2

 شود.روز میبه تعداد دفعات دانلود سند توسط سیستم در یک فیلد اطالعاتی .3

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می
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 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 فایل مورد نظر کاربر، توسط وی دریافت شده است. نهایی شرایط

 

 ویرایش سند 9-3

 ویرایش سند کاربرد مورد

 تواند اطالعات سند مورد نظر خود را ویرایش کند.کاربر می خالصه

 اولیه شرایط
 سیستم شده باشد.کاربر وارد  .1

 سند توسط کاربر دیگری قفل نباشد. .2

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر و انتخاب سند مورد نظر و با انتخاب گزینه  .1

 کندویرایش، درخواست ویرایش آن سند را به سیستم ارسال می

ی فیلدهای اطالعاتی ممکن برای ویرایش سند از جمله: نام، فایل، نوع شامل کلیهای سیستم صفحه .2

ها به کاربر ی سند را همراه با مقادیر فعلی آنها و خالصهها، کلیدواژهسند، سطح محرمانگی، دسته

 دهد.سیستم نشان می

جدید، درخواست ویرایش را کاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود و یا با بارگذاری فایل سند  .3

 کند.به سیستم ارسال می

 کند.سیستم تغییرات را بر روی نوع سند مورد نظر اعمال کرده و سابقه تغییرات سند را نیز ثبت می .4

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می

 سند مورد نظر کاربر، ویرایش شده است. نهایی شرایط
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 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 های سندنسخه مشاهده 10-3

 های سندنسخه مشاهده کاربرد مورد

 های مختلف یک سند را مشاهده کند.تواند لیست نسخهکاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

ی آن، از انتخاب سند مورد نظر و مشاهدهکاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر و  .1

های مختلف سند را به سیستم ی تاریخچه، درخواست مشاهده لیست نسخهی مشاهدهطریق گزینه

 کند.ارسال می

 دهد.سیستم لیستی شامل نسخه)های( مختلف آن سند را به کاربر نشان می .2

 .شوداین امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می 

 های یک سند به کاربر نشان داده شده است.لیست نسخه نهایی شرایط

 

 سند نسخه مشاهده 11-3

 های سندنسخه مشاهده کاربرد مورد

 تواند جزییات یک نسخه از سند مورد نظر را مشاهده کند.کاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 خارجیکاربر عادی سیستم، سیستم  عامل

 اصلی روند

های مختلف سند، با انتخاب ی لیست نسخهی تاریخچه و مشاهدهکاربر پس از درخواست مشاهده .1

 کند.ی آن نسخه از سند را به سیستم ارسال میی مورد نظر، درخواست مشاهدهنسخه

ند، سیستم کلیه فیلدهای اطالعاتی آن نسخه سند از جمله: شناسه سند، نام، فرمت، حجم، نوع س .2

چنین فیلدهای ردیابی از جمله: ایجادکننده، زمان ایجاد، آخرین سطح محرمانگی و غیره و هم

 دهد.کننده و زمان آخرین ویرایش را به کاربر نشان میویرایش

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می
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 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 
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 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 د، به کاربر نشان داده شده است.جزییات و اطالعات مربوط به یک نسخه از سن نهایی شرایط

 

 پیمایش اسناد 12-3

 پیمایش اسناد کاربرد مورد

 های موجود در سیستم را پیمایش کند.تواند اسناد و پوشهکاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

 کند.اسناد، درخواست پیمایش اسناد را به سیستم ارسال میکاربر از طریق منوی پیمایش  .1

 دهد.( قرار میrootسیستم کاربر را در مسیر ریشه ) .2

 کند.کاربر با انتخاب پوشه مورد نظر، درخواست مشاهده محتوای پوشه را به سیستم ارسال می .3

 دهد.ها( را به کاربر نشان میسیستم محتوای آن پوشه )شامل اسناد و پوشه .4

 توانند تکرار شوند. می 4و  3راحل م .5

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می

 ها را پیمایش کرده است.کاربر اسناد و پوشه نهایی شرایط
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 حذف سند 13-3

 حذف سند کاربرد مورد

 تواند سند مورد نظر خود را حذف منطقی کند.کاربر می خالصه

 اولیه شرایط
 وارد سیستم شده باشد.کاربر  .1

 سند توسط کاربر دیگری قفل نباشد. .2

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر و انتخاب سند مورد نظر با انتخاب گزینه  .1

 کند.حذف، درخواست حذف آن سند را به سیستم ارسال می

 کند. شده را حذف منطقی میسیستم سند انتخاب .2

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می

 سند مورد نظر کاربر حذف منطقی شده است. نهایی شرایط

 

 وجوی اسنادمشاهده لیست و جست 14-3

 وجوی اسنادمشاهده لیست و جست کاربرد مورد

 خالصه
های مورد نظر را ها را مشاهده کرده و اسناد یا پوشهو پوشه تواند لیست اسنادکاربر می

 وجو کند.جست

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با انتخاب گزینه لیست اسناد، درخواست مشاهده لیست اسناد  .1

 کند.را به سیستم ارسال میها و پوشه

 دهد.های موجود را به کاربر نشان میسیستم لیست اسناد و پوشه .2

تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند نام، فایل سند، نوع سند، سطح محرمانگی،  شناسه سند کاربر می .3

مورد نظر را ها بر اساس فیلترهای وجوی اسناد و پوشهو غیره را مقداردهی کرده و درخواست جست

 به سیستم ارسال کند.
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هایی که از آن فیلترها سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل اسناد و پوشه .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میعبور کرده

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می

 شده است.عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان دادهها با لیست اسناد و پوشه نهایی شرایط

 هاکپی اسناد و پوشه 15-3

 هاکپی اسناد و پوشه کاربرد مورد

 خالصه
ها را در مسیر تواند آنهای مورد نظر، میکاربر با پیمایش به مسیر و انتخاب اسناد و پوشه

 کند. 3دیگری کپی

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

های مورد نظر، کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر و انتخاب اسناد و پوشه .1

 کند.ها را به سیستم ارسال میدرخواست کپی کردن آن

شده را به سیستم های کپیاسناد و پوشه 4کاربر با پیمایش در مسیر مورد نظرش، درخواست جایگذاری .2

 کند.ارسال می

ها کند. با این کار، اسناد و پوشههای مورد نظر را در مسیر مقصد کپی میسیستم اسناد و پوشه .3

 چنان در مسیر اولیه وجود دارند. هم

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می

 اند.های مورد نظر کاربر، در مسیر مورد نظر کپی شدهپوشهاسناد و  نهایی شرایط

 

 هاانتقال اسناد و پوشه 16-3

 هاانتقال اسناد و پوشه کاربرد مورد

                                           
3 Copy 

4  Paste 
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 خالصه
ها را به مسیر تواند آنهای مورد نظر، میکاربر با پیمایش به مسیر و انتخاب اسناد و پوشه

 دیگری منتقل کند.

 شده باشد.کاربر وارد سیستم  اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم، سیستم خارجی عامل

 اصلی روند

های مورد نظر، کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر و انتخاب اسناد و پوشه .1

 کند.ها به مسیر دیگری را به سیستم ارسال میآن 5درخواست انتقال

های مورد نظر را به سیستم جایگذاری اسناد و پوشهکاربر با پیمایش در مسیر مورد نظرش، درخواست  .2

 کند.ارسال می

ها کند. با این کار، اسناد و پوشههای مورد نظر را در مسیر مقصد جایگذاری میسیستم اسناد و پوشه .3

 شوند.از مسیر اولیه حذف می

 شود.این امکان برای سیستم خارجی در قالب یک سرویس فراهم می

 اند.های مورد نظر کاربر، به مسیر دیگری منتقل شدهد و پوشهاسنا نهایی شرایط

 

  

                                           
5  Move 
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 ایجاد نوع سند 17-3

 سند نوع ایجاد کاربرد مورد

 کند.مدیر سیستم یک نوع سند جدید ایجاد می خالصه

 مدیر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

درخواست ایجاد یک نوع سند جدید را به سیستم ارسال کاربر از طریق منوی لیست انواع سند،  .1

 کند.می

ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد نوع سند از جمله: کد، عنوان، تنظیمات و سیستم صفحه .2

 دهد.ها )تعریف فراداده( را به کاربر نشان میتعریف سایر ویژگی

 کند.ع سند جدید را به سیستم ارسال میی نوکاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیره .3

 کند.سیستم نوع سند جدید را ذخیره کرده و به لیست انواع سند اضافه می .4

 یک نوع سند جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات سند: نوع ایجاد جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد نوع سند جدید را متوقف 

 دهد.کرده و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد نوع سند جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  از روند 3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

کاربر قصد ایجاد نوع سندی را داشته باشد که نوع سندی با همین کد یا عنوان قبال در سیستم ایجاد 

 شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2
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 دندار نهایی شرایط

 

 وجوی انواع سندمشاهده لیست و جست 18-3

  سند انواع وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میکاربر لیست انواع سند را مشاهده کرده و انواع سند مورد نظر را جست خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

لیست انواع سند، درخواست مشاهده لیست انواع سند را به سیستم ارسال کاربر با انتخاب منوی  .1

 کند.می

 دهد.سیستم لیست انواع سند موجود را به کاربر نشان می .2

نشده بودنِ نوع سند را یا حذف شدهتواند فیلترهای مورد نظر خود مانند کد، عنوان، حذفکاربر می .3

سند بر اساس فیلترهای مورد نظر را به سیستم ارسال وجوی انواع مقداردهی کرده و درخواست جست

 کند.

سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل انواع سندی که از آن فیلترها عبور  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده

 شده است.لیست نوع یا انواع سند با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده  نهایی شرایط

 ندارد. جایگزین روند
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 مشاهده نوع سند 19-3

 سند نوع مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک نوع سند را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی مربوط ی مشاهدهانتخاب گزینه کاربر از طریق منوی انواع سند لیست انواع سند را مشاهده کرده و با .1

 کند.ی مشخصات آن نوع سند را به سیستم ارسال میبه نوع سند مورد نظر، درخواست مشاهده

ی مشخصات نوع سند از جمله کد، عنوان، زمان ایجاد و زمان ویرایش را به کاربر نشان سیستم کلیه .2

 دهد.می

 اده شده است.مشخصات یک نوع سند به کاربر نشان د نهایی شرایط

 

 ویرایش نوع سند 20-3

 سند نوع ویرایش کاربرد مورد

 کند.کاربر یک نوع سند را ویرایش می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 ی ویرایش نوعکاربر از طریق منوی انواع سند لیست انواع سند را مشاهده کرده و با انتخاب گزینه .1

 کند.سند مورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن نوع سند را به سیستم ارسال می

ی فیلدهای ممکن برای نوع سند از جمله: کد، عنوان، تنظیمات و تعریف ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

 دهد.ها به کاربر نشان میها )تعریف فراداده( را همراه با مقادیر فعلی آنسایر ویژگی

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال مییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیرهکاربر با تغی .3

 کند.سیستم تغییرات را بر روی نوع سند مورد نظر اعمال می .4

 تغییرات بر روی نوع سند مورد نظر اعمال شده است. نهایی شرایط
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 اشتباه اطالعات سند: نوع ویرایش جایگزین روند

 خالصه
صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش نوع سند را متوقف کرده در 

 دهد.و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ویرایش یک نوع سند در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا از روند اصلی و  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

نوع سندی با این کاربر قصد داشته باشد کد یا عنوان نوع سند را به کد یا عنوانی تغییر دهد که از قبل 

 .کد یا عنوان در سیستم موجود است تغییر دهد، امکان وقوع دارد

  دهد.ایش میسیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نم .2

 ندارد نهایی شرایط
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 حذف نوع سند 21-3

 سند نوع حذف کاربرد مورد

 کند.کاربر یک یا چند نوع سند را حذف منطقی می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

انتخاب نوع سند یا انواع سند کاربر از طریق منوی انواع سند لیست انواع سند را مشاهده کرده و با  .1

 کند.ها را به سیستم ارسال میی حذف درخواست حذف آنمورد نظر، از طریق گزینه

 کند.شده را حذف منطقی میسیستم نوع سند یا انواع سند انتخاب .2

 اند.نوع سند یا انواع سند مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شده نهایی شرایط

 

 بازیابی نوع سند 22-3

 سند نوع بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میکاربر یک یا چند نوع سند حذف خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی لیستی از انواع ی لیست انواع سند، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهکاربر در صفحه .1

 کند.را به سیستم ارسال میشده سند حذف

 دهد.شده را به کاربر نشان میسیستم لیستی از نوع سند)های( حذف .2

ی بازیابی را انتخاب شده، گزینهکاربر با انتخاب نوع سند)های( مورد نظر خود از لیست نمایش داده .3

 کند.کرده و درخواست بازیابی آن نوع سند)ها( را به سیستم ارسال می

 کند. شده را بازیابی می)های( انتخابسیستم نوع سند .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشدهنوع سند)های( حذف نهایی شرایط
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 ایجاد کلیدواژه 23-3

 کلیدواژه ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک کلیدواژه جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ها، درخواست ایجاد یک کلیدواژه جدید را به سیستم ارسال کاربر از طریق منوی لیست کلیدواژه .1

 کند.می

ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد کلیدواژه از جمله: عنوان را به کاربر نشان سیستم صفحه .2

 دهد.می

 کند.جدید را به سیستم ارسال میی کلیدواژه کاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیره .3

 کند.ها اضافه میسیستم کلیدواژه جدید را ذخیره کرده و به لیست کلیدواژه .4

 یک کلیدواژه جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات کلیدواژه: ایجاد جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد کلیدواژه جدید را متوقف 

 دهد.کرده و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد کلیدواژه جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا از  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

ای با همین عنوان قبال در سیستم ایجاد شده ای را داشته باشد که کلیدواژهکاربر قصد ایجاد کلیدواژه

 باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2
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 ندارد نهایی شرایط

 

 هاوجوی کلیدواژهمشاهده لیست و جست 24-3

  هاکلیدواژه وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میهای مورد نظر را جستها را مشاهده کرده و کلیدواژهکاربر لیست کلیدواژه خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ها را به سیستم ارسال ها، درخواست مشاهده لیست کلیدواژهانتخاب منوی لیست کلیدواژهکاربر با  .1

 کند.می

 دهد.ها موجود را به کاربر نشان میسیستم لیست کلیدواژه .2

نشده بودنِ کلیدواژه را شده یا حذفتواند فیلترهای مورد نظر خود مانند عنوان و حذفکاربر می .3

ها بر اساس فیلترهای مورد نظر را به سیستم ارسال وجوی کلیدواژهستمقداردهی کرده و درخواست ج

 کند.

های که از آن فیلترها عبور سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل کلیدواژه .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده

 به کاربر نشان داده شده است. ها با عبور از فیلترهای مختلف،لیست نوع یا کلیدواژه نهایی شرایط

 ندارد. جایگزین روند
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 مشاهده کلیدواژه 25-3

 کلیدواژه مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک کلیدواژه را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی ی مشاهدهها را مشاهده کرده و با انتخاب گزینهکلیدواژهها لیست کاربر از طریق منوی کلیدواژه .1

 کند.ی مشخصات آن کلیدواژه را به سیستم ارسال میمربوط به کلیدواژه مورد نظر، درخواست مشاهده

ی مشخصات کلیدواژه از جمله عنوان، زمان ایجاد و زمان ویرایش را به کاربر نشان سیستم کلیه .2

 دهد.می

 صات یک کلیدواژه به کاربر نشان داده شده است.مشخ نهایی شرایط

 

 ویرایش کلیدواژه 26-3

 کلیدواژه ویرایش کاربرد مورد

 کند.کاربر یک کلیدواژه را ویرایش می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی ویرایش مشاهده کرده و با انتخاب گزینهها را ها لیست کلیدواژهکاربر از طریق منوی کلیدواژه .1

 کند.کلیدواژه مورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن کلیدواژه را به سیستم ارسال می

ی فیلدهای ممکن برای کلیدواژه از جمله: عنوان را همراه با مقادیر فعلی ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

 دهد.ها به کاربر نشان میآن

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میدیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیرهکاربر با تغییر مقا .3

 کند.سیستم تغییرات را بر روی کلیدواژه مورد نظر اعمال می .4

 تغییرات بر روی کلیدواژه مورد نظر اعمال شده است. نهایی شرایط
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 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات کلیدواژه: ویرایش جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش کلیدواژه را متوقف کرده و 

 دهد.علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ویرایش یک کلیدواژه در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی مرحله روند جایگزین بعد از اتمام .1

ای با این عنوان در کلیدواژهکاربر قصد داشته باشد عنوان کلیدواژه را به عنوانی تغییر دهد که از قبل 

 سیستم موجود است تغییر دهد، امکان وقوع دارد.

