
 

  )صادره(دستورالعمل ثبت نامه ارسالي

  :ه به دو صورت امكان پذير مي باشدثبت نامه صادر
 بايد با استفاده از امكان ثبت ره دراختيار مسئول ثبت قرار گيرددرصورتيكه نسخه كاغذي نامه صاد ،

 :بدين منظور مراحل زير را طي نماييد. نامه ارسالي اين نامه اسكن شده و ثبت شود

  .دراين قسمت امضاء كننده نامه را انتخاب نماييد: ات فرستنده نامهمشخص ثبت
به  .شود مشخص مي) گيرندگان اصل و رونوشت(دراين قسمت مخاطب نامه : نامه ثبت مشخصات گيرنده

  .، شخص خارجي عنوان گيرنده تايپ شودطالعات گيرنده نامه در قسمت سايرورود ا منظور
  )دكترحيدريان مقدم(كي شهيد بهشتي شتيباني علوم پزشمعاون پ: مثال

  .دراين قسمت موضوع نامه را به صورت كامل ثبت نماييد: ثبت موضوع نامه
 ها به منظور يافتن سريع نامه  بندي نامه و دستهبندي  اي كليدي جهت طبقه انتخاب واژه: درج كليد واژه

 .دراين قسمت فايل متن نامه را اسكن نماييد: فايل متن اسكن
  .اسكن شود  Gray scaleو Resolution 100دقت نمايش  ها به صورت الزم است كليه فايل :نكته

 .در اين قسمت اسكن شود ه متن نامه حاوي پيوست باشد بايدچنانچ: ها پيوست

هاي ديگري اشاره شده باشد، الزم است اطالعات آن نامه  تيكه درمتن نامه به نامه يا نامهدرصور: مراجع نامه
 .سمت وارد شوددر اين ق

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

نامه  مربوط به توانيد پوشه مي هاي بايگاني دبيرخانه ها و مكانيزه كردن فايل بندي نامه به منظور دسته: ايگانيب
 .را انتخاب نماييد ارسالي
هاي بايگاني از منوي  زم است ابتدا در قسمت تعريف پوشه، الجهت انتخاب پوشه مربوطه هنگام ثبت: نكته
 .ها تعريف شده باشند ، پوشه)صورت داشتن دسترسي در( ابزار
 .پس از تكميل موارد فوق گزينه ثبت را انتخاب نماييد: ثبت

 ير به صورت نامه درانتظار چنانچه از طريق سيستم اتوماسيون فايل متن نامه توسط مد
 .دراختيارمسئول ثبت قرار گيرد، آن نامه تبديل به نامه ارسالي مي شود

  :نماييد ميدين منظور مراحل زير را طي ب
  .شود انتظار شده توسط مدير مشاهد مي در  هاي ليست نامهانتظار  در  با انتخاب گزينه نامه .1
  .و درپايين پنجره كليد تبديل به ارسالي را كليك نماييدنموده  اخل ليست را انتخابهاي د يكي از نامه .2



 

مشاهده اشكال درمتن الزم است از كليد عودت استفاده نموده و مورد را به مدير يادآوري  درصورت: نكته
  .نماييد
در محل صحيح درپايين نامه قرار نگرفته باشد يا اينكه درمتن نامه  ممكن است امضاء الكترونيكي مدير: مثال

مسئول ثبت امكان ويرايش زيرا  .كال تايپي يا نگارشي مشاهده شود كه الزم است نامه عودت داده شوداش
  .ي متن يا پيوست را نداردها فايل

  .در پنجره نامه ارسالي پس از بازبيني اطالعات، گزينه ثبت را كليك نماييد .3
  .نماييد مي باالي آن مشاهده و تاريخ درمتن نامه را با درج شماره  ،از انتخاب گزينه مشاهدهپس  .4

براي اينكاراز كليدهاي . اينك الزم است جهت ارسال نامه به مخاطب مورد نظر، از متن پرينت گرفته شود
ctrl+p استفاده نماييد.  


