
 

 

        

 اقدامات لازم برای افرادی که از سازمان خارج می شوند  آموزشفرم 

 تاریخ:
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 71/08/7316  تاریخ تدوین: فناوری اطلاعاتواحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

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

 :افرادی که از سازمان خارج می شوند 

 فرد بازنشسته می شود .1

 فرد به ماموریت آموزشی می رود .2

 فرد پایان طرح دارد .3

 می یابدکامل فرد به واحد دیگر انتقال  .4

 اداری اعمال گردد.در چهار مورد بالا باید موارد زیر در سیستم 

 نرم افزار پرسنلی:

 :برداشته شود تا دیگر نام فرد در گزارشات واحد ظاهر  فعالباید تیک گزینه  1تب استخدامی در  فرد بازنشسته می شود

 نگردد.
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 :به صورت  تب مرخصی و ماموریتبعد از برگشت از ماموریت آموزشی، اعداد در  فرد به ماموریت آموزشی می رود

 باید به روز برگشت از ماموریت آپدیت گردد. تاریخ محاسبهدستی محاسبه و تغییر یابند. 

 

 فعال، تیک گزینه  1تب استخدامی بعد از محاسبه و گرفتن کلیه گزارشات مورد نیاز باید در  :فرد پایان طرح دارد 

 برداشته شود تا دیگر نام فرد در گزارشات واحد ظاهر نگردد.

  غییر تبه ادمین سیستم، درخواست  شخص با درج نام و کدملی: با ارسال پیام می یابدکامل فرد به واحد دیگر انتقال

 صورت گیرد.واحد عملیاتی 
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 حضور و غیاب:نرم افزار 

تایمکس برای کارمندان واحد خود  لازم است کلیه رابطین یک لیست از اسامی و شماره کارتهای تعریف شده در دستگاه

تغییرات و جابجایی پرسنل را در این فایل اعمال و ذخیره نمایند. از اختصاص شماره داشته باشند.  فایل اکسلدر قالب 

و به هیچ وجه شماره کارتی را برای  گردد. جداً خودداری کارتهای افراد بازنشسته، یا کسانی که از واحد منتقل شده اند،

 .اختصاص ندهند) در صورت کمبود تعداد شماره کارتها اشکالی ندارد(دو نفر 

  :به عنوان غیرفعال ثبت خواهد شد. لیست اکسلشماره کارت این فرد در فرد بازنشسته می شود 

  :هیچ تغییری در سیستم داده نخواهد شد.فرد به ماموریت آموزشی می رود 

  :به عنوان غیرفعال ثبت خواهد شد. لیست اکسلشماره کارت این فرد در فرد پایان طرح دارد 

  :د در جدید بای شماره کارت بعد از محاسبه و گرفتن کلیه گزارشات مورد نیاز،فرد به واحد دیگر انتقال کامل می یابد

  دستگاه تایمکس و در سیستم تعریف گردد.

 

  اگر طول شماره کارت واحد اول، کمتر از طول شماره کارتهای واحد دوم باشد)قابلیت  :کار می کندواحد  در دوفرد

آنگاه تنها کافی است همان شماره کارت واحد اول در دستگاه تایمکس واحد دوم  دستگاه تایمکس واحد دوم را دارد(،تعریف در 

 .گرددتعریف 
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 :مکاتبات ادارینرم افزار 

  :فرم ارسال فرم حذف کاربرواحد مربوطه سمت از فرد گرفته شود. طی  ساختار سازماندر فرد بازنشسته می شود (

)گزینه بازنشسته  نام کاربری اتوماسیون شخص حذف گردد. .ر الگوی نامه ها( به ادمین سیستمتعریف اکانت اتوماسیون د

 تیک زده شود.(

 

 گزینه بازنشسته باید تیک زده شود.
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  :ارسال فرم حذف واحد مربوطه سمت از فرد گرفته شود. طی  ساختار سازماندر فرد به ماموریت آموزشی می رود

در )نام کاربری اتوماسیون شخص حذف گردد.) فرم تعریف اکانت اتوماسیون در الگوی نامه ها( به ادمین سیستم، کاربر

 مدت..... رفته است(پایین فرم توضیح داده شود که فرد به ماموریت آموزشی به 

  :فرم تعریف ارسال فرم حذف کاربرواحد مربوطه سمت از فرد گرفته شود. طی  ساختار سازماندر فرد پایان طرح دارد (

اکانت اتوماسیون در الگوی نامه ها( به ادمین سیستم، نام کاربری اتوماسیون شخص حذف گردد. )گزینه بازنشسته /خروج 

 از سازمان تیک زده شود.(

 :واحد اول سمت از فرد گرفته شود.  ساختار سازماندر  -1 فرد به واحد دیگر انتقال کامل می یابد 
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و  ،تغییر محدوده دسترسیدرج نام و کدملی شخص )و نام کاربری( به ادمین سیستم، درخواست و ارسال پیام واحد دوم با  -2

  می شود.داده  گروه کاربری

 

  درج نام و کدملی شخص )و نام کاربری( به  پیوست ابلاغواحد دوم با ارسال پیام و  -1 :کار می کندواحد  در دوفرد ،

درج نام فرد در همچنین سمتی ایجاد و با  -2داده می شود. به سراسری  تغییر محدوده دسترسیادمین سیستم، درخواست 

 )واحد دوم(، از ادمین سیستم درخواست ارتباط فرد به این سمت داده می شود. ساختار سازمان)در  پرانتز در عنوان سمت

 اسریرسی سرکارمندان با محدوده دستدسترسی به . برای خود دسترسی دارندواحد  محدوده دسترسیرابطین تنها به کارمندان 

 باید با ادمین سیستم تماس گرفته شود.(
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