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 انسانی منابع یکپارچه و جامع هايسیستم

 ترین سیال و ترین پیچیده) Human Resource Management( انسانی نیروي مدیریت
 طوفمع انسانی منابع مدیریت .دهدمی تشکیل را سازمان هر سازمانی منابع مدیریت نظام بخش

 أثیرت تحت را کارکنان عملکرد و فکر طرز رفتار، که است هاییسیستم و اقدامات ها،سیاست به
 و انگیزش ایجاد مدیریت، توسعه، جذب، به استراتژیک رویکردي دیگر عبارت به. دهدمی قرار

 فرآیندي و کنندمی کار آن براي یا آن در که افرادي یعنی سازمان؛ کلیدي منابع تعهد به دستیابی
 زا مقصود. است انسانی منابع نگهداشت و انگیزش ایجاد توسعه، جذب، وظیفه چهار شامل که

 ستا مدیریت وظیفه از بخشی اجراي براي نیاز مورد اقدامات و هاسیاست انسانی منابع مدیریت
 به دادن آموزش کارمندیابی، براي ویژه به دارد، بستگی کارکنان فعالیت از هاییجنبه با که

 .مانساز کارکنان براي منصفانه و سالم محیطی ایجاد و پاداش دادن عملکرد، ارزیابی کارکنان،
 استحکام و تقویت براي نیاز مورد اقدامات و هاسیاست اجراء انسانی منابع مدیریت از مقصود
 سازمان کارکنان روزمره فعالیت از هاییجنبه با که است؛ مدیریت وظایف از اي عمده بخش

 و اداشپ دادن عملکرد، ارزیابی کارکنان، به دادن آموزش کارمندیابی، براي ویژه به دارد، بستگی
 به هک است ايحوزه کارکنان امور مدیریت. سازمان کارکنان براي منصفانه و سالم محیطی ایجاد
 .است شده تکامل و تغییر دستخوش طبیعی طور به اما دارد قدمت مدیریت حوزه کل اندازه
 نسانیا منابع مدیریت کارکنان، مدیریت جاي به که است جایی تکامل و تغییر این عطف نقطه

 کارکنان، مدیریت مفاهیم و مبانی بودن دارا بر عالوه انسانی منابع مدیریت. شودمی مطرح
 عمناب مدیریت. گیردمی نظر در انسانی نیروي مدیریت در را تريجدید و ترکلی رویکردهاي

 و زيری برنامه سازمانی، هدفهاي تامین و کارکنان رضایت براي که است ايویژه تخصص انسانی
 به روز و استشده متفاوت گذشته با کلی به انسانی منابع مدیران نقش امروزه. کندمی کوشش

 سازمان باالي رده مدیران حاضر، عصر در. شودمی افزوده سازمان در آن اهمیت و نقش بر نیز روز
 هدفهاي هب رسیدن امکان کارآمد، و موثر انسانی منابع مدیر یک بدون که اندرسیده نتیجه این به

 بسیار ايرابطه که است واقعیت این نمایانگر موجود تحقیقات این، بر عالوه. است مشکل سازمانی
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 واحد عملکرد و طرف یک از سازمان، یک اجتماعی هاي مسؤلیت و وظایف انجام بین قوي
 .دارد وجود دیگر، طرف از آن، انسانی منابع مدیریت

 ، یخدمت سنوات ،انتصابات ، ترفیعات مانند مجزا فرایندهاي انسانی منابع اطالعات سیستم
 طرحی قالب در …و دستمزد و حقوق غیاب، و حضور سیستم ، انضباطی اقدامات و ارزشیابی

 .آید می فراهم انسانی منابع توسعه و تحول هاي بستر و آمده در یکپارچه و جامع

 جامع هاي سیستم سازي پیاده و اجرا روش نوع یک انسانی منابع جامع سیستم واقع در
 نیروي جامع سیستم در موجود استاندارد یکپارچگی به توجه با روش این در. است درسازمان

 یم مطابقت استاندارد هاي رویه این با را خود موجود هاي رویه کننده استفاده سازمان ، انسانی
 خاص طور به صنعت هر براي که اطالعات به نیاز گستردگی به توجه با دیگر طرف از و. دهد
 خواهد اعمال افزاري نرم هاي سیستم در نیز نیازها این روش این در ، شود نظرگرفته در باید
 هاي فایل نگهداري و بروزرسانی عملیات سیستم آرین انسانی منابع مدیریت افزار نرم در. شد

 و کارمندان درباره اطالعات کسب امکان و شود می انجام داده پایگاه یک طریق از شخصی
 .کند می فراهم را هستند چرخه این با مرتبط که کسانی تمام شغلی موقعیت

 نگريمعجا. است شده طراحی انسانی منابع حوزه فرآیندهاي کلیه مدیریت منظور به سیستم این
 العاتاط به دقیق و سریع دسترسی امکان و انسانی منابع مدیریت فرآیندهاي در یکپارچگی و

 کارکنان و انسانی منابع واحد بین تعامل جهت الکترونیکی فضاي ایجاد و سازمان کارکنان توسط
 نسانیا منابع مدیریت افزاري نرم سیستمهاي از استفاده .باشد می سامانه این بارز ویژگیهاي از

 باعث ود،ش می آنها رضایتمندي افزایش دلیل به کارکنان اثربخشی افزایش باعث که این بر عالوه
 هیسازماند کارمندان، راندمان بهبود خاطر به ها کار بر بهتر کنترل قبیل از دیگري هاي بهبود
 .شد خواهد اداري ها روال جهت کنترل و تشریفات به کمتر نیاز پرسنل، بهتر

 نابعم هاي فرآیند مدیریت سیستمهاي استقرار روي بر گذاري سرمایه بین داده نشان ها بررسی
 ولوژيتکن. دارد وجود مثبتی دوسویه ارتباط انسانی نیروي وري بهره و موسسات بازده و انسانی
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 یفیتک بهبود و محصوالت تنوع افزایش نتیجه، در و ها سازمان توانایی افزایش به منجر اطالعات
 .میگردد مشتري رضایت جلب و

 نسانیا نیروي سرمایه نیز و ارتباطات و اطالعات فناوري سرمایه که شود می گیري نتیجه چنین
 در موفق هاي شرکت از بسیاري و. است داشته اقتصاد در کار نیروي بهروري بر مثبت تاثیر ،

 رمایهس ترین اصلی که انسانیشان منابع به مرتبط امور در گذاري سرمایه اهمیت به اخیر سنوات
 .بردند پی آید می شمار به سازمان

 اثیراتیت و ها سازمان وري بهره افزایش گویاي انسانی، منابع مدیریت افزارهاي نرم استقرار نتایج
 از ربهت استفاده پرسنل، فردي بازده افزایش کار، نیروي از بهتر استفاده شامل امور، در مثبت
 مدیریت و اقتصاد سوم بنیان باشدکه می … و بهتر گیري تصمیم مدیریت، بهتر کیفیت زمان،

 .دهد می تشکیل را اطالعات

 بارز هاي ویژگی

 وب بر مبتنی -

 فرایند بر مبتنی -

 سیستم یکپارچگی -

 رویدادها تمام ثبت امکان -

 محرمانگی و امنیت حفظ -

 سیستم کل از پویا گیري گزارش امکان -

 آسان کاربري و یادگیري -

 تمایز وجه

 انسانی منابع حوزه در سیستم بودن جامع -

 انسانی منابع علمی مبناي بر مبتنی -
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 باشد علمی هاي ایده بر مبتنی که صورتی در محصوالت سازي سفارشی -

 تیکتی تلفنی، حضوري، پشتیبانی -

 متفاوت دسترسی باسطوح کاربران، زیاد تعداد پشتیبانی -

 