  دهد.به کاربر نمایش می سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را .2

 ندارد نهایی شرایط

 حذف کلیدواژه 27-3

 کلیدواژه حذف کاربرد مورد

 کند.کاربر یک یا چند کلیدواژه را حذف منطقی می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ها را مشاهده کرده و با انتخاب کلیدواژه)های( کلیدواژهها، لیست کاربر از طریق منوی لیست کلیدواژه .1

 کند.ها را به سیستم ارسال میی حذف درخواست حذف آنمورد نظر، از طریق گزینه

 کند.شده را حذف منطقی میسیستم کلیدواژه)های( انتخاب .2

 اند.کلیدواژه)های( مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شده نهایی شرایط
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 بازیابی کلیدواژه 28-3

 کلیدواژه بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میکاربر یک یا چند کلیدواژه حذف خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 ی لیستی ازها، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهی لیست کلیدواژهکاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میهای حذفکلیدواژه

 دهد.شده را به کاربر نشان میسیستم لیستی از کلیدواژه)های( حذف .2

ی بازیابی را انتخاب شده، گزینهکاربر با انتخاب کلیدواژه)های( مورد نظر خود از لیست نمایش داده .3

 کند.سال میکرده و درخواست بازیابی آن کلیدواژه)ها( را به سیستم ار

 کند. شده را بازیابی میسیستم کلیدواژه)های( انتخاب .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشدهکلیدواژه)های( حذف نهایی شرایط

 

 ایجاد دسته 29-3

 دسته ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک دسته جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.ها، درخواست ایجاد یک دسته جدید را به سیستم ارسال میکاربر از طریق منوی لیست دسته .1

ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد دسته از جمله: کد، عنوان و مافوق را به کاربر سیستم صفحه .2

 دهد.نشان می

 کند.ی دسته جدید را به سیستم ارسال میذخیرهکاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست  .3

 کند.ها اضافه میسیستم دسته جدید را ذخیره کرده و به لیست دسته .4
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 یک دسته جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات دسته: ایجاد جایگزین روند

 خالصه
صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد دسته جدید را متوقف کرده در 

 دهد.و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد دسته جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  از روند اصلی و در 3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

ای با همین کد یا عنوان قبال در سیستم ایجاد شده ای را داشته باشد که دستهکاربر قصد ایجاد دسته

 باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی شرایط

 

 هاوجوی دستهلیست و جستمشاهده  30-3

  هادسته وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میهای مورد نظر را جستها را مشاهده کرده و دستهکاربر لیست دسته خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.ها را به سیستم ارسال میدرخواست مشاهده لیست دستهها، کاربر با انتخاب منوی لیست دسته .1

 دهد.ها موجود را به کاربر نشان میسیستم لیست دسته .2

نشده بودنِ شده یا حذفتواند فیلترهای مورد نظر خود مانند کد، عنوان، مافوق، راس و حذفکاربر می .3

لترهای مورد نظر را به سیستم ها بر اساس فیوجوی دستهدسته را مقداردهی کرده و درخواست جست

 ارسال کند.
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های که از آن فیلترها عبور سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل دسته .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده

 ها با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است.لیست نوع یا دسته نهایی شرایط

 

 دستهمشاهده  31-3

 دسته مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک دسته را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی مربوط ی مشاهدهها را مشاهده کرده و با انتخاب گزینهها لیست دستهکاربر از طریق منوی دسته .1

 کند.ی مشخصات آن دسته را به سیستم ارسال میدرخواست مشاهدهبه دسته مورد نظر، 

ی مشخصات دسته از جمله کد، عنوان، مافوق، راس، زمان ایجاد و زمان ویرایش را به سیستم کلیه .2

 دهد.کاربر نشان می

 مشخصات یک دسته به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط

 

 ویرایش دسته 32-3

 دسته ویرایش کاربرد مورد

 کند.کاربر یک دسته را ویرایش می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند
ی ویرایش دسته مورد ها را مشاهده کرده و با انتخاب گزینهها لیست دستهکاربر از طریق منوی دسته .1

 کند.می نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن دسته را به سیستم ارسال
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ی فیلدهای ممکن برای دسته از جمله: کد، عنوان و مافوق را همراه با ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

 دهد.ها به کاربر نشان میمقادیر فعلی آن

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیره .3

 کند.دسته مورد نظر اعمال میسیستم تغییرات را بر روی  .4

 تغییرات بر روی دسته مورد نظر اعمال شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات دسته: ویرایش جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش دسته را متوقف کرده و 

 دهد.کاربر اطالع میعلت را به 

 اطالعات ورودی برای ویرایش یک دسته در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

ای با این کد دستهعنوانی تغییر دهد که از قبل کاربر قصد داشته باشد کد یا عنوان دسته را به کد یا 

 یا عنوان در سیستم موجود است تغییر دهد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی شرایط

 

 حذف دسته 33-3

 دسته حذف کاربرد مورد

 کند.حذف منطقی میکاربر یک یا چند دسته را  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل
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 اصلی روند

ها را مشاهده کرده و با انتخاب دسته)های( مورد ها، لیست دستهکاربر از طریق منوی لیست دسته .1

 کند.ها را به سیستم ارسال میی حذف درخواست حذف آننظر، از طریق گزینه

 کند.شده را حذف منطقی میدسته)های( انتخابسیستم  .2

 اند.دسته)های( مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شده نهایی شرایط

 ندارد. جایگزین روند

 

 بازیابی دسته 34-3

 دسته بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میکاربر یک یا چند دسته حذف خالصه

 شده باشد.کاربر وارد سیستم  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

های ی لیستی از دستهها، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهی لیست دستهکاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میحذف

 دهد.شده را به کاربر نشان میسیستم لیستی از دسته)های( حذف .2

ی بازیابی را انتخاب کرده شده، گزینهخود از لیست نمایش دادهکاربر با انتخاب دسته)های( مورد نظر  .3

 کند.و درخواست بازیابی آن دسته)ها( را به سیستم ارسال می

 کند. شده را بازیابی میسیستم دسته)های( انتخاب .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشدهدسته)های( حذف نهایی شرایط

 ندارد. جایگزین روند

 

 تنظیمات  35-3

  تنظیمات کاربرد مورد

 دهد.کاربر تنظیمات مربوط به اسناد را بر حسب نیاز تغییر می خالصه
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 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 شود.کاربر از طریق منوی تنظیمات، وارد تنظیمات اسناد می .1

 دهد.میزان حداکثر حجم اسناد را به کاربر نشان میای شامل یک فیلد برای تعیین سیستم صفحه .2

ی تنظیمات جدید را به سیستم کاربر بر حسب نیاز، این فیلد را مقداردهی کرده و درخواست ذخیره .3

 کند.ارسال می

 کند.سیستم تنظیمات جدید را ذخیره می .4

 شود.شده و اعمال میروز تنظیمات اسناد بر حسب تغییراتی که کاربر داده است، به نهایی شرایط
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 ی مدیریت فرآیندبسته  4 بخش

 ایجاد مدل فرآیند 1-4

 فرآیند مدل ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک مدل فرآیند جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

یک مدل فرآیند جدید را به سیستم  های فرآیند، درخواست ایجادکاربر از طریق منوی لیست مدل .1

 کند.ارسال می

ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد مدل فرآیند از جمله: نام و فایل مدل فرآیند سیستم صفحه .2

 که باید دارای یک از پسوندهای:

o Bpmn20.xml 

o Bpmn 

o Bpmn20.json 

 دهد.باشد را به کاربر نشان می

 کند.ی مدل فرآیند جدید را به سیستم ارسال مینیاز، درخواست ذخیرهکاربر با پرکردن فیلدهای مورد  .3

o  در صورتی که فقط نام مدل فرآیند را وارد کند، یک مدل فرآیند خالی با این نام تولید

 شود.می

o  در صورتی که عالوه بر نام، یک فایل مدل فرآیند هم بارگذاری کند، یک مدل فرآیند مطابق

 شود.شده، ایجاد میبارگذاریبا مدل موجود در فایلِ 

 کند.های فرآیند اضافه میسیستم مدل فرآیند جدید را ذخیره کرده و به لیست مدل .4

 یک مدل فرآیند جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط
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 های فرآیندوجوی مدلمشاهده لیست و جست 2-4

  فرآیند هایمدل وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میهای فرآیند مورد نظر را جستکاربر لیست مدلهای فرآیند را مشاهده کرده و مدل خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

های فرآیند را به سیستم ارسال مدلهای فرآیند، درخواست مشاهده لیست کاربر با انتخاب منوی مدل .1

 کند.می

 دهد.های فرآیند موجود را به کاربر نشان میسیستم لیست مدل .2

تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند نام، تعیین بازه زمانِی زمان ایجاد و تعیین بازه زمانِی کاربر می .3

فرآیند بر اساس فیلترهای  هایوجوی مدلزمان آخرین ویرایش را مقداردهی کرده و درخواست جست

 مورد نظر را به سیستم ارسال کند.

های فرآیندی که از آن فیلترها سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل مدل .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میعبور کرده

 ن داده شده است.های فرآیند با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشالیست مدل نهایی شرایط

 

 استقرار مدل فرآیند 3-4

 فرآیند مدل استقرار کاربرد مورد

 کند.کاربر یک مدل فرآیند را مستقر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند
ی استقرار گزینههای فرآیند و انتخاب مدل فرآیند مورد نظر، با انتخاب کاربر با مشاهده لیست مدل .1

 کند.مدل فرآیند، درخواست استقرار مدل فرآیند مورد نظر را به سیستم ارسال می
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شود. ( از آن منتشر می7یک نسخه )تعریف فرآیند و کندمی 6شده را مستقرسیستم مدل فرآیند انتخاب .2

، نمود زمان اجرای یک شود. این نمونه فرآینداز آن نسخه ایجاد می 8فرآیند با شروع فرآیند، یک نمونه

 مدل فرآیند است.

 مدل فرآیند مورد نظر کاربر، مستقر شده است. نهایی شرایط

 

 حذف مدل فرآیند 4-4

 فرآیند مدل حذف کاربرد مورد

 کند.کاربر یک یا چند مدل فرآیند را حذف می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

های فرآیند مورد نظر، از طریق های فرآیند و انتخاب مدل فرآیند یا مدلکاربر با مشاهده لیست مدل .1

 کند.ها را به سیستم ارسال میی حذف درخواست حذف آنگزینه

 کند.شده را حذف میهای فرآیند انتخابسیستم مدل فرآیند یا مدل .2

 اند.نظرِ کاربر از سیستم حذف شدههای فرآیند مورد مدل فرآیند یا مدل نهایی شرایط

 

  

                                           
6  Deploy 

7 Process Definition 
8 Process Instance 
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 دریافت مدل فرآیند 5-4

 فرآیند مدل دریافت کاربرد مورد

 کند.کاربر یک مدل فرآیند را ویرایش می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

مورد نظر خود، درخواست دریافت آن های فرآیند و انتخاب مدل فرآیند کاربر با مشاهده لیست مدل .1

 کند.مدل فرآیند را به سیستم ارسال می

را به عنوان فرمت فایل دریافتی انتخاب  JSONو  XMLخواهد یکی از دو فرمت سیستم از کاربر می .2

 کند.

 کند.کاربر فرمت مورد نظر را انتخاب کرده و درخواست دریافت فایل را ارسال می .3

 کند.به وی ارسال می شده از سوی کاربرانتخاب مدل فرآیند را در فرمتسیستم فایل توصیف آن  .4

 تغییرات بر روی مدل فرآیند مورد نظر اعمال شده است. نهایی شرایط

 

 طراحی مدل فرآیند 6-4

 فرآیند مدل طراحی کاربرد مورد

 تواند یک مدل فرآیند طراحی کند.کاربر می خالصه

 شده باشد.کاربر وارد سیستم  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

های فرآیند و انتخاب مدل فرآیند مورد نظر خود، درخواست طراحی مدل کاربر با مشاهده لیست مدل .1

 کند.فرآیند را به سیستم ارسال می

 کند. سیستم کاربر را وارد محیط طراحی فرآیند می .2

سازی کرده و آن تواند مدلمی BPMN2.0های در محیط طراحی فرآیند، کاربر با استفاده از مولفه .3

مدل را ذخیره کند. در طراحی مدل فرآیند توسط طراح، باید برای هر مرحله )کار( دو ویژگی زیر 

 مقداردهی شوند:
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سطح محرمانگی، مسئول کار: طراح باید در قسمت تخصیص کار، این معیارها را تعیین کند:  .1

 واحد جغرافیایی، سابقه، سازمان، سطح سازمان، نوع سازمان، سمت، سطح سمت، نقش.

سازی، تعیین شود. این تواند با یک مقدار ثابت یا متغیر و شرط فعالهر معیار می

رسند. در واقع با معیارهای در زمان اجرا ارزیابی شده و در انتها به یک یا چند سمت می

 شوند.معیارها، مسئول )یا کاندیداهای( هر مرحله )کار( تعیین میترکیب این 

های اقدام: طراح فرآیند باید تعیین کند که مسئول در هر مرحله )کار( چه اقداماتی را فرم .2

تواند تعیین شود: ترتیب، کد، عنوان، نوع تواند انجام دهد. برای هر اقدام این موارد میمی

 زی.سااقدام مربوطه، شرط فعال

 کند.ی طراحی مدل را به سیستم ارسال میکاربر درخواست ذخیره .4

 کند. سیستم طراحی مدل را ذخیره می .5

 مدل فرآیند مورد نظر کاربر، ویرایش شده است.  نهایی شرایط

 

 ایجاد نوع اقدام 7-4

 اقدام نوع ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک نوع اقدام جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق منوی لیست انواع اقدام، درخواست ایجاد یک نوع اقدام جدید را به سیستم ارسال  .1

 کند.می

ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد نوع اقدام از جمله: کد، عنوان و تنظیمات مربوط سیستم صفحه .2

 دهد.مهلت اقدام، توضیحات و فایل سند را به کاربر نشان میبه: گیرنده، 

 کند.ی نوع اقدام جدید را به سیستم ارسال میکاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیره .3

 کند.سیستم نوع اقدام جدید را ذخیره کرده و به لیست انواع اقدام اضافه می .4

 اربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است.یک نوع اقدام جدید توسط ک نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند
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 اشتباه اطالعات اقدام: نوع ایجاد جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد نوع اقدام جدید را متوقف 

 دهد.کرده و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد نوع اقدام جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

سیستم ایجاد شده کاربر قصد ایجاد نوع اقدامی را داشته باشد که نوع اقدامی با کد یا عنوان قبال در 

 باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی شرایط

 

 وجوی انواع اقداممشاهده لیست و جست 8-4

  اقدام انواع وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میکرده و انواع اقدام مورد نظر را جستکاربر لیست انواع اقدام را مشاهده  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.کاربر با انتخاب منوی انواع اقدام، درخواست مشاهده لیست انواع اقدام را به سیستم ارسال می .1

 دهد.میسیستم لیست انواع اقدام موجود را به کاربر نشان  .2

نشده بودن نوع اقدام را شده یا حذفتواند فیلترهای مورد نظر خود مانند کد، عنوان و حذفکاربر می .3

وجوی انواع اقدام بر اساس فیلترهای مورد نظر را به سیستم ارسال مقداردهی کرده و درخواست جست

 کند.

