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 مقدمه
 

و کراربردد اسرتا ایرن نررم افرزار برا همنرارد  نرد نرم افزار حاضرر، نررم افرزارد قدرتمنرد، سرریع و در ارین حرا  سراده 
مرکز و معاونرت بهداشرتی نمونره ک رور اهرت ایجراد سرهولت در محاسربه دسرتمزد کارکنران بیمره روسرتایی کره پروسره 

 اد بسیار زمان بر، خسته کننده و تنرارد است، تولید شده استا
 زیر است:این نرم افزار شامل تمام المان هاد 

 
 یه دان گاه ، شهرستان ، بخش ، مرکز ، خانه و روستاهاثبت اطالاات اول 
 ثبت اطالاات کامل کارکرد ماهیانه پرسنل 
 محاسبات تنی ،  ند نفره ، گروهی و  ند ماهه به صورت ینجا و آنی 
  تجمیعی ، فیش حقوقی 30،  00 گزارشات کامل و متنوع ، 
  10و  16،  15امنان محاسبه و گزارش گیرد تفاوت ورژن هاد 
 نان تجمیرع سرازد اطالارات تمرام مراکرز در دان رگاه و معاونرت بهداشرتی اهرت رصرد بازرسرین بره صرورت ام

 آنالین
 امنان تعریف کاربران نامحدود با سطوح دسترسی متفاوت اهت امنیت اطالاات و سیستم 
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 معرفی آیکون های پراستفاده در برنامه
 

 :    ار ینسانی را انجام می دهنددر تمامی بخش هاد برنامه آینون هاد ذیل ک

 یا تایید انتخاب 

 به لیست اضافه کردن 

 ذخیره کردن اطالعات 

 چاپ اطالعات

 اکسل با فرمت خروجی 

 یا مشاهده اطالعات اطالعاتویرایش  

 اطالعات حذف

 بروز رسانی 

 جستجو 
 

 مثال: مسیر منوها نیز با رنگ قرمز مشخص شده اند.
 .جدول اصلی محاسبات پزشک << تعاریف اولیه << امهبرن اصلی منوی
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 تعاریف اولیه
 جدول اصلی محاسبات پزشک

و از همه مهمتر  مسافت،  سهم دهگردشی،  سهم بیتوته،  سهم محرومیتبراد انجام محاسبات حقوق اوامل متعددد از قبیل 
وه گربراساس هستند، و  اصلی محاسبات ااد که این اداو  مرکز محل خدمت پزشک تاثیرگذار می باشدا ضریب محرومیت

ربوط م براد سهولت دسترسی کاربران به این اطالاات ، اداو  متفاوت می باشندا شماره ورژنو  ) پزشک ، کاردان و کارشناس (
 به صورت مجزا از منوهاد زیر قابل دسترسی می باشندا 10و  16به ورژن هاد 

 ی توانید خروای اکسل از اطالاات تولید نماییداهمچنین با کلیک رود این آیتم م  

 

 .جدول اصلی محاسبات پزشک << تعاریف اولیه << برنامه اصلی منوی
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 جدول اصلی محاسبات کاردان )ماما،پرستار،پاراکلینیک( 

 .کاردان )ماما،پرستار،پاراکلینیک(جدول اصلی محاسبات  << تعاریف اولیه << برنامه اصلی منوی
 و  نیز دقیقا م ابه اداو  پزشک، به تفنیک ورژن ارائه شده اند که قابل ذخیره و پرینت می باشندااین ادا

 

 )ماما،پرستار،پاراکلینیک(  شناسجدول اصلی محاسبات کار

 .کارشناس )ماما،پرستار،پاراکلینیک(جدول اصلی محاسبات  << تعاریف اولیه << برنامه اصلی منوی
 ه اداو  پزشک، به تفنیک ورژن ارائه شده اند که قابل ذخیره و پرینت می باشندااین اداو  نیز دقیقا م اب

 

