آموزش استفاده از امکان مرجع نامه در سیستم اتوماسیون دانشگاه
اگز

وامٍ /پٕش ؤًسٓ

را

در پاسخ/پٕزي

وامّ دٔگزْ ارسال مٓ فزمإٔد ،السم است تا وامّ

مذکًر ،بٍ وامٍ فعلٓ شما لٕىک شًد.مزجع وامٍ أه امکان را در اختٕار شما قزار مٓ دَد.
با استفادٌ اس امکان مزجع وامٍ ،فزستىدٌ/گٕزودِ وامٍ با کلٕک در قسمت سأز اطالعات ،
وامٍ اْ را کٍ مزجع وامٍ فعلٓ است ،مشاَدٌ خًاَد ومًد.
مزجع وامٍ ،پٕگٕزْ وامٍ َا را بزاْ فزستىدٌ ي گٕزودِ وامٍ تسُٕل ي تسزٔع مٓ ومأد.

گام ايل :ترای تُیٍ وامٍ یا پیشىًیس تر ريی یک وامٍ ،تٍ شرح ریل اقذام فرماییذ.
 اتتذا تر ريی آن وامٍ "راست کلیک" وماییذ. تٍ ایه ترتیة پىجرٌ کًچکی را مشاَذٌ خًاَیذ ومًد .در ایه پىجرٌ تُیٍ پیشىًیس  /تُیٍ وامٍ داخلی /تُیٍ وامٍ ارسالی را اوتخاب کىیذ.

گام دٍم :در ایي هرحلِ پٌجرُ جذیذی بِ ًام هرجع ًاهِ باز خَاّذ شذ .در ایي پٌجرُ ،زیر هرجع ًاهِ ( هحلی کِ
با کادر قرهس ًوایش دادُ شذُ است) کلیک ًواییذ.

گام سَم :بر رٍی هثلثی کِ با کادر قرهس هشخص شذُ است ،کلیک ًواییذ ٍ با تَجِ بِ ایٌکِ ًاهِ فعلی چِ
رابطِ ای با ًاهِ هرجع دارد ،یکی از گسیٌِ ّای ( عطف بِ /پیرٍ /بازگشت ٍ ) ...را اًتخاب ٍ رٍی دگوِ تأییذ
کلیک کٌیذ.

گام چْارم :حال بٌا بر اًتخابی کِ در ابتذا داشتیذ ،صفحِ ارسال پیشٌَیس  /ثبت ًاهِ داخلی  /ثبت ًاهِ ارسالی
باز هی شَد .سپس در صفحِ بازشذُ ،بِ ّواى رٍش ارسال پیشٌَیس یا ثبت ًاهِ داخلی اقذام فرهاییذ.
گام پٌجنٍ :قتی هرحلۀ چْارم بِ پایاى رسیذ ٍ ًاهِ یا پیش ًَیس ارسال گردیذ ،فرستٌذُ/گیرًذُ ًاهِ با اًجام
هراحل زیر هی تَاًذ هرجع ًاهِ را هشاّذُ کٌذ.
 پیش ًَیسً /اهِ ارسالی را باز کٌیذ بر رٍی گسیٌِ سایر اطالعات (کِ با کادر قرهس هشخص شذُ است) کلیک فرهاییذ. در بخش فْرست هراجع بر رٍی بخشی کِ با کادر قرهس هشخص شذُ است ،کلیک ًواییذ ٍ ًاهِ هرجعرا هشاّذُ کٌیذ.

تهیه و تنظیم  :واحد پشتیبانی اتوماسیون
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه

