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 فٌذّق
ثب اًجبم ایي کبس ّاسد ففحَ  اگش اص ففحَ ی هشثْط ثَ فٌذق ثش سّی گضیٌَ ی دسیبفت ّجَ کلیک ًوبییذ .

 .ای هی ؽْیذ کَ دس آى هی تْاًیذ دسیبفت ّجَ سا اص ثیوبساى اًجبم دُیذ 

 

 

صیش ثشایتبى ثشای اػوبل اهٌیت کَ ُش کبسثش ثب سهض فٌذق خْد ثبال هی آیذ کَ دس ایي فْست اثتذا ؽکل 

 ًوبیؼ دادٍ هی ؽْد ّ هی تْاًیذ کذ اهٌیتی خْد سا ّاسد ًوبییذ .

دس فْستی کَ کذ اهٌیتی سا دسعت ّاسد کشدٍ ثبؽیذ هیتْاًیذ ّاسد ففحَ ی صیش ؽْیذ  کَ ثشای دسیبفت ّجَ 

یبفت هی ی سا دساثتذا کلیذ اضبفَ ی اًتِبی ففحَ سا اًتخبة کشدٍ ّ عپظ ثب تْجَ ثَ ایي کَ چَ ًْع قجض

 .سا اًتخبة ًوبییذ  ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت1کَ ثب فلؼ ؽوبسٍ ًوبییذ یکی اص گضیٌَ ُبی 
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عپظ هی تْاًیذ ًبم ثیوبس ّ یب ؽوبسٍ پشًّذٍ ثیوبس ّ یب ؽوبسٍ ثیوَ ی ثیوبس سا ّاسد ًوبییذ ثب ایي کبس ًبم ثیوبس 

ش هی ؽْد کَ اص آى هی تْاًیذ ّجَ سا اص ثیوبس ّ هجلغ قبثل پشداخت ثشای ثیوبس دس عوت چپ هٌْ ثشایتبى ظبُ

اًتخبة ًوبییذ دس فْستی کَ ایي ػول سا اًجبم دُیذ   keyboardسا اص ففحَ ی enterدسیبفت ّ دکوَ ی 

پشیٌتی اص قجض ثیوبس ثشایتبى چبپ هیؾْد کَ عَ ًغخَ هیجبؽذ کَ یک ًغخَ اص آى ثشای خْد ثیوبس ّ یک 

 ًغخَ آخش ثشای ثخؾی اعت کَ ثیوبس سا ثشای فٌذق اسعبل ًوْدٍ اعت.ًغخَ اص آى ثشای فٌذق داس ّ 

دس فْستی کَ قجضی سا اؽجبُی ثشای ثیوبس تبییذ ًوبییذ ّ فٌذق داس حغبة خْد سا ثجٌذد اهکبى ثشگؾت 

قجض فبدس ؽذٍ ثشای ثیوبس اهکبى پزیش ًوی ثبؽذ کَ دس ایي فْست ؽوب هی تْاًیذ ثب هشاجؼَ ثَ عْپشّایض 

 ایي هؾکل سا حل ًوبییذ .ثشًبهَ 

ثشای دسیبفت ػلی الحغبة اص ثیوبس هیتْاًیذ دسُویي هٌْثؼذ اص اًتخبة ًْع قجض کَ ُوبى ػلی الحغبة هی 

ثبؽذ ًبم ّ یب ؽوبسٍ پشًّذٍ سا ثشای ثیوبس ّاسد ًوبییذ تب ًبم ثیوبس ثشای ؽوب دس عوت چپ ًوبیؼ دادٍ ؽْد کَ 

ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت هجلغ ػلی الحغبة  صیش دس ؽکل 1َ ثب فلؼ ؽوبسٍ ی ثب ایي کبس ؽوب هیتْاًیذ دس قغوتی ک

 سا ثشای ثیوبس ّاسد ًوْدٍ ّ قجض کبهپیْتشی سا ثب اًتخبة تیک ًِبیی فبدس ًوبییذ.
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اگش اص ففحَ ی افلی هشثْط ثَ فٌذق گضیٌَ ی حغبة فٌذق داس سا اًتخبة ًوبییذ هٌْیی ثشای ؽوب ًوبیؼ 

