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مرکز مدیریتگزینه های فعال و کاربردی در 

اشخاص شناسایی شده•
کاربران•
ساختار سازمانی•
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پرسنلیگزینه های فعال و کاربردی در 

آرشیو اطالعات پرسنل•
آرشیو مرخصی ها•
آرشیو ماموریتها•
درخواست مرخصی دسته ای•
دکمه -آرشیو مرخصی ها•

(کارگزین)محاسبه مجموع مرخصی ها: مشاهده گزارش پویا
(کارگزین)تاییدیه مرخصی-مرخصی-منوی گزارشات•
(کارگزین)گزارشات دپارتمان یا قسمت کاری-منوی پیشخوان•
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حضوروغیابگزینه های فعال و کاربردی در 

تعریف شرایط کاری فردی•
: تصحیح اطالعات فردی•

ه کدام دستگاو در کدام مرکز بررسی اینکه فرد در 
.کارت زده است

:محاسبه منابع اطالعاتی•
وفرد قبل از گرفتن هر گزارش نیاز است که برای 

.شودمحاسبه زده مورد نظر محدوده زمانی 
گزارشات قسمت کاری-منوی پیشخوان•

4



تعاریف اولیه

5

تعریف نام شخصپرسنلیپرونده تعریفکارت حضوروغیابتعریف 

تعریف –مرکز مدیریت 
شخص شناسایی شده

نام و نام خانوادگی-1
ملیکد -2

تعریف پرونده پرسنلی-پرسنلی
حتما باید درج )شخص شناسایی شده -1

(گردد تا به ساختار سازمانی متصل گردد
حتما باید درج گردد تا با شخص)کد ملی-2

(شناسایی شده اتصال یابد
دیت دستی آپدیت نشود، با آپ)پست محوله-3

اتیک شخص شناسایی شده این فیلد باید اتوم
.(جایگزین گردد

واحد عملیاتی -4
گروه مرخصی و ماموریت-5

تعریف -حضوروغیاب
شماره کارت

شماره کارت طبق -1
استاندارد واحد

تاریخ موثر-2
گروه: عملکرد-3
گروه کاری-4

تعریف سمت سازمانی

تعریف دپارتمان و-مرکز مدیریت
تعریف سمت

نام دپارتمان و ترتیب-1
ال به نام و ترتیب و اتص: تعریف سمت-2

شخص حقیقی یا کارمند
روه تعیین گ-راست کلیک روی سمت-3

کارمندی
دکمه گروه دسترسی-4



شدهشخص شناسایی تعریف 
ملیکد -2خانوادگی  نام و نام -1
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کاربرتعریف
3072=پیوستسقف فایل و -2اتصال به شخص شناسایی شده -1
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کاربرتعریف
دسترسیدکمه گروه -3
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کاربرتعریف
کاربریدکمه گروه -4
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سمتتعریف دپارتمان و تعریف 
ترتیبنام دپارتمان و -1
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سمتتعریف دپارتمان و تعریف 
کارمندنام و ترتیب و اتصال به شخص حقیقی یا : تعریف سمت-2
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تعریف دپارتمان و تعریف سمت
کارمندیگروه تعیین -سمتراست کلیک روی -3
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سمتتعریف دپارتمان و تعریف 
دسترسیدکمه گروه -4
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پرسنلیتعریف پرونده -پرسنلی
(حتما باید درج گردد تا به ساختار سازمانی متصل گردد)شخص شناسایی شده -1

(حتما باید درج گردد تا با شخص شناسایی شده اتصال یابد)کد ملی-2
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تعریف پرونده پرسنلی-پرسنلی
.(دستی آپدیت نشود، با آپدیت شخص شناسایی شده این فیلد باید اتوماتیک جایگزین گردد)پست محوله-3

واحد عملیاتی -4
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پرسنلیتعریف پرونده -پرسنلی
ماموریتگروه مرخصی و -5
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شماره کارتتعریف -حضوروغیاب

