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  هاي مشترکینپرونده آشنایی مقدماتی با سیستم مدیریت اسناد -1
هاي مربوط به و فرم مداركدر دفاتر، اسکن هاي مشترکین پرونده (DMS)راه اندازي سیستم مدیریت اسناد هدف از

ارائه شده به  خدماتمربوط به  هايفرم و مداركکند . اجراي این سیستم کمک میاستخدمات ارائه شده به مشترکین 
  .ذخیره شودمتمرکز  سیستمیک اسکن شده و در با دقت بیشتري (ثبت نام ،تغیرنام و..) مشترکین 

 ،شودبه مشترك ارائه می از طریق سیستم جامع مشترکین رنامی کهیتغییا براي هر خدمت ثبت نام و در این مرحله 
 دفتر شود و کاربرمی منتقلهاي مشترکین و پروندهمدیریت اسناد  سیستمصورت خودکار به هاطالعاتی از آن خدمت ب

به شرحی که را هاي مربوط به خدمت مورد نظر و فرم مداركو  شدهسیستم آن  واردو به موقع در زمان مناسب  بایستی
  .ذخیره شودسیستم  تا در کنداسکن  زیر آمده استدر 

ثبت نام فاقد "هايدر فهرستهر دفتري هنگام مراجعه به سیستم مدیریت اسناد، فقط خدمات فاقد اسکن دفتر خود را 
  .کندمشاهده می، "خدمات فاقد اسکن"و  "تغییرنام فاقد اسکن"، "اسکن

  زیر است:شرح بنابراین روال کلی کار به 
  

سه اطالعات مربوط به ،سیستم جامع خدمات مشترکیندر کاربر دفتر خدمات مشترکین همراه اول، الف) ابتدا 
  :کندرا درج میزیر فعالیت مجموعه 

 سازي ثبت می(مواردي که در سیستم جامع خدمات مشترکین با عنوان فعالمشترك ثبت ناممجموعه خدمات  •
 شوند) اسکن نمایش داده میشود در سیستم مدیریت اسناد در فهرست ثبت نام فاقد 

 مشترك تغییر ناممجموعه خدمات  •
 شده به مشتركارائه مجموعه خدمات عمومی  •

 
و صورت خودکار به سیستم مدیریت اسناد هاطالعات الزم ب ،در سیستم جامع مشترکینارائه خدمت تکمیل از پس ب) 

 هايپروندهو اسناد  یریتمد سیستم بهدفتر  کاربربا ورود  شود.هاي مشترکین منتقل میپرونده
  :شودبه او نشان داده میزیر خدمات ارائه شده به مشترك به تفکیک فهرست ،(DMS)مشترکین

شود در سیستم  سازي ثبت می(مواردي که در سیستم جامع خدمات مشترکین با عنوان فعال ثبت نام فاقد اسکن •
 شوند) میمدیریت اسناد در فهرست ثبت نام فاقد اسکن نمایش داده 

 تغییر نام فاقد اسکن •
 شود)(در مرحله اول اجرا نمی خدمات فاقد اسکن •

 
 4بخش را که درهاییمدارك و فرم، سیستم مدیریت اسنادهاي ارسال شده به خدمتبراي هر کدام از  دفترر بکاالزم است 

  .دکناسکن  ،مشخص شده استهمین راهنما 
  یح داده شده است.ضتو هامدارك و فرمن روش اسکدر ادامه این راهنما 

  ورود به سیستم -2
را در /http://172.18.22.11/dmswsنشـانی  را بـازکرده و   Internet Explorerابتدا مرورگر  براي ورود به سیستم

  شود.باز می بعدمرورگر وارد کنید. با این کار صفحه ورود به سیستم مانند شکل (Address bar)نوار نشانی

http://172.18.22.11/dmsws/
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ورود نام کاربري و گذرواژه خود را که از طرف مدیر سیستم به شما داده شده است در جاي خود وارد کرده و روي دگمـه  
هـاي  با این کار وارد سیستم مـدیریت اسـناد و پرونـده    از صفحه کلید را بزنید. Enterکلیک کنید و یا دگمه  به سیستم

  .دهدمشترکین خواهید شد. شکل زیر بخش باالي این سیستم را نشان می

  تغییر گذرواژه - 2-1
گذرواژه رمز ورود شما به سیستم است و براي رعایت ایمنی بهتر است هر چند وقت یکبار، گذرواژه خود را تغییر دهید. بـا  

  .شودشکل باال، پنجره تغییر گذرواژه مانند شکل زیر نشان داده میدر کلیک روي نشان 
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ü اید. آن را در جاي خود وارد کنیداي است که اکنون با آن وارد سیستم شدهگذرواژه قدیمی، همان گذرواژه. 
ü و تکـرار   خواهید از این پس با آن گذرواژه وارد سیستم شوید. این گذرواژهاي است که میگذرواژه جدید، گذرواژه

 .آن را وارد کنید
ü  کلیک کنید تأییدروي دگمه.  

