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 kkrdi.ir     :آدرس به کانون سایت به ورود .1

 .کنیممی انتخاب را «کانون اداری اتوماسیون سامانه» گزینه ،خدمت میز قسمت در .2

  «دوعاملی ورود» گزینه انتخاب .3

 .نمایید وارد است عضویت شماره همان که را خود کاربری نام .4

 .نمایید وارد را خود رمز .5

 «تصادفی کد ارسال» گزینه انتخاب .6

 . نمایید وارد را شده پیامک تصادفی کد .7

  



 

 

 کانون اداری اتوماسیون سامانه به ورود .1

 .نمایید انتخاب را «جدید» گزینه ،صفحه باالی چپ سمت قسمت در .2

 .نمایید کلیک را «جدید نامه» گزینه .3

 .  نمایید انتخاب را «4A داخلی نامه» قالب ،شده باز پنجره در .4

 کنید. تایپ را نامه عنوان یا موضوع 

 کلید سپس کنید تایپ را شخص نام) نمایید وارد را گیرنده space باز لیست از و زده را فاصله یا 

 .(نمایید انتخاب را موردنظر شخص شده

 روی کانون سربرگ) کنید کلیک را «نامه ویرایش» گزینه word باالی از .شودمی باز شما سیستم 

 متن فقط ،احترام و سالم با زیر و کرده کلیک را نامه ویرایش یا Enable Editing گزینه ،صفحه

 .(کنید انتخاب را save گزینه word صفحه بستن موقع سپس .نمایید وارد را نامه

 .شودمی داده نمایش شما به نهایی نامه .کنید انتخاب را «امضا و تأیید» زینهگ.  5

 کنید. کلیک را «نامه نویسپیش ارجاع» گزینه.  6

 .نمایید وارد مجدداً را گیرنده  .7

 «انتقال و ارجاع» گزینه انتخاب  . 8
 

 هاشدهارسال در را آن پیگیری چنینهم و گیرنده توسط آن دریافت از اطمینان و خود ارسالی نامه توانیدمی اکنون 

 نمایید. مشاهده

  نباشد. (متن بدون) سفید برگة در و بوده نامه پایین ،امضا فرمایید دقت 

  



 

 

 کانون اداری اتوماسیون سامانه به ورود .1

 .نمایید انتخاب را «جدید» گزینه ،صفحه باالی چپ سمت قسمت در .2

 .نمایید کلیک را «جدید نامه» گزینه .3

 .نمایید انتخاب را «نفرهتک گزارش» قالب ،شده باز پنجره در .4

 (123456 شمارهبه ابالغ گزارش مثال،عنوانبه) کنید تایپ را گزارش عنوان ای موضوع  

 اصفهان استان دادگستری رسمی کارشناسان کانون محترم ریاست» عبارت) نمایید وارد را گیرنده» 

 .(نمایید انتخاب را " لیب " گزینه سپس دزنیب را فاصله ای space کلید و نموده تایپ را

 روی کانون سربرگ) کنید کلیک را «نامه ویرایش» ینهگز word باالی از .شودمی باز شما سیستم 

 قسمت در) احترام و سالم با زیر و کرده کلیک را نامه ویرایش ای Enable Editing ینهگز ،صفحه

 انتخاب را save گزینه word صفحه بستن موقع سپس ،نمایید وارد را گزارش متن فقط ، (زردرنگ

 .(کنید

 .شودمی داده نمایش شما به نهایی گزارش ؛کنید انتخاب را «امضا و تأیید» گزینه .5

 .کنید کلیک را «نامه نویسپیش ارجاع» هنیگز .6

 اب فرد شده داده نمایش لیست از سپس ،بزنید را space کلید و وارد را " بایگان " کلمه گیرنده قسمت در .7

 .نمایید انتخاب را " ارجاعات امور ایگانب " سمت

 .کنید انتخاب " گزارش تحویل جهت " نیز را ارجاع نوع .8

  «انتقال و ارجاع» گزینه انتخاب .9

در را آن پیگیری چنینهم و گیرنده توسط آن دریافت از اطمینان و خود ارسالی گزارش توانیدمی اکنون 

 .نمایید مشاهده گزارش تحویل جهت قسمت ها،شدهارسال

 نباشد (متن بدون) سفید برگة در و بوده گزارش پایین امضا فرمایید دقت  . 

