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 راهنمای کاربری کارپوشه ملی ایرانیان 
برای های مردمی ها و نهادباشد که دستگاه/ واحد تابعهمی اسنادیکارپوشه در واقع صندوق دریافت 

 . اندنمودهشخص ارسال 

 هانمایش اطالعات سند .1
 کنید.زیر را مشاهده می پوشه خود، فرمشما پس از ورود به کار

 

 های دریافت شدهفرم مشاهده لیست سند

 اند.های خوانده شده و خوانده نشده توسط عالئم مشخص شدهدر این فرم اطالعات، سند 

  گردندیمدر لیست اسناد خوانده شده و اسناد خوانده نشده با رنگ های مختلف از هم متمایز. 
  

 الحاق شده که با سندها به دلیل برچسب آزمون است که به ای در کنار تعدادی از نامهرنگ قهوه

 ای نمایش داده شده است.رنگ قهوه

 های فرم کارپوشهتشریح نماد .2

 
 شود. های دریافت شده نمایش داده مینماد، سندبا کلیک بر روی این 

 شوندیمهای دریافت شده نمایش داده فرض سندپیش. 

 دهد.عدد مقابل آن تعداد تمامی اسناد خوانده شده و خوانده نشده را نمایش می
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 شود.ها پاسخ داده شده است نمایش داده میهایی که به آنک بر روی این دکمه، لیست سندلیبا ک

 

 

 

در این بخش نمایش داده  سندرا کلیک کند آن  آیکن ستاره  سندهادر صورتی که کاربر در لیست 

  .شودیم

 

 
ن را ارسال آرا تهیه کند ولی  سندیکاربر پاسخ  سندهادر صورتی که در بخش مشاهده و پاسخگویی 

یماین لیست خارج  گُمانههای فوق با ارسال سند .شودیمدر این بخش نمایش داده  سند فوقنکند 

 .شوند

 

 
های خود را به کند که سندهای خود برچسب تعریف کنید. برچسب کمک میتوانید برای سندشما می

 تواند بیش از یک برچسب داشته باشد.تفکیک ببینید. سند می

 شود.انتخاب می کنید به صورت خودکار رنگبرای هر برچسبی که تعریف می 

 

 ها سندلیست  سند درآیکن های موجود در کنار هر   .3

 
 :شرح آیکن ها
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 شود.در صورتی که سند فایل پیوستی داشته باشد، این نماد در انتهای ردیف سند نمایش داده می 

 

 شود.در صورتی که سند مجوز حذف داشته باشد، این نماد در ابتدای ردیف سند نمایش داده می  

 

 شود.هایی که مجوز پاسخ دارند نمایش داده میسند ین نماد برایا  

 .شودیماز این آیکن استفاده  سندهارای ستاره دار کردن ب 

 .شودیمر صورتی که سندی حاوی فرم باشد این آیکن در کنار سند نمایش داده د 

 

 
 خواهد شد.( Refreshدر صورتی که بر روی این نماد کلیک کنید. صفحه شما دوباره بارگذاری )

 

 
 د.شونبا کلیک بر روی این نماد، اسناد دریافتی شما براساس شماره سند به صورت صعودی مرتب می

 باشد.فرض مرتب شدن اسناد براساس تاریخ ارسال از سوی دستگاه فرستنده سند میحالت پیش

 

 
 .شوندنزولی مرتب میبا کلیک بر روی این نماد، اسناد دریافتی شما براساس شماره سند به صورت 

 

 
دهی، سازی اسناد را براساس نام دستگاه، تاریخ ارسال، پاسخبا کلیک بر روی این نماد امکان مرتب

 توانید تغیر دهید. پیوست، دارای فرم و قابلیت حذف می

اسناد دریافت شده بر اساس عنوان دستگاه به ترتیب حروف الفبا نمایش داده  :نام دستگاه -1

 شود.می
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شوند. سازی میاسناد براساس تاریخ ارسال از سوی دستگاه فرستنده مرتب :اریخ ارسالت -2

 گیرد.آخرین تاریخ ارسال در اولین سطر قرار می

 گیرند.اسنادی که مجوز پاسخ دارند در ابتدای لیست قرار می :دهیپاسخ -3

 گیرند.هستند در ابتدای لیست قرار می یوستیپاسنادی که دارای فایل  :پیوست -4

 گیرند.اسنادی که دارای فرم الکترونیک هستند در ابتدای لیست قرار می :دارای فرم -5

 گیرند.اسنادی که مجوز حذف دارند در ابتدای لیست قرار می :قابلیت حذف -6

 

شود. در صورت حذف برچسب، برچسب از کل نمایش داده می شدهفیتعرهای ین نماد در کنار برچسبا  