  هاي کاربران دفتر خدماتفعالیت -3
  

فـرم  ماننـد  هـا فرمنیز  و ،مانند شناسنامهمداركعبارت است از اسکن کاربران دفاتر خدمات مشترکین همراه اول،فعالیت 
  :ه نوع فعالیت زیرمربوط به س،ثبت نام
 ثبت نام یک مشترك §
 یک شماره تلفن نام مالکتغییر  §
 ارائه خدمت §

پـس از ورود بـه   همین راهنمـا آمـده اسـت.     4بخش در  ها باید اسکن شودهایی که براي هر کدام از فعالیتفرم ومدارك 
در فهرست ثبت نام فاقد اسکن، تغییر نام فاقد اسکن و خدمات فاقد اسکن  ،هاي مشترکینمدیریت اسناد و پروندهسیستم 

روي ، ایـن فهرسـت نشـان داده شـده اسـت.     ثبت نام فاقد اسـکن با کلیک روي زبانه شکل زیر در .دسترس شما خواهد بود
  .شودهاي دیگر کلیک کنید، فهرست مربوط به آن زبانه نشان داده میهرکدام از زبانه
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با دوبار کلیک روي یک ردیف از .هاي مشترکین استاسناد و پرونده از سیستم مدیریتسند هر ردیف از این فهرست، یک 
در ستون عملیات، پنجره آن ثبت نام مانند شکل صفحه بعد در حالـت ویـرایش بـاز    این فهرست و یا کلیک روي نشان

هـاي پـایین صـفحه    شود و مربعالت نمایش نشان داده میکلیک کنید، همین پنجره ولی در حاگر روي نشان .شودمی
را که براي ثبت نـام بایـد    هاییمدارك و فرمدر پایین شکل،  .نوشته شده است سندباالي صفحه شماره و نام .وجود ندارد

 .ها را اسکن کنیدآن بایداسکن کنید مشخص شده است و 

شود در سیسـتم مـدیریت اسـناد در    سازي ثبت میعنوان فعالسیستم جامع خدمات مشترکین با در مواردي که :نکته
  شوند.فهرست ثبت نام فاقد اسکن نمایش داده می

بایـد اسـکن کنیـد     که براي ثبت نام هاییمدارك و فرمفهرست  در باال و کنار راست این شکل نیزبا کلیک روي نشان 
به یک سند ثبت نام را با اسـکن تهیـه و در سیسـتم ثبـت     پس از آن که شما تمام تصویرهاي مربوط  شود.مینشان داده 

کردید، تصویرهاي به دست آمده از اسکن در یک مرکز بررسی خواهد شد. اگر مرکز، کیفیت یک یـا بیشـتر از تصـویرهاي    
در همین راهنما توضـیح   برگشتی سندهاي. خوردیک سند ثبت نام را نپذیرفته و رد کند، آن ثبت نام به دفتر برگشت می

  داده شده است.

  باید در دفتر اسکن شودهایی که مدارك و فرم -4
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ها در زیـر آمـده اسـت بایـد اسـکن شـود. ایـن        معینی که فهرست آن هايمدارك و فرمهاي دفتر، براي هر یک از فعالیت
هاي مختلف به اطـالع دفـاتر خواهـد    فهرست ثابت نبوده و تغییر خواهد کرد. هر تغییري در این فهرست توسط بخش نامه

نامه مربوطـه نیـز مراجعـه     رسید. خواهشمند است به منظور اطالع دقیق از هریک از اسنادي که باید اسکن شود به بخش
  شود.

مشاهده فهرست در  نوع خدمت
سیستم مدیریت 

  اسناد

  که باید اسکن شود هاییمدارك و فرم

ــام   ــت نــ ثبــ
حضــــــــوري 

  اعتباري

کارت ملی یا شناسنامه جدید، فرم تعهد مشـترك تلفـن همـراه اعتبـاري، فـرم        ثبت نام فاقد اسکن
سـیم کـارت دائمـی/ اعتبـاري     خط، فرم ثبت نـام   10تعهدات مالکیت کمتر از 

  شرکت ارتباطات سیار
ــام   ــت نــ ثبــ
  حضوري دائمی

کارت ملی یا شناسنامه جدید، فرم تعهـد مشـترك تلفـن همـراه دائمـی، فـرم        ثبت نام فاقد اسکن
خط، فرم ثبت نـام سـیم کـارت دائمـی/ اعتبـاري       10تعهدات مالکیت کمتر از 

  شرکت ارتباطات سیار
ثبــت نــام غیــر 
حضــــــــوري 
ــین)  (گلچـــــ

  دائمی

کارت ملی یا شناسنامه جدید، فرم تعهـد مشـترك تلفـن همـراه دائمـی، فـرم        ثبت نام فاقد اسکن
  خط 10تعهدات مالکیت کمتر از 

