رتکیب افیل اطالعات حقوقی رپسنل جهت ارسال هب خز هنا
(برای پرداخت متمرکز حقوق کارکنان دولت)
(نسخه اردیبهشت ماه  – 79قانون مذیریت خذمات کشوری)

 -1نام فایل
تشویت ولی ًبم فبیل اسسبلی ثصَست صیش است:
[W|D][O][MONTH][SERIAL].TXT
وِ دس آى:
 [W|D] هطخص وٌٌذُ ًَع سیستن عبهل اعالعبت است .اگش اعالعبت ضوب تحت
 DOSاستً ،بم فبیل ثب « »Dضشٍع ضَد ٍ دس صَستیىِ اعالعبت تحت Windows
استً ،بم فبیل ثب  Wضشٍع ضَد.
 oدس صَستیىِ اعالعبت تحت  DOSثبضذ ،هتٌْبی اسسبلی ثبیذ ثصَست وذّبی
(« )ASCII CODEایشاى سیستن» ثبضٌذ.
 oدس صَستیىِ اعالعبت تحت  Widowsثبضذ ،هتٌْبی اسسبلی ثبیذ ثِ صَست
 Unicodeثبضٌذ.
 [O] دس صَستیىِ فشهت فبیل سبختبس لذین است ،ایي حشف اضبفِ ضَد .دس صَست ٍجَد
ایي حشف ،باید «محتوای» فایل طبق دستورالعمل سال  78باشد .دس ایي صَست
] [SERIALثبیذ دو رقمی هثل « ... ،»03« ،»02« ،»01ثبضذ .ایي هَضَع ثبعث
هیضَد وِ ثتَاى فبیلْبی سبختبس لذین (هثالً ّیئت علوی) سا دس وٌبس فبیلْبی سبختبس
هذیشیت خذهبت وطَسی (ایي فبیل) لشاس داد.
 [MONTH] هبُ/سبل هشثَط ثِ اعالعبت لیست .الصم است هبُ ٍ سبل دٍ سلوی ثَدُ
ٍ ثذٍى جذا وٌٌذُ ثبضٌذ .اثتذا سبل ٍ سپس هبُ ًَضتِ هیضَد .هثالً ثشای خشداد ،86
هتي «ًَ »8603ضتِ هیضَد.
 [SERIAL] یه ضوبسُ سِ سلوی ثشای هَالعی وِ هیخَاّیذ اعالعبت سا دس چٌذ
فبیل اسسبل ًوبییذ .دس صَستیىِ یه فبیل اسسبل هیوٌیذ ،الصم ًیست .ثب ایٌحبل
هیتَاًیذ « »001سا ٍاسد وٌیذ .اگش چٌذ فبیل (ثشای یه هبُ) اسسبل هیوٌیذ ،ثِ تشتیت اص
« ٍ ،»003« ،»002« ،»001الی آخش استفبدُ ًوبییذ .دس صَستیىِ سبختبس فبیل لذین
ثبضذ ٍ اص حشف  Oاستفبدُ ضذُ ثبضذ ،ایي ضوبسُ ثبیذ دٍ سلوی ثبضذ.
ًَ .TXT ع فبیل وِ ثبیذ اص ًَع هتٌی ثبضذ.
مثال:
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فشض وٌین اعالعبت پشسٌلی دس سیستوی تحت  Windowsلشاس داسد وِ هیخَاّذ
اعالعبت حمَق خشداد هبُ  1386سا دس  5فبیل ثِ خضاًِ اسسبل ًوبیذ .دس ایٌصَست ثبیذ اعالعبت سا
دس  5فبیل ثِ ًبمّبی صیش اسسبل ًوبیذ:
W8603001.TXT
W8603002.TXT
W8603003.TXT
W8603004.TXT
W8603005.TXT
ًىتِ : 1دس صَست ٍجَد ّش گًَِ هعَلِ فبیل آى ًیض هی ثبیست ثِ صَست هجضا تْیِ ٍ تحت عٌَاى
فبیل هعَلِ ثب پیطًَذ  mتْیِ گشدد ٍ دس خالصِ لیست ّبی ضویوِ دس خَاست ٍجِ ًیض اعالعبت
هزوَس ثِ سیض اسلبم پشداختی دس ستَى هعَلِ دسج گشدد ٍ ،اص جوع ًوَدى آى ثب حمَق ٍ هضایبی هبُ
جبسی اویذا خَدداسی گشدد.
ًىتِ :2دس صَستی وِ دستگبُ اجشایی داسای وبسوٌبى ّیئت علوی (ثب فشهت لذین ضبهل حمَق هجٌب،
حك سٌَات ٍ...ثب عٌَاى  ٍ )mo860301.txtٍ wo860301.txtوبسوٌبى غیش ّیئت علوی(هذیشیت
خذهبت وطَسی حك ضغل ،حك ضبغل ٍ....ثب عٌَاى  )m8603001.txt ٍ w8603001.txtسا داضتِ
ثبضذ هی ثبیست الذام ثِ تْیِ ّش دٍ فبیل ٍ هعَلِ ّبی هشثَعِ ًوبیذ ٍ دس خالصِ لیست ّبی
دسخَاست ٍجِ ًیض آیتن ّبی هطبثِ دس دٍ فشهت جوع ٍ آیتن ّبی غیش هطبثِ عیٌب دسج گشدًذ.
ًىتًِ:3بم ٍ ًبم خبًَادگی افشاد هجبص جْت اهضبء دسخَاستٍجِ ٍ خالصِ لیستّب حتوب دسج گشدد.
ًىتِ :4هجبلغ ستَى هبُ لجل دسخالصِ لیست ّب ثذٍى اسلبم هعَلِ دسج گشدد.

