
 

 

 
 

 امین سیستم حضور و غیاب
 

 لاتلیت هؼشفی ٍ ًگْذاسی اعالػات چٌذ ضشوت هختلف تِ تؼذاد ًاهحذٍد ٍ هجضا. .1

 لاتلیت ساصگاسی تا هَسسات خصَصی ٍ دٍلتی)لاًَى واس ٍ لاًَى استخذام وطَسی( .2

 هَسسِ هستمل اص ّن تِ اصای ّش ضشوت. 99لاتلیت تؼشیف حذاوثش  .3

 جْت ًگْذاسی اعالػات لثل ٍ یا اػوال اعالػات دس آیٌذُ. لاتلیت تؼشیف تاسیخ اثش .4

 سلن. 10لاتلیت تؼشیف هشوض ّضیٌِ تِ صَست دسختَاسُ تا سمف  .5

 لاتلیت تؼشیف ٍاحذّای ساصهاًی ٍ استثاط ّش ضخص تا آى. .6

 لاتلیت تؼشیف سٍصّای واسی هتٌَع. .7

 لاتلیت تؼشیف ساػت ضشٍع ٍ پایاى جْت سٍصّای ػادی ٍ تؼغیل. .8

 تؼشیف صهاى ّای ضشٍع استشاحت ٍ هذت آى ّا. لاتلیت .9

 لاتلیت تؼشیف تاخیش ٍ تؼجیل هجاص تشای سٍص واسی. .10

 لاتلیت تؼشیف تاخیش ٍ تؼجیل هجاص تشای ّش ًفش تِ صَست هجضا. .11

 لاتلیت تؼشیف ضشٍع ٍ پایاى ضة واسی. .12

 وشدى واسوشد سٍصاًِ.لاتلیت تؼشیف حذالل صهاى حضَس جْت هحاسثِ واسوشد ٍ سمف وسش یه سٍص تاتت سًٍذ  .13

 تؼذیل اضافِ واس ٍ جذٍل تؼذیل ساػت خشٍج. لاتلیت تؼشیف جذٍل .14

 لاتلیت تؼشیف حذالل صهاى حضَس اٍل ٍلت ٍ آخش ٍلت جْت هحاسثِ اضافِ واسی، اضافِ واسی تؼغیل ٍ اضافِ واسی جوؼِ. .15

واسی، اضافِ واسی تؼغیل، اضافِ واسی جوؼِ ٍ لاتلیت تؼشیف سمف تی هجَص ٍ سمف تا هجَص اٍل ٍ پایاى ٍلت جْت هحاسثِ اضافِ  .16

 تؼغیل واسی ٍ جوؼِ واسی.

 لاتلیت تؼشیف دسصذ جوؼِ واسی ٍ دسصذ تؼغیل واسی تشای تغییش سٍص جوؼِ یا تؼغیل تِ سٍص دیگش. .17

 لاتلیت تؼشیف اًَاع ضیفت واسی. .18

 لاتلیت تؼشیف دٍسُ گشدش ضیفت ٍ تمَین تشای ّش ضیفت. .19

 ػذم هحاسثِ اضافِ واسی، جوؼِ واسی، تؼغیل واسی، ضة واسی ٍ ًَتت واسی تشای ّش ضیفت. لاتلیت تؼییي هحاسثِ یا .20

لاتلیت هطاّذُ ساػت ضشٍع ٍ پایاى ٍ استشاحت ّش ضیفت تشای هذت یه هاُ دس یه صفحِ ّوشاُ تا اهىاى تغییش آى ّا تشای سٍصّای  .21

 هختلف.

 لاتلیت تؼییي هحذٍدُ تشای هحاسثِ واسوشد هاّاًِ. .22

 ت تؼییي تؼذاد سٍص هشخصی استؼالجی لاتل پشداخت دس هاُ یا سال.لاتلی .23

 لاتلیت تؼییي ًحَُ هحاسثِ جوؼِ ٍ تؼغیل هتؼلمِ تش اساس ًسثت واسوشد یا واهل. .24

 لاتلیت سًٍذ واسوشد اص اضافِ واسی تِ صَست سٍصاًِ یا هاّاًِ. .25

 

 

 



                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 لاتلیت سًٍذ واسوشد تا ایجاد وسش واس تِ صَست سٍصاًِ یا هاّاًِ. .26

 لاتلیت تثذیل هاهَسیت سٍصّای تؼغیل تِ تؼغیل واسی. .27

 لاتلیت سًٍذ وشدى ًَتت واسی ّوشاُ تا واسوشد هاّاًِ. .28

 لاتلیت تؼشیف سمف هشخصی ساػتی. .29

 خیش هاُ ّوشاُ تا سمف تاخیش سٍص یا هاُ.لاتلیت تؼشیف تؼذاد تا .30

لاتلیت جوغ تٌذی تواهی اضافِ واسی ّای سٍص، ضة، جوؼِ سٍص یا جوؼِ ضة، تؼغیل سٍص، تؼغیل ضة، جوؼِ واسی ٍ تؼغیل واسی تحت  .31

 ػٌَاى اضافِ واسی.

 لاتلیت تؼییي سمف اضافِ واسی هاّیاًِ. .32

 جوؼِ ٍ تؼغیل تیي دٍ هشخصی ّوٌَع یا غیش ّوٌَع. لاتلیت تؼییي تثذیل ٍ هحاسثِ هشخصی سٍصاًِ سٍصّای .33

 لاتلیت تؼییي همذاس هشخصی لاتل اًتمال تِ سال تؼذ. .34

 لاتلیت اتصال تِ ساػت ّای هختلف ٍ تخلیِ اعالػات آًاى تا استفادُ اص واًال ّای هختلف استثاعی تِ صَست هستمین ٍ یا استفادُ اص فایل .35

 ّای تْیِ ضذُ تَسظ ساػت ّا.