شماره کارتتعریف -حضوروغیاب•
شماره کارت طبق استاندارد واحد-1
تاریخ موثر-2
گروه: عملکرد-3
گروه کاری-4
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چارت ارتباطی اطالعات نرم افزارهای دیدگاه
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حضوروغیابکارت 

اشخاص شناسایی شده

ساختار سازمانی

پرسنلیپرونده 

پرسنلیپرونده 

نام کاربری

ساختار سازمانی



ورود فرد جدید به سازمان

در یکی ممکن است فرد دو سمت داشته باشد ولی-با درج سمت سازمانی.)نامه درخواست توسط فرد تکمیل و به ریاست مرکز ارائه می شود•
(نیاز به مکاتبات باشد

(سمت مندرج در نامه درخواست)دستور رئیس مبنی بر لزوم تعریف مکاتبات برای سمت فرد •

که رابط اتوماسیون انجام می دهدکاری نرم افزار

*کدملیتعریف نام و نام خانوادگی و درج اشخاص شناسایی شده-مرکز مدیریت

واستنام کاربری با تایید رئیس مبنی بر نیاز فرد به مکاتبات در سمت مندرج درنامه درختعریف کاربران-مرکز مدیریت

سمت جدید به کاربرانتصاب ساختار سازمانی-مرکز مدیریت

تعریف پرونده پرسنلی جدید پرسنلی

(باتوجه به استاندارد ارائه شده)کردن شماره کارت جدیداضافه حضوروغیاب
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به طور کامل2به واحد 1انتقال فرد از واحد 
(برای مثال از موسوی به بهشتی)

بهشتی موسوی نرم افزار

سمت جدیدانتصاب سمت بالتصدی شود ساختار سازمانی-مرکز مدیریت
کاتبات در یا فعالسازی کاربری با تایید رئیس مبنی بر نیاز فرد به متعریف

یر محدوده پیام به ستاد جهت تغی-اگر فرد قبال نام کاربری داشته)سمت جدید
(دسترسی کاربر

کاربرحذف کاربران-مرکز مدیریت

ستاد جهت تغییر واحد عملیاتی به این واحدپیام به غیرفعال کردن پرونده پرسنلی
ذف بدون ح-(باتوجه به استاندارد ارائه شده)کردن شماره کارت جدیداضافه

شماره قبلی حضوروغیاب
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تهیه گزارش کارانه یا محاسبه روزهای مرخصی فرد-تهیه گزارش تاییدیه مرخصی تا تاریخ پایانکار فرد: 1کارگزین واحد •
.نام فرد در گزارشات سازمان نخواهد آمد..بعد از غیرفعال کردن فرد: نکته



خروج فرد بطور کامل از سازمان
(بازخرید-بازنشستگی-ماموریت یا مرخصی طوالنی مدت)

نامه پایان کار•

که رابط اتوماسیون انجام می دهدکاری نرم افزار

- اشخاص شناسایی شده-مرکز مدیریت

نام کاربریحذف کاربران-مرکز مدیریت

بالتصدی کردن سمت ساختار سازمانی-مرکز مدیریت

فردغیرفعال کردن پرونده پرسنلی پرسنلی

- حضوروغیاب
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تغییر وضعیت استخدامی فرد

حکم رسمی•

که رابط اتوماسیون انجام می دهدکاری نرم افزار

- اشخاص شناسایی شده-مرکز مدیریت

- کاربران-مرکز مدیریت

- ساختار سازمانی-مرکز مدیریت

محاسبه مانده مرخصی تا تاریخ مذکور و بعد تغییر گروه مرخصی و تاریخ موثر پرسنلی

- حضوروغیاب
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فرد در دو واحد همزمان کار می کند
(برای مثال موسوی و بهشتی)

