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  آضٌایی تا سیستن حضَر ٍ غیاب
الصم تِ رکش است دس .ضذ خَاّذ دادُ تَضیح ریل دس تلضیل تِ کذام ّش کِ تاضذ هی هختلق ّای تخص ضاهل اكضاس ًشم ایي

تشخی اص هسوتْای ًشم اكضاس الصم است تشتیة خاغی تشای تِ کاسگیشی كشم ّا سػایت ضَد کِ دس تخص هشتَعِ اضاسُ خَاّذ 

 ضذ. 

 کلیک کشدُ تا  كشم صیش ظاّش ضَد. Desktopتش سٍی   Mehrتشای ٍسٍد تِ ًشم اكضاس تش سٍی آیکَى تشًاهِ  

 صفحِ ٍرٍد

 

 

 هی تاضذ. 1ٍ سهض ٍسٍد  adminتِ عَس پیص كشؼ ًام کاستشی، 

یوات ًشم اكضاس هاتل تـییش است کِ دس اداهِ تَضیح دادُ هی ظهی تاضذ ٍ دس تٌ 1سهض ٍسٍد تِ عَس پیص كشؼ ػذد :ًکتِ

 ضَد.

 آضٌایی تا صفحِ اصلی ًزم افشار

 سزتزگ سیستن-1
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 پاراهتزّای سیستن-1-1
 

 

 هطخصات عوَهی

 ِ سهاًی دٍ کارت یکساى فاصل-

گشكتِ ًوی تاصُ صهاًی یک کاست یکساى دٍتاس صدُ ضَد هشتثِ دٍم دس ًظش ایي چٌاًچِ دس ایي هسوت ػذدی ٍاسد ضَد ٍ دس 

 ضَد.
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 هحاسثِ هاًذُ هزخصی هاّاًِ-

ٍ دس  هحاسثِ هی ضَد کِ استلادُ ًطذُ تشای كشد ای هشخػی ّای هاّاًِ هشاس گیشد  onسٍی حالت چٌاًچِ ایي گضیٌِ 

تَاًذ دس  ٍلی چٌاًچِ ایي گضیٌِ سا اًتخاب ًکٌین تسَیِ هشخػی ّا تستِ تِ هَاًیي ضشکت یا هی تسَیِ هی ضَد هاُپایاى 

 ضذتِ هاُ تؼذ هٌتول خَاّذ ت کٌذ ٍ یا ًطذُ پَل دسیاك اصای هشخػی ّای استلادُ

 هاُ رهضاى-

 تاسیخ ضشٍع ٍ پایاى هاُ سهضاى دس ایي هسوت تٌظین هی ضَد.

  ضثکاری -

 تؼییي ساػت ضشٍع ٍ خاتوِ ضة کاسی دس ایي هسوت اًدام هی ضَد.

 اعالعات ضزکت -

 اعالػات ضشکت ضاهل ًام ٍ آسم هشتَط تِ ضشکت دس ایي هسوت هاتل تٌظین است.

 ثاتت حمَق-

تش اساس کذاهیک اص هَاسد هاتل تٌظین است تِ عَس ًوًَِ  یا ّواى ثاتت هاّاًِ ضَد کِ پایِ حوَمدس ایي هسوت تؼییي هی 

 هی تَاى گضیٌِ حوَم هاّیاًِ یا هضد ساػتی سا اًتخاب کشد.
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 زٍع ٍ خاتوِ دٍرُض-

 

سا تؼییي هی صهاًی کِ حوَم ّا پشداخت هی ضَد دس ایي تخص  دس ٍاهغ  ،ایي هسوت ضشٍع ٍ پایاى هاّْا تؼییي هی ضَد دس

 تٌظین هی 10ّش هاُ حوَم پشداخت هی ضَد ایي ػذد سا دس ستَى اٍل ّوِ هاّْا تش سٍی  دّن هثال چٌاًچِ کٌین. 

 کٌین.ستَى دٍم هشتَط تِ هاُ تَدُ کِ تِ عَس خَدکاس تٌظین هی ضَد.

 تا تستي ایي پٌدشُ ٍاسد پٌدشُ ایداد کاستش هی ضَین

 ایجاد کارتز-1-2
تشای ایداد یک کاستش خذیذ ٍ یا ٍیشایص اعالػات کاستشاى اص ایي هسوت استلادُ هی ضَد .سغح دستشسی کاستش هی تَاًذ 

 دس هسوت سغح دستشسی ّا تیطتش تَضیح دادُ خَاّذ ضذ .هذیش یا ؿیشهذیش تاضذ
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 تغییز رهش ٍرٍد-1-3
 .تذٌّذ تـییش سا خَد ػثَس سهض کِ دّذ هی سا اهکاى ایي کاستشاى تِ كشم ایي
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 فایل پطتیثاى-1-4

 تَجِ :

ثاى گیشی اًدام ضَد كایل پطتیثاى تاػث هیطَد کِ اص توام اعالػات ضوا پطتیثاى یتَغیِ هی ضَد پایاى اتوام کاس پطت

 رخیشُ هیطَد.گیشی اًدام ضَد ٍ دس كایلی تا ًام تاسیخ ٍ صهاى ّواى سٍص 

 کٌیذ اًتخاب سا تاییذ دکوِ سپس ٍ کشدُ اًتخاب سا كایل هسیش اتتذا تایذ پطتیثاًی كایل ایداد تشای 

 

 Database ًػة ًشم اكضاس دس پَضِطتیثاى دس هسیش چٌاًچِ گضیٌِ رخیشُ دس هسیش پیص كشؼ سا اًتخاب کٌین كایل پ:ًکتِ

Backups :رخیشُ هی ضَد 

 تاسیاتی فایل پطتیثاى-1-5
تاصیاتی کٌیذ اص ایي كشم استلادُ هیطَد تِ ایي تشتیة كایل سا این کشدُ ایداد پطتیثاًی كشم دس هثالچٌاًچِ تخَاّیذ كایلی کِ 

 .هیکٌین تاصیاتی سا سا اًتخاب ٍ اعالػات

 .سٍد هی تیي اص كؼلی اعالػات،  كایل پطتیثاى تاصیاتی تا : ًکتِ
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 تِ رٍس رساًی-1-6

 

 سٍص سساًی خذیذتشیي ًسخِ ای کِ هَخَد هی تاضذ سا هیتَاًیذ دسیاكت ٍ ًشم اكضاس تِ سٍص کٌیذتا صدى دکوِ تِ 
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 تمَین کلی-1-7

 

 )ضَد هی هطخع کاسكشها ٍ کاسگش تیي( تَاكوی تؼغیل یک تِ ًیاص یا ٍ کٌیذ هطخع سا سسوی تؼغیل خَاّیذ هی اگش

 داتلتا  ٍ )سًگ هشهض(سسوی تؼغیل سٍص تِ سٍص آى ،سٍص ّش سٍی کلیک داتل تا.دّذ هی ضوا تِ سا اهکاى ایي كشم ایي داسیذ

 .ضَدهی  تثذیل )سًگ آتی(تَاكوی تؼغیل تِ سسوی تؼغیل سٍصسٍی تش  کلیک

 اص یکسشی ضوا کِ ضَد تاػث کاسی هطـلِ ضایذتِ ػالٍُ دس ایي هسوت هی تَاى تشای یک سٍص هطخع آالسهی هشاس داد .

 اص سٍص یک اًتخاب تا ّوچٌیي ٍ ؛  آیذ هی ضوا کوک تِ آالسم یک تؼشیق کِ ایٌداست کٌیذ كشاهَش سا خَد هْن کاسّای

 .ثثت هی ضَد  آالسم ضوا تشای سٍص آى دس ثثت دکوِ سٍی کلیک ٍ چپ سوت دس آالسم ًَضتي ٍ توَین

 سزتزگ تعاریف-2

 

 اًَاع هزخصی-2-1

 هی حتی ضوا .است ضذُ كشاّن ... ٍ سٍصاًِ ، ساػتی حوَم، تذٍى ، حوَم تا هشخػی اًَاع تؼشیق اهکاى كشم ایي دس

 .کٌیذ خستدَ حتی یا ٍ ٍیشایص سا کشدیذ تؼشیق هثل اص کِ ّایی هشخػی تَاًیذ

 

تشای تؼشیق یک هشخػی اتتذا کذ ٍ ًام آى سا دس هسوت اكضٍدى/ٍیشایص ٍاسد کشدُ ، سپس گضیٌِ ّای هشتَط سا اص هسوت 

 ًْایت تش سٍی دکوِ ثثت کلیک کٌیذ.پاییي اًتخاب کشدُ ٍ دس 
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 تعغیالت حیي هزخصی-

ّلتِ  ضٌثِ تا دٍضٌث4ِاص تِ عَس هثال اگش كشدی  سٍص تؼغیلی تیي هشخػی ّن خضء هشخػی هحسَب ضَد)هحسَب ضَد:

 تشای ایي كشد هشخػی هحسَب هی ضَد( هشخػی گشكتِ خوؼِ ّن  آیٌذُ

 سٍص تؼغیلی تیي هشخػی خضء هشخػی هحسَب ًوی ضَد. هحسَب ًطَد:

 هزخصی استحمالی-

 هشخػی استحواهی اص هشخػی هداص هاّاًِ اش کسش هی گشدد. تؼذیل هی کٌذ:

 هشخػی استحواهی اص هشخػی هداص هاّاًِ اش کسش ًوی گشدد. تؼذیل ًوی کٌذ:

 صزف غذا-

 .گشكتِ هی ضَد ٍ كشد تاتت آى پَل دسیاكت هی کٌذساػت ٍهلِ تِ ػٌَاى هشخػی دس ًظش هشخػی هحسَب ضَد:

 هحسَب ًوی ضَد.ساػت ٍهلِ هشخػی  هشخػی هحسَب ًطَد:
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 اًَاع سزٍیس-2-2
 تشای ،ّضیٌِ اكشاد تؼذاد ، سشٍیس ًام سشٍیس، کذ: هثیل اص خػَغیاتی ضاهل کِ( سشٍیس اًَاع تؼشیق اهکاى كشم ایي دس

 .دّیذ اًدام خستدَ یا ٍ تـییشدّیذ سا هثلی ّای سشٍیس تَاًیذ هی سشٍیس اًَاع ایداد کٌاس دس .داسد ٍخَد )ًلش ّش

 

 اًَاع هاهَریت-2-3
 کٌیذ هطخع سا هاهَسیت اًَاع خاسی كشم دس تَاًیذ هی دّیذ هی خَد کاسکٌاى تِ کِ ّایی هاهَسیت تْتش هذیشیت تشای

