
 
 

    

  

 فراگستر  یادار ونیدر اتوماس ینحوه نامه نگار
 )قدم به قدم(



 

 

www.Faragostar.net 1 

 هدقیق ۴زمان تقریبی مطالعه: 

، به نحوه نامه نگاری در اتوماسیون اداری نامه های مربوط به مبحثدر ادامه مقاله
ا مراحل ایجاد و ارسال نامه در اتوماسیون پردازیم. در این مقاله باداری فراگستر می

 .داداری فراگستر آشنا خواهید ش

 

 فراگستر ونیدر اتوماس یو ارسال نامه ادار جادیمراحل ا -1
 نامه جادیا -1-1

جدید در اتوماسیون اداری فراگستر کافی است تا در فهرست و  نگارش نامه اداری برای
های در دسترس منوی داخل کارتابل روی گزینه نامه جدید کلیک کرده تا لیست قالب

های در شما می توانید تا با جستجوی قالببرای شما نمایان شود. از این قسمت 
 .دسترس، قالب مناسب را برای نامه خود انتخاب و شروع به نگارش نامه خود کنید

 انتخاب قالب -2-1

 افتیقالب در  کروسافت،یفراگستر شامل قالب وب، قالب ورد ما فرضشیپ یهاقالب
ها توسط قالب نینبودن هر کدام از ا ای. فعال بودن باشدیم یو قالب قلم نور لیفا
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ها قالب نی. در ادامه انواع اشودیدر سازمان مشخص م یادار ونیاتوماس ستمیس ریمد
 آورده شده است:

 
 قالب وب -1-2-1

باشد که به شما این امکان را خواهد این قالب، یک ادیتور و ویرایشگر بسیار ساده می
را روی آن اعمال کنید.  داد تا بتوانید به راحتی متن فارسی را تایپ و تنظیماتی معمول

توانید درج تصویر نمایید. همچنین درج جدول و تنظیماتی از این اما در این قالب نمی
سازمانی های داخلی و دروننوع دشوار خواهد بود. استفاده از این قالب برای ثبت نامه

 .دشوتوصیه می

 ورد کروسافتیقالب ما -1-2-2

قالب  نی. در اکندیشما استفاده م ستمیس ینصب شده رو Wordافزار قالب از نرم نیا
درج  لیاز قب یو امکانات دییافزار ورد استفاده نماامکانات نرم یاز تمام دیتوانیشما م

 یهاثبت نامه یقالب برا نیدر دسترس است. استفاده از ا یو جدول به راحت ریتصو
مرورگرها قابل  یتمام یقالب رو نی. در ضمن اشودیم هیتوص یسازمانبرون ایصادره 

 .باشدیبه نصب افزونه نم ازیاستفاده است و ن

 لیفا افتیقالب در  -3-2-1

 ریتصو ایورد و  لیاز جنس فا یاآماده لیکه شما فا شودیاستفاده م یقالب زمان نیا
به نامه کرده و در سازمان به  لیآن را تبد دیخواهیو م دیخود دار  ستمیس یرو PDF ای
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به نامه  لیآن را اسکن نموده و تبد دیخواهیکه م دیدار  یابرگه ایو  دیاور یگردش درب
 .دیینما

 یقالب قلم نور -۴-2-1

خط خودتان نامه با دست دیخواهیکه شما م شودیاستفاده م یزمان شتریقالب ب نیا
 یاافزونه ایافزار به نصب نرم ازیاستفاده ن یبرا زیقالب ن نی. ادیرا نوشته و امضا کن

)تاچ( داشته  یاطالعات لمس یورود تیکه قابل یستمیمجزا ندارد و فقط با داشتن س
 .دیکن فادهاز آن است دیتوانیباشد م

 نامه لیتکم -3-1

متن نامه، نوبت انتخاب فرستنده است. به صورت  لیپس از انتخاب قالب و تکم
ه نامه وارد شده است، به عنوان فرستند ونیکه در سامانه اتوماس یفرد فرضشیپ

