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 بسمه تعالی

 بیمارستان نمازي

 راهنماي استفاده از نرم افزار حضوروغیاب، مرخصی و ماموریت (کیمیا پردازان) 

براي دسترسی به سامانه کیمیا پردازان (جهت وارد کردن مرخصی، پاس ساعتی،ماموریت،فراموشی و مشاهده تردد و شیفتهاي وارد شده ) 

بایستی به سایت دانشگاه  علوم پزشکی شیراز، سامانه یکپارچه اطالعات کارمند برگه حضوروغیاب و یا  به صورت مستقیم به آدرس 

)Timex.sums.ac.ir مراجعه کنید که در این صورت شما میتوانید با وارد کردن کد پرسنلی ، به عنوان هم نام کاربري و هم رمز ورود (

 ،اطالعات فوق را مشاهده کنید.

 پس از وارد شدن به سامانه حضوروغیاب چند قسمت مشاهده میشود که شامل :منوي ورود اطالعات ،منوي گزارشات و ... میباشد.

  الف ) براي درخواست ماموریت و مرخصی ساعتی و روزانه از منوي ورود اطالعات استفاده نمائید. 

 

 

 ) ماموریت:1الف-

 

در صفحه بعد براي ماموریت پنجره زیر را مشاهده میکنید که بایستی در صورتی که ماموریت خارج از شیراز داشته اید گزینه ماموریت روزانه 

 و در غیر این صورت ماموریت به صورت ساعتی وارد شود و سپس دکمه ارسال را کلیک نمائید .

 نکته : توجه داشته باشید  براي ماموریت هاي داخل شیراز از ماموریت ساعتی  استفاده میکنیم حتی اگر یک شیفت کامل کاري باشد.

 ) ماموریت ساعتی:1-1 الف 
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 ) ماموریت روزانه:2-1الف 

 

  : در این پنجره وارد نمودن اطالعات فیلدهایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند اجباري می باشد . 1نکته -
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ماموریت ساعتی " : پرسنل اداري در صورتی که بخواهند درخواست ماموریت ساعتی بدون حضور در اداره انجام گیرد باید گزینه 2 نکته -

  را عالمتدار نمایید ."بصورت تمام وقت انجام می گیرد 

  : پس از وارد نمودن اطالعات مورد نیاز و ارسال بایستی دکمه تائید نیز کلیک تا ارسال قطعی شود.3 نکته-

 

 ) مرخصی: 2الف -

             در صورت درخواست مرخصی، از منوي ورود اطالعات گزینه درخواست مرخصی اقدام نمائید. در پنجره اي که باز میشود مرخصی 

 روزانه و ساعتی قابل مشاهده است که هرکدام مورد نیاز باشد را بایستی انتخاب و به شرح اشکال ذیل اقدام نمائید.

 همچنین براي مرخصی ساعتی از مسیر (الف) ینجره زیر را مشاهده خواهید نمود:

 

 

 

 ) مرخصی ساعتی :1-2 الف 

 که بایستی تاریخ و ساعت را درج نموده گزینه ارسال را کلیک نمائید .                                                                                                        
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نکته ا) : براي رفع مشکل تاخیرو تعجیل ها نیز باید از طریق مرخصی ساعتی اقدام کنید به این صورت که تاریخ روزي که تاخیر و یا تعجیل 

داشتید را در قسمت تاریخ وارد میکنید ازگزینه کارت نیز میزان  تاخیر یا تعجیل را مشخص نموده و سپس در قسمت مربوط به مرخصی  

 ساعتی میزان تاخیر یا تعجیل  را به صورت مرخصی ساعتی درخواست نمائید سپس پیگیري نموده تا مسئول مستقیم شما آنرا تائید نماید  .

  روز خواهد شد. 12 ساعت از مرخصی ساعتی استفاده نمایند که در سال نهایتآ 7)  : کارکنان در هر ماه میتوانند مجموعا حدود 2نکته 

 ) مرخصی روزانه:2-2 الف 

مانند تصویر زیر استفاده نمایید  . که در این قسمت تاریخ روزهاي مرخصی را "مرخصی روزانه "جهت در خواست مرخصی روزانه از برگه 

 وارد کرده و در آخر دکمه ارسال را کلیک نمائید. 

 

 ):در پنجره مربوط به نوع مرخصی انواع مرخصی از قبیل استعالجی ، بدون حقوق،زایمان، اشعه و... قابل مشاهده است.1نکته 

):   در صورت درخواست مرخصی استعالجی برگه مرخصی باید توسط مسئول مربوطه وپزشک معتمد بیمارستان ( خانم دکتر رضایی-2نکته 

 همودیالیز) تائید و سپس در قسمت ارسال مدرك بارگذاري و سپس ارسال شود.