 کاكی کٌیذ اغالح یا ٍ ٍیشایص سا خَد هثلی اعالػات کِ داضتیذ ایي تِ ًیاص اگش حاال تاضذ ... ٍ سٍصاًِ ساػتی، تَاًذ هیکِ 

 .ضَیذ ٍاسد كشم ّویي دس است
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 پزسٌل-2-4

 

دسپٌدشُ تاص ضذُ ضوا اعالػات اٍلیِ دس هَسد پشسٌل خَدسا ٍاسد هی کٌیذدهت کٌیذ کِ ثثت اعالػات ضواسُ پشسٌلی ،ًام ٍ 

ًام خاًَادگی ٍ ضواسُ کاست الضاهی هی تاضذ  ًکتِ ای کِ هاتل تَخِ ّست ایي است کِ ضوا تایذ  ّواى کذی  کِ دس 

ضواسُ کاست ٍاسد کٌیذ تِ تیاى دیگش، ضواسُ کاست ضخع هَسد ًظش دس ًشم دستگاُ تشای پشسٌل تؼشیق کشدُ ایذ تِ ػٌَاى 

 دستگاُ تایذ یکساى تاضذ. ذ کاكضاس ٍ 

سا تا ضذ . ٍ دس ًْایت  ّوِ اعالػات كیلذ تؼذی کِ دس ایي هسوت هْن هی تاضذ ٍضؼیت کاسی است کِ حتوا تایذ كؼال تا

 صدى دکوِ رخیشُ ثثت هی کٌین

یست ّوِ پشسٌل ثثت ضذُ سا هیتَاًیذ تثیٌیذ ٍ اگش تیک گضیٌِ ًوایص ؿیش كؼال سا تضًین اكشادی دس سوت چپ كشم، ضوا ل

 کِ ؿیش كؼال ضذُ اًذ سا ًیض ًوایص هیذّذ

كشد ؿیش كؼال دس هدوَػِ تِ ضخػی اعالم هی ضَد کِ دس هدوَػِ تَدُ ٍ اکٌَى تِ ّش دلیلی كؼالیت ًوی کٌذ ٍ هوکي 

 گشدد،است دٍتاسُ تِ هدوَػِ تاص 

تشای ٍیشایص ّش پشسٌل تایذ ضخع هَسد ًظش سا اص لیست سوت چپ اًتخاب کشدُ تا ّوِ اعالػات ٍی دس سوت ساست كشم 

 هاتل سٍیت ٍ ٍیشایص ضَد
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اص خولِ اعالػات تواس، ضوائن،  هی تَاًیذ دس هسوت ػولیات پاساهتشّای تیطتشی کشدیذ ثثت کِ پشسٌلی اص یک ّش تشای

دس کاكی است ضخع هَسد ًظش سا اص سوت چپ اًتخاب کشدُ، سپس  ایي کاس یتشاسا تؼشیق کٌیذ. حساب ّای تاًکی ٍ ...

 ًظش کلیک کٌیذ. تش سٍی گضیٌِ هَسد تخص ػولیات

فزد تز رٍی دستگاُ :ٍارد کزدى ضوارُ کارت در ایي لسوت ضزٍری هی تاضذ.)ایي ضوارُ تایذ تا ضوارُ ًکتِ

 حضَر ٍ غیاب یکساى تاضذ(

 احکام کاری-

تؼذ اص ایٌکِ ضوا اعالػات هشتَط تِ پشسٌل سا ثثت کشدیذ تِ غَست پیص كشؼ تشای پشسٌل یک حکن کاسی اص اتتذا تا 

ایص ایي است  تشای ٍیش اًتْای ّواى سال دسج هی ضَد کِ دسٍاهغ  حکن کاسی، تِ هٌضلِ ی هشاداد کاسی كشد دس هدوَػِ

،دس كشم ٍاسد ضذُ ٍُسپس دکوِ احکام کاسی سا اًتخاب ًوَد ُاًتخاب کشد پٌدشُ پشسٌلحکن تایذ اتتذا كشد هَسد ًظش سا اص 

ٍ ًطاى دادى اعالػات دس  ِ عثن سٍال تا اًتخاب سکَسد اص سوت چپکًوایص دادُ هی ضَد  یک سکَسد دس لیست سوت چپ

 .هی ضَد اهکاى ٍیشایص آى كشاّن سوت ساست كشم
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 ًکتِ: دسٌّگام تؼشیق حکن ضوا ًویتَاًیذ دٍ حکن تا تاصُ ّای صهاًی یکساى ثثت کٌیذ

كیلذ هْن دیگش هشتَط تِ گشٍُ کاسی است ،گشٍُ کاسی اعالػات هشتَط تِ هَاػذ ٍ هاًَى هدوَػِ ضوا هی تاضذ کِ هطخع 

هواتل گشٍُ کاسی پٌدشُ هشتَعِ تاص هیطَد ضوا ًوغِ 3هیکٌذ پشسٌل ضوا عثن چِ ضَاتغی کاس هیکٌٌذ تا صدى دکوِ 

 هیتَاًیذ گشٍُ کاسی ایداد کٌیذ ٍ هَاًیي هدوَػِ خَدسا پیادُ ساصی کٌیذ.

دسج ، گشٍُ کاسی ّش كشد خاتوِحکن کاسی دس ٍاهغ هطاتِ هشاس داد ّش كشد است.دس ایي هسوت هْن است کِ تاسیخ ضشٍع ٍ 

 شدد.گ

ایي کاس اهکاى  "تکشاس"دس غَستیکِ تخَاّیذ ایي حکن سا تا خضییات هتٌاظشش تشای اكشاد دیگش ّن دس ًظش تگیشیي تادکوِ  

 پزیشاست

 گزٍّْای کاری-2-5
 ّای گشٍُ اًَاع تَاى هی كشم ایي دسّواى عَس کِ هثال گلتِ ضذ گشٍُ کاسی تشای تؼشیق هاًَى ٍ هَاًیي هدوَػِ ضواست .

اگش هدوَػِ الگَّای هتلاٍتی اص لحاػ ٍسٍد ٍ خشٍج ٍ هَاًیي حاکن تشای پشسٌل دس .کشد هطخع سا ساصهاى دس هَخَد کاسی

 گشٍُ ًَع تَاى هی کِ است ایي آى اص تؼذ هَخَد کاس تشیي اساسیًظش گشكتِ هی ضَد تایذ گشٍُ ّای هتلاٍتی تؼشیق کشد.

 .کشد تؼشیق سا ....)ٍ هاُ دس هداص تؼدیل هاُ، دس هداص تاخیش: هثل( کاسی ضشایظ ٍ کاسی توَین کاسی،

 

 تخص اٍل-

اعالػات هَسد ًظش سا ٍاسد  ،دس ایي هسوت اهکاى تؼشیق یک گشٍُ کاسی خذیذ ٍخَد داسد تشای ایي کاس دس هسوت کذ ٍ ًام-1

کِ دس اداهِ تَضیح  ٍ توَین کاسی سا اًتخاب هی کٌین )ػادی،ساػتی،ًَتت کاس،ضیلت عَلی( کشدُ ، سپس ًَع گشٍُ کاسی

 .هی کٌینثثت  سا گشٍُ کاسی تا صدى دکوِ ثثتٍ خَاّین داد 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
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 کِ تِ غَست پیص كشؼ ایي ًَع گشٍُ کاسی تؼشیق هیطَد ٍ داسای توَین استگشٍُ کاسی ػادی:-

ایي ًَع گشٍُ هطخع ًیست اص  طاىصهاى ٍسٍد ٍ خشٍخًیاص تِ توَین ًذاسًذ ٍ تشای اكشادی است کِ گشٍُ کاسی ساػتی:-

کِ تایذ دس هسوت کاسکشد ساػتی عی هاُ حذاکثش صهاًی کِ تایذ دس هاُ کاسکٌذ سا ٍاسد کٌیذ ٍ اگش  کاسی استلادُ هیطَد

اكشادی ّستٌذ کِ دس دٍ سٍص کاس هیکٌٌذ تِ ایي هؼٌا کِ اص ضة تا غثح سٍص تؼذ کاس هیکٌٌذ تایذ دس هسوت خلت کشدى ٍسٍد 

س یک سٍص هیثاضذ یِ ایي هؼٌا کِ ّواى سٍص ٍسٍد ٍ خشٍج ثثت اها اگش ٍسٍد خشٍخطاى د  خشٍج، دس دٍ سٍص سا اًتخاب کٌیذ

 هیکٌذ یک سٍص سا تایذ اًتخاب کٌیذ.

 تشای اكشادی است کِ دس سِ ًَتت غثح،ػػش،ضة ٍ داسای توَین هیثاضذگشٍُ کاسی ًَتت کاس:-

صد هَظق است تا یِ  ٍسٍد  تشای اكشادی است کِ صهاى ٍسٍد آًْا هطخع ًیست اها اص ّش صهاًی کِگشٍُ کاسی ضیلت عَلی:-

ٍُ ًیاص تِ توَین کاسی ًذاسد.کِ تایذ صهاى ساػت تؼذ هَظق است سشکاس تواًذ( ایي گش 8صهاى هطخػی سا تواًذ) هثال تا 

 هَظلی سا دس هسوت عَل ضیلت ٍاسد کٌیذ

دس ضشکت حضَس یاتذ ٍ دس  دهیوِ دیشتش 15تاخیش تِ ایي هؼٌی است اگش كشد تِ عَس هثال  تاخیز ٍ تعجیل هجاس رٍساًِ :-2

 آى سا دس هسوت تاخیشّا تؼشیق هی ًواییذ . ٍ ایي تاخیش هداص تاضذ داهٌِ هَاًیي ساصهاى تاضذ

ٍ  دهیوِ صٍدتش اص هحل کاس خاسج ضَد ٍ دس داهٌِ هَاًیي ساصهاى تاضذ 15تؼدیل تِ ایي هؼٌی است اگش كشد تِ عَس هثال 

 . هی ًواییذ آى سا دس هسوت تؼدیل ّا ثثت هداص تاضذ

تؼدیل سهضاى: اگش هیخَاّیذ دس هاُ سهضاى ایي اهکاى كشاّن ضَد کِ اگش پشسٌل ضوا دس ایي هاُ صٍدتش تشًٍذ ٍ کسشکاس 

 هحسَب ًطَد دس ایي هسوت صهاى هَسد ًظش سا ٍاسد هیکٌیذ.

 تؼدیل سٍص تؼغیل:تشای اكشادی است کِ سٍصّای تؼغیل هداص تاضٌذ صٍدتش تشًٍذ.

