
  

ت ها و امکانات فرهنگ يباشد که با افزودن قابليع و کاربر پسند ميقدرتمند، سر يپاسارگاد ابزار يون ادارياتوماس   

 راستاي در، توانسته است  نرم افزار يايدن ياسناد و اطالعات سازمان تيرين ابزارها مدياز جامع تر يکيبه  ، يرانيا يادار

 ارزشمند بردارد.  يگام ها سازمان وري بهره افزايش

 رجوع ارباب و کاربران به ويژه الکترونيکي هاي سرويس بهتر هرچه ي ارائهتواند در جهت يپاسارگاد م يون ادارياتوماس   

 جهت مطمئن و مناسب بسترين ابزار ي. اديفا نمايا يينقش بسزا، ، متوسط و کوچک  بزرگ يسازمان ها و شرکت ها

در  مختلف هاي سيستمق يطر از يدسترس تيقابلرا با حفظ  (Paperless) کاغذ بدون يالکترونيک سازمان يک به رسيدن

 .دينمايم مهيا را کپارچهيط متمرکز و يک محي

 يسازمان مکاتباتندها و يانجام فرآ مرتبط با هاي هزينه کاهشو  سازمان وري بهره افزايشژه به يو ينگاه 

 يرانيا يمنطبق بر فرهنگ ادار 

 بر نرم افزار  يمبتنMicrosoft SharePoint 

 نرم افزار  يو تخصص يل کننده استفاده از امکانات عموميتسهSharePoint 

 يکامل با مجموعه نرم افزارها يکپارچگي Microsoft Office 

 ساده و کاربر پسند يرابط کاربر 

 اديار زيشده با حجم رکورد بس شيآزما 

 ه سازمان ها و شرکت هايکل يازهايبا ابعاد و ن يساز يو سفارش يسازگار يمنعطف برا 

 بر  يکامال مبتنWeb  يدر بسترها قابل استفادهو Internet & Extranet & Intranet 

  ت اطالعاتيريجامع مد يستم ها و راهکاريه سيبا کل يکپارچگيامکان 

 و کارشناسان  بزرگ ،کوچک ينرم افزار يم هايتوسط ت يبانيقابل توسعه و پشتIT 

 نرم افزار يايدنروز  يها ين تکنولوژيقابل ارتقاء و توسعه براساس آخر 

 اسناد و اطالعات يتبادل و به اشتراک گذار يه استانداردهاياز کل يبانيپشت 

 (يالديم مي)تقو يسي( و انگليم شمسي)تقو يفارس يبه زبان ها يقابل بهره بردار 

 



 

از  ،شده است  ياده سازيو پ يطراح  SharePointپاسارگاد بر بستر نرم افزار  يون ادارياتوماسنکه ابزار يبا توجه به ا   

ه مورد استفاده يپا يت هاياز قابل يبصورت کامل استفاده مينمايد. برخ ين بستر نرم افزاريا يديه و کليپا يت هايه قابليکل

 باشد.ير ميبه شرح ز

 کپارچه و قدرتمندي يط کاربريمح 

 اطالعات ساختارمند، اسناد و مدارک و ...( ياطالعات يکامل انواع محتوا يبانينه و پشتيت بهيريمد( 

 يفرم ساز پ( شرفته و کارآمدInfoPath) 

 يو آمار يتيريو ارائه گزارشات مد  ياده سازي، پيابزار طراح 

 يشرفته و قدرتمند بررويپ يجستجوها ( اقالمMetadataو محتوا )و مدارک اسناد ي 

 ت بااليو امن يت سطوح دسترسيريمد 

 ت استفاده بصورت يقابلOnline  وOffline 

 يساز يو سفارش يکپارچه سازيت توسعه ، يقابل 

 اطالعات يابزارها و امکانات قدرتمند جهت تعامالت و به اشتراک گذار 

 و ...( يخودکار و دست يريبان گيه رخدادها، پشتيستم )ثبت کليس يو نگهدار يداريپا 

 يها ع شده جهت استفاده در سازمانيه و توزيو ساختار چند ال يمعمار ( بزرگEnterprise) 

 مدارک و اطالعات اسناد راتييتغ يسابقه  تيريو مد ثبت ، (Versioning) 

 ... 