بهشتی موسوی نرم افزار

سمتانتصاب انتصاب سمت ساختار سازمانی-مرکز مدیریت

نیاز فرد به یا فعالسازی کاربری با تایید رئیس مبنی برتعریف
پیام -اگر فرد قبال نام کاربری داشته)مکاتبات در سمت جدید

(به ستاد جهت تغییر محدوده دسترسی کاربر

بر نیاز فرد تعریف یا فعالسازی کاربری با تایید رئیس مبنی
اگر فرد قبال نام کاربری)به مکاتبات در سمت جدید

(اربرپیام به ستاد جهت تغییر محدوده دسترسی ک-داشته
کاربران-مرکز مدیریت

-
قوق تخصیص واحد عملیاتی برای مرکزی که فرد از آنجا ح

می گیرد پرسنلی

اگر طول شماره کارت)کردن شماره کارت مرکز موسویاضافه
بدون حذف شماره قبلی-(همخوانی داشته باشد

تخصیص شماره کارت حضوروغیاب
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. رددواحد اول قابل تعریف در دستگاه تایمکس واحد دوم باشد بهتر است همان شماره کارت تعریف گ( طول شماره کارت)استاندارد اگر •



ماموریت-تب گروه مرخصی: پرسنلی
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چون تاریخ محاسبه اول ماه درج گردیده، میزان مرخصی آن ماه باید به روز و ساعت، . شروع بکار کرده است1396این فرد در سال •
.دستی اضافه شود



گزارش تاییدیه مرخصی
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.درج گردد1397فروردین 1: مانده تا تاریخ حتما باید 97به 96جهت محاسبه مرخصی انتقالی از سال •



گزارش تاییدیه مرخصی
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تنظیمات محاسبه مانده مرخصی تا تاریخ مشخص•



ادغام شخص شناسایی شده تکراری
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تعریف امضا برای معاونین

28

(در وب سایت دانشگاه)پرکردن فرم امضا توسط متقاضی1.

کاربران به نام فرد-و بارگذاری در مرکز مدیریت( در وب سایت دانشگاه)طبق راهنما امضا pngتهیه فایل 2.

برای فرد با امضای ریاست واحد به ستاد دانشگاه( داخلی–با ذکر ارسالی )ارسال نامه جهت اعمال دسترسی امضا 3.



تفویض اختیار
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تعریف قوانین انتقال مستندات

30

پوشه ای برای آرشیو در نظر گرفته می شود1.

ل می با مشخصات داده شده به آن پوشه منتق( یا نامه ها)پیامها بعد از انجام تنظیمات کلیه 2.
.یادآوریها دیده نخواهد شدشود و در 



تعریف قوانین انتقال مستندات
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تعریف گزینه های درخواست مرخصی
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مانده مرخصی تا به امروز امسال+ مرخصی سال قبلمانده : کنونی

 مرخصی -( روز مرخصی ساالنه30+ مرخصی سال قبلمانده : )استفادهقابل
استفاده شده امسال

فاده به علت تعریف مرخصی در سیستم این گزینه با قابل است: ذخیره شده
(به جز در ماه اسفند)همیشه یکسان خواهد بود

ه ماند(=که در اسفند عددی برایش ظاهر می شود: )قابل استفاده سال آینده
روز فروردین سال آینده2.5+مرخصی سال



مشاهده مانده مرخصی توسط خود فرد
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نامه گروهی( دریافت)ارسال
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پیام گروهی( دریافت)ارسال

35

د تماس با واح: دریافت پیامهای گروهی ستاد•
جهت اضافه کردن .... رفاه، روابط عمومی یا 

نام فرد در گروه کاربریشان



درخواست فراموشی کارت پرسنل

36

گیرنده پیشنویس برای مدیر مستقیم•
امضا کننده مدیری که مرخصی ها را تایید می کند•
تم گیرنده نهایی، فردی که فراموشی کارت را در سیس•

...(نگهبان یا کارگزین یا )ثبت می کند



ثبت درخواست فراموشی کارت
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تفرم پیشنویس بعد از امضا در دست کارگزین برای ثب



