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 در سامانه CRUD     ملیاتع

ای سامانه هباشد که در اکثر فرممی 4حذف ،3ویرایش، 2، خواندن1ایجاد یمخفف چهار کلمه CRUDی واژه

و باشند میسامانه های ی اصلی فرماین چهار عمل پایه گیرد.)مخصوصا اطالعات پایه( این چهار عمل انجام می

 در ادامه توضیح داده خواهد شد. هااستفاده از آن ینحوه

  ایجادعملیات 

را  CRUDهایی که عملیات فرمتمامی  رود.میک موجودیت در سامانه به کار ی این عمل به منظور ایجاد کردن

 باشند.می «ایجاد»ی د برای عملیات ایجاد، دارای دکمهکننپشتیبانی می

واحد  انواع»ی از منوی اطالعات واحد جغرافیایی گزینه« نوع واحد جغرافیایی»ک ی به عنوان مثال برای ایجاد

شود که بعد از باز می 1شکل ای مطابق ، صفحه«ایجاد»ی با کلیک بر روی دکمهو  را انتخاب کرده« جغرافیایی

با موفقیت ایجاد خواهد  ، یک نوع واحد جغرافیایی جدیدذخیرهی کردن اطالعات و کلیک بر روی دکمهوارد 

 شد.

 

 فرم ایجاد نوع واحد جغرافیایی - 1شکل 

                                           
1 Create 
2 Read 

3 Update 
4 Delete 
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اند( بیانگر این موضوع اند )در فرم باال فیلدهای کد و عنوان این چنینهمشخص شد* یلدهایی که با عالمت ف

 خطاها مقدار بدهیم وگرنه در هنگام ذخیره با هستند که در هنگام وارد کردن این اطالعات باید حتما به آن

  شویم.رو میروبه

ی خود سامانه موارد به عهدهکنند. مدیریت این ول نهر مقداری را قبممکن است برخی از فیلدها چنین هم

 دهد.های الزم را به شما میباشد و در صورت وارد کردن اطالعات نادرست پیغاممی

  عملیات خواندن

 وجوی لیست و جستمشاهده

کند )در بیشتر مواقع( به طور زمانی که کاربر در منوهای سامانه، زیرمنوی مربوط به یک موجودیت را انتخاب می

 دهد.وی میبر اساس مقادیر مختلف را به  وجوجستکه امکاناتی برای  شودمیای منتقل فحهفرض به صپیش

به عنوان مثال وقتی  .شودمییی که از نوع آن فرم هستند نیز نمایش داده هاموجودیتلیستی از  ،این عالوه بر

 .کندمیرا مشاهده  2شکل  ای مانندصفحه شود،میجغرافیایی  انواع واحد وارد فرم اطالعاتکاربر 

 

 وجوی انواع واحدهای جغرافیاییفرم مشاهده لیست و جست -2شکل 

 فرضپیشدر این صفحه به طور  .دهدمینمایش  خواند و به کاربرداده می، اطالعات را از پایگاه«خواندن» امکانِ

که در  وجوجستبا امکان  .شودمیخوانده و به کاربر نمایش داده  دادهپایگاهک موجودیت از ی اطالعاتمی تما
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فقط لیست کاربر بخواهد به طور مثال اگر  توان لیست نمایشی را فیلتر کرد.می ،باالی لیست قرار داده شده است

عبارت ، عنواندر فیلد هستند نمایش داده شود، باید « شهرستان»دارای عنوان  های جغرافیایی کهانواع واحد

 .کندکلیک  «وجوجست» یسپس بر روی دکمه وشته ورا ن «شهرستان»

ی ههم» یبر روی دکمه باید نیز های جغرافیاییواحد مینشان دادن تماحذف فیلترهای وارد شده و برای 

 .کردکلیک  «موارد

 وجوی واحدهای جغرافیایی است. همانطور که در این شکلی لیست و جستمربوط به فرم مشاهده 3 شکل

باشد )در قسمت سمت چپ در باالی تصویر واحد جغرافیایی موجود می 10در هر صفحه تعداد شود، میمشاهده 

ل واحدهای تعداد ک .(کردمان نمایش داده شود را مشخص خواهیم در لیستمیسطرهایی را که  تعداد توانمی

باشد که در قسمت پایین تصویر نمایش داده شده است و به می عدد 2 هاو تعداد کل صفحهتا  14جغرافیایی 

 .کردبین صفحات مختلف پیمایش  توانمیراحتی 

 

 ایجادشده ییایجغرافی واحدهای وجوجست و ستیل مشاهده فرم -3 شکل

 مشاهده

کلیک  ی لیست، کافی است کاربر بر روی آیکن ی اطالعات کامل یک سطر دلخواه در صفحهبرای مشاهده

 کند. 
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قابل مشاهده  4شکل شده در داده ، به صورت نمایش05به طور مثال، اطالعات کامل نوع واحد جغرافیایی با کد 

 است.

 

 ی جزییات یک نوع واحد جغرافیاییفرم مشاهده -4شکل 

 روزرسانی بهعملیات 

 را انجام داد. روزرسانیتوان عملیات بهبه دو طریق می

( در سمت چپ سطر مربوطه، )با کلیک بر روی آیکن ویرایش وجو، ی لیست و جستی مربوط به مشاهدهدر صفحه .1

 روزرسانی اطالعات آن سطر به سامانه ارسال شود.درخواست به

ات روزرسانی آن اطالعی ویرایش، درخواست بهی اطالعات کامل و جزییات یک سطر، با کلیک بر روی دکمهپس از مشاهده .2

 به سامانه ارسال شود.

مورد امکان ویرایش اطالعات  شود ونمایش داده می 5شکل روزرسانی، فرمی مشابه پس از ارسال درخواست به

از جمله:  ی فیلدهای ممکن برای نوع واحد جغرافیاییشامل کلیهدر این مثال، فرمی  .دهدمی کاربررا به  نظر

شود و کاربر با تغییر ها به کاربر نشان داده میمقادیر فعلی آن کد، عنوان و نوع واحد جغرافیایی مافوق همراه با

 کند.ارسال می سامانهی تغییرات را به مقادیرِ فیلدهای مورد نظر خود، درخواست ذخیره

 

 فرم مربوط به ویرایش اطالعات یک نوع واحد جغرافیایی -5شکل 
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  حذف عملیات

شوند و به این ترتیب امکان بازیابی اطالعات ی اطالعات تنها به صورت منطقی حذف میدر این سامانه، کلیه

 ی حذف و بازیابی اطالعات مورد نظر توضیح داده خواهد شد.شده نیز وجود دارد. در ادامه، نحوهحذف

