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راهنمای الگوی کامنت دهی

این راهنما برای رای دهندگان و کامنت دهندگان است.
الگوی کامنت ایزو ،مورد استفاده رای دهندگان و کامنت دهندگان در طی فرآیند رای دهی برای ارسال
نظرات به مدیران کمیته های ایزو ،رهبران و دبیران گروه های کاری است .تایید خودکار فایل های کامنت در
زمانی که درصفحه رای گیری بارگذاری می شوند ،اجرا می گردد .کاربرهایی که فایل کامنت محتوی الگوی
پشتیبانی نشده ارسال می نمایند ،یک اعالن برای تصحیح آن دریافت می کنند ومجددا فایل اصالح شده را
قبل از بسته شدن صفحه رای گیری ارسال نمایند.
رای دهندگان و کامنت دهندگان باید همیشه از آخرین نسخه الگوی کامنت برای ارسال کامنت هایشان
استفاده نمایند .الگوی کامنت نباید هیچ تغییری یابد (بطورمثال :حذف ویا افزودن ستون ها ویا ادغام سلول
ها و)...
بهترین روش :
 همواره ازآخرین نسخه الگوی کامنت استفاده نمائید.
 از حروف کوچک برای پسوند فایل کامنت استفاده کنید.
 فقط در هر خط یک کامنت درج نمائید.
 کلیه موارد اجباری را تکمیل کنید(نوع کامنت  ،بند .).....،
 برای انتقال از یک سلول به سلول دیگراز کلید  Tabاستفاده کنید.
 جداول ،عکس های بزرگ و سایر مواردی را که در سلول ها جای نمی گیرند ،در یک فایل ورد جداگانه
قرارداده وآن رادر دسکتاپ ذخیره نموده و سپس فایل را با کشیدن و رها کردن در سلول مورد نظر وارد
کنید.
الگوی پشتیبانی نشده:
 طرح الگو را تغییر ندهید (به عنوان مثال ستون ها را اضافه یا حذف کنید).
 جدول کامنت را به چند جدول تقسیم نکنید.
 عرض سلول ها را تغییر ندهید.
 سلول ها را به صورت عمودی و افقی ادغام نکنید .بجای آن  ،به کامنت دیگر ارجاع دهید ،یا متن را
کپی کنید.
 در خارج از جدول (قبل یا بعد از آن) ،متن ،تصاویر و غیره اضافه نکنید.
 جداول را داخل سلول قرار ندهید ،درعوض آنهارادریک فایل ورد جداگانه قرارداده وفایل رادر سلول
کامنت وارد کنید.
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 از سیستم شماره گذاری خودکار استفاده نکنید ،بجای آن ،متن ساده بنویسید.
 برای مدرک از رمز محافظت استفاده نکنید.
جزئیات الگوی کامنت :
بدنه الگو:
بدنه الگوی کامنت ایزو جائی است که نظرات ومشاهداتتان را وارد می کنید.
قسمت هایی که درجدول زیر با ستاره مشخص شده اند  ،باید برای هر خط کامنت در جدول تکمیل شوند.
قسمت
* MB/NC

توصیف
 چه کسی کامنت را ارسال می نماید:اعضاء ایزو از کد کشور دوحرفی استفاده می کنند ،براساس استفاده از آدرس زیر:
https://www.iso.org/obp/ui

 سازمان های در ارتباط از اسم مخفف شده خودشان استفاده می کنند.
 کمیته های درارتباط از کمیته مرجع خودشان استفاده می کنند .
 کامنت های دبیرخانه مرکزی با  2ستاره مشخص می گردد .
شماره خط

شماره خطی را که نظر شما به آن اشاره دارد را مشخص کنید  .شماره گذاری خط به ندرت
در مدارک ایزونمایش داده می شود وبنابراین در مرتب سازی کامنت ها استفاده نمی شود .

بند  /زیر بند* بند  /فرعی را که نظر شما به آن اشاره می شود  ،بیان کنید .برای بندهای عددی  ،فقط
شماره (های) بند را وارد کنید  ،بدون هیچ گونه جمله اضافی .اگرکامنت به بیش از یک بند
اعمال میشود  ،بندها را با تفکیک خط جدا کنید  ،مانند مثال زیر:
RSB 3.1
3.3
3.5
برای بندهای غیر عددی از موارد زیر استفاده کنید:
عمومی  ،برای کامنت هایی که به کل مدرک ارجاع داده می شود.
ارائه کامنت ها در بند مقدمه.
کامنت هایی برای پیوست های .......و غیره  X,Yپیوست
پارگراف/شکل /پاراگراف (در داخل یک بند)  ،شکل یا جدول را که کامنت شما به آن اشاره دارد را  ،مشخص
کنید.
جدول
نوع کامنت*

مناسب ترین نوع کامنت را برای کامنت خود انتخاب کنید:
 Geکامنت عمومی
Teکامنت فنی
 Edکامنت ویرایشی

کامنت*

کامنت خود را در این ستون وارد کنید و دلیل آن را توضیح دهید .در این ستون یا ستون
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تغییر پیشنهادی ،موارد مختلط (جداول  ،شکل ها  ،تصاویر بزرگ) به عنوان یک فایل
جداگانه در این ستون یا ستون تغییر پیشنهادی درج گردد .
تغییر
پیشنهادی

تغییرات پیشنهادی خود را وارد کنید .

نظرات
دبیرخانه

این ستون را خالی بگذارید .این ستون مورد استفاده دبیرخانه برای تصمیم گیری درباره هر
کامنت ارائه شده است .

عنوان الگو :
عنوان الگو شامل اطالعات اصلی در مورد مدرک و  /یا پروژه مورد نظر است.
نمونه ای از یک فایل کامنت:

تایید فایل کامنت ها:
فایل کامنت ها پس از بارگذاری درصفحه رای گیری  ،توسط سیستم تایید می گردد  .تأیید ممکن است
مدتی طول بکشد (این قسمت فقط توسط رای دهندگان قابل مشاهده است ) .
پس از انجام تأیید  ،یکی از نمادهای زیر  ،در برگه اطالعات رای گیری  ،در کنار فایل کامنت بارگذاری شده ،
بسته به اینکه اعتبار سنجی موفقیت آمیز باشد یا نه  ،نمایش داده می شود.
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فایل کامنت با موفقیت بارگذاری شده است - Approve with comments :
(دارای مثلث قرمز) :فایل بارگذاری نشده است-Approve with comments :
مسایل شناسایی شده در فایل کامنت ارسالی باید قبل از بسته شدن صفحه رای گیری ،توسط فردی که فایل
را ارسال کرده ،اصالح گردد .فایل اصالح شده باید مجددا در صفحه رای گیری  ،بارگذاری

شود .

فایل کامنت پذیرفته شده اگر اصالح نشده باشد  ،در تلفیق اتوماتیک کامنت ها مردود خواهد شد ودبیرخانه
می بایستی آن را بصورت دستی وارد نماید .
اگرفایل کامنت بارگذاری شده حاوی فرمت پشتیبانی نشده باشد  ،رأی دهنده یک اعالن برای تصحیح و
بارگذاری مجدد آن قبل از بسته شدن صفحه آراء دریافت می نماید .
اعالنی که به کاربران ارسال می گردد ،در زمانیکه اعتبارسنجی فایل کامنت ها مردود می شود :
رأی دهندگان ونظردهندگان ارسال فایل کامنت با محتوای الگوی پشتیبانی نشده  ،اعالن زیر را دریافت خواهند
نمود :
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