5 
 

): در خصوص مرخصی هاي خاص  از قبیل ازدواج ، فوت،زایمان،اشعه و... بایستی  توسط مسئول مرخصی (خانم عزیزي) مجوز صادر 3نکته 

 گردد تا امکان درخواست از طرف شما قابل اجرا باشد در غیر این صورت  سامانه به شما اجازه وارد کردن مرخصی را نمی دهد.

 دقت شود پس از درخواست مرخصی ها حتما توسط مسئول مستقیم تائید شود.

 

 

 

 ب ) گزارش حضور و غیاب :                             

                             

 

 همانطور که در شکل مشاهده می کنید از  منوي گزارشات، در گزینه حضور وغیاب میتوانید ترددهاي خود را ببینید: 

 -انتخاب گزینه حضور و غیاب از منوي گزارشات1

 .97 یا فروردین 30/1/97 تا 1/1/97-در صفحه اي که باز میشود محدوده مورد نظر را انتخاب نمائید . مثال 2
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 -سپس دکمه مشاهده را بزنید .3

 

 جهت دسترسی به گزارش حضور و غیاب پس از وارد نمودن اطالعات مورد نیاز و فشردن دکمه مشاهده پنجره زیر ظاهر می شود.

 

  بارگیري شده پرینت بگیرید. Pdf-در صورت نیاز به پرینت، دکمه چاپ را زده لیست دو را انتخاب و سپس از 4

 استفاده نمایید پس از انتخاب روز مورد نظر و استفاده از دکمه کارت پنجره "کارت"جهت مشاهده ترددهاي انجام  شده در هر روز از دکمه 

 اي مانند تصویر زیر ظاهر می گردد . 
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نکته قابل توجه در این قسمت این است که در ابتدا پائین صفحه خالصه گزارش را میبینید که رنگهاي به کار رفته در این قسمت راهنماي شما 

 در مشاهده تردد می باشد به عنوان مثال رنگ قرمز نشانگر غیبت و رنگ صورتی نشانگر رکورد ناقص و ....

نکته: اگر رکورد ناقص داشته باشید (رنگ صورتی) به این معناست که تردد شما ناقص بوده (فاقد تردد در زمان ورود یا خروج)شما در طول 

 بار مجاز به ارسال فراموشی هستید (کارمندان درمان سه بار) در صورتی که فراموشی از سوي مسئول تائیدنشود  مرخصی یا غیبت ثبت 2ماه 

 خواهد شد 

 

 ) :جهت ثبت فراموشی مراحل زیر را انجام دهید :1 ب-

 -روي تاریخ مورد نظر که لیست گزارش به رنگ صورتی مشاهده میشود کلیک کنید.1

 -در پایین صفحه دکمه فراموشی را بزنید .2
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 -در صفحه جدید ساعتی را که ثبت نشده (ورود یا خروج) به صورت دستی ثبت و سپس ذخیره و در نهایت گزینه ارسال را کلیک نمائید.3

نکته: اگر زمان وارد کردن فراموشی در قسمت مربوطه هر دو ساعت با عنوان ورود یا خروج ذخیره شد بعد از تائید و محاسبه ساعتها در 

 محدوده خود قرار میگیرد.

) :در صورت مشاهده غیبت ( رنگ قرمز) بایستی اول در قسمت کارت چک شود اگر تردد ناقص بود مثل مراحل قبل (فراموشی) واگر 2  ب-

 ترددي مشاهده نشد حتما جهت برطرف کردن مشکل با مسئول مستقیم  پیگیري گردد .

 ) : اگر زمانی جابجائی شیفت داشته اید حتما به مسئول اطالع دهید تا در سامانه کیمیا اصالحات انجام شود در غیر این صورت شیفت 1نکته 

 غیبت میخورد .

 ):اگر مرخصی بوده اید و شیفت تعریف شده بود جهت برطرف کردن غیبت حتما شیفت توسط مسئول حذف گردد .2نکته 

 

) :الزم به ذکر است در همین قسمت گزارشات شما میتوانید مرخصی ها ، ماموریت و مانده مرخصی خود را نیز مشاهده کنید که باید به 3ب-

 ترتیب زیر اقدام نمائید :

 منوي گزارشات  -1

 گزینه مرخصی یا ماموریت -2

 انتخاب مرخصی یا ماموریت روزانه یا ساعتی -3

 که درصفحه اي که باز میشود در قسمت تائید شده یا تائید نشده میتوانید روزهاي استفاده شده مرخصی یا ماموریت را مشاهده کنید.
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  ) :گزارش مانده مرخصی :4 ب -

 به منظور رویت مانده مرخصی به ترتیب ذیل اقدام نمائید .     