ثبــت نــام غیــر 
حضــــــــوري 
ــین)  (گلچـــــ

  اعتباري

کارت ملی یا شناسنامه جدید، فرم تعهد مشـترك تلفـن همـراه اعتبـاري، فـرم       ثبت نام فاقد اسکن
  خط 10از تعهدات مالکیت کمتر 

ثبت نـام طـرح   
20  

کارت ملی یا شناسنامه جدید، فرم تعهد مشـترك تلفـن همـراه، فـرم تعهـدات       ثبت نام فاقد اسکن
  دائمی/ اعتباري ، فرم ثبت نام سیم کارتخط 10مالکیت کمتر از 

فعالســــــازي  
هاي سیم بسته

ــارت ــاي کـ هـ
ــاري و  اعتبــــ

  دانشجویی

جدید، فرم نقـل و انتقـال تلفـن همـراه اعتبـاري، فـرم       کارت ملی یا شناسنامه  ثبت نام فاقد اسکن
  کارت فعالسازي،خط 10تعهدات مالکیت کمتر از 

ــام  ــر نــ تغییــ
  دائمی

کارت ملی یا شناسنامه جدید، فرم نقل و انتقال حق االمتیاز تلفن همـراه، فـرم     تغییرنام فاقد اسکن
  خط 10تعهدات مالکیت کمتر از 

ــام  ــر نــ تغییــ
  اعتباري

کارت ملی یا شناسنامه جدید، فرم نقل و انتقال حق االمتیاز تلفن همـراه، فـرم     فاقد اسکنتغییرنام 
  خط 10تعهدات مالکیت کمتر از 

اسـکن  "اسکن شود و در قسمت  "فرم تعهد استفاده کننده تلفن همراه اعتباري"براي تغییرنام اعتباري، باید فرم :نکته
  اسکن کارت ملی فروشنده نمی باشد.قرار گیرد و الزم به  "کارت ملی فروشنده
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فـیش  "هاي اعتباري باید کارت مربوط به فعالسازي اسکن شود و در قسمت هاي سیم کارتبراي فعالسازي بسته:نکته
  قرار گیرد. "پرداختی

  هامدارك و فرمانتخاب سند براي اسکن  -5
  

  کنید، در زیر مشخص شده است اسکنها را سند هاي مربوط به آنمدارك و فرمسندهایی را که شما باید 
 ثبت نام فاقد اسکن §
 تغییر نام فاقد اسکن §
 خدمات فاقد اسکن §

شـود.  هاي مشترکین، روي زبانه هرکدام از این سندها کلیک کنید، فهرست آن باز مـی در سیستم مدیریت اسناد و پرونده
نیز مانند همین فهرست است، ولی تعداد  هاي دیگردهد. شکل فهرستشکل زیر سندهاي تغییر نام فاقد اسکن را نشان می

  .هاي فهرست تفاوت داردو نام ستون

  
شـود.  در ستون عملیات، پنجـره آن سـند بـاز مـی    با دوبار کلیک روي یک ردیف از این فهرست و یا کلیک روي نشان 

کـه بایـد    هـایی فرم مدارك وپایین شکل نام چندتا از  .پنجره یک سند از سندهاي خدمات عمومی است صفحه بعدشکل 
اسـکن   یـک مـدرك  ها تصـویر  براي این نوع سند اسکن شود در یک مربع نوشته شده است. در این شکل، در یکی از مربع

دیگر که اسـکن شـود، تصـویر     هايمدارك و فرمدرج شده است. هرکدام از  1شود و در زبانه اسناد نیز عدد شده دیده می
  .شوداسکن شده درج می هايمدارك و فرمو در زبانه اسناد تعداد نشیند کوچک آن در مربع مربوط می
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افتد و تصویر جاري روي هر تصویرکی کلیک کنید، حاشیه دور آن نارنجی شده و تصویر بزرگ آن در نیمه باالي صفحه می
کـافی   هـا مدارك و یا فرمها تصویرهاي پرکاربرد هستند، یعنی در بیشتر سندها اسکن همین است. براي این نوع سند، این

هـاي  که تصویركاگر تعداد تصویرها چندان زیاد باشد .هاي پرکاربرد بسته به نوع سند تفاوت دارداست. نام و تعداد تصویر
یکـی از  شوند. بـا کلیـک روي نشـان    ها در چپ و راست صفحه پنهان میپایین در پهناي صفحه جا نشود، بخشی از آن

شـود. بـا کلیـک روي    هاي پنهان سمت راست نمایان مییکی از تصویرك چپ، و روي نشان هاي پنهان سمتتصویرك
، اولین تصویرك در سـمت   نشان روي کلیک با و شودمی دیده صفحه راست درسمت تصویرك آخرین ،  نشان 

  .شودچپ صفحه دیده می
آمده است، اگـر کـارت ملـی اسـکن      مداركجزو (شناسنامه جدید) شناسنامه و نواع سند که کارت ملیدر تمام ا:نکته

