دستورالعمل ثبت نامه ارسالی(صادره)
ثبت نامه ارسالی

توضیحات تکمیلی
 اطالعات اصلی
اًتخاب اهضاء کٌٌذُ ًاهِ در قسوت کارهٌذ
ترای اًتخاب گیرًذگاى خارجی اتتذا قسوت سایر را اًتخاب ،سپس ًام گیرًذُ هَرد ًظر را جستجَ
ًواییذ.
 درصَرتیکِ گیرًذُ ًاهِ ،کارتر داخل هجوَعِ تاشذ ،کارتر هَرد ًظر را از تة کارهٌذ اًتخاب
کٌیذ.
اًتخاب اصل ،رًٍَشت یا رًٍَشت هخفی ٍ قرار گرفتي گیرًذُ در قسوت گیرًذگاى


ًَشتي تَضیحات در قسوت خالصِ اختیاری هیتاشذ .درصَرتی کِ پیشًَیس دارای پیَست
فیسیکی تاشذ ،هشخصات ٍ یا تَضیح تکویلی در خصَص ضوائن ًاهِ را درج کٌیذ.

 فایلهای متن :تصَیر ًاهِ ترجیحا تا رزٍلَشي  ٍ 011dpiیا  ٍ 051dpiتا فرهت  jpgاسکي شَد.
 پیوستها :درصَرت ٍجَد ضوائن ،پیَستّا را در تة پیَستّا از طریق دکوِ اسکيٍ ،ارد ًواییذ.
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 مراجع نامه :در صَرتی کِ در هتي ًاهِ تِ ًاهِ یا ًاهِّای دیگری اشارُ شذُ است ،الزم است اطالعات
آى ًاهِّا را در ایي قسوت ٍارد کٌیذ.
ثبت نامه ارسالی از کازیه نامههای در انتظار
چٌاًچِ از طریق سیستن اتَهاسیَى اداریً ،اهِ ،در اًتظار دتیرخاًِ شذُ تاشذ

توضیحات تکمیلی
اًتخاب گسیٌِ ًاهِّای در اًتظار ٍ هشاّذُ لیست ًاهِّای در اًتظار شذُ تَسط هذیر
اًتخاب ًاهِای از داخل لیست ًاهِّای در اًتظار دتیرخاًِ ٍ اًتخاب کلیذ تثذیل تِ ،...تثذیل تِ ًاهِ ارسالی
سپس در صَرتی کِ ًاهِ فاقذ اشکال تاشذ ،از جولِ کاهل تَدى اطالعات اصلی ًاهِ ٍ ّوچٌیي اهضای فایل هتي
ًاهِ ،دکوِ ثثت ٍ درج شوارُ تر رٍی ًاهِ تِ صَرت الکترًٍیکی
تر رٍی رسیذ دریافت شذُ دکوِ هشاّذُ ،سپس از تة فایل هتي دکوِ دریافت در پاییي صفحِ
دریافت ًسخِ تذٍى رًٍَشت :جْت دریافت ٍ چاج ًاهِ تذٍى درج رًٍَشت در ًاهِ
دریافت ًسخِ تذٍى اهضا :جْت دریافت ٍ چاج ًاهِ تذٍى اهضا ٍ ،دریافت اهضای فیسیکی تر رٍی ًاهِ از فرد
اهضا کٌٌذُ
دریافت ًسخِ خاص :جْت تفکیک گیرًذگاى در عٌَاى اصل ٍ عٌَاى رًٍَشت ًاهِ ،هیتَاى از ایي اهکاى
استفادُ ًوَد.
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