که تنها ، بر آن شده  ياشاره نشده است و سع  SharePointنرم افزار  يت هاين بخش از سند به قابلين اساس در ايبر هم   

 اشاره گردد.پاسارگاد  يون ادارياتوماسابزار  ياختصاص يت هايبه امکانات و قابل

 گردد.يم يمعرف در ادامهن ابزار يا يديلک يت هاياز امکانات و قابل يبرخ   

 



 

 

و پاسخ  به  يريگيافت ، پيامکان در   

 نامه ها، فرم ها ، درخواست ها وه يکل

واگذار شده  يو سازمان يادار فيوظا

 در قالب : به کاربر

 

 و ... ره مدارکيزنجپاراف ها،  گردش مدرک، مشاهده اصل مدرک به همراه 

 مجدد مدرک يامکان ثبت پاسخ و واگذار 

 فيوظا يو طبقه بند يدسته بند 

 افت، عملگر ارجاع و ...يخ دريمانند فرستنده، تار فيوظا يواگذار يه پارامترهاينمودن براساس کللتر يف 

 (يشخص يلتر هايف يره سازيف و ذخي)تعر افت شدهيف دريش وظايف نحوه نمايتعرن و ييتع 

 ه اسناد و مدارک در حال گردشيکل يل گرفتن و...( جاريش، تحويرايت )قفل جهت ويوضع نسخه ها و مشاهده 

  جستجوي پيشرفته براساس تاريخ دريافت، نوع مدرک، فرستنده و ... برروي کارتابل هاي وارده )دريافت شده( و

 ارجاعي )واگذار نموده(

 ييد و مهلت پاسخ گويررسخ سيبراساس تار افت و واگذار شدهيدر فيوظا يش و دسته بندينما 

 اطالعات و اسناد و مدارک يره سازيه منابع ذخيو کل يسازمان يها يگانيع به بايسر يامکان دسترس 

 گردش کارها( ينديف فرآي( و وظاي)ادار يف سازمانيف واگذار شده بصورت وظايوظا يدسته بند( 

 ... 
 

 
 



 

 

قابل  يه محتوايدرخواست ها، اسناد و مدارک و کل، ه نامه ها ، فرم ها يو ارجاع کل يت ، واگذارين قابليبا استفاده از ا   

ر يامکانپذآنها  ينگهدار  مخازن يف شده بر روي، براساس ساختار ارجاعات تعر يمخازن اطالعاتدر  يره سازيثبت و ذخ

رندگان مورد نظر خود را انتخاب و يتواند گي، کاربر ارجاع کننده مياطالعات يمحتوا يباشد. در هنگام ارجاع  و واگذاريم

ن و ييو مهلت پاسخ را تع يحات شخصي، عملگر ارجاع، توضيت بررسيهر کدام از آنها دستور ارجاع، فور يبه ازا

 ان رساند.يات خود را به پايعمل

    در ن امکاني. اباشد تواند متفاوتيم يو با حفظ سطوح دسترس يهر مخزن اطالعات يساختار و امکان ارجاع به ازا   

 .گردديم نييتع کتابخانه اي و ستيل از اعم ياطالعات مخزن هر يازا به ريز يقالب ها

 سازمان يکاربر يو گروه ها ه کاربرانيکل 

 يبراساس چارت سازمان 

  (ياز چارت سازمان ي)قابل ارث بر ارجاع ياختصاصچارت براساس 

 خاص  يکاربر يا گروه هاياز افراد و  يگروه 

 

 
 

 

ف و ي، تعر يسازمان مکاتباتندها و يانجام فرآ مرتبط با هاي هزينه کاهشو  سازمان وري بهره افزايش ياز راهکار يکي   

 باشد. يک ميبصورت اتومات يکسب و کار سازمان يندها و چرخه هايت فرآيريمد

 يسازمان و يادار اسناد و ، درخواست ها ها فرم دييتا کياتومات يها چرخه فيتعر،  پاسارگاد يون ادارياتوماسدر    

 (State Machine) حالت نيماش و( Sequential) يبيترت صورت دو به (يانسان يچرخه ها ياده سازيو پ ياح)طر

 (دييشتر با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمايلطفا جهت کسب اطالعات ب) باشد.ير ميامکانپذ



 

 