 حذف

کند و ها را دارد انتخاب میی لیست، کاربر سطر یا سطرهایی را که قصد حذف آنی مربوط به مشاهدهدر صفحه

شده از شود و با کلیک بر روی آن، سطرهای انتخابی حذف فعال میبه این ترتیب، در باالی لیست گزینه

با انتخاب دو نوع واحد جغرافیایی با عناوین روستا و بخش،  6شکل لیست حذف منطقی خواهند شد. در 

شده همانطور ی حذف در باال سمت راستِ لیست فعال شده است و با کلیک بر روی آن، دو سطر انتخابگزینه

 شوند. شود، از لیست حذف میدیده می 7شکل که در 

 

 حذف سطر)های( مورد نظر از لیست انواع واحدهای جغرافیایی -6شکل 

 

 ای جغرافیایی پس از حذف دو سطر مورد نظرلیست انواع واحده -7شکل 

 بازیابی

شده را به دست آورد. وجو، لیست اطالعات حذفشده، ابتدا باید از طریق فرم جستجهت بازیابی اطالعات حذف

در فرم « باشدمی»شده ی حذفنشان داده شده، با انتخاب گزینه 8شکل به این منظور، مانند آنچه در 

توان از وجو میشود. بدیهی است هنگام جستشده نمایش داده میوجو، لیستی از انواع جغرافیایی حذفجست



 

 

 

MAHANFAN.IR INFO@MAHANFAN.IR 

 13 

 مدیریت مستندات  -سامانه راهنمای راهبر
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

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

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

 

جغرافیایی با عنوان روستا که توان تنها انواع وجو نیز استفاده کرد. مثال میسایر موارد موجود در فرم جست

 وجو کرد.باشند را جستشده میحذف

 

 شدهی لیست اطالعات حذفوجو و مشاهدهجست -8شکل 

توان سطر یا سطرهای مورد نظر را جهت بازیابی می 9شکل شده، مانند پس از نمایش لیست اطالعات حذف

توان ی بازیابی در باال سمت راستِ لیست فعال شده و با کلیک بر روی آن میانتخاب کرد. به این ترتیب گزینه

 اطالعات مورد نظر را بازیابی کرد.

 قابل مشاهده خواهد بود. 10شکل مانند « باشندنمی»شده شده، در لیست مواردی که حذفیابیاطالعات باز

 

 ی بازیابیده و فعال شدن گزینهشانتخاب یک نوع واحد جغرافیاییِ حذف -9شکل 
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 «.باشندنمی»شده شده به لیست مواردی که حذفاضافه شدن اطالعات بازیابی -10شکل 

 مدیریت پرتال

 اطالعات پیکربندی

 یفهرست مقدار فیلدها و صفحه ، فهرست فیلدها،های تنظیمات سامانهمنوی اطالعات پیکربندی شامل آیتم

 باشد.می فرضپیش

 سامانهتنظیمات 

شود. ی تنظیمات سامانه، وارد فرم تنظیمات سامانه میاز طریق منوی اطالعات پیکربندی و انتخاب گزینه کاربر

را تغییر  این پارامترهاتواند می هاآنبا اصالح و کاربر  شودنشان داده می کاربردر این فرم، پارامترهای امنیتی به 

 عبارتند از: قابل مشاهده است( 11شکل )همانطور که در  ی که در این فرم وجود دارنددهد. فیلدهای

 تعداد ورودهای ناموفق مجاز 

 شدن کاربر در صورت ورود ناموفق مکرردقایق قفل 

 تعداد ورود ناموفق قبل از نمایش تصویر امنیتی 

  در حالت غیرفعال سامانهزمان باز بودن 

 کاربری خود ی جدیدی را برای نامخواهد که گذرواژهاز کاربر می سامانهپس از پایان این مدت، مر گذرواژه: مدت زمان ع

 تنظیم کند

 شده بیشتر مجاز تعیین بازه مجاز برای تالش ورود مجدد )به روز(: در صورت که تعداد دفعات ورود ناموفق کاربر از حد

 باشد.نمی سامانهرای این فیلد، قادر به ورود به شده باشد، کاربر تا پایان مقدار تعیینب
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 حداقل طول کلمه عبور 

 های خاص در رمز عبوربودن عدد / حروف / نویسهاجباری 

 زمان یک کاربر از چند ماشین مختلفامکان ورود هم 

 امکان بازیابی نام کاربری و رمز عبور 

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

 

 تواند با انتخاب مقادیر مورد نظر، تنظیمات سامانه را انجام دهد.فیلدهای موجود در فرم تنظیمات سامانه که کاربر می -11شکل 

 اطالعات کاربران

موارد قابل دسترس از طریق منوی اطالعات کاربران قابل مشاهده است. در ادامه به توضیح هر یک  12شکل در 

 شود. از موارد موجود در این منو پرداخته می
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 مدیریت پرتال منوی اطالعات کاربران مربوط به -12شکل 

 کاربران

 شکلشده در سامانه )توان لیست کاربران تعریفی کاربران، میاز طریق منوی اطالعات کاربران و انتخاب گزینه

 ( را مشاهده کرد.13

توضیح داده شد، برای کاربر هم قابل انجام  CRUDی عملیاتی که در بخش عملیات کر است کلیهالزم به ذ

توان یک کاربر جدید در سامانه ایجاد کرد، اطالعات یک کاربر را ویرایش کرد، کاربر یا کاربران است. بنابراین می

 وجو کرد، یک یا چند کاربر را حذف و یا بازیابی کرد.مورد نظر را جست

 :نکات

 د.نباشمی میواژه الزاام کاربری، نام، نام خانوادگی، گذرواژه و تکرار گذرک کاربر در سامانه فقط موارد نی برای ایجاد 

 ی ایجاد کاربران وجود دارند ممکن ممکن است در وارد کردن اطالعات کاربران دچار مشکل شوید! فیلدهایی که در صفحه

را بپذیرند. برای این که به مشکل بر نخورید به موارد زیر توجه کنید. )البته توجه داشته  است تنها انواع خاصی از کاراکتر

 های الزم را به شما خواهد کرد.(در صورت برخوردن به خطا راهنمایی سامانهباشید که خود  

o  پذیرد.مینام کاربری تنها اعداد و حروف انگلیسی را 

o  باشد.می رق 15تا  11شماره تلفن باید عدد 

o .نام و نام خانوادگی التین حتما باید از حروف انگلیسی استفاده کند 
 و ... . برای تعریف موارد  هایی را در سامانه داشته باشدنقشیک واحد جغرافیایی خاص باشد،  تواند متعلق بهیک کاربر می

 .اندها به طور مفصل توضیح داده شدهدام از آنتعریف کرد که هر ک سامانهیک کاربر، ابتدا باید این موارد را در فوق برای 
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 شده در سامانهوجو و مشاهده لیست کاربران تعریفجست -13 شکل