از  ت ملی اسکن شد، تصویرك شناسـنامه مستندات الزم نیست. پس از آن که کار(شناسنامه جدید) شناسنامهشود، اسکن 
توان کارت ملی را اسکن چنان میماسکن شده باشد، ه(شناسنامه جدید) .اگر شناسنامه شودها برداشته میردیف تصویرك

 .کرد

  هاي باالي یک تصویركنشان - 5-1
  .شودباالي یک تصویرك، پنجره پیام هشدار سیستم مانند شکل زیر باز میبا کلیک روي نشان 

  
  شود.با کلیک روي دگمه بله، پنجره بسته شده و تصویر پاك می
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دیگري، مثالً شناسنامه را در اسکنر بگذارید.  مدركممکن است هنگام اسکن یکی از مستندات، مثالً کارت ملی، به اشتباه 
  .شودآن نوع سند مانند شکل زیر باز می هايمدارك و فرمآن تصویرك، فهرست با کلیک روي نشان

  
  د.افتباالي تصویرك می آنکه اسکن شده است، نام درست  مدرك و یا فرمیبا کلیک روي 

  هاهاي باالي تصویركنشان - 5-2
  .است هنشان است که شکل آن در زیر نشان داده شدها چند باالي تصویرك

  
  :کارهایی به شرح زیر انجام داد تصویر جاريتوان روي با کلیک روي هر کدام از نشان ها می

  .تصویري که سمت راست تصویر جاري است، تصویر جاري خواهد شد - 
  .تصویري که سمت چپ تصویر جاري است، تصویر جاري خواهد شد - 
  .به اندازه واقعی خواهد شد تصویر-
شود. با کلیک دوباره روي این نشـان، گـردش تصـویر جـاري     هرکدام از تصویرها براي زمان کوتاهی تصویر جاري می - 

  .شودمتوقف می
  .شودهر بار کلیک روي این نشان، تصویر جاري در نیمه باالیی، مقداري بزرگ می-
  .شودجاري در نیمه باالیی، مقداري کوچک میهر بار کلیک روي این نشان، تصویر -

  هاي باالي سندنشان - 5-3
  .در نوار باالي صفحه و در دو طرف آن، مانند شکل چند نشان است

هاي کنار چپ مربوط به سـند اسـت و   هاي کنار راست براي حالتی است که زبانه تصویر انتخاب شده باشد، اما نشاننشان
توان کاري که توضـیح داده شـده اسـت    با کلیک روي هر نشان می .اي کلیک کنید، نداردزبانهبستگی به این که روي چه 

  :انجام داد
  توضیح داده شده است هافرم مدارك ودر بخش اسکن و ، 
هاي کنـار  توان در سند هیچ تغییري داد. در این حالت تمام نشانسند از حالت ویرایش به حالت نمایش رفته و نمی - 

ها بـه جـاي   ، سند به حالت ویرایش رفته و نشانشود. با کلیک روي نشان دیده میراست ناپدید شده و تنها نشان 
  .گرددخود برمی



 
10 

  .شوداده میاولین سند از فهرست سندها نشان د - 
  .شودآخرین سند از فهرست سندها نشان داده می-
  .شودهر بار کلیک روي این نشان، سند قبلی نشان داده می-
  شودهر بار کلیک روي این نشان، سند بعدي نشان داده می-

  شود، سند با آن شماره نشان داده میEnterبا تایپ یک عدد در این مستطیل و زدن کلید - 
دیده شود، سند در حال ویرایش توسط شما است. اگر سند توسط کاربر دیگري در حال ویرایش و در هنگامی که نشان 

  .توانید چنین سندي را ویرایش کنیدشود. شما نمیدیده مینتیجه قفل شده باشد، به جاي آن نشان 

  هااسکن مدارك و فرم چگونگی -6
  

  در دفاتر به نکات زیر توجه شود: هافرم دارك ومدر اسکن 
 ها باید در اندازه واقعی اسکن شوندهمه مدارك و فرم - 1
 ده دست آمده از اسکن خوانا باشطوري اسکن شود که تصویرهاي بها مدارك و فرم - 2
براي آن کـه   .کیلو بایت در نظر گرفته شده است 100 حداکثربراي ارسال ، هافرمتصویر به دست آمده از اسکن  - 3

 شود:کیلو بایت نشود، توصیه می 100ازبیشتر  هاتصویر فرمحجم هر کدام از 
 باشد dpi150وضوح تصویر حداکثر  §
 انتخاب شودtif  قالب تصویر  §
 به صورت سیاه و سفید اسکن شود. §

کیلو بایت درنظر  200حداکثر براي ارسال مانند شناسنامه و یا کارت ملی،  مداركتصویر به دست آمده از اسکن  - 4
 شود:کیلو بایت نشود، توصیه می 200 ازبیشتر مدارك  تصویرگرفته شده است. براي آن که حجم هر کدام از 

 .باشد dpi150وضوح تصویر حداکثر  §
 باشد. JPGقالب تصویر  §
 به صورت رنگی اسکن شود. §

  هامدارك و فرماسکن هاي روش -7
  

است اسـکن  همین راهنما آمده  4بخش و در شده  تعییننامه معینی که در آیین هايفرممدارك و براي هر نوع سند، باید 
به منظور استفاده از هر یک از سه روش اسکن که در زیر ارائه  .هاي اسکن توضیح داده شده استشود. در این بخش روش

همین راهنما توضیح  10بخش کاربر نصب شده باشد. برنامه ام وات در شده است الزم است برنامه ام وات بر روي سیستم 
  داده شده است.