دس غَستیکِ صهاى تاخیش دس ًظش گشكتِ تاضیذ ٍ تخَاّیذ سوق صهاى دس هاُ تؼشیق  طَدگی تاخیز عی هاُ:ضزایظ تخ-3

دهیوِ دس  30ٍاسد کٌیذ تاخیشّای هداص  تا سوقدهیوِ  30ضوا هثال اگش تِ ایي تشتیة کِ  کٌیذ دس ایي هسوت ٍاسد هی کٌیذ

هحسَب هی دهیوِ  30ٍ یا كوظ صهاى تؼذ اص دهیوِ تاخیش داضتِ تاضذ کل آى تاخیش  30ًظش گشكتِ هی ضَد ٍلی اگش تیص اص 

 ضَد

 حذاکثش تؼذاد تاخیش: اگش تخَاّیذ تؼذاد تاخیش دس ًظش تگیشیي اص ایي هسوت استلادُ هیطَد

سغَستیکِ اكشادی دس ٍهلِ یا ّواى صهاى استشاحت تواًذ یا کوتش استلادُ کٌذ ضوا هی تَاًیذ د:حضَر در ٍلفِ-4

تشای ایي اكشاد اضاكِ کاس هداص یا ؿیشهداص) دس غَستیکِ ضوا هدَص دّیذ( دس ًظش تگیشیذ ٍ اگش ًویخَاّیذ ػولیاتی 

 غَست گیشد گضیٌِ ّیچکذام سا اًتخاب هی کٌیذ.
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دهیوِ 30چٌاًچِ هاصاد تش سوق سا اًتخاب کٌیذ ٍ ضشایظ تخطَدگی دس هاُ سا   تعجیل: ٍضعیت هحاسثِ تاخیز ٍ-5

دهیوِ هحاسثِ هی ضَد. اها چٌاًچِ کلیِ تاخیشّا  5دهیوِ تاخیش داضتِ تاضذ كوظ  35تؼشیق کشدُ تاضیذ  ٍ کاسهٌذ ضوا 

 دهیوِ تِ ػٌَاى تاخیش ثثت هی ضَد 35ػالهت تخَسد کل 

اًتخاب کٌین ٍ ًِ گشٍُ ّای ػادی ٍ تاػث هی ضَد  گشٍُ ّای کاسی ساػتی ایي گضیٌِ سا تایذ تشای  هذت صزف غذا:-6

ایي هذت اص صهاى حضَس كشد کن ضَد.تشای گشٍُ ّای کاسی ػادی کِ ٍهلِ داسًذ تِ عَس  اتَهاتیک صهاى ٍهلِ اص هذت صهاى 

 حضَس کن ضذُ ٍ ًیاصی تِ اًتخاب ایي گضیٌِ ًیست

 اگش ایي گضیٌِ كؼال ضَد دس غَستیکِ ضوا هدَص دّیذ اضاكِ کاس هحسَب هیطَد  َس اضافِ کار دارد:ًیاس تِ هج -7

 ًکتِ: صهاًی کِ خاسج اص صهاى ضشٍع ٍ خاتوِ اضاكِ کاس دس توَین ٍخَد داضتِ تاضذ دس ایي غَست ضوا هدَص هیذّیذ 

کاس خاسج ضذُ ٍ دٍتاسُ تؼذاصظْش تاص هی گشدًذ )تشای ایي گضیٌِ تشای اكشادی کِ ظْش اص هحل  تزای ٍلفِ ساعت هی سًذ: -

 ضَد. كؼال الصم استٍ ایي سكت ٍ آهذ سا دس دستگاُ ثثت هی کٌٌذ هی آیٌذ(  5سًٍذ ٍ دٍتاسُ  هی 1 ساػت اكشادی کِ هثال

دس غَستیکِ تخَاّیذ تاخیشّا ٍ تؼدیل ّای هداص اص هیضاى حضَس کن  تاخیز ٍ تعجیل هجاس حضَر در ًظزگزفتِ ضَد: -

 ًطَد ٍ خضٍ هیضاى حضَس هحسَب ضَد ایي گضیٌِ سا كؼال هیکٌیذ.

  

 تخص دٍم

 

1 

2 

3 

4 
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       تمَین ضٌاٍر -1

 10 تایذدهیوِ دیشتش سش کاس حاضش ضَد  10 تا سا ٍاسد کٌین تِ ایي هؼٌاست کِ اگش كشدی 10چٌاًچِ دس ایي هسوت ػذد 

 دهیوِ دیشتش تشٍد.

تاخیش داضت  تیص اص هوذاس ٍاسد ضذُسا تیک تضًین یؼٌی اگش  "دس غَست تداٍص اص حذ ضٌاٍس، ضٌاٍسی اػالم ًطَد"اگش گضیٌِ 

 هحسَب هی ضَد.ضَد ٍ تاخیش  دیگش ضٌاٍسی اػالم ًوی

 هزخصی-2

هحسَب  هشخػیسٍصّای ء ، خضهشخػیدس حیي  التی کِ حذاکثش تؼذاد  تؼغی:هزخصیحذاکثز تعذاد تعغیالت حیي -

 .ٍ تؼغیلی هحسَب هی ضَد ًطذُ

هیضاى هشخػی هداصی کِ دس هاُ داسًذ سا دس هیضاى استحواهی دس هاُ هطخع هی :هیشاى هزخصی استحمالی در هاُ-

 کِ تایذ عثن ساػت ٍاسد ضَد  کٌیذ

 صهاى کاسی هدوَػِ ضوا تؼشیق هیطَد کِ تش اساس   هیضاى هشخػی استحواهی دس هاُ

هٌتول کٌیذ سا  ّایی کِ هیخَاّیذ تِ سال تؼذضوا هیتَاًیذ حذاکثش هشخػی  حذاکثز هزخصی لاتل اًتمال تِ سال تعذ:-

 دس ایي هسوت ٍاسد کٌیذ.

دس غَستیکِ ایي گضیٌِ كؼال تاضذ اگش کسی هشخػی گشكتِ تاضذ ٍ  حضَر در هزخصی اضافِ کار در ًظز گزفتِ ضَد:-

 دس ساػت هشخػی دس ضشکت حضَس داضتِ تاضذ ٍ تخَاّیذ اضاكِ کاس هحسَب ضَد ایي حضَس سا اضاكِ کاس دس ًظش هیگیشد.

 کسَرات-3

غَستیکِ تخَاّیذ کسشکاسّا کِ ضاهل تاخیش، تؼدیل، خشٍج ؿیشهداص هی تاضذ اص اضاكِ کاس سٍصاًِ کن ضَد اص گضیٌِ اٍل دس 

 استلادُ هیکٌیذ

 اگش تخَاّیذ خوغ هشخػی ّای ساػتی تا سوق هطخػی هحاسثِ ًطَد اص ایي گضیٌِ استلادُ هی کٌیذ.

 

 اضافِ کاری-4

 حذالل اضافِ کاری لثل اس کار-

 اسایي هسوت ٍاسد هی ضَد ًطاى دٌّذُ ایي است کِ حتوا كشد تایذ حذاهل تِ ایي هیضاى اضاكِ کاسی هثل اص ک سػذدی کِ د

 داضتِ تاضذ تا تشای ٍی هحاسثِ اضاكِ کاسی هثل اص کاس هٌظَس گشدد. 

 

 حذالل اضافِ کاری تعذ اس کار-
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اص کاس  تؼذحتوا كشد تایذ حذاهل تِ ایي هیضاى اضاكِ کاسی  ػذدی کِ دس ایي هسوت ٍاسد هی ضَد ًطاى دٌّذُ ایي است کِ

 اص کاس هٌظَس گشدد.  تؼذداضتِ تاضذ تا تشای ٍی هحاسثِ اضاكِ کاسی 

 حذالل اضافِ کاری رٍس تعغیل-

دس سٍص ػذدی کِ دس ایي هسوت ٍاسد هی ضَد ًطاى دٌّذُ ایي است کِ حتوا كشد تایذ حذاهل تِ ایي هیضاى اضاكِ کاسی 

  هحاسثِ گشدد. سٍص تؼغیلداضتِ تاضذ تا تشای ٍی اضاكِ کاسی  تؼغیل

 تخص سَم:-

دس ایي هسوت ضشایظ تطَین ٍ تٌثیِ دس سٍص ٍ هاُ ، ضشایظ هحسَب ضذى ؿیثت دس یک سٍص ٍ ضشایظ هحسَب ضذى 

ضاهل تاخیش ٍ تؼدیل ٍ  هوذاسی اص کسش کاس تِ ػٌَاى هشخػی استحواهی دس هاُ هاتل تٌظین است.الصم تِ رکش است کسش کاس

 خشٍج ؿیش هداص است.

 

  

کن  دس غَستیکِ تخَاّیذ اضاكِ کاسّای یک سٍص اص تاخیش،تؼدیل،خشٍج ؿیشهداص ضزایظ تطَیك ٍ تٌثیِ در رٍس -1

 اص ایي هسوت استلادُ هی کٌیذ ضَد

یک هاُ سا اص تاخیش،تؼدیل،خشٍج ؿیشهداص ٍ  دس غَستیکِ تخَاّیذ اضاكِ کاسّای ضزایظ تطَیك ٍ تٌثیِ در هاُ -2

 ؿیثت کن ضَد اص ایي هسوت استلادُ هی کٌیذ

اگش تخَاّیذ هدوَع هشخػی ّای ساػتی ٍ کسشکاسّا دس یک سٍص اص  ضزایظ هحسَب ضذى غیثت در یک رٍس -3

 کٌیذ.ک ایي هَاسد هی تَاًیذ اػوال تا صدى تییک صهاى هؼیٌی تیطتش ضَد ٍ آى سٍص ؿیثت هحسَب ضَد 

1 

2 

3 

4 
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 تمَین ایجاد 2-6
ضوا هی تَاًیذ تِ  گضیٌِ تؼذی دس تة تؼاسیق توَین کاسی است کِ توَین کاسی ّواى الگَی ٍسٍد ٍ خشٍج پشسٌل هی تاضذ.