 های کاربری با نام کاربر 3اندازی سامانه در زمان راهroot ،anonymous  وjobs   شوند میساخته  فرضپیشبه صورت

 یا حذف شوند.نباید به هیچ عنوان ویرایش و  jobsو   anonymousکه کاربر

o  کاربرroot : چون تعریف کاربران، تغییر رمز، تعیین های پرتال همباشد و به تمام بخشمی سامانهدر حکم مدیر

 نقش و غیره دسترسی دارد.

o کاربرanonymous : اربر با عنوان یات این کاست الگین نکرده باشد، عمل سامانهاگر شخصی که در حال کار با

 ا ویرایش شود.ی . این کاربر به هیچ عنوان نباید حذفشودمیثبت  سیستم( در anonymous) نامکاربر بی

o  کاربرjobs :( برای اجرای کارهای پشت صحنهbackgroundاز این کاربر استفاده می ) .این کاربر به هیچ شود

 ا ویرایش شود.ی عنوان نباید حذف

 ی مشابه را در کنار این فیلد فعال کنید. گزینه توانداند، میبه طور دقیق نمیرا « نام کاربری» کاربروجو اگر برای جست

تواند داند میکاربر این نام را به طور دقیق نمیاست و   grouprootیک کاربر برای « نام کاربری»به عنوان مثال اگر 

کاربرانی که در نام کاربری در این صورت تمامی .دتایپ کن  grیا  rootد و نام را به صورت را فعال کن« مشابه»ی گزینه

 وجو خواهند آمد.ی جستبه کار رفته در نتیجه  gr یا rootها آن
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 مربوط به مشاهده و ویرایش که در بخش عملیات  یهاآیکن  کاربران، عالوه بردر سمت چپ لیستِ چنینهمCRUD 

 توان رمز ورود آن کاربر را تغییر داد.شود. با کلیک بر روی این آیکون میمی مشاهدهنیز   توضیح داده شد، آیکون

 

 هااطالعیه

شده در های ایجادها، لیست اطالعیهی اطالعیهو با انتخاب گزینه تواند از طریق منوی کاربرانمی مدیر سیستم

 CRUDی هااین فرم نیز از نوع فرم(. 14 شکلوجو کند )ها جستسامانه را مشاهده کرده و در بین آن

های ها به صورت منطقی نیست و بنابراین امکان بازیابی اطالعیه. الزم به ذکر است که حذف اطالعیهباشدمی

 رد. شده وجود نداحذف

مدت در  شود،میک اطالعیه تعریف ی هایی را به عنوان اطالعیه تعریف کند. وقتیتواند متنمی سامانهمدیر 

که اگر بر روی آن کلیک  شودمینمایش داده برای کاربران در باالی منوهای سامانه  ک یزمان اعتبار آن 

 .شودمیمتن اطالعیه نمایش داده  شود

 :نکات

 د.نباشمی میالزا محتوا، تاریخ شروع و تاریخ پایاندر سامانه فقط موارد  اطالعیهک ی برای ایجاد 

 توان تعیین کرد که اطالعیه تنها برای کاربران سازمانی و یا تنها برای هنگام ایجاد یک اطالعیه، به صورت اختیاری می

 کاربران غیرسازمانی ارسال شود.

 

 های ایجادشده در سامانهی اطالعیهوجو و مشاهدهجستفرم  -14 شکل
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 فهرست عملیات کاربر

توان لیست عملیاتی که کاربران در ی فهرست عملیات کاربر از طریق منوی اطالعات کاربران، میبا انتخاب گزینه

 (.15 شکلاند را مشاهده کرد )سامانه انجام داده

 و پیگیری وجوجستها قابل شود. این فعالیتثبت می سامانهشود در کاربر انجام می یکه به وسیلهمیهر کار مه

آمیز بودن یا نبودن )موفقیت و نتیجه( IP)کد فعالیت، کاربر، زمان و آدرس خواهند بود و به ازای هر فعالیت، 

 شود.و توضیح آن مشخص می عملیات(

زمانی مشخص استخراج نموده ی کاربر را در بازه کی هایشود که فعالیتداده می کاربردر این فرم این امکان به 

هدفمند  زارشاتی بسیاردهد که گاین امکان را می کاربراین فرم به وجوی مورد بررسی قرار دهد. بخش جستو 

 .ی کاربرانکلیهزمانی مشخص برای از فعالیت خاصی در بازه  گزارش مثالً تهیه نماید.

تواند مطابق با آنچه که در قسمت کاربران، می ی فهرست عملیاتالزم به ذکر است که کاربر عالوه بر مشاهده

هده، جزییات کامل آن ی مشاتوضیح داده شد، با انتخاب یک سطر و کلیک بر روی دکمه CRUDعملیات 

 عملیات را مشاهده کند. 

 فعالیت کد( :ِایدسترسی کد معادل Permission )تعریف فعالیت کد کی شودعملی که در سامانه انجام می هر ازای به 

 .هستند دسترسی کدهای از یهاینمونه ،مورد ثبت ای کاربر ایجاد مثالً . شودمی

 صورت  سندی از نوع هاروی داده «سند ایجاد» پذیرد. برای مثال،نوع داده صورت مییک  موضوع فعالیت: هر فعالیت روی

 شود.پذیرد. به ازای هر کد فعالیت معموالً موضوع آن نیز مشخص میمی

 و « ایجاد داده»از نوع  «سند ایجاد» برای مثال، .از انواع محدودی هستند های مختلف معموالدسته فعالیت: فعالیت

 شود.دسته فعالیت نیز مشخص می معموال باشد. به ازای هر کد فعالیتمی« وجوجست»اربران از نوع ی کوجوجست
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 فهرست عملیات کاربر -15 شکل

 ساختار سازمانی

موارد قابل دسترس از طریق منوی ساختار سازمانی قابل مشاهده است. در ادامه به توضیح هر یک  16 شکلدر 

 شود. از موارد موجود در این منو پرداخته می

 

 مدیریت پرتالمنوی ساختار سازمانی مربوط به  -16 شکل

 هاسازمان

شده در سامانه های تعریفتوان لیست سازمانها میی سازماناز طریق منوی ساختار سازمانی و با انتخاب گزینه

ی عملیاتی که در بخش (. کلیه17 شکلوجو کرد )های مورد نظر را جسترا مشاهده کرده و سازمان یا سازمان

 توضیح داده شد، برای سازمان هم قابل انجام است. CRUDعملیات 

 :نکات
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 باشندمیواحد جغرافیایی و مرکز داده اجباری  های کد، عنوان،داده سازمانک ی برای تعریف . 