 تشکیالت افزار نرم

 دهی نسازما تقسیم، سازمانی فعالیتهاي آن وسیله به که است اي شیوه یا راه سازمانی، ساختار
 کار انجام عوامل فعالیتهاي تا آورند می وجود به را ساختارهایی ها، سازمان. شوند می وهماهنگ

 مانیساز درون روابط از نوعی بیانگر تشکیالت. کنند کنترل را اعضاء کارهاي و کرده هماهنگ را
 در ار انسانی منابع نقش و است یکدیگر با سازمان یک افراد روابط چگونگی کننده مشخّص و

 مصوب ساختار آخرین ، تشکیالت افزارنرم طریق از .کندمی بیان سازمانی واحدهاي و سازمان
 ها،تاریخچه مستندات، ساختار، انتخاب با توانمی و است اختیار در و موجود همیشه هاسازمان
 نسبت همچنین. داشت اختیار در را فعلی ساختار درباره نظر مورد اطالعات کلیه و وظایف

 .است تفکیک قابل نیز سازمانی واحدهاي و هاپست به مربوط هايجابجایی و ویرایشات تغییرات،
 نای تا کنید تعریف را مشاغل و هاپست سازمانی، چارت به مربوط اطالعات توانیدمی همچنین

 کنید منطبق کارکنان از یک هر هاينقش با را موارد

 سازمانی؛ واحدهاي و هاپست حذف یا اصالح ایجاد، -

 شده؛تعیین واحدهاي و هاپست به توجه با سازمان پیشنهادي چارت تدوین -

 تصدي؛ قابل هايپست تعیین -

 سازمانی؛ چارت در موجود مختلف هايپست هايشغل شرح تعریف -

 متقاضی؛ افراد پرونده بررسی با هاپست احراز شرایط کنترل و تعیین -

 .سازمانی چارت در افراد جایگاه اساس بر هادسترسی کنترل امکان -
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 سازمانی نمودار و ساختار تعریف

 کننده تصویب و تصویب تاریخ

 زمانی مقطع هر در تاریخ با ساختار سوابق

 محدوده هر در ساختار از پرینت و مشاهده امکان

 مشاغل کدینگ اطالعات مدیریت و ثبت

 شغلی هاي رسته اطالعات مدیریت و ثبت

 مدیریتها اطالعات ثبت

 ادارات اطالعات ثبت

 ها حوزه کدینگ تعریف امکان

 سازمانی سطوح کدینگ تعریف امکان

 اعمال و)  شغلها از یک هر براي تعداد و جایگاه ، پست عنوان شامل(  سازمانی چارت سازماندهی
 آن در نظر مورد تغییرات

 مشاغل بانک از آماري گزارشات انواع استخراج امکان

 چارت در موجود پرسنل کلی گیريگزارش امکان

 ساختاري هاي محدودیت تعریف امکان با سازمانی واحدهاي سطوح تعریف امکان

 سطح هر براي سطوح هاي محدودیت تعریف امکان با پستی سطوح انواع تعریف امکان

 واحدها ماموریت شرح تعریف امکان

 واحدها وظایف شرح امکان

 واحد هر تعریف براي سفارشی هاي آیتم تعریف امکان
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  استخدام انتخاب، جذب،

 کار هب عالقمند و متعهد.  مجرب. متخصص افراد و انسانی نیروي کارگیري به اینکه به توجه با
 بدین و شوند می تلقی سازمان آن براي ارزشمند و گرانبها اي سرمایه عنوان به سازمان هر در

 هب) خصوصی و دولتی بخش از اعم(انسانی منابع مدیران ویژه به و کارفرمایان و مدیران جهت
 رینت مناسب کارکنان استخدام و انتخاب فرآیند در تا کوشند می و برده پی مساله این اهمیت

 ظرن در با مکانیزه و جامع سیستمی داشتن مستلزم مهم این برگزینند، را افراد ترین زبده و
 است  گزینی برترین جهت عملیاتی هاي تکنیک گرفتن

 فرایند که هستن مواجه عمده چالش دو با خود نیاز مورد انسانی نیروي جذب براي هاشرکت
 :کندمی ناکارآمد شدت به را استخدام و جذب

 الح این با دارد وجود انسانی نیروي شناسایی براي متعددي هايآزمون و استخدامی هايشیوه -
 بینیپیش صحت احتمال نتیجه در و شودمی استفاده شخصی هايتحلیل از منظور این به عمدتاً

 .یابدمی کاهش عملکرد

 اً متعاقب و گیردمی صورت آگهی انتشار سنتی هايروش از استفاده با نظر مورد نیروي جذب -
 .است برزمان و دشوار بسیار هاآن مدیریت که شودمی دریافت رزومه زیادي تعداد

 که است چالشی ممکن زمانِ ترینکوتاه در هم آن دقیق و خبره تصمیمات اتخاذ بنابراین
 خراج،است را اطالعات بتوانند که دارند نیاز زیرساختی به ها آن نتیجه در. اندمواجه آن با هاسازمان

: کندمی محقق بهینه صورت به را هدف دو این همزمان که راهکاري کنند؛ تحلیل و گردآوري
 سریع  . و خبره تصمیمات

 بهترین براساس را کار نیروي بهترین کنید، مشخص را خود سازمان خالی شغلی هايجایگاه
 ملکرد،ع بینیپیش هايروش ترینخبره بر مبتنی سپس و کنید شناسایی کاریابی هايروش

 مؤثر حلیراه استخدام و جذب سیستم. کنید استخدام را خود نیازهاي با متناسب انسانی نیروي
: برندمی سود آن از همه که حلیراه است، استخدام و جذب فرایند کارآمد و سریع انجام براي

 به هشیو این کارآمدي. شغل متقاضیان حتی و استخدام مسئولین میانی، مدیران ارشد، مدیران
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 رب فرایند، این از اداري وظایف حذف با و کنید جوییصرفه انرژي و زمان در کندمی کمک شما
 .شوید متمرکز تريمهم هايفعالیت

 شغل؛ درخواست وضعیت انواع و کاریابی مؤسسات نیاز، مورد شغلی هايردیف معرفی

 مکک به افزارنرم در کننده مصاحبه افراد توسط شونده مصاحبه امتیازات و نظرات ثبت امکان -
 چندمعیاره؛ هايگیريتصمیم

 هايگروه و هابخش براساس شدهارسال هايرزومه و هامصاحبه به رسیدگی زمان گزارش -
 سازمان؛ مختلف

 مصاحبه؛ جلسات مدیریت و ثبت امکان -

 درخواستی؛ شغلی ردیف تفکیک به سازمان به شده ارسال هايرزومه فهرست گزارش -

 آن؛ از سؤاالت خودکار استخراج و مصاحبه سؤاالت بانک -

 ثبت کنترل و وب طریق از هاآن هايرزومه و شغل متقاضی پرسنل اطالعات دریافت امکان -
 هاآن اطالعات

 جذب براي مشخص دوره تعریف

 شگزین مدل( انتخاب و جذب دوره براي..)  و تحصیلی مقطع,  تحصیلی رشته( معیارها تعریف
( 

 فرد به نمایش براي نیاز مورد محتوایی تعریف

 اینترنت بستر در شغلی هاي فرصت اعالن امکان

 داوطلبان از اینترنتی نام ثبت امکان

 فردي کامل مشخصات دریافت

 تحصیلی مدارك و سوابق سایر و فعلی تحصیلی اطالعات دریافت
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 سوابق سایر و فعلی شغلی سوابق و اطالعات دریافت

 نیاز مورد مستندات و مدارك دریافت

 انتظار مورد حقوق میزان و تقاضا مورد شغل اطالعات دریافت

 تکمیلی سواالت یکسري و ارتباطی اطالعات دریافت

 معرفان اطالعات دریافت

 جانبازي و ایثارگري و پزشکی اطالعات دریافت

 