تؼذاد گشٍُ کاسی خَد توَین کاسی ایداد کٌیذ.  تِ صتاًی سادُ تش چٌاًچِ دس ساصهاى ضوا کاسهٌذاى تشًاهِ ٍسٍد ٍ خشٍج 

 ایداد توَین کلیک سٍی  تاضٌذ، ضوا تایذ تشای آًْا  توَین کاسی هختع تِ آى سا ایداد کٌیذ. تشای ایي کاسهتلاٍتی داضتِ 

 هیکٌین تا پٌدشُ هشتَعِ تاص ضَد

  
 

ٍ پٌح ضٌثِ ّا ًیوِ ٍهت هیثاضٌذ تشای ایي کاس تِ  16غثح تا  8هیخَاّین توَیوی تؼشیق کٌین کِ ساػت کاسی پشسٌل اص 

 کٌین غَست صیشػول هی

ٍ  8صهاى .دس هسوت ساػت ضشٍع ٍ پایاى کاس دس ایي پٌدشُ دس هسوت اًتخاب توَین اتتذا توَین ػوَهی سا اًتخاب هیکٌین

صٍدتش اص ساػت ضشٍع کاس دس هحل کاس حاضش ضًَذ سا ٍاسد هی کٌین دس هسوت اضاكِ کاس هثل اص کاس دسغَستیکِ پشسٌل  16

شیذ دس ایي هسوت ٍاسد هی کٌیذ ٍلی اگش ًخَاّیذ اضاكِ کاس دس ًظش ًگیشد تا صهاى ٍتخَاّیذ اضاكِ کاس هداص دس ًظش تگی

 ظش هی گیشین.شٍع کاس عثن تػَیش تاال یکی دس ًض

تخَاّیذ اضاكِ کاس هداص دس ًظش تگیشیذ دس ایي هسوت  اضاكِ کاس هداص تؼذ کاس دسغَستیکِ پشسٌل  تؼذ اص اتوام کاس تواًٌذ ٍ

 ظش هی گیشین.خاتوِ کاس یکی دس ًگیشد تا صهاى تًخَاّیذ اضاكِ کاس دس ًظش  ٍاسد هی کٌیذ ٍلی اگش

دس ًظش هیگیشین ٍ دس غَستیکِ تؼغیل تاضٌذ تؼغیلی پٌح  12تشای سٍص پٌح ضٌثِ چَى ًیوِ ٍهت هی تاضٌذ خاتوِ کاس سا 

 ضٌثِ سا كؼال هی کٌین.

ی تاضذ کِ عثن تػَیش ػول هی کٌین.ٍ دس ًْایت تاییذ هی دس هسوت اص تاسیخ تا تاسیخ تشای تکشاس ایي سٍص دس کل سال ه

 کٌین.
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 تمَین کای 2-7

تایذ اص گضیٌِ توَین کاسی دس ّویي تة تؼشیق کٌیذ تِ غَست ضیلتی  تخَاّیذ توَین ّای تیطتش ٍ یا دس غَستیکِ 

 استلادُ کٌیذ.

 

اگش اص ًَع ضیلتی تخَاّین تؼشیق کٌین تایذ توَین ضیلت کاس سا  تشای ایداد یک توَین خذیذ کذ ٍ ًام توَین سا ٍاسد کشدُ ٍ 

 تش سٍی گضیٌِ ثثت کلیک کٌیذ سپس تشای تؼشیق گضیٌِ ّا تش سٍی خضییات کلیک هی کٌین.كؼال کٌیذ ٍ 
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تشای ایي هیثاضٌذ ٍ تذٍى اضاكِ کاس هداص  غثح سٍص تؼذ  8تا  20هیخَاّین توَیوی تؼشیق کٌین کِ ساػت کاسی پشسٌل اص 

 کاس تِ غَست صیشػول هی کٌین

 هیذّین.  01/03/96تاسیخ سٍصی کِ هی خَاّیذ توَین اص ّواى سٍص ضشٍع ضَد کِ دس ایٌدا تِ عَس هثال : تاسیخ سٍص

  ّواى سٍص      19:00صهاى ضشٍع سٍص:

گیشین کِ ایي تتشای توَین ّایی کِ ضیلت ضة ّستٌذ تایذ صهاى ضشٍع سٍص سا صهاًی هثل اص صهاى ضشٍع کاس دس ًظش ًکتِ: 

 صهاى دلخَاُ است ٍلی عَسی تٌظین ضَد کِ دس توَین تذاخل تِ ٍخَد ًیاسد.

 20ّواى ساػت :اضاكِ کاسهثل کاس

 20صهاى ضشٍع کاس:

پشسٌل ضوا ساػتی تشای استشاحت داسًذ دس ایي كیلذ هطخع هی ضَد ٍ دس غَستی کِ اگش . صهاى ضشٍع ٍهلِ ٍ خاتوِ ٍهلِ 

 ٍاسد کٌیذ. 00:00ٍهلِ ًذاسیذ تایذ تِ غَست 

 08تِ عَس هثال صهاى خاتوِ کاس:

 08 صهاى خاتوِ اضاكِ کاس:

  09صهاى خاتوِ سٍص:
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گیشین کِ ایي تکاس دس ًظش خاتوِ اص صهاى  تؼذ سٍص سا صهاًی  خاتوِتشای توَین ّایی کِ ضیلت ضة ّستٌذ تایذ صهاى ًکتِ: 

 سد.ٍصهاى دلخَاُ است ٍلی عَسی تٌظین ضَد کِ دس توَین تذاخل تِ ٍخَد ًیا

ٍ دس ًْایت دس خلَی صهاى ضشٍع سٍص لیست تاصضَ سا سٍی ّواى سٍص هی گزاسین كوظ سِ گضیٌِ آخش)خاتوِ کاس،خاتوِ اضاكِ 

یک سٍص تؼذ تٌظین هیکٌین ٍ ثثت هی کٌین تا ایي کاس ها تَاًستین تشای یک سٍص توَین تؼشیق کٌین  کاس ، خاتوِ کاس( سٍی

 اها اگش تخَاّین دس کل سال ایي سٍص تکشاس ضَد اص دکوِ تکشاس سٍصّا استلادُ هی کٌین.

 تػَیش ػول هی کٌیندس پٌدشُ تاص ضذُ عثن 

 

 ال تؼشیق هی کٌینپس اص صدى دکوِ تاییذ ایي توَین سا تشای یک س
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تؼغیل دس غَستیکِ سٍصّای تؼغیل، پشسٌل ضوا تؼغیل هی تاضٌذ تا صدى دکوِ اػالم تؼغیلی عثن توَین سٍصّای خوؼِ  

هی ضَد  ٍ اگش تخَاّیذ تؼغیالت سسوی ٍ هٌاسثت ّا ّن دس توَین اػوال ضَد تا دکوِ توَین ٍ سشسسیذ سا تضًیي تا كشم صیش 

 تاص ضَد

 

ٍ تِ ّویي دس ایي كشم سٍصّای تؼغیل هثل چْاسدّن ٍ پاًضدّن سا تا دٍتاس کلیلک سٍی تاسیخ هَسد ًظش تؼغیل هی کٌین 

تشتیة تشای هاّای تؼذی ّن تِ ّویي غَست ػول هی کٌین ضوا هی تَاًیذ دس ّویي پٌدشُ تِ هاُ ّای تؼذ تشٍیذ ٍ 

ٍ هدذد تِ پٌدشُ خضییات تش هیگشدین ٍ هدذد دکوِ اػالم  ًینتؼغیالت سا اػوال کٌیذ ٍ دس ًْایت دکوِ رخیشُ هی ص

 تؼغیلی عثن توَین هی صًین کِ سٍصّای تؼغیلی خذیذ اػوال ضَد 
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تشای اختػاظ دادى توَین ّایی کِ تِ غَست ضیلتی تؼشیق کشدُ ایذ تِ پشسٌل اص ایي  اختصاظ ضیفت کاری: 2-8

 كشم استلادُ هی کٌین

 

 

اتتذا توَین هَسد ًظش ٍ اكشادی کِ هشتَط تِ توَین هَسد ًظش هی تاضٌذ سا اًتخاب هی کٌین ٍ تاییذ هی تِ ایي تشتیة کِ 

کٌین تا ایي کاس یک توَین تِ ًام ّواى پشسٌل ایداد ٍ دس حکن کاسی كشد تِ آى ضخع اختػاظ هی دّذ ٍ هحاسثات ٍسٍد 

 .خشٍج ّا اص سٍی ّویي توَین اًدام هی ضَد
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ست ضوا تایذ توَین هَسد ًظش سا هثال اص ًَع ضیلتی تؼشیق کشدُ تاضیذ تِ ایي هٌظَس کِ دس تؼشیق توَین کاسی الصم تِ رکش ا

 توَین ضیلت کاس كؼال تاضذ
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تشای سَْلت دس تؼشیق توَین ّا ضوا هی تَاًیذ دس ایي هسوت ّش چِ ضیلت داسیذ تؼشیق کٌیذ ٍ اص  اًَاع ضیفت : 2-9

تػَیش صیشآى استلادُ کٌیذ هاًٌذ 

 

 صهاًی کِ ضوا ضیلت ّا سا تؼشیق کشدیذ دس ٌّگام تؼشیق توَین ّا هی تَاًیذ اص ضیلت ّا استلادُ هی کٌین.

 هاًٌذ تػَیش صیش
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 ثثت اعالعاتسزتزگ -3

 

 ثثت هزخصی-3-1
 کِ کٌیذ پیذا ًیاص ضوا اگش حتی.تشٍیذ صیش كشم سشاؽ تِ تذّیذ هشخػی اخاصُ خَد کاسکٌاى اص یکی تِ ضوا تاضذ هشاس اگش

 هی یاسی سا ضوا كشم ایي ّای گضیٌِ ساحت ؛خیلی است تَدُ غَست چِ تِ ّا هشخػی خاظ صهاًی دٍسُ یک دس تذاًیذ

 .کٌذ
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تشای ثثت هشخػی ّا اتتذا ًَع هشخػی سا هطخع هی کٌیذ)ایي ًَع هشخػی سا هثال دس دس تة تؼاسیق 

 ًظش ٍ تاسیخ ٍ ساػت سا ٍاسد کشدُ ٍ ثثت هی کٌینآهَصش دادُ ضذُ است( ٍ تؼذ ضخع هَسد 

 ثثت هاهَریت 3-2

ًَع هاهَسیت کِ دس غَستیکِ پشسٌل ضوا تِ هاهَسیت هی سًٍذ ضوا دس ایي كشم هاهَسیت ّا سا ثثت هی کٌیذ کِ دس هسوت 

اسد ٍ ثثت هی کٌین دس هثال دس اًَاع هاهَسیت تؼشیق ضذُ اًذ سا ٍاسد هیکٌیذ ٍ صهاى ٍتاسیخ ٍ ضخع هَسد ًظش سا ّن ٍ

 کٌیذ.کلیک هاهَسیت ثثت کٌیذ دکوِ دسج گشٍّی سا  چٌذ ًلش دس یک تاصُ صهاًیتشایّوضهاى غَستیکِ تخَاّیذ 
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 ثثت تاخیز سزٍیس-3-3

 

 صهاى: هثیل اص اعالػاتی ٍ تیاییذ كشم ایي سشاؽ تِ ضوا است کاكی ضذ، تاخیش دچاس کاسکٌاى سشٍیس دلیلی ّش تِ اگش

تِ ایي تشتیة ایي .است اعالػات اص گشٍّی ثثت تشای ًیض گشٍّی دسج.کٌیذ هی هطخع ...ٍ  تاخیش تاخیش،تاسیخ ضشٍع

 کِ تِ دلیل تاخیش سشٍیس تَدُ اص تؼذاد ساػات تاخیش  ایي کاسکٌاى کسش هی گشدد. تاخیشهیضاى 

 

 ثثت اضافِ کاری-3-4
 ایي دس تَاًیذ هی کِ دیگشی کاس.کٌیذ ثثت سا ّا کاسی اضاكِ هدَص دّذ هی اخاصُ ضوا تِ کِ است ایي كشم ایي هاتلیت

 هالحظِ سا تاصُ آى دس هَخَد ّای کاسی اضاكِ ٍ کٌیذ هطخع سا صهاًی ی تاصُ یک کِ است ایي دّیذ اًدام كشم

 کاس ایي كشم ایي دس هَخَد "گشٍّی دسج" دکوِ تا سادگی تِ کٌیذ ثثت سا هدَص ًلش چٌذ تشای تاضذ هشاس اگش اها ٍ.کٌیذ

 .است پزیش اهکاى
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 دس ایي كشم ضوا هی تَاًیذ ّن هدَصّای سٍصاًِ ٍ ّن هاّاًِ سا ٍاسد کٌیذ.