اقدامی که از آن فیلترها عبور سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل انواع  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده

 لیست انواع اقدام با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط
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 مشاهده نوع اقدام 9-4

 اقدام نوع مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک نوع اقدام را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی مربوط به نوع اقدام مورد نظر، ی مشاهدهکاربر با مشاهده لیست انواع اقدام و با انتخاب گزینه .1

 کند.ی مشخصات آن نوع اقدام را به سیستم ارسال میدرخواست مشاهده

عنوان، زمان ایجاد و زمان ویرایش را به کاربر نشان  ی مشخصات نوع اقدام از جمله کد،سیستم کلیه .2

 دهد.می

 مشخصات یک نوع اقدام به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط

 

 ویرایش نوع اقدام 10-4

 اقدام نوع ویرایش کاربرد مورد

 کند.کاربر یک نوع اقدام را ویرایش می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی ویرایش نوع اقدام مورد نظر، درخواست ویرایش کاربر با مشاهده لیست انواع اقدام و با انتخاب گزینه .1

 کند.مشخصات آن نوع اقدام را به سیستم ارسال می

ی فیلدهای ممکن برای نوع اقدام از جمله: کد، عنوان، تنظیمات مربوط ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

 دهد.ها به کاربر نشان میگیرنده، مهلت اقدام، توضیحات، فایل سند را همراه با مقادیر فعلی آنبه 

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیره .3

 کند.سیستم تغییرات را بر روی نوع اقدام مورد نظر اعمال می .4
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 غییرات بر روی نوع اقدام مورد نظر اعمال شده است.ت نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات اقدام: نوع ویرایش جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش نوع اقدام را متوقف کرده 

 دهد.و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ویرایش یک نوع اقدام در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

نوع اقدامی با این کد یا کاربر قصد داشته باشد کد یا عنوان نوع اقدام را به کد یا عنوانی که از قبل 

 عنوان در سیستم موجود است تغییر دهد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی شرایط

 

 حذف نوع اقدام 11-4

 اقدام نوع حذف کاربرد مورد

 کند.میکاربر یک یا چند نوع اقدام را حذف منطقی  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی حذف کاربر با مشاهده لیست انواع اقدام و با انتخاب نوع اقدام یا انواع اقدام مورد نظر، از طریق گزینه .1

 کند.ها را به سیستم ارسال میدرخواست حذف آن

 کند.شده را حذف منطقی میانتخابسیستم نوع اقدام یا انواع اقدام  .2

 اند.نوع اقدام یا انواع اقدام مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شده نهایی شرایط
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 بازیابی نوع اقدام 12-4

 اقدام نوع بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میکاربر یک یا چند نوع اقدام حذف خالصه

 شده باشد.کاربر وارد سیستم  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی لیستی از انواع ی لیست انواع اقدام، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهکاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میاقدام حذف

 دهد.شده را به کاربر نشان میسیستم لیستی از نوع اقدام)های( حذف .2

ی بازیابی را انتخاب شده، گزینهاقدام)های( مورد نظر خود از لیست نمایش دادهکاربر با انتخاب نوع  .3

 کند.کرده و درخواست بازیابی آن نوع اقدام)ها( را به سیستم ارسال می

 کند. شده را بازیابی میسیستم نوع اقدام)های( انتخاب .4

 اند.هی مورد نظر کاربر، بازیابی شدشدهنوع اقدام)های( حذف نهایی شرایط
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 وجوی تعاریف فرآیندمشاهده لیست و جست 13-4

 9فرآیند تعاریف وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 خالصه
تواند لیست تعاریف فرآیند را مشاهده کرده و تعاریف فرآیند مورد نظر خود را کاربر می

 وجو کند.جست

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

کاربر با انتخاب منوی لیست تعاریف فرآیند، درخواست مشاهده لیست تعاریف فرآیند را به سیستم  .1

 کند.ارسال می

 دهد.سیستم لیست تعاریف فرآیند موجود را به کاربر نشان می .2

تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند نام، شناسه و نسخه را مقداردهی کرده و درخواست کاربر می .3

 وجوی تعاریف فرآیند بر اساس فیلترهای مورد نظر را به سیستم ارسال کند.جست

سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل تعاریف فرآیندی که از آن فیلترها  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میعبور کرده

 به کاربر نشان داده شده است. لیست تعاریف فرآیند با عبور از فیلترهای مختلف، نهایی شرایط

 

  

                                           
  هر تعریف فرآیند در واقع نسخهی مستقرشدهی یک مدل فرآیند است.9
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 مشاهده تعریف فرآیند 14-4

 فرآیند تعریف مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک تعریف فرآیند را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی مربوط به تعریف فرآیند مورد ی مشاهدهگزینهکاربر با مشاهده لیست تعاریف فرآیند و با انتخاب  .1

 کند.ی مشخصات آن تعریف فرآیند را به سیستم ارسال مینظر، درخواست مشاهده

 دهد.ی مشخصات تعریف فرآیند از جمله نام، شناسه و نسخه را به کاربر نشان میسیستم کلیه .2

 ه است.مشخصات یک تعریف فرآیند به کاربر نشان داده شد نهایی شرایط

 

 کارتابل سمت 15-4

 سمت کارتابل کاربرد مورد

 خالصه
وجو تواند کارتابل کارهای خود را مشاهده کرده و کارهای مورد نظر خود را جستکاربر می

 کند.

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم عامل

 اصلی روند

لیست کارهایی که در فرآیندهای مختلف به وی کاربر از طریق منوی کارتابل، درخواست مشاهده  .1

 کند.اند را به سیستم ارسال میتخصیص داده شده

  دهد.شده به کاربر را به وی نشان میسیستم لیست کارهای تخصیص داده .2

o ی صف کارها انتخاب شود، کارهایی که کاربر کاندید انجام آن کارها هست را هم اگر گزینه

 تواند ببیند.می

تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند شماره پیگری، نام کار، شناسه کار، بازه زمانی ایجاد، بازه یکاربر م .3

وجوی کارها بر اساس فیلترهای مورد زمانی مهلت اقدام و غیره را مقداردهی کرده و درخواست جست

 نظر را به سیستم ارسال کند.
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شامل کارهایی که از آن فیلترها عبور  سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده

 کاربر لیست کارها را در کارتابل خود مشاهده کرده است. نهایی شرایط

 

 مشاهده کار از کارتابل 16-4

 کارتابل از کار مشاهده کاربرد مورد

 تواند جزییات و اطالعات یک کار را مشاهده کند.کاربر می خالصه

 اولیه شرایط
 کاربر وارد سیستم شده باشد. .1

 کاربر فرآیند، کاربر مسئول کار و یا کاندید کار باشد. .2

 کاربر عادی سیستم عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق کارتابل خود لیست کارها را مشاهده کرده و با انتخاب کار مورد نظر و انتخاب گزینه  .1

 کند.به سیستم ارسال می مشاهده، درخواست مشاهده جزییات آن کار را

 دهد:سیستم دو مجموعه اطالعات مربوط به آن کار را به کاربر نشان می .2

o اطالعات اقدام پیشین )در صورت وجود( مشاهده 

o مشاهده اطالعات سند 

 تواند انجام دهد.ی این اطالعات، کاربر کارهای زیر را نیز میدر کنار مشاهده

o  بیند(ی تصاحب کار را میانجام کار باشد، گزینهثبت اقدام )اگر کاربر کاندید 

o شده در همان فرآیندسابقه ارجاعات: مشاهده سابقه کارهای انجام 

o تصویر فرآیند: مشاهده تصویر فرآیند 

 جزییات و اطالعات یک کار به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط
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 آرشیو کارتابل سمت 17-4

 سمت کارتابل آرشیو کاربرد مورد

 خالصه
تواند آرشیو کارتابل خود را مشاهده کرده و آرشیو کارهای مورد نظر خود را کاربر می

 وجو کند.جست

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم عامل

 اصلی روند

اند یافتهآرشیو کارهایی را که به وی تخصیص کاربر از طریق منوی آرشیو کارتابل، درخواست مشاهده  .1

 کند.را به سیستم ارسال می

 دهدشده به کاربر با هر وضعیتی را به وی نشان میسیستم آرشیو کارهای تخصیص داده .2

تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند شماره پیگری، نام کار، شناسه کار، بازه زمانی ایجاد، بازه کاربر می .3

وجوی کارها بر اساس فیلترهای مورد درخواست جستزمانی مهلت اقدام و غیره را مقداردهی کرده و 

 نظر را به سیستم ارسال کند.

سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل کارهایی که از آن فیلترها عبور  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده

 ابل خود مشاهده کرده است.کاربر آرشیو کارهای خود با هر وضعیتی را در آرشیو کارت نهایی شرایط

 

 مشاهده آرشیو کارتابل 18-4

 کارتابل آرشیو مشاهده کاربرد مورد

 تواند جزییات و اطالعات یک کار را مشاهده کند.کاربر می خالصه

 اولیه شرایط
 کاربر وارد سیستم شده باشد. .1

 کاربر فرآیند، کاربر مسئول کار باشد. .2

 کاربر عادی سیستم عامل

 اصلی روند
کاربر از طریق آرشیو کارتابل خود لیست کارها را مشاهده کرده و با انتخاب کار مورد نظر و انتخاب  .1

 کند.گزینه مشاهده، درخواست مشاهده جزییات آن کار را به سیستم ارسال می

 دهد:سیستم دو مجموعه اطالعات مربوط به آن کار را به کاربر نشان می .2
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o صورت وجود( اطالعات اقدام پیشین )در مشاهده 

o مشاهده اطالعات سند 

تواند ی این اطالعات، اگر کار پایان یافته باشد، کاربر کارهای زیر را نیز میدر کنار مشاهده

 انجام دهد:

o شده در همان فرآیندسابقه ارجاعات: مشاهده سابقه کارهای انجام 

o تصویر فرآیند: مشاهده تصویر فرآیند 

 عالوه بر دو مورد فوق، گزینه ثبت اقدام نیز فعال خواهد بود.و اگر کار همچنان فعال باشد، 

 جزییات و اطالعات یک کار به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط

 

 وجوی کارهامشاهده لیست و جست 19-4

 کارها وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.تواند لیست کارهای موجود در سیستم را مشاهده کاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق منوی لیست کارها، درخواست مشاهده لیست کارهای موجود در سیستم را به سیستم  .1

 کند.ارسال می

 دهد.سیستم لیست کارهای موجود را به کاربر نشان می .2

خود مانند شماره پیگیری، شناسه سند، نام کار، شناسه کار، وضعیت تواند فیلترهای مورد نظر کاربر می .3

کار، وضعیت فرآیند، بازه زمانی ایجاد، بازه زمانی مهلت اقدام، بازه زمانی پایان و مسئول را مقداردهی 

 وجوی کارها بر اساس فیلترهای مورد نظر را به سیستم ارسال کند.کرده و درخواست جست

فتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل کارهایی که از آن فیلترها عبور سیستم فیلترهای دریا .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده

 لیست کارها با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط
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 مشاهده کار از لیست کارها 20-4

 کارها لیست از کار مشاهده کاربرد مورد

 تواند جزییات و اطالعات یک کار را مشاهده کند.میکاربر  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

کاربر لیست کارها را مشاهده کرده و با انتخاب کار مورد نظر و انتخاب گزینه مشاهده، درخواست  .1

 کند.مشاهده جزییات آن کار را به سیستم ارسال می

 دهد:دو مجموعه اطالعات مربوط به آن کار را به کاربر نشان می سیستم .2

o اطالعات اقدام پیشین )در صورت وجود( مشاهده 

o مشاهده اطالعات سند 

 تواند انجام دهد.ی این اطالعات، کاربر کارهای زیر را نیز میدر کنار مشاهده

o شده در همان فرآیندسابقه ارجاعات: مشاهده سابقه کارهای انجام 

o تصویر فرآیند: مشاهده تصویر فرآیند 

 جزییات و اطالعات یک کار به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط
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 ثبت اقدام کار 21-4

 کار اقدام ثبت کاربرد مورد

 تواند کار مورد نظر خود را با ثبت یک اقدام به اتمام برساند.کاربر می خالصه

 اولیه شرایط
 باشد.کاربر وارد سیستم شده  .1

 کاربر مسئول کار مورد نظر باشد. .2

 کاربر عادی سیستم عامل

 اصلی روند

کاربر با ورود به کارتابل خود و مشاهده کار مورد نظر، با انتخاب گزینه ثبت اقدام، درخواست ثبت  .1

 کند.اقدام مورد نظر خود را به سیستم ارسال می

 دهد.کاربر نشان میهای موجود در برای آن کار را به سیستم لیست اقدام .2

 کند.های موجود، اقدام مورد نظر را انتخاب میکاربر از لیست اقدام .3

شده و تنظیماتی که در نوع اقدام مربوط به آن انجام سیستم فیلدهای الزم را با توجه به اقدام انتخاب .4

 دهد:شده است به کاربر نمایش می

 توضیحات: توضیحات اقدام 

  کار بعدیمهلت اقدام: مهلت انجام 

 فایل سند: نسخه جدید سند 

 گیرنده: مسئول کار بعدی 

 کند.کاربر با مقداردهی فیلدهای نمایش داده شده، درخواست ثبت اقدام می .5

)تمام( شده و فرآیند در مسیر طراحی  10سیستم آن اقدام را ثبت کرده و به این ترتیب کار تکمیل .6

 یابد.شده ادامه می

 یابد.شده برای آن ثبت شده است و فرآیند ادامه میرسیده و اقدام انتخابکار به اتمام  نهایی شرایط

 

  

                                           
10 Complete 
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 تصاحب کار 22-4

 کار تصاحب کاربرد مورد

 تواند کار مورد نظرش را از صف کارها انتخاب کرده و آن را تصاحب کند.کاربر می خالصه

 اولیه شرایط
 کاربر وارد سیستم شده باشد. .1

 باشد.کاربر کاندید کار مورد نظر  .2

 کاربر عادی سیستم عامل

 اصلی روند

ی صف کارها، لیستی از کارهایی که کاربر کاندید انجام کاربر با ورود به کارتابل خود و انتخاب گزینه .1

 کند.ها است را مشاهده میآن

ی تصاحب کار، درخواست تصاحب آن کار را کاربر با انتخاب و مشاهده کار مورد نظر، از طریق گزینه .2

 کند.سیستم ارسال میبه 

شود( و آن کار را از سیستم کار مورد نظر را به این کاربر تخصیص داده )کاربر مسئول آن کار می .3

 کند. لیست کارهای سایر کاندیداها حذف می

 کار مورد نظر کاربر، به وی تخصیص داده شده است. نهایی شرایط

 تصاحب کار توسط فرد دیگر جایگزین روند

 

 تصاحب کار توسط فرد دیگر کار: تصاحب جایگزین روند

 خالصه
در صورتی که کار قبال توسط فرد دیگری تصاحب شده باشد، سیستم روند تصاحب کار توسط 

 دهد.کاربر فعلی را متوقف کرده و پیغام خطای مناسبی به وی نشان می

 کار قبال توسط فرد دیگری تصاحب شده باشد. اولیه شرایط

 عادی سیستم کاربر عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که کار مورد نظر کاربر را فرد دیگری  2ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

 تصاحب کرده باشد، امکان وقوع دارد.