 .هطاّذُ آًاى دس توام ػولیات پشسٌلیلاتلیت الصاق ػىس پشسٌل ٍ  .36

 لاتلیت هطاّذُ پشًٍذُ الىتشًٍیىی فشد. .37

 لاتلیت تؼشیف هطخصات ضٌاسٌاهِ ای، وذ هلی، ضواسُ تیوِ، تیوِ تىویلی، جٌسیت ٍ گشٍُ خَى ٍ سایش هطخصات ػوَهی. .38

 ٍ ...(.لاتلیت تؼشیف هطخصات فیضیىی ّش ضخص)سایض لثاس، والُ، وفص  .39

 لاتلیت تؼشیف سایش هطخصات پشسٌل هاًٌذ گَاّیٌاهِ ٍ ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ. .40

 لاتلیت تؼشیف هطخصات تحصیلی پشسٌل ضاهل هذسن، سضتِ تحصیلی ٍ هحل تحصیل. .41

 لاتلیت تؼشیف هطخصات خاًَادگی پشسٌل تِ صَست تفصیلی. .42

 لاتلیت تؼشیف اعالػات ضغلی پشسٌل تِ صَست تفصیلی. .43

 فیلتشّای هختلف جْت تفىیه گضاسش ّای واسوشد ٍ ....لاتلیت تؼشیف  .44

 لاتلیت تؼشیف اعالػات ًاهِ ّای صادسُ جْت تطَیك ٍ یا تٌثیِ پشسٌل. .45

 لاتلیت تؼشیف سَاتك واسی ٍ تحصیلی ّش پشسٌل. .46

 لاتلیت تؼشیف سَاتك دٍسُ ّای آهَصضی ّش پشسٌل. .47

 لیات.تؼشیف سَاتك اٍل دٍسُ پشسٌل هاًٌذ ساتمِ تیوِ ٍ ها تلاتلی .48

 لاتلیت تؼییي تؼذاد سٍص واسوشد ٍ ساػت دس هاُ جْت واسگاُ ّای پیواًىاسی. .49

 اهىاى هحاسثِ احىام حمَلی تش اساس ًظام ّواٌّگ پشداخت. .50

 لاتلیت ثثت حىن حمَق پشسٌل. .51

 لاتلیت تؼشیف اًَاع هشخصی سٍصاًِ ٍ یا ساػتی تِ صَست اًفشادی ٍ یا گشٍّی. .52

 
 



 

 

 

 

 
 ع هاهَسیت سٍصاًِ یا ساػتی تِ صَست اًفشادی ٍ یا گشٍّی.لاتلیت تؼشیف اًَا .53

 لاتلیت تؼشیف هجَص اضافِ واسی، جوؼِ واسی، تؼغیل واسی تِ صَست اًفشادی ٍ یا گشٍّی. .54

 لاتلیت اػوال افضایص حمَق اًفشادی ٍ یا گشٍّی تش اساس هثلغ ثاتت یا دسصذ. .55

 هضایای ساالًِ هاًٌذ تي، ػیذی، هشخصی ٍ سٌَات. لاتلیت ٍسٍد اعالػات اٍل دٍسُ ٍ هطاّذُ ٍضؼیت ٍ سَاتك .56

 لاتلیت هطاّذُ اعالػات خَاًذُ ضذُ اص ساػت ّا تذٍى اهىاى تصحیح. .57

لاتلیت تغییش ٍ تصحیح اعالػات خَاًذُ ضذُ اص ساػت ّا ٍ یا ثثت ساػت ٍسٍد/خشٍج جذیذ تصَست دستی ّوشاُ تا ًوایص ساػت ّای  .58

 آى ّا. لثلی ٍ ًفش ایجاد ٍ یا تصحیح وٌٌذُ

 لاتلیت هطاّذُ واسوشد سٍصاًِ ٍ هاّاًِ تذٍى ًیاص تِ صذٍس دستَس هحاسثِ تَسظ واستش دس ّش لحظِ تِ سیضتشیي صَست هوىي. .59

 لاتلیت اسسال اعالػات حضَسٍ غیاب ٍ واسوشد تِ تشًاهِ حمَق ٍ دستوضد. .60

 لاتلیت هطاّذُ جوغ واسوشد اسسالی تِ تشًاهِ حمَق ٍ دستوضد. .61

 ضاسضات هتٌَع واسوشد تش اساس ًیاص واستش.لاتلیت تْیِ گ .62

 لاتلیت تْیِ گضاسضات هتٌَع پشسٌلی تش اساس ًیاص واستش. .63

 .Excelلاتلیت اسسال فشم ّا ٍ گضاسضات تِ  .64

 ٍ ایویل آى. HTMLلاتلیت تثذیل گضاسضات تِ صَست فایل  .65

 لاتلیت فیلتشیٌگ گضاسضات جْت سَْلت دستشسی. .66

 وذ پشسٌلی دیگش. لاتلیت اًتمال اعالػات یه وذ تِ .67

 لاتلیت حزف اعالػات یه وذ پشسٌلی دس تاسیخ هَسد ًظش. .68

 لاتلیت رخیشُ گضاسضات جْت هشاجؼِ تؼذی تِ آى ّا د سگضاسضات رخیشُ ضذُ دس ّش صهاى . .69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