 خانواده اعضاي اطالعات دریافت

 فرد اي بیمه اطالعات دریافت

 .... )و آموزشی،پژوهشی،تدریس،ترجمه،تالیف( تخصصی و مهارتی سوابق دریافت

 داوطلبان براي الزم شرایط و فراخوان تعریف امکان

 اولیه نام ثبت از بعد سیستم از رهگیري کد دریافت

 سیستم مدیر توسط نام ثبت امکان

 نام ثبت انتهاي در الکترونیک پرداخت امکان

 داوطلبان توسط وضعیت پیگیري و بررسی

 الکترونیکی رزومه دریافت امکان

 مصاحبه و آزمون براي شاخص و سواالت بانک

 الکترونیکی مصاحبه و الکترونیکی آزمون برگزاري

 فرد رزومه در تحقیق ثبت
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 شده وارد اطالعات کلیه مشاهده و متفاوت شرایط تعیین با درخواستها بررسی

 ها مهارت موجودي بانک

 نتیجه اعالم و مصاحبه جهت نظر مد افراد به رزومه خالصه ارسال

 مشخص شرایط با سازمان مدیران توسط نیرو درخواست

 استخدام گردش سوابق مشاهده

 الکترونیکی مستندات و مدارك ویرایش و مشاهده

 همزمان و گروهی آزمون تعریف امکان

 جذب فرآیند ادامه در تکمیلی موارد و سواالت تعریف

 آزمون کارنامه مشاهده امکان

 آزمون در فرد شده داده پاسخ سواالت مشاهده امکان

 جذب از بعد پرسنلی پرونده به استخدام درخواستهاي اطالعات انتقال امکان

 جذب از بعد پرسنلی پرونده به استخدام درخواستهاي الکترونیکی پرونده انتقال امکان

 گیري نتیجه کمیته بانک و جذب نهایی بندي جمع

 نامی ثبت افراد ورود تعداد از گزارش

 جذب بانک کل از کلیدواژه بصورت گزارش

 استخدام و جذب هاي قسمت تمام از گیري گزارش
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 پرسنلی افزار نرم

 جربیت سوابق تحصیلی، سوابق شخصی، کامل اطالعات بودن دسترس در کارکنان، مدیریت الزمه
 هاآن به سریع دسترسی براي اطالعات داشتن اختیار در  .است... و گرفته صورت هاي آموزش و

 ژهوی به اطالعات، پراکندگی. دارد حیاتی اهمیتی وکارکسب هايحوزه تمام در نیاز مورد زمان در
 رد که کندمی مواجه چالشی با را سازمان کنید،می رجوع هاآن به تعدد به که اطالعاتی مورد در

  . شودمی ناکارآمد شدت به فرایند نشود، ارائه مشکل این براي حلیراه که صورتی

 این از نگهداري مرکزي، داده پایگاه یک در پرسنل از جامعی اطالعات تجمیع و کردن ذخیره
 دمور اطالعات به را مدیران هنگامبه دسترسی نیاز، مورد زمان در ها آن بازیابی امکان و اطالعات
 ..کندمی تضمین نظرشان

 انسانی منابع حوزه افزارهاينرم سایر جهت پرسنل اطالعات براي مرجعی عنوان به افزارنرم این
 انامک سیستم این در. رودمی بکار..  غیره و غیاب و حضور سیستم یا و دستمزد و حقوق مانند

 و دارد وجود بازنشستگی زمان تا استخدام بدو از کارکنان اطالعات و سوابق کلیه نگهداري
 ای و ماموریت قرارداد، یا و حکم انواع صدور پرونده، اطالعات تکمیل جذب، فرآیندهاي براساس

 افزارنرم این در اتوماتیک بطور سازمانی هايروال اساس بر را نظر مورد هايچرخه مرخصی،
 . میسازد مهیا را پرسنلی مدیریت زوایاي همه رسانی بروز و ثبت و  امکان.شودمی داده پوشش

 نگهداري و روزرسانی به ، ثبت امکان

 ... پژوهشی سوابق ، آموزشی سوابق ، تحصیلی اطالعات ثبت امکان

 ..... ارزشیابی ، اجرایی ، تجربی سوابق ثبت امکان

 زیرپرونده 24 در اطالعات ثبت امکان

 تاریخ اب همسر ، تحصیلی وضعیت و والدت تاریخ با فرزندان(  خانواده اعضاي اطالعات ثبت امکان
 عکس، و طالق و ازدواج یا و ازدواج

 معرفان اطالعات ثبت امکان
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 اي بیمه و مالی اطالعات ثبت امکان

 ها استعالجی – ها بیماري – پزشکی اطالعات

 تشویقی اطالعات

 ایثارگري اطالعات

 تنبیهی اطالعات

 رفاهی اطالعات

 داخل سوابق اطالعات

 خارج سوابق اطالعات

 مختلف شغلی هاي وضعیت تعریف امکان

 فرد امضاي کل از pdf خروجی گرفتن

 ، ارزشیابی( اطالعات جمله از پرسنلی پرونده در جامع سیستم در فرد اطالعات سایر مشاهده
 ) جابجایی و انتصابات ، حقوقی احکام ، درمانی رفاهی ، حقوقی شکایت

 تک بصورت و ها پرونده کل کردن بسته و باز امکان

 )اشدب مشاهده قابل باید فایل کردن باز بدون و پرسنلی اطالعات صفحه در( فرد امضاي نمونه

 

 پرسنلی خدمات

 ايدرخواسته همچون پرسنل با مرتبط خدمات کلیه توانسته محور کارمند رویکردي با پیشرو
 مراتب سلسله در و کنترل فرآیندي صورت به را ضروري اطالعات ثبت و تغییرات ، گواهی

 .نماید مدیریت سازمانی
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  خدمت تعریف

 اختصاصی و عمومی دسترسی اساس بر خدمت تعریف امکان

 ماه در پایان و شروع روز و پایان و شروع تاریخ اساس بر خدمت تعریف امکان

 خدمت کردن غیرفعال و فعال امکان

 کاربر به مربوط هاي فرم در آن نمایش و نظر مورد توضیحات درج امکان

 خدمت به)  بیشتر توضیحات( پیوست فایل و عکس انتخاب امکان

 اه کالس و جلسات مانند(  انتخابی هاي سرویس براي محدودیت و برگزاري زمان تعریف امکان
( 

 خدمات به دسترسی مدیریت

 خدمت یک به افراد تخصیص امکان

 شده داده تخصیص افراد از خاص کارمند حذف امکان

 شده داده اختصاص کارمندان گروهی حذف امکان

 نامه معرفی و گواهی مدیریت 

 شده تعریف هاي گواهی از یک هر براي چاپ فرمت انتخاب و گواهی تعریف امکان

 سال در تعداد محدودیت و استخدام نوع اساس بر گواهی هر براي محدودیت اعمال امکان

 حذف و ویرایش ، خاص پرسنل براي گواهی تعریف شامل پرسنل هاي درخواست مدیریت امکان
 گواهی تصویب از بعد ها گواهی از word و pdf از خروجی گرفتن همچنین و درخواست
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  درخواستی کاالي مدیریت 

 مجاز درخواست تعداد ، ساعت ، تاریخ اساس بر محدودیت اعمال و کاالیی گروه تعریف امکان
 سال در مجاز درخواست تعداد و ماه در مجاز درخواست تعداد ، روز در

 کاالیی گروه براي عکس انتخاب امکان

 امکان

 همشاهد قابل پیوست فایل و عکس انتخاب شامل کاالیی گروه هر براي کاال هاي مدل تعریف
 کاربر براي

 و گروه و شغلی رده اساس بر کاالیی گروه یک هاي مدل از یک هر براي دسترسی اعمال امکان
 کاال هاي مدل از یک هر انتخاب براي محدودیت اعمال همچنین

