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مقدمه
مکانیزه کردن سیستم و به روز کردن امور و فعالیتها ،گامی در راستای تحول اداری هر سازمان است که تحقق آن تنها درسایه
آماده سازی بستری مناسب ،فرهنگ سازی مطلوب ،تجهیز امکانات و آموزش امکان پذیر میشود .اتوماسیون اداری که از عوامل
مهم این تحول به شمار میرود ،میتواند سازمان را در نیل به اهداف خود یاری دهد.
سیستم دبیرخانه بدون كاغذ با برچیدن روشهای سنتی و سرعت بخشیدن به امور اداری باعث افزایش ضریب اطمینان و
دقت ،در جهت جلوگیری از اتالف وقت و پراكندگی اسناد و همچنین ثبت و نگهداری بهینه اطالعات موجب حركت به سوی
استانداردهای نوین فناوری جهان در این رابطه گردیده است.
در واقع نياز اجرای اين طرح برای ادارات دولتی در حال تبديل شدن به يک اجبار میباشد.
مهمترين شرط كاربرد و استفاده از اتوماسيون در اكثر سازمانها ،صرف نظر از موارد استفاده ديگر آن ،مربوط به لزوم سرعت و
دقت و صحت در كار آنها است و به خاطر توسعه دامنه عمليات سازمان است كه اين امر احتياج به گسترش مجاري ارتباطات
با سرعت بيشتر است و سازمان مجازی موجب ميگردد كه مجاري ارتباطي كوتاه و ارتباطات الزم به سهولت دراختيار مديران
قرار گيرد.
با بکارگیری ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،شرایط الزم جهت اشتراک گذاری فعالیتهای مدیریتی ،برنامهریزی و
تصمیم گیری جمعی ،ریسک پذیری گروهی و مدیریت داراییهای فکری فراهم گردیده و همافزایی و همگرایی بیشتری میان
اعضای خانواده هر سازمان به وجود میآید.
در اين راستا ،با توجه به پيشرفت چشمگير سيستم اتوماسيون اداري در بيمارستان فارابي (قطب علمي چشم پزشكي) و كسب
عنوان قطب اتوماسيون اداري در بين تمامي واحدهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران و تقدير دكتر ترابي ،مشاور ریيس دانشگاه
و دبير ستاد نوآوري از پيشرفت گسترده بيمارستان فارابي در استفاده از سيستم اتوماسيون اداري ،لذا واحد روابط عمومي
بيمارستان فارابي به اين نتيجه رسيد که جهت حفظ اين موفقيت و ارتقای هر چه بيشتر استفاده از اين سيستم توسط همكاران
عزيز ،اقدام به گردآوري اين كتابچه آموزشي نمايد .اميد است با انتشار اين مجموعه گامي در جهت پيشبرد اهداف چشمانداز
بيمارستان فارابي برداشته شود.
واحد روابط عمومي و سايت بيمارستان فارابي
خرداد1390
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ورود به سیستم
جهت شروع کار با نرم افزار ،در قسمت نوار آدرس در پنجره ( IEاینترنت اکسپلورر) ،آدرس eo.tums.ac.ir :را وارد کنید؛ صفحه ورودی
نرمافزار قابل مشاهده میباشد .جهت ورود به سیستم ،کد کاربری و رمز عبور خود را در صفحه ورودی نرم افزار ،وارد نمایید .رعایت
حروف کوچک و بزرگ در مورد نام کاربری الزامی نبوده اما در مورد کلمه عبور باید رعایت گردد .پس از اعالم نام کاربری و رمز خود
توسط مدیر سیستم ،در اولین فرصت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایید .رمز عبور باید حداقل  5کاراکتر داشته باشد ،در ضمن
سیستم بیشتر از  16حرف را نیز نمیپذیرد.

برای رعایت اصول حفاظت اطالعات ،به نکات زیر توجه فرمایید.
* کلمه عبور را طوالنی انتخاب کنید.
* پیشنهاد میگردد در فاصله های کمتر از یک ماه ،کلمه عبور تغییر کند.
* از یادداشت کردن رمز عبور خودداری کرده و با کوچکترین تردید ،رمز خود را تغییر دهید.
* در صورت فراموشی رمز عبور ،مراتب را به سازمان اطالع داده و رمز جدید دریافت کنید.
* کلیه کسانی که با سیستم در ارتباط هستند دارای کد کاربری مستقل میباشند .سیستم به نحوی طراحی شده که بعد از وارد نمودن کد
6
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کاربر ،رمز عبور و کلیک روی دکمه عبور ،میتوانید وارد کارتابل مربوط به خود شوید؛ به محض ورود پنجرهای در کارتابل شما دیده
میشود که از شما میخواهد در اسرع وقت رمز ورود خود را تغییر دهید.

تغییر رمز

www.eo.tums.ac.ir
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شما می توانید هر وقت که تمایل داشته باشید رمز خود را تغییر دهید.
برای این کار بایستی در منوی عمومی ،گزینه تنظیمات شخصی را باز نموده و در قسمت پایین پنجره باز شده ،کلید تغییر رمز را مشاهده
نمایید .با کلیک کردن روی گزینه تغییر رمز ،پنجره دیگری برای شما گشوده خواهد شد.
که در آن پنجره ،باید رمز فعلی خود را وارد نمایید ،سپس رمز جدید و بعد از آن تکرار رمز جدید و سپس دکمه تغییر رمز را فشار
دهید ،به این ترتیب رمز شما تغییر مییابد.

منوی اداری

با استفاده از منوی اداری درخواستهای مرخصی ،اضافهکاری ،ماموریت ،تصحیح ورود و خروجها ،رفع تاخیر و درخواست فراموشی
کارت در اختیار کاربران قرار میگیرد.

درخواست مرخصي
کاربر میتواند از طریق منوی اداری و انتخاب درخواست ،به فرم درخواست مرخصی دسترسی پیدا کند؛ کاربر در این فرم ،اطالعاتی
همچون نوع مرخصی که میتواند استحقاقی ،استعالجی و غیره باشد ،ساعتی یا روزانه بودن مرخصی و در صورت لزوم توضیحاتی را
مشخص میکند .بعد از انتخاب نوع مرخصي ،تعداد روزهاي باقيمانده مرخصي شخص تا تاريخ فعلي به صورت روز و ساعت در باالي
صفحه نمايش داده ميشود.
8
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نكته:

• قسمت توضيحات اختياري ميباشد و ميتوانید در آن ،در مورد گرفتن مرخصي به مدير مربوطه توضيح دهيد.
• در قسمت تاريخ ،روز مرخصي درخواستي خود را مشخص نماييد.
www.eo.tums.ac.ir
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• در صورتي كه از مرخصي ساعتي استفاده مينماييد ،ساعت دقيق آن را از شروع مرخصي تا انتها مشخص نماييد.
• در قسمت گردش كار با انتخاب گزينه ارسال درخواست باید مدير مربوطه خود را جهت تایید انتخاب نمایید.

درخواست ماموريت

براي ثبت درخواست ماموريت در سيستم ،پس از انتخاب گزينه درخواست ماموريت از منوي اداري ،نوع ماموريت را مبني بر اينكه
روزانه يا ساعتي ميباشد ،مشخص نماييد.
هنگام وارد كردن اطالعات مربوط به ماموريت ،ميتوانید نوع وسيلهاي را كه توسط آن به ماموريت ميروید نیز مشخص نمایید.