 -2محتوای فایل
دس فبیلی وِ ًبم آى ثِ ضشح فَق ایجبد هیضَد ،اعالعبت حمَق ّش یه اص پشسٌل دس یه
سغش هجضا دسج ضَد .عٌبٍیي اعالعبتی دس یه سغش ثب وبهب « »,جذا ضًَذComma ( .
 )Delimitedجذا وٌٌذُ سغشّب ثبیذ { }CR}{LFثبضذّ .وچٌیي اعالعبت تحت Windows
ثبیذ ثصَست  ٍ Unicodeاعالعبت تحت  DOSثب فشهت «ایشاى سیستن» رخیشُ ضَد.
توضیح :اکثر بانکهای اطالعاتی هنگام  Exportاطالعات به فایل متنی از نوع

Comma

 ،Delimitedجذا کننذه سطرها را { }CR}{LFدر نظر میگیرنذ ولی پیش فرض نوع فایل  ANSIاست
که در  Windowsبایذ  Unicodeانتخاب شود.

ثِ اصاء ّش یه اص پشسٌل ،یه سغش اعالعبت ثِ تشتیت صیش دس فبیل لشاس هیگیشد:
 [CODE] .1وذ  6سلوی هطخص وٌٌذُ وذ دستگبُ اجشایی هثالً ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش
وذ  127500سا هیصًذ.
 .2وذ هلی :ضوبسُ  10سلوی هلی ثذٍى خظ تیشُ (هثالً ثصَست .)0312170564
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 .3ضوبسُ پشسٌلی :ضوبسُ پشسٌلی استفبدُ ضذُ دس سبصهبى.
 .4سبل تَلذّ :وشاُ ثب لشى هثبل1347 :
 .5سٌَات خذهت :ثِ سبل دادُ ضَد.
ً .6بم :اسن (وَچه) پشسٌل.
ً .7بم خبًَادگی :فبهیل پشسٌل.
 .8جٌسیت ;2 :هزوش ;4 ،هًَثّ .وچٌیي هیتَاًیذ هتي ٍاسد وٌیذ« :هزوش» یب «هًَث»
 .9تبّل ;1 :هجشد ;3 ،هتبّل.
 .10تعذاد اٍالد :تعذاد اٍالد دس صَستیىِ هتبّل ثبضذ .اگش ستَى لجل « »1یعٌی هجشد ثبضذ ٍ
ایي ستَى غیش صفش ثبضذ ،خغب خَاّذ ثَد.
ًَ .11ع استخذام  ;5 :سسوی  ;6 ،پیوبًی ;7 ،سبیش
 .12هذسن تحصیلی ;1 :دوتشا  ;2 ،فَق لیسبًس  ;3 ،لیسبًس  ;4 ،فَق دیپلن  ;5 ،دیپلن ،
 ;6ثبسَاد ثذٍى هذسن
ً .13بم صٌذٍق ;7 :ثبصًطستگی وطَسی ;8 ،تبهیي اجتوبعی ;9 ،سبیش
ٍ .14ضعیت ثیوِ  ;1 :خذهبت دسهبًی ;2 ،تبهیي اجتوبعی  ;3 ،سبیش
 .15حك ضغل
 .16حك ضبغل
 .17فَقالعبدُ ضغل
 .18تفبٍت تغجیك
 .19افضایص جضء «ة» ثٌذ ( )11لبًَى ثَدجِ سبل  1388ول وطَس
 .20فَقالعبدُ سختی ضشایظ هحیظ وبس