سیستم روند تصاحب کار توسط این کاربر را متوقف کرده و با پیام مناسبی علت را به وی نشان  .2

  دهد.می
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 ندارد نهایی شرایط

 

 سابقه ارجاعات 23-4

 ارجاعات سابقه کاربرد مورد

 تواند سابقه ارجاعات یک کار را مشاهده کند.کاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم عامل

 اصلی روند

ارجاعات، درخواست کاربر با ورود به کارتابل خود و مشاهده کار مورد نظر، با انتخاب گزینه سابقه  .1

 کند.مشاهده سابقه ارجاعات آن کار را به سیستم ارسال می

 دهد. سابقه ارجاعات شامل این موارد است:سیستم سابقه ارجاعات کار مورد نظر را به کاربر نشان می .2

 اطالعات فرآیند جاری از جمله: نام فرآیند، شماره پیگیری و زمان شروع  .1

 د به همراهلیست کارهای موجود در فرآین .2

o نام کار 

o ی کارفرستنده: سمت فرستنده 

o مسئول: سمت مسئول انجام کار 

o )وضعیت کار )در دست اقدام، اقدام شده و لغو شده 

o  زمان شروع 

o چنان در دست اقدام نباشد(زمان پایان )در صورتی که هم 

 سابقه ارجاعات فرآیند جاری، به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط
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 مشاهده تصویر فرآیند 24-4

 فرآیند تصویر مشاهده کاربرد مورد

 تواند تصویر یک فرآیند را مشاهده کند.کاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر عادی سیستم عامل

 اصلی روند

فرآیند، درخواست کاربر با ورود به کارتابل خود و مشاهده کار مورد نظر، با انتخاب گزینه تصویر  .1

 کند.مشاهده تصویر فرآیند جاری را به سیستم ارسال می

 دهد.سیستم تصویر فرآیند جاری را به کاربر نشان می .2

 تصویر فرآیند مورد نظر، به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط

 

 شروع فرآیند برای سند 25-4

 فرآیند شروع کاربرد مورد

 تواندکاربر می خالصه

 اولیه شرایط
 کاربر وارد سیستم شده باشد. .1

 فرآیند فعالی )جاری( برای این سند وجود نداشته باشد. .2

 کاربر عادی سیستم عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر مورد نظر و مشاهده سند دلخواه خود، با  .1

 کند.آن سند را به سیستم ارسال می انتخاب گزینه شروع فرآیند درخواست شروع فرآیند برای

سیستم لیست فرآیندهای مجاز )که در نوع سند مربوطه تعیین شده است( برای آن سند را به کاربر  .2

 دهد.نشان می

کند و درخواست شروع آن فرآیند را به شده انتخاب میدادهکاربر فرآیند مورد نظر را از لیست نمایش .3

 کند.سیستم ارسال می

فرآیند را بر روی سند مورد نظر شروع کرده و یک شماره پیگیری به آن تخصیص داده و سیستم آن  .4

 دهد.به کاربر نیز نشان می
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 یک فرآیند بر روی سند مورد نظر کاربر شروع شده است. نهایی شرایط

 

 مشاهده فرآیندهای سند 26-4

 سند فرآیندهای مشاهده کاربرد مورد

 فرآیندهای موجود برای سند مورد نظر را مشاهده کند.های تواند لیستکاربر می خالصه

 اولیه شرایط
 کاربر وارد سیستم شده باشد. .1

 حداقل یک فرآیند برای سند وجود داشته باشد. .2

 کاربر عادی سیستم عامل

 اصلی روند

کاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر مورد نظر و مشاهده سند دلخواه خود، با  .1

انتخاب گزینه مشاهده فرآیندها درخواست مشاهده فرآیندهای موجود برای آن سند را به سیستم 

 کند.ارسال می

سیستم لیستی از فرآیندهای موجود برای سند را همراه با اطالعاتی شامل شماره پیگیری فرآیند، نام  .2

ع و زمان پایان )در صورتی کننده فرآیند، وضعیت جاری، زمان شروفرآیند، شناسه تعریف فرآیند، شروع

 دهد.که فرآیند جاری نباشد( را  به کاربر نشان می

 لیست فرآیندهای موجود برای سند مورد نظر کاربر، به وی نشان داده شده است. نهایی شرایط
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 وجوی فرآیندهامشاهده لیست و جست 27-4

  فرآیندها وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میفرآیندها را مشاهده کرده و فرآیندهای مورد نظر را جستکاربر لیست  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.کاربر با انتخاب منوی لیست فرآیندها، درخواست مشاهده لیست فرآیندها را به سیستم ارسال می .1

 دهد.کاربر نشان میسیستم لیست فرآیندهای موجود را به  .2

تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند شماره پیگری، شناسه سند، نام فرآیند، شناسه تعریف کاربر می .3

وجوی کننده فرآیند و غیره را مقداردهی کرده و درخواست جستفرآیند، وضعیت فرآیند، شروع

 فرآیندها بر اساس فیلترهای مورد نظر را به سیستم ارسال کند.

فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل فرآیندهایی که از آن فیلترها عبور  سیستم .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده

 لیست فرآیندها با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط

 

 مشاهده فرآیند 28-4

 فرآیند مشاهده کاربرد مورد

 کند.مشخصات یک فرآیند را مشاهده میکاربر  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی مربوط به فرآیند مورد نظر، ی مشاهدهکاربر لیست فرآیندها را مشاهده کرده و با انتخاب گزینه .1

 کند.ی مشخصات آن فرآیند را به سیستم ارسال میدرخواست مشاهده

 ی مشخصات فرآیند شامل:سیستم کلیه .2

o  ،اطالعات فرآیند: مانند شماره پیگیری، نام فرآیند، نسخه فرآیند، وضعیت فرآیند

 کننده و غیرهشروع

o تصویر فرآیند 
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o کارهای فرآیند 

o متغیرهای فرآیند 

 دهد.را به کاربر نشان می

 مشخصات یک فرآیند به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط

 ندارد جایگزین روند

 

 مهاجرت فرآیند 29-4

 فرآیند  مهاجرت کاربرد مورد

 تواند فرآیندهای مورد نظرش را به یک نسخه دیگر منتقل کند.کاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.فرآیندهای مورد نظر خود را انتخاب میکاربر لیست فرآیندها را مشاهده کرده و فرآیند یا  .1

شده همگی فعال )جاری( باشند و همگی از یک )نوع( تعریف فرآیند در صورتی که فرآیندهای انتخاب .2

 شود.باشند، گزینه مهاجرت فرآیند به کاربر نشان داده می

 کند.می کاربر درخواست مهاجرت فرآیند برای فرآیندهای مورد نظر خود را به سیستم ارسال .3

 دهد.های موجود برای آن تعریف فرآیند را به کاربر نشان میسیستم لیستی از نسخه .4

 کند.کاربر با انتخاب نسخه مورد نظر، درخواست مهاجرت به آن نسخه را به سیستم ارسال می .5

 برد.مورد نظر می شده توسط کاربر را به نسخهسیستم فرآیندهای انتخاب .6

 اند.ی مورد نظر کاربر به یک نسخه دیگر مهاجرت کردهفرآیندها نهایی شرایط

 

 تخصیص مجدد کار 30-4

 کار مجدد تصخیص کاربرد مورد

 کند.کاربر یک کار را تخصیخ مجدد می خالصه
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 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

نظر خود را جهت تخصیص مجدد کار انتخاب کاربر لیست کارها را مشاهده کرده کار یا کارهای مورد  .1

 کند.می

شده همگی در دست اقدام باشند، گزینه تخصیص مجدد کار به کاربر در صورتی که کارهای انتخاب .2

 شود.نشان داده می

 کند.کاربر برای کار)های( مورد نظر خود درخواست تخصیص مجدد کار را به سیستم ارسال می .3

شده در طراحی فرآیند( شده، معیارهای تخصیص کار )تعیینانتخاب سیستم برای هر یک از کارهای .4

کند. اگر در نتیجه ارزیابی هر یک از کارها، مسئول یا کاندیدهای کار تغییر یابند، را مجددا ارزیابی می

 کند.روزرسانی میسیستم مسئول یا کاندیدهای کار را به

 اند.روزرسانی شدهشده، بهانتخاب مسئول یا کاندیدهای برخی از کارهای نهایی شرایط
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 ی مدیریت کاربرانبسته  5 بخش

 ورود به سیستم 1-5

 سیستم به ورود کاربرد مورد

 شود.کاربری و رمز عبور صحیح وارد سیستم میکاربر با ورود نام خالصه

 ی ورود به سیستم، برای کاربر نمایش داده شده است.صفحه اولیه شرایط

 کاربر سیستم عامل

 اصلی روند

کند و درخواست ورود به سیستم را کاربری و رمز عبور خود را در سیستم وارد میکاربر سیستم نام .1

 کند.ارسال می

 کند. در صورت معتبر بودن اطالعات واردشده، سیستم کاربر را وارد می .2

 کاربر وارد سیستم شده است. نهایی شرایط

 جایگزین روند
ناموفق در ورود به سیستم و تالش ناموفق در ورود به سیستم اطالعات اشتباه، تعدد تالش 

 بیش از حد مجاز

 

 اشتباه اطالعات سیستم: به ورود جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ورود کاربر را متوقف کرده و علت 

 دهد.را به او اطالع می

 اولیه شرایط
 اشتباه باشد. اطالعات واردشده .1

 یا کاربری که قصد ورود دارد، غیرفعال باشد. .2

 کاربر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی توسط کاربر  1ی روند جایگزین پس از اتمام مرحله .1

 اشتباه باشد و یا کاربری که قصد ورود به سیستم را دارد، غیرفعال باشد، امکان وقوع دارد.

 دهد. سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسب را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی شرایط
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 سیستم به ورود در ناموفق تالش تعدد سیستم: به ورود جایگزین روند

 خالصه
های ناموفق در ورود به سیستم، عبارت با توجه به تنظیمات سیستم، در صورت تعدد تالش

 شود.نمایش داده میامنیتی به کاربر 

 اولیه شرایط
شده در تنظیمات سیستم های ناموفق کاربر در ورود به سیستم، به میزان تعیینتعداد تالش

 رسیده باشد.

 کاربر سیستم عامل

 شرح

های ناموفق کاربر در از روند اصلی و در صورتی که تعداد تالش 1ی روند جایگزین پس از اتمام مرحله .1

 شده در تنظیمات سیستم رسیده باشد.، امکان وقوع دارد.به میزان تعیین ورود به سیستم،

کاربری و رمز عبور، یک عبارت امنیتی نیز به کاربر نمایش داده و مقدار سیستم عالوه بر دریافت نام .2

 کند.کاربری و رمز عبور، بررسی میآن را نیز به همراه مقدار واردشده برای نام

 کند.عبور و عبارت امنیتی را وارد کرده و درخواست ورود به سیستم را ارسال می کاربری، رمزکاربر نام .3

 کند.در صورت معتبر بودن اطالعات واردشده، سیستم کاربر را وارد می .4

 کاربر وارد سیستم شده است. نهایی شرایط

 

 تالش ناموفق در ورود به سیستم بیش از حد مجاز سیستم: به ورود جایگزین روند

 خالصه
های ناموفق در ورود به سیستم بیش با توجه به تنظیمات سیستم، در صورتی که تعداد تالش

 شود. شده باشد، کاربر به مدت معینی قفل میاز حد مجازِ تعیین

 اولیه شرایط
شده در تنظیمات های ناموفق کاربر در ورود به سیستم، بیش از حد مجازِ تعیینتعداد تالش

 سیستم باشد. 

 کاربر سیستم عامل

 شرح

های ناموفق کاربر در از روند اصلی و در صورتی که تعداد تالش 1ی روند جایگزین پس از اتمام مرحله .1

 شده در تنظیمات سیستم باشد، امکان وقوع دارد.ورود به سیستم، بیش از حد مجاِز تعیین

 کند.شده در تنظیمات، کاربر را قفل میسیستم به مدت تعیین .2

 کاربر برای مدت معینی قفل شده است. نهایی شرایط
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 خروج از سیستم 2-5

 سیستم از خروج کاربرد مورد

 شود.کاربر از سیستم خارج می خالصه

 کاربر به سیستم وارد شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر سیستم عامل

 اصلی روند
 کند.کاربر درخواست خروج از سیستم را ارسال می .1

 کند.خارج میسیستم کاربر را  .2

 کاربر از سیستم خارج شده است. نهایی شرایط

 

 تغییر رمز عبور 3-5

 عبور رمز تغییر کاربرد مورد

 تواند رمز عبور خود جهت ورود به سیستم را تغییر دهد.کاربر سیستم می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر سیستم عامل

 اصلی روند

طریق منوی تغییر رمز عبور، درخواست تغییر رمز عبور خود را به سیستم ارسال کاربر سیستم از  .1

 کند.می

 خواهد رمز عبور قبلی، رمز عبور جدید و تکرار رمز عبور جدید را وارد کند.سیستم از کاربر می .2

 کند.کاربر با وارد کردن اطالعات الزم، درخواست ذخیره تغییرات را به سیستم ارسال می .3

 کند.ییرات را اعمال کرده و رمز عبور جدید را ذخیره میسیستم تغ .4

 رمز عبور کاربرِ سیستم تغییر یافته است. نهایی شرایط
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 تنظیمات سیستم 4-5

 سیستم تنظیمات کاربرد مورد

 دهد.کاربر تنظیمات سراسری مدیریت کاربران را بر حسب نیاز تغییر می خالصه

 باشد.کاربر وارد سیستم شده  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 شود.کاربر از طریق منوی تنظیمات، وارد تنظیمات مدیریت کاربران می .1

دهد. این ای شامل تمامی فیلدهای ممکن برای تنظیمات کاربران را به کاربر نمایش میسیستم صفحه .2

 تنظیمات شامل:

 تعداد ورودهای ناموفق مجاز 

 صورت ورود ناموفق مکررشدن کاربر در مدت زمان قفل 

 تعداد ورود ناموفق قبل از نمایش تصویر امنیتی 

 زمان باز بودن سیستم در حالت غیرفعال 

 مدت زمان عمر گذر واژه 

 حداقل طول کلمه عبور 

 های خاص در رمز عبوربودن عدد / حروف / نویسهاجباری 

 زمان یک کاربر از چند ماشین مختلفامکان ورود هم 

  نام کاربری و رمز عبورامکان بازیابی 

 .تعیین یک یا چند روش ورود شامل: کد ملی، شماره موبایل و پست الکترونیکی است 

ی تنظیمات جدید را به سیستم کاربر بر حسب نیاز، این فیلدها را مقداردهی کرده و درخواست ذخیره .3

 کند.ارسال می

 کند.سیستم تنظیمات جدید را ذخیره می .4

 شود.روز شده و اعمال میسیستم بر حسب تغییراتی که کاربر داده است، به تنظیمات نهایی شرایط
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 ایجاد کاربر 5-5

 کاربر ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک کاربر جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.ایجاد یک کاربر جدید را به سیستم ارسال میکاربر از طریق منوی کاربران، درخواست  .1

ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد کاربر از جمله: نام کاربری، رمز عبور، تکرار رمز سیستم صفحه .2

 دهد.عبور، نام، نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر، جنسیت، نقش و غیره را به کاربر نشان می

 کند.ی کاربر جدید را به سیستم ارسال میفیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیرهکاربر با پرکردن  .3

 کند.سیستم کاربر جدید را ذخیره کرده و به لیست کاربران اضافه می .4

 یک کاربر جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات کاربر: ایجاد جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد کاربر جدید را متوقف کرده 

 دهد.و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد کاربر جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی اتمام مرحله روند جایگزین بعد از .1

کاربر قصد ایجاد کاربری را داشته باشد که کاربری با همین نام کاربری قبال در سیستم ایجاد شده 

 باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی شرایط
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 وجوی کاربرانمشاهده لیست و جست 6-5

  کاربران وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میکاربر لیست کاربران را مشاهده کرده و کاربران مورد نظر را جست خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.انتخاب منوی کاربران، درخواست مشاهده لیست کاربران را به سیستم ارسال میکاربر با  .1

 دهد.سیستم لیست کاربران موجود را به کاربر نشان می .2

کاربری، نام، نام خانوادگی، کد ملی، قفل بودن یا تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند نامکاربر می .3

وجوی کاربران بر اساس فیلترهای کرده و درخواست جست نبودن کاربر، جنسیت و غیره را مقداردهی

 مورد نظر را به سیستم ارسال کند.

سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل کاربرانی که از آن فیلترها عبور  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده

 ه کاربر نشان داده شده است.لیست کاربران با عبور از فیلترهای مختلف، ب نهایی شرایط

 

 مشاهده کاربر 7-5

 کاربر مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک کاربر را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی مربوط به مشاهده یکاربر از طریق منوی کاربران لیست کاربران را مشاهده کرده و با انتخاب گزینه .1

 کند.ی مشخصات آن کاربر را به سیستم ارسال میکاربر مورد نظر، درخواست مشاهده

کاربری، نام، نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، تاریخ تولد و ی مشخصات کاربر از جمله نامسیستم کلیه .2

 دهد.غیره را به کاربر نشان می

 نشان داده شده است. مشخصات یک کاربر به کاربر نهایی شرایط
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 ویرایش کاربر 8-5

 کاربر ویرایش کاربرد مورد

 کند.کاربر یک کاربر را ویرایش می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

مورد ی ویرایش کاربر کاربر از طریق منوی کاربران لیست کاربران را مشاهده کرده و با انتخاب گزینه .1

 کند.نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن کاربر را به سیستم ارسال می

ی فیلدهای ممکن برای کاربر از جمله: نام کاربری، نام، نام خانوادگی، ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

ها به کاربر نشان کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر، جنسیت، نقش و غیره را همراه با مقادیر فعلی آن

 دهد.می

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیره .3

 کند.سیستم تغییرات را بر روی کاربر مورد نظر اعمال می .4

 تغییرات بر روی کاربر مورد نظر اعمال شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات کاربر: ویرایش جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش کاربر را متوقف کرده و 

 دهد.علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ویرایش یک کاربر در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح
از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی اتمام مرحلهروند جایگزین بعد از  .1

ای که از قبل در سیستم موجود است تغییر کاربریکاربریِ کاربر را به نامکاربر قصد داشته باشد نام

 دهد، امکان وقوع دارد.
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  د.دهسیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی شرایط

 

 حذف کاربر 9-5

 کاربر حذف کاربرد مورد

 کند.کاربر یک یا چند کاربر را حذف منطقی می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

کاربران مورد نظر، از کاربر از طریق منوی کاربران لیست کاربران را مشاهده کرده و با انتخاب کاربر یا  .1

 کند.ها را به سیستم ارسال میی حذف درخواست حذف آنطریق گزینه

 کند.شده را حذف منطقی میسیستم کاربر یا کاربران انتخاب .2

 اند.کاربر یا کاربران مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شده نهایی شرایط
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 بازیابی کاربر 10-5

 کاربر بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میکاربر یک یا چند کاربر حذف خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی لیستی از کاربران ی لیست کاربران، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهکاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میحذف

 دهد.شده را به کاربر نشان میاز کاربر)های( حذف سیستم لیستی .2

ی بازیابی را انتخاب کرده شده، گزینهکاربر با انتخاب کاربر)های( مورد نظر خود از لیست نمایش داده .3

 کند.و درخواست بازیابی آن کاربر)ها( را به سیستم ارسال می

 کند. شده را بازیابی میسیستم کاربر)های( انتخاب .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشدهکاربر)های( حذف هایین شرایط

 

 ایجاد نقش 11-5

 نقش ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک نقش جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.به سیستم ارسال میها، درخواست ایجاد یک نقش جدید را کاربر از طریق منوی نقش .1

واره ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد نقش از جمله: کد، عنوان، درختسیستم صفحه .2

 دهد.ها و غیره را به کاربر نشان میدسترسی

ی وارههای مورد نظر خود از طریق درختکاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز و تخصیص دسترسی .3

 کند.ی نقش جدید را به سیستم ارسال میهها، درخواست ذخیردسترسی

 کند.ها اضافه میسیستم نقش جدید را ذخیره کرده و به لیست نقش .4
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 یک نقش جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات نقش: ایجاد جایگزین روند

 خالصه
یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد نقش جدید را متوقف کرده در صورت نقص 

 دهد.و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد نقش جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

اطالعات ورودی ناقص باشند و یا از روند اصلی و در صورتی که  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

کاربر قصد ایجاد نقشی را داشته باشد که نقشی با همین کد یا عنوان قبال در سیستم ایجاد شده باشد، 

 امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی شرایط
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 هانقش وجویمشاهده لیست و جست 12-5

  هانقش وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میهای مورد نظر را جستها را مشاهده کرده و نقشکاربر لیست نقش خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.به سیستم ارسال میها را ها، درخواست مشاهده لیست نقشکاربر با انتخاب منوی نقش .1

 دهد.های موجود را به کاربر نشان میسیستم لیست نقش .2

نشده بودن نقش و شده یا حذفتواند فیلترهای مورد نظر خود از جمله: کد، عنوان، حذفکاربر می .3

ها بر اساس فیلترهای وجوی نقشفرض بودن یا نبودن نقش را مقداردهی کرده و درخواست جستپیش

 را به سیستم ارسال کند.مورد نظر 

هایی که از آن فیلترها عبور سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل نقش .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده

 ها با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است.لیست نقش نهایی شرایط

 

 مشاهده نقش 13-5

 نقش مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک نقش را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی مشاهده در سطر ها را مشاهده کرده و با انتخاب گزینهها لیست نقشکاربر از طریق منوی نقش .1

 کند.نقش را به سیستم ارسال میی مشخصات آن مربوط به نقش مورد نظر، درخواست مشاهده

ها و غیره را به کاربر نشان ی دسترسیوارهی مشخصات آن نقش مانند کد، عنوان، درختسیستم کلیه .2

 دهد.می

 مشخصات یک نقش به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط
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 ویرایش نقش 14-5

 نقش ویرایش کاربرد مورد

 کند.کاربر یک نقش را ویرایش می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی ویرایش در سطر ها را مشاهده کرده و با انتخاب گزینهها لیست نقشکاربر از طریق منوی نقش .1

 کند.مربوط به نقش مورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن نقش را به سیستم ارسال می

ی وارهی فیلدهای ممکن برای نقش از جمله: کد، عنوان، درختکلیهای شامل سیستم صفحه .2

 دهد.ها به کاربر نشان میها و غیره را همراه با مقادیر فعلی آندسترسی

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیره .3

 کند.د نظر اعمال میسیستم تغییرات را بر روی نقش مور .4

 تغییرات بر روی نقش مورد نظر اعمال شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات نقش: ویرایش جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش نقش را متوقف کرده و 

 دهد.میعلت را به کاربر اطالع 

 اطالعات ورودی برای ویرایش یک نقش در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

برای یک نقش دیگر در سیستم  کاربر قصد داشته باشد کد یا عنوان نقش را به کد یا عنوانی که از قبل

 ثبت شده است تغییر دهد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2
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 ندارد نهایی شرایط

 

 حذف نقش 15-5

 نقش حذف کاربرد مورد

 کند.کاربر یک یا چند نقش را حذف منطقی می خالصه

 وارد سیستم شده باشد.کاربر  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ها را مشاهده کرده و با انتخاب نقش)های( مورد نظر خود، از ها لیست نقشکاربر از طریق منوی نقش .1

 کند.ها( را به سیستم ارسال میی حذف، درخواست حذف آن)طریق گزینه

 کند.شده را حذف منطقی میسیستم نقش)های( انتخاب .2

 اند.نقش)های( مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شده نهایی شرایط
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 بازیابی نقش 16-5

 نقش بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میکاربر یک یا چند نقش حذف خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

های( ی لیستی از نقش)با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهها، ی لیست نقشکاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میحذف

 دهد.شده را به کاربر نشان میسیستم لیستی از نقش)های( حذف .2

ی بازیابی را انتخاب کرده شده، گزینهکاربر با انتخاب نقش)های( مورد نظر خود از لیست نمایش داده .3

 کند.زیابی آن نقش)ها( را به سیستم ارسال میو درخواست با

 کند. شده را بازیابی میسیستم نقش)های( انتخاب .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشدهنقش)های( حذف نهایی شرایط

 

 وجوی عملیات کاربرمشاهده لیست و جست 17-5

 وجوی عملیات کاربرمشاهده لیست و جست کاربرد مورد

 ی تمامی عملیات انجام شده توسط کاربران را مشاهده کند.تواند سابقهمیکاربر  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

کاربر با انتخاب منوی فهرست عملیات کاربر، درخواست مشاهده لیست عملیات کاربر را به سیستم  .1

 کند.ارسال می

 دهد.شده توسط کاربران را به کاربر نشان میعملیات انجامسیستم لیست تمامی  .2

تواند فیلترهای مورد نظر خود از جمله: کاربر، شرح، موضوع فعالیت، دسته فعالیت، کد فعالیت کاربر می .3

وجوی عملیات کاربران بر اساس فیلترهای مورد نظر را و غیره را مقداردهی کرده و درخواست جست

 به سیستم ارسال کند.
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سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل عملیات کاربران که از آن فیلترها  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میعبور کرده

 لیست عملیات کاربران با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است. نهایی شرایط

 

 مشاهده عملیات کاربر 18-5

 کاربر عملیات مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک عملیات کاربر را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی کاربر از طریق منوی فهرست عملیات کاربر لیست عملیات کاربران را مشاهده کرده و با انتخاب گزینه .1

ی مشخصات آن عملیات کاربر را به عملیات مورد نظر، درخواست مشاهدهمشاهده در سطر مربوط به 

 کند.سیستم ارسال می

آمیز بودن یا ی مشخصات آن عملیات کاربر مانند مشخصات کاربر، زمان، شرح، موفقیتسیستم کلیه .2

 دهد.نبودنِ عملیات، کد فعالیت و غیره را به کاربر نشان می

 کاربر به کاربر نشان داده شده است. مشخصات یک عملیات نهایی شرایط
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 ایجاد اطالعیه 19-5

 اطالعیه ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک اطالعیه جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.سیستم ارسال می ها، درخواست ایجاد یک اطالعیه جدید را بهکاربر از طریق منوی اطالعیه .1

ی زمانِی ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد اطالعیه از جمله:عنوان، محتوا، بازهسیستم صفحه .2

کنند و غیره را به کاربر نشان نمایش اطالعیه، تعیین نوع کاربرانی که این اطالعیه را دریافت می

 دهد.می

 کند.ی اطالعیه جدید را به سیستم ارسال مییرهکاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز درخواست ذخ .3

 کند.ها اضافه میسیستم اطالعیه جدید را ذخیره کرده و به لیست اطالعیه .4

 یک اطالعیه جدید توسط مدیر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 

 هاوجوی اطالعیهمشاهده لیست و جست 20-5

  هااطالعیه وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میهای مورد نظر را جستها را مشاهده کرده و اطالعیهکاربر لیست اطالعیه خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.به سیستم ارسال می ها راها، درخواست مشاهده لیست اطالعیهکاربر با انتخاب منوی اطالعیه .1

 دهد.های موجود را به کاربر نشان میسیستم لیست اطالعیه .2

تواند فیلترهای مورد نظر خود از جمله: عنوان و محتوا را مقداردهی کرده و درخواست کاربر می .3

 ها بر اساس فیلترهای مورد نظر را به سیستم ارسال کند.وجوی اطالعیهجست

هایی که از آن فیلترها عبور را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل اطالعیه سیستم فیلترهای دریافتی .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده
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 ها با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است.لیست اطالعیه نهایی شرایط

 

 مشاهده اطالعیه 21-5

 اطالعیه مشاهده کاربرد مورد

 کند.یک اطالعیه را مشاهده میکاربر سیستم مشخصات  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر سیستم عامل

 اصلی روند

ی مشاهده در ها را مشاهده کرده و با انتخاب گزینهها لیست اطالعیهکاربر از طریق منوی اطالعیه .1

را به سیستم ارسال ی مشخصات آن اطالعیه سطر مربوط به اطالعیه مورد نظر، درخواست مشاهده

 کند.می

ی مشخصات آن اطالعیه مانند عنوان، محتوا، بازه زمانی و غیره را به کاربر سیستم نشان سیستم کلیه .2

 دهد.می

 مشخصات یک اطالعیه به کاربر سیستم نشان داده شده است. نهایی شرایط
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 ویرایش اطالعیه 22-5

 اطالعیه ویرایش کاربرد مورد

 کند.اطالعیه را ویرایش میکاربر یک  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی ویرایش در ها را مشاهده کرده و با انتخاب گزینهها لیست اطالعیهکاربر از طریق منوی اطالعیه .1

سیستم ارسال سطر مربوط به اطالعیه مورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن اطالعیه را به 

 کند.می

ی فیلدهای ممکن برای اطالعیه از جمله: عنوان، محتوا، بازه زمانی و ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

 دهد.ها به کاربر نشان میغیره را همراه با مقادیر فعلی آن

 ند.کی تغییرات را به سیستم ارسال میکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیره .3

 کند.سیستم تغییرات را بر روی اطالعیه مورد نظر اعمال می .4

 تغییرات بر روی اطالعیه مورد نظر اعمال شده است. نهایی شرایط

 

 حذف اطالعیه 23-5

 اطالعیه حذف کاربرد مورد

 کند.کاربر یک یا چند اطالعیه را حذف می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 سیستممدیر  عامل

 اصلی روند

ها را مشاهده کرده و با انتخاب اطالعیه)های( مورد نظر ها لیست اطالعیهکاربر از طریق منوی اطالعیه .1

 کند.ها( را به سیستم ارسال میی حذف، درخواست حذف آن)خود، از طریق گزینه

 کند.شده را حذف میسیستم اطالعیه)های( انتخاب .2

 اند.مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف شدهاطالعیه)های(  نهایی شرایط
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 ایجاد پیام 24-5

 پیام ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر سیستم یک پیام جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.ارسال میکاربر در صندوق پستی خود، درخواست ایجاد یک پیام جدید را به سیستم  .1

ی ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد پیام از جمله: موضوع، متن و تعیین گیرندهسیستم صفحه .2

 دهد.پیام را به کاربر سیستم نشان می

 کند.ی پیام جدید را به سیستم ارسال میکاربر سیستم با پرکردن فیلدهای مورد نیاز درخواست ذخیره .3

کند. پیام جدید به شده ارسال میهای تعیینرا به گیرنده کرده و پیام سیستم پیام جدید را ذخیره .4

 شود.های گیرنده اضافه میلیست پیام

 یک پیام جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ارسال شده است. نهایی شرایط

 

 هاوجوی پیاممشاهده لیست و جست 25-5

  هاپیام وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میهای مورد نظر را جستها را مشاهده کرده و پیامکاربر لیست پیام خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.ها را به سیستم ارسال میکاربر درخواست مشاهده لیست پیام .1

 دهد.نشان میهای موجود را در صندوق پستی به کاربر سیستم لیست پیام .2

تواند فیلترهای مورد نظر خود از جمله: موضوع، متن و تاریخ ارسال را مقداردهی کرده و کاربر می .3

 ها بر اساس فیلترهای مورد نظر را به سیستم ارسال کند.وجوی پیامدرخواست جست

ها عبور هایی که از آن فیلترسیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل پیام .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده
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 ها با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است.لیست پیام نهایی شرایط

 

 مشاهده پیام 26-5

 پیام مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک پیام را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر سیستم عامل

 اصلی روند

ی مشاهده در سطر مربوط ها را مشاهده کرده و با انتخاب گزینهها لیست پیامکاربر از طریق منوی پیام .1

 کند.ی جزییات آن پیام را به سیستم ارسال میبه پیام مورد نظر، درخواست مشاهده

و متن پیام را به کاربر نشان ی جزییات آن پیام مانند موضوع، تاریخ ارسال، فرستنده سیستم کلیه .2

 دهد.می

 زند.شده عالمت میسیستم پیام را به عنوان خوانده .3

 جزییات یک پیام به کاربر سیستم نشان داده شده است. نهایی شرایط

 

 حذف پیام 27-5

 پیام حذف کاربرد مورد

 کند.کاربر یک یا چند پیام را حذف می خالصه

 باشد.کاربر وارد سیستم شده  اولیه شرایط

 کاربر سیستم عامل

 اصلی روند

ها را مشاهده کرده و با انتخاب پیام)های( مورد نظر خود، از کاربر در صندوق پستی خود، لیست پیام .1

 کند.ها( را به سیستم ارسال میی حذف، درخواست حذف آن)طریق گزینه

 کند.شده را حذف میسیستم پیام)های( انتخاب .2
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 اند.مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف شدهپیام)های(  نهایی شرایط

 

 ویرایش اطالعات شخصی 28-5

 شخصی اطالعات ویرایش کاربرد مورد

 تواند اطالعات شخصی خود را ویرایش کند.کاربر می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 کاربر سیستم عامل

 اصلی روند

مشاهده و ویرایش اطالعات شخصی خود را به کاربر از قسمت تنظیمات صفحه شخصی، درخواست  .1

 کند.سیستم ارسال می

خانوادگی، کد ملی، جنسیت و غیره را به کاربر نشان سیستم اطالعات شخصی کاربر شامل: نام، نام .2

 دهد.می

کاربر مقدار هر یک از فیلدهای مورد نظر خود را تغییر داده و درخواست ذخیره تغییرات را به سیستم  .3

 کند.ارسال می

 کند.روزرسانی میشده را ذخیره کرده و اطالعات کاربر را بهسیستم تغییرات انجام .4

 اطالعات شخصی کاربر، مشاهده و ویرایش شده است. نهایی شرایط

 

 ایجاد سازمان 29-5

 سازمان ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک سازمان جدید ایجاد می خالصه

 باشد.کاربر وارد سیستم شده  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند
 کند.ها، درخواست ایجاد یک سازمان جدید را به سیستم ارسال میکاربر از طریق منوی سازمان .1

ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد سازمان از جمله: کد، عنوان، واحد جغرافیایی، سیستم صفحه .2

 دهد.به کاربر نشان می نوع سازمان، سطح سازمان، سازمان مافوق و غیره را
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 کند.ی سازمان جدید را به سیستم ارسال میکاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیره .3

 کند.ها اضافه میسیستم سازمان جدید را ذخیره کرده و به لیست سازمان .4

 یک سازمان جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 

 اشتباه اطالعات سازمان: ایجاد جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد سازمان جدید را متوقف 

 دهد.کرده و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد سازمان جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

کاربر قصد ایجاد سازمانی را داشته باشد که قبال سازمانی با این کد یا عنوان در سیستم ایجاد شده 

 باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.ه کاربر نمایش میسیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را ب .2

 ندارد نهایی شرایط

 

 هاوجوی سازمانمشاهده لیست و جست 30-5

  هاسازمان وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میهای مورد نظر را جستها را مشاهده کرده و سازمانکاربر لیست سازمان خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند
 کند.ها را به سیستم ارسال میها، درخواست مشاهده لیست سازمانکاربر با انتخاب منوی سازمان .1

 دهد.های موجود را به کاربر نشان میسیستم لیست سازمان .2
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 تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند: کد، عنوان، واحد جغرافیایی، نوع سازمان، سطح سازمانکاربر می .3

ها بر اساس فیلترهای مورد نظر را به وجوی سازمانو غیره را مقداردهی کرده و درخواست جست

 سیستم ارسال کند.

سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل سازمان)هایی( که از آن فیلترها عبور  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میکرده

 ا عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است.ها بلیست سازمان نهایی شرایط
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 مشاهده سازمان 31-5

 سازمان مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک سازمان را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی مربوط ی مشاهدهها را مشاهده کرده و با انتخاب گزینهسازمانها لیست کاربر از طریق منوی سازمان .1

 کند.ی مشخصات آن سازمان را به سیستم ارسال میبه سازمان مورد نظر، درخواست مشاهده

سازمان،  سطحسازمان،  نوعکد، عنوان، واحد جغرافیایی، ی مشخصات سازمان از جمله: سیستم کلیه .2

 دهد.بر نشان میه را به کارو غیر سازمان مافوق

 به کاربر نشان داده شده است.سازمان مشخصات یک  نهایی شرایط

 

 ویرایش سازمان 32-5

 سازمان ویرایش کاربرد مورد

 کند.را ویرایش میسازمان کاربر یک  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

سازمان ی ویرایش را مشاهده کرده و با انتخاب گزینه هاسازمانلیست  هاسازمانکاربر از طریق منوی  .1

 کند.را به سیستم ارسال میسازمان مورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن 

کد، عنوان، واحد جغرافیایی، از جمله: سازمان ی فیلدهای ممکن برای ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

 دهد.ها به کاربر نشان میه را همراه با مقادیر فعلی آنو غیر سازمان، سازمان مافوق سطحسازمان،  نوع

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیره .3

 کند.مورد نظر اعمال میسازمان سیستم تغییرات را بر روی  .4

 ال شده است.مورد نظر اعمسازمان تغییرات بر روی  نهایی شرایط
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 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات سازمان: ویرایش جایگزین روند

 خالصه
را متوقف کرده و سازمان در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش 

 دهد.علت را به کاربر اطالع می

 سیستم اشتباه باشد. درسازمان اطالعات ورودی برای ویرایش یک  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

کاربر قصد ایجاد سازمانی را داشته باشد که قبال سازمانی با این کد یا عنوان در سیستم ایجاد شده 

 باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش میسیستم  .2

 ندارد نهایی شرایط

 

 حذف سازمان 33-5

 سازمان حذف کاربرد مورد

 کند.را حذف منطقی میسازمان کاربر یک یا چند  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

)های( مورد نظر، سازمانرا مشاهده کرده و با انتخاب  هاسازمانلیست  هاسازمانکاربر از طریق منوی  .1

 کند.ها را به سیستم ارسال میی حذف درخواست حذف آناز طریق گزینه

 کند.شده را حذف منطقی میانتخاب )های(سازمانسیستم  .2

 اند.حذف منطقی شده مورد نظرِ کاربر از سیستم )های(سازمان نهایی شرایط
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 بازیابی سازمان 34-5

 سازمان بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میحذفسازمان کاربر یک یا چند  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی لیستی از ها، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهسازمانی لیست کاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میحذف هایسازمان

 دهد.شده را به کاربر نشان می)های( حذفسازمانسیستم لیستی از  .2

ی بازیابی را انتخاب شده، گزینه)های( مورد نظر خود از لیست نمایش دادهسازمانکاربر با انتخاب  .3

 کند.)ها( را به سیستم ارسال میسازمانو درخواست بازیابی آن کرده 

 کند. شده را بازیابی می)های( انتخابسازمانسیستم  .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشده)های( حذفسازمان نهایی شرایط
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 ایجاد سطح سازمان 35-5

 سازمان سطح ایجاد کاربرد مورد

 کند.ایجاد می کاربر یک سطح سازمان جدید خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

، درخواست ایجاد یک سطح سازمان جدید را به سیستم ارسال کاربر از طریق منوی سطوح سازمان .1

 کند.می

به کاربر  ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد سطح سازمان از جمله: کد و عنوان راسیستم صفحه .2

 دهد.نشان می

ی سطح سازمان جدید را به سیستم ارسال کاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیره .3

 کند.می

 کند.اضافه می سیستم سطح سازمان جدید را ذخیره کرده و به لیست سطوح سازمان .4

 ده است.یک سطح سازمان جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره ش نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات سازمان: سطح ایجاد جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد سطح سازمان جدید را 

 دهد.متوقف کرده و علت را به کاربر اطالع می

 سازمان جدید در سیستم اشتباه باشد.اطالعات ورودی برای ایجاد سطح  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

کاربر قصد ایجاد سطح سازمانی را داشته باشد که قبال سطح سازمانی با این کد یا عنوان در سیستم 

 امکان وقوع دارد.ایجاد شده باشد، 

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2
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 ندارد نهایی شرایط

 

 وجوی سطوح سازمانمشاهده لیست و جست 36-5

 سازمان سطوح وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میمورد نظر را جست را مشاهده کرده و سطوح سازمان کاربر لیست سطوح سازمان خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را به سیستم ارسال  ، درخواست مشاهده لیست سطوح سازمانکاربر با انتخاب منوی سطوح سازمان .1

 کند.می

 دهد.موجود را به کاربر نشان می سیستم لیست سطوح سازمان .2

نشده بودن سطح سازمان شده یا حذفتواند فیلترهای مورد نظر خود مانند: کد، عنوان، حذفمیکاربر  .3

بر اساس فیلترهای مورد نظر را به سیستم  وجوی سطوح سازمانرا مقداردهی کرده و درخواست جست

 ارسال کند.

از آن فیلترها  سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل سطح)های( سازمان که .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میعبور کرده

 با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است. لیست سطوح سازمان نهایی شرایط
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 مشاهده سطح سازمان 37-5

 سازمان سطح مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک سطح سازمان را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی را مشاهده کرده و با انتخاب گزینه لیست سطوح سازمان کاربر از طریق منوی سطوح سازمان .1

ی مشخصات آن سطح سازمان را به ی مربوط به سطح سازمان مورد نظر، درخواست مشاهدهمشاهده

 کند.سیستم ارسال می

زمان ایجاد، زمان آخرین تغییر و  کد، عنوان،ی مشخصات سطح سازمان از جمله: سیستم کلیه .2

 دهد.نشده بودن را به کاربر نشان میشده یا حذفحذف

 به کاربر نشان داده شده است.سازمان مشخصات یک سطح  نهایی شرایط

 

 ویرایش سطح سازمان 38-5

 سازمان سطح ویرایش کاربرد مورد

 کند.را ویرایش میسازمان کاربر یک سطح  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی را مشاهده کرده و با انتخاب گزینه سازمانلیست سطوح  ،سازمانکاربر از طریق منوی سطوح  .1

را به سیستم ارسال سازمان مورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن سطح سازمان ویرایشِ سطح 

 کند.می

را همراه با  عنوان و کداز جمله: سازمان ی فیلدهای ممکن برای سطح ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

 دهد.ها به کاربر نشان میمقادیر فعلی آن

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیره .3

 کند.مورد نظر اعمال میسازمان سیستم تغییرات را بر روی سطح  .4
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 مورد نظر اعمال شده است.سازمان تغییرات بر روی سطح  نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات سازمان: سطح ویرایش جایگزین روند

 خالصه
را متوقف سازمان در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش سطح 

 دهد.کرده و علت را به کاربر اطالع می

 در سیستم اشتباه باشد.سازمان اطالعات ورودی برای ویرایش یک سطح  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  از روند 3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

کاربر قصد ایجاد سطح سازمانی را داشته باشد که قبال سطح سازمانی با این کد یا عنوان در سیستم 

 ایجاد شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی شرایط

 

 سازمان سطححذف  39-5

 سازمان سطح حذف کاربرد مورد

 کند.را حذف منطقی میسازمان کاربر یک یا چند سطح  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را مشاهده کرده و با انتخاب سطح)های(  سازمانلیست سطوح  ،سازمانکاربر از طریق منوی سطوح  .1

 کند.ها( را به سیستم ارسال میی حذف درخواست حذف آن)مورد نظر، از طریق گزینه سازمان

 کند.شده را حذف منطقی میانتخابسازمان سیستم سطح)های(  .2

 اند.مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شده سازمان سطح)های( نهایی شرایط
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 سطح سازمانبازیابی  40-5

 سازمان سطح بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میحذفسازمان کاربر یک یا چند سطح  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی لیستی از ، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهسازمانی لیست سطوح کاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میحذف سازمانسطح)های( 

 دهد.شده را به کاربر نشان میحذف سازمانسیستم لیستی از سطح)های(  .2

ی بازیابی را شده، گزینهمورد نظر خود از لیست نمایش داده سازمانکاربر با انتخاب سطح)های(  .3

 کند.را به سیستم ارسال می سازمانانتخاب کرده و درخواست بازیابی آن سطح)های( 

 کند. شده را بازیابی میانتخاب سازمانسیستم سطح)های(  .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشدهحذف سازمانسطح)های(  نهایی شرایط
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 ایجاد نوع سازمان 41-5

 سازمان نوع ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک نوع سازمان جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.، درخواست ایجاد یک نوع سازمان جدید را به سیستم ارسال میکاربر از طریق منوی انواع سازمان .1

ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد نوع سازمان از جمله: کد، عنوان و نوع سازمان سیستم صفحه .2

 دهد.پدر را به کاربر نشان می

 کند.ی نوع سازمان جدید را به سیستم ارسال میکاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیره .3

 کند.اضافه می لیست انواع سازمانسیستم نوع سازمان جدید را ذخیره کرده و به  .4

 یک نوع سازمان جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات سازمان: نوع ایجاد جایگزین روند

 خالصه
سازمان جدید را متوقف در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد نوع 

 دهد.کرده و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد نوع سازمان جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

قصد ایجاد نوع سازمانی را داشته باشد که قبال سازمانی با این کد یا عنوان در سیستم ایجاد کاربر 

 شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی شرایط
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 وجوی انواع سازمانمشاهده لیست و جست 42-5

 سازمان انواع وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 کند.وجو میهای مورد نظر را جسترا مشاهده کرده و سازمان کاربر لیست انواع سازمان خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 کند.را به سیستم ارسال می سازمان، درخواست مشاهده لیست انواع کاربر با انتخاب منوی انواع سازمان .1

 دهد.موجود را به کاربر نشان می سیستم لیست انواع سازمان .2

نشده بودن را مقداردهی شده یا حذفتواند فیلترهای مورد نظر خود مانند: کد، عنوان و حذفکاربر می .3

 تم ارسال کند.بر اساس فیلترهای مورد نظر را به سیس وجوی انواع سازمانکرده و درخواست جست

سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل نوع یا انواع سازمان که از آن فیلترها  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میعبور کرده

 با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است. لیست نوع یا انواع سازمان نهایی شرایط
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 سازمانمشاهده نوع  43-5

 سازمان نوع مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک نوع سازمان را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی ی مشاهدهرا مشاهده کرده و با انتخاب گزینه لیست انواع سازمان کاربر از طریق منوی انواع سازمان .1

ی مشخصات آن نوع سازمان را به سیستم ارسال مربوط به نوع سازمان مورد نظر، درخواست مشاهده

 کند.می

نوع سازمان پدر، زمان ایجاد، زمان آخرین کد، عنوان، ی مشخصات نوع سازمان از جمله: سیستم کلیه .2

 دهد.نشده بودن را به کاربر نشان میشده یا حذفویرایش و حذف

 به کاربر نشان داده شده است.سازمان مشخصات یک نوع  نهایی شرایط

 

 ویرایش نوع سازمان 44-5

 سازمان نوع ویرایش کاربرد مورد

 کند.را ویرایش میسازمان کاربر یک نوع  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی ویرایش را مشاهده کرده و با انتخاب گزینه سازمانلیست انواع  سازمانکاربر از طریق منوی انواع  .1

 کند.را به سیستم ارسال میسازمان مورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن نوع سازمان نوع 

و نوع سازمان  کد، عنواناز جمله: سازمان ی فیلدهای ممکن برای نوع ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

 دهد.کاربر نشان می ها بهپدر را همراه با مقادیر فعلی آن

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیره .3

 کند.مورد نظر اعمال میسازمان سیستم تغییرات را بر روی نوع  .4

 مورد نظر اعمال شده است.سازمان تغییرات بر روی نوع  نهایی شرایط
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 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات سازمان: ویرایش جایگزین روند

 خالصه
را متوقف سازمان در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش نوع 

 دهد.کرده و علت را به کاربر اطالع می

 باشد.در سیستم اشتباه سازمان اطالعات ورودی برای ویرایش یک نوع  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

کاربر قصد ایجاد نوع سازمانی را داشته باشد که قبال نوع سازمانی با این کد یا عنوان در سیستم ایجاد 

 شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش میسیستم با  .2

 ندارد نهایی شرایط
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 حذف نوع سازمان 45-5

 سازمان نوع حذف کاربرد مورد

 کند.را حذف منطقی میسازمان کاربر یک یا چند نوع  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 سازمانرا مشاهده کرده و با انتخاب نوع)های(  سازمانلیست انواع  سازمانکاربر از طریق منوی انواع  .1

 کند.ها را به سیستم ارسال میی حذف درخواست حذف آنمورد نظر، از طریق گزینه

 کند.شده را حذف منطقی میانتخابسازمان سیستم نوع)های(  .2

 اند.نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شده موردسازمان نوع)های(  نهایی شرایط

 

 بازیابی نوع سازمان 46-5

 سازمان نوع بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میحذفسازمان کاربر یک یا چند نوع  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی لیستی از انواع ، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهسازمانی لیست انواع کاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میحذف سازمان

 دهد.شده را به کاربر نشان میحذف سازمانسیستم لیستی از نوع یا انواع  .2

انتخاب  ی بازیابی راشده، گزینهمورد نظر خود از لیست نمایش داده سازمانکاربر با انتخاب نوع)های(  .3

 کند.را به سیستم ارسال می سازمانکرده و درخواست بازیابی آن نوع)های( 

 کند. شده را بازیابی میانتخاب سازمانسیستم نوع)های(  .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشدهحذف سازماننوع)های( نهایی شرایط
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 ایجاد سمت سازمانی 47-5

 سازمانی سمت ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک سمت سازمانی جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

های سازمانی، درخواست ایجاد یک ست سازمانی جدید را به سیستم ارسال کاربر از طریق منوی سمت .1

 کند.می

سازمانی از جمله: کد، عنوان، سازمان، ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد سمت سیستم صفحه .2

 دهد.های سمت و غیره را به کاربر نشان میسطح محرمانگی، سطح سمت، متصدی، توضیحات، نقش

ی سمت سازمانی جدید را به سیستم ارسال کاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیره .3

 کند.می

 کند.های سازمانی اضافه مییست سمتسیستم سمت سازمانی جدید را ذخیره کرده و به ل .4

 یک سمت سازمانی جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات سازمانی: سمت ایجاد جایگزین روند

 خالصه
سمت سازمانی جدید را در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد 

 دهد.متوقف کرده و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد سمت سازمانی جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

ای با این کد یا عنوان در ای را داشته باشد که قبال سمت سازمانیکاربر قصد ایجاد سمت سازمانی

 سیستم ایجاد شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2
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 ندارد نهایی شرایط

 

 سازمانیهای وجوی سمتمشاهده لیست و جست 48-5

 سازمانی هایسمت وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 خالصه
وجو های سازمانی مورد نظر را جستهای سازمانی را مشاهده کرده و سمتکاربر لیست سمت

 کند.می

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

های سازمانی را به سیستم سازمانی، درخواست مشاهده لیست سمتهای کاربر با انتخاب منوی سمت .1

 کند.ارسال می

 دهد.های سازمانی موجود را به کاربر نشان میسیستم لیست سمت .2

تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند: کد، عنوان، سازمان، سطح محرمانگی، سطح سمت، کاربر می .3

های سازمانی بر وجوی سمترده و درخواست جستو غیره را مقداردهی ک متصدی، توضیحات، نقش

 اساس فیلترهای مورد نظر را به سیستم ارسال کند.

