
 

 

        

 هر فرد یبرا یمانده مرخص هیته آموزشفرم 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 02/08/9316  تاریخ تدوین: فناوری اطلاعاتواحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

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

 

  اگر تعاریف در نرم افزار پرسنلی و تب مرخصی و ماموریت برای فرد درست تکمیل شده باشد، فرد حتما دارای

 خروجی گزارشات خواهد بود.

 قابلیت دسترسی به نرم افزار پرسنلی و تهیه گزارش مانده  ین و افرادی که دارای مجوز باشند،تنها کارگز

 مرخصی می باشند.

  را برای فردی محاسبه کنیم.مراحل به اینصورت است. 59فرض کنید می خواهیم مانده مرخصی سال 

 تاییدیه مرخصی را انتخاب می کنیم.-مرخصی ها -گزارشات –در نرم افزار پرسنلی  -1

 

 
 

 اگر برای یک فرد مانده مرخصی نیاز دارید، باید نام یا کدملی فرد را در فیلد شماره پرسنلی وارد نمایید.  -2



 

 

        

 هر فرد یبرا یمانده مرخص هیته آموزشفرم 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 02/08/9316  تاریخ تدوین: فناوری اطلاعاتواحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

 4  از    2 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

 
 
  فیلدهای مهم: 

 محاسبه خواهد شد.)در گزارش  59انتخاب می شود تا مانده تا اخر سال  59فروردین  1: مانده تا تاریخ

  به این گزینه مربوط است( 11-11بندهای 

  7محاسبه خواهد شد.)در گزارش بندهای  1959اسفند  91تا  1959فروردین  1: از استفاده شدهمرخصی-

 به این گزینه مربوط است( 8-5

 اگر مانده برای یک شخص استخراج خواهد شد. :شماره پرسنلی 

 حتما باید انتخاب شود. :نوع مرخصی 

 اگر گزارش مانده مرخصی برای تعدادی از افراد یک دپارتمان به تفکیک نام خانوادگی  :قسمت کاری محوله

 نیاز است از این گزینه استفاده می شود. نکته: در اینصورت شماره پرسنلی باید خالی باشد.

 گزارش استخراج شده برای یک فرد در عکس زیر نشان داده شده است. 



 

 

        

 هر فرد یبرا یمانده مرخص هیته آموزشفرم 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 02/08/9316  تاریخ تدوین: فناوری اطلاعاتواحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

 4  از    3 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

 
 

 تفسیر بندها:

 : مربوط به نوع مرخصی انتخابی می باشد. 9بند 



 

 

        

 هر فرد یبرا یمانده مرخص هیته آموزشفرم 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 02/08/9316  تاریخ تدوین: فناوری اطلاعاتواحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

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

: مربوط به تاریخ درج شده در مرخصی استفاده شده می باشد. جمع مرخصی های ساعتی و جمع مرخصی های روزانه 8-7بند 

 استفاده شده در طول یکسال را نشان می دهند. 

. که نشان دهنده مانده مرخصی یا مرخصی انتقالی از سال : با این تنظیمات هر دو عدد در این بندها باید یکسان باشد11-11بند 

 59به  59قدیم به جدید خواهد بود. مثلا اینجا مرخصی انتقالی از سال 

: مربوط به گزینه بایگانی می باشد. برای درج شماره واحد خود باید با ادمین سیستم تماس بگیرید تا تنظیمات اندیکاتور 19بند 

 ر واحد شما تغییر دهد.پیش فرض را به اندیکاتو

 


