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 مشاهده نامه دریافتی: 

کلیه نامه های دریافتی در کارتابل نامه ها ذخیره می شوند. برای مشاهده متن و پیوست نامه، ابتدا نامه را در لیست انتخاب 

 توان اطلاعات نامه را مشاهده نمود.و دوبار روی آن کلیک می نماییم. در تبهای مختلف می 

اگر نامه ها یا پیامها در کارتابل به تاریخ مرتب نمی باشند و یا نامه های جدید در اول لیست مشاهده نمی گردند، کافی  نکته:

کلیک  خمرتب گردند. اگر دوباره روی کلمه تاری صورت نزولییکبار کلیک شود تا نامه ها یا پیامها به  کلمه تاریخاست روی 

اگر نامه را در لیست پیدا نمی کنید به صفحات بعدی کارتابل مراجعه نمایید. برای چیده خواهند شد.  صعودیشود نامه ها 

 در سمت چپ بالا مراجعه نمایید.گزینه صفحه اینکار روی 

 

A.  :تب اطلاعات اصلی 

 مشخص می باشد. : فرستنده اصلی نامه، دبیرخانه واحد امضا کننده نامه در این تبفرستنده 

 اگر نامه به افراد دیگری به صورت اصل یا رونوشت ارسال شده باشد، نام آنها در این تب نمایان می گردد. :گیرندگان 

 تاریخ و شماره ثبت شده نامه در دبیرخانه مقصد در اینجا مشخص می گردد.: تاریخ و شماره وارده 

  :یا دستی به واحد ارسال شده باشد. در اینجا تاریخ ثبت توسط ممکن است نامه بصورت پستی فرد و تاریخ ثبت شده

 کارمند دبیرخانه واحد مقصد مشاهده می شود.

 :در اینجا مشخص می باشد.ارسال نامه اصلی تاریخ  تاریخ 

 :شرح آخرین فردی که نامه را به شما ارسال نموده است، می تواند دستور مدیر بالاتر باشد. شرح آخرین ارجاع 
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B.  فایلهای متنتب:  

در بالای صفحه  گزینه پرینتمی باشد. می توان از  pdfفایل متن به صورت  متن نامه دریافتی در این تب نمایان است.

 در سمت چپ پایین صفحه برای در یافت فایل متن نامه اقدام نمود. دکمه دریافتبرای دریافت هارد کپی نامه یا با زدن 
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روی سیستم  foxit readerاگر فایل متن نامه ها باز نمی شود و خطایی هم داده نمی شود. باید چک شود که نرم افزار  نکته:

یکبار باز شود و اگر پیغامی داده می شود آنرا غیر فعال  foxit readerنصب می باشد یانه. در خارج از اتوماسیون باید نرم افزار 

 زار باید چک شود.نمود. درستی کارکرد این نرم اف

 خطا داده شود، تنظیمات و ابزار کاربری باید از نو نصب گردند.اگر 

 

C.  پیوست ها:تب  

برای دریافت فایلهای پیوست، فایل را در لیست انتخاب و گزینه  نامه دریافتی در این تب نمایان است.فایلهای پیوست 

 دریافت زده می شود. برای دریافت همه فایلها در یک فایل زیپ، دکمه دریافت همه زده می شود.

D.  سایر اطلاعاتتب: 
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 :ارجاعات نامه و شرح ارجاع هر فرد در این قسمت به صورت یکجا دیده می شود. تاریخچه 

  :اگر نامه در پیرو، پاسخ یا ... نامه دیگری تهیه شده باشد. اطلاعات آن نامه ها در این قسمت فهرست مراجع

. با انتخاب نامه ای در این لیست و زدن دکمه مشاهده می توان آنرا باز و متن و پیوستهای آن را مشاهده می شود

 مشاهده نمود.