پس از تكميل اطالعات الزم ،درخواست را براي شخص مسئول ارسال نماييد و پس از اعالم نظر مدير مربوطه ،پاسخ درخواست جهت
10
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اطالع از وضعيت ماموريت درخواستي (تاييد شده يا رد شده) ارسال ميگردد.

در خواست فراموشي كارت

یکی از مواردی که معموال در سیستمهای حضور و غیاب مشاهده میشود ،کامل نبودن اطالعات مربوط به ورود و خروج کارکنان
میباشد .چنانچه روزی فراموش کنید ،ساعت ورود یا خروج خود را از طریق کارت ساعتزن در سیستم ثبت نمایيد ،سیستم امکانی را
در اختیار شما قرار میدهد تا زمان فراموش شده را برای مسئول مربوطه ارسال نمایید .با استفاده از امکان درخواست فراموشی کارت،
میتوانید تاریخ و زمانی را که وارد محل خدمت خود شده یا از آن خارج شدهاید را در آن وارد نموده و از طریق سیستم برای مسئول
مربوطه ارسال نمایید .این درخواست پس از اظهار نظر مسئول ،رد یا تایید می گردد .در نهایت پس از مشخص شدن وضعیت درخواست،
پاسخ آن از طریق سیستم برایتان ارسال میگردد .به این ترتیب میتوانید مطلع شوید که درخواست شما تایید شده است یا خیر! چنانچه
مسئول مربوطه روی درخواست شما توضیحی داده باشد ،میتوانید آن را نیز مشاهده نمایید.
برای ارسال درخواست کافی است در قسمت مشخص شده ،زمان کارت یا کارتهای فراموش شده را مشخص نمایید .همچنین اگر
مطلبی هست که باید ذکر گردد ،میتوانید در قسمت «توضیحات» آن را وارد نمایید .در نهایت در بخش «گردش» مشخص نمایید که
درخواست برای چه کسی باید ارسال گردد.

www.eo.tums.ac.ir
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به این ترتیب درخواست شما تکمیل میگردد و پس از مشاهده توسط مسئول ذیربط نتیجه آن مشخص میشود.
نکته:
فرمی که توسط کاربران سیستم جهت درخواست مرخصی یا ماموریت پر میشود ،جهت تایید به مدیر مسئول مربوطه ارسال میگردد.

این درخواستها در کارتابل مدیر مربوطه به صورت یادآوری ظاهر میگردد.
• قسمت اطالعات درخواست :در این قسمت تاریخ درخواست ،ساعت ارجاع ،نام کارمند و شماره پرسنلی کاربری مشاهده میگردد که
در خواست کرده است.
در قسمت توضيحات ،توضیحات کاربر در مورد درخواست داده شده ،قابل مشاهده میباشد.
• اقدامات مدیر میتواند یکی از موارد ذیل باشد:

12
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رد و بازگشت براي درخواستدهنده :با انتخاب اين قسمت وضعیت درخواست به صورت درخواست رد شده به همراه توضیحات مدیر
به كارتابل درخواستدهنده ارجاع داده ميشود.
تاييد و ارسال براي :با انتخاب اين قسمت ،مدير درخواست را برای تایید به مدیر باالتر خود ارسال می نماید.
تاييد نهايي ،اطالع به درخواستدهنده و درج در پرونده کارکنان :با انتخاب اين فيلد درخواست فرد تاييد شده و در پرونده پرسنلي
كاربر درج ميشود.

گزارشهای شخصی
با استفاده از اين امكان ،هر كاربر ميتواند از اطالعات كاري خود گزارش تهيه نموده و بدين صورت وضعيت مرخصيها ،اضافهكاريها
و ماموريتهاي ثبت شده خود در سيستم را مشاهده نمايد.

نكته :قبل از هر گزارشي حتما محاسبه منابع اطالعاتي در منوي اداري بايد بر اساس هر ماهي كه گزارشگيري انجام ميشود يك بار
صورت گیرد .اين كار باعث ميشود كل ورود و خروج و مرخصيها در گزارشها اعمال شود.
براي اطالع از وضعيت ورود و خروج و كاركرد هر یک از کارکنان و اصالحات خطاهاي موجود و همچنين ماموريتها و ساير
درخواستها به صورت روزانه ،هفتگي و ماهانه چندين گزارش مختلف در اين سيستم قرار داده شده است كه ميتوان در منوي اداري
در گزينه گزارشهای شخصي آنها را به تفكيك ديد.
در فيلد خروجي ميتوانيد قالب گزارش را مشخص كنيد كه به صورت يك فايل  PDF ،Word ،Htmlو غیره باشد .در قسمت مقصد
www.eo.tums.ac.ir
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ميتوانيد با انتخاب گزينه دريافت ،فایل را در كامپيوتر ذخيره نماييد يا با انتخاب مشاهده ،گزارش در محيط نرمافزار نمايش داده ميشود.

گزارش درخواستهاي مرخصي

بعد از انتخاب در اين صفحه گزينه هاي روز شروع و پايان درخواست مرخصي نشان داده ميشود كه بازههاي زماني را مشخص ميكنيم
و نوع درخواست (استعالجي ،استحقاقي و غیره) را تعيين ميكنيم.
نوع مرخصي و وضعيت آن نيز ميتواند در هنگام گزارشگيري مشخص شود.
در اين صفحه سه نوع مرتب سازي داريم .بر اساس روز شروع و روز پايان و تاريخ درخواست كه بنا بر انتخاب هر كدام گزارش بر آن
اساس مرتب ( )sortميشود.
خروجي گزارش در فرمتهاي  HTML ،PDF ،Excel sheet ،Word Document ،Rich Text file ،Textقابل دسترسي و مشاهده ميباشد.
الزم به ذكر است مناسبترين فرمت براي دسترسي ،از نظر سرعت و كيفيت فرمت  PDFاست.

گزارش درخواستهاي ماموريت و اضافه كاري

روال گرفتن اين گزارشها مانند گزارش درخواستهاي مرخصي ميباشد.

گزارش ترددها

براي اطالع از ترددها بر اساس تاريخ و ساعت در يك دوره زماني از اين گزارش استفاده ميشود.
الزم به ذكر است كه اين گزارش  onlineاست و بعد از زدن كارت ساعت (بعد از چند دقيقه) قابل رويت است.
همچنین میتوانیم يك بازه زماني را مشخص كنيم و گزارشي از ورود و خروج آنالين به ما نشان ميدهد.

14
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گزارش ورود و خروج
براي اطالع از ورود و خروج بر اساس ساعت در يك دوره زماني از اين گزارش استفاده ميشود.

عملكرد شخص بر اساس روز

بر اساس این گزارش ،شما میتوانید کلیه اطالعات درمورد عملکرد شخصي ،در مدت يك روز را به دست آورید .با مشخص نمودن یک
مدت زمان مشخص میتوانید کلیه اطالعات اعم از میزان اضافهکاری ،کسرکار ،تاخیر و تعجیل را در اختیار داشته باشید.
ابتدا بازه زماني را مشخص كنيد ،سپس گزارش را تهيهنماييد.