  روش اول - 7-1
  د مشخص شده است.ها را اسکن کراي یک سند باید آنکه بر هاییمدارك و فرمنام شکل زیر در 



 
11 

  
شود تا یکی از اسـکنرها را انتخـاب   ، پنجره فهرست اسکنرها باز میهاتصویركیکی از جاي در با کلیک روي نشان 

اسـکن کنیـد. سیسـتم پـس از تکمیـل فرآینـد اسـکن،         مـورد نظـر را در اسـکنر گـذارده و آن را      مدرك و یا فـرم کنید. 
  دهد.اسکن را مانند شکل زیر نمایش می تصویر حاصل ازنمایشی از پیش

  
بـا کلیـک    ،در جایی ذخیره شده باشدده و تصویر حاصل از آن کراسکن  رپیشترا  هافرممدارك و یا بعضی از اگر :نکته

شـود. فایـل تصـویر را    هاي ذخیره شده نشان داده می، فهرست فایلمدرك و یا فرمدر مربع مربوط به آن روي نشان
براي استفاده از این گزینه نیازي به نصب برنامه  .کلیک کنید تا تصویر در جاي خود بنشیند Openانتخاب و روي دگمه 

  باشد.ام وات نمی

  روش دوم - 7-2
  .کلیک کنید تا پنجره انتخاب نوع تصویر مانند شکل باز شودباال و سمت راست سند، روي نشان 

  
  .اند آمده استدر این فهرست، انواع تصویرهاي پرکاربردي که هنوز اسکن نشده

براي این نوع سند، تصویرهاي غیر پرکاربرد هم در نظر گرفته شده باشد، آن نوع تصویرها هم در نامه اگر در آیین:نکته
  .این فهرست خواهد آمد
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شود تا یکی را انتخاب کنید. دنباله کار مانند روش اول است. با کلیک روي یک نوع تصویر، پنجره فهرست اسکنرها باز می
  .شود تکرار کنیدفهرست دیده می این کار را براي تمام انواع تصویر که در

باز شـد.  شود که با کلیک روي نشان اي باز میدر باال و سمت راست سند، همان پنجرهبا کلیک روي نشان:نکته
شود تـا تصـویر را از میـان    هاي ذخیره شده نشان داده میره روي هر نوع تصویر کلیک کنید، فهرست فایلجاما در این پن

  .نیستبراي استفاده از این گزینه نیازي به نصب برنامه ام وات  .ها انتخاب کنیدآن

  روش سوم، اسکن ترتیبی - 7-3

کـه بایـد اسـکن شـود      هاییمدارك و یا فرمکلیک کنید. با این کار پنجره فهرست باال و سمت راست سند، روي نشان 
  .شودمانند شکل باز می

  
را به ترتیبـی   هامدارك و فرمتواند یک دسته از مستندات را برگ به برگ اسکن کند، اگر اسکنري که در اختیار دارید، می

کلیک کنید. اگر اسکنر شما تک برگی است، هربار یکی از  اسکنکه در فهرست آمده است در اسکنر گذارده و روي دگمه 
  .شود، در اسکنر گذارده و آن را اسکن کنیددیده میرا، اما به همان ترتیبی که در فهرست  هاآن

چـه در  آنرا با روش اول و یا دوم اسکن کـرده باشـید، بـازهم بایـد تمـام       هامدارك و یا فرماگر پیشتر برخی از :نکته
که از اسکن ترتیبی  هاییمدارك و فرمکدام را جانیاندازید. در این حالت تصویر را اسکن کنید و هیچ شودفهرست دیده می

  .نشیندشود، به جاي آن تصویرهاي پیشین میدرست می
در گوشه باال و راست صفحه سند کلیک کنیـد  یک سند اسکن شد، روي نشان هايمدارك و فرمپس از آن که تمام 

 .سند دیگري را اسکن کنید هايمدارك و فرمتا پنجره سند بسته شود و بتوانید 

تهیه نشده باشد سیستم پیغامی را به  6بخش ها مطابق با حداکثر حجم ارائه شده در در صورتیکه مدارك و فرم :نکته
  به صورت زیر تنظیم شود.مربوط به مرورگر  pop-up Blockerایش پیغام الزم است دهد به منظور نمکاربر نمایش می

