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کلیه حقوق مادی و معنوی این سند متعلق به 
-می های هوشمند توتان مهندسی سامانهشرکت 

برداری از تمامی و یا بخشی از باشد. هرگونه بهره
-این سند صرفا با مجوز کتبی این شرکت مجاز می

برداری بدون مجوز مستلزم باشد و هرگونه بهره
 پیگیری قانونی است.
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 مقدمه -1
 هدف 1-1

 باشد.هدف از تهیه این مستند، شرح فرآیند مرخصی روزانه، بخشی از سامانه مدیریت اداری توتان می

 دامنه کاربرد 2-1
 باشد.میسازی فرآیند جهت پیادهدامنه کاربرد این سند جهت استفاده تیم تولید شرکت توتان 

 مراجع  3-1
 جلسات شناخت و مصاحبه با دینفعان 

 اسناد مرتبط 4-1
 صورتجلسات مصاحبه با ذینفعان 

 اهداف پروژه -2
  امکان تعریف کارکنان 
  امکان تعریف تقویم 
 امکان تعریف واحدهای سازمانی 
 امکان تعیین مدیریت هر واحد جهت تایید مرخصی 
  امکان تعریف قوانین و قواعد مرخصی 
  امکان تعیین مراتب سازمانی جهت تایید مرخصی 
 امکان ثبت درخواست مرخصی روزانه، مرخصی ساعتی، مرخصی استعالجی 
  امکان تعیین جانشین 
 اماکن تایید جانشین 
  امکان بررسی درخواست مرخصی، تایید مرخصی، رد مرخصی 
 گیری امکان گزارش 
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 سیستم  -3
 در بخش فرآیند مرخصی روزانه کاربران ذیل با سامانه تعامل دارند:در این سیستم 

  با سیستم تعامل دارند اداریکارمندان، مدیر واحد و مدیر 

 
 

 )فرآیند درخواست مرخصی روزانه(کاربران  -4
 شرح عملیات عنوان ردیف

 مدیر سیستم  1

 تعریف کارمندان 
 تعریف تقویم 
 ها و کاربران تعریف نقش

 تعریف اطالعات پایه 
 تعریف قوانین و قواعد انواع مرخصی  

2 
دهنده درخواست، کارمند

 مرخصی 

 درخواست مرخصی روزانه، ساعتی، استعالجیثبت 
 ویرایش درخواست 

 مشاهده نتیجه درخواست مرخصی 
 مشاهده گزارش مرخصی خود 

 فیلتر و جستجوی درخواست
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 شرح عملیات عنوان ردیف

 جانشین  –کارمند  3
 مشاهده درخواست جانشینی 

 تایید درخواست جانشینی 
 رد درخواست جانشینی 

 مدیر واحد  4

 های مرخصی مشاهده لیست درخواست
 تایید درخواست مرخصی 

 رد درخواست مرخصی 
 مشاهده آمار و گزارشات مرخصی واحد خود 

 فیلتر و جستجوی درخواست 

  اداریمدیر  4
 های مرخصیدرخواستهمه مشاهده امار و گزارشات 

 فیلتر و جستجوی درخواست

 

 

 فرآیندها  -5
 فرآیند ثبت مرخصی روزانه  1-5

 مدل فرآیند  1-1-5

 
 شرح فرآیند  2-1-5

نماید، درخواست به کارتابل جانشین تعیین شده در درخواست ارسال کارمند درخواست مرخصی روزانه را وارد می
درخواست مرخصی روزانه  ،در صورت تایید جانشیننماید. را تایید و یا رد می جانشینی . جانشین درخواستگرددمی
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شده است،  تعیینگردد )قبال واحدها تعریف شده و مدیر و کارمندان هر واحد به کارتابل مدیر واحد ارسال می
درخواست توسط مدیر سپس  نماید(سیستم بر اساس تعریف انجام شده درخواست را به مدیر مربوطه ارسال می

کننده تواند سابقه درخواستهای مرخصی درخواستشود، مدیر واحد در هنگام بررسی درخواست میواحد بررسی می
محاسبات نماید. در صورت تایید مرخصی، مدیر واحد پس از بررسی درخواست را تایید یا رد میرا مشاهده نماید. 

 گردد. می صی بروزرسانیانجام و مانده مرخها مرخصی طبق قوانین تعریف شده در مدیریت قوانین مرخصی

 

 های فرآیند فرم 3-1-5
  کارمندفرم ثبت درخواست مرخصی روزانه توسط  5-1-3-1

 
 سناریوشرح 

 کند )طبق فرآیند الگین(کاربر به سامانه مدیریت اداری توتان الگین می .1
 نماید.کاربر منوی ثبت درخواست مرخصی را انتخاب می .2
 دهد.فوق نمایش میسیستم صفحه ثبت درخواست مرخصی را به شرح فرم  .3
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، سیستم دهدنمایش می read onlyسیستم یک شرح مختصر از مقادیر باقیمانده مرخصی وی را بصورت  .4
های استفاده شده وی محاسبات ذیل را انجام و طبق قوانین تعریف شده در مدیریت قوانین و مرخصی

 دهد. نمایش می
 روز  مرخصی سال : ......... مقدار 
  ...   :ساعت  ---روز و  -مقدار مرخصی مصرف شده 
       :روز و ..... ساعت  16مقدار مرخصی باقیمانده 

 
 نماید:کاربر فیلدهای اطالعاتی ذیل را مقدرادهی می .5

 توضیحات نوع اجباری/اختیاری عنوان ردیف

  Date.time تاریخ ثبت 1
سیستم بصورت اتوماتیک تاریخ جاری را 

باشد می readonlyنماید. این فیلد ثبت می
 و توسط کاربر قابل تغییر نیست.