گزارش عملكرد دورهاي

اين گزارش مجموع عملكرد يك شخص را در طول يك بازه زماني (مجموع اضافه كار و كسر كار و تعجيل روزهاي ماموريت و مرخصي
و  )...نمايش ميدهد .همچنين مجموع ساعات كاركرد شخص را نشان ميدهد.
گزارش روزهاي حضور و غيبت :با استفاده از اين گزارش در سه فيلتر حضور واقعي و حضور و غيبت ميتوان روزهاي حضور و غيبت
شخص را در يك بازه زماني مشخص به دست آورد.
حضور واقعي :روزهايي كه کارمند در سازمان حضور داشته است.
حضور :زمان حضوري كه براي کارمند در سازمان در نظر گرفته ميشود.
غيبت :روزهايي كه کارمند آن روز را كارت نزده باشد يا ماموريت روزانه رد نكرده باشد.
www.eo.tums.ac.ir
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گزارش قسمت كاري
دسترسي اين بخش در اختيار مدير قسمت خاص مجموعه يا مديران ارشد مجموعه قرار ميگيرد و به آنها امكان گزارشگيري از وضعيت
مرخصيها ،اضافهكاريها ،ماموريتها و گزارشهای حضور و غياب کارکنان بخش مربوطه را ميدهد.

تعريف شرايط كاريفردي

نحوه وارد کردن شیفت های پرسنل در سیستم حضور و غیاب:
جهت تعریف شرایط کاری فردی پرسنل ،ابتدا بایستی به منوی اداری رفته و گزینه تعریف شرایط کاری و سپس گزینه فردی را انتخاب نماییم.
در صفحه گشوده شده ،با كليك روي جستجو ،فهرست کارکنان سازمان جهت تخصيص اطالعات ظاهر خواهد شد .میتوان جستجوی

افراد را بر اساس نام ،شماره كارت یا شماره پرسنلی و دپارتمان ایشان نيز انجام دهید .جهت انتخاب فرد مورد نظر ،روی دکمه جستجو
کلیک می کنیم وقتی نام فرد مورد نظر پیدا شد ،روی اسمش یک بار کلیک می نماییم؛ صفحهای ظاهر میشود که در آن صفحه تاریخ
وارد شدن اطالعات مربوط به آن شخص و شماره کارت حضور و غیاب و اطالعات دیگری به چشم میخورد ،روی عالمت( )+سمت
راست کلیک میکنیم تا خط دیگری شروع شود .در سطری که ایجاد شده:
در قسمت تاریخ موثر :تاریخ روز مورد نظر را با استفاده از تقویم موجود انتخاب میکنیم.
در قسمت عملکرد :قادر به انتخاب عملكرد فردي يا گروهي پرسنل مورد نظر خواهيد بود .اگر در این فیلد عملکرد به صورت «فردی» انتخاب
16
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شود ،فيلدهاي تقويمكاري ،گروه كسركاري ،گروه اضافهكاري و قوانين پسا ز محاسبات فعال شده كه بايد هر يك را جداگانه انتخاب نماييد.
در صورت انتخاب گزینه «فردی» مراحل زیر را انجام میدهیم.
در قسمت تقویم کاری :کد شیفت مورد نظر را وارد میکنیم.
در قسمت گروه کسر کاری :جهت پرسنل اداری کد  32و جهت پرسنل پرستاری کد  73را انتخاب میکنیم.
در قسمت گروه اضافهکاری :در صورتی که به شخص اضافه کار تعلق میگیرد ،گزینه بدون سقف و در صورتی که به شخص اضافهکار
تعلق نمیگیرد ،گزینه با سقف را انتخاب میکنیم .جهت روزهای دیگر هم به همین صورت عمل میکنیم.
در کنار عملکرد فردی ،امكان انتخاب عملكرد پرسنل به صورت گروهي نيز ميسر خواهد بود .بدین ترتیب میتوانید وضعیت کاری فرد
مورد نظر را بر اساس گروههایکاری که قبال تعریف گشته است ،تعیین کنید.
به عنوان مثال تمامی افرادی که در بخش خدمات یک سازمان فعالیت دارند ،از قوانین کاری یکسان تبعیت میکنند که این قوانین در
قالب یک گروه كاري با نام «خدمات» تعریف میگردد و کافی است برای پرسنل خدمات ،عملکرد گروه را انتخاب نموده و گروه كاري
خدمات را براي محاسبه ورود و خروج اين دسته از پرسنل انتخاب نماييد.
در نهايت پس از تخصيص کلیه موارد و شرایط ،برای ثبت اطالعات کلید ثبت را کلیک نمایید.

نرم افزار مکاتبات

پس از وارد کردن کد کاربری و رمز ،چنانچه مدیر سیستم نرمافزار پیشفرضتان را «مکاتبات» تعیین کرده باشد ،صفحه رابط کاربری همین
نرمافزار را مشاهده مینمایید .در غیر این صورت برای ورود به نرم افزار «مکاتبات» ،از منوی نرمافزارها ،گزینه «مکاتبات» را انتخاب نمایید.

کارتابل

کارتابل در سیستم مکانیزه ،به همان معنی کارتابل فیزیکی میباشد .کارتابل فیزیکی یا غیر مکانیزه به طور معمول شامل فهرست نامههای
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دریافتی و نامههای ارسالی میباشد .در سیستم «مکاتبات» از مجموعه نرمافزاری دیدگاه ،تمامی مکتوبات اعم از ارسالی ،دریافتی،
ارجاعی یا حذف شده ،بدون توجه به سمت شخص ،از هم تفکیک شده و برای هر یک کارتابل جداگانهای در نظر گرفته شده است.
فهرست کارتابلهای نرمافزار مکاتبات شامل فهرست نامهها ،پیش نویسها ،دورنگارها ،ایمیلها و پیغام میباشند .مکتوبات (اعم از نامهها،
پیش نویسها ،دورنگارها ،پیامها و ایمیلهای ثبت شده یا ارجاعی هر کاربر) ،به صورت خودکار در کارتابل دریافتی کاربر قرار میگیرد.
همچنین مکتوبات ارسال شده از طرف کاربر به صورت خودکار در کارتابل نامهها ،پیشنویسها ،دورنگارها ،پیامها و ایمیلهای ارسالی
ایشان قرار میگیرد .همچنین مکتوباتی که توسط کاربر حذف میشوند ،در کارتابل حذف شده قابل پیگیری میباشند.
نامهها ،پیشنویسها و پیامهای حذف شده فقط از داخل لیست کارتابل حذف میشوند و به هیچوجه به طور کامل از سیستم حذف
نمیگردند .همچنین سیستم ،امکان حذف نامه دریافتی را به کاربر نمیدهد .الزم به ذکر است که پس از حذف نامهها از کاتابل نامههای
حذف شده ،امکان پیگیری آنها در آرشیو نامههای شخصی وجود دارد ولی پیشنویسها و پیامهای حذف شده از کارتابل حذف شدهها،
برای همیشه از آرشیو حذف میشوند.