 ی کسی است که سازمان را ها به عهدهپذیرد و انتخاب آنشده را میزمان نیز تنها سه موردِ از قبل تعریففیلد ماهیت سا

اهیت سازمان به ، مکند. این سه مورد عبارتند از: سازمان مستقل، سازمان راس و واحد سازمانی. به این ترتیبتعریف می

 یا واحد سازمانی است.راس، سازمان مستقل و ، سازمان کند که آن سازمانازای هر سازمان مشخص می

o باشند.اند، سازمان راس میهایی که برای ماموریت خاصی در سطح کالن طراحی شدهسازمان 

o ها را دارند، های راس که ماهیت مستقل و امکان مکاتبات با سایر سازمانی سازمانهای زیرمجموعهبه سازمان

 شود.سازمان مستقل گفته می

o واحدهای داخلی  گیرند که صرفای سازمانی قرار میهای مستقل، واحدهایا سازمانهای راس زماندرون سا

 شوند.های مافوقشان محسوب میسازمان

 

 های ایجادشدهوجوی سازمانی لیست و جستفرم مشاهده -17 شکل

 های سازمانیسمت

های سازمانی توان لیست سمتهای سازمانی میی سمتانتخاب گزینهاز طریق منوی ساختار سازمانی و با 

ی ه(. کلی18 شکلوجو کرد )شده در سامانه را مشاهده کرده و سمت)های( سازمانی مورد نظر را جستتعریف

 های سازمانی هم قابل انجام است.توضیح داده شد، برای سمت CRUDعملیاتی که در بخش عملیات 

 نکات:

 پس از  واند ح محرمانگی و سطح سمت نیز اجباریسط سازمان،ی هاعنوان، فیلد سازمانی عالوه برک سمت ی برای ایجاد

 .کنیممیی سازماندر فرم ایجاد سمت  هاآناقدام به انتخاب  ،ی مربوطههادر فرم هاآنتعریف 

 کند.، این فیلد را مقداردهی میسامانهشده در ی کاربران تعریفیشنهادی شامل کلیهمتصدی: مدیر با کمک لیست پ 
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 مدیریت مستندات  -سامانه راهنمای راهبر
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 
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 شده در ی کاربران تعریفیشنهادی شامل کلیهتواند با کمک لیست پمدیر می ،جانشین: در صورت نیاز به تعریف جانشین

 فیلد را مقداردهی نماید.، این سامانه

 تعریف کرد.می ک سمت رسی توان تنهاسمت رسمی: برای هر کاربر می 

 

 های سازمانی  ایجادشدهوجوی سمتی لیست و جستفرم مشاهده - 18 شکل

 تی تعریف کرد.یک سمت مدیری توان تنهامی سازمانتی: برای هر یسمت مدیر 

 های ، نقشهاآنهای قابل انتساب به سمت و انتخاب روی لیست نقش کلیک کردن بر تواند بامدیر میهای سمت: نقش

 سمت را معرفی کند.

 

 هانقش

شده در سامانه را های ایجادتوان لیست نقشها، میی نقشاز طریق منوی ساختار سازمانی و با انتخاب گزینه

 CRUD(. کلیه عملیاتی که در بخش عملیات 19 شکلو کرد )وجهای مورد نظر را جستمشاهده کرده و نقش

 ها هم قابل انجام است.توضیح داده شد، برای نقش

در  .هستندسطوح دسترسی وی  یکنندهمشخص شود،یک سمت نسبت داده می ای ک کاربری هایی که بهنقش

 ای ک کاربری دسترسی ند و به این ترتیبشوای از سطوح دسترسی مشخص میبه ازای هر نقش مجموعه واقع

 های وی خواهد بود.برابر مجموع دسترسی نقش ،ک سمتی
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 ایجادشده در سامانههای وی نقشی لیست و جستفرم مشاهده -19 شکل

 :نکات

 د.نباشمی میالزا کد و عنواندر سامانه فقط موارد  نقش جدیدک ی برای ایجاد 

 نقش تواندمی باشدمی سامانه در موجود هایدسترسی یکلیه شامل که ایوارهدرخت کمک با مدیر فرم ایجاد نقش، در 

 .کند تعیین را نقش دسترسی حدود و نماید ایجاد را جدیدی

 جدید سازمانی سمت تعریف هنگام انتخاب قابل هاینقش به لیست شوند،می تعریف قسمت این در که هایینقش کلیه 

 قابل» فیلد نماید، مشخص باید نقش تعریف برای مدیر که فیلدهایی از کیی باشید داشته توجه ولی. گردندمی اضافه

 موجود هاینقش لیست بر عالوه شدهتعریف نقش که نمایدمی معین فیلد این انتخاب با مدیر باشد ومی «کاربر به اختصاص

 .خیر ای شود اضافه جدید نیز کاربر تعریف هنگام انتخاب قابل هاینقش لیست به سازمانی، سمت تعریف فرم در

 سطوح سازمان

شده در سازمان ایجادتوان لیست سطوح ی سطوح سازمان، میاز طریق منوی ساختار سازمانی و با انتخاب گزینه

(. کلیه عملیاتی که در بخش 20 شکلوجو کرد )سامانه را مشاهده کرده و سطوح سازمان مورد نظر را جست

 ازمان هم قابل انجام است.توضیح داده شد، برای سطوح س CRUDعملیات 
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 مدیریت مستندات  -سامانه راهنمای راهبر
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 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

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

 

را  سازمانکل و اداره که اهمیت و جایگاه آن  یمثل اداره .ک سطح قابل انتخاب استی سازمانه ازای هر ب

 دهد.نمایش می

 سطح سازمان تنها دو فیلد کد و عنوان باید مقدار بگیرند.ک ی برای ایجاد  

 

 

 وجوی سطوح سازمان ایجادشدهسطوح سازمان و جست ی لیستفرم مشاهده -20 شکل

 انواع سازمان

شده در توان لیست انواع سازمان ایجادی انواع سازمان، میاز طریق منوی ساختار سازمانی و با انتخاب گزینه

ی عملیاتی که در بخش (. کلیه21 شکلوجو کرد )سامانه را مشاهده کرده و انواع سازمان مورد نظر را جست

 توضیح داده شد، برای انواع سازمان هم قابل انجام است. CRUDعملیات 

سازمانی با عنوان یف مثال در هنگام تعر تعریف شوند. سازمانتوانند در فرم انواع می هاسازمانانواع مختلفی از 

می تما سازمان)نوع را ایستگاه راه آهن داخلی گذاشت  آن سازمانتوان نوع می، آهن مشهد ایستگاه راه

 .(شودمیی راه آهن در داخل کشور، ایستگاه راه آهن داخلی هاایستگاه

 یرند. اما وارد کردن مقدار تنها برای توانند مقدار بگنوع سازمان فیلدهای کد، عنوان و نوع سازمان پدر میک ی برای ایجاد

 دو فیلد کد و عنوان الزامی است.