 جدول اصلی محاسبات دندانپزشک 

 .جدول اصلی محاسبات دندانپزشک << تعاریف اولیه << برنامه اصلی منوی
 می باشندا این اداو  نیز دقیقا م ابه اداو  پزشک، به تفنیک ورژن ارائه شده اند که قابل ذخیره و پرینت

 

 کار دهان و دندان  جدول اصلی محاسبات بهداشت

 .کار دهان و دندان جدول اصلی محاسبات بهداشت << تعاریف اولیه << برنامه اصلی منوی
 این اداو  نیز دقیقا م ابه اداو  پزشک، به تفنیک ورژن ارائه شده اند که قابل ذخیره و پرینت می باشندا

 
 دانپزشکی جدول زمان سنجی خدمات دن

 .جدول زمان سنجی خدمات دندانپزشکی << تعاریف اولیه << برنامه اصلی منوی
 این اداو  نیز دقیقا م ابه اداو  پزشک، به تفنیک ورژن ارائه شده اند که قابل ذخیره و پرینت می باشندا
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 تعریف دانشگاه / شهرستان / بخش / مرکز بهداشت 

  ی درمانیتعریف دانشگاه / شهرستان / بخش / مرکز بهداشت << اولیهتعاریف  << برنامه اصلی منوی
 امراکز زیرمجمواه هر یک از دان گاه هاد الوم پزشنی به صورت زیر گروه بندد می شوند

 

 و اینجا ابتداد کار شما با نرم افزار استا در این فرم ، شما یک بار براد همی ه باید زیربخش هاد دان گاه را تعریف نمایید
 اطالاات مربوطه را وارد کنید تا محاسبات حقوقی بر اساس آن انجام شودا

 

دان گاه

شهرستان

بخش

مرکز 
بهداشت

خانه 
بهداشت

روستاد اقمارد روستاد سیارد

روستاد مستقیم 
اقمارد

روستاد مستقیم  
سیارد 
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 این سه دکمه م اهده می شود : فیلدها یباالد تمامقسمت در 

 شهرستان ، بخش ، مرکز بهداشت و اااتعریف  

 شهرستان ، بخش ، مرکز بهداشت و ااا ویرایش 

 شهرستان ، بخش ، مرکز بهداشت و ااا حذف 
 امکان حذف وجود ندارد. ،** توجه داشته باشید که اگر برای هر یک از قسمتها زیرمجموعه تعریف شده باشد**
 
در این قسمت لیست شهرستانهاد تعریف شده نمایش داده می شود که با انتخاب هر شهرستان بخش هاد . شهرستان :  1

 فرم زیر نمایش ویرایشو یا  دکمه جدیدودا با کلیک رود تعریف شده براد آن شهرستان در لیست روبه رو نمایش داده می ش
 کلیک کنیدا ذخیره را وارد کرده و رود دکمه  نام شهرستان  و ضریب محرومیتداده می شود ، 

 

 
 

 شویرایو یا  دکمه جدیدبا کلیک رود بخ هاد تعریف شده نمایش داده می شودا لیست  با انتخاب شهرستان ،. بخش :  2
 کلیک کنیدا  ذخیرهرا وارد کرده و رود دکمه  و ضریب محرومیتنام بخش یش داده می شود ، مافرم زیر ن
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یا  و دکمه جدیدلیست مراکز بهداشت تعریف شده نمایش داده می شودا با کلیک رود  با انتخاب بخش،. مراکز بهداشت :  3
 مایش داده می شودافرم زیر ن ویرایش

 

 
 

، م خصه دیگرد به  ضریب محرومیتاالوه بر  درمانی - ه می کنید هر یک از مراکز بهداشتیهمانطور که در تصویر م اهد
 محاسبه می شود: به صورت اتوماتیک توسط سیستمه به روش زیر دارند ک ضریب محرومیت نهاییانوان 

 
ضریب  ضریب محرومیت نهایی = )ضریب محرومیت دانشگاه + ضریب محرومیت شهرستان + ضریب محرومیت بخش +