ثبت نامه داخلی

نامههایی که از شخصی در یک دبیرخانه برای اشخاص دیگر در همان دبیرخانه ارسال میشوند ،مفهوم نامه داخلی داشته و باید از طریق
سیستم ثبت ،شمارهگذاری ،بایگانی و ارسال گردند .همچنین نامههای بین کارمندان دبیرخانههای جدا در یک سازمان یا شرکت نیز
میتواند توسط این امکان ثبت شوند .هر کارمندی این امکان را دارد تا در صورت تهیه مکتوب رسمی در دبیرخانه ،آن را از طریق نامه

داخلی برای کارمند دیگری در همان دبیرخانه یا کارمند دبیرخانه دیگر «در صورت داشتن دسترسی» ارسال نماید .برای استفاده از این
18
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امکان در منوی اصلی نرم افزار مکاتبات ،گزینه «ثبت نامه داخلی» را کلیک نمایید.
درقسمت «فرستنده» دبیرخانه مربوطه ،کارمندی که در حال ارسال نامه میباشد و اندیکاتور نامه مشخص شده است؛ با توجه به اینکه
ارسال یک نامه از طریق نامه داخلی ،از طرف کارتابل کارمند ارسال کننده انجام میشود ،بنابراین در قسمت فرستنده سمت یا سمتهای
کاربر مربوطه مشاهده میشود.
نوع نامه ،امنیت و اولویت آن را در قسمت «مشخصات» تعیین کنید.
برای مشخص نمودن گیرنده نامه در قسمت «گیرندگان» با کلیک روی گزینه «انتخاب» صفحه انتخاب گیرندگان باز میگردد.
گیرنده را میتوانید براساس این که از کارمندان سازمان ،یکی از گروههای شخصی از پیش تعیین شده یا افراد یک گردش کار میباشد،
انتخاب نمایید .در قسمت کارمند با انتخاب دبیرخانه مربوطه ساختار سازمان نمایان میگردد و میتوانید کارمندان مورد نظر را انتخاب
نمایید .همچنین باید نوع ارسال نامه مبنی بر اینکه اصل ،رونوشت یا رونوشت مخفی باشد را مشخص نمایید (نامه حتما یک گیرنده
اصل باید داشته باشد) سپس مشخصات گیرنده به لیست گیرندگان اضافه میشود .در صورتی که بخواهید شخصی را از لیست گیرندهها
حذف نمایید ،با انتخاب گیرنده مورد نظر و انتخاب کلید «حذف» از فهرست گیرندگان حذف میگردد .با انتخاب کلید  Undoآخرین
عمل انجام شده از بین میرود .با انتخاب کلید  Redoآخرین عملی که از بین رفته است باز میگردد .با کلیک بر کلید «تایید» در پایین
صفحه انتخاب گیرندگان ،گیرنده یا گیرندگان به لیست اضافه میشوند و با کلیک بر کلید «انصراف» تمام اعمال انجام شده از بین میرود.
در این صفحه ،هر گزینهای که ستاره قرمز دارد ،باید پر شود و پرکردن سایر گزینهها الزامی ندارد.
موضوع نامه ،خالصه نامه (خالصهای که از نامه جهت اطالع شخص گیرنده از موضوع آن) و کلید واژهها (که کلمات اصلی و کلیدی
هستند و میتوانید براساس آنها نامه مورد نظر را جستجو نمایید) را درقسمت اطالعات وارد کنید.

فایل های متن

با کلیک روی گزینه فایلهای متن ،نامه باز میشود؛ در صورتی که فایل نامه مورد نظر در سیستم موجود باشد «قبال آن را تهیه نموده باشید»
امکان دریافت آن از طریق گزینه جستجو وجود دارد با کلیک گزینه  browseو انتخاب فایل مورد نظر ،امکان ارسال فایل متن نامه وجود دارد.
چنانچه نسخه فیزیکی نامه در اختیارتان میباشد برای ثبت باید آن را اسکن نمایید ،با کلیک گزینه «اسکن» صفحه تنظیمات اسکنر باز
میشود و میتوانید نامه مورد نظرتان را اسکن نمایید .با انتخاب گزینه « Templateالگوی نامه» لیست Templateها باز میشود؛ با انتخاب
هر کدام از سربرگهای موجود امکان تایپ نامه روی سربرگ انتخابی وجود دارد .در قسمت فایلهای متن نامه ،امکان تایپ نامه در
محیط  Wordنیز وجود دارد؛ با کلیک بر کلید  Wordصفحه نرم افزار  Wordباز شده و میتوانید متن نامه مورد نظرتان را تایپ نمایید.
بعد از تایپ ،کلید ذخیره را در پایین صفحه بزنید تا متن تایپ شده را در قسمت فایل متن ببینید .در صفحه فایل متن با کلیک بر گزینه
«ویرایش» امکان ویرایش نامه وجود دارد .چنانچه مایل باشید از فایل متن نامه در سیستم خود ذخیرهای داشته باشید ،با انتخاب گزینه
«دریافت» میتوانید فایل نامه را در سیستم خود ذخیره نمایید .برای حذف فایل نامه با انتخاب گزینه «حذف» فایلتان حذف میگردد.

پیوست نامه

در صورتی که نامه دارای پیوست باشد ،با کلیک برگزینه «پیوست» در صفحه ثبت نامه داخلی ،پنجره پیوستهای نامه باز میگردد .چنانچه
فایل پیوست مورد نظر را قبال تهیه نمودهاید ،با انتخاب گزینه «جستجو» امکان جستجو و ارسال فایل پیوست نامه وجود دارد .جهت اطالع
گیرندگان نامه ،نوع فایل پیوست مورد نظر را مشخص نمایید .همچنین میتوانید با کلیک بر گزینه «اسکن» (درصورت در اختیار داشتن
اسکنر) ،پیوست(های) مورد نظر را اسکن نموده و ضمیمه نامه نمایید .همچنین امکان ضبط صدا و پیوست آن به نامه نیز وجود دارد.
www.eo.tums.ac.ir
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برای دریافت و ذخیره فایل پیوست در سیستم خود ،با انتخاب فایل و کلیک بر گزینه «دریافت» صفحه دریافت فایل مربوطه باز میگردد .برای مشاهده
فایل ،گزینه  Openو جهت ذخیره آن Save ،را انتخاب نمایید .در صورت نیاز به حذف پیوست با انتخاب «حذف» پیوست مورد نظر حذف میگردد.

سایر اطالعات

در صورتی که نامه مورد نظر ،مرجع دارد (در متن نامه به نامه دیگر اشاره شده باشد) با وارد کردن اطالعات نامه مربوطه (مراجع ،شماره،
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تاریخ و نوع نامه مورد نظر) ،مشخصات نامه مرجع وارد میشود ،چنانچه نامه شما چند مرجع داشت مجددا برای قرار دادن شماره بعدی،
کلیه مراحل را از اول طی نمایید و بعد از عمل ثبت نامه با انتخاب این سطر و کلیک بر کلید «مشاهده» چنانچه نامه قبال در سیستم ثبت
شده باشد ،مرجع نامه مورد نظر را مشاهده نمایید.

ثبت

بعد از اتمام و تکمیل مراحل مربوطه ،روی کلید «ثبت» کلیک کنید تا نامه مورد نظر با مشخصات وارد شده ثبت و بایگانی شود .در
صورت انتخاب کلید «انصراف» پنجره نامه داخلی بدون ثبت محتویات بسته میشود.
در انتها پس از ثبت نامه در پنجره باز شده ،مشخصات نامه (شماره ،تاریخ و وجود پیوست) به شما اطالع داده میشود میتوانید هر یک
از  4گزینه (مشاهده ،ثبت نامه جدید ،تهیه نامه مشابه و بستن) را انتخاب نمایید.

