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 هب انم خدا 

DMS 
 

 سیستم مدیریت اسناد

 (4) راهنمای کاربری  

 
1399 
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 فهرست مطالب

 6 ………………………………………………………………… یکاربر امور

 6……………..………………………………………………          خروج و ورود

 6 …………………………………………………………………امیپ تیریمد

 8 .………………………………………………………یشخص ماتیتنظ یصفحه

 8 .…………………………………………………………………عبور رمز رییتغ

 8 .………………………………………………………………یجار سمت نییتع

 9 .……………………………………………………………… اسناد تیریمد

 9.…………………………………………………………………   اسناد شیمایپ

 10  ………………………………………………………………      سند جادیا

 10…………………………………………………………………    پوشه جادیا

 12      .……….………………………………………………… سند شیرایو

 12 ...……………………………………………………………پوشه شیرایو

 13 ..………………………………………    :اسناد یوجوجست و ستیل یمشاهده

 15..………………………………………………………………     سند مشاهده

 15.………………………………………………………………… پوشه مشاهده

 17.………………………………………………………….. پوشه یمحتوا مشاهده

 17…………………………………………………………… پوشه و سند حذف

 17....………………………………………………………… پوشه و سند یابیباز

 17..………………………………………………………………… سند افتیدر

 17……………………………………………….……پوشه ای سند خچهیتار یمشاهده

 18 .…………………………………………….…    پوشه ای سند نسخه مشاهده
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 18.…………………………………………………………… هاپوشه و اسناد یکپ

 19.………………………………………………………………پوشه و اسناد انتقال

 20.………………………………..………………………………… ندیفرآ تیریمد

 20 .………………………………………………………سند یبرا ندیفرآ شروع

 20 .……………………………………………………سند یندهایفرآ مشاهده

 21   ………………………………………………………………… کارتابل

 21 ................................................................................................................. سمت کارتابل

 22 ....................................................................................................... کارتابل از کار مشاهده

 24 .………………………………………………………………   کارتابل ویآرش

 24 ......................................................................................................... سمت کارتابل ویآرش

 25 .................................................................................................... کارتابل ویآرش یمشاهده

 25 .………………………………………………………………   ارجاعات یسابقه
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 هاشکلفهرست 

 6 .................................................................................................. سامانه به ورود فرم -1 شکل

 7 ................................................................................. یافتیدر یهاامیپ ستیل یمشاهده -2 شکل

 7 ................................................................................ دیجد امیپ کی ارسال و جادیا فرم -3 شکل

 8 ........................................................................................ یشخص ماتیتنظ یصفحه -4 شکل

 8 ................................................................................................... گذرواژه رییتغ فرم -5 شکل

 9 ............................................................................................. اسناد شیمایپ یصفحه -6 شکل

 11 .......................................................................................................سند جادیا فرم -7 شکل

 11 ..................................................................................................... پوشه جادیا رمف -8 شکل

 12 ...................................................................................... سند شیرایو فرم  از یانمونه-9 شکل

 13 ................................................................................... پوشه شیرایو فرم از یانمونه -10 شکل

 14 ...... مسطح صورت به هاپوشه و اسناد یتمام نیب وجوجست و شینما یبرا اسناد ستیل یصفحه -11 شکل

 14 ...................................................... اسناد شیمایپ یصفحه در هاپوشه و اسناد کردن لتریف -12 شکل

 15 ......................................................... اسناد شیمایپ یصفحه در اسناد ستیل یسازمرتب -13 شکل

 16 .......................................................................................... سند اتییجز یمشاهده -14 شکل

 16 ........................................................................................ پوشه اتییجز یمشاهده -15 شکل

 18 ........................................................................... سند یخچهیتار یمشاهده یصفحه -16 شکل

 19 .............................................................................................. هاپوشه و اسناد یکپ -17 شکل

 20 ............................................................................................ هاپوشه و اسناد انتقال -18 شکل

 20 ............................................................. سند مشاهده یصفحه در ندیفرآ شروع ینهیگز -19 شکل

 21 ....................................... سند یمشاهده یصفحه قیطر از سند یندهایفرآ یمشاهده امکان -20 شکل