 تاریخ ، کاال مدل ، کاال گروه مانند متغیرهایی اساس بر کاربران هاي درخواست مشاهدة امکان
 .... و

 کاربران درخواست حذف همچنین و ها درخواست از اکسل خروجی گرفتن امکان

 نقلیه مدیریت

 ایشان خودروهاي و رانندگان تعریف امکان

 شتبرگ و رفت هزینه و رفت هزینه ، مقصد ، مبدا تعریف شامل مسیرها هاي هزینه تعریف امکان

 سال هر براي قبل سال از مسیرها هزینه کپی امکان

 و ویرایش ، خاص پرسنل براي درخواست تعریف شامل پرسنل هاي درخواست مدیریت امکان
 درخواست حذف

 درخواست یک به مسیر نوع نمودن مشخص و راننده تخصیص امکان

 همزمان بصورت آنها ثبت و انتخابی هاي درخواست با مشابه هاي درخواست مشاهدة امکان
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 مسیر کل هزینه محاسبه و راننده براي pdf خروجی گرفتن امکان

 انتخابی هاي سرویس مدیریت 

 مربوطه فیلترهاي اساس بر انتخابی هاي سرویس هاي درخواست مشاهدة و مدیریت امکان

 خاص درخواست حذف یا و ها درخواست از اکسل خروجی گرفتن امکان

 پرسنلی کارت مدیریت

 کاربرا درخواست مشاهده امکان

 

 دستمزد و حقوق افزار نرم

 براي که است چیزي آن هر از عبارت) Total Compensation/Reward( خدمات جبران
 نتیجه عنوان به کارکنان که هرچیزي یعنی( است ارزش داراي استخدامی روابط در کارکنان
 عایدات برگیرنده در جامع خدمات جبران). آورند می دست به سازمان در خود کارکردن

 نانکارک که استعدادهایی و تالش، وقت، جبران براي که است مالی، غیر و) دستمزد و حقوق(مالی
   .شودمی فرآهم آنها براي کنندمی سازمان صرف

 دستمزد و حقوق نهایت در بتوانید که دهدمی شما به را امکان این دستمزد و حقوق سیستم
 هداشت راضی کارکنانی تا دهید انجام موقع به را هاپرداخت و کرده تعیین دقت با را کارکنان

 و قوقح پیچیده محاسبات .دهندمی انجام شما اهداف پیشبرد براي را تالش بیشترین که باشید
 سیارب فرایندي دارد، تأثیر آن در که مختلفی پارامترهاي انواع به توجه با انسانی منابع دستمزد

 العاتاط با آن یکپارچگی لزوم دیگر مسئله. باالست آن در انسانی خطاي احتمال و است برزمان
 این از .هستند دستمزد و حقوق محاسبات براي اصلی پایه که است کارکرد محاسبات و پرسنلی

 دستمزدي و حقوق افزارهاينرم از استفاده دنبال به عموماً  بزرگ و متوسط هايشرکت جهت
 .بگذارد اختیارشان در هاپیچیدگی این کردن ساده براي حلیراه که هستند
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 به وطمرب اسناد تولید نیز و پرسنل مزایاي و حقوق محاسبه وظیفه ، دستمزد و حقوق سیستم
 احکام لیهک و داشته پرسنلی افزارنرم با تنگاتنگی ارتباط سیستم این. دارد عهدهبه را هاپرداخت

 ینب »لحظه در« ارتباط. گیردمی قرار استفاده مورد اتوماتیک بصورت سیستم، این در صادره
 شده طراحی ايگونهبه انسانی منابع سیستم حوزه افزارهاينرم سایر و دستمزد و حقوق سیستم

 گاهدست مالی حوزه و اداري حوزه بین برزمان و اضافی هايکنترل تکراري، عملیات از بسیاري که
 .یابدمی کاهش

 مختلف حقوقی احکام تعریف

 اساس بر را نظرتان مورد حقوقی احکام توانیدمی نوماتک دستمزد و حقوق افزارنرم کمک با
 .کنید تعریف خود پرسنل براي مختلف حقوقی پارامترهاي

 مشخص زمانی دوره در پرسنل حقوقی احکام صدور •
 حقوقی پارامترهاي از استفاده •
 شدن اجرائی براي پرسنل حکم تأیید •

 

 کارکردي و حقوقی پارامترهاي اساس بر محاسبات

 و حقوقی پارامترهاي انواع از ايگسترده طیف از توانیدمی دستمزد و حقوق افزارنرم کمک با
 .کنید استفاده دستمزد و حقوق پیچیده محاسبات در کارکردي

 حقوقی پارامترهاي انواع تعریف •
 محاسباتی پارامتري متغیرهاي تعریف •
 پرسنل حکم در وام پرداخت و اقساط مدیریت •
 ... و عیدي پاداش، مساعده، مانند حکم در موردي پارامترهاي مدیریت •
 حقوقی هايمدل تعیین •
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 اساس بر را خود نیاز مورد حقوقی هايمدل توانیدمی نوماتک دستمزد و حقوق افزارنرم کمک با
 .کنید تدوین شده،تعریف پیش از اطالعات

 

 قراردادي حقوقی مدل •
 رسمی حقوقی مدل •
 پیمانی حقوقی مدل •
 پیمانکاري حقوقی مدل •

 محاسباتی هايفرمول تعریف

 ارب یک را دستمزد و حقوق محاسبه هايفرمول توانیدمی دستمزد و حقوق افزارنرم از استفاده با
 .کنید استفاده آن از آسانی به و کنید تعریف

 .کنید تدوین شده، تعریف پارامترهاي انواع از استفاده با دستی صورت به را هافرمول •
 در سهولت براي نوماتک دستمزد و حقوق افزارنرم در فرمول تعریف ویژه عملگرهاي از •

 .کنید استفاده محاسباتی هايفرمول تعریف
 تعهدات ، کسور ، مزایا ، کارکرد(  عامل نوع و سازمان نیاز اساس بر حقوقی عوامل تعریف •

 ) کارکردي و مزایا و کسور ورودي هاي فرم ، عوامل سایر ، کارفرما
 محدودیت بدون و کار وزارت و سازمان نیاز اساس بر حقوقی عوامل نویسی فرمول •

 وام انواع تعریف

:  مانند( گروهی یا خاص فرد یک براي ماهانه صورت به ها پرداخت سایر و کسورات مدیریت
 )مساعده و پاداش

 سازمان نیاز اساس بر مالیاتی و بیمه هاي گروه تعریف امکان •
 مالیاتی گروه اساس بر مالیاتی جداول تعریف •
 شوند می بیمه مشمول که عواملی و بیمه ضرایب تعریف •
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 ) ها کارگاه تعریف(  اجتماعی تامین سازمان براي شعب و سازمان تعریف •
 بیمه دیسکت ایجاد •
 مالیات دیسکت ایجاد •
 نویسی فرمول و محاسبات براي سازمان نیاز اساس بر محاسبات اي پایه جداول تعریف •

 حقوقی عوامل
 گروهی و فردي صورت به حقوق محاسبات •
 گروهی و فردي صورت به عیدي محاسبات •
 گروهی و فردي صورت به سنوات محاسبات •
 گروهی و فردي صورت به مرخصی بازخرید محاسبات •
 سیستم در حقوقی هاي فیش تعریف انواع از پویا گزارشات ایجاد •
 ویاپ صورت به و محدودیت بدون و سازمان نیاز اساس بر حقوقی فیش انواع تعریف امکان •
 فیش نوع اساس بر فیش انواع چاپ امکان •

 مالی سند ایجاد

 صورت به ورودي فرم عوامل کردن وارد براي پویا صورت به اکسل فایل فرمت تعریف امکان
 گروهی

 ورودي فرم عوامل و حکم اساس بر خودکار صورت به معوقات محاسبات

 

