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 دقیقه 6زمان تقریبی مطالعه: 

اسکن هر کدام از آنها بود که  ازمندیدر گذشته، ن ،یادار یهافرم یتالیجید یگانیبا
مستندات فراگستر به شما  تیر یمد ستمیرسیاما ز  .شدیم یادیباعث اتالف زمان ز 

فراگستر به گردش انداخته  ونیها را داخل سامانه اتوماسفرم یتا تمام دهدیامکان م
آماده در  یهابا انواع فرم ییآشنا یبرا .دیکن یگانیبه اسکن، آنها را با ازیو بدون ن

 .دیمستندات فراگستر با ما همراه باش تیر یافزار مدنرم

 

 منظور از فرم اداری چیست؟ -۱
های مختلف، فرم اداری یکی از پرکاربردترین انواع اسناد اداری است که در سازمان

های در واقع، فرم .گیرندبرای تهیه اسنادی با محتوای مشابه مورد استفاده قرار می
هایی همراه با جای خالی هستند تا توسط افراد مختلف تکمیل اداری دارای نوشته

ترین های اداری و مهمبندی فرمتعریف فرم اداری، دستهتر با برای آشنایی دقیق .شوند
 .انواع آنها، حتماً از مقاله زیر بازدید بفرمایید
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ها کمک به بایگانی فرم مدیریت مستدات فراگستر چگونه -2
 کند؟می

اتوماسیون  های اصلی سامانهنرم افزار مدیریت مستندات فراگستر یکی از زیرسیستم
تواند تمامی می ساز فراگسترنرم افزار فرم گیری ازاست که با امکان بهره اداری فراگستر

در  .ها را در سازمان شما دیجیتالی کندفرآیند طراحی، ایجاد، استفاده و بایگانی فرم
رند را دهد تا مستنداتی که شکل فرم دانرم افزار به شما امکان می 2واقع ترکیب این 

افزار مدیریت مستندات تعریف کرده، بین کاربران در سیستم از ابتدا داخل نرم
اتوماسیون اداری فراگستر به گردش انداخته و در نهایت به صورت خودکار آنها را در 

 .های مورد نظر بایگانی کنیدپرونده

شود، یکپارچگی آن با افزار میها در این نرمبنابراین آنچه باعث تسهیل بایگانی فرم
 .ساز فراگستر استهای آن مانند فرماتوماسیون اداری فراگستر و سایر ماژول

اده کرده و یا های از پیش آماده استفتوانید از فرمبا استفاده از این سامانه شما می
های اختصاصی مورد نیاز خود را طراحی کنید، آنها را به راحتی در سازمان خود به فرم

بندی و گردش بیندازید و پس از تکمیل به صورت خودکار آنها را بایگانی، دسته
 .گذاری کنیدشماره

نیازی به  این است که دیگر DMS افزار نسبت به سایر نرم افزارهایمزیت دیگر این نرم
ها، پر کردن دستی آنها، اسکن و بارگذاری دستی آنها در سیستم و گردش دستی فرم

تمامی این مراحل به صورت دیجیتالی انجام  .تایید و امضاء دستی آنها وجود ندارد
 .شوندمی

فرض در اتوماسیون اداری انواع فرم های آماده و پیش -3
 فراگستر

در حالی که در  .های اداری هستیمبایگانی فرم همانطور که گفته شد، گاهی نیازمند
های سنتی نیاز به اسکن هر کدام از آنها بود، در زیرسیستم مدیریت مستندات روش

ها به صورت آماده و از پیش تعریف شده در اختیار شما فراگستر، انواع این فرم
 .مشخص شودبرای استفاده از آنها باید ابتدا موضوع و مکان بایگانی آنها  .هستند

در نهایت پس از  .دهیدسپس آنها را برای پرکردن به سایر افراد سازمان ارجاع می
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هایی که تعیین گذاری شده و در پروندهها به صورت خودکار شمارهتکمیل، این فرم
 :پردازیمها میمورد از این فرم ۱۵در ادامه به معرفی  .گیرنداید، قرار میکرده

 فرم درخواست کاال 

منظور از فرم درخواست کاال، سندی است که برای درخواست تهیه کاالهای مورد نیاز 
ها منجر به با توجه به اینکه این درخواست .گیردپرسنل مورد استفاده قرار می

 .ها باید بایگانی شوندشود، معموالً این فرمهای مالی میهزینه

 
 شودفرم درخواست کاال برای تهیه کاالهای مورد نیاز پرسنل استفاده می

 فرم ارزیابی شغلی 

دهد تا از میزان رضایت فرم ارزیابی شغلی کارکنان، ابزاری است که به مدیران امکان می
کند تا از میزان ها نیز به شما کمک میبایگانی این فرم .دا کنندکارکنان خود آگاهی پی

 .پیشرفت شرکت خود مطلع شوید
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 کنندکارکنان در فرم ارزیابی شغلی، میزان رضایت شغلی خود را بیان می

 فرم فهرست مستندات ISO 

ستندسازی فرم فهرست مستندات ایزو، فرمی است که به شما در تسریع فرآیند م
 .کندسازی استانداردهای ایزو کمک میمدارک الزم برای پیاده
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 فرم فهرست مستندات ایزو