کردن نامه هایا پیام ها  به تاریخ در کارتابلمرتب 
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فعال نبودن کارتابل مکاتبات:  اشکاالت

مواردی که رابط اتوماسیون چک میکند نرم افزار

- اشخاص شناسایی شده-مرکز مدیریت

- کاربران-مرکز مدیریت
.نام کاربری فرد به سمتی در ساختار سازمانی مرکز متصل شده باشد

(راست کلیک روی سمت.)گروه کارمندی برای سمت تعیین شده باشد
.دسترسی اتوماسیون مرکز به سمت فرد اختصاص داده شده باشدگروههای

ساختار سازمانی-مرکز مدیریت

- پرسنلی

- حضوروغیاب
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فعال نبودن کارتابل مکاتبات:  اشکاالت
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ندیدن کارمندان دیگر مرکز در ارسال نامه یا پیشنویس،:  اشکاالت
ندیدن الگوی نامه مرکز

مواردی که رابط اتوماسیون چک میکند نرم افزار

- اشخاص شناسایی شده-مرکز مدیریت

- کاربران-مرکز مدیریت
(راست کلیک روی سمت. )گروه کارمندی برای سمت تعیین شده باشد

.دسترسی اتوماسیون مرکز به سمت فرد اختصاص داده شده باشدگروههای ساختار سازمانی-مرکز مدیریت

- پرسنلی

- حضوروغیاب

:فرد در کارتابل خود
در اطالعات اصلی انتخاب می شود؟کارمندو دبیرخانهآیا گزینه —در ارسال نامه یا پیشنویس

.آن واحد را انتخاب نمایددبیرخانهبرای دیدن افراد هر واحد باید ..ممکن است در واحدهای مختلف دارای سمت باشد•
کارمندا در برای امضای نامه یا دیدن نام دیگر مدیران باید سمت موردنظر ر...ممکن است فرد یک سمت ریاست و یک سمت کارشناس داشته باشد•

.انتخاب نماید
41



موارد مهم در ارسال پیشنویس

42

رعایت نکردن ترتیب در پرکردن اطالعات باعث می شود . خواهد بودDبه Aپرکردن باکسهای ارسال پیشنویس از سمت راست ترتیب •
.که در باکس گیرندگان فردی مشاهده نشود



فعال نبودن کارتابل پیام:  اشکاالت

مواردی که رابط اتوماسیون چک میکند نرم افزار

- اشخاص شناسایی شده-مرکز مدیریت

.دسترسی مرکز به نام کاربری فرد اختصاص داده شده باشدگروههای کاربران-مرکز مدیریت

- ساختار سازمانی-مرکز مدیریت

- پرسنلی

- حضوروغیاب
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ندیدن کارمندان دیگر مرکز در ارسال پیام:  اشکاالت

مواردی که رابط اتوماسیون چک میکند نرم افزار

- اشخاص شناسایی شده-مرکز مدیریت

.گروههای کاربری برای نام کاربری فرد تعیین شده باشد
.دسترسی مرکز به نام کاربری فرد اختصاص داده شده باشدگروههای کاربران-مرکز مدیریت

- ساختار سازمانی-مرکز مدیریت

- پرسنلی

- حضوروغیاب
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...(درخواست مرخصی و)فعال نبودن پیشخوان:  اشکاالت

مواردی که رابط اتوماسیون چک میکند نرم افزار

(ن کدملییکی با کدملی و یکی بدو-فرد دارای دو ردیف نباشد.)نام فرد با کدملی تعریف شده باشد اشخاص شناسایی شده-مرکز مدیریت

.باشدنام کاربری به همان شخص شناسایی شده دارای کدملی متصل کاربران-مرکز مدیریت

.دسترسی حضوروغیاب مرکز به سمت اختصاص داده شده باشدگروههای ساختار سازمانی-مرکز مدیریت