 شود.باشند حذف میدارای آن میهایی که سند

 .شودیمجستجوی اسناد استفاده  یبرا از این آیکن 

 های خوانده نشده کاربر است. با کلیک بر روی آن سندتعداد  انگرینما عدد نمایش داده شده در این آیکن 

 .شودیمها نمایش داده سندلیست 

 .شودیمهنما سیستم نمایش داده را با کلیک بر روی این آیکن 

 

 

 .شودیمها استفاده سنداز این آیکن ها برای حرکت بین صفحات مختلف حاوی لیست  

 .باشدیمها سندکل  تعداد های صفحه فعلی نسبت بهسندبازه  دهندهنشاناین اعداد  

را تغییر  شودیمهایی که در هر صفحه نمایش داده سندتعداد  توانیمبا استفاده از این آیکن  

 .می باشدسند 10به طور پیش فرض هر صفحه حاوی  .داد
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شرح  تواندیم گزینهدر صورتی که کاربر در سیستم خطایی مشاهده نماید با استفاده از این  

  .خطای موردنظر را به تیم پشتیبانی سیستم ارسال نماید

 

  .باشدیمصفحه ارسال خطا به شکل فرم زیر 

 

  تغییر رمز و خروج از سیستماطالعات و تنظیمات و عملیات   .4

 
برای  های زیر و گزینه شودیمبا کلیک بر روی آیکن تصویر شخص اطالعات کلی کاربر نمایش داده 

 .ردیگیمقرار  کاربر انجام عملیات مختلف در اختیار

 
 .کاربری در فرمی به شکل زیر نمایش داده می شود اطالعات با کلیک بر روی این آیکن
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 .از این آیکن استفاده کرد توانیمبرای تغییر رمز عبور 

و در بخش های بعدی کلمه عبور جدید را می بایست دو بار  شودیمدر بخش اول کلمه عبور فعلی وارد 

  .وارد نمود

 بوده و ترکیبی از حروف و اعداد و عالئم باشد. کارکتر 8کلمه عبور می بایست حداقل 

 

 

 هاجستجوی سند .5
 :هااز طریق فرم جستجوی سندجستجو 
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کلیک کنید. فرم زیر به شما نمایش داده می شود. اطالعات مورد نظر  بر روی دکمه جستجو  

 خود را وارد کنید و دکمه جستجو را بزنید.

 هافرم جستجوی سند
 

 

 مشاهده اطالعات و متن سند .6
ای اطالعات و متن سند را در صفحهتوانید با انتخاب یک سند و کلیک بر روی دکمه مشاهده، شما می

ای از نحوه شود. )فرم زیر نمونهجدید ببینید. پس کلیک بر روی دکمه مشاهده فرم زیر نمایش داده می

 نمایش اطالعات و متن سند است.(

 
 فرم نمایش اطالعات و متن سند )بدون مجوز پاسخ(

 شود.با کلیک بر روی دکمه پاسخ فرم زیر نمایش داده می

 اگر سند دریافت شده مجوز پاسخ نداشته باشد، دکمه پاسخ نمایش داده نخواهد شد.
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 فرم نمایش اطالعات و متن سند )با مجوز پاسخ و فایل پیوستی(

 

 تشریح نمادهای فرم مشاهده اطالعات و متن سند .7
 

 
های مشاهده لیست سندبا کلیک بر روی این نماد، از فرم نمایش اطالعات و متن سند خارج شده و فرم 

 شود.دریافت شده نمایش داده می

 

 
 بینید.در صورتی که سند دریافت شده، مجوز پاسخ داشته باشد، این دکمه را می

با کلیک بر روی این دکمه بخش پاسخ دهی در پایین صفحه نمایش داده می شود و می توانید پاسخ 

 ورت وجود تکمیل نمایید .مورد نظر خود را وارد نمایید یا فرم ها را در ص

 

 
های تعریف شده، برچسبی را انتخاب کنید. توانید برای سند برچسب تعریف و یا از برچسبشما می

 برای تعریف برچسب، جدید را انتخاب کنید.

 



 15از     9صفحه  کارپوشه ملی ایرانیان سازمان فناوری اطالعات ایران
 

 

 
نمایش داده  Conversationهای پیوستی سند به صورت نماد با کلیک بر روی این نماد، لیست فایل

ها، آن را در کامپیوتر شخصی خود دانلود )ذخیره( میکاربر با کلیک بر روی هر کدام از فایلشود و می

 کند. 

 شود.هایی که فایل پیوستی ندارند نمایش داده نمیاین نماد برای سند

 

 
شود. در صورتی که بر ای دیگر نمایش داده میبا کلیک بر روی این نماد اطالعات و متن سند در صفحه

 شود.دکمه چاپ کلیک کنید، تصویری همانند صفحه برای چاپگر ارسال میروی 

 

 ارسال پاسخ .8
توانید بر روی متن اعمال کنید. پس از متن پاسخ را در جعبه پاسخ سند بنویسید. تنظیمات را نیز می

 شود.فرم زیر نمایش داده می کلیک کنید.  (ارسال پاسخ  (  آن بر روی دکمه
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 پاسخ سند ارسالفرم تایید 

 

بزنید. پس از ارسال پاسخ سند شما دیگر امکان ویرایش و یا  "ذخیره و ارسال پاسخ"بر روی دکمه 

 ارسال پاسخی دیگر برای فرستنده را نخواهید داشت.