ن يباشد. با استفاده از ايف محوله ميوظا يريگي، امکان پيو اطالعات ياشتراک يستم هايت سين قابلياز مهم تر يکي   

نامه ها ، فرم ها و درخواست ها، اسناد و مدارک و  يانجام شده بررو يها يه ارجاعات و واگذاريکل يريگيت ، پيقابل

 باشد.ير ميمشخص امکانپذ يو براساس سطوح دسترس يستم به سادگيدر س يره سازيقابل ثبت و ذخ يه محتوايکل
 

 
 

د و براساس يينما يريگيها و امکانات ارائه شده ، گردش مدرک ارجاع شده را پ تيتواند براساس قابليهر کاربر م   

 د.يمات الزم را جهت انجام مراحل بعد اتخاذ نماي، تصما پاسخ يارجاع ، مشاهده و  يت و زمان هايوضع

را براساس نقش  يتواند اطالعات جاريباشد و هر کاربر ميست وار قابل مشاهده ميو ل يدرخت يگردش مدارک در نماها   

 د.يلتر نمايف فيا فرستنده وظايرنده و يخود بعنوان گ

 



 

 

ها  تيقابل يستيبا ،يتعامالت سازمان يبعنوان بستر اصل SharePointنه استفاده از نرم افزار يط بهيشرا يفراهم ساز جهت   

 يت هاين راستا، امکانات و قابلي. در همن ابزار قدرتمند افزوده شوديبه ا يرانيا يفرهنگ ادار يو امکانات پرکاربرد و بوم

، امضاء  رو و ...(يوست، عطف ، پيره مدارک )پي، زنجيسي، پاراف )هامش( نو يت شماره دهيريف و مديهمانند تعر

 يتم هايمخازن و آ يبررو گر ،يت پرکاربرد دين قابليو چند انواع قالب چاپ تيريف و مديو امکان تعر يکيالکترون

 )نامه ها ، فرم ها و درخواست ها، اسناد و مدارک و ...( در نظرگرفته شده است. ياطالعات

   



 

 

ستم ياز سيمورد ن يديه و کليت اطالعات پايريمدمات و يتنظ   

 سازمان و شرکت ها.... يبراساس فرهنگ ادار

 ت کاربران يريف و مديتعر 

 يسازمان يواحدها يگذاريت و جايريف، مديتعر 

 يسامان يسمت ها يگذاريت و جايريف، مديتعر 

 ارجاع يت عملگرهايريف و مديتعر 

 هيمات پايتنظ 

 ... 
 

 

 

 

 

و  ييورود و خروج اطالعات از سازمان شناسا يه درگاه هايکل يستيموفق، با يون ادارياتوماسک ي يجهت راه انداز   

د، ماژول پاسارگا يون ادارياتوماسپرکاربرد  ياز ماژول ها يکين گردد. ييثبت اسناد و اطالعات تع يزم هايروندها و مکان

ر متمرکز را منطبق با ساختار يمه متمرکز و غيمتمرکز، ن يرخانه هايف انواع دبيت تعريباشد که قابليپاسارگاد م رخانهيدب

 سازد.يکارفرما فراهم م يسازمان

 همچون يت هايامکانات و قابل يرخانه ، دارايهر دب

 
ت يري)مد صادره يه نامه هايت کليري)ثبت ، مشاهده و جستجو( ،  ثبت و مد وارده يه نامه هايت کليريثبت و مد

رندگان و فرستندگان(، شماره آزاد و يه مخاطبان )گيت کليري، مد ثبت صادره، ثبت ، مشاهده و جستجو(  يدرخواست ها

 باشد.ي... م

    

 

 



 

 

از به ساختار يبا توجه به تعدد و تنوع انواع نامه ها ، فرم ها و درخواست ها، اسناد و مدارک و ... در هر سازمان ، ن   

وجود دارد.  يه اطالعات و اسناد و مدارک سازمانيکل يره سازيو ذخ يگانيمناسب ، جهت با يامکان طبقه بند منعطف با

ه سطوح يدر کل يکيالکترون يها يگانيت بايريف و مديپاسارگاد، تعر يون ادارياتوماس يکاربرد يت هاياز قابل يکي

 باشد.يف شده ميمشخص و تعر يها يبا دسترس يسازمان
 

 
 