 4محرومیت مرکز بهداشت( / 
 

،  ، مناطق آزاد تعداد پزشکان ، مناطق کمتر توسعه یافته ابارتند از که در این فرم م خص می شوند موارد حایز اهمیت دیگر
 که در انجام محاسبات حقوق تاثیر گذار می باشندا  و استفاده از طرح اقماری ، معین  مراکز شبانه روزی
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 نه بهداشت / روستاهای اقماری / روستاهای سیاری : . خا 4
 روستاهاد سیارد و روستاهاد اقمارد تحت پوشش دارندروستاد مستقیم ، هر یک از مراکز بهداشت تعدادد خانه بهداشت ، 

 زیر اده فرم ، ویرایشو یا  دکمه جدیدکه با انتخاب مرکز بهداشت لیست تمامی آنها نمایش داده می شودا با کلیک رود 
از مرکز بهداشت ) و مسافت خاکی یا آسفالت (  –مسیر )آبی نوع این فرم ها ، م خصه حایز اهمیت در د ، ننمایش داده می شو

 یلومترکمی باشد که برحسب  میزان جمعیت خانهو براد خانه بهداشت،  ی اقماری یا روستای سیاری (تا خانه بهداشت یا روستا
 کلیک کنیدا  ذخیرهرود دکمه  کردن م خصات محاسبه می شودا پس از وارد
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 تعریف شخص ) پزشک ، ماما ، دندانپزشک و ... ( 
 تعریف شخص ) پزشک ، ماما ، دندانپزشک و ... ( << تعاریف اولیه << برنامه اصلی منوی

ر د لیست اشخاص تعریف شدهبا انتخاب این مسیر فرم زیر نمایش داده می شود ، همانطور که در تصویر م اهده می کنید 
پرینت لیست ، حذف و  جدید ، ویرایش شخص تعریف آینون براد 4،  باالد فرمقسمت در  اسیستم نمایش داده شده است

تر ، لیست اشخاص فیلنام و نام خانوادگی پزشک  و یاکد پرسنلی با وارد کردن جستجو در قسمت  همچنین واود داردا اشخاص
 می شودا

 
 رد نظر را حذف نماییداشخص مو آینون ، می توانیدنام شخص مورد نظر از لیست و کلیک رود این  انتخاببا : حذف  

عملکردی ثبت شده باشد شما امکان حذف آن  شخص،**** به این نکته توجه داشته باشید که تا زمانیکه برای یک 
 د.نمایییستم را ندارید. برای حذف عملکرد پزشکان به قسمت کارکرد اشخاص <<گزارش کارکرد مراجعه از س شخص

 

 می توانید شخص ادیدد تعریف کنیدا با کلیک رود این آینون:  جدید تعریف شخص 

آینون ، می توانید م خصات شخص را ویرایش نام شخص مورد نظر از لیست و کلیک رود این  انتخاببا ویرایش :  

 نماییدا
 :فرمی به شنل زیر نمایش داده می شود که امنان تعریف شخص ادید یا ویرایش را میسر می سازد فوق ، هر دو حالتدر 
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ند فیلدهاد اابارد می باش و نوع رابطه استخدامی ، مدرک تحصیلی، نام و نام خانوادگی کد پرسنلیفیلدهاد ستاره دار مانند 
 ب شماره حسا ،، تلفن همراه ، آدرس شماره نظام پزشنی  باید م خصات خواسته شده را وارد کنید ولی دیگر فیلدها مانند و

 ا فیلدهاد اختیارد می باشندو انس شخص 
نوع باشد که باید در قسمت  قراردادی پزشک خانواده ، پیمانی ، رسمی ، طرحی و پیام آورقرارداد هر پزشک می تواند از نوع 

 شودا م خص ابطه استخدامیر
 خص م حقوق ثابت ) ریال (قسمت  و پایه تعریف شده باشد دربه انوان حقوق ثابت در صورتی که در قرارداد پزشک مبلغی  

 می کنیما
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 ان سیستمتعریف کاربر
 ااست براد کار با نرم افزار و همچنین امنیت سیستم تعریف کاربر ینی از اساسی ترین و مهم ترین بخش ها

