
 

         

  و مشاهده آرشیو ماموریت یا درخواست مرخصی آموزشفرم 

  تاریخ:

  شماره:

  پیوست:

 01/04/1397  تاریخ تدوین:  فناوري اطلاعاتواحد:   مدیریت ومنابعمعاونت توسعه 

 8  از    1 صفحه  مریم احدیانارائه دهنده گزارش:      TN-014/11کد مدرك:

 

 :درخواست مرخصی 

  ،د فرکارتابل اگر تعاریف در نرم افزار پرسنلی و تب مرخصی و ماموریت براي فرد درست تکمیل شده باشد

درخواست، مورد با (درصورت نبودن گزینه خواهد بود. ستامنوي پیشخوان فعال و گزینه درخوحتما داراي 

 کارگزین واحد مطرح شود.)

  انتخاب شود. درخواست مرخصی-درخواست-پیشخوانبراي اینکار وارد کارتابل شده و از 

  

  
  

 کدملی و نام پرسنلی از این باکس قابلیت انتخاب دارد.شماره پرسنلی : 



 

         

  و مشاهده آرشیو ماموریت یا درخواست مرخصی آموزشفرم 

  تاریخ:

  شماره:

  پیوست:

 01/04/1397  تاریخ تدوین:  فناوري اطلاعاتواحد:   مدیریت ومنابعمعاونت توسعه 

 8  از    2 صفحه  مریم احدیانارائه دهنده گزارش:      TN-014/11کد مدرك:

 کارگزین، گزینه مربوط به: باتوجه به گروه مرخصی تعریف شده در نرم افزار پرسنلی توسط نوع مرخصی 

یا ... که کاهش ساعت بانوان -پاس شیرموقعیت مرخصی فرد در این کادر دیده خواهد شد.(اگر مواردي مانند 

 طبق شرایط فرد تغییر می کند، با ارائه مدارك به کارگزینی فعال خواهد شد)

 باکس انتخاب می شود.  ن: طول مرخصی از ایروزانه-ساعتی 

 خرداد مرخصی لازم است باید گزینه  27مورد نظر انتخاب می گردد. براي مثال اگر براي  تاریختا:  -از 

روز نمایان می شود.( روزهاي تعطیل  1یم گردد، در اینصورت مدت تنظ 28/3/1397 تا – 27/3/1397:از 

  رسمی یا ابلاغی محاسبه نخواهد شد)

 :واحد باید دقت شود که درخواست به مدیر باتوجه به روند ارسال مرخصی در هر  ارسال درخواست به

 .را در چارت مشاهده و انتخاب کرد مربوطهبا زدن دکمه سه نقطه، می توان مدیر  مستقیم فرد ارسال گردد.

   نکته:

... با ارائه مدارك تنها توسط کارگزین واحد قابل ثبت می  زایمان و-اضطراري-استعلاجیانواع دیگر مرخصی ها، مانند 

  باشد.

  
   فیلدهاي مهم: 

 مانده مرخصی سال قبل+ مانده مرخصی تا به امروز امسال=کنونی 

 )=مرخصی استفاده شده امسال -روز مرخصی سالانه) 30مانده مرخصی سال قبل+ قابل استفاده 

  :همیشه یکسان خواهد بود(به جز در   به علت تعریف مرخصی در سیستم این گزینه با قابل استفادهذخیره شده

 ماه اسفند)

 ) :روز فروردین سال  2,5=مانده مرخصی سال+)که در اسفند عددي برایش ظاهر می شودقابل استفاده سال آینده

 آینده

  

 

 :درخواست ماموریت 

انتخاب می شود. پنجره زیر نمایان می  درخواست ماموریت دستی-پیشخوانبراي اینکار وارد کارتابل شده و از گزینه 

  شود:



 

         

  و مشاهده آرشیو ماموریت یا درخواست مرخصی آموزشفرم 

  تاریخ:

  شماره:

  پیوست:

 01/04/1397  تاریخ تدوین:  فناوري اطلاعاتواحد:   مدیریت ومنابعمعاونت توسعه 

 8  از    3 صفحه  مریم احدیانارائه دهنده گزارش:      TN-014/11کد مدرك:

 



 

         

  و مشاهده آرشیو ماموریت یا درخواست مرخصی آموزشفرم 

  تاریخ:

  شماره:

  پیوست:

 01/04/1397  تاریخ تدوین:  فناوري اطلاعاتواحد:   مدیریت ومنابعمعاونت توسعه 

 8  از    4 صفحه  مریم احدیانارائه دهنده گزارش:      TN-014/11کد مدرك:

 

 کدملی و نام پرسنلی از این باکس قابلیت انتخاب دارد.شماره پرسنلی : 

 و گزینه ماموریت روزانه توسط خود پرسنل تعیین  (ساعتی)ینه ماموریت پاس اداريتنها دو گز: اموریتنوع م

 کاغذي نیز جهت مدارك مالی لازم می باشد) (نکته: براي ماموریت روزانه تکمیل فرمو ارسال می شود.

 استفاده از چند کلمه خلاصه شده در اینجا براي یادآوري و بررسی مدیران کمک خواهد  :موضوع ماموریت

 بود.

 با یک کلمه ذکر می شود. جهت یادآوري و نظارت مدیر. :محل ماموریت 

 باید گزینه  باید ثبت شود اموریتخرداد م 27مورد نظر انتخاب می گردد. براي مثال اگر براي  تاریختا:  -از 

روز نمایان می شود.( روزهاي تعطیل  1تنظیم گردد، در اینصورت مدت  28/3/1397 تا – 27/3/1397:از 

  رسمی یا ابلاغی محاسبه نخواهد شد)

 :در هر واحد باید دقت شود که درخواست به مدیر  اموریتباتوجه به روند ارسال م ارسال درخواست به

 .را در چارت مشاهده و انتخاب کرد مربوطهبا زدن دکمه سه نقطه، می توان مدیر  مستقیم فرد ارسال گردد.