ست  ياطالعات )ل ياطالعات و اسناد براساس ساختار نگهدار يره سازيو ذخ يگانيت ، عالوه بر باين قابليبا استفاده از ا   

، با حفظ سطوح  انواع محتوا براساس موضوع و کاربرد آنها يو دسته بند يگاني، با SharePointو کتابخانه( در نرم افزار 

 باشد.ير ميامکانپذ الزم يدسترس
 

 
 



 

 

 افزايشجه يواگذار شده به هر کاربر و در نت فيامور و وظا يريگي، پ ياطالعات يستم هايس ياز اهداف راه انداز يکي   

ف در ارتباط يه وظايکل يريگيپاسارگاد، امکان پ يون ادارياتوماست ها و امکانات يک از قابليباشد. يم سازمان وري بهره

کان بصورت روزانه و يا بازه هاي زماني مشخص ميباشد. همچنين ام)واگذار نموده و واگذار شده به کاربر( با کاربران 

 وجود دارد. زين تبديل و انتقال وظايف واگذار شده هر کاربر به تقويم کاري شخصي و عمومي سازماني آن

 

 

به اطالعات در  يابيجهت دست يقوکارآمد و  ي، موتور جستجو ياطالعات يستم هايت سيو موفق ياز ارکان اصل يکي   

    و  يطراح  SharePointن ابزار بر بستر نرم افزار ينکه ايباشد. با توجه به ايم ي متفاوتره سازيط ذخيهر سطح و شرا

 يره سازيمذکور ذخ يبستر نرم افزار يستم در ساختار اطالعاتين سيد شده در ايتول يه محتوايشده است و کل ياده سازيپ

 اطالعات يجستجو ير ساخت اصليبعنوان ز  SharePointنرم افزار  ير جستجوينظ يب يت هاي، از امکانات و قابلشوديم

 و اسناد استفاده خواهد نمود.

 يک بررويشرفته پارامتريساده و پ ينه جستجويدر زم يليامکانات تکم يپاسارگاد دارا يون ادارياتوماسعالوه بر آن ،    

 باشد.يم يو خروج يورود ياطالعات يلدهاين فييد براساس تعه فرم ها و اسنايکل
 

 
 

 

بمنظور استفاده بهينه ، صحيح و سريع از اين ابزار، راهنماهاي کاربري و راهبري جامع و مصوري از کليه قابليت ها و    

 امکانات آن تهيه و تدوين شده است.

 



 

 فيرد

نوع
 

 يژگيت / ويقابل

1 

 

 ن دپارتمان / سازمان در ساختار نرم افزاريف چنديامکان تعر

 يسازمان يت چارت واحدهايريف و مديامکان تعر 2

 عيبصورت ساختارمند و سر يسازمان يت واحدهايريامکان مشاهده و مد 3

 يسازمان يت چارت سمت هايريف و مديامکان تعر 4

 عيبصورت ساختارمند و سر يسازمان يت سمت هايريامکان مشاهده و مد 5

 ستميکاربران در س تيريو مد فيامکان تعر 6

 هر کاربر يبه ازا ن امضاءيت چنديريف و مديامکان تعر 7

 ت و هر فرميستم، سايهر س يارجاع به ازا يت عملگرهايريف و مديامکان تعر 9

 جهت ارجاع نامه ها و فرم ها (ي)براساس چارت سازمان ين ارجاع آزاد و آبشاريف قوانيامکان تعر 11

 ا فرميهر نامه  يت چارت ارجاعات به ازايريف و مديامکان تعر 11

 يو گروه يامکان ارجاع نامه / فرم بصورت تک 12

 در حال گردش يت حذف نامه هايريامکان مد 13

 در هنگام ارجاع يحات شخصيامکان ثبت دستور ارجاع و توض 14

 يبه فرم ها و نامه ها بصورت دسته ا ييامکان پاسخ گو 15

 هر ارجاع نامه / فرم يت پاسخ به ازاين مهلت پاسخ و اولوييامکان تع 16

 يست وار و درختيخچه گردش مدرک بصورت ليش تاريامکان نما 17

 و ارجاع همزمان نامه / فرم ييامکان پاسخ گو 11

 رندهيامه / فرم توسط فرستنده و گبرگشت نامکان  19

 هر نامه / فرم يامکان ثبت پاراف )هامش( بر رو 21

 هر نامه / فرم يبر رو يامکان ثبت پاراف )هامش( مخف 21

 رو و ...يه اطالعات و اسناد در ارتباط با هر فرم / نامه در قالب عطف، پيت کليريامکان ثبت و مد 22