سهض ػجْس سا ثشای ایجبد اهٌیت ثیؾتش دس ایي هٌْ ّاسد هی ًوبییذ ّ تیک اًتِبی هٌْ سا دادٍ هی ؽْد کَ 

 اًتخبة ّ ّاسد ففحَ ی هشثْط ثَ حغبة فٌذق داس هی ؽْیذ.
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  1ؽکل ؽوبسٍ 

 

ّ دس پبیبى عبػت کبسی خْد فٌذق داساى هی تْاًٌذ ثَ فْست سّصاًَ ّاسد ػولکشد حغبة خْد ؽًْذ 

سا ثجٌذًذ کَ ثب ایي کبس حغبة ُش یک اص فٌذق داساى هشثْط ثَ ُوبى فٌذق داس هی ثبؽذ .دس  حغبة خْد

َ ی اطالػبت هشثْط ثَ قجض ُبی ثبطل ؽذٍ تْعظ فٌذق داس ّ یب قجض ُبی فبدس ؽذٍ ّ یایي ففحَ کل

 جوغ هجبلغ آًِب ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت کَ دس ؽکل ثبال ثب فلؼ ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت .

َ ی قجْضی کَ فٌذق داس دسیبفت ًوْدٍ اعت ّ تؼذاد آًِب ّهیضاى ثذُکبسی ّ یاعت ایي ففحَ کلدس عوت س

دّ ثبس کلیک ًوبییذ اطالػبت سیض تشی سا  آًِبّ اگش ثش سّی ُش یک اص ا هیتْاًیذ هؾبُذٍ ًوبیذثغتبًکبسی س

ّ ثذُکبسی آى سا هیتْاًیذ ّ دس ًِبیت دس اًتِبی ففحَ هیضاى کبسکشد فٌذق داس  اص قجْض ثشای ؽوب هیذُذ.

 هؾبُذٍ ًوبییذ .

 

هی تْاًیذ اًْاع هختلفی اص چبپ سا تِیَ ًوبییذ کَ  دادٍ ؽذٍ ىًؾب 2کَ ثَ فلؼ ؽوبسٍ  اص قغوت اًتِبیی ففحَ

 دس صیش آّسدٍ ؽذٍ اعت .

 اگش اص هٌْی هشثْط ثَ چبپ گضیٌَ ی تشاص فٌذق داس سا ًتخبة ًوبییذ ففحَ گضاسػ آى هبًٌذ ؽکل صیش

 خْاُذ ثْد
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اگش اص هٌْی هشثْط ثَ چبپ گضیٌَ ی لیغت قجض ُبی ثبطلَ سا اًتخبة ًوبییذ توبهی قجض ُبیی کَ فٌذق 

 داس آًِب سا ثبطل کشدٍ اعت ثشای ؽوب ًوبیؼ دادٍ هی ؽْد.

 



                                                                                                   شرکت فنی مهندسی                                                           
                                       پویا سامانه دیوا

                                            (سهامی خاص)                                                                                      

 

 

 

 
 

جض اگش اص هٌْی هشثْط ثَ چبپ گضیٌَ ی لیغت قجض ُبی ثشگؾتی سا اًتخبة ًوبییذ کلیَ ی آهبس هشثْط ثَ ق

 ثشگؾتی ّ دلیل ثشگؾت قجْض سا هیتْاًیذ لیغت گیشی ًوبییذ.
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ًؾبى  1اص قغوتی کَ فلؼ ؽوبسٍ ی  1ثشای ایٌکَ فٌذق داس ثتْاًذ حغبة خْد سا ثجٌذد دس ؽکل ؽوبسٍ ی 

 هی دُذ ایي کبس سا اًجبم دُذ.

 

غبة ُبی ثغتَ ًؾذٍ سا یٌَ ی حضًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت ثبالی ففحَ گ 1اگش اص هٌْیی کَ دس ؽکل ؽوبسٍ ی 

 بییذ هی تْاًیذ اطالػبت حغبة ُبیی سا کَ ًجغتَ ایذ سا ثجیٌیذ.اًتخبة ًو

 

قذاس گضیٌَ ی حغبة ثبًکی سا اًتخبة ًوبییذ هی تْاًیذ دس ایي ّاگش اص ففحَ ی افلی هشثْط ثَ فٌذ

بػت کبسی خْد فْست ّاسد اطالػبت هشثْط ثَ فیؼ ُبی ثبًکی کَ تْعظ فٌذق داساى دس صهبى پبیبى ع

 دس ّ پظ اص ثغتي حغبة خْد دس ثبًک ّاسیض ًوْدٍ اًذ دعتشعی یبثیذ.