 21 .............................................................. سند یندهایفرآ یمشاهده یصفحه از یانمونه -21 شکل
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 22 ............................................................ یسازمان سمت کی کارتابل یصفحه از یانمونه -22 شکل

 22 ........................................................................... کار یمشاهده یصفحه در ابزار نوار -23 شکل

 23 .......................................... کار یمشاهده یصفحه در نیشیپ اقدام مشاهده فرم از یانمونه -24 شکل

 23 ................................................ کار یمشاهده یصفحه در سند یمشاهده فرم  از یانمونه -25 شکل

 24 ....................................................... کار یمشاهده یصفحه در اقدام فرم کی از یانمونه -26 شکل

 24 ................................................................................... دیکاند کار کی یبرا نوارابزار -27 شکل

 26 ........................................................................ ارجاعات یسابقه یصفحه از یانمونه -28 شکل
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 امور کاربری

 ورود و خروج 

 تواند وارد سامانه شود.(، می1 شکلکاربر با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود در فرم ورود )

 

 فرم ورود به سامانه -1 شکل

تواند از سامانه ی اصلی قرار دارد، میسمت چپ صفحه-که در قسمت باال ی چنین با استفاده از گزینههم

 خارج شود.

 پیام مدیریت

های دریافتی را مشاهده تواند لیست پیامسمت چپ( می-)موجود در قسمت باال  ی کاربر از طریق گزینه

 :(.3 شکل، یک پیام جدید ایجاد کرده و به موارد زیر ارسال کند )«ایجاد»ی ( و از طریق گزینه2 شکلکرده )

 هامتصدی سمت 

 کاربران 

 شدههای تعیینهای دارای نقشکاربران یا سمت 

 شدههای تعیینهای سازمانمتصدی سمت 
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 شود.( نمایش داده میهای جدید به این شکل )زمانی که کاربر پیام جدیدی داشته باشد، تعداد پیام

 

 

 های دریافتیی لیست پیاممشاهده -2 شکل

 

 

 فرم ایجاد و ارسال یک پیام جدید -3 شکل
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 ی تنظیمات شخصیصفحه

تواند اطالعات شخصی خود ی شخصی، میی تنظیمات صفحهکاربر با کلیک بر روی نام خود و با انتخاب گزینه

 (.4 شکلویرایش کند )از جمله: نام، نام خانوادگی، کد ملی، پست الکترونیک، شماره تلفن و غیره را 

 

 ی تنظیمات شخصیصفحه -4 شکل

 تغییر رمز عبور

 شکلتواند رمز عبور خود را تغییر دهد )یی تغییر گذرواژه، مکاربر با کلیک بر روی نام خود و با انتخاب گزینه

5.) 

 

 

 فرم تغییر گذرواژه -5 شکل

 تعیین سمت جاری

سمت چپ -در قسمت باال« هاسمت»ی های مختلفی باشد، از طریق گزینهدر صورتی که کاربر دارای سمت

را  خود سمت جاریها، با انتخاب هر یک از سمتهای خود را مشاهده کرده و تواند لیست سمتکارتابل، می
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عنوان سمتِ در سامانه ادامه دهد. تواند فعالیت خود را شده میتحت عنوان سمت انتخابتغییر دهد. با این کار، 

 شود.نمایش داده می  صفحهسمت راستِ-جاری در قسمت پایین

 

 مدیریت اسناد

 پیمایش اسناد

ها و اسناد موجود در سامانه پیمایش کند و محتوای تواند بین پوشهکاربر از طریق منوی پیمایش اسناد، می

 (.6 شکلهای مورد نظرش را مشاهده کند )اسناد و یا پوشه

 دهد از طریق این فرم قابل دسترسی هست.بسیاری از امکاناتی که مدیریت اسناد در اختیار کاربرها قرار می

 
 اسنادی پیمایش صفحه -6 شکل

 شود:با توجه به شکل باال، صفحه پیمایش اسناد به سه قسمت زیر تقسیم می

 شود. با کلیک بر روی هر یک از این عناوین ها نمایش داده میشده )مسیر جاری( با عنوان پوشهنوار باال: مسیر پیمایش