  



 

 

 کانون اداری اتوماسیون سامانه به ورود .1

 .نمایید انتخاب را «جدید» گزینه ،صفحه باالی چپ سمت قسمت در .2

 نمایید. کلیک را «جدید نامه» گزینه .3

 .نمایید انتخاب را ...« یا نفرهسه یا دونفره گزارش» هایقالب از یکی ،شده باز پنجره در .4

 (123456 شمارهبه ابالغ گزارش ،مثالعنوانبه) کنید تایپ را گزارش عنوان یا موضوع  

 را «اصفهان استان دادگستری رسمی کارشناسان کانون محترم ریاست» عبارت) نمایید وارد را گیرنده 

 .(نمایید انتخاب را " بلی " گزینه سپس بزنید را یا فاصله space کلید و نموده تایپ

 روی کانون سربرگ) کنید کلیک را «نامه ویرایش» هنیگز word صفحه باالی از .شودمی باز شما سیستم، 

 ، (زردرنگ قسمت در) احترام و سالم با زیر و کرده کلیک را نامه ویرایش ای Enable Editing گزینه

 (.کنید انتخاب را save گزینه word صفحه بستن موقع سپس .نمایید وارد را گزارش متن فقط

 .  شودمی داده نمایش شما به نهایی گزارش .کنید انتخاب را «امضا و تأیید» گزینه .5

 .کنید کلیک را «نامه نویسپیش ارجاع» ینهگز .6

 space کلید سپس کنید تایپ را شخص نام) کنید وارد را هیئت اعضای سایر اسامی ای اسم ،گیرنده قسمت در .7

 .(نمایید انتخاب را موردنظر شخص شده باز لیست از و زده را فاصلهیا 

 .نمایید انتخاب " امضا جهت " نیز را ارجاع نوع .8

 تعیین نیز را هیئت عضو کارشناسان سایر توسط (امضا) پاسخ مهلت حتی و فعال را کوتاه پیام قسمت توانیدمی .9

 .کنید

 .کنید کلیک «افراد سایر به جدید ارجاع افزودن» گزینه روی بر .10

 با فرد شده داده نمایش لیست از سپس ،بزنید را space کلید و وارد را " بایگان " کلمه گیرنده قسمت در .11

 .نمایید انتخاب را " ارجاعات امور بایگان " سمت

 .نمایید انتخاب " گزارش تحویل جهت " نیز را ارجاع نوع .12

 «انتقال و ارجاع» گزینه انتخاب .13

در را آن پیگیری چنینهم و گیرنده توسط آن دریافت از اطمینان و خود ارسالی گزارش توانیدمی اکنون 

 نمایید. مشاهده امضا جهت قسمت در طورهمین و گزارش تحویل جهت قسمت ها،شدهارسال

 مطالعه و باز را گزارش ،امضا جهت قسمت ،خود کارتابل در ،شده خود اتوماسیون وارد باید ،هیئت اعضای سایر 

 نمایند. کلیک «امضا و تأیید» گزینه روی بر سپس و نموده

 نباشد (متن بدون) سفید برگة در و بوده گزارش پایین امضاها فرمایید دقت. 



 

 

 

 کانون اداری اتوماسیون سامانه به ورود .1

 نمایید. انتخاب را «جدید» گزینه ،صفحه باالی چپ سمت قسمت در .2

 ید .یرا کلیک نما« جریان کار جدید »گزینه  .3

 .کنید کلیک «کارشناسان یندهایآفر» روی بر ،شده باز پنجره در .4

 .  نمایید انتخاب را «مرخصی فرایند» گزینه .5

 کلیک کنید. را صفحه پایین در «ارسال و ثبت» گزینه ،مرخصی فرم پرکردن از پس .6

 نمایید انتخاب تقویم از را مرخصی پایان و شروع تاریخ  . 

 کنید. کلیک «ادامه» گزینه روی بر شده باز پنجره در .7

  



 

 کانون اداری اتوماسیون سامانه به ورود .1

 .  نمایید انتخاب را «جدید» گزینه ،صفحه باالی چپ سمت قسمت در .2

 نمایید. کلیک را «جدید کار جریان» گزینه .3

 .کنید کلیک «کارشناسان یندهایآفر» روی بر ،شده باز پنجره در .4

 نمایید. انتخاب را «صالحیت افزایش ندآیفر» گزینه .5

 .کنید کلیک را صفحه پایین در «ارسال و ثبت» گزینه ،فرم پرکردن از پس .6

 شودمی داده نمایش کارشناس نشده اخذ و شده اخذ هایصالحیت از لیستی ،فوق فرم در. 