ثب دّثبس کلیک ثش سّی ایي گضیٌَ هٌْی هشثْط ثَ سهض ثشای اهٌیت ثیؾتش،ثشایتبى ًوبیؼ دادٍ هی ؽْد کَ دس 

 فْست اؽتجبٍ ّاسد ًوْدى کلوَ ی سهض ؽوب ًوی تْاًیذ ّاسد ایي ففحَ ؽْیذ.

ثیٌیذ هیتْاًیذ ثب تٌظین هحذّدٍ ی  تبسیخی فیؼ ُبیی کَ دس ثبًک  َ ؽکل آى سا دس صیش هیدس ایي ففحَ ک

 ّاسیض ؽذٍ اًذ سا ثجیٌیذ.

ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت  1ثشای اضبفَ کشدى ثَ ایي لیغت هی تْاًیذ اص دکوَ ی اضبفَ ای دس ؽکل ثب فلؼ ؽوبسٍ 

 .اعتفبدٍ ًوبییذ 

اطالػبت پ ثشای ؽوب فؼبل هی گشدد کَ دس ایي حبلت ؽوب هی تْاًیذ ثب اًتخبة گضیٌَ ی اضبفَ هٌْی عوت چ

 ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ اعت . 2هشثْط ثَ فیؼ ثبًکی سا دس ایي قغوت ّاسد ًوبییذ کَ دس ؽکل صیش ثب فلؼ ؽوبسٍ ی 

ًؾبى  3ثشای تبئیذ فیؼ ثبًکی کَ تْعظ هغئْل فٌذق داس فْست هی پزیشد اص قغوتی کَ ثب فلؼ ؽوبسٍ ی 

ؽذٍ اعت هی تْاًیذ ایي کبس سا اًجبم دُیذ دس فْست تبئیذ فیؼ ثبًکی دس لیغت دس هقبثل آى فیؼ کلوَ ی دادٍ 

OK  .ًوبیؼ دادٍ هیؾْد 
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دس قغوت پبییي ُویي ففحَ هجبلغ هشثْط ثَ فیؼ ُبی تبییذ ؽذٍ ّ فیؼ ُبی تبییذ ًؾذٍ ّ جوغ کل ثشایتبى 

 ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ اعت.

 بدٍ اص گضیٌَ ی چبپ هی تْاًیذ پشیٌت ثگیشیذ.لیغت عوت ساعت سا ثب اعتف

 

  

 

 گضاسؽبت
 

یذ سا چبپ ثگیشیذ کَ اگش اص ایي اص هٌْی هشثْط ثَ گضاسؽبت هی تْاًیذ اًْاع خبفی اص اطالػبتی کَ هیخْاُ

عت هٌْ گضیٌَ ی کٌتشل هغبیشت دساهذ ّاحذ ُب سا اًتخبة ًوبییذ ّاسد ففحَ ای کَ دس صیش ًؾبى دادٍ ؽذٍ ا

 هی ؽْیذ 

 

اص دکوَ ُبی اًتِبیی ففحَ هی تْاًیذاص گضیٌَ ی چبپ لیغت، لیغت ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ سا چبپ ثگیشیذ ّ ثب 

اًتخبة گضیٌَ ی چبپ کلی هیتْاًیذ توبهی ثخؼ ُب ّ اطالػبتی کَ عوت چپ ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ اعت سا چبپ 

  ثگیشیذ.

