
 

 

 

 

 راهنمای کاربران دیدگاه

 ثبت درخواست مهمانسرا-نرم افزار رفاه

 دانشگاه صنعتی امیرکبیراختصاصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 سهامی خاص «چارگون»شركت 

 نامهدرخواست معرفیثبت -افزار رفاهراهنمای کاربری نرم ................................................................................................. نام مستند 

 1398مرداد  ................................................................................................................................................................................. تاریخ تنظیم

 1.0 ........................................................................................................................................................................................... مكتوبویرایش 

 رفاهسیستم کاربران  ............................................................................................................................................................. مخاطب مستند

 منابع انسانی شرکت چارگو واحد راهكار ................................................................................................................................ تهیه کننده



 

 

 ورود به سیستم 

س نترنتیپس از باز کردن مرورگر ا دگاه،ید یافزارمجموعه نرم به جهت ورود  با وارد Internet Explorerپلورر اک

(، Address Bar  در بخش نوار آدرس (/https://emd.aut.ac.irسررررور نرم افزار سرررازمان  نمودن آدرس 

 خواهد شد.  هداد شینما دگاه،ید یافزارمجموعه نرم یورود صفحه

 . دیینما کیدکمه ورود کل یابتدا کد کاربر و سپس رمز ورود را وارد کرده، سپس رو ستم،یورود به س یبرا

 

 

 (1 تصویر 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه 

 و خدمات از پرسنل استفاده و اماکن اقامتی تعریف جهت دارد وجود ابزاریمهمانسرا  ماژول و رفاه افزار نرم در

 استفاده آرشیو ،امكانات ها،هزینه ،مراکز اقامتی مبالغ، جمله از آن به مربوط آرشیوهای تمام نگهداری همچنین

 ... . و مهمانسرا خدمات از پرسنل هر

های شخصی توسط هر یک از افراد سازمان وجود قابلیت ثبت درخواست سازمانی، واالی هدف این پیشبرد جهت

 .پردازیم می ثبت درخواست مهمانسرا توسط کاربران توضیح به زیر در کهدارد 

 مهمانسرا 

سرا شخصی کاربران مستلزم هستند که در کارتابل شخصی خود درخواست مهمان ،همانسرامجهت ثبت درخواست 

 را انتخاب کرده و اطالعات خود را ثبت کرده و از صحت اطالعات وارد شده اطمینان حاصل نمایند.

  ثبت درخواست 

برای ثبت درخواست در میز کار شخصی وارد منوی پیشخوان شده سپس از گزینه درخواست وارد زیر منوی 

 (1می کنیم.  تصویر شماره درخواست مهمانسرا شده و درخواست مهمانسرای شخصی را انتخاب 

 

 (1 تصویر شماره 



 

 

شود. در بخش ای برای ثبت درخواست باز میپس از کلیک بر روی گزینه درخواست مهمانسرای شخصی پنجره

و اطالعات که ستاره دار هستند اجباری هستند و  انتخاب کنیم مهمانسرای مورد نظر راورود اطالعات الزم است 

حتماً باید پر شوند.در بخش روزهای عادی روز شروع و پایان درج میشود به صورت اتوماتیک تعداد روزهای اقامت 

 محاسبه میشود.

ا در بخش نوع مكان ب . شود که برای انتخاب همراهان استصفحه جدیدی باز می تخابدکمه انبا کلیک بر روی  

 (2 تصویر شماره شود. نوع مكان و تعداد فعال می  "+"زدن عالمت 

 

 (2 تصویر شماره 

نواری برای انتخاب افراد  "+"شود. با کلیک بر روی عالمت با زدن کلید انتخاب امكان انتخاب همراهان میسر می

 شوند. شود که با کلیک بر روی چک باکس انتخاب نفراتی که باید حضور داشته باشند انتخاب میباز می

زرسانی اطالعات از قبیل تغییر نوع پوشش در صورت نیاز به برو :بروز رسانی اطالعات موجود با پرونده كلید 

افراد تحت پوشش در پرونده پرسنلی و یا هر تغییر دیگری با کلیک بر روی این دکمه امكان به روزرسانی وجود 

 دارد.



 

 

پرونده پرسنلی اضافه فرد جدیدی به افراد تحت پوشش در اگرانتقال افراد جدید از پرونده پرسنلی: 

باشند.  تصویر شماره شود و به این ترتیب قابل انتخاب میمرتبط نماش داده میشده باشد در صفحه افراد 

3) 

 

 

 (3 تصویر شماره 

 منظور از تعداد در بخش نوع مكان تعداد مهمانسرای درخواستی نه تعداد نفرات همراه.  نکته:

های خانوادگی مبلغ هر با کلیک بر روی دکمه محاسبه هزینه، مطابق با قوانین شرکت و تعداد نفرات یا نسبت

شب استفاده از مهمانسرا قابل مشاهده است. تیک حضور درخواست دهنده در مهمانسرا بدین معنی است که 

خود پرسنل هم حضور دارند. و در نهایت با کلیک بر روی دکمه ثبت درخواست شما ثبت و در چرخه جهت 

 (4بررسی قرار میگیرد.  تصویر شماره 

 



 

 

 

 (4 تصویر شماره 

 مواجه شد "در حال حاضر هیچ مکان خالی وجود ندارد"در صورتی که ثبت درخواست شما با خطای 

 بدین معنی است که ظرفیت مهمانسرا تکمیل است.