 این مسیر استفاده کنید : اهت تعریف کاربر از

 .ان سیستمکاربر تعریف << تعاریف اولیه << برنامه اصلی منوی
ف تعریدر باالد فرم امنان  کنیدهمانگونه که م اهده می  براد شما باز می شودا انکاربر لیست فرم گزینه این انتخاب با

 واود داردا کاربر جدید ، ویرایش ، حذف و جستجو

 

 رد نظر را حذف نماییداشخص مو آینون ، می توانیدنام شخص مورد نظر از لیست و کلیک رود این  انتخاببا : حذف  

 می توانید شخص ادیدد تعریف کنیدا با کلیک رود این آینون:  جدید تعریف شخص 

آینون ، می توانید م خصات شخص را ویرایش نام شخص مورد نظر از لیست و کلیک رود این  انتخاببا ویرایش :  

 نماییدا
 :فرمی به شنل زیر نمایش داده می شود که امنان تعریف شخص ادید یا ویرایش را میسر می سازد فوق ، هر دو حالتدر 
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ن را تعیی کاربر مجوزهای دسترسیرا وارد کرده و در قسمت پایین فرم می توانید  نام و نام خانوادگی ، نام کاربری و کلمه عبور
 می شوندا فعال و غیرفعالکنیدا تواه داشته باشید که تمامی آیتم هاد برنامه براساس این مجوزها 

باید شهرستان و یا شهرستان هایی که کاربر مجوز اعمال این است که عالوه بر مجوزها نکته حایز اهمیت در این قسمت **** 
  تعیین کنید.، تغییرات در آنها را دارد 

 

 ظیمات برنامهتن
سیر مرا تنظیم کنیدا تواه داشته باشید که  مسیر فایل پشتیبان و ورژن برنامهبرنامه از قبیل  تنظیمات پایه ایدر این قسمت 

 می باشدا مسیری از سرور فایل پشتیبان

 
 

 تعیین امضاکنندگان فرم های چاپی
ید و شهر را انتخاب کن را تنظیم کنیدا ایین تمام گزارشاتهر شهر مشخصات امضا کنندگان در پدر این قسمت می توانید براد 

 کلیک کنید تا فرم به صورت زیر باز شود: دکمه نمایشرود 
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 کارکرد اشخاص
 ارکرد ماهیانه پزشک ، کاردان و کارشناسکثبت 

 .ثبت کارکرد ماهیانه پزشک ، کاردان و کارشناس << کارکرد اشخاص << برنامه اصلی منوی
براساس شهرستان و مرکز بهداشت محل خدمت باید ثبت شودا با انتخاب مسیر باال فرم زیر باز ، ماهیانه املنرد هر پزشک 

شهرستان و مرکز  ،سا  و ماه املنرد  زشک را از لیست اشخاص انتخاب کنید و سپسپ با کلیک رود دکمه  می شود، 
را وارد  مربوطهآیتم هاد  کلیک کنید تا ازییات قرارداد نمایش داده شود ا دکمه ادامهرود و را انتخاب بهداشت محل خدمت 

 دانتا اطالاات ثبت شورا ف ار دهید  صفحه کلید F2 کلید و یا کلیک « ذخیره شود » دکمه و رود  کرده
 

 
 

 کلیک کنیدا «حذف کارکرد شخص » براد حذف کارکرد ثبت شده براد پزشک می توانید رود دکمه  حذف کارکرد شخص :
ته داش  ند کارکرد متفاوت طو  یک ماه در مرکز انتخابیدر صورتی که یک پزشک در : ننته 

 املنرد ادید ثبت کنیدا می توان با کلیک رود دکمه  ،دباش
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 فرم ثبت کارکرد ماهیانه پزشک:نکات 
 

اسبه حق الزحمه دقت نمایید، هر یک از مواردد که تیک می خورد، در مح رد خصوصیات مرکز بهداشتی درمانیمودر  ا1
 و مالیات موثر استا

ند کارکرد  پزشک وارد می شود، مگر در مواردد که  روز 30قسمت تعداد روز املنرد، براد پزشنان به صورت معمو  در  ا2
 م شده باشدایا ایننه از نیمه هاد ماه استخدا داشته باشد با تعداد روزهاد متفاوت متفاوت