 فرم ثبت مشارکت 

ها و های مشارکت داوطلبانه در انواع پروژهتواند برای ثبت درخواستاین فرم می
 .های سازمانی مورد استفاده قرار بگیردفعالیت

 
 های مشارکت داوطلبانهفرم ثبت درخواست

 کنندگان کاالفرم ارزیابی تأمین 

کنندگان کاال، فرمی است که برای ارزیابی کیفی عملکرد پیمانکاران و ابی تأمینفرم ارزی
 .گیردکننده کاال و خدمات در یک کسب و کار مورد استفاده قرار میهای تامینشرکت
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 کنندگان کاالارزیابی تأمینفرم 

 فرم اعطای نمایندگی 

فرمی است که با استفاده از آن، متقاضیان دریافت عاملیت فروش یک شرکت 
 .توانند، درخواست خود را برای دریافت نمایندگی آن شرکت اعالم کنندمی
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 فرم درخواست برای دریافت نمایندگی یک شرکت

 فرم بارنامه 

فرم بارنامه یا فرم ارسال محصول سندی است که به عنوان قرارداد بین صاحب بار و 
شود تا حامل، بار تشریح شده در بارنامه را تحویل گرفته و آن را به حامل امضا می

یک بارنامه شامل همه اطالعات ضروری مربوط به بار )مانند نوع، وزن،  .مقصد برساند
حاوی اطالعات شناسایی تحویل دهنده بار در مبدأ و  تعداد و ماهیت بار( و همچنین

 .تحویل گیرنده بار در مقصد است

 
در فرم بارنامه، مشخصات کامل بار همراه با اطالعات شناسایی تحویل دهنده و 

 شودتحویل گیرنده نوشته می

 فرم گزارش عملکرد روزانه 

فرم گزارش عملکرد روزانه، ابزاری است که برای سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان و در 
 .گیردر میوری سازمان مورد استفاده قرانهایت بهبود بهره
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 فرم گزارش عملکرد روزانه

 فرم استخدام 

توانند با استفاده از آن، های شغلی میاین فرم سندی است که داوطلبان فرصت
 .تقاضای خود برای استخدام در یک شرکت یا سازمان را ارائه دهند

 
 شودرم استخدام، تمامی اطالعات الزم برای سنجش داوطلب نوشته میدر ف

 فرم خود ارزیابی 
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این  .این فرم، یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد کارکنان است
 .شودفرم توسط خود آنها پر می

 
 فرم خود ارزیابی

 فرم ثبت بلیط 

های مسافربری و برای دریافت تقاضای فرم ثبت بلیط، فرمی است که توسط شرکت
 .تواند مورد استفاده قرار بگیردبلیط از خریداران می
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 فرم ثبت بلیط

 فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به کار 

دهد متقاضی آن در یک کسب و کار گواهی اشتغال به کار، سندی است که نشان می
ها در مواردی مانند اخذ این گواهی .یا سازمان با درآمدی مشخص مشغول به کار است

فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به کار نیز همانطور  .وام یا دریافت ویزا کاربرد دارند
است که برای ارائه این درخواست توسط متقاضی  که از نام آن مشخص است، سندی

 .گیردمورد استفاده قرار می
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 فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به کار

 فرم ثبت اقدام اصالحی 

فرمی است که برای ثبت اقدامات اصالحی انجام شده در فرآیند رفع عدم انطباق با 
 .گیرداستانداردهای ایزو مورد استفاده قرار می

 
 فرم ثبت اقدام اصالحی

 نامه تایید آموزشفرم درخواست صدور گواهی 

دهد که شما یک دوره آموزشی را نامه تایید آموزش، سندی است که نشان میگواهی
فرم درخواست صدور این گواهی نیز، ابزاری است که برای  .ایدبا موفقیت طی کرده

 .گیردآن مورد استفاده قرار می درخواست صدور
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 نامه تایید آموزشصدور گواهی

 فرم ترنسمیتال (Transmittal) 

های های اجرا شده توسط شرکت، سندی مربوط به پروژه(Transmittal) فرم ترنسمیتال
های فنی بین ای از مستندات و نقشه، مجموعهپیمانکاری است که به واسطه آن

این فرم حاوی اطالعات مربوط به گیرنده مدارک،  .شودپیمانکار و کارفرما مبادله می
 .باشدمی… فرستنده مدارک، تاریخ ارسال، نوع مدارک، عنوان مدارک و 

 
 (Transmittal) فرم ترنسمیتال

 کالم آخر -4
های روزمره اداری دارند ها کاربردهای زیادی در انجام فعالیتهمانطور که خواندید، فرم

با استفاده از  .بر و پیچیده باشدتواند زمانسنتی میو اسکن و بایگانی آنها به روش 
ها فرم توانید ضمن استفاده از دهزیرسیستم مدیریت مستندات فراگستر، شما می

ً طراحی کرده و تمامی مراحل آماده و از پیش تعریف شده، فرم های خود را شخصا
ی آشنایی بیشتر با برا .گردش آنها تا زمان بایگانی را به صورت دیجیتالی انجام دهید
توانید از مشاوره رایگان امکانات این نرم افزار و سامانه اتوماسیون اداری فراگستر، می

.کارشناسان ما استفاده کنید
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