 Turn off Pop-upرا انتخاب نمایید. سپس گزینـه   Pop-up Blockerگزینه  ،مربوط به مرورگر toolsاز منوي 
Blocker .را انتخاب نمایید  

  برگشتی سندهاي -8
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کند. اگر یک سند را اسکن کرده و پنجره آن را بستید، سیستم آن سند را بررسی می هايمدارك و فرمپس از آن که شما 
ها خالی باشد، سیستم آن سند را بـا یـک فاصـله زمـانی     را اسکن نکرده باشید و جاي آن مدرك و یا فرمشما یک یا چند 

خالی نباشـد، آن سـند بـراي بررسـی بـه یـک مرکـز         مدرك و یا فرمیزند. اما اگر جاي تصویر هیچ براي شما برگشت می
رد کند، آن سند براي رفع اشکال به شود. اگر مرکزي که سند را دریافت کرده است در آن اشکال دیده و آن را فرستاده می
  .شودزیر نیز جزو کارهاي دفتر میبرگشتی گردد و سندهاي دفتر برمی
 نام برگشتی ثبت §
 تغییر نام برگشتی §
 خدمات برگشتی §

ها پذیرفته نشده است، دوباره اسکن کنیـد. شـما   هر سندي را که اسکن نشده و یا اسکن آن هايمدارك و یا فرمشما باید 
فهرسـت   صـفحه بعـد  یک سند پذیرفته شود، تکرار کنید. شـکل   هايمدارك و فرمجا که اسکن تمام ن کار را تا آنباید ای

  . ثبت نام برگشتی است سندهاي
ن شکل، تمام سندها بجز اولین سند در فهرست، سندهایی است که پیش از آن که به مرکز فرسـتاده شـود، سیسـتم    آدر 
اولـین سـند   . اسکن نشده نوشـته شـده اسـت    هايمدارك و فرمنام  شرح برگشتها را برگشت زده است و در ستون آن

  .شده و علت برگشت نیز مشخص شده است ردفهرست، در مرکز بررسی و 

در شـکل بـاال   (در سـتون عملیـات،   برگشتی و یا کلیک روي نشان  سندهايکلیک روي یک ردیف از فهرست  با دوبار
شـکل  . شـود آن سـند بـاز مـی   ) چپ ببریدشود، و براي آن که دیده شود باید اسکرول افقی را به ستون عملیات دیده نمی

  .دهدمیسند خدمات عمومی برگشتی از مرکز را نشان ، یک صفجه بعد
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با توجه به علت برگشت، شرح برگشت و توضیحات، اشکال سند را برطرف و پنجره آن را ببندید تا سند براي بررسی دوباره 
  .به مرکز فرستاده شود. تا هنگامی که سند از مرکز برگشت بخورد، باید فرآیند رفع اشکال را تکرار کنید

  جستجو در فهرست سندها -9
  

توانیـد  را که با کلیک روي زبانه مربوط به آن باز کنید، باالي فهرسـت بخـش جسـتجو اسـت و مـی     ها هر کدام از فهرست
هاي فاقـد اسـکن نشـان داده    سندهاي مورد نظر را به آسانی با جستجو پیدا کنید. در شکل زیر بخش جستجو در ثبت نام

  .شده است

  :ها، بایدبراي جستجو در هر کدام از فهرست
 .جستجو را انتخاب کنید معیار §

 .تعیین کنید مقداربراساس معیار جستجو،  §
 .کلیک کنیدجستجو روي دگمه  §
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  انتحاب معیار جستجو - 9-1
با کلیک روي فهرست کشویی که در شکل پیش دور آن چارگوش آبی کشیده شده، معیارهاي جستجو مانند شکل زیر باز 

  .انتخاب کنید ها، معیار جستجو راشود. با کلیک روي یکی از ردیفمی

  

  تعیین مقدار براي معیار انتخاب شده - 9-2
  .کندمی تفاوت دیگر معیار به معیار یک از و کنید انتخاب جستجو براي که دارد بستگی معیاري به روش تعیین مقدار،

  .دهدرا نشان می علت برگشتبراي معیار  مقدارشکل زیر تعیین 

شـود  هاي علت برگشت باز میانتخاب شده است. با کلیک روي فهرست کشویی انتخاب، گزینه مطابقدر شکل باال گزینه 
کلیـک کنیـد، جـاي فهرسـت کشـویی انتخـاب، یـک         مشابهتا یکی را انتخاب کنید. اگر مانند شکل زیر، روي دایره کنار 

  .شودمستطیل سفید نمایان می

چـه در  شـود کـه آن  ، فهرست سـندهایی نشـان داده مـی   جستجوبا تایپ عبارتی در مستطیل سفید و کلیک روي دگمه 
  د.مستطیل سفید تایپ کردید، در جایی از علت برگشت آن سندها باش

  .دهدرا نشان می شرح برگشتبراي معیار  مقدارشکل زیر تعیین 
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چـه در  شـود کـه آن  ، فهرست سـندهایی نشـان داده مـی   جستجوبا تایپ عبارتی در مستطیل سفید و کلیک روي دگمه 
را انتخـاب کنیـد،    مطابقمستطیل سفید تایپ کردید، در جایی از شرح برگشت آن سندها باشد. اگر در این شکل گزینـه  

شود که شرح برگشت آن سندها، مطابق با عبارتی باشـد کـه در مسـتطیل سـفید تایـپ      فهرست سندهایی نشان داده می
 برگشت شرح معیار مانند حقوقی و حقیقی مالک دفتر، فیش، شماره توضیحات، معیارهاي براي تعیین مقداراید. کرده
  است.