کلیک کنید تا  که در کنار آن قرار دارد دکمه محاسبه کوچکی رود حتمابراد شخص،  30صورت ورود تعداد روز زیر در  ا3
با  بایدهر صورت حقوق ثابتی که در این قسمت م اهده می کنید، حقوق ثابت بر اساس تعداد روز محاسبه شودا در 

 اسان باشدپرداختی یک
 تدر واقع به معنی پرداخ تا در گزارشاتتان نمایش داده شود، این تیک بزنیدرا  "پرداخت شده"تیک حقوق ثابت ، براد  ا4

 در موارد محاسبه مابالتفاوت مهم استا حقوق ثابت به پزشک است و شدن مبلغ
 دانماییوارد  –مبلغی را که میخواهید از حق الزحمه کسر کنید، با عالمت منفی قسمت "بدهنارد/بستاننارد" در  ا5
 ادرصد ، در این فرم نمایش داده می شود 70 پس از قفل درصد پایش، مربوط به وارد کردن قسمت  ا6
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 ثبت کارکرد ماهیانه دندانپزشک و بهداشتکار دهان و دندان
 .ثبت کارکرد ماهیانه دندانپزشک و بهداشتکار دهان و دندان << کارکرد اشخاص << برنامه اصلی منوی

فرم  ،شهرستان و مرکز بهداشت محل خدمت باید ثبت شودا با انتخاب مسیر باال براساس ، ماهیانه  ، پزشکدنداناملنرد هر 

شهرستان و  ، سا  و ماه املنردانتخاب و سپس ص اشخدندانپزشک را از لیست ا با کلیک رود دکمه زیر باز می شود، 
 اده شود ا کلیک کنید تا ازییات قرارداد نمایش د دکمه ادامهرود و مرکز بهداشت محل خدمت را انتخاب 

را وارد  تعداد روز عملکرد و تعداد خدماتازییات نمایش داده می شود و شما می توانید ،  «ادامه » دکمه پس از کلیک رود 
 ادنرا ف ار دهید تا اطالاات ثبت شو از صفحه کلید F2 کلید یاو  کلیک « ذخیره » دکمه کنید و براد ثبت اطالاات رود 

 

 
 

 نیداکلیک ک «حذف کارکرد شخص » پزشک می توانید رود دکمه دندانبراد حذف کارکرد ثبت شده براد  حذف کارکرد شخص :
  ند کارکرد متفاوت طو  یک ماه در مرکز انتخابیپزشک در دنداندر صورتی که یک : ننته 

 املنرد ادید ثبت کنیدا می توان با کلیک رود دکمه  ،دداشته باش
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 پزشک:دندانفرم ثبت کارکرد ماهیانه نکات 
 

اسبه حق الزحمه دقت نمایید، هر یک از مواردد که تیک می خورد، در مح رد خصوصیات مرکز بهداشتی درمانیمودر  ا1
 و مالیات موثر استا

در مواردد که شود، وارد  تعداد روزهای کاری و غیر تعطیل ماهباید پزشنان دندانقسمت تعداد روز املنرد، براد در  ا2
باز هم  ،م شده باشدیا ایننه از نیمه هاد ماه استخدا داشته باشد با تعداد روزهاد متفاوت متفاوتند کارکرد  پزشک 

 اشودوارد  تعداد روزهای کاری و غیر تعطیل ماهباید براد تک تک کارکردها 
 شدن مبلغ در واقع به معنی پرداخت ، این تیک بزنیدرا  "پرداخت شده"تیک حتما ، دندانپزشک حقوق ثابتراد ب ا3

 مهم استا اتمحاسبدر  پزشک است ودندانحقوق ثابت به 
 دانماییوارد  –مبلغی را که میخواهید از حق الزحمه کسر کنید، با عالمت منفی قسمت "بدهنارد/بستاننارد" در  ا4
 ادرصد ، در این فرم نمایش داده می شود 70 پس از قفل درصد پایش، مربوط به وارد کردن قسمت  ا5
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 کپی لیست حقوقی
 .کپی لیست حقوقی << شخاصکارکرد ا << برنامه اصلی منوی
آیتمی در برنامه در نظر گرفته شده است که کاربر می تواند  ،در ثبت املنرد  انبه کار کاربر سرعت بخشیدنبراد 