 .21فَقالعبدُ ثذی آة ٍ َّا
 .22هجلغ تضویي
 .23فَق العبدُ هحل خذهت
 .24خذهت دس هٌبعك جٌگ صدُ
 .25فَقالعبدُ ٍیژُ (هوتبص)
 .26فَقالعبدُ ًطبًْبی دٍلتی
 .27ووه ّضیٌِ عبئلِهٌذی
 .28ووه ّضیٌِ اٍالد
 .29فَق العبدُ ایثبسگشی
 .30تفبٍت حذالل دسیبفتی
 .31وسش صٌذٍق
 .32سبیش احىبم
 .33فَقالعبدُ هٌبعك ووتش تَسعِ یبفتِ
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 .34فَق العبدُ جزة ّیبت اهٌبء
 .35فَق العبدُ اضتغبل خبسج اص وطَس
 .36خذهبت دسهبًی سْن دستگبُ اجشایی
 .37ضشیت تعذیل
 .38تٌضل پست
 .39حك اضعِ
 .40ووه ّضیٌِ الالم هصشفی خبًَاس -ثي وبسگشی  -ووه ّضیٌِ هسىي وبسوٌبى لشاسدادی
 .41دسصذ همغع تحصیلی هَسد عول-پبیِ سٌَاتی وبسوٌبى لشاسدادی
 .42فَقالعبدُ هذیشیت
 .43ایثبسگشی سْن دستگبُ اجشایی
 .44ثبصًطستگی سْن دٍلت (صٌذٍق ثبصًطستگی وطَس)
 .45ثیوِ تبهیي اجتوبعی سْن دٍلت
 .46ثیوِ خذهبت دسهبًی سْن دٍلت
 .47ثبصًطستگی سْن دٍلت صٌذٍق ثبصًطستگی جْبد وطبٍسصی
 .48سبیش :سبیش پشداختیّب(دس صَست عذم ٍجَد آیتن پشداختی ٍ ثب اسائِ هستٌذات لبًًَی)
 .49هبلیبت
 .50ثبصًطستگی سْن وبسهٌذ (صٌذٍق ثبصًطستگی وطَس)
 .51ثیوِ تبهیي اجتوبعی سْن وبسهٌذ
 .52ثیوِ خذهبت دسهبًی سْن وبسهٌذ
 .53ثبصًطستگی سْن وبسهٌذ صٌذٍق ثبصًطستگی جْبد وطبٍسصی
 .54همشسی هبُ اٍل ٍ سبیش وسَس ثبصًطستگی
 .55سبیش وسَس
 .56جوع ول :جوع هجبلغ روش ضذُ دس ثبال .ایي جوع جْت وٌتشل صحت اعالعبت الصم است.
تَجِ ضَد وِ وسَسات ًیض جوع هیضًَذ.
 .57ضوبسُ حسبة ثبًىی دسیبفت وٌٌذُ حمَق
ً .58بم ثبًه حبٍی حمَق :دس ًبم ثبًه اص وطیذى حشف خَدداسی ًوبییذ ٍ هبثیي ولوبت تٌْب اص
یه فبصلِ استفبدُ ًوبییذ .هثبل :صحیح" :بانک سپه" ،اشتباه" :بانــــک سپه" یا "بانک
سپه" یا "بانک ســـپه" و موارد مشابه.
ً .59بم ضعجِ :دس ًبم ضعجِ اص وطیذى حشف خَدداسی ًوبییذ ٍ هبثیي ولوبت تٌْب اص یه فبصلِ
استفبدُ ًوبییذ.
 .60وذ ضعجِ
پایان

صفحه  4از4