 



 

 

 

MAHANFAN.IR INFO@MAHANFAN.IR 

 25 
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 وجوی انواع سازمان ایجادشدهی لیست و جستفرم مشاهده -21 شکل

 های سازمانیسطوح سمت

نواع سطوح توان لیست اهای سازمانی، میی سطوح سمتاز طریق منوی ساختار سازمانی و با انتخاب گزینه

های سازمانی مورد نظر را شده در سامانه را مشاهده کرده و انواع سطوح سمتهای سازمانیِ ایجادسمت

توضیح داده شد، برای انواع سطوح  CRUD(. کلیه عملیاتی که در بخش عملیات 22 شکلوجو کرد )جست

 های سازمانی هم قابل انجام است.سمت

و ها مثل رئیس، معاون ،مدیرکل ی اهمیت و جایگاه سمتی درجهکنندهمشخصهای سازمانی، سطوح سمت

 باشند.غیره می

 توانند مقدار بگیرند. اما وارد کردن مقدار تنها برای سطح سمت سازمانی فیلدهای کد، عنوان و ترتیب میک ی برای ایجاد

 دو فیلد کد و عنوان الزامی است.
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 های ایجادشدهوجوی سطح سمتی لیست و جستفرم مشاهده -22 شکل

 سطوح محرمانگی

توان لیست سطوح محرمانگی ی سطوح محرمانگی، میاز طریق منوی ساختار سازمانی و با انتخاب گزینه

(. کلیه 23 شکلوجو کرد )شده در سامانه را مشاهده کرده و سطح)های( محرمانگی مورد نظر را جستایجاد

 توضیح داده شد، برای سطوح محرمانگی هم قابل انجام است. CRUDعملیاتی که در بخش عملیات 

را تعریف کنید و  شودمیاستفاده  سازمانتوانید انواع سطوح محرمانگی که در میدر فرم ایجاد سطوح محرمانگی 

 فاده قرار دهید.ی مورد استسازمانی هادر قسمت تعریف سمت

 توانند مقدار بگیرند و وارد کردن مقدار سطح محرمانگی فیلدهای کد، عنوان و ترتیب سطح محرمانگی میک ی برای ایجاد

 برای هر سه فیلد الزامی است. 

 شود.تر محسوب میهر چه مقدار فیلد ترتیب در سطح محرمانگی بیشتر باشد، آن سطح محرمانگی، محرمانه 

 

 وجوی سطوح محرمانگی ایجادشدهی لیست و جستفرم مشاهده -23 شکل
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 اطالعات جغرافیایی

موارد قابل دسترس از طریق منوی اطالعات کاربران قابل مشاهده است. در ادامه به توضیح هر یک  24 شکلدر 

 شود.از موارد موجود در این منو پرداخته می

 

 ه مدیریت پرتالمنوی اطالعات جغرافیایی مربوط ب -24 شکل

 انواع واحدهای جغرافیایی

توان لیست انواع واحدهای ی انواع واحدهای جغرافیایی، میاز طریق منوی اطالعات جغرافیایی و با انتخاب گزینه

 شکلوجو کرد )شده در سامانه را مشاهده کرده و انواع واحدهای جغرافیایی مورد نظر را جستجغرافیایی ایجاد

توضیح داده شد، برای انواع واحدهای جغرافیایی هم قابل  CRUDی عملیاتی که در بخش عملیات (. کلیه25

 انجام است.

 

 جادشدهیا انواع واحد جغرافیاییی وجوجست و ستیلی مشاهده فرم -25 شکل

  .برای ایجاد یک نوع واحد جغرافیایی، وارد کردن مقدار برای دو فیلد عنوان و کد الزامی است 
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  سازمان )اجباری(ا ی)اختیاری(  واحد جغرافیایی برای آن کاربرنیاز به تعریف  سازمانا ی ک کاربری تعریف کردنبرای 

 جغرافیایی باید ابتدا نوع واحد جغرافیایی تعریف شود. برای تعریف واحدهای باشد.می

 کشور. و، استان به این صورت در نظر گرفت : آبادی، شهر، شهرستان توان انواع واحدهای جغرافیایی رابه عنوان مثال، می 

 واحد جغرافیایی از مافوقِ ، مثال واحد جغرافیایی از نوع کشور ک نوع واحد جغرافیایی مافوق دارد.ی هر نوع واحد جغرافیایی 

 استان است. نوع

 واحدهای جغرافیایی

توان لیست واحدهای ی واحدهای جغرافیایی، میاز طریق منوی اطالعات جغرافیایی و با انتخاب گزینه

(. 26 شکلوجو کرد )شده در سامانه را مشاهده کرده و واحدهای جغرافیایی مورد نظر را جستجغرافیایی ایجاد

 توضیح داده شد، برای واحدهای جغرافیایی هم قابل انجام است. CRUDکلیه عملیاتی که در بخش عملیات 

ی هاتواند راهنمایی برای تعریف واحدمیکه  شودمیای از واحدهای جغرافیایی را در تصویر زیر مشاهده نمونه

 جغرافیایی باشد.

 .برای ایجاد یک واحد جغرافیایی، وارد کردن مقدار برای سه فیلد عنوان، کد و نوع واحد جغرافیایی الزامی است 

 

 جادشدهیا واحدهای جغرافیاییی وجوجست و ستیلی مشاهده فرم -26 شکل
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 مدیریت اسناد

 پایهطالعات ا

موارد قابل دسترس از طریق منوی اطالعات پایه قابل مشاهده است. در ادامه به توضیح هر یک از  27 شکلدر 

 شود.موارد موجود در این منو پرداخته می

 

 

 ت اسنادمنوی اطالعات پایه مربوط به مدیری -27 شکل

 تنظیمات

دهد. این تنظیمات تواند تنظیمات مربوط به اسناد را بر حسب نیاز تغییر از طریق منوی تنظیمات، کاربر می

 شامل حداکثر حجم سند بر حسب مگابایت است و وارد کردن مقدار برای آن، الزامی است.