 -منوي گزارشات                                       1

 -مانده مرخصی 2

 -سال مورد نظر3

 -مشاهده4
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 در اختیار قرار Pdfجهت اطالع از مانده مرخصی می توانید از پنجره فوق استفاده نمایید . دکمه چاپ نیز اطالعات فرم را در قالب فایل 

  .خواهد داد

    نحوه گرفتن گزارشات  مرخصی هاي ساعتی و روزانه  استفاده شده :–گزارشات 
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از منوي گزارشات گزینه مرخصی ها یا ماموریتها  به منظور آگاهی از تعداد و تاریخ هاي روزهایی که مرخصی  یا ماموریت گرفته اید 

همینطور حذف یا تغییر تاریخ  مرخصیها و ماموریتها ي درخواست شده که شامل ( هنوز تائید نشده ، تائید شده و رد شده) می باشد میتوانید 

 از این پنجره اقدام نمایید. 

در صورتیکه مرخصی یا ماموریت شما تائید نشده یا رد شده باشد بایستی با مسئول مستقیم هماهنگی الزم بعمل آورید یا به طریق ذیل اقدام 

 نمائید.

 

 داشته باشد که جهت نمایش هر حالت "رد شده" و یا " تایید شده –" "هنوز تایید نشده" در این پنجره درخواست ها می توانند سه حالت 

 کافی است که گزینه  مورد نظر را از لیست بازشونده مربوطه انتخاب نمائید.

 

 

 تغییر - لغو و یا –پس از درخواست مرخصی ساعتی و روزانه از طریق این پنجره می توان از وضعیت درخواست مطلع گردیده و آن را حذف 

 ارسال مجدد نمود .

 درخواست هایی که هنوز تایید نشده :

  درخواست را حذف نمود .می توان با استفاده از دکمه  •

  درخواست را تغییر داد .می توان با استفاده از دکمه  •

 همچنین می توانید درخواست ها را در یک محدوده زمانی با وارد نمودن تاریخ شروع و پایان مشاهده نمایید . •
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 درخواست هاي تایید شده :

  برگه درخواست را چاپ نمود .می توان با استفاده از دکمه  •

 در خواست را لغو نمود . ( در این حالت درخواست شما مجدد وارد می توان با استفاده از دکمه  •

  شما را تایید و یا رد می نماید ."لغو درخواست"کارتابل مدیر شده و مدیر 

 درخواست هاي رد شده :

  مجددا ارسال نمود .می توان درخواستی را با استفاده از دکمه  •

 

 ج )تغییر رمز عبور : 

 براي تغییر رمز از مسیر زیر میتوانید وارد شوید .

 

 کلیه کاربران سیستم پس از اولین ورود و در فاصله هاي زمانی مختلف باید نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایند .

 

جهت تغییر رمز فقط کافی است که رمز قدیم را در فیلد کلمه عبور قدیم - و رمزجدید را در فیلد کلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور جدید 

 وارد نموده و با استفاده از دکمه تغییر آن را اعمال نمود .

 

 97                                                                                                                                                                ویرایش جدید : آذر ماه 
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 این قسمت مربوط به مسئوالن محترم واحد ها میباشد.

 شیفت: چیدمان   نحوه

 نمائید. می انتخاب را چرخشی هاي شیفت تنظیم  پایه اطالعات منوي از

 

 

 تنظیم شیفت خواهید می افراد جهت که است تاریخی ماه (منظور - سال شده باز صفحه از
. کنید انتخاب را مشاهده دکمه سپس و. نمائید انتخاب را مربوطه واحد )و.کنید

 

بعد از مشاهده اسامی پرسنل در مقابل نام خانوادگی هر فرد گزینه ( سوم) را  قسمت دراین
 .براي تعریف شیفت انتخاب نمائید



 
 

 

 

 . کنیم می کلیک دارد قرار نظر مد روز در که مربعی در ابتدا.-1

 کنید. انتخاب را نظر مورد - از منوي شیفت ، شیفت2

. نمائید انتخاب  on callیا معمولی نیزبراساس را شیفت نوع- 3

 . کنید انتخاب را ذخیره دکمه.-4

 ( براي روزهاي بعدي نیز به همین روش ادامه دهید)

 نکته:
 چند توانید می باشد یکسان شیفت داراي روز چند ماه یک در فردي اگر نمائید الف :  توجه

. کنید انتخاب نظررا مورد شیفت سپس کنید)و کلیک مربع چند روي (بر داشته انتخاب

 ب : در صورتیکه براي یک نفر شیفت تنظیم کرده باشید بنا به هر دلیلی فرد تقاضاي مرخصی 
داشته میتوانید شیفت مورد نظر را ار نوع مرخصی تعریف کنید . در اینصورت به میزان ساعات 

 شیفت از مرخصی ساالنه فرد کسر میگردد.