 .کنید کلیک «ادامه» گزینه روی بر شده باز پنجره در .7

  



 

  کانون اداری اتوماسیون سامانه به ورود .1

 نمایید. انتخاب را «جدید» گزینه ،صفحه باالی چپ سمت قسمت در .2

 نمایید. کلیک را «جدید کار جریان» گزینه .3

 .  کنید کلیک «کارشناسان یندهایآفر» روی بر ،شده باز پنجره در .4

 نمایید. انتخاب را «دستمزد فیش ثبت یندآفر»گزینه  .5

 نمایید. وارد را الزم اطالعات سپس و گرفته نظر در را زیر نکات ابتدا ،فرم شدن باز از پس .6

 اصفهان استان دادگستری رسمی کارشناسان کانون " حساب به باید حتماً ثبت جهت موردنظر فیش " 

 . باشد

 بخوانید. قبض شده نویسیماشین قسمت از حتماً را قبض سریال و فیش تاریخ ،فیش مبلغ 

 نماییدن وارد را عدد از قبل صفرهای ،بود شده شروع ،صفر چند یا یک با قبض سریال اگر. 

 کنید. کلیک «ارسال و ثبت» گزینه روی بر نهایت در .7

 درستیبه سیستم در فیش ثبت یعنی باشد کارشناس خود از غیر شخصی نام ،کارمند نام اگر شده باز پنجره در .8

 نام ،کارمند نام کهدرصورتی .گرددمی ارسال مالی واحد برای فیش  ،«ادامه» گزینه انتخاب با و است گرفتهصورت

 مرحله» گزینه ،پنجره باالی در باید بنابراین ؛ است نشده وارد درستیبه فیش اطالعات یعنی ،باشد کارشناس خود

 .نمایید ثبت مجدداً و تصحیح را فرم اطالعات و کرده کلیک را« قبل

 

 صفحه راست سمت) «کار جریان پیشخوان» قسمت در را مالی واحد به فیش ارسال صحت از اطمینان توانیدمی 

 نمایید. حاصل ، «هاشدهارسال» قسمت در ، (اتوماسیون

 تاریخ» ، «فیش مبلغ» درج در اشتباه دلیلبه ، «کار جریان کارتابل در فیش اصالح» بر مبنی دریافتی پیامک 

 .است مجدد ارسال و اصالح مستلزم که می باشد «قبض سریال» یا و «فیش

  



 

 

 کانون اداری اتوماسیون سامانه به ورود .1

 قطعه یک شکل به گزینه این) نمایید انتخاب را «هاسیستم زیر» گزینه ،صفحه باالی چپ سمت قسمت در .2

 (.است پازل از

 نمایید.  انتخاب صفحه باالی در را «هاگزارش داشبورد» گزینه .3

 . کنید انتخاب را «کارشناسی ابالغ گزارش» به مربوط «گزارش اجرای» گزینه ،صفحه پایین در .4

 .کنید کلیک «گزارش» گزینه روی بر و کرده انتخاب تقویم از را پایان و شروع تاریخ .5

 .آیددرمی نمایش به شدهتعیین زمانی بازه در هاابالغ از فهرستی ،صفحه چپ سمت در .6

 .است مشاهدهقابل ابالغ مضمای ،آن روی بر کلیک با که شودمی دیده+  عالمت ،ابالغ هر کنار .7

  



 

 

 کانون داریا اتوماسیون سامانه به ورود .1

گزینه به شکل یک قطعه  این) نمایید انتخاب را «هازیرسیستم» گزینه ،صفحه باالی چپ سمت قسمت در .2

 .(از پازل است

 نمایید. انتخاب صفحه باالی در را «هاگزارش داشبورد» گزینه .3

 کنید. انتخاب را «کارشناس دستمزد گزارش» به مربوط «گزارش اجرای» گزینه ،صفحه پایین در .4

 کنید. کلیک گزارش گزینه روی بر و کرده انتخاب تقویم از را پایان و شروع تاریخ .5

 می باشد . مشاهدهقابل صفحه چند یا یک در واریزی هایفیش .6

  است. شده داده نمایش ازمج صورتبه فیش هر اطالعات 