 

 

1 
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ؾبى دادٍ ؽذٍ اعت سا هی تْاًیذ هؾخـ کٌیذ کَ ثش اعبط ًْع ً 1دس ؽکل پبییي ًْع ثیوَ کَ ثب فلؼ ؽوبسٍ  

 ثیوَ خبؿ اطالػبت سا ًؾبى هی دُذ کَ دس ؽکل صیش ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت.
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ثب تْجَ ثَ ؽکل صیش ًؾبى دادٍ ؽذٍ سا اًتخبة کٌیذ  3اگشگضیٌَ هبًذٍ حغبة کَ ثب فلؼ ؽوبسٍ  پبییي دس ؽکل

ّ هجلغ سا ًیض ّاسد کٌیذ ّ اص آى هی تْاًیذ ّضؼیت ثیوبس  تبًذاسی ثیوبسهی تْاًیذ ّضؼیت ثذُکبسی ّ یب ثغ

 کَ دس ؽکل صیش ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت. سا ًیض هؾخـ کٌیذ

 

 

 

 

 
 

ًؾبى دادٍ ؽذ اًتخبة کٌیذ هی تْاًیذ ثش اعبط پضؽک  4ّ اگش دس ؽکل ثبال پضؽک هؼبلج کَ ثب فلؼ ؽوبسٍ 

بس سا اًتخبة هی کٌیذ ّ ثؼذ ثجت سا کلیک کٌیذ ثؼذ هؾبُذٍ لیغت سا اًتخبة ثیوبس سا جغتجْ کٌیذ کَ اثتذا ثیو

 کشدٍ تب لیغت هْسد ًظش ًؾبى دادٍ ؽْد کَ دس ؽکل صیش ًؾبى دادین.
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ت حغبة ُش یک اص یّضؼاًتخبة ًوبییذ سا ػولکشد فٌذق داساگش اص هٌْی هشثْط ثَ گضاسؽبت گضیٌَ ی 

قغوت ثبالی ایي هٌْ هی تْاًیذ تبسیخ سا تٌظین ًوبییذ ّ لیغت فٌذق اص  یتْاًیذ هؾبُذٍ ًوبییذهفٌذق داساى سا 

ق داساى کلیک داساى ّ ػولکشد آًِب ًوبیؼ دادٍ هی ؽْد کَ اص ایي قغوت اگش ثش سّی ُش یک اص ایي ًبم فٌذ

 ی ؽْد.تشی اص ّضؼیت قجض ُبی دس یبفتی آى دس پبییي ففحَ لیغت هًوبییذ اطالػبت سیض
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اگش اص هٌْی هشثْط ثَ فٌذق داساى گضیٌَ ی لیغت دیغکت ثیوَ سا اًتخبة ًوبییذ دس ایي فْست ففحَ ای 

کَ ؽکل آى سا دس ؽکل صیش هی ثیٌیذ ثشایتبى ثبص هیؾْد کَ اص قغوت ثبالی ففحَ یکی اص دّ گضیٌَ ی فٌذق 

گضاسػ گیشی  یذ ًبم ثخؼ خبفی سا کَ هی خْاُیذّ اص لیغت کٌبسی آى هی تْاًداس یب ثخؼ سا اًتخبة ًوبییذ 

ّ اطالػبت سا ثیي سًج تبسیخی کَ هی ًوبییذ اًتخبة ًوبییذ ّ ًْع ثیوَ ای کَ هی خْاُیذ سا اًتخبة ًوْدٍ  

اص خْاُیذ تٌظین ًوْدٍ ّدس فْستیکَ ًیبص،تٌظیوبت هشثْط ثَ تخفیف ُب سا اص اًتِبی ففحَ ًتظین ًوبییذ ّ 

ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت هیتْاًیذ لیغت هْسد ًظشتبى سا تِیَ ًوبییذ .اگش ثش سّی ُش  1ؽوبسٍ ی قغوتی کَ ثب فلؼ 

   اًیذ کغت ًوبییذ .ْجضئیبت کبهل تشی سا اص ثیوبس هیت 2یک اص ًبم ثیوبساى کلیک ًوبییذ دس ّ اص فلؼ ؽوبسٍ ی 

بپ ثب جضئیبت تٌظین دس فْست چبپ اطالػبت هی تْاًیذ چبپ سا ثش اعبط تشاص ّ ثَ تفکیک پضؽک ّچ

اص اًتِبی ففحَ اگش گشیٌَ ی دیغکت سا اًتخبة ًوبییذ هی تْاًیذ لیغت سا دس داخل دیغکت ًیض هی ًوبییذ.

