
 

 

        

 درخواست فراموشی کارت آموزشفرم 
 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 71/04/7311  تدوین:تاریخ  فناوری اطلاعاتواحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

 3  از    1 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

 

 فراموشی کارت: 

 اقدام به ارسال فراموشی کارت میشود. فرم درخواست فراموشی کارت -الگوی نامه -فایل متن -ارسال پیشنویساز 

بعد از پر کردن تب اطلاعات اصلی در ارسال پیشنویس )گیرنده پیشنویس: مدیر مستقیم، امضا کننده: مدیر میانی یا رئیس 

ارت گزینه فرم درخواست فراموشی ک–مرکز، گیرنده نهایی: کارگزین یا نگهبان مرکز( به تب فایل متن رفته و از الگوی نامه 

مشخصات نامه، برای هر ساعتی که فراموش شده در تاریخ مورد نظر یکی از سطرها انتخاب می شود. بعد از زدن جایگذاری 

 پر می شود.

 ممکن است در یک روز هم ورود و هم خروج ، فراموش شده باشد. در اینصورت:

 1:91ساعت :    01/2/0931تاریخ: ------سطر اول 

 01:01ساعت :   01/2/0931تاریخ : ------سطر دوم

 میشود.در جدول درج 
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 توضیحات: 

 در هنگام ورود فراموش کرده که کارت)انگشت( بزند.  09/2/0931در فرم زیر کارمند در تاریخ 

 در هنگام خروج فراموش کرده که کارت)انگشت( بزند. 01/2/0931در تاریخ 

به مرخصی ساعتی رفته و در هنگام برگشت و ورود به اداره فراموش کرده کارت  01:91-8از ساعت کارمند  01/2/0931در تاریخ 

 ، ورود و خروج درست نمایش داده نمی شود. با اینکه درخواست مرخصی هم رد کردهدر این تاریخ بزند. در اینصورت در گزارش فرد 

ای آن روز درست درج شده یا تعدادش کم است. لی همچنان کسرکار می زند. کارمند باید بررسی کند که ساعت ورود و خروج برو

 )تعداد ساعتهای ورود و خروج برای هر تاریخ باید عددی زوج باشد.(تا برای آن فراموشی ثبت نماید. 
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