.پرونده فرد فعال باشد
!یکبار شخص شناسایی شده را آپدیت کنید

.پست محوله به سمت موردنظر متصل شده باشد<---بعد 
پرسنلی

.برای فرد شماره کارت تعریف شده باشد حضوروغیاب

:بررسی کارتابل فرد
.با سمتی که در پرونده پرسنلی تعریف شده یکسان باشد( تنظیمات شخصی-عمومی)سمت پیش فرض•
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ارتباط گزینه ها در فعال نبودن پشخوان

46

حضوروغیابکارت 

اشخاص شناسایی شده

پرسنلیپرونده 
نام کاربری

ساختار سازمانی

دو شخص شناسایی شده نداشته باشد

ه نام کاربری به همان شخص شناسایی شد
.دارای کدملی متصل باشد

پرونده پرسنلی به همان شخص 
شناسایی شده دارای کدملی متصل

.باشد

دسمت فرد در دارای گروه دسترسی حضوروغیاب باش دبرای فرد شماره کارت تعریف شده باش



...درخواست مرخصی وندیدن نام مدیر واحد در ارسال :  اشکاالت

:فردبررسی کارتابل 
.با سمتی که مجاز به ارسال مرخصی به آن مدیر می باشد یکسان باشد( تنظیمات شخصی-عمومی)سمت پیش فرض•
(اگر دسترسی مدیر تایید دپارتمان باشد.)سمت فرد در دپارتمانی باشد که مدیر قرار دارد•

:ساختار سازمانیدرمدیربررسی دسترسی سمت 
(دپارتمان یا قسمت کاری مهم است.)داشته باشد... گروههای دسترسی تعریف شده در سمت مدیر، اجازه تایید درخواست مرخصی یا •
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تکراری بودن کدملی در پرسنلی:  اشکاالت

:فرد که غیرفعال شدهپیدا کردن پرونده 
تیک گزینه جستجوی افراد فعال و غیرفعال+ برای جستجوی فرد گزینه ذره بین: پرونده در محدوده دسترسی شما است•

.هر دو فیلد خالی ست شود: و شرایط 
پیام به ادمین اصلی در ستاد دانشگاه و ارسال نام و نام خانوادگی و کدملی فرد: نیستدر محدوده دسترسی شما پرونده •
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خطاهای محاسبه منابع اطالعاتی:  اشکاالت
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.کاری فردی تعریف نشده است و یا تاریخ موثر شرایط کاری بعد از روز شروع دوره کاری می باشدشرایط -1

(  االن در سیستم کنترل می شود.)درخواست ماموریت یا مرخصی شروع و پایان برعکس درج شده استتاریخ یا ساعت، در-2



نبودن دکمه ارجاع در نامه ای که قصد ارجاعش را داریم:  اشکاالت
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فعال نخواهد بوددکمه ارجاع در اینصورت . ، جستجو و باز شودجستجو و گزارشگیری نامه-ابزاراگر نامه ای از طریق.
ونامه های آرشی-ابزاربنابر این برای جستجو از مسیر . ارجاع نامه تنها برای نامه هایی که به کارتابل خود شخص آمده است فعال می گردد•

. استفاده شودشخصی
را  جستجو چون گزینه آرشیونامه های شخصی، کارتابل نامه های سمت پیش فرض.درست تنظیم شده باشدسمت پیش فرضحتما باید •

.می کند



پیدا نکردن اسم شخص در تفویض اختیار:  اشکاالت
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ی  و گروه محدوده دسترسهر دو شخص را جستجو کرده و کاربران-مرکز مدیریتاگر نام شخصی در تفویض اختیار کس دیگری پیدا نشد، باید در 
.هر دو را یکسان تعریف نمودکاربری



ز نامه در سایز هماهنگ نشان داده نمی شود و همینطور با سایpdfفایل :  اشکاالت
درست پرینت نمی شود
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