
 راهنمای استفاده از سامانه کارتابل احکام کارگزینی

 

 سامانه را در بروزر اینترنت وارد میکنیم  IPابتدا آدرس یا  -1

 نام کاربری و کلمه عبور که بطور پیش فرض کد ملی هر شخص می باشد را وارد میکنیم -2

 
امضا و عکس پرسنل باید در قسمت تنظیمات . با کلیک کردن روی نام کاربر میتوانید تنظیمات کاربری خود را تنظیم کنید – 3

 .کاربری بار گذاری شود

 

یک یا چند  هر پرسنلی که مقام مسئول باشد و نقشی در تایید احکام داشته باشد میتواند:مراجعه به کارتابل یا اسناد من  – 4

تمامی پرسنل صندوقی بنام اسناد من دارند که با  همچنین .احکام یا اسناد دیگر داشته باشد صندوق ورودی برای کارتابل اداری

 .مراجعه به آن میتوانند تمامی سندهای دریافتی مثل احکام یا مرخصی یا ماموریت و غیره را رویت نموده و تایید کنند

 وارد کردن آدرس سامانه

نام کاربری و وارد کردن 

 کلمه عبور

 تنظیمات کاربری



 

سال شده به کارتابل طبق شکل دیده میشود که امکان تایید یا رد تایید ار با کلیک کردن روی سند دریافتی  مشخصات سند– 5

 .در این قسمت وجود دارد

 

 

 

از سیستم کارگزینی ابتدا پس از صدور حکم اولین گیرنده را بدرستی انتخاب میکنیم تا گردش امضا حکم  جهت ارسال احکام – 6

 در مسیر درستی قرار گیرد

 

 

 

 

 کارتابل اداری

 کارتابل شخصی 

 کارتابل اداری

 پیگیری وضعیت سند

 کارتابل اداری

 نمایش یا دانلود تصویر سند

 کارتابل اداری

 توضیحات در مورد سند

 کارتابل اداری



 

حکم را قبول کرده به اتوماسیون احکام ارسال میکنیماز انتخاب صحیح اولین گیرنده پس  – 8

 

 درج امضا مقام مسئول در اطالعات پایه سیستم کارگزینی باید توسط کارگزین انجام شود – 9

ات یا گزارش جهت اطالع از وضعیت احکام ارسال شده به سامانه و پیگیری آن از گزارش مربوطه در لیست منوی گزارش -11

 آالرمی زمان ورود به برنامه کارگزینی استفاده شود

پس از اتمام گردش کار احکام و تایید نهایی توسط آخرین مقام مسئول باید جهت ثبت و شماره دادن به حکم مربوطه در  -11

الزم به ذکر است تعریف شماره اندیکاتور احکام در اطالعات پایه سیستم کارگزینی در این زمان  گرددسیستم کارگزینی اقدام 

 .هر کاربر الزامی می باشد یبرا

 انتخاب اولین گیرنده حکم

 ارسال حکم به کارتابل



 

امضا مقام در صورت ثبت نهایی و اختصاص شماره  احکام قابل چاپ بوده و در صورت درج امضا مستخدم در سامانه و درج  – 12

 .مسئول نهایی در سیستم کارگزینی احکام با امضا چاپ میشوند

یا امضاء کننده حکم مورد تایید نباشد،  ، گیرنده های بعدی و چنانچه حکمی توسط گیرنده اول: توجه

 .حکم با توضیحات الزم به کاربر صادر کننده حکم برگشت داده میشود

 

 ثبت حکم تایید شده در کارتابل