 یکپارچگی

 دهدمی ماش به را امکان این دیگر هايزیرسیستم با دستمزد و حقوق افزارنرم یکپارچگی قابلیت
 .یدباش داشته اختیار در همزمان و یکپارچه اطالعاتی اطالعات، ورود بار چندین به نیاز بدون که

 پرسنلی زیرسیستم با یکپارچگی •
 غیاب و حضور زیرسیستم با یکپارچگی •
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 غیاب و حضور افزارنرم

 سازمانی منابع این از بتوانند تا است کارکنان تردد کنترل امکان ها،سازمان عمده مشکالت از یکی
 ايبر ساده حلیراه دنبال به که بزرگی و کوچک هايشرکت. کنند استفاده بهینه صورت به

 رخطب صورت به و راحتی به توانیدمی هستند، شما خود کار نیروي پویاتر و بهتر ریزيبرنامه
 مدیریت و کنترل تحلیل، و تجزیه گردآوري، را خود کارکنان غیاب و حضور به مربوط هايداده
 ضورح وجود سیستم با. کنید محاسبه را خود کارکنان کارکردهاي ها،داده این بر مبتنی و کنید

 ،دستی فرایندهاي بار حذف با که داشت خواهید اختیار در وب تحت کامال حلیراه شما ، غیاب و
 سوي از .شود می ها داده انطباق ریسک کردن کمینه و هزینه و زمان در جوئی صرفه موجب

 بلتت رایانه،( ايوسیله هر روي بر و ممکن زمان ترینکوتاه در تا کندمی کمک مدیران به دیگر
 تهداش اختیار در کارکنان کنترل براي خود مدیریتی نیازهاي متناسب هاییگزارش) موبایل و

 با شرایطی در و باشد می مدیران هاي دغدغه از همواره پرسنل هزینه و زمان مدیریت .باشند
 هتجرب با پیشرو. داشت خواهد خاصی هاي پیچیدگی متفاوت زمانی وزن یا کار متغیر ساعات
 مبناي بر حضور ساعات محاسبه همچنین و غیاب و حضور هاي دستگاه انواع به اتصال موفق
 .باشد بهمشا ناکارآمد و ایستا هاي سیستم براي مناسبی جایگزین توانسته سازمان هر هاي مولفه

 ارشاتگز تهیه و سازمان پرسنل کارکرد اطالعات کنترل و دریافت غیاب، و حضور افزارنرم کاربرد
 تهدس هر براي شده تعریف کاري هايبرنامه به توجه با آنها غیاب و حضور ساعات مورد در متنوع

 براي غیاب و حضور اطالعات خودکار ارسال سیستم، این مهم هايفعالیت از. است کارکنان از
 .است دستمزد، و حقوق سیستم به کارکنان حقوق محاسبات انجام

 )کارت عادي،شبکار،حذف( حضور کدهاي انواع عریف

 عادي – چرخش مانند) تردد( شیفت انواع تعریف

 حضور کد یک به روز هر تخصیص امکان و کاري تقویم انواع تعریف

 کاري تقویم به ها شیفت تخصیص امکان
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 شیفت این در کشور رسمی تعطیالت تعریف و پایه شیفت تعریف امکان

 مختلف هاي شیفت انواع به پرسنل اختصاص

 ... ) و ایثارگري ، شیردهی(  مانند خاص مجوز انواع تعریف

 خروج ، ورود زمان در محاسبه و مشخص زمانی بازه در خاص مجوزهاي انواع به پرسنل اختصاص
 گروهی و فردي صورت به کار اضافه ، شناور غیبت ،

 غیاب و حضور هاي ماه تعریف امکان

 ها ماه مدیریت در کسرکار و ماموریت ، نواقص تنظیم امکان

 ها ماه مدیریت در خدمت محل اساس بر غیاب و حضور محاسبه امکان

 ها ماه مدیریت قسمت در اکسل فایل صورت به پرسنل تردد اطالعات ورود امکان

 غیاب و حضور هاي درخواست مهلت تاریخ تعریف امکان

 محدودیت بدون شرکت نیازهاي و کار وزارت اساس بر مرخصی انواع تعریف امکان

 سالیانه ، ماهانه ، روزانه بصورت مرخصی تخصیص امکان

 دو هر یا ساعتی یا روزانه بصورت استفاده براي مرخصی تنظیم امکان

 

 دلخواه روزهاي تعداد به پرسنل به مرخصی اختصاص امکان

 شرکت و کار وزارت قانون اساس بر پرسنل به سالیانه مرخصی ذخیره امکان

 و حضور براي مجزا بصورت غیاب و حضور هاي درخواست هاي کننده تایید تخصیص امکان
 غیاب

 نامحدود بصورت پویا گزارشات امکان
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 غیاب و حضور مدیر توسط فردي محاسبه امکان

 پرسنل ریز اطالعات نمایش و غیاب و حضور مدیر توسط پرسنل جوي و جست امکان

 پرسنل براي اختصاصی تقویم تعریف امکان

 خاص پرسنل یک به غیاب و حضور مختلف هاي قسمت به ها دسترسی انواع تعریف امکان

 شده تعریف تاریخچه اساس بر محاسبه امکان و پرسنل هر براي تردد تاریخچه ایجاد امکان

 تشکیالت و ساختار اساس بر خاص پرسنل یک به پرسنل غیاب و حضور دسترسی امکان

 فردي صورت به پرسنل تردد نوع تعریف امکان

 خاص ماه یک براي نکردن محاسبه براي ماه شدن بسته امکان

 ساعت به الگین از پس پرسنل غیاب و حضور اطالعات نمایش امکان

 توسط که فرآیندي اساس بر پرسنل توسط غیاب و حضور هاي درخواست انواع دادن امکان
 .شود می تعریف شرکت

 پرسنل به غیاب و حضور مدیر توسط غیاب و حضور هاي درخواست دادن امکان

 غیاب و حضور مدیر توسط پرسنل درخواست حذف-ویرایش امکان

 مجزا بصورت پرسنل ماهانه اطالعات نمایش

 آنها ویرایش امکان و مجزا بصورت پرسنل هاي درخواست اطالعات نمایش

 سریع و یکجا بصورت پرسنل نواقص ثبت و مشاهده امکان

 

 روسا و مدیران براي ساختار اساس بر مجموعه زیر پرسنل دیدن امکان

 مدیران توسط زیرمجموعه پرسنل اطالعات نمایش و ویرایش امکان
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 تعطیل ، ماموریت ، مرخصی مانند آنها نوع تفکیک اساس بر روزها نمایش امکان

 مختلف زمانی بازه در پرسنل تردد اتوماتیک خواندن امکان

 

 آموزش افزار نرم

 به بایدن که است انسانی منابع فرایندهاي از کلیدي جزئی آموزش! کنید توانمند را خود کارکنان
 هاينیازسنجی براساس و آموزش سیستم از استفاده با توانید می شما. شود توجهیکم آن

 و بنديزمان با را نظر مورد آموزشی هايبرنامه کارکنان، نیاز مورد دانش و هامهارت از آموزشی
. نیدک ارزیابی را هاآموزش این اثربخشی میزان و کنید تنظیم خود کارکنان براي مناسب شرایط

 کارکنان آموزشی اطالعات به زمانی هر در ساده، حال عین در و قدرتمند حلراه این از استفاده با
 .کنید تضمین را خود انسانی نیروي آموزش مدیریت تا باشید داشته دسترسی آموزش مسئوالن و

 آموزش رو این از. است ضروري سازمان مطلوب عملکرد حفظ براي کارکنان بودن روز به لزوم
 قايارت آن هدف و استشده گرفته نظر در انسانی منابع زیرفرایندهاي از بخشی عنوان به همواره
 کی در فرد یک فعالیت آغاز در هاآموزش از بخشی. است کارکنان نگرش و رفتار بهبود و دانش