در صورتی که نامه روی تمپلت سازمان ثبت شده و شما مایلید از نامه پرینت بگیرید از گزینه مشاهده استفاده نمایید .چنانچه میخواهید
نامه جدیدی ثبت نمایید ،گزینه ثبت نامه جدید و چنانچه بخواهید نامهای مشابه نامه قبل با همان اطالعات تهیه کنید ،روی گزینه تهیه
نامه مشابه کلیک کنید .برای خارج شدن از این پنجره از کلید بستن استفاده نمایید.

کارتابل نامههای دریافتی

نامهها پس از ورود به سازمان و ثبت توسط دبیرخانه به صورت خودکار در کارتابل نامههای دریافتی کارمند مربوطه قرار میگیرد.
همچنین نامههای ارجاع شده به شخص ،نامههای داخلی و همچنین رونوشت نامههای صادره نیز در این کارتابل قابل مشاهده میباشد.
در لیست نامههای کارتابل ،هر سطر نشان دهنده اطالعات یک نامه است .به ترتیب از سمت چپ موضوع ،اولویت ،فرستنده ،شماره نامه،
تاریخ ارسال نامه به کارتابل شخص ،عالمت یادآوری یا یادداشت ،وجود پیوست و گردش کار هر نامه را میتوان دید .امکان مرتب سازی
www.eo.tums.ac.ir
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نامهها براساس این اطالعات امکانپذیر است ،به طوری که با کلیک بر هر کدام از مشخصات ذکر شده ،نامهها به صورت صعودی یا

نزولی مرتب میشوند (از این امکان در هر قسمت از سیستم که فهرستی از نامه ،پیشنویس ،پیام و غیره وجود دارد ،میتوان استفاده کرد).
تا وقتی که نامه توسط کاربر خوانده نشود ،به صورت پررنگتر ( )Boldمشخص است .ابتدای هر سطر ،در سمت راست لیست نامههای
کارتابل ،تصویر یک پاکت نامه دیده میشود که رنگ و شکل آن بیانگر وضعیت نامه است .پس از کلیک روی نامه ،این عالمت از پاکت
بسته شده به پاکت باز تغییر میکند.
پاکت نامههای دریافتی سه رنگ مختلف دارد :قرمز؛ نشانه نامههای وارده به سازمان است که برای کاربر ثبت یا ارجاع شده میباشد.
آبی؛ رنگ نامههای صادرهای است که رونوشت آنها برای اطالع کاربر به این کارتابل ارسال شده است .زرد؛ رنگ نامههای داخلی ارسال
شده برای کاربر میباشد.
با کلیک راست روی هر کدام از نامهها لیستی چند گزینه ای باز میشود که شامل موارد زیر میباشد:

نمایش نامه (مشاهده نامه)

برای مشاهده یک نامه چندین روش وجود دارد؛ اولین روش دو بار کلیک روی هر سطر از لیست نامههاست .همچنین با کلیک راست
روی هر سطر از نامهها و انتخاب گزینه «نمایش نامه» نیز امکان مشاهده نامه مورد نظر وجود دارد.
با کلیک بر هر سطر از لیست نامههای کارتابل و انتخاب کلید «مشاهده» در پایین صفحه ،پنجره نامه باز شده و میتوانید متن نامه،
مشخصات و پیوستها ،شرح ارجاع و غیره را مشاهده نمایید.

اطالعات اصلی

در قسمت فرستنده ،نام یا سمت فرستنده ،بعد از آن شماره نامه دریافتی (که شماره نامه در سازمان فرستنده است) و تاریخ وارده ،همچنین
نام ثبتکننده نامه و تاریخ ثبت نامه نیز در قسمت فرستنده مشخص شده است.
22

www.eo.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران -بیمارستان فارابی

در قسمت «مشخصات» ،مشخصات اصلی نامه قابل مشاهده میباشد .ابتدا اندیکاتور مربوطه ،شماره نامه (در اینجا منظور شماره نامه در

خود سازمان است) و در صورت وجود دبیرخانه مرکزی ،شماره دبیرخانه مرکزی ،امنیت ،نوع و اولویت نامه مشاهده میشود.
در قسمت بعد تاریخ ارسال نامه به کارتابل شخص ،موضوع و خالصهای از نامه ،آخرین شرح ارجاع و همچنین واژههای کلیدی نامه
نیز مشخص شده است.
چنانچه خواسته باشید با باز شدن پنجره یک نامه ،ابتدا متن نامه را ببینید ،میتوانید در پنجره تنظیمات شخصی ،در قسمت پیش فرض
نامه ،فایلهای متن را انتخاب کنید.
دستور روی یک نامه یا همان شرح پاراف مربوط به خود را میتوانید در قسمت شرح آخرین ارجاع مشاهده کنید.

فایل های متن

با انتخاب « Tabفایلهای متن» در باالی صفحه ،متن نامه قابل مشاهده میباشد .اگر نامه صفحات متعدد داشته باشد ،برای مشاهده
صفحات بعدی روی شمارهها در پایین صفحه کلیک نمایید.
با کلیک روی کلید «دریافت» در پایین فایل متن ،پنجره ای گشوده می شود ،در این پنجره ،جهت ذخیره فایل متن در سیستم خود ،میتوانید
گزینه « »Saveرا انتخاب و برای مشاهده یا پرینت گرفتن از فایل متن نیز ،گزینه « »Openرا انتخاب نمایید.
گزینه «افزودن به آرشیو فایلها و اطالعات» به کاربر این امکان را میدهد تا فایل دلخواه خود را در نرمافزار مدیریت فایلها و اطالعات
در پوشههای ساخته شده ذخیره نمود و در صورت نیاز آنها را با دیگر کارمندان به اشتراک گذارد.
www.eo.tums.ac.ir

23

دانشگاه علوم پزشکی تهران -بیمارستان فارابی

پیوست ها
درصورتی که نامه دارای پیوست باشد ،با کلیک بر «پیوست» ،در باالی صفحه نامه ،صفحه پیوستها باز میگردد؛ با کلیک بر هر سطر

از لیست فایلها در صفحه روبرو پیوست نامه مورد نظر مشاهده میشود.
برای دریافت و ذخیره فایل پیوست با انتخاب فایل و کلیک بر گزینه دریافت ،صفحه دریافت فایل مربوطه باز میگردد .برای مشاهده
فایل ،گزینه  Openو جهت ذخیره آن  Saveرا انتخاب نمایید.
24
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سایر اطالعات
در قسمت «سایر اطالعات» اطالعاتی راجع به یادداشت شخصی ،مراجع نامه و تاریخچه نامه مشاهده میکنید.
هر نامه ممکن است در پاسخ به نامهای دیگر بوده یا برای تکمیل نامهای که قبال نوشته شده است ایجاد شود یا در ارتباط با نامهای دیگر یا
مواردی از این قبیل باشد .هرکدام از این حالتها ،نشانه وجود نامه عطف ،پیرو ،پاسخ و غیره میباشد که همان مراجع نامه را تشکیل میدهند.
در قسمت «سایر اطالعات» متن مراجع وارد شده مربوط به هر نامه قابل دسترسی است و کاربر میتواند مرجع نامه ،تاریخ و شماره نامه
را مشاهده و در صورت ثبت آنها در سیستم «دیدگاه» سوابق نامه را پیگیری نماید؛ با کلیک روی مشخصات وارد شده و انتخاب کلید