  .را تایپ کنید شناسه ملیو  شماره ملیبراي مالک حقیقی و مالک حقوقی، در مستطیل سفید باید به ترتیب :نکته
  .دهدتعیین مقدار براي تاریخ ثبت نام را نشان می زیرشکل 

  .شودهاي آن مانند شکل باز می، گزینهانتخاببا کلیک روي فهرست کشویی 

  
  :در این شکل مقدار تاریخ دو نوع است

 و است مشخص هايتاریخ است، شده کشیده قرمز مستطیل یک هاآن دور که ايچهارگزینه –تاریخ مشخص  §
 .تاریخ در همین راهنما توضیح داده شده است تعیین. کنید تعیین را تاریخ و یاد یک باید هرگزینه انتخاب با

 نتیجه در. شودمی نمایان تاریخ یک تعیین جاي و شده بسته فهرست گزینه، این انتخاب با –در تاریخ  •
 تعیـین  کـه  باشـد  تاریخی همان تاریخ فیلد مقدار که شودمی داده نشان سندهایی فهرست جستجو،

 .ایدکرده
شـود. در نتیجـه   گزینه، فهرست بسته شده و جاي تعیین یک تاریخ نمایـان مـی  با انتخاب این  -از تاریخ  •

شود که مقدار فیلد تاریخ از مقدار تعیـین شـده تـا هـر تـاریخ      جستجو، فهرست سندهایی نشان داده می
 بعدي باشد.
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جـه  شـود. در نتی با انتخاب این گزینه، فهرست بسته شده و جاي تعیین یک تاریخ نمایـان مـی   -تا تاریخ  •
شود که مقدار فیلد تاریخ از هر تاریخ قبلی تا مقدار تعیین شده جستجو، فهرست سندهایی نشان داده می

 باشد.
شـود. در  با انتخاب این گزینه، فهرست بسته شده و جاي تعیین دو تاریخ نمایـان مـی   -از تاریخ تا تاریخ  •

تاریخ در محـدوده دو تـاریخ تعیـین    شود که مقدار فیلد نتیجه جستجو، فهرست سندهایی نشان داده می
 شده باشد. در این حالت تعیین هر دو تاریخ اجباري است و گرنه سیستم پیام خطا خواهد داد.

 فیلد اگر مثال عنوان به. شودمی سنجیده جستجو انجام زمان به نسبت شکل هاي تاریخ سایر –تاریخ نسبی   §
هـایی فهرسـت   انتخاب شود، در نتیجه جستجو سـند  سال پیش تاریخ فیلد مقدار و باشد نام تغییر زمان تاریخ،

 از سال جاري باشد. سال پیشها از اولین روز تا آخرین روز شود که تاریخ تغییر نام آنمی

، شرط جستجو برداشته شده و تمام سـندها  نمایش همه مواردپس از آن که جستجو را انجام دادید، با کلیک روي دگمه 
  .شودنشان داده می

  هاگزارش -10
  

  :دفتر دو گزارش زیر وجود داردکاربران براي توان وضعیت سندهاي یک دفتر را تعیین کرد. با ابزار گزارش می
 .ها اسکن شده استدهد که مستندات آناین گزارش فهرست سندهایی را نشان می -گزارش اسکن اسناد   •
دهد که مرکـز اسـکن   این گزارش سندهایی را نشان می -گزارش شماره موبایل مربوط به اسکن اسناد تأیید شده  •

 .دات آن سندها را تأیید کرده استنمست
براي دیـدن ایـن بخـش، روي    .دهدهاي مشترکین را نشان میهاي سیستم مدیریت اسناد و پروندهشکل زیر بخش گزارش

  .کلیک کنید هاگزارشزبانه 
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  شدرخواست گزار - 10-1
یکـی از  شـود. بـا کلیـک روي نشـان     ، دو گزارشی که نامبرده شد، دیده مـی درخواست گزارشبا کلیک روي گزینه 

  .شودنشان داده می بعدها، صفحه تعیین پارامترهاي گزارش مانند شکل گزارش

  
در همین راهنمـا   تعیین تاریخ .، یک بازه زمانی را براي گزارش تعیین کنیدتاو  ازبا تعیین دو تاریخ  -بازه تاریخ  §