 لیست انواع سند

شده در توان لیست انواع سند ایجادی لیست انواع سند، میگزینهاز طریق منوی لیست اطالعات پایه و با انتخاب 

(. کلیه عملیاتی که در بخش عملیات 28 شکلوجو کرد )سامانه را مشاهده کرده و انواع سند مورد نظر را جست

CRUD .توضیح داده شد، برای انواع سند هم قابل انجام است 

  توانند مقدار بگیرند. می ها )تعریف فراداده(کد، عنوان، تنظیمات و تعریف سایر ویژگیبرای ایجاد یک نوع سند، فیلدهای

  وارد کردن مقدار برای دو فیلد کد و عنوان الزامی است. البته

 .هر سند حتما یک نوع سند دارد 

 توانند شروع کنند. شود که اسنادِ از این نوع چه فرآیندهایی را میدر هر نوع سند مشخص می 
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 وجوی انواع سند ایجادشدهی لیست و جستفرم مشاهده -28 شکل

 هاتعریف سایر ویژگی

های مختلف تعریف توان برای اسنادِ از این نوع، ویژگیها میدر قسمت تعریف سایر ویژگی 29 شکلمطابق 

 توانند مقداردهی شوند:ها، فیلدهای زیر میکنیم. برای تعریف سایر ویژگی

  ویژگی )به زبان انگلیسی(نام )الزامی(: نام یکتای 

 برچسب )الزامی(: عنوان ویژگی به زبان فارسی برای نمایش 

 کند.اجباری: اجباری بودن یا اجباری نبودن مقداردهی به این ویژگی را تعیین می 

 تواند بپذیرد.شود که ویژگی تنها یک مقدار یا چند مقدار میچند مقداری: از این طریق تعیین می 

 شود.ی که مقدار بگیرد، در کنار آن ویژگی، این توضیحات به عنوان راهنما نمایش داده میتوضیح: در صورت 

 تواند مقادیر مختلفی شامل: متن بلند، لیست پیشنهادی، متن کوتاه، مقدار کند و مینوع پارامتر: نوع ویژگی را تعیین می

 ی، فایل و عدد صحیح را بپذیرد.منطقی )چک باکس(، عدد اعشاری، تاریخ، تاریخ و زمان، لیست انتخاب

های شده مقداردهی کرد. خصیصههای ویژگی را با توجه به نوع پارامتر انتخابتوان خصیصهدر سربرگ اصلی می

 مشترک برای انواع پارامتر مختلف به شرح زیر است:

 شود.عدم نمایش: با انتخاب این گزینه، ویژگی نمایش داده نمی 

 فیلدها را در زمان اجرا، فعال/غیرفعال کرداین خصیصه می توان با مقداردهی  سازی:شرط فعال. 

  :دیگر یا مقدار یک  را به مقدار یک فیلد می توان نمایش/عدم نمایش یک فیلداین خصیصه  با استفاده ازشرط نمایش

 .پارامتر وابسته کرد
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  :های متفاوتی برای هر فیلد، با ، سطح دسترسیدهافیلدر هنگام تعریف این خصیصه توان با مقداردهی میشرط دسترسی

. برای مثال تنها کاربرانی که نقش مشخصی دارند بتوانند این فیلد را کاربر تعریف کرد سطح محرمانگی و نقش توجه به

 مشاهده کنند.

 کند.وجو مشخص میوجوی این ویژگی را فرم جستی جستوجو: نحوهطرز جست 

 ی نمایش ویژگی را در صفحه تعیین کرد.نحوه تواندر سربرگ پیشرفته می

( کرده و آن exportهایشان را در قالب یک فایل دریافت )ها همراه با خصیصهی ویژگیتوان کلیهچنین میهم

 ( کرد.importفایل را در جای دیگر بارگذاری )

 

 ویرایش یک نوع سندها در فرم ایجاد و فرم  تعریف سایر ویژگی -29 شکل
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 هالیست دسته

شده در های ایجادتوان لیست دستهها، میی لیست دستهاز طریق منوی لیست اطالعات پایه و با انتخاب گزینه

(. کلیه عملیاتی که در بخش عملیات 30 شکلوجو کرد )ی مورد نظر را جستسامانه را مشاهده کرده و دسته

CRUD ها هم قابل انجام است.توضیح داده شد، برای دسته 

 توانند مقدار بگیرند. اما وارد کردن مقدار تنها برای دو فیلد کد و دسته فیلدهای کد، عنوان و مافوق میک ی برای ایجاد

 ست.عنوان الزامی ا

 توان تعیین کرد.شود. به این صورت که برای هر سند یک یا چند دسته میبندی اسناد از دسته استفاده میبرای دسته 

 

 جادشدهیا هایدستهی وجوجست و ستیلی مشاهده فرم -30 شکل

 هالیست کلیدواژه

های توان لیست کلیدواژهها، میلیست کلیدواژه یاز طریق منوی لیست اطالعات پایه و با انتخاب گزینه

(. کلیه عملیاتی که در 31 شکلوجو کرد )ی مورد نظر را جستشده در سامانه را مشاهده کرده و دستهایجاد

 ها هم قابل انجام است.توضیح داده شد، برای کلیدواژه CRUDات بخش عملی
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 کلیدواژه، تنها یک فیلد عنوان وجود دارد که باید مقداردهی شود.ک ی برای ایجاد 

 توان یک یا چند کلیدواژه تعیین کرد. برای هر سند می 

 

 جادشدهیاهای کلیدواژهی وجوجست و ستیلی مشاهده فرم -31 شکل
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 مدیریت فرآیند

 طراحی فرآیند

موارد قابل دسترس از طریق منوی طراحی فرآیند قابل مشاهده است. در ادامه به توضیح هر یک از  32 شکلدر 

 شود.موارد موجود در این منو پرداخته می

 

 منوی طراحی فرآیند مربوط به گردش کار -32 شکل

 های فرآیندلیست مدل

های فرآیند توان لیست مدلهای فرآیند، میی لیست مدلاز طریق منوی طراحی فرآیند و با انتخاب گزینه

(. از میان عملیاتی که 33 شکلوجو کرد )و مدل فرآیند مورد نظر را جست شده در سامانه را مشاهده کردهایجاد

وجو برای ی لیست و جستتوضیح داده شد، عملیات ایجاد، حذف و مشاهده CRUDدر بخش عملیات 

 های فرآیند قابل انجام است.دلم

 

 های فرآیندمدلی وجوجست و ستیل مشاهده فرم -33 شکل
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 ایجاد مدل فرآیند:

 توان دو فیلد نام و فایل مدل فرآیند را مقداردهی کرد.برای ایجاد یک مدل فرآیند می

 شود.خالی با این نام تولید می در صورتی که فقط نام مدل فرآیند وارد شود، یک مدل فرآیند .1

در صورتی که عالوه بر نام، یک فایل مدل فرآیند هم بارگذاری شود، یک مدل فرآیند مطابق با مدل موجود در فایلِ  .2

 شود.شده، ایجاد میبارگذاری

 وجوی مدل فرآیند:مشاهده لیست و جست

 تواندرا مشاهده کند. عالوه بر این، کاربر میهای فرآیند موجود در سامانه ی مدلتواند لیست کلیهکاربر می