ی توان به پوشه( این نوار، می) ی مورد نظر پیمایش کرد. با کلیک بر روی عالمت سمت چپتوان سریعا به پوشهمی

 یک سطح باالتر پیمایش کرد.
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 های نوار ابزار: تمامی عملیاتی که بر روی اسناد قابل انجام است )مانند ایجاد، کپی، انتقال و ...( در این نوار ابزار با عالمت

 .های آتی در مورد هر یک از عملیات توضیح داده شده استشود. در بخشمخصوص ظاهر می

 های موجود در مسیر جاری به همراه فیلدهای اطالعاتی مهم از جمله شناسه ها: تمامی اسناد و پوشهفهرست اسناد و پوشه

 شود.سند، نام، نوع سند و زمان ایجاد در این قسمت نمایش داده می

 ایجاد سند

به این منظور، فیلدهای توان یک سند جدید ایجاد کرد. می ی پیمایش اسناد، با کلیک بر روی در صفحه 

 (:7 شکل) اطالعاتی باید به صورت زیر مقداردهی شوند

o )نام: عنوان سند )اجباری 

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

o  نوع سند: هر سند باید یک نوع سند داشته باشد. با انتخاب نوع سند، فیلدهای مخصوص به آن نوع سند )در

بودن، هر یک از این فیلدها باید هنگام ایجاد یا ویرایش شود. در صورت اجباریصورت وجود( نمایش داده می

 سند مقداردهی شوند. )اجباری(

o به سطح محرمانگی سمتِ کاربر، کاربر مجاز به تعیین سطح محرمانگی برای سند است.  سطح محرمانگی: با توجه

 )اجباری(

o توان برای آن چند دسته تعیین کرد.بندی سند، میها: برای دسته1دسته 

o تواند چند کلیدواژه داشته باشد.ها: هر سند می2کلیدواژه  

o خالصه: شرح متنیِ مختصر برای سند 

  ،شود.های آتی به آن تخصیص داده مییکتا برای پیگیری« شناسه سند»یک پس از ایجاد سند 

 را انتخاب کرد. در این « ایجاد سند بعدی»ی ی سند، گزینهتوان قبل از ذخیرهبرای ایجاد متوالی و سریع چندین سند می

 ایجاد کرد.توان سند بعدی را به سرعت شود و میی ایجاد بسته نمیی سند، صفحهصورت، پس از ذخیره

 ایجاد پوشه

ی جدید ایجاد کرد. به این منظور فیلدهای توان یک پوشهمی ی پیمایش اسناد، با کلیک بر روی در صفحه 

ها و خالصه باید مقداردهی شوند. البته وارد کردن نام و سطح ها، کلیدواژهاطالعاتی نام، سطح محرمانگی، دسته

 (.8 شکلوارد کردن مقدار برای سایر موارد اختیاری است ) محرمانگی برای ایجاد پوشه، اجباری و

  شود.های آتی به آن تخصیص داده مییکتا برای پیگیری« شناسه سند»پس از ایجاد پوشه، یک 

                                           
1 Category 
2 Keyword 
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 را انتخاب کرد. در « ی بعدیایجاد پوشه»ی ی پوشه، گزینهتوان قبل از ذخیرهالی و سریع چندین پوشه میبرای ایجاد متو

 ی بعدی را به سرعت ایجاد کرد.توان پوشهشود و میی ایجاد بسته نمیی پوشه، صفحهاین صورت، پس از ذخیره

 

 
 فرم ایجاد سند -7 شکل

 

 
 فرم ایجاد پوشه -8 شکل
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 ویرایش سند

ی ویرایش )اگر دسترسی ویرایش آن سند را داشته کاربر با کلیک بر روی نام سند مورد نظر و انتخاب گزینه

 (.9 شکلتواند مقادیر فیلدهای اطالعاتی سند را ویرایش کند )باشد( می

 

 ای از  فرم ویرایش سندنمونه-9 شکل

 ویرایش پوشه

ی ویرایش )اگر دسترسی ویرایش آن پوشه را داشته باشد(، کاربر با کلیک بر روی نام پوشه و انتخاب گزینه

 (.10 شکلتی پوشه را ویرایش کند )تواند مقادیر فیلدهای اطالعامی
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 ای از فرم ویرایش پوشهنمونه -10 شکل

 : وجوی اسنادی لیست و جستمشاهده

 مانه را به های موجود در سای اسناد و پوشهتوان لیست کلیهمی  ی پیمایش اسناد و با کلیک بر روی از طریق صفحه

 (.11 شکلی مورد نظر پرداخت )هاوجوی اسناد یا پوشهها به جستمشاهده کرده و در بین آن 3صورت مسطح

 را بر روی لیست اسناد ( 12 شکلتوان فیلترهای مورد نظر )می  ی پیمایش اسناد و با کلیک بر روی از طریق صفحه

 های موجود در مسیر جاری اعمال کرد. یا پوشه

 های موجود در مسیر جاری را به توان لیست اسناد و پوشهمی ی پیمایش اسناد و با کلیک بر روی از طریق صفحه

گی و یا نوع سند، ی سند، زمان ایجاد، حجم، زمان ویرایش، سطح محرمانصورت نزولی و یا صعودی و بر اساس نام، شناسه

 (.13 شکلمرتب کرد )

                                           
3 Flat 
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 ها به صورت مسطحوجو بین تمامی اسناد و پوشهی لیست اسناد برای نمایش و جستصفحه -11 شکل

 

 

 ی پیمایش اسنادها در صفحهفیلتر کردن اسناد و پوشه -12 شکل
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 مدیریت مستندات  -راهنمای کاربری 
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

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

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

 

 
 ی پیمایش اسنادسازی لیست اسناد در صفحهمرتب -13 شکل

  مشاهده سند

ی وارد صفحه« ی جزییاتمشاهده»ی تواند با کلیک بر روی نام سند مورد نظر و انتخاب گزینهکاربر می

کلیه فیلدهای اطالعاتی سند از جمله: شناسه سند، نام، فرمت، توان شود. در این صفحه می« مشاهده سند»

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

 (.14 شکلکننده و زمان آخرین ویرایش را مشاهده کرد )ویرایش

 پوشه مشاهده 

ی ی جزییات، وارد صفحهی مشاهدهی مورد نظر و انتخاب گزینهتواند با کلیک بر روی نام پوشهکاربر می

از جمله: شناسه سند، نام، سطح  پوشهکلیه فیلدهای اطالعاتی توان شود. در این صفحه می« مشاهده پوشه»

کننده و زمان ن ایجاد، آخرین ویرایشچنین فیلدهای ردیابی از جمله: ایجادکننده، زمامحرمانگی و غیره و هم

 .(15 شکل) آخرین ویرایش را مشاهده کرد
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 مدیریت مستندات  -راهنمای کاربری 
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 
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 ی جزییات سندمشاهده -14 شکل

 

 

 ی جزییات پوشهمشاهده -15 شکل
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 مدیریت مستندات  -راهنمای کاربری 
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

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

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

 

 مشاهده محتوای پوشه

توان محتوای آن پوشه )لیست اسناد و سایر ی محتوا، میی مشاهدهبا کلیک بر روی نام پوشه و انتخاب گزینه

 های موجود در آن پوشه( را مشاهده کرد.پوشه

 حذف سند و پوشه

ی ها را داشته باشد( گزینهسی حذف آن اسناد و پوشههای مورد نظر، )اگر دسترکاربر با انتخاب اسناد و پوشه 

شده را از سامانه های انتخابتواند اسناد و پوشهتواند مشاهده کند. با انتخاب این گزینه، می( را میحذف )

 حذف کند.