کپی کند و در صورت نیاز در ماه مورد نظر خود را و ورژن هاد گذشته  ها املنرد ثبت شده براد اشخاص در ماه
  تغییرات الزم را ااما  نمایدا

 
 

 گزارش کارکرد
 .گزارش کارکرد << کارکرد اشخاص << برنامه اصلی منوی

لی شهرستان و مدرک تحصی ،را م اهده کنیدا با انتخاب سا  و ماه املنرد  گزارشی از عملکرد پزشکاندر این قسمت می توانید 
 کلیک کنیدا دکمه نمایشرود 

 
 

 املنرد ثبت شده براد پزشک واود داردا و حذف ویرایشاز لیست امنان  کلیک راست روی نام پزشکبا 
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 حاسباتم
 محاسبه حقوق

 .محاسبه حقوق << محاسبات << برنامه اصلی منوی
براد انجام محاسبات حقوق باید مسیر باال را انتخاب کنید تا فرم زیر باز شودا پس از انتخاب  ،پس از ثبت املنرد پزشنان

 کلیک کنیدا دکمه محاسبهرود  و مدرک تحصیلی شهرستان ،سا  و ماه املنرد 
 

 
 

 کارکردقطعی کردن 
 .قطعی کردن کارکرد << محاسبات << برنامه اصلی منوی

ادم تغییر اسناد، در صورت تغییر اطالاات اولیه در ماه هاد آینده ، حتما براد  
 از این آیتم استفاده کنیدا

 باز 

وضعیت ماه املنرد را در این حالت ،  %70 تایید لیست پس از :  %70 قفل  
 کنیدا تنظیم

وضعیت ماه املنرد را در این ،  %30تایید لیست ز پس ا:  %30 قفل 
 حالت تنظیم کنیدا
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 در سطح شهرستان گزارشات
 درصد 70 پرداخت 

 .درصد 70 پرداخت  << در سطح شهرستان گزارشات << برنامه اصلی منوی
می توانید  گروه یا شخص خاص، ، شهرستان،ماه انتخاببا  نمایش داده می شودا درصد 00 پرداخت فرم  ،با انتخاب مسیر باال

 ربوطه را دریافت نماییداگزارش م
توجه داشته باشید که در فیلد شهرستان فقط آنهایی نمایش داده می شوند که در مجوزهای دسترسی کاربر تعریف شده **** 

   اند.

 
 نمایش داده می شودا رصدد 70 لیست پرداخت پس از انتخاب شرایط با کلیک رود این دکمه  
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 درصد 70 صدور فیش حقوقی 
 درصد. 70  صدور فیش حقوقی << در سطح شهرستان گزارشات << برنامه اصلی منوی

 
 

 نمایش داده می شودادرصد  70  فیش حقوقی ،پس از انتخاب شرایط با کلیک رود این دکمه 
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 درصد ) فصلی ( 30پرداخت 
 درصد )فصلی( 30پرداخت  << در سطح شهرستان تگزارشا << برنامه اصلی منوی

 شخص ای گروه شهرستان، ،بازه ی زمانی انتخاب با. شود یم داده شینما سه ماهه درصد 30 پرداخت فرم باال، ریسم انتخاب با
 .دیینما افتیدر  را مربوطه گزارش دیتوان یم خاص،
نمایش داده می شوند که در مجوزهای دسترسی کاربر تعریف شده  توجه داشته باشید که در فیلد شهرستان فقط آنهایی**** 

   اند.