  String نوع مرخصی  2

باشد که دارای می Enumاین یک فیلد 
 مقادیر زیر است:
 مرخصی روزانه 

 مرخصی ساعتی 
 مرخصی استعالجی 
 مرخصی استحقاقی 

-کاربر یکی از مقادیر فوق را انتخاب می

 نماید )مرخصی روزانه(

  Date تاریخ مرخصی از  3
تواند به دو صورت کاربر این فیلد را می

 وارد نماید
 نماید.از تقویم تاریخ را انتخاب می

-بصورت دستی سال، ماه، روز را وارد می

 نماید
تاریخ »نماید فیلد سیستم کنترل می

تاریخ مرخصی »بزرگتر مساوی « مرخصی تا
دهد باشد، در غیر اینصورت پیام می« از

 UIتاریخ انتخاب شده نامعتبر است، از روی 
هم جلوی انتخاب تاریخ به شکل شرح 

 داده شده گرفته شود. 

  Date تاریخ مرخصی تا  4
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 توضیحات نوع اجباری/اختیاری عنوان ردیف

  Number تعداد روز  5

 عدد 
سیستم بصورت اتوماتیک تعداد روز 

مرخصی را بر اساس تقویم کاری محاسبه 
نماید، روزهای غیرکاری موجود در طول می

 گردد. مرخصی، محاسبه نمی
 

  String جانشین  6

است و امکان  lookupاین فیلد یک فیلد 
طور انتخاب از لیست و همین

autocomplete  را دارد. سیستم لیست
 دهد کهافرادی را در این بخش نمایش می

 شرایط ذیل را دارند 
 در همان واحد مشابه هستند

  در یک گروه شغلی مشابه قرار دارند. 
در تاریخ مرخصی، در سازمان حضور دارند. 

 اند( )مرخصی یا ماموریت ثبت نکرده
)دراطالعات پایه واحدها، گروههای شغلی 

 اند(و افراد تعریف شده

  String  توضیحات 7

 

درخواست مرخصی روزانه  ، سیستم قانون تعریف شده جهت کنترل زمان ثبتمرخصی هنگام انتخاب تاریخ .6
دهد در غیر اینصورت نماید و در صورت منطبق بودن اجازه ادامه سناریو را میدر بخش قوانین را بررسی می

دهد و اجازه ادامه سناریو را می« وز قبل از تاریخ مرخصی ثبت گرددر ------الزم است مرخصی روزانه »پیام 
 دهد. را نمی

 نماید.می کاربر گزینه ثبت را انتخاب .7
نماید تمامی فیلدهای اجباری مقدرادهی شده باشد، در غیر اینصورت فیلدهای اجباری سیستم کنترل می .8

 دهد: فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید. کرده و پیام می highlightپر نشده را به رنگ دیگری 
 مقداردهیدهد: نوع یام مینماید نوع مقدرادهی فیلدها صحیح باشد در غیر اینصورت پسیستم کنترل می .9

 باشد. فیلدها صحیح نمی
 نماید.سیستم تاریخ و ساعت ثبت درخواست را ذخیره می .10
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 نماید.تاریخ الگ فعالیت کاربر را ذخیره می .11
 گردد. درخواست به کارتابل مدیر واحد کارمند ارسال می .12
 شود.بروزرسانی می« تایید جانشینمنتظر »به « وضعیت درخواست»فیلد  .13
 ایان سناریو پ .14

 های جانشین توسط جانشین فرم مشاهده لیست درخواست 2-3-1-5

 
 کاربر: جانشین

فرآیند کند. )طبق الگوی تعریف شده در دریافت می« درخواست منتظر جانشین»کاربر یک نوتیفیکشین  .1
 نوتیفیکیشن( تعریف

 شود.می« تایید جانشین»کاربر وارد منوی منتظر  .2
 «منتظر تایید جانشین»که برای وی ارسال شده است را با وضعیت های جانشینی سیستم درخواست .3

 نماید. مشاهده می
 نماید.کاربر درخواست را انتخاب کرده و گزینه مشاهده را انتخاب می .4
 ادامه سناریو در فرم بعدی .5
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 تایید جانشینفرم  3-3-1-5

 
 کاربر: جانشین

 readonlyو انتخاب گزینه مشاهده، سیستم درخواست را بصورت  مورد نظرپس از انتخاب درخواست  .1
 دهد.نمایش می

o خانوادگی درخواست دهندهنام و نام 
o تاریخ ثبت مرخصی 
o ... تاریخ مرخصی از ... تا 
o  تعداد روز 
o جانشین 

