
 

  نويس دستورالعمل ارسال پيش  

  نويس از منوي عمومي قسمت مكتوبات يا منوي ابزار انتخاب گزينه ارسال پيش .1
  )تنظيم كنندهيا اقدام كننده  يافرد تاييد كننده ( نويس انتخاب گيرنده پيش  .2
  انتخاب امضاء كننده نهايي نامه .3
  )هگيرندگان اصل و رونوشت يا مخاطبين نام( گيرنده نهاييانتخاب  .4

 مخاطب نامه گيرندگان  از سازمان ارسال مي شود، درقسمتنويس تهيه شده به خارج  چنانچه پيش
، ت سايرجهت ورود اطالعات گيرنده نامه در قسم .شود مشخص مي) اصل و رونوشتگيرندگان (

  .تايپ شود شخص خارجي عنوان گيرنده
  )مقدمدكترحيدريان (هشتي معاون پشتيباني علوم پزشكي شهيد ب: مثال

 از قسمت كارمند ارسال شود داخل سازمان براي شخصي در بايدنويس تهيه شده  درصورتيكه پيش ،
و سپس  واحد مربوطه را انتخاب نموده و سپس باكس كنار نام كارمند مورد نظر را تيك بزنيد نام

  .دكمه اصل و تائيد را فشار دهيد

  .)كامل و گويابه صورت (نوشتن موضوع  .5
 قسمت توضيحات  ت درشنوشتن ياددا  .6

  )با انتخاب گزينه فايل متن(نويس  افزودن فايل متن به پيش .7

 چنانچه نامه خطاب templateبه منظور تايپ متن در . ها وارد شود templateقسمت  فايل متن بايد در: نكته
صي خارج هاي داخلي و چنانچه نامه خطاب به شخ هباشد از سربرگ نام به كاربري داخل سيستم سازمان مي

  .شود هاي ارسالي استفاده مي باشد، از سربرگ نامه ميسازمان 

  ها ن ضمائم با انتخاب كليد پيوستپيوست كرد .8
جهت   browseوچنانچه پيوست نامه تهيه شده فايلي باشد كه دركامپيوتر كاربر موجوداست از جستجو : 1نكته

  .برگه كاغذي باشد بايد اسكن شودچنانچه پيوست . شود پيوست نمودن فايل استفاده مي
شود ضمائم را  اسكنر دراختيارنداريد، توصيه مي ، درصورتيكههاي كاغذي به منظور اسكن پيوست: 2نكته

 قراردهيد و از ايشان درخواست نماييد تا پيوست را) مثال مسئول دبيرخانه( دراختيار فردي كه اسكنر دارد



 

نويس دريافتي  الزم به توضيح است كه پيش. نمايد براي شما ارسالنويس  اسكن نموده و به صورت ارسال پيش
  .هاي دريافتي مشاهده خواهيد نمود نويس همكارتان را در كارتابل پيشاز جانب 

 توانيد متن خود زينه ارجاع مي، و انتخاب گهاي دريافتي نويس كارتابل پيش نويس دريافتي در با ا نتخاب پيش
  .يپ نموده و گيرنده مورد نظر را انتخاب نماييدها تا templateرا درقسمت 

ا درصورتيكه درمتن نامه به نامه ي: ه درقسمت مراجعموارد نمودن عطف و پيروهاي اشاره شده درنا .9
 .ها در اين قسمت وارد شود ، الزم است اطالعات آن نامههاي ديگري اشاره شده باشد نامه

 .............تاريخ ............ شماره  ، نامه....، به استناد ....، با عنايت .....، پيرو ......عطف به : مثال

قابل  يهاي ارسال نويس پيش در كارتابل نويس مربوطه پيش انتخاب كليد ثبت با: نويس ثبت پيش .10
  .باشد پيگيري مي

شد، نامه با بل شما ميعطف يا پيرو نامه ديگري دركارتا ،نويسي كه قصد تهيه آن راداريم پيشچنانچه : نكته
 درمنوي باز شده گزينه .است نماييدو روي آن كليك ر هاي دريافتي انتخاب از ليست كارتابل نامه مورد نظررا
  .نويس را انتخاب نماييد تهيه پيش