فیلترهای مورد نظر خود مانند نام، تعیین بازه زمانیِ زمان ایجاد و تعیین بازه زمانیِ زمان آخرین ویرایش را 

 ها را مشاهده کند.وجو و لیست آنهای فرآیند را بر اساس فیلترهای مورد نظرش جستمدلمقداردهی کرده و 

 فرآیند:استقرار مدل 

شده، مدل فرآیند باید مستقر شود. برای این کار، باید در سطر سازی یا تست یک مدل فرآیندِ طراحیبرای نهایی

( از 5یک نسخه )تعریف فرآیند ( را انتخاب کرد. با این کاری استقرار )مربوط به مدل فرآیندِ مورد نظر، گزینه

از یک تعریف فرآیند،  6فرآیند که با شروع فرآیند، یک نمونه شود. باید توجه داشتآن مدل فرآیند منتشر می

 شکلشود. این نمونه فرآیند، نمودِ زمان اجرای یک مدل فرآیند است )ی تعریف فرآیند ایجاد میآخرین نسخه

34.) 

 

 فرآیندمفاهیم مدل فرآیند، تعریف فرآیند و نمونه -34 شکل

                                           
5 Process Definition 
6 Process Instance 
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 حذف مدل فرآیند:

شود. اما باید توجه داشت توضیح داده شده است، انجام می CRUDحذف مدل فرآیند همانند آنچه در عملیات 

 دقت انجام شود. شود و باید باکه حذف مدل فرآیند به صورت فیزیکی انجام می

 دریافت مدل فرآیند:

تواند آن خود، می مدل فرآیند مورد نظر( در سطر مربوط به ی دریافت مدل فرآیند )گزینهکاربر با انتخاب 

 دریافت کند. JSONیا  XMLقالب یک فایل با فرمت مدل فرآیند را به صورت دلخواه در 

 طراحی مدل فرآیند:

تواند آن مدل ( در سطر مربوط به مدل فرآیند مورد نظرش، میطراحی فرآیند )ی انتخاب گزینهکاربر با 

شود و در این محیط، کاربر با استفاده فرآیند را طراحی کند. در این صورت کاربر وارد محیط طراحی فرآیند می

 سازی کرده و آن مدل را ذخیره کند. تواند مدلمی BPMN2.0های از مولفه

مستندات رسمی آن در و یا به   Activiti7راهنمای کاربر توانید به می  2.0BPMNهای ولفهبرای آشنایی با م

OMG8 .مراجعه کنید 

شود. در واقع هر زمانی که در اجرای فرآیند به نشان داده می User Taskی مفهوم کار با مولفه BPMNدر 

توان کار گیرد. مسئول کار میرسیم، یک کار در کارتابل یک سمت )مسئول کار( قرار میمی User Taskیک 

برای هر  را مشاهده و بر روی آن اقدام مورد نظر را انجام دهد. بنابراین در طراحی مدل فرآیند توسط طراح، باید

 مرحله )کار( دو ویژگی زیر مقداردهی شوند:

 تخصیص کار:  -1

                                           
7 https://www.activiti.org/userguide/#bpmnConstructs 
8 http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF 

https://www.activiti.org/userguide/#bpmnConstructs
http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF
http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF
http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF
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، 11، سابقه10، واحد جغرافیایی9طراح باید در قسمت تخصیص کار، این معیارها را تعیین کند: سطح محرمانگی

تواند با یک مقدار . هر معیار می17، نقش16، سطح سمت15، سمت14، نوع سازمان13، سطح سازمان12سازمان

 ، تعیین شود. 20سازیو شرط فعال 19یا عبارت 18ثابت

 ( مقدار ثابتValueبا توجه به معیار، گزینه :)کند. برای مثال، برای معیار نقش، ای را از لیست پیشنهادی انتخاب می

 ها انتخاب کرد.توان از بین آنشود که میهای موجود از سامانه نمایش داده میلیستی از نقش

 ( عبارتExpressionبا توجه به متغیرهای موجود در فرآیند و سرویس :)توان به عبارتی رسید که به های کمکی، می

ی چند یک متغیر شامل لیستی از شناسه organizationIdsشده ارزیابی شود. برای مثال، اگر ای از معیار انتخابشناسه

 استفاده کرد. {organizationIds}$دار توان از آن در قسمت عبارت از معیار سازمان با مقسازمان باشد، می

 شرط فعال( سازیActivation Conditionبا توجه به متغیرهای موجود در فرآیند و سرویس :)توان به های کمکی، می

شدن مقدار آن، معیار  falseسازی و ارزیابی شود. در صورت تعیین شرط فعال falseیا  trueعبارتی رسید که به مقدار 

 گذارد.فعال شده و در تخصیص کار تاثیری نمیمربوطه غیر

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

 شود. این معیارها، مسئول )یا کاندیدهای( هر مرحله )کار( تعیین می

 کنید.کلیک   Assignmentsیلد روی فبر  User Taskهای از قسمت ویژگیبرای تخصیص کار، 

                                           
9 Confidential Level 
10 Geo Unit 

11 History 
12 Organization 

13 Organization Level 
14 Organization Type 

15 Post 
16 Post Level 

17 Role 
18 Value 

19 Expression 
20 Activation Condition 
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 سمت چپ: معیار تخصیص کار سازمان. سمت راست: معیار تخصیص کار نقش -35 شکل

 های اقدام: فرم -2

تواند انجام دهد. برای هر اقدام، طراح فرآیند باید تعیین کند که مسئول در هر مرحله )کار( چه اقداماتی را می

 تواند تعیین شود:میاین موارد 

 ( ترتیبIndexترتیب نمایش فرم اقدام را برای مسئول کار در صفحه :)کند.ی مشاهده کار، تعیین می 

 ( کدCodeاین کد برای هر فرم اقدام باید یکتا باشد و برای مسیردهی ادامه :)شود.ی فرآیند استفاده می 

 ( عنوانTitleعنوان اقدام که مسئول کار در صفحه :)بیند.ی مشاهده کار می 

 ( کد نوع اقدامAction Type Codeهر اقدام که توسط مسئول کار ثبت می :) شود، یک نوع اقدام دارد که مشخص

ها اجباری هستند. با مقداردهی تواند مشاهده کند و چه فیلدهایی از آنکند مسئول کار چه فیلدهایی از اقدام را میمی

 شود.نوع اقدام مربوطه، این ارتباط برقرار میبا کد « کد نوع اقدام»فیلد 

 شرط فعال( سازیActivation Conditionبا توجه به متغیرهای موجود در فرآیند و سرویس :)توان به های کمکی، می