 
 

 نمایش داده می شودا فصلی درصد 30لیست پرداخت  ،پس از انتخاب شرایط با کلیک رود این دکمه 
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 درصد ) ماهیانه ( 30پرداخت 
 درصد ) ماهیانه ( 30پرداخت  << در سطح شهرستان گزارشات << برنامه اصلی منوی

 ز املنرد پزشنان به تفنیک ماه گزارش تهیه کنیدا ار این قسمت شما می توانید د
 را انتخاب کنید. شخص توجه داشته باشید که حتما یکی از انواع عملکرد**** 

 

 
 

 نمایش داده می شودا ماهیانه رصدد 30لیست پرداخت پس از انتخاب شرایط با کلیک رود این دکمه  
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 درصد 30صدور فیش حقوقی 
 .درصد 30 صدور فیش حقوقی << در سطح شهرستان گزارشات << برنامه اصلی منوی

 

 
 

 نمایش داده می شودا درصد 30فیش حقوقی شرایط با کلیک رود این دکمه پس از انتخاب  
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 نمایش کارکرد یک شخص
 .نمایش کارکرد یک شخص << در سطح شهرستان گزارشات << برنامه اصلی منوی
ید م اهده کن ماه و مرکز بهداشت محل خدمت به تفکیکرا  تخاب مسیر باال شما می توانید وضعیت کارکرد یک شخصنبا ا

 شخاص ، شخص مورد نظر را انتخاباکلیک و از لیست  را وارد کرده و یا رود دکمه  شماره پرسنلیبراد این کار الزم است 
 کلیک کنیدادکمه اجرا و رود  کنید

 
 

 عییگزارش کارکرد به صورت تجم
 .گزارش کارکرد به صورت تجمعی << در سطح شهرستان گزارشات << برنامه اصلی منوی
 ادم اهده کنیبه تفکیک شخص با تمام جزییات محاسبات حقوق ما می توانید وضعیت کارکرد را اب مسیر باال شتخنبا ا

توجه داشته باشید که در این گزارش حداقل یک ماه از عملکرد انتخاب شود. با انتخاب شخص ، می توانید این گزارش را از **** 
 عملکرد یک شخص تهیه کنید.
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 در باالد فرم کلیک کنید تا پیش نمایش  اپ به صورت زیر باز شودا دکمه چاپرود ط پس از انتخاب شرای

 
 

 گزارش حق الزحمه کارکنان به تفکیک مرکز بهداشت
 .گزارش حق الزحمه کارکنان به تفکیک مرکز بهداشت << در سطح شهرستان گزارشات << برنامه اصلی منوی
 اهیه کنیدت کل حق الزحمه کارکنان به تفکیک مراکز بهداشت شهرستان انتخابیرشی از ما می توانید گزاتخاب مسیر باال شنبا ا

 در باالد فرم کلیک کنید تا پیش نمایش  اپ باز شودا دکمه چاپپس از انتخاب سا  و ماه املنرد و ورژن رود 
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 ثبت مبالغ پرداختی به صورت دستی
 .مبالغ پرداختی به صورت دستی ثبت << ورژن قبلی << برنامه اصلی منوی
بر اساس ماه املنرد و شهرستان محل خدمت  مبالغ پرداختی بابت حق الزحمه اشخاصما می توانید تخاب مسیر باال شنبا ا

 کلیک کنیدا دکمه ادامهثبت کنیدا در این فرم با انتخاب شخص ، سا  و ماه املنرد ، شهرستان و ورژن رود 

 
 

را وارد کرده و رود  کل حق الزحمه و مالیاتدر این قسمت  فرم به صورت زیر نمایش داده می شودا،  دکمه ادامهبا انتخاب 
 کلیک کنیدا F2ذخیره یا دکمه 
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 گزارش تفاوت محاسبات بین دو نسخه
 .گزارش تفاوت محاسبات بین دو نسخه << ورژن قبلی << برنامه اصلی منوی
راد ب را با هم مقایسه کنیداسبات انجام شده برای اشخاص در دو نسخه متفاوت محامی توانید تخاب مسیر باال نبا ا

 اارد مقایسه شود را انتخاب کنیدا محاسباتش با نسخه قصد داریدکه  شماره نسخه ادتهیه این گزارش باید 
 

 
 

 در باالد فرم کلیک کنید تا پیش نمایش  اپ باز شودا دکمه چاپپس از انتخاب شرایط رود 
 

 
 