 نماید:کاربر نتیجه بررسی تایید جانشینی را به شرح ذیل مقدرادهی می .2
o :منتظر بررسی»در صورت تایید جانشین، سیستم وضعیت درخواست را به  تایید جانشین »

 گردد.  نماید و درخواست به کارتابل مدیر واحد ارسال میبروزرسانی می
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o :را انتخاب نمود، سیستم وضعیت « رد جانشین»در صورتی که کاربر گزینه  رد جانشین
ن حالت امکان ویرایش درخواست نماید. در ایبروزرسانی می« رد جانشین»درخواست را به 
 کننده مرخصی وجود دارد. توسط درخواست

o توضیحات 

 در بررسی درخواست یکی از فیلدهای بولیین تایید یا رد باید انتخاب گردد )اجباری(

گردد )در بخش ارسال نوتیفیکیشن شرح داده کننده اعالم میبه درخواست تایید جانشیندر هر دو حالت نتیجه 
 شده است(

 

 های مرخصی روزانه توسط مدیر واحد فرم مشاهده لیست درخواست 5-1-3-4

 
 کاربر: مدیر واحد 

 دهد.؛ تعداد درخواست منتظر بررسی را نمایش می«منتظر بررسی»سیستم در جلوی منو  .1
 نماید.را انتخاب می« منتظر بررسی»کاربر منوی  .2
 دهد:مایش میمنتظر بررسی را به شرح ذیل نهای مرخصی سیستم لیست درخواست .3

 خانوادگینام و نام 
 کد کارمندی 
 تاریخ ثبت درخواست 
 نوع مرخصی 
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  تاریخ مرخصی از 
 تاریخ مرخصی تا 
  تعداد روز 
 جانشین 
  وضعیت درخواست 

 امکان فیلتر و جستوی درخواست بر اساس هر یک پارامترهای ذیل  وجود دارد: .4
o ..... تاریخ مرخصی از ..... تاریخ مرخصی تا 
o  درخواست از ..... تاریخ ثبت درخواست تا .....تاریخ ثبت 
o نماید.نوع مرخصی: کاربر یک یا چند رکورد از لیست را انتخاب می 

 نماید. کاربر گزینه بررسی درخواست مورد نظر را انتخاب می .5
 دهد. سیستم درخواست متقاضی را به شرح فرم بعدی نمایش می .6
 ادامه سناریو در فرم بعدی  .7

 بررسی درخواست فرم ثبت نتیجه  5-3-1-5
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 کاربر: مدیر واحد

های منتظر بررسی را مشاهده کرد درخواست مورد نظر را جهت بررسی انتخاب بعد از اینکه کاربر درخواست .1
 نماید. می

 دهد. نمایش می read onlyسیستم مشخصات درخواست را به صورت  .2
 تاریخ ثبت درخواست 
 ...تاریخ مرخصی از... تاریخ مرخصی تا 
  روز مرخصیتعداد 
 جانشین 
 توضیحات 

کننده را فراهم های مرخصی درخواستسیستم جهت بررسی درخواست، امکان مشاهده سابقه درخواست .3
 )طبق سناریوی فرم بعدی( نماید.می

 نماید:کاربر نتیجه بررسی درخواست را به شرح ذیل مقدرادهی می .4
o  تایید مرخصی»را به تایید مرخصی: در صورت تایید مرخصی، سیستم وضعیت درخواست »

گردد و مشخصات مرخصی به سیستم نماید و محاسبات مرخصی بروزرسانی میبروزرسانی می
 گردد. منابع انسانی و حقوق دستمزد ارسال می

o را انتخاب نمود، سیستم وضعیت درخواست را « رد مرخصی»: در صورتی که کاربر گزینه رد مرخصی
 . نمایدبروزرسانی می« رد مرخصی»به 

o توضیحات 

 در بررسی درخواست یکی از فیلدهای بولیین تایید یا رد باید انتخاب گردد )اجباری(

گردد )در بخش ارسال نوتیفیکیشن کننده اعالم میدر هر دو حالت نتیجه بررسی درخواست مرخصی به درخواست
 شرح داده شده است(
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 سابقه درخواستهای مرخصی فرم ثبت نتیجه بررسی درخواست/ مشاهده  6-3-1-5

 
 کاربر: مدیر واحد

کننده را مشاهده های مرخصی درخواستسابقه درخواستتواند در هنگام بررسی درخواست، کاربر می .1
 نماید. 

 نماید.را انتخاب می« های مرخصیمشاهده درخواست» tabکاربر گزینه یا   .2
 دهد:نمایش میکننده را به شرح ذیل های درخواستسیستم لیست مرخصی .3

 وضعیت درخواست تعداد ساعت تعداد روز تاریخ مرخصی تا تاریخ مرخصی از تاریخ ثبت درخواست نوع مرخصی ردیف
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 مدل وضعیت درخواست  7-3-1-5

 
 

 

 

 


