دستًرالعمل تعییه مسیر پیشىًیس(تبذیل بٍ)...
سمبوی اس گشیىٍ "سجذیل ثٍ "...اسشفبدٌ میشًد کٍ َم مشه دیشوًیس دریبفز شذٌ مًرد سبییذ ثبشذ ي َم ویبس ثٍ ثجز آن يجوًد
داششٍ ثبشذ ،در غیز ایىصًرر میسًان اس گشیىٍ "دبسخ" جُز عًدر ي اس گشیىٍ "ارجبع" جُز ارسوب ثوٍ کوبرثز ثعوذ اسوشفبدٌ
ومًد.
کلیك ثز ري دیشىًیسَب دریبفشی اس کبرسبثل دیشىًیسَب ي مشبَذٌ لیسز دیشىًیسَب دریبفوز شوذٌ در صوفهٍ سومز
چخ.
یكثبر کلیك ثز ري دیشىًیس مًرد وظز ي اوشخبة دکمٍ" سجذیل ثٍ "...در دبییه صفهٍ جُز سعییه مسیز دیشىًیس.
چىبوچٍ دیشىًیس دریبفز شذٌ ثبیذ بٍصًرت وامٍ داخلی ثٍ گیزوذٌ ي یب گیزوذگبن داخل سازمان ارسب شًد ،اس گشیىٍ سجذیل
ثٍ" ...سجذیل ثٍ وبمٍ داخلی" اسشفبدٌ خًاَذ شذ .در ایه مزحلٍ امكبن يیزایش گیزوذگبن ،مشه وبمٍ ،عمل امضب وبمٍ ي) ،...مطبثق
دسشًرالعمل ثجز وبمٍ داخلی( ویش يجًد دارد .ثب اوشخبة مسیز وبمٍ داخلی ثزا دیشىًیس مًرد وظز ،دس اس طی مزاحل سكمیل ي
ثزرسی اطالعبر ي فشزدن دکمٍ ثجز ،وبمٍ سًسط سیسشم شمبرٌ شذٌ ي ثٍصًرر الكشزيویكی در قبلت یك وبمٍ داخلی در کبرسبثل
وبمٍَب دریبفشی گیزوذٌ ي یب گیزوذگبن وبمٍ قزار خًاَذ گزفز.
چىبوچٍ گیزوذٌ ي یب گیزوذگبن دیشىًیس دریبفز شذٌ خارج از سازمان ثبشىذ ،اس امكبن تبذیل بٍ وامٍ ارسالی اسشفبدٌ خًاَذ
شذ .دس اس اوشخبة ایه مسیز ي ثزرسی اطالعبر کلی وبمٍ(سًضیهبر سكمیلی مزاحل ثجز وبمٍ ارسبلی در دسشًرالعمل ثجز وبمٍ ارسبلی
آيردٌ شذٌ اسز) وبمٍ را ثجز میکىیم .ثزا ارسب وبمٍ ثٍ گیزوذگبن خبرجی ،وبمٍ را چبح ي سذس ثٍ گیزوذٌ ي یب گیزوذگبن وبمٍ،
ارسب میکىیم.
امكبن سجذیل ثٍ وبمٍ در اوشظبر ،مسیز ارسب دیشىًیس سبییذ شذٌَ ،مزاٌ ثب امضب مذیز مزثًطٍ بٍ دبیرخاوٍ را فزاَم میکىذ.
سًضیح ایىكٍ ثب اوشخبة ایه مسیز ،دیشىًیس در دثیزخبوٍ در اوتظار ثبت (َم ثجز ارسبلی ي َم ثجز داخلی) قزار میگیزد سب دس اس
ثجز سًسط مسئً ثجز مجمًعٍ ،مزاحل ارسب ي یب درصًرر ویبس ،چبح وبمٍ سًسط کبرثز دثیزخبوٍ صًرر دذیزد .درکل با اوتخاب
ایه گسیىٍ ،تعییه مسیر وُایی وامٍ در َر يضعیتی بٍعُذٌ کاربر دبیرخاوٍ خًاَذ بًد.