 بازیابی سند و پوشه

کند. سپس با انتخاب اسناد و شده را مشاهده های حذفتواند لیستی از اسناد یا پوشهکاربر با اعمال فیلتر، می

( را مشاهده ی بازیابی )ها را داشته باشد( گزینههای مورد نظر، )اگر دسترسی بازیابی آن اسناد و پوشهپوشه

 شده را بازیابی کند.های انتخابتواند اسناد و پوشهکرده و با انتخاب این گزینه، می

 دریافت سند

توان فایل سند را دریافت کرد. ، می«دریافت فایل»ی انتخاب گزینهبا کلیک بر روی نام سند مورد نظر و 

توان نیز با کلیک بر روی لینک نمایش داده شده، می« ویرایش سند»و « مشاهده سند»همچنین در صفحات 

 فایل سند را دریافت کرد.

 تاریخچه سند یا پوشهی مشاهده

« ی تاریخچهمشاهده»ی ی جزییات آن، از طریق گزینهبا پیمایش به مسیر و انتخاب سند مورد نظر و مشاهده

ی توان برای مشاهده(. همین مراحل را می16 شکلهای مختلف سند را مشاهده کرد )توان لیست نسخهمی

 پوشه انجام داد.تاریخچه یک 
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 مدیریت مستندات  -راهنمای کاربری 
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

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

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

 

 

 ی سندی تاریخچهی مشاهدهصفحه -16 شکل

 یا پوشه مشاهده نسخه سند

ی مورد شود. با انتخاب نسخههای مختلف سند نمایش داده میی تاریخچه، لیست نسخهی مشاهدهدر صفحه

کلیه فیلدهای اطالعاتی آن نسخه سند از  ( کرد. در این صورتتوان آن نسخه از سند را مشاهده )نظر، می

چنین فیلدهای ردیابی از جمله: ی سند، نام، فرمت، حجم، نوع سند، سطح محرمانگی و غیره و همجمله: شناسه

چنین با هم کننده و زمان آخرین ویرایش قابل مشاهده خواهد بود.ایجادکننده، زمان ایجاد، آخرین ویرایش

 ی مورد نظر را دریافت کرد.توان فایل سند در نسخه( می« )فایلدریافت »ی انتخاب گزینه

 هاکپی اسناد و پوشه

ی ها را داشته باشد( گزینههای مورد نظر، )اگر دسترسی کپی آن اسناد و پوشهکاربر با انتخاب اسناد و پوشه

تواند اسناد ر مورد نظر، میتواند آن را انتخاب کند. سپس با وارد شدن به مسی( را مشاهده کرده و میکپی )

 (.17 شکل( در آن مسیر کپی کند )ی جایگذاری )شده را با انتخاب گزینههای انتخابو پوشه
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 هااسناد و پوشهکپی  -17 شکل

 هاانتقال اسناد و پوشه

ی ها را داشته باشد( گزینههای مورد نظر، )اگر دسترسی انتقال آن اسناد و پوشهکاربر با انتخاب اسناد و پوشه

تواند تواند آن را انتخاب کند. سپس با وارد شدن به مسیر مورد نظر، می( را مشاهده کرده و میانتقال )

 (.18 شکل( به آن مسیر منتقل کند )ی جایگذاری )شده را با انتخاب گزینهی انتخابهااسناد و پوشه
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 مدیریت مستندات  -راهنمای کاربری 
 14010485292شناسه ملی : 
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 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 
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 هاانتقال اسناد و پوشه -18 شکل

 مدیریت فرآیند

 فرآیند برای سند شروع

ی ورد نظر و مشاهده سند دلخواه خود، وارد صفحهکاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر م

شود. کاربر در صورت داشتن دسترسی و وجودنداشتن فرآیند در دست اجرا برای ی سند مورد نظر میمشاهده

(( لیست فرآیندهای مجاز 19 شکلواقع در پایین صفحه ))« شروع فرآیند» یبا انتخاب گزینهتواند می سند،

شروع کند. با شروع هر فرآیند، یک شماره پیگیری به آن تخصیص برای آن  برای سند را ببیند و فرآیندی را

 شود.های آتی نمایش داده میداده شده و به کاربر برای پیگیری

 
 ی مشاهده سندی شروع فرآیند در صفحهگزینه -19 شکل

 مشاهده فرآیندهای سند

ی ورد نظر و مشاهده سند دلخواه خود، وارد صفحهکاربر از طریق منوی پیمایش اسناد و با پیمایش به مسیر م

