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راهنوای استفاده از ساهانه حضور و غیاب کسرا
(ویژه کارکناى)
تغییر هشخصات ورود
ترای ٍرٍد تِ سیستن تایذ اتتذا از طریق  Internet Explorerتا ٍارد کردى آدرس ترًاهِ ( 1)www.at.iut.ac.irآى را
اجرا ًوَد .ضوارُ پرسٌلی (ضوارُ کارت ترای کارکٌاى ضرکتی) ضوا تِعٌَاى ًام کارتری ٍ کلوِ عثَر تعریف ضذُ است.
پس از ٍرٍد ،آى را تِ رٍش زیر تغییر دّیذ.
اطالعات پایِ

هٌَی اصلی

هرحلِ1

تغییر هطخصات ٍرٍد(هرحلِ)1

هرحلِ2

هرحلِ3

از فرم هرحلِ ،2جْت تغییر ٍ ٍیرایص کلوِ عثَر استفادُ هیضَد .پس از ٍرٍد ًام ٍ کلوِ عثَر فعلی را ٍارد ًوَدُ ٍ پس از
اًتخاب دکوِ تأییذ اهکاى تعییي کلوِ عثَر جذیذ ،فراّن هیگردد.
attendance 1

هذیریت کارکرد هاهانه
تا اًتخاب ایي گسیٌِ از هٌَی هذیریت کارکرد ،تا تَجِ تِ دٍرُ زهاًی اًتخاتی ،هیتَاى کارکرد خَد را در قالةّای
آیتنّای کل حضَر ،کارکرد (هَظفی) ،اضافِکار ،کسر حضَر ،هرخصی (استعالجی ،استحقاقی ٍ ،)...غیثت ٍ هأهَریت تِ
صَرت سرجوع هطاّذُ ًوَد.
هٌَی اصلی

اتَهاسیَى تردد

هذیریت کارکرد

هذیریت کارکرد هاّاًِ

ّوچٌیي در ایي فرم ایي اهکاى فراّن گردیذُ کِ تتَاى کارّایی ازجولِ هطاّذُ هاًذُ هرخصی ،هطاّذُ هجَزّای ثثت ضذُ
ٍ ًیس اهکاى صذٍر درخَاست را اًجام داد.
 کاربری آیتنهای فرم:
 آیتن دوره :جْت اًتخاب دٍرُ زهاًی هَرد ًظر هثالً تیر  ،69از ایي آیتن استفادُ هیضَد.
 کنترل فیلتر :تا اًتخاب ّر کذام از آیتنّا جْت اعوال تغییرات از ایي تة استفادُ هیضَد.
 درخواست هجوز :تا اًتخاب ایي تة ایي اهکاى فراّن هیگردد تا ضوا تتَاًیذ از طریق زیر هٌَی درخَاست
هجَز ،هجَز هرخصی ٍ از طریق زیرهٌَی درخَاست ترددٍ ،رٍد ٍ خرٍج خَد را ثثت ًواییذ.

نکته :ترای درخَاست هجَز ،دٍ رٍش ٍجَد دارد )1 :از طریق تة درخَاست هجَز در هذیریت کارکرد
هاّاًِ (تِ صَرت گرٍّی) ٍ  )2از طریق هذیریت کارکرد رٍزاًِ (تِ صَرت رٍزاًِ)

پس از ٍارد ضذى تِ قسوت ثثت هجَز ،پٌجرُ زیر تاز هیضَد کِ هیتَاى هجَز هرخصی ساعتی یا رٍزاًِ را ثثت کرد.

 درخواست تردد(ثبت ورود و خروج)
ٍ اها جْت ثثت ٍرٍد ٍ خرٍج از هسیر زیر ٍارد ضذُ ٍ رٍی درخَاست تردد کلیک کٌیذ .سپس پٌجرُ زیر تاز هیضَد کِ
هیتَاى زهاى تردد تِ ّوراُ ضرح را ٍارد ًوَد:
هذیریت کارکرد هاّاًِ

درخَاست هجَز

درخَاست تردد

هذیریت کارکرد روزانه
از ایي صفحِ جْت هطاّذُ ریس کارکرد تِ تفکیک رٍز استفادُ هیضَد .در ایي فرم ّواًٌذ کارکرد هاّاًِ ،اطالعات
حضَر ،کارکرد ،اضافِکار ٍ  ...هحاسثِ ٍ ًوایص دادُ هیضَدّ .وچٌیي در ایي فرم اهکاى هطاّذُ هاًذُ هرخصی ،صذٍر
درخَاست ٍ ...هاًٌذ فرم کارکرد هاّاًِ فراّن گردیذُ است.

با تشکر