که از آن   سازمانی (های)سمتسیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میفیلترها عبور کرده

 بور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است.با ع های سازمانیسمتلیست  نهایی شرایط
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 سازمانی سمتمشاهده  49-5

 سازمانی سمت مشاهده کاربرد مورد

 کند.را مشاهده می سازمانی سمتکاربر مشخصات یک  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را مشاهده کرده و با انتخاب  های سازمانیسمتلیست  سازمانیهای سمتکاربر از طریق منوی  .1

 سمتی مشخصات آن مورد نظر، درخواست مشاهده سازمانی سمتی مربوط به ی مشاهدهگزینه

 کند.را به سیستم ارسال می سازمانی

از جمله: کد، عنوان، سازمان، سطح محرمانگی، سطح سمت،  سازمانی سمتی مشخصات سیستم کلیه .2

 دهد.های سمت و غیره را به کاربر نشان میمتصدی، توضیحات، نقش

 به کاربر نشان داده شده است. سازمانی سمتمشخصات یک  نهایی شرایط

 

 سازمانی سمتویرایش  50-5

 سازمانی سمت ویرایش کاربرد مورد

 کند.را ویرایش می سازمانی سمتکاربر یک  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را مشاهده کرده و با انتخاب  های سازمانیسمتلیست  های سازمانیسمتکاربر از طریق منوی  .1

را به  سازمانی سمتمورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن  سازمانی سمتی ویرایشِ گزینه

 کند.سیستم ارسال می

کد، عنوان، سازمان، از جمله:  سازمانی سمتی فیلدهای ممکن برای ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

را همراه با مقادیر فعلی های سمت و غیره سطح محرمانگی، سطح سمت، متصدی، توضیحات، نقش

 دهد.ها به کاربر نشان میآن

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال مید نظر خود، درخواست ذخیرهکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مور .3

 کند.مورد نظر اعمال می سازمانی سمتسیستم تغییرات را بر روی  .4
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 مورد نظر اعمال شده است. سازمانی سمتتغییرات بر روی  نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات :سازمانی سمت ویرایش جایگزین روند

 خالصه
را متوقف  سازمانی سمتدر صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش 

 دهد.کرده و علت را به کاربر اطالع می

 در سیستم اشتباه باشد. یسازماناطالعات ورودی برای ویرایش یک سمت  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

ای با این کد یا عنوان در سیستم سازمانی سمتکاربر قصد ایجاد سمت سازمانی را داشته باشد که قبال 

 ایجاد شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.مناسبی را به کاربر نمایش می سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای .2

 ندارد نهایی شرایط

 

 سازمانی سمتحذف  51-5

 سازمانی سمت حذف کاربرد مورد

 کند.را حذف منطقی می سازمانی سمتکاربر یک یا چند  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

)سمترا مشاهده کرده و با انتخاب  های سازمانیسمتلیست  سازمانیهای سمتکاربر از طریق منوی  .1

 کند.ها را به سیستم ارسال میی حذف درخواست حذف آنمورد نظر، از طریق گزینه سازمانی (های

 کند.شده را حذف منطقی میانتخاب سازمانی (های)سمتسیستم  .2

 اند.ستم حذف منطقی شدهمورد نظرِ کاربر از سی سازمانی (های)سمت نهایی شرایط
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 سازمانی سمتبازیابی  52-5

 سازمانی سمت بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میحذف سازمانی سمتکاربر یک یا چند  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی لیستی ، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهده های سازمانیسمتی لیست کاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میحذفهای سازمانی سمتاز 

 دهد.شده را به کاربر نشان میحذف سازمانی (های)سمتسیستم لیستی از  .2

را ی بازیابی شده، گزینهمورد نظر خود از لیست نمایش داده سازمانی (های)سمتکاربر با انتخاب  .3

 کند.را به سیستم ارسال می سازمانی (های)سمتانتخاب کرده و درخواست بازیابی آن 

 کند. شده را بازیابی میانتخاب سازمانی (های)سمتسیستم  .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشدهحذف سازمانی (های)سمت نهایی شرایط
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 ایجاد سطح سمت سازمانی 53-5

 سازمانی سمت ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک سطح سمت سازمانی جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

های سازمانی، درخواست ایجاد یک سطح سمت سازمانی جدید را کاربر از طریق منوی سطوح سمت .1

 کند.به سیستم ارسال می

فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد سطح سمت سازمانی از جمله: کد، عنوان، ای شامل سیستم صفحه .2

 دهد.فرض بودن یا نبودن را به کاربر نشان میترتیب و پیش

ی سطح سمت سازمانی جدید را به سیستم کاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیره .3

 کند.ارسال می

های سازمانی اضافه ده و به لیست سطوح سمتسیستم سطح سمت سازمانی جدید را ذخیره کر .4

 کند.می

 یک سطح سمت سازمانی جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات سازمانی: سمت سطح ایجاد جایگزین روند

 خالصه
ورودی، سیستم روند ایجاد سطح سمت سازمانی جدید در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات 

 دهد.را متوقف کرده و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد سطح سمت سازمانی جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  از روند اصلی و در صورتی که 3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

ای با این کد یا ای را داشته باشد که قبال سطح سمت سازمانیکاربر قصد ایجاد سطح سمت سازمانی

 عنوان در سیستم ایجاد شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2
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 دندار نهایی شرایط

 

 های سازمانیوجوی سطوح سمتمشاهده لیست و جست 54-5

 سازمانی هایسمت سطوح وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 خالصه
های سازمانی مورد نظر های سازمانی را مشاهده کرده و سطوح سمتکاربر لیست سطوح سمت

 کند.وجو میرا جست

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

های سازمانی های سازمانی، درخواست مشاهده لیست سطوح سمتکاربر با انتخاب منوی سطوح سمت .1

 کند.را به سیستم ارسال می

 دهد.های سازمانی موجود را به کاربر نشان میسیستم لیست سطوح سمت .2

نشده بودن را شده یا حذفحذف تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند: کد، عنوان، ترتیب،کاربر می .3

بر اساس فیلترهای مورد نظر را  های سازمانیوجوی سطوح سمتمقداردهی کرده و درخواست جست

 به سیستم ارسال کند.

که از  سمت سازمانیسیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل سطح)های(  .4

 دهد.می اند را به کاربر نشانآن فیلترها عبور کرده

 با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است. های سازمانیسمتلیست سطوح  نهایی شرایط

  



 

 

 

MAHANFAN.IR INFO@MAHANFAN.IR 

 110 

 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 سازمانی سمتمشاهده سطح  55-5

 سازمانی سمت سطح مشاهده کاربرد مورد

 کند.را مشاهده می سازمانی سمتکاربر مشخصات یک سطح  خالصه

 شده باشد.کاربر وارد سیستم  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را مشاهده کرده و  های سازمانیسمتلیست سطوح  های سازمانیسمتکاربر از طریق منوی سطوح  .1

ی مورد نظر، درخواست مشاهده سازمانی سمتی مربوط به سطح ی مشاهدهبا انتخاب گزینه

 کند.را به سیستم ارسال می سازمانی سمتمشخصات آن سطح 

از جمله: کد، عنوان، ترتیب، زمان ایجاد، زمان آخرین  سازمانی سمتی مشخصات سطح سیستم کلیه .2

 دهد.نشده بودن را به کاربر نشان میشده یا حذفتغییر و حذف

 به کاربر نشان داده شده است. سازمانی سمتمشخصات یک سطح  نهایی شرایط

 

 سازمانی سمتویرایش سطح  56-5

 سازمانی سمت سطح ویرایش کاربرد مورد

 کند.را ویرایش می سازمانی سمتکاربر یک سطح  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را مشاهده کرده و  های سازمانیسمتلیست سطوح  های سازمانیسمتکاربر از طریق منوی سطوح  .1

مورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن سطح  سازمانی سمتی ویرایشِ سطح با انتخاب گزینه

 کند.را به سیستم ارسال می سازمانی سمت

و  کد، عنواناز جمله:  سازمانی سمتی فیلدهای ممکن برای سطح ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

 دهد.ها به کاربر نشان میرا همراه با مقادیر فعلی آن ترتیب

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیرهکاربر با تغییر مقادیرِ فی .3

 کند.مورد نظر اعمال می سازمانی سمتسیستم تغییرات را بر روی سطح  .4
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 مورد نظر اعمال شده است. سازمانی سمتتغییرات بر روی سطح  نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات :سازمانی سمت سطح ویرایش جایگزین روند

 خالصه
را  سازمانی سمتدر صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش سطح 

 دهد.متوقف کرده و علت را به کاربر اطالع می

 در سیستم اشتباه باشد. یسازماناطالعات ورودی برای ویرایش یک سطح سمت  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

ای با این کد یا عنوان در سازمانی سمتکاربر قصد ایجاد سطح سمت سازمانی را داشته باشد که قبال 

 سیستم ایجاد شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می سیستم با توجه به .2

 ندارد نهایی شرایط

 

 سازمانی سمتحذف سطح  57-5

 سازمانی سمت سطح حذف کاربرد مورد

 کند.را حذف منطقی می سازمانی سمتکاربر یک یا چند سطح  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را مشاهده کرده و  های سازمانیسمتلیست سطوح  های سازمانیسمتکاربر از طریق منوی سطوح  .1

ها را ی حذف درخواست حذف آنمورد نظر، از طریق گزینه سازمانی هایسمتبا انتخاب سطح)های( 

 کند.به سیستم ارسال می

 ند.کشده را حذف منطقی میانتخاب های سازمانیسمتسیستم سطح)های(  .2
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 اند.مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شده های سازمانیسمت)های( سطح نهایی شرایط

 

 سازمانی سمتبازیابی سطح  58-5

 سازمانی سمت سطح بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میحذف سازمانی سمتکاربر یک یا چند سطح  خالصه

 باشد.کاربر وارد سیستم شده  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی ، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهده های سازمانیسمتی لیست سطوح کاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میحذفهای سازمانی سمتلیستی از سطوح 

 دهد.شده را به کاربر نشان میحذف های سازمانیسمتسیستم لیستی از سطح)های(  .2

ی شده، گزینهمورد نظر خود از لیست نمایش داده های سازمانیسمت)های( کاربر با انتخاب سطح .3

را به سیستم ارسال  سازمانی یهاسمتبازیابی را انتخاب کرده و درخواست بازیابی آن سطح)های( 

 کند.می

 کند. شده را بازیابی میانتخاب های سازمانیسمتسیستم سطح)های(  .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشدهحذف های سازمانیسمتسطح)های(  نهایی شرایط
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 ایجاد سطح محرمانگی 59-5

 محرمانگی سطح ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک سطح محرمانگی جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

، درخواست ایجاد یک سطح محرمانگی جدید را به سیستم منوی سطوح محرمانگیکاربر از طریق  .1

 کند.ارسال می

ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد محرمانگی از جمله: کد، عنوان و ترتیب سطح سیستم صفحه .2

 دهد.محرمانگی را به کاربر نشان می

طح محرمانگی جدید را به سیستم ارسال ی سکاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیره .3

 کند.می

 کند.اضافه می سیستم سطح محرمانگی جدید را ذخیره کرده و به لیست سطوح محرمانگی .4

 یک سطح محرمانگی جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات محرمانگی: سطح ایجاد جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد سطح محرمانگی جدید را 

 دهد.متوقف کرده و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد سطح محرمانگی جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

ای را داشته باشد که قبال یک سطح محرمانگی با این کد یا عنوان کاربر قصد ایجاد سطح محرمانگی

 در سیستم ایجاد شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.خطای مناسبی را به کاربر نمایش میسیستم با توجه به نوع خطا، پیغام  .2
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 ندارد نهایی شرایط

 

 وجوی سطوح محرمانگیمشاهده لیست و جست 60-5

 محرمانگی سطوح وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 خالصه
وجو مورد نظر را جست را مشاهده کرده و سطوح محرمانگی کاربر لیست سطوح محرمانگی

 کند.می

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را به سیستم  ، درخواست مشاهده لیست سطوح محرمانگیکاربر با انتخاب منوی سطوح محرمانگی .1

 کند.ارسال می

 دهد.موجود را به کاربر نشان می سیستم لیست سطوح محرمانگی .2

شده یا کد، عنوان، ترتیب سطح محرمانگی و حذفتواند فیلترهای مورد نظر خود مانند: کاربر می .3

بر  وجوی سطوح محرمانگینشده بودن سطح محرمانگی را مقداردهی کرده و درخواست جستحذف

 اساس فیلترهای مورد نظر را به سیستم ارسال کند.

سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل سطح)های( محرمانگی که از آن  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میرها عبور کردهفیلت

 با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است. لیست سطوح محرمانگی نهایی شرایط
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 مشاهده سطح محرمانگی 61-5

 محرمانگی سطح مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک سطح محرمانگی را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی را مشاهده کرده و با انتخاب گزینه لیست سطوح محرمانگی کاربر از طریق منوی سطوح محرمانگی .1

ی مشخصات آن سطح محرمانگی ی مربوط به سطح محرمانگی مورد نظر، درخواست مشاهدهمشاهده

 کند.را به سیستم ارسال می

ترتیب سطح محرمانگی، زمان ایجاد،  کد، عنوان،ی مشخصات سطح محرمانگی از جمله: سیستم کلیه .2

 دهد.نشده بودن را به کاربر نشان میشده یا حذفزمان آخرین تغییر و حذف

 به کاربر نشان داده شده است.محرمانگی مشخصات یک سطح  نهایی شرایط

 

 ویرایش سطح محرمانگی 62-5

 محرمانگی سطح ویرایش کاربرد مورد

 کند.را ویرایش میمحرمانگی کاربر یک سطح  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی را مشاهده کرده و با انتخاب گزینه محرمانگیلیست سطوح  ،محرمانگیکاربر از طریق منوی سطوح  .1

را به سیستم محرمانگی مورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن سطح محرمانگی ویرایشِ سطح 

 کند.ارسال می

و ترتیب  عنوان، کداز جمله: محرمانگی ی فیلدهای ممکن برای سطح ای شامل کلیهسیستم صفحه .2

 دهد.ها به کاربر نشان میسطح محرمانگی را همراه با مقادیر فعلی آن

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میرد نظر خود، درخواست ذخیرهکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مو .3

 کند.مورد نظر اعمال میمحرمانگی سیستم تغییرات را بر روی سطح  .4
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 مورد نظر اعمال شده است.محرمانگی تغییرات بر روی سطح  نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات محرمانگی: سطح ویرایش جایگزین روند

 خالصه
را محرمانگی در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش سطح 

 دهد.متوقف کرده و علت را به کاربر اطالع می

 در سیستم اشتباه باشد.محرمانگی اطالعات ورودی برای ویرایش یک سطح  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی از اتمام مرحلهروند جایگزین بعد  .1

ای با این کد یا عنوان در ای را داشته باشد که قبال سطح محرمانگیکاربر قصد ایجاد سطح محرمانگی

 سیستم ایجاد شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.کاربر نمایش می سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به .2