وجود داشته باشد، با شود. کاربر در صورت داشتن دسترسی، اگر فرآیند برای سند ی سند مورد نظر میمشاهده

فرآیندهای موجود برای آن سند  تواندمی ((20 شکل)واقع در زیر صفحه )« مشاهده فرآیندها» یانتخاب گزینه

( همراه با اطالعاتی شامل 21 شکلستی از فرآیندهای موجود برای آن سند )مشاهده کند. به این صورت که لیرا 
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ی فرآیند، وضعیت جاری، زمان شروع و کنندهشماره پیگیری فرآیند، نام فرآیند، شناسه تعریف فرآیند، شروع

  شود.زمان پایان )در صورتی که فرآیند جاری نباشد( به کاربر نشان داده می

 (، مشاهده کند.ی مشاهده )تواند اطالعات فرآیند را با انتخاب گزینهکاربر در صورت داشتن دسترسی، می

 
 ی سندی مشاهدهی فرآیندهای سند از طریق صفحهامکان مشاهده -20 شکل

 

 
 ای سندی فرآیندهی مشاهدهای از صفحهنمونه -21 شکل

 کارتابل

 کارتابل سمت

وی تخصیص  سمتِ جاریِ که در فرآیندهای مختلف بهرا لیست کارهایی تواند می از طریق منوی کارتابلکاربر 

انتخاب  «صف کارها»ی اگر گزینه، مشاهده کند )مسئول آن کارها، سمت جاری کاربر است(. البته اندداده شده

 .شودبه وی نشان داده میکاندید انجام آن کارها هست  سمت جاری کاربر،شود، کارهایی که 

تواند سمت جاری را تغییر داده و به این ترتیب، کارتابل های مختلف باشد، میدر صورتی که کاربر دارای سمت

 مربوط به آن سمت را مشاهده کند.
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 ی کارتابل یک سمت سازمانیای از صفحهنمونه -22 شکل

بازه  تواند فیلترهای مورد نظر خود مانند شماره پیگری، نام کار، شناسه کار، بازه زمانی ایجاد،کاربر میچنین هم

اعمال کرده و لیست جدیدی شامل کارهایی که از آن فیلترها  بر روی لیست کارها رازمانی مهلت اقدام و غیره 

 (.22 شکلمشاهده کند )اند را عبور کرده

 

 مشاهده کار از کارتابل

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

ی کار، عنوان کارِ در فرآیند است. این ی مشاهدهکند. عنوان صفحهتواند جزییات آن کار را مشاهده (، می

 شود:صفحه، به سه بخش تقسیم می

 (.23 شکلتواند انجام دهند )نوار ابزار: شامل عملیاتی است که مسئول یا کاندید کار می .1

 (.24 شکلاطالعات اقدام پیشین )در صورت وجود(: اقدامی که مسئول کار قبلی ثبت کرده است ) فرم مشاهده .2

 (.25 شکلندی که فرآیند برای آن شروع شده است )فرم مشاهده اطالعات سند: اطالعات س .3

 

 
 ی کاری مشاهدهنوار ابزار در صفحه -23 شکل
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 ی کاری مشاهدهای از فرم مشاهده اقدام پیشین در صفحهنمونه -24 شکل

 
 ی کاری مشاهدهی سند در صفحهای از  فرم مشاهدهنمونه -25 شکل

ی مشاهده کار انجام های موجود در نوارابزار در صفحهتواند از طریق گزینهکارهایی که مسئول یا کاندید کار می

 دهد:

شود. با انتخاب هر ، یک یا چند اقدام به کاربر )مسئول کار( نمایش داده می«ثبت اقدام»ی : با انتخاب گزینهثبت اقدام .1

شود. کاربر با مقداردهی فیلدهای این فرم و ( متناظر به کاربر نمایش داده می26 شکلها، فرم اقدامِ )یک از این اقدام

رساند. فیلدهای موجود برای هر فرم اقدام ممکن ، اقدام را ثبت کرده و کار را به اتمام می«ثبت اقدام»ی انتخاب گزینه

