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بخش خصوصی  بتوان اندیشیدن به مسائل سازمانی و روش های انجام کار را در سازمان های موجود دربرای این که 

) اعم از : شرکت , بنگاه , تجارتخانه  ,(  mild & medium)  "کوچک و متوسط"واحدهای فعال اقتصادی بخصوص 

به ( فعال)که خوشبختانه در این زمینه نرم افزارهای تخصصی  کار با, کارگاه , فروشگاه و ... ( رواج داد الزم است 

هزینه انتقال تکنولوژی به داخل د را آسان سازی و روتین کرده و ندر دسترس می باش( نصبدانلود و برای )رایگان 

 داد . این موسسات را کاهش 

انسانی در مقایسه عملیاتی توان و گنجایش حافظه  ؛یدن به مسائل شیوه و بستر اندیشیدن بایستی فراهم گردد برای اندیش

مدل طبقه بندی , ؛ با گنجایش و حافظه عملیاتی دستگاه های ساخت بشر )رایانه و ماشین حساب و ... ( اندک است 

 و جایگاه ها به ذهن یاری می رسانند . , موقعیت نگاه داشتن پارامترها سازی و الگوهای تصویری برای 

) دیاگرام , برای ترسیم چارت های سازمانی و انواع دیگری از این محصوالت  "ویژیو"نرم افزار  :در این راستا 

 . مناسب می باشد فلوچارت و ... ( 

عات چندانی در رابطه با با ویژیو نیازی به داشتن اطال(   organizational chart)برای ترسیم چارت سازمانی 

 کار با آن نمی باشد . نحوه 

نیاز به صرف هزینه و وقت چندانی برای تهیه اطالعات مورد نیاز چارت نمی باشد , با شیوه پیشنهادی زیر همچنین 

پست ها و جایگاه های سازمان , معموال , در نرم افزار های محاسبه حقوق و دستمزد یا کارت و اسامی اطالعات زیرا 

( به اکسل  exportکه قابل انتقال و ارسال ) و کارگزینی یا سایر نرم افزارهای اداری مالی ساعت زن الکترونیکی 

 ردازش می شوند , موجود است . و یا فرم های متفرقه اداری مالی که معموال با اکسل تهیه و پمی باشند , 

 : چندان زمان نمی برد نیز به صورت دستی  با فرمت زیرتهیه جدولی , حتی , در غیر این صورت 
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( import data)گزینه چارت سازمانی می توان از روش دریافت اطالعات از خارج نرم افزار ویژیو پس از آن در 

 استفاده نمود و با هدایت ویزارد های موجود در نرم افزار به نتیجه دلخواه رسید : 

 

 سپس در محیط نرم افزار می توان نحوه و استیل نمایش چارت را ادیت نمود : 
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با استفاده از تنظیماتی که کاربران به تدریج با آن آشنا خواهند شد انواع دیگری از قالب های موجود مورد بهره برداری 

 خواهند گرفت . 

ک نرم یامکان راه اندازی و بهره برداری از , ای اما مهم این است که با این شیوه یک واحد بدون پرداخت هزینه 

 افزار تخصصی را یافته است . 

  

 

 که به رایگان از اینترنت قابل بهره برداری می باشد :فارسی کار با این نرم افزار راهنماهای 

   exe2016http://download.learninweb.com/visio.از سایت "ِلرن این ِوب"      

  http://riazisara.ir/post/1743 و فایل  راهنمای فارسی از آدرس : 

 از سایت "کالج پروژه " به آدرس زیر : و

  http://collegeprozheh.ir/wp-content/uploads/2015/11/Visio2010-learning-

www.collegeprozheh.ir_.rar 

 و ... 

 . ودر ویرایش چارت تهیه شده از آن ها بهره ببریدمی توانید راهنماهای فارسی موجود را دانلود کرده 

http://download.learninweb.com/visio2016.exe