 ل هايانواع فا تيريمدامکان ثبت و  23

 Wordهر فرم / نامه در نرم افزار  يبررو بصورت همزمان ن قالب چاپيف چنديامکان تعر 24

 بصورت متمرکز )کارتابل متمرکز( يافتيدر يه نامه / فرم هايکل يريگيامکان مشاهده و پ 25

 در کارتابلف شده يتعر يه پارامترهايوارده براساس کل يهانامه  يرو بر يلتر گذاريامکان ف 26

 ق کارتابليع نامه ها از طريسر ييامکان پاسخ گو 27



 

 فيرد
نوع

 
 يژگيت / ويقابل

21 

 

 ق کارتابلينامه از طر يريگيامکان مشاهده و پ

 د بودن، مشاهده شدن و ...يواگذار شده براساس جد يهانامه ها و فرم  يامکان دسته بند 29

 اطالعات و اسناد و مدارک يامکان نسخه بند 31

 ايثابت و پو يبراساس پارامترها نامه ها / فرم ها يبررو ين شماره گذاريف قوانيامکان تعر 31

 ن فرم / نامه / سنديگزيجا يستون ها يامکان اعمال شماره مدرک بررو 32

 ل دادن و ...يل گرفتن و تحويد،تحويين کنترل اسناد و مدارک مانند تايف قوانيامکان تعر 33

 ستميو ... در کل س ي، عدديرشته ا يف انواع ثابت هايامکان تعر 34

35 

 

 هر فرم يد به ازاييتا يت چرخه هايريف و مديامکان تعر

 ايدات بصورت ثابت و پوييهر مرحله از چرخه تارندگان در ين گييامکان تع 36

 داتييهر مرحله از چرخه تا يبه ازا حات ارجاع، مهلت پاسخ و ...ي، توضارجاع ن عملگرييامکان تع 37

 داتييهر مرحله از چرخه تا يد و رد به ازاييتا يف عملگرهايامکان تعر 31

 زان انتخابيو مد و رد مدرک براساس تعداد ييط تاين شراييف و تعيامکان تعر 39

 کيو اتومات يدات بصورت دستييط شروع چرخه تاين شراييامکان تع 41

 داتييمدرک در هنگام شروع چرخه تا يت سطوح دسترسيرين و مدييتع 41

 د در مراحل مختلفييتا يگر چرخه هايد يامکان فراخوان 42

 داتييچرخه تا در مراحل مختلف )گردش کار( يسازمان يندهايفرآ يامکان فراخوان 43

 ن شدهييتع يدات براساس سطوح دسترسييتا يهاا متوقف نمودن چرخه يامکان لغو  44

45 

 

 رخانه بصورت همزمان و مستقلين دبيف چنديامکان تعر

 يرخانه مرکزيف دبيامکان تعر 46

 کاتور )تک دفتر و دو دفتر(يف دفاتر انديامکان تعر 47

 ثبت صادره بصورت متمرکز يت درخواست هايريامکان مد 41

 صادره و وارده يامکان ثبت نامه ها 49

51 
 يو عموم ياختصاص يصادره و وارده براساس پارامترها ينامه ها ين شماره دهيف قوانيامکان تعر

 يرخانه ها بصورت اختصاصيستم و دبيس

 صادره و وارده يل ثبت اطالعات نامه هايف سازمان ها / افراد در ارتباط جهت تسهيامکان تعر 51

 بصورت نامحدود ياسناد و مدارک سازمان يگانيف بايامکان تعر 52

53 
و  ي، صوتيو مهندس ي، فني، اداريت اسناد و مدارک عموميريمدو  يف مخازن نگهداريامکان تعر

 و ... يريتصو



 

 فيرد
نوع

 
 يژگيت / ويقابل

54 

ف فرم ها و ياز به تعريم )بدون نيندها و ارجاع اسناد و مدارک بصورت مستقيف فرآيامکان تعر 