 ندارد نهایی شرایط
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 محرمانگی سطححذف  63-5

 محرمانگی سطح حذف کاربرد مورد

 کند.را حذف منطقی میمحرمانگی کاربر یک یا چند سطح  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را مشاهده کرده و با انتخاب  محرمانگیلیست سطوح  ،محرمانگیکاربر از طریق منوی سطوح  .1

ها( را به سیستم ارسال ی حذف درخواست حذف آن)مورد نظر، از طریق گزینه محرمانگیسطح)های( 

 کند.می

 کند.شده را حذف منطقی میانتخابمحرمانگی سیستم سطح)های(  .2

 اند.مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شده محرمانگی سطح)های( نهایی شرایط

 

 بازیابی سطح محرمانگی 64-5

 محرمانگی سطح بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میحذفمحرمانگی کاربر یک یا چند سطح  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی لیستی ، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهمحرمانگیی لیست سطوح کاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میحذف محرمانگیاز سطح)های( 

 دهد.شده را به کاربر نشان میحذف محرمانگیسیستم لیستی از سطح)های(  .2

ی بازیابی را شده، گزینهمورد نظر خود از لیست نمایش داده محرمانگیکاربر با انتخاب سطح)های(  .3

 کند.را به سیستم ارسال می محرمانگیانتخاب کرده و درخواست بازیابی آن سطح)های( 

 کند. شده را بازیابی میانتخاب محرمانگیسیستم سطح)های(  .4

 اند.هی مورد نظر کاربر، بازیابی شدشدهحذف محرمانگیسطح)های(  نهایی شرایط
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 ایجاد واحد جغرافیایی 65-5

 واحد جغرافیایی ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک واحد جغرافیایی جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را به سیستم  ، درخواست ایجاد یک واحد جغرافیایی جدیدکاربر از طریق منوی واحدهای جغرافیایی .1

 کند.ارسال می

ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد محرمانگی از جمله: کد، عنوان، توضیحات، نوع سیستم صفحه .2

 دهد.واحد جغرافیایی، واحد جغرافیایی مافوق و غیره را به کاربر نشان می

را به سیستم ارسال  ی واحد جغرافیایی جدیدکاربر با پرکردن فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیره .3

 کند.می

 کند.اضافه می سیستم واحد جغرافیایی جدید را ذخیره کرده و به لیست واحدهای جغرافیایی .4

 یک واحد جغرافیایی جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده است. نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات جغرافیایی: واحد ایجاد جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد واحد جغرافیایی جدید را 

 دهد.متوقف کرده و علت را به کاربر اطالع می

 اطالعات ورودی برای ایجاد واحد جغرافیایی جدید در سیستم اشتباه باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی جایگزین بعد از اتمام مرحلهروند  .1

ای را داشته باشد که قبال یک واحد جغرافیایی با این کد یا عنوان در کاربر قصد ایجاد واحد جغرافیایی

 سیستم ایجاد شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.طای مناسبی را به کاربر نمایش میسیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خ .2
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 ندارد نهایی شرایط

 

 وجوی واحدهای جغرافیاییمشاهده لیست و جست 66-5

 جغرافیایی واحدهای وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 خالصه
مورد نظر را  را مشاهده کرده و واحدهای جغرافیایی کاربر لیست واحدهای جغرافیایی

 کند.وجو میجست

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را به  ، درخواست مشاهده لیست واحدهای جغرافیاییکاربر با انتخاب منوی واحدهای جغرافیایی .1

 کند.سیستم ارسال می

 دهد.موجود را به کاربر نشان می سیستم لیست واحدهای جغرافیایی .2

فیلترهای مورد نظر خود مانند: کد، عنوان، توضیحات، نوع واحد جغرافیایی، واحد تواند کاربر می .3

بر اساس  وجوی واحدهای جغرافیاییجغرافیایی مافوق و غیره را مقداردهی کرده و درخواست جست

 فیلترهای مورد نظر را به سیستم ارسال کند.

واحد)های( جغرافیایی که از آن سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میفیلترها عبور کرده

 با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده است. لیست واحدهای جغرافیایی نهایی شرایط

 مشاهده واحد جغرافیایی 67-5

 جغرافیایی واحد مشاهده کاربرد مورد

 کند.جغرافیایی را مشاهده میکاربر مشخصات یک واحد  خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل
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 اصلی روند

را مشاهده کرده و با انتخاب  لیست واحدهای جغرافیایی کاربر از طریق منوی واحدهای جغرافیایی .1

مشخصات آن واحد ی ی مربوط به واحد جغرافیایی مورد نظر، درخواست مشاهدهی مشاهدهگزینه

 کند.جغرافیایی را به سیستم ارسال می

ی مشخصات واحد جغرافیایی از جمله: کد، عنوان، توضیحات، نوع واحد جغرافیایی، واحد سیستم کلیه .2

 دهد.جغرافیایی مافوق و غیره را به کاربر نشان می

 به کاربر نشان داده شده است. مشخصات یک واحد جغرافیایی نهایی شرایط

 

 ویرایش واحد جغرافیایی 68-5

 جغرافیایی واحد ویرایش کاربرد مورد

 کند.را ویرایش می کاربر یک واحد جغرافیایی خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

انتخاب را مشاهده کرده و با  لیست واحدهای جغرافیایی ،کاربر از طریق منوی واحدهای جغرافیایی .1

را به  مورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن واحد جغرافیایی ی ویرایشِ واحد جغرافیاییگزینه

 کند.سیستم ارسال می

از جمله: کد، عنوان، توضیحات،  ی فیلدهای ممکن برای واحد جغرافیاییای شامل کلیهسیستم صفحه .2

ها به کاربر نشان اه با مقادیر فعلی آننوع واحد جغرافیایی، واحد جغرافیایی مافوق و غیره را همر

 دهد.می

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیره .3

 کند.مورد نظر اعمال می سیستم تغییرات را بر روی واحد جغرافیایی .4

 عمال شده است.مورد نظر ا تغییرات بر روی واحد جغرافیایی نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات جغرافیایی: واحد ویرایش جایگزین روند
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 خالصه
را متوقف  در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش واحد جغرافیایی

 دهد.کرده و علت را به کاربر اطالع می

 در سیستم اشتباه باشد. ویرایش یک واحد جغرافیاییاطالعات ورودی برای  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

در ای با این کد یا عنوان ای را داشته باشد که قبال واحد جغرافیاییکاربر قصد ایجاد واحد جغرافیایی

 سیستم ایجاد شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی شرایط

 

 واحد جغرافیاییحذف  69-5

 واحد جغرافیایی حذف کاربرد مورد

 کند.را حذف منطقی می کاربر یک یا چند واحد جغرافیایی خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را مشاهده کرده و با انتخاب  لیست واحدهای جغرافیایی ،کاربر از طریق منوی واحدهای جغرافیایی .1

ها( را به سیستم ارسال ی حذف درخواست حذف آن)واحد)های( جغرافیایی مورد نظر، از طریق گزینه

 کند.می

 کند.شده را حذف منطقی میانتخاب جغرافیایی سیستم واحد)های( .2

 اند.واحد)های( جغرافیایی مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شده نهایی شرایط

 

 بازیابی واحد جغرافیایی 70-5

 جغرافیایی واحد بازیابی کاربرد مورد
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 کند.شده را بازیابی میحذف کاربر یک یا چند واحد جغرافیایی خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی لیستی ، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهی لیست واحدهای جغرافیاییکاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میحذف از واحد)های( جغرافیایی

 دهد.کاربر نشان میشده را به سیستم لیستی از واحد)های( جغرافیایی حذف .2

ی بازیابی را شده، گزینهکاربر با انتخاب واحد)های( جغرافیایی مورد نظر خود از لیست نمایش داده .3

 کند.انتخاب کرده و درخواست بازیابی آن واحد)های( جغرافیایی را به سیستم ارسال می

 کند. شده را بازیابی میسیستم واحد)های( جغرافیایی انتخاب .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشدهواحد)های( جغرافیایی حذف ایینه شرایط
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 ایجاد نوع واحد جغرافیایی 71-5

 واحد جغرافیایی نوع ایجاد کاربرد مورد

 کند.کاربر یک نوع واحد جغرافیایی جدید ایجاد می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

، درخواست ایجاد یک نوع واحد جغرافیایی جدید را به کاربر از طریق منوی انواع واحدهای جغرافیایی .1

 کند.سیستم ارسال می

ای شامل فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد محرمانگی از جمله: کد، عنوان و نوع واحد سیستم صفحه .2

 دهد.جغرافیایی مافوق را به کاربر نشان می

ی نوع واحد جغرافیایی جدید را به سیستم فیلدهای مورد نیاز، درخواست ذخیرهکاربر با پرکردن  .3

 کند.ارسال می

 کند.اضافه می سیستم نوع واحد جغرافیایی جدید را ذخیره کرده و به لیست انواع واحدهای جغرافیایی .4

 است.یک نوع واحد جغرافیایی جدید توسط کاربر در سیستم ایجاد و ذخیره شده  نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات جغرافیایی: واحد نوع ایجاد جایگزین روند

 خالصه
در صورت نقص یا عدم اعتبار اطالعات ورودی، سیستم روند ایجاد نوع واحد جغرافیایی جدید 

 دهد.را متوقف کرده و علت را به کاربر اطالع می

 ایجاد نوع واحد جغرافیایی جدید در سیستم اشتباه باشد. اطالعات ورودی برای اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

از روند اصلی و در صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

کد یا  ای را داشته باشد که قبال یک نوع واحد جغرافیایی با اینکاربر قصد ایجاد نوع واحد جغرافیایی

 عنوان در سیستم ایجاد شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2
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 ندارد نهایی شرایط

 

 وجوی انواع واحدهای جغرافیاییمشاهده لیست و جست 72-5

 جغرافیایی واحدهای انواع وجویجست و لیست مشاهده کاربرد مورد

 خالصه
مورد نظر  را مشاهده کرده و انواع واحدهای جغرافیایی کاربر لیست انواع واحدهای جغرافیایی

 کند.وجو میرا جست

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

 واحدهای جغرافیایی، درخواست مشاهده لیست انواع کاربر با انتخاب منوی انواع واحدهای جغرافیایی .1

 کند.را به سیستم ارسال می

 دهد.موجود را به کاربر نشان می سیستم لیست انواع واحدهای جغرافیایی .2

تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند: کد، عنوان و غیره را مقداردهی کرده و درخواست کاربر می .3

 نظر را به سیستم ارسال کند.بر اساس فیلترهای مورد  وجوی انواع واحدهای جغرافیاییجست

سیستم فیلترهای دریافتی را اعمال کرده و لیست جدیدی شامل انواع واحد)های( جغرافیایی که از  .4

 دهد.اند را به کاربر نشان میآن فیلترها عبور کرده

 است. با عبور از فیلترهای مختلف، به کاربر نشان داده شده لیست انواع واحدهای جغرافیایی نهایی شرایط
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 مشاهده نوع واحد جغرافیایی 73-5

 جغرافیایی واحد نوع مشاهده کاربرد مورد

 کند.کاربر مشخصات یک نوع واحد جغرافیایی را مشاهده می خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را مشاهده کرده و با  واحدهای جغرافیایی لیست انواع کاربر از طریق منوی انواع واحدهای جغرافیایی .1

ی مشخصات ی مربوط به نوع واحد جغرافیایی مورد نظر، درخواست مشاهدهی مشاهدهانتخاب گزینه

 کند.آن نوع واحد جغرافیایی را به سیستم ارسال می

وق و ی مشخصات نوع واحد جغرافیایی از جمله: کد، عنوان و نوع واحد جغرافیایی مافسیستم کلیه .2

 دهد.غیره را به کاربر نشان می

 به کاربر نشان داده شده است. مشخصات یک نوع واحد جغرافیایی نهایی شرایط

 

 ویرایش نوع واحد جغرافیایی 74-5

 جغرافیایی واحد نوع ویرایش کاربرد مورد

 کند.را ویرایش می کاربر یک نوع واحد جغرافیایی خالصه

 شده باشد.کاربر وارد سیستم  اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را مشاهده کرده و با  لیست انواع واحدهای جغرافیایی ،کاربر از طریق منوی انواع واحدهای جغرافیایی .1

مورد نظر، درخواست ویرایش مشخصات آن نوع واحد  ی ویرایشِ نوع واحد جغرافیاییانتخاب گزینه

 کند.را به سیستم ارسال می جغرافیایی

از جمله: کد، عنوان و نوع  ی فیلدهای ممکن برای نوع واحد جغرافیاییای شامل کلیهسیستم صفحه .2

 دهد.ها به کاربر نشان میواحد جغرافیایی مافوق را همراه با مقادیر فعلی آن

 کند.ی تغییرات را به سیستم ارسال میکاربر با تغییر مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیره .3

 کند.مورد نظر اعمال می سیستم تغییرات را بر روی نوع واحد جغرافیایی .4



 

 

 

MAHANFAN.IR INFO@MAHANFAN.IR 

 126 

 مدیریت مستندات  -  هاشرح نیازمندی
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

 مورد نظر اعمال شده است. تغییرات بر روی نوع واحد جغرافیایی نهایی شرایط

 اطالعات اشتباه جایگزین روند

 

 اشتباه اطالعات جغرافیایی: واحد نوع ویرایش جایگزین روند

 خالصه
را  اطالعات ورودی، سیستم روند ویرایش نوع واحد جغرافیاییدر صورت نقص یا عدم اعتبار 

 دهد.متوقف کرده و علت را به کاربر اطالع می

 در سیستم اشتباه باشد. اطالعات ورودی برای ویرایش یک نوع واحد جغرافیایی اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 شرح

صورتی که اطالعات ورودی ناقص باشند و یا  از روند اصلی و در 3ی روند جایگزین بعد از اتمام مرحله .1

ای با این کد یا ای را داشته باشد که قبال نوع واحد جغرافیاییکاربر قصد ایجاد نوع واحد جغرافیایی

 عنوان در سیستم ایجاد شده باشد، امکان وقوع دارد.

  دهد.سیستم با توجه به نوع خطا، پیغام خطای مناسبی را به کاربر نمایش می .2

 ندارد نهایی رایطش

 

 نوع واحد جغرافیاییحذف  75-5

 نوع واحد جغرافیایی حذف کاربرد مورد

 کند.را حذف منطقی می کاربر یک یا چند نوع واحد جغرافیایی خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

را مشاهده کرده و با  لیست انواع واحدهای جغرافیایی ،کاربر از طریق منوی انواع واحدهای جغرافیایی .1

ها( را ی حذف درخواست حذف آن)انتخاب نوع)های( واحدهای جغرافیایی مورد نظر، از طریق گزینه

 کند.به سیستم ارسال می

 کند.شده را حذف منطقی میانتخاب سیستم نوع)های( واحدهای جغرافیایی .2
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 اند.غرافیایی مورد نظرِ کاربر از سیستم حذف منطقی شدهنوع)های( واحدهای ج نهایی شرایط

 

 بازیابی نوع واحد جغرافیایی 76-5

 جغرافیایی واحد نوع بازیابی کاربرد مورد

 کند.شده را بازیابی میحذف کاربر یک یا چند نوع واحد جغرافیایی خالصه

 کاربر وارد سیستم شده باشد. اولیه شرایط

 مدیر سیستم عامل

 اصلی روند

ی ، با اعمال فیلترهای مناسب درخواست مشاهدهی لیست انواع واحدهای جغرافیاییکاربر در صفحه .1

 کند.شده را به سیستم ارسال میحذف لیستی از نوع)های( واحدهای جغرافیایی

 دهد.شده را به کاربر نشان میسیستم لیستی از نوع)های( واحدهای جغرافیایی حذف .2

ی شده، گزینهوع)های( واحدهای جغرافیایی مورد نظر خود از لیست نمایش دادهکاربر با انتخاب ن .3

بازیابی را انتخاب کرده و درخواست بازیابی آن نوع)های( واحدهای جغرافیایی را به سیستم ارسال 

 کند.می

 کند. شده را بازیابی میسیستم نوع)های( واحدهای جغرافیایی انتخاب .4

 اند.ی مورد نظر کاربر، بازیابی شدهشدهحدهای جغرافیایی حذفنوع)های( وا نهایی شرایط
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