 

 ٍرٍد ٍ خزٍج ّاسزتزگ -4

 
 

 ٍرٍد ٍ خزٍج رٍساًِ-4-1
 سٍص یک دس کاسکٌاى ّوِ خشٍج ٍ ٍسٍد هَسد دس کِ اعالػاتی كشم ایي دس هَخَد اهکاًات اص استلادُ تا تَاًیذ هی ضوا

 .کٌیذ هطاّذُ سا است کاسی

دس ایي هسوت اهکاى ٍیشایص آى دس دستگاُ ٍاسد کٌذ كشاهَش کشدُ تاضذ  دس ّواى سٍص چٌاًچِ كشدی ساػت خشٍج خَد سا

ٍخَد داسد. تِ ػالٍُ دس ایي هسوت هی تَاى تا استلادُ اص گضیٌِ غذٍس هدَص تذٍى سكتي تِ كشم ّای هشخػی ٍ هاهَسیت ٍ 

 هزکَس سا تِ اكشاد داد.هدَصّای  ،تاخیش سشٍیس
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 دس ایي كشم هی تَاًیذ اغالح ضذُ ّا سا خذا تثیٌیذ ٍ یا اكشادی سا تِ غَست گشٍّی اغالح کٌیذ  يّوچٌی

 اگش ٍسٍد خشٍج ّای ضوا سا ًطاى ًذاد ضوا هی تَاًیذ تا كشاخَاًی هدذد اعالػات سا كشاخَاًی کٌیذ 

 اکسل تگیشیذ هیتَاًیذ تا دکوِ خشٍخی اکسل ایي کاس سا اًدام دّیذ.اگش تخَاّیذ اص ٍسٍد خشٍج ّای یک سٍص خشٍخی 

 

  آًالیي4-2

اگش ضوا هسوت آًالیي ًشم اكضاس سا كؼال کشدُ تاضیذ هی تَاًیذ ٍسٍد خشٍج ّایی کِ دس ّواى لحظِ هی صًٌذ سا دس ًشم اكضاس 

 هطاّذُ کٌیذ.
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 ٍرٍد ٍ خزٍج فزدی-4-3
 ًظش دس خاظ صهاًی ی تاصُ یک دس سا پشسٌل اص یکی خشٍج ٍ ٍسٍد هَسد دس اعالػاتی کِ کشد حکن کاسی ضشایظ اگش

 .ضَد هی حل ضوا هطکل صیش كشم تِ صدى سش تا ساحت تگیشیذ؛خیلی

کِ ٍهتی اغالح هی ضَد هشهض سًگ هی  تِ ػالٍُ دس ایي هسوت اهکاى اغالح ٍ ٍیشایص ٍسٍد ٍ خشٍج ّای ًاهع ٍخَد داسد

 ٍسٍد ٍ خشٍج ّای ًاهع اغالح ًطَد تشای كشد ؿیثت هی خَسد..چٌاًچِ ایي ضًَذ
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 هاًذُ هزخصی-4-4

 ٍ کشدًذ استلادُ سا خَد هشخػی اص چٌذساػت ایٌکِ خػَظ دس کٌیذ هذیشیت سا خَد کاسکٌاى هشخػی خَاّیذ هی اگش

تَسظ ایي كشم ٍ  هثل داضتِ تاضذساػات هشخػی اص تؼذاد  یچٌاًچِ كشد .کٌیذ استلادُ كشم ایي اص هاًذُ تاهی آى اص چوذس

َد خٍهاًذُ هشخػی تا پایاى سال  دس هسوت هاًذُ تا پایاى سال كوظ اهکاى هطاّذُ  .ی ضَد دس هسوت هوذاس اٍلیِ ٍاسد ه

 دس ایي هسوت ٍخَد ًذاسد.داسد ٍ اهکاى تـییش 
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 تسَیِ هزخصی-4-5
تَسظ ایي كشم ٍ تا اًتخاب اكشاد هی تَاى ػولیات اًتوال هشخػی ّای تاهیواًذُ اص سال هثل ٍ تسَیِ هاًذُ هشخػی ساالًِ سا 

 اًدام داد.
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 عولیاتسزتزگ -5

 
 دریافت اس فایل هتٌی-5-1

هؼوَال دٍ سٍش اغلی تشای ضَد.اص ایي كشم استلادُ هی دسیاكت اعالػات ٍسٍد ٍ خشٍج پشسٌل اص دستگاُ حضَس ٍ ؿیاب  تشای

 خَاًذى اعالػات ٍخَد داسد:

)هثال تایذ تَسظ گضیٌِ كشاخَاًی سکَسدّا دس دستگاُ حضَس ٍ ؿیاب اعالػات دستگاُ تش سٍ كلص رخیشُ ضذُ حاكظِ كلص-1

 تاضذ.(

ٍ اعالػات )تایذ هثال تَسظ گضیٌِ استثاط تا ساػت تٌظیوات هشتَعِ اًدام ضذُ اص عشین اتػال کاتل ضثکِ تِ دستگاُ-2

 (ساػت تخلیِ ضذُ تاضذ

 
كایلی کِ اص دستگاُ كشاخَاًی کشدیذ سا اًتخاب هی کٌیذ ٍ دس هسوت ًَع كایل كشهت كایلی کِ  Browseتا صدى دکوِ  

 "كلص"تخلیِ کشدُ ایذ سا اًتخاب هی کٌیذ تِ ػٌَاى هثال اگش اص عشین كلص اعالػات تخلیِ ضذُ اًذ ضوا ًَع كایل سا 

دًٍلش خاظ سا كوظ كشاخَاًی کٌیذ تایذ ضواسُ  . دس هسوت ضواسُ کاست دس غَستیکِ تخَاّیذ یک ًلش یااًتخاب هی کٌیذ
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کاست ضخع هَسد ًظش سا ٍاسد کٌیذ اها اگش تیص اص یک ًلش هی تاضذ تایذ تا ػالهت کاها آًْا سا اص ّن خذا هی کٌین.دس 

خَاّیذ  غَستیکِ ّیچ ضواسُ ای سا ٍاسد ًکٌیذ کلیِ پشسٌل سا كشاخَاًی هی کٌذ.دس هسوت تاسیخ ضوا تایذ تاصُ صهاًی کِ هی

 سا ٍاسد هی کٌیذ '1396/01/31'تا تاسیخ   '1396/01/01'هثال اص تاسیخ اعالػات تاصیاتی ضًَذ سا ٍاسد کٌیذ تِ ػٌَاى 

 یهشخػ"چٌاًچِ تخَاّیذ هشخػی ّا ٍ هاهَسیتْایی کِ پشسٌل دس دستگاُ ٍاسد کشدُ اًذ سا ٍاسد ًشم اكضاس تکٌیذ گضیٌِ 

 ًیذضٍ دس ًْایت تاصیاتی اعالػات ٍ تؼییي َّضوٌذ سا هی ی کٌیذسا كؼال ه "هاهَسیت ّا اػوال ضَد

 

 هحاسثِ رٍساًِ-5-2
 دسست كشم ایي اًتخاب ؛گضاسش تگیشیذ سٍص یا چٌذ یک دس سا خَد کاسکٌاى خشٍج ٍ ٍسٍد ٍضؼیت خَاّیذ هی ضوا اگش

پشسٌلی سا کِ هی خَاّیذ اص آًْا گضاسش  ٍ کٌیذ هی هطخع سا صهاًی ی تاصُ یک اتتذا. ضواست تشای اًتخاب تشیي

 تاصدى دکوِ اًتخاب پٌدشُ صیش تاص هی ضَد تگیشیذ سا اًتخاب هی کٌیذ

 
اگش ضوا هسوت ّا سا اًتخاب هی کٌیذ هی تَاًیذ پشسٌل خَد سا تشاساس  "اًتخاب تش اساس "دس پٌدشُ تاص ضذُ دس تخص

ٍ اگش ضوا گشٍُ کاسی سا اًتخاب کٌیذ پشسٌل خَد سا تشاساس گشٍُ ّای کاسی هسوت تٌذی کِ اًدام دادُ ایذ اًتخاب کٌیذ 

هی تَاًیذ اًتخاب کٌیذ ٍ اها اگش تخَاّیذ كوظ یک ًلش خاظ سا اًتخاب کٌیذ هی تَاًیذ دس اًتخاب كشدی كشد هَسد ًظش سا 

هحاسثِ   ضوا تشای سا آى سٍصّای سیستن ٍ تشٍی دکوِ هحاسثِ کلیک هی کٌیذ. اًتخاب کٌیذ ٍ دس ًْایت تاییذ هی کٌیذ 

 هی کٌذ 

 الضاهی است سٍصاًِ یک گضاسشگشكتي هثل اص  دهت کٌیذ کِ اًدام ایي هشحلِ :ًکتِ
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 هحاسثِ هاّاًِ-5-3
اص  است کاكی کٌیذ تشسسی هاُ یک دس کلی غَست تِ سا خَد کاسکٌاى خشٍج ٍ ٍسٍد ٍضؼیت داسیذ تػوین ضوا اگش اها

 سا خَد ًظش هَسد كشد ،اًتخاب دکوِ سٍی تش کلیک صدى تا ٍ کٌیذ اًتخاب سا خَد ًظش هَسد هاُ .ایي كشم استلادُ کٌیذ

 ٍ دس ًْایت هحاسثِ سا تضًیذ.  کٌیذ اًتخاب

 الضاهی استهاّاًِ یک گضاسش  گشكتيهثل اص دهت کٌیذ کِ اًدام ایي هشحلِ :ًکتِ

 

 

 ارتثاط تا ساعتسزتزگ -6
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 ارتثاط تا ساعت  6-1

 

تِ ایي تشتیة کِ ضوا غَستیکِ تخَاّیذ اعالػات دستگاُ سا اص عشین ضثکِ كشاخَاًی کٌیذ اص ایي كشم استلادُ هی کٌین.دس 

ٍ هاًٌذ تػَیش صیش گضیٌِ آی پی ٍ پَست كؼال هی ضَد کِ ضوا تایذ دس   ظ استثاعی ضثکِ سا اًتخاب هی کٌیذدس هسوت ٍاس

سا ٍاسد هی کٌین کِ الثتِ ایي پَست تِ  4370دستگاُ سا ٍاسد کٌیذ ٍ  دس هسوت پَست ػذد  IP Addressهسوت آی پی 

 غَست پیص كشؼ دس ًشم اكضاس ٍاسد ضذُ است.