از منروی محاسربات،  ،هرر دو ورژن  مراه هرای مربوطره، بررای گرزارش تفراوت ورژن، حتمرا بایرد بررایمشراهده بررای  نکته:
 د.محاسبه را انجام داده باشی عملیات
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 (1) فرمت  گزارش حق الزحمه کارکنان به تفکیک شهرستان
 (.1الزحمه کارکنان به تفکیک شهرستان )فرمت گزارش حق << در سطح دانشگاه گزارشات << برنامه اصلی منوی
ه اپس از انتخاب سا  و م اتهیه کنید کل حق الزحمه کارکنان هر شهرستانما می توانید گزارشی از تخاب مسیر باال شنبا ا

 در باالد فرم کلیک کنید تا پیش نمایش  اپ باز شودا دکمه چاپاملنرد و ورژن رود 
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 ( 2گزارش حق الزحمه کارکنان به تفکیک شهرستان ) فرمت 
 (.2گزارش حق الزحمه کارکنان به تفکیک شهرستان )فرمت << در سطح دانشگاه گزارشات << برنامه اصلی منوی
پس از انتخاب سا  و ماه  اتهیه کنید گزارشی از کل حق الزحمه کارکنان هر شهرستانما می توانید ال شتخاب مسیر بانبا ا

 در باالد فرم کلیک کنید تا پیش نمایش  اپ باز شودا دکمه چاپاملنرد و ورژن رود 
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 سیستم
 ماشین حساب

 .ماشین حساب << سیستم << برنامه اصلی منوی

 
 تغییر رمز عبور

 .تغییر روز عبور << سیستم << برنامه اصلی منوی
 ابراد کاربر اارد واود داردتغییر کلمه ابور  در این قسمت امنان

 

 
 

 گرفتن نسخه پشتیبان از اطالعات
 .گرفتن نسخه پشتیبان از اطالعات << سیستم << برنامه اصلی منوی

 تعریف شده استا نامهتنظیمات بردر قسمت  مسیر فایل پشتیبانکه  تواه داشته باشید
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 سیستم Logنمایش 
 .سیستم Logنمایش  << سیستم << برنامه اصلی منوی
ل ا سعی شده است بصورت کامرا انتخاب نمایید گزینه این  های سیستم و فعالیت کاربرانرویداد مشاهده و بررسی تمامیبراد 

 اناربرتوسط ک فرآیندهاد انجام شده در سیستمیت بتواند سیستم ذخیره شود که در صورت نیاز، مدیر Logتمامی رویداد ها در 
 اکندرا پیگیرد 

 .رویدادها در سیستم دسته بندد شده اند اهت گزارش گیرد بهتر و پیدا کردن رویداد مورد نظر نوع رویداد :
 با وارد کردن یک کلمه می توان رویداد ها را فیلتر کردا جستجوی توضیحات :

 

 
 

نمایش داده شده در لیست رایانه انجام دهنده  IPاشید که در این قسمت حتی می توانید با استفاده از آدرس توجه داشته ب**** 
 کار را نیز مشخص کنید.
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 مالیاتمحاسبه 
 محاسبه مالیات. << سیستم << برنامه اصلی منوی
 شودا مالیات توسط سیستم به صورت اتوماتیک محاسبه می Enterو ف ردن کلید   مورد نظر و مبلغ این فرم با ورود سا در 
 

 
 

 پیام هاسیستم 
 .نمایش پیام ها << سیستم << برنامه اصلی منوی
پیام ها از این مسیر دا این ممنن است شرکت در موارد ضرورد یا آپدیت هاد ضرورد، پیامی براد کاربران ارسا  نمایگاهی 

 ستاقابل رویت ا
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 برنامه Helpآینون 

طبق دستورالعمل  ، در تمامی قسمتهاد برنامه با کلیک رود این آینون

 اب این آینونیدا با انتختوضیحات کمنی در مورد آیتم انتخابی م اهده کن

 فرم زیر باز می شودا

 

 

 

 موفق و پیروز باشید

 