 .شده استتوضیح داده 
اگر این گزینه را تیک بزنید، مانند شکل زیر جایی براي تعیین تاریخ و ساعت گزارش پدیدار  -زمان تولید گزارش  §

 .شود و باید تاریخ و ساعتی را براي زمانی جلوتر از زمان حال تعیین کنیدمی

  
موکول کـرد کـه بـار زیـادي روي سـرور      هاي زمانبر را به وقتی این گزینه براي آن است که بتوان زمان تولید گزارش

 .شودها پیام خطا دیده مینباشد. اگر زمان تولید گزارش را پیش از زمان جاري بگذارید، در فهرست گزارش
گـزارش در آن قالـب سـاخته شـده و       CSV, Excel, PDFبا کلیک روي یکـی از سـه نشـان     -قالب گزارش  §

 .داردمیسیستم مانند شکل زیر پیام موفقیت را اعالم 
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  هامشاهده گزارش - 10-2
نمـایش داده   بعـد هایی که تا کنون ساخته شده است مانند شـکل  ها، فهرست گزارشبا کلیک روي گزینه مشاهده گزارش

  .شودمی

در ردیـف  در ستون مشاهده، گزارش ساخته شده نمایش داده خواهد شد. با کلیک روي نشـان  با کلیک روي نشان 
  .شود، آن گزارش حذف میتأیید پیام هشدار سیستمپس از یک گزارش، 

  واتاستفاده از ابزار ام -11
  

را اسـکن   هـا آنتـوان  مـی  واتاده شد، با استفاده از امتوضیح د هامدارك و فرمبا یکی از سه روشی که پیشتر براي اسکن 
توان به کمـک آن از داخـل سیسـتم    وات ابزاري است که می. امسند مربوطه درج نمودکرده و فایل حاصل از اسکن را در 

  .را اسکن کرد هامدارك . فرمهاي مشترکین، اسکنر را فراخوانده و مدیریت اسناد و پرونده
و در مسـیري بـر روي    کـرد را جداگانـه اسـکن    هـا فـرم   مدارك وتوان می وات الزامی نیست وزار اماستفاده از اب:نکته

فهرست   در یک سند مانند شکل زیر،پس از آن، در هر مورد با کلیک روي نشان  .کامپیوتر کاربر آن را ذخیره نمود
  .شود تا فایل مورد نظر را انتخاب کنیدهاي ذخیره شده در کامپیوترتان نشان داده میفایل
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  .دهدشکل زیر گوشه باال و چپ سیستم را نشان می

  
  .شوددر شکل باال، پنجره هشدار سیستم مانند شکل زیر باز میبا کلیک روي نشان 

  
سند را اسکن و فایل حاصل از اسکن را در  هامدارك و یا فرمتوانید وات اجرا شده و می، برنامه امRunبا کلیک روي دگمه 
  . مربوطه درج نمایید

  

  تعیین تاریخ – 1پیوست  -12
  

هر جا که در یک صفحه از سیستم باید تاریخ را تعیین کرد، تصـویري ماننـد ایـن شـکل     
خاکسـتري اسـت. بـا     ششود. در این تصویر تاریخ شمسی به طور پیش فرض انتخاب شده است و زمینه حرف دیده می 

ري و دو حرف دیگر تاریخ قمري انتخاب شده و زمینه آن حرف خاکست قتاریخ میالدي و روي حرف  مکلیک روي حرف 
شود. به عنوان مثال با کلیک روي حرف آبی خواهد شد. با کلیک روي هر کدام از این سه حرف صفحه آن نوع تاریخ باز می

  .شودتاریخ شمسی مانند شکل باز می ش
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نشان در این صفحه ماه و سال پایین صفحه نشان داده شده و روز جاري با رنگ زرد مشخص شده است. با کلیک روي

شود. اگر روي فهرست کشویی ماه کلیک کنید، مانند شکل تقویم ماه بعد نمایش داده می تقویم ماه قبل و روي نشان  
  .شودهاي آن نوع تاریخ زیر صفحه تقویم باز میفهرست ماه

  
سپس سـال مـورد    شود. براي انتخاب سال، روي آن کلیک کنید وروي هر ماهی کلیک کنید، صفحه تقویم آن ماه باز می

نظر را تایپ کنید. پس از آن که سال و ماه مورد نظر را انتخاب کردید و صفحه تقویم آن سال و ماه نمایش داده شد، روي 
شود. اگـر  خواهید کلیک کنید. با این کار صفحه تقویم بسته شده و تاریخ انتخاب شده در جاي خود درج میروزي که می

  .شودآن کلیک کنید، تاریخ جدید در جاي خود درج میروز دیگري را انتخاب و روي 
از صـفحه کلیـد،   back spaceو یا deleteبراي حذف تاریخ، روي تاریخ درج شده کلیک و آن را با چند بار زدن دگمه 

  .از صفحه کلید را یک بار بزنیدdeleteاش آبی شود و سپس دگمه پاك کنید. یا آن که ماوس روي تاریخ بکشید تا زمینه


