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 6  از    1 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

 

 :اشخاص شناسایی شدهتعریف  -1

 درج گردند( کد ملیاشخاص شناسایی شده)حتما با -مرکز مدیریت

  فیلدهای مهم:

 نام و نام خانوادگی 

 کد ملی 

 
 

 :سازمانیساختار اختصاص سمت در  -2

 ساختار سازمانی-مرکز مدیریت

  فیلدهای مهم:

 عنوان 

 ترتیب 

 کاربران مرتبط با کارمند یا شخص حقیقی 

 تکمیل تب دسترسی ها 

 اختصاص گروههای دسترسی 
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 این فرد افزوده شود. کاربران مرتبط با کارمنداگر شخص دارای کارتابل و نام کاربری می باشد باید در بخش 

 
 

 متصل گردد. حقیقیشخص و اگر دارای کارتابل نمی باشد حتما باید به 
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 اضافه  -آرشیو اطلاعات پرسنل: نرم افزار پرسنلیتعریف افراد در  -3

 1تب شخصی تکمیل 

  فیلدهای مهم:

 نام و نام خانوادگی 

 کد ملی 

 )کد پرسنلی)همان کدملی درج گردد 

  تعریف شده باشد در اینجا نمایان می گردد( اشخاص شناسایی شدهاتصال پرسنل به شخص)اگر فرد در 

 

 
 

 :1تب استخدامی تکمیل 

  فیلدهای مهم:

 تاریخ استخدام 

 قسمت کاری محوله 

  سمتی اختصاص داده شده باشد، عنوان سمت در اینجا نمایان  ساختار سازمانیپست محوله)اگر به شخص در

 می گردد(
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 واحد عملیاتی 

 

 
 

 تکمیل تب مرخصی و ماموریت:

  فیلدهای مهم:

  پاس شیر و مرخصی بانوان دقت شود(گروه مرخصی)در تخصیص گزینه های 

 تاریخ محاسبه 

 به راهنمای تهیه مانده مرخصی مراجعه گردد( سالهای قبل، تکمیل جدول با توجه به گزارشات مانده مرخصی(

 .اگر فرد دارای سابقه خدمتی می باشد
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 :نرم افزار حضور و غیابتعریف افراد با شماره کارت در  -4

 رحضو افزار نرم در آنها برای کارت شماره بعد و سرچ را افراد تک تک باید اند شده پرسنلی تعریفحال که همه افراد در 

 شود. اضافه غیاب و

  فیلدهای مهم:

 )تاریخ موثر)بهتر است زمان تعریف اثر انگشت یا کارت فرد در دستگاه تایمکس درج گردد 

 شماره کارت فرمت -اختصاص داده شده است)همان شماره ای که در دستگاه تایمکس برای فرد شماره کارت

 استاندارد ارائه شده از طرف مدیریت فناوری اطلاعات ، در سیستم درج گردد( حتما باید باواحدها 

 گروه کاری 

  درج می گردد( گروهعملکرد)گزینه 
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 .بوددر دسترس خواهد گزارشات در کارتابل فرد فعال و  پیشخوانقسمت اگر مراحل درست تنظیم گردد 

 