E. :تب پیگیری 

همچنین  در این قسمت دیده می شود.به صورت سلسله مراتبی و درختی هر فرد و اقدامات  ارجاعات نامه و شرح ارجاع

ی نامه به کارتابل شخص ارجاع شده)اگر باز پاکت یعنعلامت امکان پیگیری اقدامات لازم در این قسمت امکان پذیر است. )

 ده است(.ارجاع ش لامت آدمک یعنی نامه به شخص خارج از سازمان، عباشد یعنی توسط شخص مشاهده شده است(

 :مشخص می کند در چه تاریخی فرد نامه را باز و مشاهده کرده است. تاریخ مشاهده 

 :مشخص می کند در چه تاریخی فرد اقدامی بر روی نامه انجام داده و آنرا ارجاع نموده است. تاریخ ارجاع 
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F.  سوابق نامهتب: 

 نامه در این قسمت لیست می شود.پاسخ به ، کلیه سوابق نامه از تهیه پیشنویس تا ارجاع و پیرو

 نامه دریافتیو اختتام  ارجاع: 

 جهت اقدام بر روی نامه دریافتی می توان اعمال زیر را انجام داد:

  :در صورتیکه لازم است فرد یا افراد دیگری بر روی نامه اقدامی انجام دهند، ابتدا دکمه ارجاع انتخاب و ارجاع نامه

در پنجره باز شده در گزینه کارمند فرد را جستجو و انتخاب و با زدن دکمه اصل یا رونوشت به لیست گیرندگان اضافه 
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در شرح ارجاع، دستور یا پیام به شخص درج گردد.  ن بایدمی شوند.)هر نامه باید یه گیرنده اصل داشته باشد(. همچنی

 زده می شود.برای ارسال  دکمه ارجاعسپس 

 

  :اگر نامه جهت اطلاع شما بوده بعد از دیدن می توان برای حذف نامه از کارتابل نامه ها دکمه اختتام را زد.اختتام 

 :ارسال و اقدامات انجام شده به اتمام رسیده بود، شما  انجام اقدامی توسطاگر نامه جهت  اختتام به همراه یادداشت

 ه می شود.دبه همراه یادداشت با درج شرح اقدامات ز حذف نامه از کارتابل نامه ها دکمه اختتامسپس برای 

وی نامه جستج -کمه اختتام، نامه از کارتابل حذف می شود و برای دسترسی دوباره به آن باید از ابزاردر صورت زدن دمهم:  نکته

 گزینه اختتام را انتخاب و با تعیین موضوع، نامه را جستجو کرد. -های شخصی
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  :جهت انتقال نامه در بایگانی کارتابل نامه های دریافتی، دکمه انتقال را زده و پوشه مورد نظر را انتخاب و انتقال

به بعد می توان از طریق این پوشه به نامه  دکمه انتخاب زده می شود. در اینصورت نامه به پوشه انتقال داده و از این

 دسترسی داشت.
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 کاربردی: هایکته ن

  بعد از ارجاع نامه، شاید مایل باشید که شرح ارجاع را تصحیح یا تغییر دهید یا نامه را دوباره به کس : ارجاعلغو

به کارتابل نامه های حذف و های دریافتی  آنجا که بعد از اولین ارجاع، نامه از کارتابل نامهدیگری ارجاع دهید. از 

 روی نامهشده منتقل می شود، بنابر این برای پیدا کردن نامه باید به این کارتابل مراجعه نمود. سپس ارجاع داده 

 مورد نظر کلیک راست کرده و ویرایش ارجاع را انتخاب کرد. 

 

 

 ریدیگ شخصیا حذف ، یا شخصی را از لیست ارجاع تصحیحپنجره باز شده می توان شرح ارجاع به شخص خاصی را در 

 نمود.  اضافه را به لیست
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آن توسط شخصی که به آن ارجاع شده روی  )مثل: ارجاع دوباره یا اختتام(قدامیایا  مشاهدهنامه ارجاع داده اما اگر  نکته:

اینصورت پیام زیر توسط سیستم داده می در  را اصلاح نمود.برای آن شخص  شرح ارجاع، نمی توان دیگر است انجام گیرد

 شود.



 

        

 نامه های دریافتی و اختتام ارجاع، مشاهده   آموزشفرم 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 71/08/7316  تاریخ تدوین: فناوری اطلاعاتواحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

 11  از    11 صفحه احدیانمریم ارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

 

 

 

 

 