 ّ یب اص گضیٌَ ی چبپ لیغت سا چبپ ثگیشیذ.تْاى رخیشٍ ًوْد.
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 هذیشیت
 

ّجَ سا اًتخبة ًوبییذ اگش اص ففحَ ی افلی هشثْط ثَ فٌذق داساى دس قغوت هذیشیت گضیٌَ ی پشداخت 

اثتذا سًج تبسیخی کَ هی خْاُیذ سا دس قغوت ثبالی ففحَ تٌظین ًوبییذ ففحَ ی صیش ثشایتبى ثبص هی ؽْد کَ 

سا کَ ثب  ًبم فٌذق داس خبفی سا کَ هی خْاُیذ اًتخبة ًوْدٍ ّ ّضؼیت سا تٌظین ًوبییذ ّ دکوَ ی لیغتّ 

 وبییذ .سا اًتخبة ً ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ  1فلؼ ؽوبسٍ ی 

دس فْستی کَ دس لیغت دس کٌبس آى قجض ظبُش هی گشدد   OKدس فْستی کَ قجض سا تبئیذ ًوبییذ کلوَ ی 

ثش سّی ًبم ُشیک اص قجض ُبیی کَ دس ؽکل دس عوت ساعت ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ اعت کلیک ًوبییذ اطالػبت 

 هشثْط ثَ آى قجض دس عوت چپ هٌْ ثشای ؽوب ًوبیؼ دادٍ هی ؽْد.

فبدٍ ًوبییذ تبعوت چپ هٌْ ثشای کشدى ثَ  لیغت کبفیغت اص دکوَ ی اضبفَ ی اًتِبی ففحَ اعت ثشای اضبفَ

ًْع قجض سا اًتخبة ًوْدٍ ّ ؽوبسٍ پشًّذٍ هشثْط ثَ ثیوبس سا ًیض ّاسد ًوْدٍ ّ اطالػبت ؽوب فؼبل گشدد  

دس اًتِبی ففحَ ّاسد تْضیحبت هشثْط ثَ قجض سا ًیض هی تْاًیذ ثیوبس سا ّاسد هی ًوبیین دس ایي حبلت 

 ًوبییذ .

جِت حزف قجضی اص لیغت ًیض هیتْاًیذ گضیٌَ ی حزف سا اص اًتِبی ففحَ اًتخبة ًوبییذ ّ قجض هذ ًظشتبى 

 سا حزف ًوبییذ .

 جِت تبییذ قجض اص اًتِبی ففحَ گضیٌَ ی تبییذ قجض سا هی تْاًیذ اًتخبة ًوبییذ .

ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت  2ی کَ دس ؽکل صیش ثب فلؼ ؽوبسٍ ی ثشای فبدس ًوْدى قجض هجذد هیتْاًیذ دس قغوت

 قجض جذیذ سا فبدس ًوبییذ.

 (3لیغت سا اص اًتِبی ففحَ هی تْاًیذ چبپ ثگیشیذ.)فلؼ ؽوبسٍ ی 
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سا اًتخبة ًوبییذ ّاسد پٌجشٍ ای  قجضِبی فبدسٍاگش  اص هٌْی هشثْط ثَ فٌذق دس قغوت هذیشیت گضیٌَ ی 

 ى سا دس ؽکل صیش هیجیٌیذ .هی ؽْیذ کَ ؽکل آ
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دس ثبالی ففحَ هی تْاًیذ سًج تبسیخی سا کَ هذ ًظش داسیذ سا تٌظین ًوبییذ ّ ًبم فٌذق داس ی کَ هیخْاُیذ 

لیغت گیشی ًوبییذ دس فْستی کَ ًؾبى هی دُذ هی تْاًیذ  1سا اًتخبة ًوبییذ ّ اص قغوتی کَ فلؼ ؽوبسٍ ی 

هیتْاًیذ اص ایي گضیٌَ ی اثطبل قجض اًتِبی ففحَ اعتفبدٍ کشدٍ ّ قجض هْسد  ًیبص ثَ ثبطل کشدى قجضی ثْد

دس فْستی کَ ًیبص ثَ ثجت تخفیف ثشای ثیوبسی ثْدیذ هی تْاًیذ اص اًتِبی ففحَ ًظشتبى سا ثبطل ًوبییذ.