 
 

 ج : در صورتی که شیفتی به اشتباه تعریف شد نیز در این قسمت میتوانیدروز مورد نظر را 
انتخاب و سپس از گزینه حذف که روبروي شیفت تعریف شده دیده میشود شیفت را حذف 

 کنید.

 
 د : اگر براي فردي شیفت تنظیم شده باشد و سپس فرد درخواست مرخصی بدهد ابتدا باید 

شیفت تعریف شده را حذف نمود تا فرد بتواند مرخصی خود را ارسال نماید و پس از ارسال آنرا 
  تائید نمائید.

 

 

 

: چرخشی هاي شیفت مدیریت

  از منوي اطالعات پایه . مدیریت شیفتهاي چرخشی را انتخاب می نمایید.



 
 

 

 کرده ثبت را خود خروج و ورود فرد اگر. است مشخص )فرد هاي (تردد عملکرد قسمت دراین
 قسمت این در نکند مشاهده را ترددي هیچ غیاب و قسمت حضور از مشاهده هنگام ولی باشد

  آن را سپس و کلیک محاسبه دکمه روي  مدیریت شیفتهاي چرخشی) بر–( اطالعات پایه 
 نمائید و در قسمت عملکرد ترددهاي محاسبه شده قابل رویت خواهند شد. تأئید

 

  

 

 



 
 

: کار اضافه تأئید مراحل

 در همین قسمت( یعنی مدیریت شیفتهاي چرخشی) گزینه تائید اضافه کاررا کلیک کرده 

 . کنید انتخاب را نظر مورد روز ابتدا.-1

 از لیست باز شده گزینه تائید شده را انتخاب نموده ..-2

 . نمائید کلیک تأئید دکمه روي بر.-3

 

 



 
 

 

 انتخاب را همه تائید دکمه باشد مربوطه مسئول تائید مورد  موارد، تمام صورتیکه در
. نمائید

 

 نحوه تائید ، تغییر و لغو درخواست : 

 ازمنوي کارتابل گزینه مورد نظر را انتخاب میکنیم .

 تائید درخواست 

 تغییر درخواست

لغو درخواست : ( به عنوان مثال کامندي که قبال درخواست مرخصی یا ... داشته  و به دلیل 
عدم استفاده از درخواست لغو آنرا ارسال نموده از این طریق لغو از طرف مسئول پذیرفته 

 میشود )

صفحه زیر باز میشود که هر کدام از تب هاي زیر را که کلیک کنید درخواستهاي مربوطه دیده 
میشود به عوان مثال براي تائید درخواست مرخصی ساعتی باید گزینه مرخصی ساعتی را 

 کلیک کنید و یا براي تائید فراموشی با ید گزینه فراموشی را کلیک کنید .



 
 

  

 

به عنوان مثال در این قسمت فراموشی هاي ارسال شده را میبینید که روي گزینه جزئیات 
کلیک کرده صفحه اي که باز شد اگر مورد تائید بود دکمه تائید  و اگر از طرف شما مورد تائید 

 نبود دکمه رد را کلیک میکنید.

نکته اي که در تائید درخواستها وجود دارد این است که بعد از تائید مسئول ،  مرخصی و 
) نیز باید 5794) و فراموشی ها توسط خانم باقري نژاد (5237ماموریتها توسط خانم عزیزي(

طرف مسئول محاسبه انجام شود  تائید نهایی شود و بعد از تائید نهایی که انجام شد بایستی از
 که مراحل آن در قسمت مدیریت شیفتهاي چرخشی  توضیح داده شده است.



 
 

 

 

 نکته : 

در صورتی که مسئوالن محترم خواهان حذف یا جابجایی  پرسنلی از بخش خود باشند بایستی 
تمامی مشکالت از قبیل  غیبت و رکورد ناقص و همینطور مرخصی هاي تائید نشده را برطرف 

کنند و در آخر هر بخشی اسامی مربوطه را با تاریخ خروج پرسنل به دفتر پرستاري ( سایر 
واحد ها بطور مستقیم به واحد حضور و غیاب )  ارسال تا نهایتآ از طرف واحد حضورو غیاب 

 تغییرات انجام شود . 
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