 د،یارسال کن یگریرا از طرف شخص د یانامه دی. اما اگر بخواهشودیداده م صیتشخ
به شما داده شده است، به عنوان  یوانتخاب  یرا که دسترس یگریشخص د دیتوانیم

 .دیفرستنده انتخاب کن

 
داده  یکه به شما دسترس ییهاو فرمت رخانهینوع دب دیتوانیم زین کاتوریدر قسمت اند

 یداخل کاتوریپرسنل فقط به اند یتمام فرض،شی. به صورت پدیشده است انتخاب کن
به  یداخل/یعالوه بر عموم رخانهیکه کاربران دب یدارند. در حال یدسترس یعموم ای
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به  ستمیس ریاز طرف مد یدسترس نیدارند. ا یرسصادره و وارده هم دست یهافرمت
 .شودیکاربران اعطا م

. در قسمت شوندیآن مشخص م رندگانیموارد فوق، موضوع نامه و گ لیاز تکم پس
 رندگانیوجود دارد. در مورد گ زیموضوعات پر کاربرد ن نییتع تیانتخاب موضوع، قابل

با عنوان فهرست  دیکنیم ینگاربا آنها نامه شتریکه ب یاز افراد یفهرست دیتوانیم زین
کرده و  فیمختلف را تعر  یهاگروه دیتوانیم نیمچن. هدیاول مورد استفاده قرار ده

قرار  یواحد سازمان کیرا  رندهیگ ای د،یانتخاب کن رندهیصرفا گروه آنها را به عنوان گ
انتخاب امضا و انتخاب  تیآن گروه ارسال شود. در نها یاعضا یتمام یتا نامه برا دیده

جستجو  یکه برا شودیم یگذاررهشما کیو نامه به صورت اتومات شودیپرونده انجام م
 .شماره استفاده نمود نیاز ا توانیم

 هاتیقابل ریسا -۴-1

توانید در فرآیند های دیگری نیز وجود دارند که میبا وجود تکمیل موارد فوق، قابلیت
ها عبارتند از: افزودن نگاری مورد استفاده قرار دهید. برخی از این قابلیتنامه

وشت پنهان، فرمان صوتی )نوشتن متن نامه بدون تایپ و با استفاده از رون  رونوشت،
میکروفون(، پی گیری )با کلیک روی دکمه پرچم و روشن کردن عالمت آن پس از ارسال 

های ارسال کننده قرار خواهد گرفت(، یرنامه، یک نسخه از نامه داخل قسمت پیگی
نید( و تنظمیات پیشرفته )برای تنظیماتی توانید برای نامه یادآوری تنظیم کیادآوری )می

 .…(مانند محرمانگی، درج فوریت در نامه و 
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نویس های پیشهایی با عنوانهمچنین، رابط کاربری نگارش نامه شامل زبانه و سربرگ
ها، ارجاعات )برای مشاهده روند ارجاعات(، نامه )برای نگارش نامه(، پیوست

 .باشدها، نامه مرتبط )برای ایجاد عطف و پیرو(، اسناد مرتبط و مکان نامه مییادداشت

 
 ارسال نامه -5-1

شماره گذاری . تا این مرحله نامه شما تکمیل شده و آماده شماره گذاری و ارسال است
در سیستم اتوماسیون اداری فراگستر نیز به صورت خودکار انجام  نامه های اداری

شود. امکان می” ذخیره و ارسال“نتخاب گزینه مربوط شود. بنابراین نامه شما تنها با امی
توانید هم قبل از ارسال وجود دارد. همچنین می” پیش نمایش“و ” نویسذخیره پیش“
 .را هم داشته باشید” نویس نامهارجاع پیش“
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 ییهانامه یبرا نهیگز  نیهست. ا” و امضا دییتا“ نهیقسمت، گز  نیدر ا نهیگز  نیآخر 

و امضا کننده  دییو صرفا تا دیآن ندار ” ارسالو  رهیذخ“به  یهست که شما دسترس
 نکهینخواهد داشت، مگر ا شیرایو تیقابل گرید شودیکه امضا م یا. نامهدیهست
.آن پس گرفته شود یامضا
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