(؟) ،در صورتی که نامه در سیستم ثبت شده باشد ،نامه مورد نظر قابل مشاهده است .در این قسمت (سایر اطالعات) امکان مشاهده و
همچنین ویرایش یادداشتی که روی نامه قراردادهاید ،وجود دارد .قرار دادن یادداشت روی نامه ،با کلیک راست روی هر سطر از نامهها
امکانپذیر میباشد .میتوانید اقدام انجام شده خود را یادداشت کرده و اگر مایل به ویرایش متن مورد نظر بودید ،در این قسمت آن را
ویرایش نمایید .در قسمت سایر اطالعات ،همچنین «تاریخچه» نامه (تاریخچهای که نامه طی کرده تا به شماره برسد) قابل مشاهده است.
این پیگیری دنبال کردن یکی از شاخههای ارجاعیات نامه است در کارتابل نفر آخر ساختار آن شاخه .در صورت داشتن دسترسی «چاپ
اطالعات» امکان پرینت گرفتن از این ساختار پیگیری وجود دارد.

پیگیری

گردش نامه در سازمان به صورت یک نمودار درختی نمایش داده میشود .در قسمت «پیگیری» امکان پیگیری نامه در هر مرحلهای از
ارجاع وجود دارد .با انتخاب هریک از سمتها و کلیک روی آن میتوان تاریخ ثبت نامه ،تاریخی که نامه برای آن سمت ارسال شده و
تاریخی که کارمند منصوب به آن سمت ،نامه را رویت نموده ،همچنین اولویت نامه ،نام ارجاع دهنده (کاربر متصل به همان سمت که
نامه را ارجاع کرده) و مهلت پاسخگویی دستور ارجاع را مشاهده نمود.
چنانچه نامه ارجاع اصل خورده باشد ،سمت کاربر مربوطه به صورت پر رنگ و اگر رونوشت خورده باشد ،کم رنگ دیده میشود .الزم
www.eo.tums.ac.ir
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به ذکر است ارجاع رونوشت مخفی در ساختار پیگیری فقط توسط گیرنده و فرستنده قابل مشاهده بوده و سمت کاربر مربوطه حالت
کم رنگ و کج پیدا میکند.

ارجاع
در صورتی که الزم است نامه را پس از مطالعه ارجاع ،پاسخ یا عودت دهید در پنجره مشاهده نامه ،گزینه «ارجاع» را انتخاب کنید تا
صفحه ارجاع نامه باز شود.

اختتام

26
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در صورتی که مراحل ارجاع و اقدامات نامهای تمام شود و اقدام سازمانی روی نامه انجام نپذیرد ،با کلیک بر کلید اختتام مراحل اداری
آن نامه خاتمه داده شده و به اصطالح ،نامه مختومه میشود .نامه از این پس در آرشیو نامههای شخصی کاربر ،قابل پیگیری میباشد.
با انتخاب گزینه اختتام به همراه یادداشت ،میتوانید یادداشتی روی نامه مختومه بگذارید.

دریافت

جهت دریافت یا ذخیره فایل متن نامه در سیستم خود با انتخاب کلید دریافت ،میتوانید فایل نامه را درسیستم خود ذخیره نمایید.

ارسال پیش نویس

www.eo.tums.ac.ir
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به مراحل تولید یک نامه (داخلی یا صادره) پیشنویس گویند .به طور معمول برای ارسال یک نامه ابتدا پیشنویس آن تهیه میشود .در
سازمانها و در سیستم غیر مکانیزه همواره دستنویس یک نامه در اختیار حروفچین قرار میگیرد تا حروفچینی شود و پس از ویرایشهای
متعدد و تایید مدیر جهت ثبت در اختیار دبیرخانه قرار گیرد .در سیستم مکانیزه این مراحل کوتاه شده است و هر کارمندی امکان تایپ
پیشنویس خود را دارد و حتی در صورتی که حروفچین آن را تهیه کرده باشد ،جهت ویرایش آن نیازی به برگرداندن متن برای حروفچین

نیست .برای تهیه یک نامه با کلیک بر گزینه پیشنویس در منوی اصلی نرم افزار مکاتبات ،پنجره ارسال پیشنویس باز میشود.
در قسمت فرستنده ،دبیرخانه مربوطه و کارمندی که پیشنویس از طرفش ثبت میگردد ،اولویت و امنیت پیشنویس مشخص میشود.
در قسمت گیرنده پیشنویس ،با کلیک بر گزینه انتخاب ،گیرندگان و نوع ارسال پیشنویس تعیین میشود .در صورت تعریف گروههای
کارمندی شخصی ،در زمان انتخاب گیرندگان با انتخاب این گزینه میتوان پیشنویس را برای یک گروه کارمندی ارسال نمود .با کلیک
بر گزینه حذف ،امکان حذف گیرندگان را خواهید داشت.
در قسمت امضا کننده نهایی نامه ،عنوان شخصی را که در نهایت قرار است نامه با امضا ایشان ارسال گردد را جهت سهولت کار در
مراحل بعدی ارسال پیشنویس وارد مینماییم.
در قسمت گیرندگان نهایی نامه ،عناوین افرادی را که خطاب نامه قرار گرفتهاند یا قرار است رونوشت نامه برای ایشان ارسال گردد،
وارد مینماییم.
پیشنویس حتما باید یک گیرنده اصل داشته باشد .درصفحه اصلی موضوع پیشنویس را یادداشت کنید .در قسمت توضیحات پیشنویس
این امکان وجود دارد تا مطالبی را جهت اطالع گیرنده مشخص نمایید (مثال اینکه رونوشتهای نامه برای چه افرادی ارسال شود،
مشخص نمودن نام و سمت اقدام کننده نامه و همچنین پارافکننده و امضاکننده نامه)

فایل متن

با کلیک بر  Tabفایلهای متن ،صفحه متن نامه باز میشود ،در صورتی که فایل پیشنویس مورد نظر در سیستم موجود باشد (قبال آن
را تهیه نموده باشید) ،امکان دریافت آن از طریق گزینه جستجو وجود دارد .با کلیک بر گزینه  Browseو انتخاب فایل مورد نظر امکان
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ارسال فایل متن نامه وجود دارد .چنانچه پیش نویس شما الزم نیست تایپ شود و فایل کاغذی آن در اختیار شما میباشد ،باید اسکن
گردد که با کلیک گزینه اسکن صفحه تنظیمات اسکنر باز میشود و شما میتوانید نامه مورد نظرتان را اسکن نمایید.
به طور معمول ،پیشنویس را روی سربرگ سازمان تایپ و ثبت نمایید؛ با انتخاب گزینه الگوی نامه ،صفحه لیست الگوهای نامه ها باز
میشود .با انتخاب هر کدام از سربرگهای موجود امکان تایپ نامه روی سربرگ انتخابی وجود دارد ،تمپلتهای موجود در سیستم
توسط رابط سیستم تهیه گردیده و جهت شمارهگذاری و درج تاریخ به طور خودکار روی نامه طراحی گردیده است و همچنین جهت