استثاعی هوذاس آى سا تیطتش کلیذ استثاعی تؼشیق کشدُ تاضیذ تایذ دس هسوت کلیذ هدوَػِ ضوا تشای اهٌیت  ی اگش دس ضثکِ

 .ٍاسد کٌیذ
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ٍ ّشتاس ًخَاّیذ اعالػات سا هدذد ٍاسد کٌیذ هیتَاًیذ دس هسوت ساػت تخَاّیذ اعالػات ٍاسد ضذُ رخیشُ ضَد دس غَستیکِ 

 .دکوِ رخیشُ دس كایل کلیک کٌیذ تش سٍیٍ ٍاسد کشدُ یک ًام دلخَاُ 

دس ًْایت تشای ٍغل ضذى تِ دستگاُ سٍی دکوِ ضٌاسایی کلیک هی کٌین تا کلیک کشدى سٍی ایي دکوِ هوکي است تا 

 یکی اص سِ پیـام صیش سٍتشٍ ضَیذ 

 : دس غَستیکِ کذ خغای غلش سا داد ضوا تایذ تا تخص پطتیثاًی تواس تگیشیذ 0استثاط تشهشاس ًوی تاضذ کذ خغا  -1

: دس غَستیکِ کذ خغای ّلت سا داد دستگاُ ضوا دس ضثکِ ًیست ٍ یا آی پی کِ 7کذ خغااستثاط تشهشاس ًوی تاضذ  -2

 ٍاسد ضذُ غحیح ًوی تاضذ ٍ تا آی پی دستگاُ ضوا یکی ًیست

ٍ سایش دکوِ ّا كؼال هی ضًَذ کِ  Browseاستثاط تشهشاس است:کِ استثاط دستگاُ ٍ ًشم اكضاس تشهشاس ضذُ ٍ دکوِ  -3

 ٍ رخیشُ کٌیذ ًام دلخَاُ كایل سا اص دستگاُ كشاخَاًیسا تضًیذ ٍ دس هسیش دلخَاُ ٍ تا یک   Browseضوا تایذ دکوِ 

ضوا تاسیخ هَسد ًظش سا ٍاسد هی کٌیذ ٍ تش سٍی تخلیِ کلیک هی کٌیذ تؼذ اص تخلیِ دس هسوت اص تاسیخ تا تاسیخ 

 تؼییي َّضوٌذ سا هیضًیذ  هدذد پٌدشُ دسیاكت اص كایل تاص هی ضَد کِ ضوا اتتذا تاصیاتی ٍ دس ًْایت
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 لیست ساعتْا 6-2
 کٌیذ. ص ایي پٌدشُ استلادُتشای هذیشیت تْتش دستگاُ ّا ااگش دس هدوَػِ ضوا چٌذیي دستگاُ ٍخَد داسد 

 
 

 دستگاُ ّای هَخَد سا ٍاسد کٌیذ. اعالػات کِ ضوا تایذ دس هسوت اكضٍدى/ٍیشایص

 حضَر غیابسزتزگ -7

 

 رٍساًِ ٍرٍد ٍ خزٍج -7-1
 ضوا هی تَاًیذ اص كشم صیش استلادُ کٌیذ. ٍ کلی اص ؿیثت، اضاكِ کاسی ٍ تاخیشّا ٍ تؼدیل ّا سٍصاًِ گضاسش تشای تْیِ یک

 الصم تِ رکش است ضوا اص هثل هحاسثِ سٍصاًِ ٍ هاّاًِ سا صدُ ایذ 
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 رٍساًِکارکزد  7-2
تِ ایي غَست کِ اتتذا تاسیخ هَسد ًظش سا ٍاسد تاضیذ اص ایي كشم استلادُ هی ضَد.  داضتِ سٍصاًِ گضاسش یک تخَاّیذ اگش

 سا یکی خَد اًتخاب تِ پس کشدیذ ایداد کِ تیٌیذ هی سا ّایی گضاسش ػٌَاى ضوا گضاسش اًتخاب هسوت دسکشدُ ٍ 

 کلیک اكشاد اًتخاب ػٌَاى هواتل دس اًتخاب دکوِ سٍی تش سپس .)دس اداهِ ایداد گضاسش تَضیح دادُ هی ضَد( تشگضیٌیذ

  تگیشیذ گضاسشٍ پس اص اًتخاب پشسٌل  کٌیذ

 
 الصم تِ رکش است ضوا اص هثل هحاسثِ سٍصاًِ ٍ هاّاًِ سا صدُ ایذ
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 اگش ضوا تخَاّیذ كوظ یک سٍص خاظ سا گضاسش تگیشیذ اص ایي پٌدشُ استلادُ هی کٌیذگشارش یک رٍس:  7-3

 

 گشارش هاّاًِ:  7-4

 اص کسشکاس، اضاكِ کاسی ٍ یا تِ غَست کلی  ضوا هی تَاًیذ اص كشم صیش استلادُ کٌیذ. هاّاًِ گضاسش تْیِ یکتشای 

 الصم تِ رکش است ضوا اص هثل هحاسثِ سٍصاًِ ٍ هاّاًِ سا صدُ ایذ 

 

 

تِ ایي غَست کِ اتتذا تاضیذ اص ایي كشم استلادُ هی ضَد.  داضتِ هاّاًِ گضاسش یک تخَاّیذ اگش کارکزد هاّاًِ : 7-5

 تِ پس کشدیذ ایداد کِ تیٌیذ هی سا ّایی گضاسش ػٌَاى ضوا گضاسش اًتخاب هسوت دسهاُ هَسد ًظش سا ٍاسد کشدُ ٍ 



           دكتشچِ ساٌّوای سیستن حضَس ٍ ؿیاب ًشم اكضاس خاهغ ٍیسوي             

 

51 
 

 ػٌَاى هواتل دس اًتخاب دکوِ سٍی تش سپس .)دس اداهِ ایداد گضاسش تَضیح دادُ هی ضَد( تشگضیٌیذ سا یکی خَد اًتخاب

 ٍ پس اص اًتخاب پشسٌل گضاسش تگیشیذ . کٌیذ کلیک اكشاد اًتخاب

 

 

 گشارش یک هاُ: 7-6
ؿیثت گضاسش داضتِ تاضیذ اص ایي پٌدشُ استلادُ دس غَستیکِ ضوا تخَاّیذ دس یک هاُ خاغی كوظ اص هاهَسیت ،هشخػی ٍ 

 هی ضَد.

 

 

 هاًذُ هزخصی 7-7
 هشخػی ّا ٍ هشخػی ّای استلادُ ضذُ گضاسش تگیشیذتؼذ اص ایٌکِ ضوا هشخػی ّا سا ثثت کشدیذ ضوا هی تَاًیذ اص هاًذُ 
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گضاسش تگیشیذ تیک ساالًِ سا هی صًیذ ٍ دس کادس سٍتشٍ سال هَسد دس غَستیکِ تخَاّیذ دس پایاى سال اص هاًذُ هشخػی ّا 

 ٍ اكشاد هَسد ًظش سا اًتخاب کشدُ ٍ گضاسش هی گیشیذ 1395تِ ػٌَاى هثال  ًظش سا ٍاسد هی کٌیذ

 اها اگش كوظ تخَاّیذ یک هاُ سا گضاسش تگیشیذ اص هاّاًِ استلادُ هی کٌیذ 

 گشارش پزسٌلی 7-8

 تشای گضاسضگیشی اص اعالػات پشسٌل اص ایي كشم استلادُ هی ضَد
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 ایجاد گشارش 7-9
ّای هَسد ًظش سا ایداد هثل اص استلادُ  اص گضیٌِ ّای کاسکشد سٍصاًِ ٍ هاّاًِ اتتذا تایذ  دس ایي هسوت  الگَی کلی گضاسش 

 ػٌَاى هسوت دس خَد گضاسش تشای ) سٍصاًِ ، هاّاًِ(کٌیذ اًتخاب سا گضاسش ًَع اتتذا تایذ ضواتشای ایي کاس  ًواییذ.

 گضاسش اصػٌَاى استلادُ تا ساحتی تِ کٌیذ استلادُ آى اص تؼذی دكؼات دس خَاستیذ هَهغ ّش کِ تگزاسیذ ًام یک گضاسش

 .تاضیذ داضتِ دستشسی آى تِ

 ٍ کشدُ اًتخاب سا ّا كیلذ ػٌَاى خَد ًیاص تِ تاتَخِ ضوا آیذ هی دس ًوایص تِ ّا كیلذ ی ّوِ ػٌَاى چپ سوت دس

 ساحتی تِ ضذیذ پطیواى كیلذی اكضٍدى اص اگش آیذ دس ًوایص تِ ساست سوت دس تا کٌیذ کلیک     دکوِ سٍی

 .کٌیذ حزف ساست سوت هسوت اص سا آى      دکوِ سٍی تش کلیک تا تَاًیذ هی

 .کٌیذ کلیک ثثت دکوِ سٍی تش پایاى دس
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 ٍیزایص گشارش 7-11

 

 دس ایي هسوت اهکاى تـییش ًام گضاسش ٍ یا حزف گضاسضات ساختِ ضذُ ٍخَد داسد.
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 تشای تْیِ گضاسش تِ تشتیة هشاحل صیش  سا اخشا کٌیذ::ًکتِ

 )كوظ یک تاس(ایداد گضاسش -1

 سشتشگ ػولیات)هحاسثِ سٍصاًِ ٍ هاّاًِ( -2

 کاسکشد هاّیاًِ-کاسکشد سٍصاًِ-3
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 كػل دٍم

 

 

 

 