 حذف سند .9
توانید حذف کنید که مجوز حذف آن را داشته باشید. برای حذف سند، شما هایی را میشما تنها سند

کلیک کنید، پرسشی از شما مبنی بر اطمینان از حذف سند از شما پرسیده  توانید بر روی نماد می

 شود.سند حذف می دییتأشود، در صورت می

 های( پیوستی) یلفادریافت  .10
به  تی های( پیوس) لیفاکلیک کنید. عناوین  های( پیوستی، بر روی نماد) لیفابرای دریافت 

ها که کلیک کنید، فایل بر روی سیستم شخصی شما روی هر کدام از آنشود. شما نمایش داده می

 شود.ذخیره می

 تعریف برچسب .11
بندی کنید. برای تعریف های مختلف، دستههای خود را با تعریف کردن برچسبتوانید سندشما می

سند،  های دریافت شده و مشاهده اطالعات و متنتوانید از هر دو فرم مشاهده سندبرچسب شما می

را بزنید. برچسب تعریف شده  "افزودن"کنید و دکمه  وارد اقدام کنید، کافیست نام برچسب را در فرم

 باشد.ها قابل استفاده میدر تمامی سند

 شود.یک رنگ به صورت خودکار برای برچسب در نظر گرفته می 

 پوشه بندی سندها  .12
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شما می توانید برای نظم دهی به کارپوشه خود از پوشه بندی استفاده نمایید و پوشه های مورد نظر 

خود را ایجاد نموده و سندها و نامه های خود را از صندوق دریافت ها به پوشه مورد نظر خود منتقل 

 نمایید . 
 

 ایجاد پوشه :

دید وارد کرده و دکمه افزودن را فشرد . برای این منظور می توان عنوان پوشه را در قسمت پوشه ج

 پوشه به لیست پوشه ها در قسمت پوشه بندی افزوده می شود .
 

 
 

 بر روی پوشه ها می توان عملیات  زیر را انجام داد : 

 تغییر نام پوشه  : 

 بر روی پوشه مورد نظر راست کلیک نمایید و گزینه تغییر عنوان پوشه را انتخاب کنید .

 
 

 فرم زیر نمایش داده می شود . 
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 عنوان پوشه خود را می توانید ویرایش نموده و دکمه تایید را بزنید.

 

 حذف پوشه :

 بر روی پوشه مورد نظر راست کلیک نمایید و گزینه حذف پوشه را انتخاب کنید .

 

 
 

 .شوند نامه ها به پوشه نامه های دریافتی برگردانده می شوند و حذف نمی با تایید عملیات حذف ،

 

 جابجایی پوشه  :

 بر روی پوشه مورد نظر راست کلیک نمایید و گزینه جابجایی پوشه را انتخاب کنید .
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 فرم زیر نمایش داده می شود . 

 

 
 

 مکان پوشه را در  درختواره پایین انتخاب نمایید . 

که بخواهید پوشه ای را از حالت زیرمجموعه پوشه دیگر خارج کنید آیتم پوشه اصلی را  درصورتی

 . تیک بزنید
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 تعریف پوشه زیر مجموعه :

 

 بر روی پوشه مورد نظر راست کلیک نمایید و گزینه ایجاد زیر پوشه را انتخاب کنید .

پوشه ها حداکثر می توانند دارای دو سطح باشند و فقط برای پوشه های سطح یک می توان   نکته :

 پوشه زیر مجموعه تعریف نمود .

 

 
 

 فرم زیر نمایش داده می شود . 

 
 

 عنوان پوشه را وارد نموده و دکمه تایید را بزنید . پوشه به مکان مورد نظر افزوده می شود .

 

 

 پوشه ای به پوشه دیگر : انتقال نامه یا سند از

 

 لیستینامه های موجود در پوشه در  .با کلیک بر روی نام پوشه محتوای پوشه نمایش داده می شود

 .نمایش داده می شوند
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را  خود د نامه های مورد نظریمی توان شماردیف های گرید دارای چک باکس انتخاب می باشند که 

 .دیانتخاب نمای

نمایش داده می شود که  میفر لیست نامه هادر باالی با زدن دکمه انتقال  

 .دید پوشه مقصد را انتخاب نماییدرختواره پوشه ها در آن است و می توان

 

 
 

  .با زدن دکمه تایید ، نامه ها به پوشه مقصد منتقل می شوند 
 