 

 ماه جاري یا سال جاري:و ماموریت آمار مرخصی  مشاهده 

 صفحه درخواست مرخصیدر  ماه و سال جارياستفاده شده ماموریت یا  براي مشاهده تعداد روز و ساعت مرخصی

  انتخاب می شود. کلید مشاهده آمار 



 

         

  و مشاهده آرشیو ماموریت یا درخواست مرخصی آموزشفرم 

  تاریخ:

  شماره:

  پیوست:

 01/04/1397  تاریخ تدوین:  فناوري اطلاعاتواحد:   مدیریت ومنابعمعاونت توسعه 

 8  از    5 صفحه  مریم احدیانارائه دهنده گزارش:      TN-014/11کد مدرك:

  
  

  

 یا ماموریت مرخصی اطلاع از وضعیت :  

بعد از اعلام نظر مسئول مربوطه ، پاسخ درخواست کاربر بصورت یادآوري در کارتابل وي ظاهر می شود. براي مشاهده وضعیت 

  هاي زیر مشاهده خواهد شد. ، پیام را باز کرده و گزینهتاین درخواس

 نامشخص(یعنی مدیر یا مسئول مربوطه هنوز درخواست را یا ندیده -رد شده -تایید نهایی -: تایید شدهوضعیت

 یا اعلام نظر ننموده است)



 

         

  و مشاهده آرشیو ماموریت یا درخواست مرخصی آموزشفرم 

  تاریخ:

  شماره:

  پیوست:

 01/04/1397  تاریخ تدوین:  فناوري اطلاعاتواحد:   مدیریت ومنابعمعاونت توسعه 

 8  از    6 صفحه  مریم احدیانارائه دهنده گزارش:      TN-014/11کد مدرك:

 باکس سمت چپ در پیام باز شده نشان دهنده روند طی شده براي تایید درخواست می گردش طی شده :

  و ... است. 2مدیر-1مدیر-نشان دهنده درخواست کنندهلا باشد. که از پایین به با

  

 

  و ماموریت آرشیو مرخصی :  

و پیگیري روند گردش طی شده یا دیدن وضعیت درخواستها و  یبراي مشاهده کلیه درخواستهاي ارسالی از کارتابل شخص

اقدام    آرشیو درخواستها-پیشخواناطمینان از وضعیت آمار مرخصی ها و ماموریتها طی سالهاي متمادي می توان از 

 نمود.

 

  مختلف می توان گزارشات مورد نظر را مشاهده نمود.با انتخاب گزینه هاي  -1



 

         

  و مشاهده آرشیو ماموریت یا درخواست مرخصی آموزشفرم 

  تاریخ:

  شماره:

  پیوست:

 01/04/1397  تاریخ تدوین:  فناوري اطلاعاتواحد:   مدیریت ومنابعمعاونت توسعه 

 8  از    7 صفحه  مریم احدیانارائه دهنده گزارش:      TN-014/11کد مدرك:

گذاشته و دکمه  خالیاز مرخصی ها یا ماموریتها مشاهده نمایید، همه گزینه ها را  آرشیو کلیاگر می خواهید  نکته:

  جستجو را بزنید.

 می باشد:ل ذکر بدر آرشیو قا که مواردي -2

  ستونها کلیک کرد تا بصورت  عنوان می توان روي هرکدام ازبراي مرتب کردن آرشیو : آرشیومرتب کردن

که فلش روي عنوان نشان دهنده اینست که در حال حاضر آرشیو براساس این  نزولی یا صعودي مرتب گردد.

 صعودي مرتب خواهد کرد. ستون مرتب شده است. یک بار کلیک گزارش را نزولی و کلیک دوباره آنرا

  

 گاهی لازم است که ساعت یا نوع مرخصی اصلاح گردد. در اینصورت از آرشیو، : اصلاح مرخصی یا ماموریت

زده و دوباره مرخصی ثبت می گردد. در اینصورت سیستم پیام می ر انتخاب و دکمه اصلاح را گزینه مورد نظ

 شددهد که روند تایید براي این مرخصی اصلاح شده از دوباره انجام خواهد 



 

         

  و مشاهده آرشیو ماموریت یا درخواست مرخصی آموزشفرم 

  تاریخ:

  شماره:

  پیوست:

 01/04/1397  تاریخ تدوین:  فناوري اطلاعاتواحد:   مدیریت ومنابعمعاونت توسعه 

 8  از    8 صفحه  مریم احدیانارائه دهنده گزارش:      TN-014/11کد مدرك:

: اگر قبلاً یک درخواست روزانه ثبت نموده اید ولی در همان روز در محل کار حضور پیدا کرده اید و حال نیاز است که آن براي مثال

نوع مرخصی را به -ال شده را لغو یا اصلاح نمایید. براي اینکار درخواست روزانه را انتخاب و دکمه اصلاح را زدهدرخواست ارس

   گزینه از و تا را تنظیم کرده تا مدت را یک دقیقه نشان دهد. درخواست جدید را براي یک دقیقه ثبت نمایید. -ساعتی تغییرداده

  خواهد شد.(تبدیل به مرخصی ساعتی یک دقیقه خواهد شد)در اینصورت مرخصی روزانه شما لغو 

  .دل مربوطه حضور فرد را تایید نمایبه صورت بالا عمل شود تا مدیر یا مسئو براي لغو مرخصیتاکید می گردد که  نکته:

  

  

 