لغ گضیٌَ ی ثجت تخفیف سا اًتخبة کشدٍ ّ دس عوت چپ هٌْ دس هقبثل کلوَ ی تخفیف کَ ًْؽتَ ؽذٍ اعت هج

الجتَ الصم ثَ رکش اعت کَ دسج تخفیف ّ اثطبل قجض قجل اص ایٌکَ فٌذق داس حغبة تخفیف سا ّاسد ًوبییذ.

 اص اًتِبی ففحَ هی تْاًیذ قجض هجذد سا ثشای ثیوبس فبدس ًوبییذ .خْد سا ثجٌذد اهکبى داسد.

 

یذ هی تْاًیذ ّاسد پٌجشٍ ای اگش اص هٌْی هشثْط ثَ فٌذق داساى گضیٌَ ی پبساهتش ُبی فٌذق سا اًتخبة ًوبی

ؽْیذ کَ اص ایي قغوت کلیَ اطالػبتی کَ دس ثشگَ ی چبپ ثشایتبى ّجْد داسد سا هی تْاًیذ تغییش دُیذ کَ ؽکل 

 ایي قغوت دس صیش آّسدٍ ؽذٍ اعت
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ثشای افالح کبفیغت کَ ثش سّی گضیٌَ ی افالح اًتِبی ففحَ کلیک کشدٍ ّ ًْع فشهتی کَ هی خْاُیذ سا  

آى گضیٌَ ّاسد ًوبییذ .ثشای اظبفَ کشدى ثَ لیغت ًیض اص اًتِخبی ففحَ گضیٌَ ی اظبفَ سا ایي قغوت ثشای اص 

ّ ثب گضیٌَ ی چبپ هی اًتخبة ًوبییذ ّ اص گضیٌَ ی حزف ًیض ثشای حزف یک گضیٌَ هی تْاًیذ اعتفبدٍ ًوبییذ .

 تْاًیذ لیغت سا چبپ ًوبییذ.

 

 :کاالدرخواست 
 

ینه کلیک نمایید وارد گزینه ای می شوید که با استفاده از آن می توانید لوازم مورد اگر بر روی این گز
 نیازتان را از انبار درخواست نمایید.
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در ابتدا با در نظر داشتن تاریخ مواردی را که مورد نیازتان است را می توانید وارد نمایید البته الزم به 
 به صورت ماهانه ازانبار درخواست می شود. ذکر است که بعضی از لوازم مورد نیاز بخش

 در ابتدای صفحه می توانید بخش خودتان را انتخاب نموده و دکمه اضافه ی انتهای صفحه را بزنید.
با این کار شما در قسمت چپ منو نام مکزی که میخواهید درخواستتان را ارسال نمایید و نوع در خواست 

 دکمه اضافه را می زنید .  2شماره و شرح آن را تایپ می نمایید در شکل 
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 2شکل شماره ی 
  

با انتخاب این گزینه ابتدا نوع درخواست و همچنین نام بخش مان را می توانید انتخاب نماییدو دکمه ی 
نشان داده شده است نوع کاال را انتخاب نماییدواز  1اضافه را بزنید.وهمان طور که با فلش شماره ی 

، دکمه ی تایید را می زنیم با این کار در خواست ما وارد لیست باالیی ان می شود.  2شماره قسمت فلش 
 نشان دهنده ی این مطلب است. 3شکل شماره ی 
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 وضعیت پرسنل:

میتوانید به برنامه ی پرسنلی خود دسترسی  تصویربرداریبا انتخاب این گزینه از صفحه ی مربوط به 
 داشته باشید. 

را بزنید نام شما در   enterا باید کد ملی خود را در قسمت "کد ملی" وارد می نماییم و اگر دکمه ی ابتد
 سمت چپ این قسمت ظاهر می شود.

 
 

در منو های پایینی پرداختی ها ی به تفکیک سال و ماهانه می توانید ببینیدو از منوی کناری آن احکام و 
و ماهای گذشته و در خواست مرخصی را نیز می توانید از کارت حضور غیاب و مرخص هایتان در سال 

 همین قسمت بفرستیدو برای موضوع خاصی آالرم بگذارید.
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