شدن مقدار آن، فرم  falseسازی و ارزیابی شود. در صورت تعیین شرط فعال falseیا  trueعبارتی رسید که به مقدار 

 شود.م مربوطه به مسئول کار نمایش داده نمیاقدا

( تا کد اقدام Selected Action Form Variableبایست نام متغیری را تعیین کرد )فیلد برای هر کار می

، اگر مسئول کار، اقدام تایید را انتخاب کند، پس از ثبت اقدام، 36 شکلشده در آن قرار گیرد. با توجه به انتخاب

شود. برای مسیردهی فرآیند )برای در فرآیند ایجاد می confirmو مقدار  selectedActionمتغیری با نام 

 توان از مقدار این متغیر استفاده کرد. های عبور( میمثال در شرط

 Form Propertiesبر روی فیلد  User Taskهای از قسمت ویژگی ی کار،تیابی به فرم مشاهدهبرای دس

 کنید.کلیک 
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 های اقدام برای یک کارتعیین فرم - 36 شکل

 لیست تعاریف فرآیند

تعاریف فرآیند  توان لیستی لیست تعاریف فرآیند، میاز طریق منوی طراحی فرآیند و با انتخاب گزینه

 (.37 شکلوجو کرد )شده در سامانه را مشاهده کرده و تعریف فرآیند مورد نظر را جستایجاد

 

 تعاریف فرآیندی وجوجست و ستیل مشاهده فرم -37 شکل
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 لیست انواع اقدام

توان لیست انواع اقدام ی لیست انواع اقدام، میاز طریق منوی اطالعات طراحی فرآیند و با انتخاب گزینه

(. کلیه عملیاتی که در 38 شکلوجو کرد )شده در سامانه را مشاهده کرده و نوع اقدام مورد نظر را جستایجاد

 توضیح داده شد، برای نوع اقدام هم قابل انجام است. CRUDبخش عملیات 

 

 اقدام  انواعی وجوجست و ستیل مشاهده فرم -38 شکل

 گزارشات

موارد قابل دسترس از طریق منوی گزارشات قابل مشاهده است. در ادامه به توضیح هر یک از موارد  39 شکلدر 

 شود.موجود در این منو پرداخته می
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 ات مربوط به گردش کارمنوی گزارش -39 شکل

 لیست کارها

توان لیست تمامی کارهای موجود در سامانه را ی لیست کارها، میاز طریق منوی گزارشات و با انتخاب گزینه

 (.40 شکلوجو کرد )مشاهده کرده و کار مورد نظر را جست

 

 کارهای موجود در سامانهی وجوجست و ستیل مشاهده فرم -40 شکل

 مشاهده کار از لیست کارها

تواند جزییات آن کار را ی لیست کارها و با انتخاب کار مورد نظر و انتخاب گزینه مشاهده، میبا ورود به صفحه

 دهد:(. در این صورت، سیستم دو مجموعه اطالعات را نشان می41 شکلمشاهده کرد )

 اطالعات اقدام پیشین )در صورت وجود( مشاهده .1

 ات سندمشاهده اطالع .2
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 ی این اطالعات، کارهای زیر قابل انجام است:در کنار مشاهده

 شده در همان فرآیندسابقه ارجاعات: مشاهده سابقه کارهای انجام .1

 تصویر فرآیند: مشاهده تصویر فرآیند .2

 

 مشاهده جزییات یک کار از لیست کارها -41 شکل

 تخصیص مجدد کار

در  .کردکار یا کارهای مورد نظر را جهت تخصیص مجدد انتخاب توان، می ی لیست کارهاصفحهبا ورود به 

 .شودنمایش داده می «تخصیص مجدد کار»شده همگی در دست اقدام باشند، گزینه صورتی که کارهای انتخاب

شده در طراحی )تعیین شده، معیارهای تخصیص کاربرای هر یک از کارهای انتخاب با انتخاب این گزینه، سامانه

ی ارزیابیِ هر یک از کارها، مسئول یا کاندیدهای کار تغییر کنند، فرآیند( را مجددا ارزیابی کرده و اگر در نتیجه

 (.42 شکلشوند )روزرسانی میمسئول یا کاندیدهای کار به

 

 
 تخصیص مجدد کار از طریق لیست کارها -42 شکل
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 لیست فرآیندها

توان لیست فرآیندهای موجود در سامانه را ی لیست فرآیندها، میاز طریق منوی گزارشات و با انتخاب گزینه

فرآیند (. در اینجا منظور از فرآیند، همان نمونه43 شکلوجو کرد )مشاهده کرده و فرآیند مورد نظر را جست

 است.

 

 مشاهده فرآیند

تواند مشخصات و می، فرآیند مورد نظر برای ی مشاهدهو انتخاب گزینه لیست فرآیندها یبا مشاهده کاربر

 :(44 شکلموارد زیر است ) شامل جزییات آن فرآیند را مشاهده کند. این جزییات

  کننده و غیرهفرآیند، وضعیت فرآیند، شروعاطالعات فرآیند: مانند شماره پیگیری، نام فرآیند، نسخه 

 تصویر فرآیند 

 کارهای فرآیند 

 متغیرهای فرآیند 

 

 فرآیندهای موجود در سامانهی وجوجست و ستیل مشاهده فرم -43 شکل

 



 

 

 

MAHANFAN.IR INFO@MAHANFAN.IR 

 44 

 مدیریت مستندات  -سامانه راهنمای راهبر
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

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

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

 

 

 
 ی فرآیند از طریق لیست فرآیندهامشاهده -44 شکل

 فرآیندمشاهده تصویر 

توان تصویر فرآیند را مشاهده (، می44 شکل)« تصویر فرآیند»ی با مشاهده فرآیند مورد نظر و با انتخاب گزینه

 کرد.

 مهاجرت فرآیند

در صورتی که فرآیندهای ی مورد نظر را انتخاب کرد؛ فرآیند یا فرآیندهاتوان می ،لیست فرآیندهای در صفحه

 «مهاجرت فرآیند» یشده همگی فعال )جاری( باشند و همگی از یک )نوع( تعریف فرآیند باشند، گزینهانتخاب

شود د نشان داده میهای موجود برای آن تعریف فرآینبا انتخاب این گزینه، لیستی از نسخه .شودنمایش داده می

شده به آن نسخه به سیستم ارسال ی مورد نظر، درخواست مهاجرتِ فرآیندهای انتخابو با انتخاب نسخه

مورد نظر  شده را )در صورت امکان( به نسخهفرآیندهای انتخاب(. به این ترتیب، سامانه 45 شکلشود )می

 دهد.مهاجرت می
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 مهاجرت فرآیند -45 شکل
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