 و ... يد، بازنگريياطالعات وابسته( جهت تا

 ياسناد و مدارک سازمان يک بروياتومات يگانيباخ انقضاء و يف تاريامکان تعر 55

 رخانهيهر دب يت شماره آزاد به ازايريف و مديامکان تعر 56

 وارده و صادره يجهت ثبت نامه ها pdfو  tif يکامل از فرمت ها يبانيپشت 57

51 

 

 ک نگاهيدر  يقابل پاسخ به من در روز جار يامکان مشاهده نامه ها و فرم ها

 ک نگاهيد در يکه امرور مهلت پاسخ آنها به اتمام خواهد رس يامکان مشاهده نامه ها و فرم ها 59

 يکيالکترون ينامه ها و فرم ها يع بررويسر يف انواع جستجويامکان تعر 61

 کارتابل وارده يع بررويسر يجستجوو  يدسترس 61

 يکارتابل ارجاع يع بررويسر يجستجوو  يدسترس 62

 ک نگاهينامه ها و اسناد واگذار شده به من در  يف شده بررويتعر يه پارامترهايامکان مشاهده کل 63

 ستم در نرم افزاريس يت هايه قابليع به کليکسان و سري يدسترس 64

 ق کارتابليسند از طر يت ها و نسخه هايه وضعيامکان مشاهده کل 65

66 

 

 يکاربر يف انواع گروه هايامکان تعر

 يف انواع سطوح دسترسيامکان تعر 67

61 
وست ها، يه مانند افزودن و مشاهده پاراف )هامش(، پيات پايعمل يف شده بررويتعر يسطوح دسترس

 ارجاعات ، چاپ اطالعات و ...

 د و ...ييش ، حذف، تايرايمانند مشاهده، و يمختلف دسترس يف مجوزهايامکان تعر 69

 يو تک کاربر يبصورت گروه يدسترس يمجوزها يامکان اعطا 71

 جاد نامه / فرم / سنديدر هنگام ا يت سطوح دسترسيرين و مدييتع 71

 ه فرم ها و نامه هايکل يک بر رويپارامتر يف جستجوهايامکان تعر 72

 ه نامه ها، فرم ها و اسناد و مدارک يکل ياطالعات و محتوا يع بررويسر يجستجو 73

 و ...ش يرايجاد، ويخ ايل، تاريج جستجو براساس مولف، نوع فاينتا يو دسته بند يامکان طبقه بند 74

 اطالعات يشرفته جستجو بررويم پيف مفاهيامکان تعر 75

 ل هايفا يامکان جستجو در محتوا 76

 جستجو ين و محدوده هايف قوانيامکان تعر 77

 يکاربر ياطالعات کاربران و گروه ها يامکان جستجو بررو 71



 

 فيرد
نوع

 
 يژگيت / ويقابل

 )فرم ساز( يکيالکترون يف انواع نامه ها و فرم هايامکان تعر 79

 )موتور گردش کار( يکيالکترون يفرم ها يبررو يسازمان يندهايفرآت انواع يريف و مديامکان تعر 11

11 
 يکيالکترون ينامه ها و فرم ها يبررو يسازمان و يآمار ، يتيريمد ف انواع گزارشاتيامکان تعر

 )موتور گزارش ساز(

 ستميامکان توسعه آسان س 12

 Microsoft Office افزارهاي نرم مجموعه با کامل يکپارچگي 13

 Internet & Extranet & Intranet بسترهاي در استفاده قابل و Web بر مبتني کامال 14

 اطالعات مديريت جامع راهکاري و ها سيستم کليه با يکپارچگي امکان 15

 IT کارشناسان و بزرگ کوچک، افزاري نرم هاي تيم توسط پشتيباني و توسعه قابل 16

 رافزا نرم دنياي روز هاي تکنولوژي آخرين براساس توسعه و ارتقاء قابل 17

 اطالعات و اسناد گذاري اشتراک به و تبادل استانداردهاي کليه از پشتيباني 11

 (ميالدي تقويم) انگليسي و( شمسي تقويم) فارسي هاي زبان به برداري بهره ابلق 19

 (Enterprise) بزرگ هاي سازمان در استفاده جهت شده توزيع و اليه چند ساختار و معماري 91

 

 
 