 که هستند هاییآموزش دیگر بخش و شوندمی مطرح وي پذیريجامعه به کمک براي سازمان
 مبحثی آموزش. هستند نیاز مورد کارکنان هايمهارت و هاتخصص بودن روزبه لزوم سبب به

 تیمدیری و پیچیده مشاغل تا ساده مشاغل از سازمان، از سطحی هر در و نیست پوشیچشم قابل
 هتوسع.  است سازمانی هر الزمه شغلی هاي مهارت و دانش مستمر توسعه .کرد توجه آن به باید

 تیم و افراد تمام براي مداوم یادگیري فرایند از است عبارت شغلی هاي مهارت و دانش مستمر
 با و داده گسترش ، سازمان نیازهاي با مواجهه در خود هاي توانایی بتوانند که اي، حرفه هاي

 هب دستیابی با است توانسته پیشرو آموزش سیستم. کنند خدمت سازمان در بهتر عملکرد
 مدیریت و کارکنان دانش و مهارت عادالنه توسعه و رشد براي بستري ISO10015 استاندارد

 .باشد پیشرو ، مسیر این در اولیه نیازسنجی مبناي بر آموزشی هاي برنامه
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 جرا،ا نیازسنجی، هايفرایند سازيپیاده براي مفید راهکارهایی به رسیدن ابزار آموزش، افزارنرم
 رافزانرم این. هاستسازمان در آموزشی هايعملکرد کلیه از گیريگزارش و اثربخشی ارزیابی،

 تایجن ثبت آموزشی، هايدوره برگزاري پرسنل، آموزشی نیازهاي تخصیص کردن مکانیزه امکان
 اجراي آموزشی، گزارشات دریافت و هادرخواست براي گردش ایجاد شده، صادر هايگواهینامه و

 کارکنان آموزش براي بلندمدت ریزيبرنامه .آوردمی فراهم را اثربخشی و ارزیابی فرایندهاي
 اهمیت به پیش از بیش هاسازمان امروز که است ايمسئله آموزشی، هاينیازسنجی به باتوجه

 ردشان،عملک بهبود سبب به کارکنان به پاداش و هاآموزش این اثربخشی ارزیابی. اندبرده پی آن
 .کند مدیریت را هابخش این همه که کندمی ایجاب را یکپارچه سیستمی به نیاز

 

 ازمانس تعاریف اساس بر...  و دوره سطح ، دوره نوع قبیل از پایه اطالعات داینامیک تعریف امکان

 شاغل،شغل،سازمان سطح سه در سازمانی نیازسنجی تعریف

 عملکرد و شایستگی مدل به شغل نیازسنجی اتصال

 شاغل نیازسنجی دریافت براي کار گردش تعریف امکان

 ) آموزشی هاي دوره بانک(  آموزشی هاي دوره تعریف

 ) مربیان و اساتید بانک(  آموزشی مربیان و اساتید تعریف

 ) برگزاري محل و موسسه بانک( آموزشی هاي برگزاري محل و موسسات تعریف

 : زیر هاي ویژگی با آموزشی دورة اجراي و ریزي برنامه تعریف قابلیت

 سیستم در شده تعریف هاي دوره بانک از آموزشی دورة انتخاب

 اجرا و ریزي برنامه هر براي فرد به منحصر اجراي کد تولید

 سیستم اساتید بانک از دوره استاد تعیین قابلیت

 موسسات بانک از جداگانه بصورت برگزاري محل و موسسه تعیین قابلیت
  

نیازمندي هاي اساسی سیستم   -   مدیریت منابع انسانی  25صفحه  

 
 



 توسعه سیستم هاي فناوري خبره نیازمندي هاي اساسی سیستم
 

 ورهد زمانی هاي بازه اساس بر وضعیت این اتوماتیک تغییر و دوره براي وضعیت تعیین امکان
 برگزاري از انصراف ، گواهینامه صدور آماده ، نام ثبت حال در ، برگزاري حال در ، یافته خاتمه(
( 

 ، اداست التدریس حق ، پذیرایی:  مانند هایی هزینه(  تفکیک به دوره هاي هزینه درج قابلیت
 ...) و آموزشی بسته ، نام ثبت هزینه

 

 پایان و شروع ساعت و روز ، تاریخ اساس بر جلسات زمانبندي

 آموزشی دوره در نام ثبت براي کار گردش فرآیند تعریف امکان

 ورهد براي نام ثبت برگزاري به نیاز بدون مدیریت طریق از دوره به پرسنل افزودن قابلیت

 )آموزشی آموزشی،انصراف حذف( شامل دوره فراگیران براي وضعیت تعیین

 .دارند دسترسی نام ثبت به که افرادي همچنین و نام ثبت نفرات مجاز تعداد با نام ثبت مدیریت

 دوره فراگیران نمرات مدیریت

 آموزشی جلسه هر ازاي به دوره فراگیران غیاب و حضور مدیریت

 پروژه نمره ثبت درج و دوره فراگیران براي پروژه مدیریت و تعریف امکان

 ثبت یا افزودن زمان در مربوطه هشدارهاي ارائه و آموزشی ساعت و هزینه سقف تعریف امکان
 فراگیران نام

 صدور همچنین و نهایی تاییدیه از پس آموزشی پرونده در فراگیران اطالعات ثبت قابلیت
 سازمان از دریافتی فرمت با آموزشی گواهینامه

 دوره فراگیران نام ثبت و افزودن زمان در دوره نیاز پیش خصوص در هشدار نمایش امکان
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 یرفراگ نام ثبت یا و افزودن زمان در فراگیر توسط دوره گذراندن صورت در هشدار نمایش امکان
 دوره در

 سیستم در شده تعریف هاي دوره از ماهانه آموزشی تقویم

 : زیر موارد براي) فرآیند( کار گردش ایجاد امکان

 آموزشی گواهینامه هاي درخواست

 تحصیلی مدرك درخواست

 تحصیلی مرخصی درخواست

 همکاران توسط تدریس درخواست

 آموزشی نیازسنجی درخواست

 

 سازمان به استاد معرفی درخواست

 آموزشی مستندات و ها فایل درج براي فضایی ایجاد و تعریف

 پرسنل آموزشی پرونده مشاهده و آموزشی هاي شناسنامه مدیریت امکان

 )یادگیري ، رفتار ، واکنش(  پاتریک روش اساس بر اثربخشی سیستم سازي پیاده

 فراگیران نمرات محاسبه و سیستمی صورت به دوره هاي آزمون برگزاري قابلیت

 دوره نهایی اثربخشی از pdf خروجی و سطح هر براي نمودار همراه به اثربخشی جزئیات نمایش

 

 :آموزش زیرفرایندهاي تعریف امکان -

 ؛)آموزشی هايدوره تعیین کارکنان، آموزشی نیازهاي بررسی شامل( نیازسنجی •
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 اجرا؛ •
 ).دوره پایان گواهی ارائه آزمون، برگزاري شامل( آموزش ارزشیابی •
 آموزش، مکان و مدرس تخصیص آموزشی، هايدوره شرایط تعیین شامل( ریزيبرنامه •

 ؛)آموزشی تقویم تعیین
 وضعیت از اطالع جهت کارکنان از یک هر براي شخصی پروفایل ایجاد امکان -

 آموزشی؛
 3.آموزشی سوابق ثبت و بنديدسته امکان -

 

 نظرسنجی افزارنرم

 اراختی در پویا بصورت آنها به دهیپاسخ نحوه و سئواالت تعریف امکان افزارنرم این طریق از
 فرم دهی،پاسخ الگوهاي و سئواالت بانک از نظر مورد سئواالت انتخاب با که صورت بدین است؛

 نرم در نظر مورد هدف جامعه و کاربران براي را آن توانمی و شده طراحی نظر مورد نظرسنجی
 .کرد ارسال افزار

 

 عملکرد ارزیابی افزارنرم

 یازن شغلی کارراهه مسیر در شده تعیین اهداف به نیل و پیشرفت براي فرد هر سازمان یک در
 و عملکرد قوت و ضعف نقاط از او تا شود می موجب آگاهی این. دارد خود موقعیت از آگاهی به

 طرفی از .برد بکار هایش کوشش بیشتر بخشی اثر براي را الزم تمهیدات و گردد مطلع خود رفتار
 خود انیانس نیروي وضعیت آن براساس تا دارند خود کارکنان کارآئی شناخت به نیاز نیز سازمانها

 ستا ابزاري پیشرو. بیفزایند خود خدمات ارائه و تولید حجم بر طریق بدین و بخشند بهبود را
 نحو هب و طراحی خوبی به ابزار این ، میکند کمک ها نیاز این تامین در را کارکنان و سازمانها که
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 و بهسازي و آموزش ، تشویق براي مناسبی ي وسیله و گردیده سازي پیاده افزاري نرم صحیح
  .  باشد می کارکنان تنبیه بعضاً

 فردي، دانش سطح ارتقاي عملکرد، ابعاد در کارکنان شایستگی تعیین منظور به ارزیابی نظام
 .گیردمی قرار استفاده مورد هاشرکت و هاسازمان در...  و رفتار

 اساس بر ارزیابی دوره و روش چندین از) کامل ارزیابی دوره یک( سال یک طول در افزارنرم این
 در وثرم فاکتور عنوان به هاارزیابی کلیه نتایج نهایت، در که کندمی استفاده هادپارتمان ماهیت

 .شد خواهد گرفته درنظر مزایا و حقوق محاسبه

 

 ) اختصاصی و عمومی(  شاخص و تعریف

 درجه 360 صورت به کارکنان ارزیابی

 زمانی بازه یک در ارزشیابی دوره تعریف

 درجه 360 بصورت ها فرم براي زمانی بازه تعریف امکان

 مدیر توسط ارزشیابی صفحه بندي قالب تنظیم قابلیت

 افراد توسط کارنامه مشاهده تنظیم قابلیت

 میانگین بر مستقیم تاثیر و ارزیابی ضرایب تنظیم قابلیت

 توصیفی بصورت دوره تنظیم قابلیت

 

 شایستگی هاي شاخص و مدل تعریف

 مشابه شاخص تعریف

 شاخص به مربوط مشخص هاي طیف تعریف
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 نظر مورد پست به شاخص هر اختصاص

 گروهی بصورت یا و فرد هر براي اختصاصی بصورت درجه 360 تعریف

 کارنامه صدور و امتیاز محاسبه امکان

 سیستم در فرد خود و باالدستان توسط کارنامه مشاهده

 مدیر توسط ها فرم تکمیل وضعیت مدیریت

 شاخص به وزن ارائه قابلیت

 مشاغل اساس بر افراد از گروهی یا و فرد براي ارزشیابی فرم تعریف قابلیت

 ... و درجه 360 مدل اساس بر مدنظر افراد کارتابل به فرمها ارسال

 مورد سال اساس بر مدیریت و حوزه هر اداره، هر شخص، هر براي ارزشیابی سوابق پرینت امکان
 ارزشیابی سطح و نظر

 گیري گزارش امکان

 

 پیشنهادات نظام افزارنرم

 با مطابق سازمان و کارکنان میان دوسویه منافع از مندي بهره و سازمان مدیریت در مشارکت
 هاداتپیشن نظام شک بدون. باشد می پیشرو ارزش مدیریت تکنیکهاي از همواره دینی هاي آموزه

 مختلف هايسازمان در وريبهره افرایش هايروش ترینمناسب از یکی کنونی دنیاي در
 ازمانس مشتریان حتی و کارکنان تمامی مشارکت امکان دیدگاه، پیشنهادات نظام افزارنرم.است

 .کندمی فراهم سازمان مشکالت و مسائل حل و گیريتصمیم سازي،تصمیم روند در را

 

 

  
نیازمندي هاي اساسی سیستم   -   مدیریت منابع انسانی  30صفحه  

 
 



 توسعه سیستم هاي فناوري خبره نیازمندي هاي اساسی سیستم
 

 نامحدود تخصصی کمیته و دبیرخانه •
 ها فراخوان مدیریت •
 جلسات مدیریت •
 واحدها مشارکت میزان آمار •
 اجرا تا پیشنهاد ارائه مراحل کل پوشش •
 ها هزینه و پاداش محاسبه •
 )پیشنهاد بذر(  پیشنهاد فراخوان تکنیک. •
 اعضاء و ارکان تعریف امکان •
 پیشنهادات نظام مسئولین وظایف تعریف امکان •
 کارشناسان هاي گروه وظایف تعیین امکان •
 پیشنهادها نظام دبیرخانه تعریف امکان •
 ها کمیته و پیشنهادات نظام مسئولین توسط آن نتیجه اعالم و پیشنهاد بررسی چگونگی •
 شده تصویب پیشنهادهاي ارزیابی چگونگی •
 پیشنهادها پاداش مبلغ تعیین •
 مصوب هاي پاداش پرداخت نحوه •
 کننده بررسی کمیته اعضاي و کارشناسان الزحمه حق پرداخت •
 پیشنهادات نظام هاي برترین پاداش •
 پیشنهادات نظام ارزیابی هاي شاخص •
 دهنده پیشنهاد فرد اعتراض امکان •
 مجري تعریف امکان •
 کارشناس چند به همزمان پیشنهاد ارسال امکان •
 مجري چند به همزمان پیشنهاد ارسال امکان •
 مجري گزارشات ارسال امکان •
 مجري براي مشخص زمان مدت تعیین امکان •
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 دهنده پیشنهاد فرد به پیشنهاد مراحل تمام در sms ارسال •
 گروه افراد به sms ارسال و گروه اعضاء بین جلسه تشکیل امکان •
 اعضاء به sms ارسال و شورا اعضاء بین جلسه تشکیل امکان •
 پیشنهاد کارشناسی جهت مربوطه کارشناس به sms ارسال •
 ها نامه آئین و مقررات مدیریت •
 کمیته اعضاء جلسات مدیریت •
 پیشنهاد فرم سواالت مدیریت •
 ها پاداش کارتابل تعریف امکان •
 پیشنهاد وضعیت به توجه با پیشنهاد بندي دسته •
 پیشنهاد کردن بایگانی امکان •
 سامانه به مربوط اطالعیه و اخبار تعریف امکان •
 پیشنهاد صفحه از pdf خروجی گرفتن •
 کامل گزارشات •

 

 مهمانسرا افزارنرم

 اطالعات کلیه نگهداري و ثبت امکان ،»دیدگاه« افزارينرم مجموعه از مهمانسرا افزارنرم
 استفاده رزرو یا و ریزيبرنامه امکان. است کرده ایجاد را قرارداد طرف هايهتل یا و مهمانسراها

 مدیریت و کاربران سطح در هابخشنامه انتشار با مختلف، هايتاریخ در مهمانسراها از کارکنان
 .باشدمی افزارنرم این امکانات از نیز مختلف هايبازه در هادرخواست دریافت و ثبت گردش

 اقامتی مکان تعریف مکان

 زمانی هاي بازه تعریف امکان

 دسترسی ایجاد و بندي سهمیه امکان
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 هزینه تعریف امکان

 اقامتی اماکن هاي درخواست مدیریت امکان

 

 تسهیالت و وام افزار نرم

 مدارك کنترل مختلف، هايوام انواع تعریف امکان دیدگاه، افزارينرم مجموعه وام رفاهی افزار نرم
 نسازما در حاکم ضوابط فرایندها، اساس بر حاصله سود محاسبه حتی و ضامنین اطالعات درج و
 .تاس کرده فراهم دیدگاه انسانی منابع افزارهاي نرم کنار در یکپارچه و پویا کامال بصورت را