  آهَصش حوَم ٍ دستوضد
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 سزتزگ حمَق دستوشد-1

 

 

 تشای استلادُ اص ایي تخص تایذ هشاحل صیش سا اًدام دّیذ

 حوَم هاّاًِ ،تي ٍ... هاًٌذ تػَیش صیشاتتذا ضوا تایذ اعالػات حوَهی پشسٌل سا دس حکن کاسی ّش كشد ٍاسد کٌیذ هاًٌذ 
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تؼذ اص ٍاسد کشدى اعالػات حوَهی ضوا تایذ كشهَلْای هشتَط تِ پشداخت ّا ٍ کسَسات سا دس ًشم پاراهتزّای حمَلی : 1-1

 .سا اًتخاب هی کٌیذ "پاساهتشّای حوَهی"ضوا دس تة حوَم ٍ دستوضد گضیٌِ اكضاس ٍاسد کٌیذ تشای ایي کاس 

 

 کسَسات  -2پشداخت  -1ایي پٌدشُ داسای دٍ تخص است :

دس تخص پشداخت ضوا تایذ كشهَلْای پشداختی سا اضاكِ کٌیذ تِ غَست پیص كشؼ چٌذ ًوًَِ اص كشهَلْای پشداختی دس ًشم 

 اكضاس ٍخَد داسد ٍ ضوا هی تَاًیذ اص پیص كشؼ ًشم اكضاس استلادُ ٍ یا عثن پشداخت خَدتاى استلادُ کٌیذ 

 تعزیف فزهَل ّا

تِ ػٌَاى هثال ها دس ایي تخص اص آهَصش حوَم پایِ سا تَضیح هی دّین تا کلیک سٍی حوَم پایِ ٍ صدى دکوِ ٍیشایص 

تِ غَست صیش ٍاسد پٌدشُ تؼشیق كشهَل هی ضَین تِ غَست پیص كشؼ كشهَلی کِ تشای حوَم پایِ تؼشیق ضذُ است كشهَل 

 است

 ( /حوَم هاّاًِ 220* )هیضاى حضَس

 ّواى هثلـی است کِ ضوا دس حکن کاسی ّش كشدی ٍاسد کشدیذحوَم هاّاًِ :

دس سٍص تِ ّویي دلیل توسین  7.33ساػت کاس کٌٌذ عثن ساػت کاسی  220عثن اداسُ کاس پشسٌل هَظق ّستٌذ دس : 220

  ساػت هی کٌین تا حوَم یک ساػت حساب ضَد 220تش 
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اى حضَس خای هیگیشد ٍ تِ ّویي دلیل ها حوَم یک ساػت سا دس ساػات صهاى هَظق کاسی پشسٌل دس هیضهیضاى حضَس: 

 کاسی پشسٌل ضشب هی کٌین.

 

حاال كشؼ کٌیذ ضوا ًوی خَاّیذ عثن ایي كشهَل استلادُ کٌیذ ٍ هی خَاّیذ تش حسة سٍص کاسی حوَم پایِ حساب ضَد 

 تشای تؼشیق ایي كشهَل تِ غَست صیش ػول هی کٌین 

چٌذ تاس سٍی دکوِ اكضٍدى کلیک هی کٌین تا چٌذیي كیلذ اضاكِ ضَد ٍ حاال دس تؼذ اتتذا دکوِ خالی کشدى سا هی صًین ٍ 

 غَست صیش تؼشیق هی ضَد كشهَل تِ یي كیلذّا كشهَل سا تؼشیق هی کٌیذا

  /حوَم هاّاًِ(30تؼذاد سٍص کاسی* )

 وَم یک سٍص ٍ دستؼذاد سٍص کاسی ضشب هی ضَد هی ضَد تشای تذست آٍسدى ح 30حوَم هاّاًِ توسین تش 

ضشب هی ضَد  31سٍص کاسی كشد داضتِ تاضذ دس  31سٍص ّن هحاسثِ هی ضَد یؼٌی اگش  31ایي كشهَل تشای هاُ ّای  ًکتِ:

 ٍ حتی اگش کوتش کاس کشدُ تاضذ ٍ یا تِ ػثاستی ؿیثت داضتِ تاضذ دس ّواى تؼذاد سٍصی کِ کاس کشدُ تاضذ ضشب هی ضَد

 سٍص کاسی تا احتساب سٍصّای خوؼِ ٍ تؼغیالت سسوی است . ًکتِ:
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 كشهَلْای خَد سا ّن دس هسوت پشداخت ٍ ّن کسَسات تؼشیق کٌیذتِ ّویي تشتیة ضوا هی تَاًیذ 

 حتی ضوا هی تَاًیذ كشهَلْای خذیذ تؼشیق کٌیذ 

ایي پاساهتشّا سا تِ پشسٌل اختػاظ دّیذ تشای  تؼذ اص تؼشیق كشهَل ّا ضوا تایذپاراهتز حمَلی پزسٌل دستِ ای:  1-2

ایي کاس دس تة حوَم دستوضد گضیٌِ پاساهتش حوَهی پشسٌل دستِ ای سا اًتخاب هی کٌیذ دس پٌدشُ تاص ضذُ ضوا پاساهتش 

 هَسد ًظش سا اًتخاب ٍ  تِ اكشادی کِ ایي پاساهتش تؼلن هی گیشد سا اختػاظ دّیذ ٍ تاییذکٌیذ.
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تؼذ اص اًدام هشاحل كَم حاال هی تَاًیذ كیص حوَهی سا گضاسش تگیشیذ تِ تة ػولیات سكتِ هحاسثِ هحاسثِ حمَق : 1-3

 سٍصاًِ ٍ هاّاًِ سا تضًیذ ٍ هدذد تِ تة حوَم دستوضد سكتِ ٍ گضیٌِ هحاسثِ حوَم سا تضًیذ تا پٌدشُ صیش تاص ضَد

 

سٍصّای دس پٌدشُ تاص ضذُ هیضًیذ  ٍ تیک سسوی سا تضًیذ ٍ دکوِ هحاسثِ سا  هاُ یا دٍسُ هَسد ًظش سا ٍاسد ٍ پشسٌل سا اًتخاب

 کاسکشد پشسٌل سا ًطاى هی دّذ ٍ دس ًْایت تاییذ هی کٌیذ
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 پٌدشُ تاص ضذُ كیص حوَم سا هیضًیذ ٍ كیص هی گیشیذ.دس دس ًْایت گضیٌِ گضاسش حوَم ٍ گشارش حمَق :  1-4

 

  حوَهی است دس اداهِ تویِ گضیٌِ تَضیح دادُ خَاّذ ضذهشاحل تاال تشای گشكتي یک كیص 
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 اگش ضوا هی خَاّیذ تشای پشسٌل خَد تیوِ سد کٌیذ تایذ اتتذا هطخػات کاسكشها سا ٍاسد کٌیذ. کارفزهایاى: 1-5

 

 

 صٌذٍق ّا 1-6

ٍام هی دٌّذ .تشای تشخی اص ضشکت ّا داسای غٌذٍهی هی تاضٌذ کِ  دس اصای دسیاكت هاّیاًِ هثلـی هطخع تِ کاسکٌاى 

تؼشیق ایي غٌذٍم ،ًام غٌذٍم، تاسیخ ایداد ٍ  هثلؾ هاّیاًِ سا ٍاسد کشدُ  ٍ گضیٌِ رخیشُ سا اًتخاب هی کٌین تا  كشم اًتخاب 

 اضخاظ تاص ضذُ ٍ  آًگاُ  اكشاد ػضَ دس غٌذٍم سا اًتخاب هیکٌین.
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 فزم تاًک  1-7

پشسٌل ضوا دس آى حساب داسًذ ٍ ضوا هی خَاّیذ آى ضواسُ حساب دس  دس ایي پٌدشُ ضوا هی تَاًیذ ًام تاًک ّایی کِ

 كیص ّن ًوایص دادُ ضَد اص ایي كشم استلادُ هی ضَد.

 

ضوا اتتذا ًام تاًک ّا سا ٍاسد ٍ رخیشُ هی کٌیذ ٍ دس پٌدشُ پشسٌل ضخع هَسد ًظش سا اًتخاب کشدُ ٍ سٍی دکوِ حساتْای 

 تاًکی کلیلک هی کٌیذ
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ایي اعالػات  ًَع حساب ٍ ضواسُ حساب سا ّن ٍاسد کشدُ ٍ رخیشُ هی کٌیذ.دس پٌدشُ تاصضذُ ًام تاًک هَسد ًظش سا اًتخاب 

 دس كیص ًوایص دادُ هی ضَد ٍ ّوچٌیي هی تَاًیذ اص دیسکت تاًک استلادُ کٌیذ.

 

 ٍام ّا 1-8

هاّیاًِ هثلـی سا تِ ػٌَاى هسظ اصضاى کسش کٌیذ اص ایي پٌدشُ دس غَستیکِ تِ پشسٌل خَد ٍام دادُ ایذ ٍ هیخَاّیذ تِ عَس 

 استلادُ هی کٌیذ.

 

ٍ اگش تخَاّیذ اص غٌذٍهی کِ اص هثل تؼشیق کشدُ ایذ استلادُ کٌیذ تِ ایي غَست کِ اتتذا پشسٌل هَسد سا اًتخاب کشدُ 

ًظش گشكتِ ایذ سا ٍاسد کٌیذ ٍ سٍی دکوِ  ػٌَاى ٍام دسکِ تِ غٌذٍم هَسد ًظش سا اًتخاب تاسیخ ایداد ٍام ٍ هثلـی سا 

 رخیشُ کلیک کٌیذ کِ پٌدشُ ای هاًٌذ تػَیش صیش تاص هی ضَد.
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هاِّ دس ًظش هی گیشین تاسیخ  12هاِّ یا  10دس ایي پٌدشُ  ضوا تؼذاد هسظ ّای هَسد ًظش سا ٍاسد هی کٌیذ تِ ػٌَاى هثال 

ی کٌیذ کِ ایي ٍام چٌذ هاُ تِ چٌذ هاُ کسش ضَد هثال اگش ضوا ػذد اٍلیي پشداخت هسظ سا ٍاسد ٍ دس هسوت دٍسُ تؼییي ه

ٍاسد کٌیذ ّش هاُ اصش کسش هی ضَد دس ًْایت تاییذ هی سا  1سا ٍاسد کٌیذ ّش دٍ هاُ یکثاس هسظ کن هی ضَد ٍ یا اگش ػذد  2

 کٌین ٍ پٌدشُ ای هاًٌذ تػَیش صیش تاص هی ضَد

  



           دكتشچِ ساٌّوای سیستن حضَس ٍ ؿیاب ًشم اكضاس خاهغ ٍیسوي             

 

66 
 

ّا سا هطاّذُ هی کٌیذ کِ هی تَاًیذ ٍیشایص ّن تکٌیذ ٍ دس ًْایت تاییذ هی کٌیذ دس ایي پٌدشُ ضوا تاسیخ پشداخت هسظ 

 سیال تِ ػٌَاى هسظ کن هی ضَد. 300000تاایي کاس ّشهاُ اص ضخع هَسد ًظش هثلؾ 

 دریافت اس اکسل 1-9
 تَاًیذ ایي کاس سا اًدام دّیذ.کٌیذ اص عشین ایي كشم هی تشًاهِ ی دیگش سا ٍاسد ًشم اكضاسچٌاًچِ ضوا تخَاّیذ خشٍخی اکسل  

ستَى  یذًتخاب هی کٌیذ سپس هاُ خَد سا اًتخاب هی کٌیذ ٍ پس اص آى هی تَاًاتِ ایي غَست کِ كایل اکسل خَد سا 

اضاكِ کٌیذ کِ تایذ ػٌَاى ّای سوت ساست کِ تؼشیق ضذُ اًذ تا ستَى ّای ایداد ضذُ دس سوت چپ کِ دس كایل ٍسٍدی 

 ضوا دسج ضذُ یکساى دس ًظش گشكتِ ضَد .