نتییجه بررسی طی یک یادآور به پرسنل اطالع  سازمانبعد از بررسی های مورد نیاز توسط واحد رفاه 

  شود.داده می

 

 

 

 

 



 

 

  در روزهای ویژه )عید و تابستان(درخواست مهمانسرا 

اگر بخشنامه ای انتشار یافته باشد بازه بندی مهمانسرا به روزهای ویژه تغییر می یابد و به جای روزهای عادی 

 روزهای ویژه را انتخاب می کنید.

 (5 تصویر شماره   

 

(5 تصویر شماره   

 

 

 



 

 

 خواست انصراف از مهمانسرارثبت د 

 

های از منوی پیشخوان وارد آشیو درخواست 1از مهمانسرا مطابق تصویر شماره برای درخواست انصراف 

 شخصی مهمانسرا شوید.

 
 (1)تصوير شماره 

 هاي شخصي مهمانسرا، با انتخاب درخواست مورد نظر، دكمه انصراف را فشار دهيدبا وارد شدن در آرشيو درخواست

 



 

 

 (2)تصوير شماره 

 كليك بر روي بله وارد مرجله بعد خواهيد شد.شود. با پيغام زير مشاهده مي

 

 گردد.در اين مرحله با زدن دكمه ثبت درخواست شما ثبت و بعد از بررسي نهايي، نتيجه از طريق يادآور اعالم مي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 امکانات داخل واحدهای زائرسرای مشهد

  متر 75متراژ 

  تختخواب تکنفره(دو خوابه )یک عدد تختخواب دوبل و دو عدد 

  نفر 4ظرفیت 

  نفره 6نفره با میز عسلی و میز ناهارخوری  5مبلمان 

  نفر )جهت پخت و پز( 6ظروف شامل قابلمه،ماهیتابه، بشقاب،قاشق،چنگال،قوری و کتری شیردار برای 

  نفر 6پتو و مالفه برای تعداد 

 یخچال،تلویزیون با آنتن مرکزی،ساعت دیوار و چوب لباسی دیواری 

 ام، سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانیحم 

  نفره 4آشپزخانه و اجاق گاز 

 امکانات داخل واحدهای دوبلکس مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال

  نفره 6نفره با میز عسلی و ناهارخوری  7مبلمان 

  متر طبقه دوم( 50متر همکف و  50متر دوبلکس ) 100دو خوابه با متراژ 

  عدد صندلی 4فایبرگالس و تراس رو به دریا با میز 

  نفر )جهت پخت و پز( 6امکانات آشپزخانه شامل قابلمه+ماهیتابه+بشقاب+قاشق+چنگال+قوری و کتری برای 

  نفر 4ظرفیت استاندارد حداکثر 

  نفر 6پتو و مالفه برای 

 دارای یخچال+تلویزیون با آنتن مرکزی+ساعت دیواری+چوب لباسی دیواری 

  کمد دیواریکمد لباس و میز توالت و 

 حمام و سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی 

 جاکفشی چوبی 

  شعله 4آشپزخانه دارای اجاق گاز 

 

 

 

 امکانات داخل واحدهای تک خواب کوچک

 2  نفر 4متر مناسب برای حداکثر  36تخته با متراژ 

 حمام و سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی 



 

 

  نفره با میزعسلی 4مبلمان 

 نفر )جهت پخت و پز( 4تابه+بشقاب+قاشق+چنگال+قوری و کتری برای ظروف شامل قابلمه+ماهی 

  نفر 6پتو و مالفه برای 

  شعله +ساعت دیواری و چوب لباسی دیواری 2یخچال +تلویزیون و اجاق گاز 

 امکانات داخل واحدهای تک خواب بزرگ

  نفر 4متر دارای دو تخت خواب تکی برای  46یک خوابه با متراژ 

  با میزعسلینفره  4مبلمان 

 حمام و سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی 

  نفره 4میز ناهارخوری 

  نفر 4پتو و مالفه برای 

  نفر )جهت پخت و پز( 4ظروف شامل: قابلمه+ماهیتابه+بشقاب و قاشق و چنگال+قوری و کتری برای 

  نفر 6پتو و مالفه برای 

  لباسی دیواریشعله + ساعت دیواری+چوب  2یخچال+ تلویزیون و اجاق گاز 
 