قرار گرفتن امضا در پایین نامه  Text Boxتعریف گردیده است.
در قسمت فایلهای متن نامه ،امکان تایپ نامه در محیط  Wordوجود دارد ،با کلیک بر کلید  Wordصفحه نرمافزار  Wordباز شده و
می توانید متن نامه مورد نظرتان را تایپ نمایید .برای ثبت متن نامه کلید ثبت را انتخاب نمایید.
برای ویرایش متن تایپ شده ،در صفحه فایل متن با کلیک بر گزینه ویرایش ،امکان ویرایش نامه وجود دارد.
جهت ذخیره فایل متن در سیستم خود کلید دریافت را انتخاب نمایید .برای حذف فایل نامه با انتخاب گزینه حذف ،فایلتان حذف
میگردد .برای بستن صفحه مورد نظر کلید بستن را انتخاب نمایید.

پیوست پیش نویس

درصورتی که پیشنویس شما دارای پیوست باشد ،با کلیک بر پیوستها در باالی صفحه ارسال پیشنویس ،صفحه پیوستها باز میگردد.
با انتخاب گزینه جستجو ،امکان جستجو و ارسال فایل پیوست پیشنویس وجود دارد ،جهت اطالع افراد ،نوع فایل پیوست مورد نظر
را انتخاب نمایید .به طور معمول برای ارسال پیوستهای پیشنویس ارسالی باید ضمائم آن را در اختیار داشته باشید ،در این صورت با
انتخاب گزینه اسکن ،پیوست (های) مورد نظر را اسکن نموده و ضمیمه نامه نمایید.
امکان ضبط صدا و پیوست آن به پیشنویس نیز وجود دارد .برای دریافت و ذخیره فایل پیوست با انتخاب فایل و کلیک بر گزینه دریافت
صفحه دریافت فایل مربوطه باز میگردد .برای مشاهده فایل گزینه  Openو جهت ذخیره آن  Saveرا انتخاب نمایید .در صورت نیاز به
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حذف پیوست با انتخاب گزینه حذف ،آن پیوست حذف میگردد.

سایر اطالعات

در صورتی که پیشنویس مورد نظر مرجع دارد (در متن آن به نامه دیگری اشاره شده است) با کلیک بر گزینه « »+و وارد کردن اطالعات نامه
مربوطه (شماره و تاریخ نامه مورد نظر) .مشخصات نامه مرجع وارد میشود ،با کلیک بر کلید «؟» چنانچه نامه قبال در سیستم ثبت شده باشد ،مرجع
نامه مورد نظر قابل مشاهده است .چنانچه نامه شما چند مرجع داشت مجددا برای قراردادن شماره بعدی کلیه مراحل را از اول طی نمایید .اگر
میخواهید اطالعاتی را که وارد کردهاید حذف کنید روی سطر مربوطه کلیک کرده و کلید حذف را انتخاب کنید .برای وارد کردن تاریخ نامه مورد
نظر میتوانید از تقویم استفاده نمایید .بعد از اتمام و تکمیل مراحل مربوطه کلید ثبت را کلیک کنید ،پیشنویس مورد نظر با مشخصات وارد شده
ثبت و ارسال میشود .در صورت کلیک روی کلید انصراف پنجره پیشنویس ،بدون ثبت محتویات بسته میشود.

ارسال اعالمیه (اعالمیه شماره نمیخورد).

جهت ارسال اعالمیه در منوی نرمافزار ،مکاتبات را انتخاب میکنیم.
در قسمت مکتوبات روی گزینه ارسال اعالمیه کلیک میکنیم ،در پنجره باز شده در سربرگ اطالعات اصلی در قسمت فرستنده کارمندی
که در حال ارسال اعالمیه میباشد مشخص شده است ،الویت اعالمیه را تعیین کنید.
برای مشخص نمودن گیرنده اعالمیه در قسمت گیرندگان با کلیک بر گزینه «انتخاب» صفحه انتخاب گیرندگان باز میگردد.
گیرنده را میتوانید بر اساس اینکه از کارمندان سازمان ،یکی از گروهای شخصی از پیش تعیین شده یا افراد یک گردش کار است را
انتخاب نمایید .در قسمت کارمند با انتخاب دبیرخانه مربوطه ساختار سازمان نمایان میگردد و میتوانید کارمند (یا کارمندان) مورد
نظر را انتخاب نمایید .همچنین باید نوع ارسال اعالمیه مبنی بر اینکه اصل ،رونوشت یا رونوشت مخفی باشد را مشخص نمایید؛ سپس
مشخصات گیرنده به فهرست گیرندگان اضافه میشود در صورتی که بخواهید شخصی را از لیست گیرندهها حذف نمایید با انتخاب
گیرنده مورد نظر و انتخاب کلید «حذف» از لیست گیرندگان حذف میگردد .با کلیک بر کلید «تایید» در پایین صفحه انتخاب گیرندگان،
گیرنده یا گیرندگان به لیست اضافه میشوند و با کلیک بر کلید «انصراف» تمام اعمال انجام شده از بین میرود.
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در قسمت موضوع ،موضوع اعالمیه را قید میکنیم .توجه فرمایید هر قسمتی که ستاره قرمز دارد حتما بایستی پر شود.

فایل متن

با کلیک روی گزینه فایلهای متن ،اعالمیه باز میشود؛ در صورتی که فایل اعالمیه مورد نظر در سیستم موجود باشد «قبال آن را تهیه
نموده باشید» امکان دریافت آن از طریق گزینه جستجو وجود دارد با کلیک گزینه  Browseو انتخاب فایل مورد نظر امکان ارسال فایل
متن اعالمیه وجود دارد.
چنانچه نسخه فیزیکی اعالمیه در اختیارتان میباشد ،برای ثبت باید آن را اسکن نمایید .با کلیک گزینه «اسکن» صفحه تنظیمات اسکنر
باز میشود و میتوانید اعالمیه مورد نظرتان را اسکن نمایید.

پیوست اعالمیه

در صورتی که اعالمیه دارای پیوست باشد ،با کلیک برگزینه «پیوست» ،پنجره پیوستهای اعالمیه باز میگردد .چنانچه فایل پیوست مورد
نظر را قبال تهیه نمودهاید ،با انتخاب گزینه «جستجو» امکان جستجو و ارسال فایل پیوست اعالمیه وجود دارد .جهت اطالعگیرندگان
اعالمیه ،نوع فایل پیوست مورد نظر را مشخص نمایید .همچنین میتوانید با کلیک بر گزینه «اسکن» (در صورت در اختیار داشتن اسکنر)،
پیوست (های) مورد نظر را اسکن نموده و ضمیمه اعالمیه نمایید .همچنین امکان ضبط صدا و پیوست آن به اعالمیه نیز وجود دارد.
برای دریافت و ذخیره فایل پیوست در سیستم خود ،با انتخاب فایل و کلیک بر گزینه «دریافت» صفحه دریافت فایل مربوطه باز میگردد.
برای مشاهده فایل گزینه  Openو جهت ذخیره آن  Saveرا انتخاب نمایید؛ در صورت نیاز به حذف پیوست با انتخاب «حذف» پیوست
مورد نظر حذف میگردد.