 

 بهداشت و بیمه افزار نرم

 ار کارکنان سالمت پایش که باورند این بر ها سازمان و است سازمان توسعه محور سالم کارمند
 ان،سازم معتمد پزشک اولیه معاینات انجام با سالمت طرح در. دهند قرار خود کار دستور در باید

 و اند نرسیده بیماري مرحله به هنوز که مشکالتی و مسائل کشف و سالمت وضعیت ارزیابی به
 نمی یتلق اشکال یا بیماري عنوان به ولی است باخبر آن از فرد شاید که مشکالتی کشف نیز

 .شد خواهد ارائه الزم هاي توصیه سایر و درمانی و تشخیصی راهکارهاي و پرداخته کند

 لفمخت سنوات طول در گربیمه هايشرکت با بیمه قراردادهاي اطالعات ثبت امکان افزارنرم این
 ار کارفرما و کارمند بیمه سهم گرفتن نظر در با مربوطه هايفرانشیز و تعهدات میزان همراه به

 محاسبه و سوابق نگهداري منظور به درمان پرونده قالب در اطالعات تبدیل. کندمی فراهم
 بهداشت و بیمه افزارنرم هايقابلیت از دفترچه و نامهمعرفی انواع صدور درمان، جبران هايهزینه

 .است دیدگاه مجموعه
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 سالمت پرونده مدیریت

 پزشکی سوابق کلیه ثبت •
 پزشکی اطالعات گیري گزارش •
 ها بیمارستان و درمانی مراکز با قراردادها کلیه ثبت امکان •
 سازمان توسط شده ارائه بیمارستانی خدمات کلیه ثبت امکان •
 ها آن خانوار و سازمان پرسنل براي مالی سند ایجاد و اي بیمه هاي هزینه ثبت •
 سیستم مراحل کلیه از گزارشگیري امکان •
 خدمات گروه تعریف •
 جزء خدمات تعریف •
 درمانی مراکز تعریف •
 خدمات تعریف •
 نامه آئین تعریف •
 ها نامه آئین تعهدات سقف •
 بیمه و مراکز قراردادهاي تعریف •
 بیمه تحت افراد به خانوار اعضاي اختصاص و تعریف •
 خانوار اعضاي و پرسنل درمان به مربوط هاي هزینه کلیه ثبت •
 ها هزینه سندبندي و درمانی هاي هزینه بندي تقسیم •
 هزینه محاسبات خالصه چاپ •
 اسناد خالصه چاپ •
 شده تجمیع اسناد لیست چاپ •
 مالی ممیز توسط اسناد تایید یا و رد قابلیت •
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 بازنشستگی افزار نرم

 گی،بازنشست انواع با مرتبط فرآیندهاي کلیه انجام و بازنشسته پرسنل درباره هاداده آوريجمع
 دفه با افزارنرم این. بود خواهد میسر انسانی، منابع مدیریت یکپارچه سیستم طریق از تنها

 سوابق به آسان و سریع دسترسی بازنشستگی، زمان در مزایا و حقوق برقراري محاسبه،
 .است شده یزيربرنامه مربوطه موکلین و وراث بازنشستگان،

 

 رفاهی خدمات افزارنرم

 رد عمده وظایف از یکی کند کمک کارکنان زندگی وضع بهبود به که موجباتی و رفاهی امور
 انکارکن مشکالت حل باعث که است عملیاتی مجموعه از عبارت و است انسانی منابع مدیریت

 المقدورحتی را) روانی و معنوي و مادي نیازهاي از اعم( سازمانی خارج و داخل نیازهاي و شده
 هايسازمان ترتیب، بدین. داردمی نگاه سالم روانی و جسمانی نظر از را آنها و سازدمی مرتفع

 ار مختلفی رفاهی هايبرنامه خود توان حد در دارند کارکنان که احتیاجاتی به نسبت مختلف
 اهدافی جمله از انگیزشی زیرساختی با مدون و منظم اي برنامه طراحی به نیاز البته. کنندمی اجرا
 . یابد تحقق ید  با که است

 مجموعه این افزارهاي نرم جدیدترین جمله از دیدگاه افزارينرم مجموعه رفاه جامع افزار نرم
 طراحی مختلف هايهزینهکمک و درمانی امور ها،وام رفاهی، هايبرنامه مدیریت هدف با که است
 .است شده

 

 رفاهی خدمات هدف تعریف •
 رفاهی خدمات نوع تعریف •
 رفاهی خدمات تخصیص •
 رفاهی خدمات از استفاده زمان در مهمانان و خانواده افراد به مربوطه اطالعات ثبت •
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 رفاهی خدمات از یک هر به مربوط هاي تعرفه ثبت •

 

 رفاهی خدمات استفاده دفعات تعداد رویت و بررسی قابلیت

 رفاهی خدمات ارائهٌ

 تسهیالت انواع تعریف

 ها بیمه مختلف انواع مدیریت

 اقامتی اماکن مدیریت

 رفاهی تقویم

 سیستم کل از گزارشگیري قابلیت

 ياعضا فوت ، پرسنل فوت ، فرزندان ازدواج ، پرسنل ازدواج ، فرزند تولد هزینه کمک درخواست
 خانوار

 شرکت نامه آئین به توجه با خانوار اعضاء و پرسنل تحصیلی جایزه درخواست

 ، شغلی سوابق ، جنسیت مانند ها محدودیت تعریف امکان با مهدکودك هزینه کمک درخواست
 ... و شهرستان نوع ، مهد درجه مانند مالی هاي آیتم و معلولیت

 هزینه کمک درخواست

 حقوقی فیش در ثبت جهت هزینه کمک هر به مربوط مالی پرداخت کد تعریف

 ، داشبرد ، مدیریتی گزارشات انواع

 فایل یا سرویس وب طریق از مالی هاي سیستم و حقوقی فیش با ارتباط
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 مدیریتی گزارشات

 و ویاپ هاي داشبورد به نیاز مدیران انسانی، منابع حوزه موضوعی تنوع و زیاد مشغله به توجه با
 ختیارا در با پیشرو. دارند آینده احتمالی روال بینی پیش و فعلی وضعیت از اطالع جهت بهینه

 اختس یا ها مولفه تغییر یا ایجاد به دسترسی امکان همچنین و مدیریتی داشبوردهاي دادن قرار
 فراهم مدیران براي جا همه و لحظه هر در را مدیریت امکان اختصاصی داشبوردهاي و گزارشات

 .کند می

 

 مشتري توسط اختصاصی گزارشات تعریف

 ستادي و کاري هاي سرفصل کلیه در آماري نوین هاي شیوه مبناي بر صحیح دهی گزارش

 کاربر هر دسترسی سطوح اساس بر گزارشات ارائه

 به و افزار نرم در موجود فیلدهاي کلیه روي بر لیستی و نموداري گزارشات ارائه و تحلیل امکان
 یکپارچه صورت

 آماري و لیستی گزارشات انواع ویرایش و طراحی امکان

 excel و وب تحت گزارشات خروجی تولید امکان

 اطالعاتی بانک فیلدهاي و ها شاخص انتخاب امکان

 فیلدها ترکیب و استفاده - گزارشگري مختلف هاي محدوده تعریف

 عملیات نتیجه در تغییر و محاسباتی توانایی

 انتخابی فیلدهاي روي بر ریاضی محاسبات انجام

 ... و فیلترینگ ، گزارش فیلدهاي از یکی روي بر نظر مورد شروط انواع ایجاد امکان

 هوشمند نموداري داشبوردهاي ارائه
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 ..و موضوعی تفکیک با گزارشات ارائه
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