
 امور مشمولین
 

1مورد  انجام شد  

2مورد  انجام شد  

3مورد  انجام شد  

4مورد  انجام شد  

5مورد  -  

بعد ثبت روی دکمه مشاهده کلیک نمایید –انجام شد  6مورد    

برنامه احتیاج به اینترنت دارد ،برای صدور برگه مرخصی و لود شدن باکس  

 اینترنت و شبکه سرور راه اندازی شود

7مورد   

برنامه احتیاج به اینترنت دارد ، برگه مرخصی و لود شدن باکسبرای صدور   

 اینترنت و شبکه سرور راه اندازی شود

8مورد   

9مورد  انجام شد  

 برای ثبت حقوق ماهانه سربازان

کارکرد مالی–ازمنوی دسترسی استانها  –قبل از ثبت حقوق   

سرباز ثبت شود و بایگانی گرددکارکرد مالی ماهانه مالی و کارکرد ماهانه فردی برای هر   

 توجه ! برای مشاهده باکس متن نامه سیستم احتیاج به اینترنت دارد

10مورد   

11مورد  انجام شد  

12مورد  -  

لطفا فیلد رشته تحصیلی پر شود –ورود اطالعات  –در منوی زونکن ها  13مورد    

14مورد  انجام شد  

تعریف سازمان محل خدمت–آیتم های استانی –از منوی مدیریت آیتم ها   

 ابتدا از مسیر باال ، سازمان تعریف گردد

15مورد   

 برای ثبت نفر جدید برای استان و رشته ها میباست ظرفیت تایین کنید

فرم های مربوط به تخصیص سهمیه آینده –فرم های دیگر  -فرم ها  –(منوی زونکن ها 1  

جدول پذیرش به –تب فرم های مربوط به پذیرش و جذب انتخاب شود –فرم ها  –(منوی زونکن ها 2

رشته های مورد پذیرش هر سال <<<تفکیک رشته های تایید شده ستاد کل نیرو های مسلح    

16مورد   

 این آمار برحسب مشمولین آماده به خدمت ثبت شده در سیستم نمایش داده میشود

فرم اسامی مشمولین آماده به خدمت –فرم ها  –زونکن ها   

 چون شخصی در سیستم ثبت نشده بود، خروجی نمایش داده نمیشد

17مورد   

، سپس این گزارش گرفته شودپر شودفرم مربوط به تخصیص سهمیه برای هر استان  اول باید  

فرم های مربوط به تخصیص سهمیه آینده –فرم های دیگر  -فرم ها  –منوی زونکن ها   

18 مورد  

 ایراد نیست

 چون وارد صفحه جدید میشود

19مورد   

دیده می شوددر این گزارش  ارسال کرده و بایگانی کرده باشدمالی و کارکرد فردی ، انی گزارش کارکرد اگر است  

 

کارکرد مالی –دسترسی استان ها   

20مورد   
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21مورد  روی  سیستم شما تست شد و خطایی دریافت نکردم  

22مورد  در حال بررسی  