 

 تیوِ پزسٌل 1-11
 اعالػات هشتثظ تا تیوِ پشسٌل تَسظ ایي كشم رخیشُ هی گشدد.

 دسغذی کِ تایذ اص حوَم ضخع کن ضَد سا ٍاسد کٌیذ.دس هسوت سْن کاسهٌذ ضوا تایذ  ًکتِ:
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 هالیات دستِ ای پزسٌل 1-11
 اعالػات هشتثظ تا هالیات پشسٌل تِ غَست كشدی ٍ دستِ ای اص عشین ایي كشم رخیشُ هی گشدد.

 

 ل اًدام ضذُ تاضذ.اٍ:الصم است هثال دس هسوت خذاٍل هالیاتی تؼشیق خذًکتِ

 جذاٍل هالیاتی 1-12
 كشم ضوا تایذ خذٍل هالیاتی ّش سال سا تؼشیق کٌیذ هاًٌذ تػَیش صیشدس ایي 
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هالیات هی تاضٌذ سا  تؼذ اص تؼشیق کشدى تیوِ ٍ هالیات ٍ اختػاظ دادى تِ پشسٌل ضوا تایذ پاساهتشّایی کِ ضاهل تیوِ ٍ

تشای ایي کاس پٌدشُ پاساهتشّای حوَهی سا تاص هیکٌین ٍ هَاسدی کِ ضاهل تیوِ ٍ هالیات ّستٌذ سا اًتخاب ٍ  هطخع کٌیذ

 هطوَل تیوِ ٍ هالیات سا كؼال هی کٌین.

 

 جشییات لزارداد 1-13
تِ ػٌَاى هثال ها حن ضیلت سا  اضاكِ ضَد اص ایي كشم استلادُ هی ضَد )احکام کاسی(اگش ضوا آیتوی خَاستیذ دس هشاسداد كشد

 اضاكِ کشدین
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تؼذ اص اضاكِ کشدى اگش تِ پٌدشُ حکن کاسی تشٍیذ هطاّذُ هی کٌیذ کِ دس ایي هسوت ّن اضاكِ ضذُ ٍ ضوا هی تَاًیذ 

 .هوذاس دّیذ ٍ تشای آى كشهَل تضًیذ
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 گشارش حمَق 1-14
 کِ هی تَاى اص آًْا استلادُ ًوَد. دس ایي هسوت اًَاع گضاسضات هشتثظ تا حوَم هَخَد هی تاضذ

 :هثل اص استلادُ اص ّش کذام اص ایي هَاسد الصم است هحاسثِ حوَم اًدام گیشد.ًکتِ
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 :كػل سَم

 

 

 

 

 

 سغح دستزسی ّا
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 هذیزیت سزتزگ -1

 

 

 دستزسی ّا 1-1

ًام هذیش سا ٍاسد هی کٌیذ تِ  هسوتًام اتتذا دس  دس پٌدشُ تاص ضذُ ضوا تایذ هذیش ٍ صیش هدوَػِ ّای آى سا تؼشیق کٌیذ

هذیش "ٍ  "هذیش اداسی" ٍ تؼذ صیش هدوَػِ ّای آى تؼشیق هی ضَد تِ ػٌَاى هثال سا ٍاسد هی کٌین "هذیش اسضذ"ػٌَاى هثال 

  دس اًتخاب سغح تاالتش هذیش اسضذ سا اًتخاب هی کٌین.تؼذ  اتتذا دس هسوت ًام ٍ  "هالی
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هطاّذُ هی کٌیذ ایي دٍ تخص صیش هدوَػِ هذیش اسضذ ّستٌذ ٍ حاال هی خَاّین دٍ کاستش دیگش کِ صیش ّواًغَس کِ 

 هدوَػِ هذیش هالی ٍ اداسی ّستٌذ سا تؼشیق کٌین هاًٌذ تػَیش صیش

 

تؼذ اص تؼاسیق هَسد ًظش ًَتت تِ دستشسی دادى تِ ایي اضخاظ هی تاضذ سٍی هسوت هَسد ًظش کلیک کشدُ ٍ دکوِ 

 شسی ّاسا هی صًیندست
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دس پٌدشُ تاص ضذُ ضوا هیتَاًیذ توام آیتن ّای ًشم اكضاس سا تثیٌیذ ٍ ّشکذام سا خَاستیذ تِ ضخع هَسد ًظش دستشسی دّیذ 

تشای ایٌکاس سٍی ػالهت + کلیک کٌیذ تا لیست آى تشای ضوا تاص ضَد ٍ ّش دستشسی کِ خَاستیذ تِ آى تخص تذّیذ سا 

 تیک هیضًیذ

 

 

 

 

 



           دكتشچِ ساٌّوای سیستن حضَس ٍ ؿیاب ًشم اكضاس خاهغ ٍیسوي             

 

75 
 

  

 سا کلیک کٌیذ  هسوتهشاحل كَم دس پٌدشُ پشسٌل ضخع هَسد ًظش سا اًتخاب ٍ دکوِ  ٍ دس ًْایت تاییذ هیضًیذ تؼذ اص اًدام

 ٍ دس پٌدشُ تاص ضذُ هسوت هَسد ًظش سا اًتخاب ٍ تاییذ کٌیذ
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ٍ دستشسی ّایی کِ دس هشحلِ هثل دادیذ تِ ایي ضخع اػوال هی  تا ایي کاس ایي ضخع خضٍ هسوت هذیش اداسی هی ضَد

ضَد.پٌدشُ هشتَعِ سا تثیٌیذ ٍ دکوِ دستشسی سا کلیک کٌیذ دس ایي پٌدشُ هطخع هی کٌیذ کِ ایي ضخع هی تَاًذ كوظ 

 .اص خَدش سا تثیٌذ ٍ یا اص ّوِ پشسٌل سا تثیٌذ اگش تیک ّوِ سا تضًیذ اص ّوِ پشسٌل سا هی تَاًذ تثیٌذ

 

دس هشحلِ آخش ضوا تایذ تشای آى كشد ًام کاستشی ٍ پسَسد تشای ٍسٍد تِ ًشم اكضاس تؼشیق کٌیذ تِ تة سیستن سكتِ ایحاد کاستش 

 سا کلیک کٌیذ ٍ دس پٌدشُ تاص ضذُ ضخع سا اًتخاب ٍ یک ًام کاتشی ٍ پسَسد تؼشیق کشدُ ٍ ثثت کٌیذ
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 تَجِ : ّز سیستوی فمظ هی تَاًذ یک هذیزکل داضتِ تاضذ  

 سزتزگ کارتاتل-2

 

ٍهتی ضوا سغح دستشسی ّا سا هطخع هی کٌیذ ٍ یَصسّای خذیذ ایداد هی کٌیذ ایي اكشاد هی تَاًٌذ تِ هذیش 

 تاالسش خَد دسخَاست ّایی سا اسسال کٌٌذ ایي دسخَاست ّا اص ایي سشتشگ اًدام هی ضَد

 خَاست ّاثثت در 2-1

 دس ایي پٌدشُ ضوا دسخَاست ّای خَد سا ثثت ٍ تِ هذیش خَد اػالم هی کٌیذ
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ضوا اتتذا ًَع دسخَاستی  سا کِ داسیذ اًتخاب کٌیذ ایي دسخَاست هی تَاًذ هشخػی،هاهَسیت،اضاكِ کاسی،ٍسٍد خشٍج ٍتـییش 

هذیش خَد سا اًتخاب هی  "اًتخاب تاییذ کٌٌذُ ". تؼذ اص ًَع دسخَاست ٍ ٍاسد کشدى اعالػات تؼذی دس هسوتضیلت تاضذ

 کٌیذ ٍ تاییذ هی صًیذ. تا ایي کاس ضوا دس خَاست خَد سا تِ هذیش اسسال هی کٌیذ.

 درخَاست ّای هي 2-2

 دس ایي پٌدشُ ضوا هی تَاًیذ دسخَاست ّای خَد سا تثیٌیذ ٍ ًتیدِ سا هطاّذُ کٌیذ

 

  دسخَاست تاییذ ،سد ،هٌظش تشسسی ٍ یا تِ هذیش تاالتش اسخاع دادُ ضذُ است دس هسوت ٍضؼیت هی تَاًیذ هطاّذُ کٌیذ ایي
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 هٌتظز تزرسی 2-3

دسخَاست ّایی کِ اص صیشهدوَػِ ّای اکاًت هذیش ٍاسد ضذُ تاضیذ دس ایي پٌدشُ ضوا هی تَاًیذ   ذ ٍ تایٍهتی ضوا هذیش تاض

 ضوا اسسال ضذُ است سا هی تَاًیذ هطاّذُ کٌیذ

 

 دکوِ تشسسی سا تلطاسیذ پٌدشُ صیش تاص هی ضَد صهاًی کِ ضوا

 

گضیٌِ اسخاع   دس ایي پٌدشُ ضوا هی تَاًیذ ایي دسخَاست سا تاییذ ٍ یا سد کٌیذ ٍ اگش هی خَاّیذ تِ هذیش تاال تش اسخاع دّیذ

 سا اًتخاب ٍ كشد سا اًتخاب هی کٌیذ ٍ تاییذ هی کٌیذ

 ٍاسد ضَد هی تَاًذ ٍضؼیت دسخَاست خَد سا تثیٌذ. "دسخَاست ّای هي "ٍ حاال اگش آى ضخع دس هسوت
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