 توانند اختیاری یا اجباری باشند:تصمیم طراح فرآیند( نمایش داده شوند یا مخفی باشند و میاست )با 

 شدن است.توضیحات: توضیحاتی پیرامون اقدامی که در حال ثبت 

 .مهلت اقدام: تعیین مهلت اقدام برای کار بعدی 

 .گیرنده: انتخاب مسئول برای کار بعدی 
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 د.فایل سند: انتخاب فایل جدید برای سن 

شود و به جای به وی نمایش داده نمی« ثبت اقدام»ی : اگر سمت جاریِ کاربر، کاندید انجام کار باشد، گزینهتصاحب کار .2

بیند. با انتخاب این گزینه، کار از صف کارهای سمت جاری کاربر خارج شده ( را می27 شکل)« تصاحب کار»ی آن، گزینه

 تواند اقدام مورد نظر خود را انتخاب و ثبت کند.شود. حال کاربر میو به آن سمت تخصیص داده می

 شده در همان فرآیندی تمامی کارهای انجامی سابقه: مشاهدهسابقه ارجاعات .3

 فرآیند ی تصویر: مشاهدهتصویر فرآیند .4

 
 ی کاری مشاهدهای از یک فرم اقدام در صفحهنمونه -26 شکل

 

 

 نوارابزار برای یک کار کاندید -27 شکل

 آرشیو کارتابل

 آرشیو کارتابل سمت

اند را مشاهده کند. این تواند آرشیو کارهایی که به وی تخصیص یافتهمیکاربر از طریق منوی آرشیو کارتابل، 

تواند کاربر میتوانند در هر وضعیتی )در دست اقدام، اقدام شده و لغو شده( باشند. در این قسمت هم کارها می

، انی مهلت اقدامری، نام کار، شناسه کار، بازه زمانی ایجاد، بازه زمیفیلترهای مورد نظر خود مانند شماره پیگ

اعمال کرده و لیست جدیدی شامل کارهایی که از آن فیلترها عبور  بر روی لیست کارها و غیره را وضعیت کار

 مشاهده کند.اند را کرده
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 ی آرشیو کارتابلمشاهده

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

ی کار، ی مشاهدهتواند جزییات آن کار را )در صورت داشتن دسترسی( مشاهده کند. این صفحه مانند صفحهمی

 شود:به سه بخش تقسیم می

« سابقه ارجاعات»تواند تواند انجام دهد. اگر کار پایان یافته باشد، کاربر تنها مینوار ابزار: شامل عملیاتی است که کاربر می .1

 را مشاهده کند.« دتصویر فرآین»و 

 اطالعات اقدام پیشین )در صورت وجود(: اقدامی که مسئول کار قبلی ثبت کرده است. فرم مشاهده .2

 فرم مشاهده اطالعات سند: اطالعات سندی که فرآیند برای آن شروع شده است. .3

 ی ارجاعاتسابقه

)در صورت داشتن « سابقه ارجاعات»نه ی کار مورد نظر، با انتخاب گزیکاربر با ورود به کارتابل خود و مشاهده

 (.28 شکلتواند سابقه ارجاعات آن کار را مشاهده کند )دسترسی(، می

 ی ارجاعات شامل این موارد است:سابقه

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

 لیست کارهای موجود در فرآیند به همراه .2

 نام کار 

 ی کار )مسئول کار پیشین(فرستنده: سمت فرستنده 

 مسئول: سمت مسئول انجام کار 

 شده ه باشد، عنوان اقدامِ انجاموضعیت کار )در دست اقدام، اقدام شده و لغو شده(. اگر کار در وضعیت اقدام شد

شده توان اقدام انجامشود که با کلیک بر روی آن )در صورتی که کاربر دسترسی داشته باشد(، مینمایش داده می

 بر روی کار را مشاهده کرد.

  زمان ایجاد کار 

 چنان در دست اقدام نباشد(زمان پایان کار )در صورتی که هم 
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 مدیریت مستندات  -راهنمای کاربری 
 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

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

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

 

 

 ی ارجاعاتی سابقهای از صفحهنمونه -28 شکل

 

  09126504531تلفن تماس :

 