گروههای کارمندی شخصی

به طور معمول شما نامهها یا پیشنویسهای خود را به تعدادی از افراد دبیرخانه یا سازمان که با آنها مکاتبه دارید ،جداگانه یا همزمان
ارسال نموده یا ارجاع میدهید .در حالت عادی باید هر کدام از افراد را از ساختار دبیرخانه به عنوان گیرنده انتخاب نمایید ،با امکان ایجاد
گروههای کارمندی این کار بسیار راحتتر انجام میگیرد.
www.eo.tums.ac.ir
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گروههای کارمندی شما هنگام ارجاع نامه یا پیشنویس ،ارسال پیشنویس و ثبت نامه و انتقال هر مکتوب رسمی بین دبیرخانه به شما
کمک مینماید.
برای ساختن گروههای کارمندی میتوانید از سربرگ شخصی در پایین سمت راست صفحه رابط کاربری گزینه گروههای کارمندی
شخصی را انتخاب نمایید .شما میتوانید در این قسمت همان تعداد افرادی را که نیاز است همزمان برای ایشان نامهای ارسال گردد و از
کاربران سیستم میباشند ،در یک گروه کارمندی تعریف نمایید.
همچنین گروه شما میتواند از یک نفر تشکیل شود ،گروههای تک نفره شما کارمندانی هستند که شما همواره با آنان در ارتباط هستید.
در پنجره باز شده چند گزینه میبینید که به ترتیب به توضیح آنان میپردازیم:
چنانچه بار اولی است که میخواهید گروه بسازید ابتدا گزینه اضافه را کلیک کنید؛ با انتخاب این گزینه امکان اضافه کردن گروه جدید
کارمندی وجود دارد.
در این قسمت ساختار دبیرخانه خود و افرادی که امکان مکاتبه با آنان را دارید ،مشاهده مینمایید.
در پنجره باز شده در قسمت عنوان ،نامی برای گروه خود انتخاب کنید .این عنوان میتواند نام دپارتمان ،سمت کارمند یا کارمندان مورد
نظر یا اسم فرد باشد.
کلید واژه در این قسمت به شما برای جستجوی کارمندان مورد نظرتان کمک میکند.
برای انتخاب کارمند یا کارمندان باید در  check boxکنار هر سمت را تیک بزنید.
زمانیکه کارمندان در یک گروه را انتخاب کردید اگر  check boxکنار  Hotlistرا تیک بزنید ،این امکان را به شما میدهد که در زمان
ارجاع نامه از داخل این گروه فرد یا افرادی را انتخاب و به آنها نامه را ارجاع بزنید.
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در انتها برای ساخته شدن این گروه کلید «ثبت» و در صورت انصراف کلید «انصراف» را انتخاب نمایید.
در این صفحه با انتخاب گزینه جستجو گروه یا گروههای ساخته شده در لیست پایین نمایش داده میشود ،چنانچه در نظر دارید گروه
ساخته شده را ویرایش کنید روی عنوان گروه کلیک کرده و گزینه ویرایش را در پایین صفحه انتخاب نمایید ،گزینه حذف در پایین
صفحه ،گروه شما را حذف میکند.

خروج از سیستم

زمانی که نیاز ما به کاربری سیستم به پایان رسید ،برای حفظ ایمنی بیشتر بهتر است از سیستم خارج شویم .برای این منظور حتی زمانی
که برای مدت کوتاهی رایانه خود را ترک میگویید ،از سیستم خارج شوید.
گزینه خروج از سیستم در منوی شخصی و همچنین در منوی عمومی قابل دسترس است.
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نحوه تنظیمات اولیه مورد نیاز برای استفاده از سیستم اتوماسیون اداری
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نحوه تنظیمات اولیه مورد نیاز برای استفاده از سیستم اتوماسیون اداری
برای استفاده از سیستم اتوماسیون اداری ،بهتر است روی رایانه خود سیستم عامل  Windows XPو مجموعه نرمافزاری Officce 2003

یا نسخه  2007را نصب نمایید.
در صفحه  Desktopکلیک راست کرده و به ترتیب زیر عمل کنید:
 1024 – 768 < Properties < setting < screen resolutionبین
 Applyو سپس  Okمی کنیم.
تنظیمات اولیه  Internet Explorerبرای استفاده از نرمافزار اتوماسیون به شرح زیر میباشد:
ابتدا آدرس  http://eo.tums.ac.irکه آدرس اینترنتی اصلی اتوماسیون دانشگاه است را در نوار آدرس اینترنت اکسپلورر وارد نمایید.
سپس روی نوار آدرس ،راست کلیک کرده و آدرس را کپی نمایید.
در  Internet Explorerاز منوی  Toolsزیر منوی  Internet Optionsقسمت  Security ،Local Intranetرا انتخاب نموده و دکمه sites

و سپس  Advancedرا انتخاب نمایید.
حال آدرسی را که کپی کرده بودید در این قسمت  pasteنموده و گزینه  Addرا انتخاب کنید Close .کنید و از این قسمت خارج شوید.
در همان قسمت  Securityپایین صفحه Custom level ،را انتخاب نموده و در آن پنجرهای که باز میشود تغییرات زیر را اعمال میکنیم:
)Display video & animation (Disable
)Intialized & script Activex controls (Enable
)Download signed activex controls (Enable
)Allow scripting of Microsoft web beowser control (Enable
)Only allow approved domains to use activex (Disable:IE8
)Use Pop-up Blocker (Disable

در پایان با انتخاب  OKاز این قسمت خارج شوید.
در منوی  ،Toolsقسمت  Pop-up Blockerبا انتخاب  Pop-up Blocker Turn offمطمئن شوید که  Pop-up Blockerغیر فعال است.
حال فقط کافی است کد کاربری و کلمه رمز خود را وارد نمایید .داخل نرم افزار از منوی ابزار گزینه «دریافت ابزارکاربردی» و «دریافت
 »flash playerرا  Runکنید و منتظر شوید فایل مربوطه نصب شود.
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مشاهده مجدد اعالمیه و یادآوریها
اعالمیهها ،نامهها ،درخواستها و پیامهای جدید دریافتی به صورت یادآوری به محض ورود به سیستم قابل مشاهده است در صورت
یک بار مشاهده آنها یا لغو آنها؛ نامهها را در قسمت نامههای دریافتی و پیامها را در قسمت پیامهای دریافتی میتوان مشاهده نمود.
در مورد اعالمیهها برای مشاهده مجدد آنها در سیستم بایستی مراحل زیر را انجام دهید:
در منوی «عمومی» روی گزینه «آرشیو یاد آوری های شخصی» کلیک کنید؛ در پنجره گشوده شده در قسمت «نرم افزار» برای مشاهده
مجدد اعالمیه ها گزینه «مکاتبات» را انتخاب نمایید و در قسمت «مرجع» گزینه «اعالمیه» را انتخاب نمایید و سپس روی کلید جستجو
کلیک کنید ،تمام اعالمیههای دریافتی شما در این قسمت قابل دستیابی میباشد.
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کدهای تقویم کاری (بیمارستان فارابی)
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