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فرمهای 100امتیازی ارزشیاةی کارمندان  -صال 1397

تایپ ةیش از  140آیتم و اطالعات در هر فرم ،ضمن پیچیدگیهایی که دارد،
کار ةضیار دكیم و صختی اصت .نکات مهمی که ةاید رعایت کنیم:
متىن متناصث ةا پضتهای کارمندان تایپ شىند.
(ةه خطىص در ةخش عىامل اختطاضی)
منت مناصث ةرای نتایج کمی مىرد انتظار و نتایج حاضله تایپ شىد.
در نظر گرفنت امتیازات در هر ةخش.
جمع امتیازات نتاید از صلف مجاز ةیشرت شىد.
محاصته مجمىع امتیازات در ةخش های مختلف
(ةه خطىص در پایین ضفحه دوم)
تایپ جمع امتیاز ةه حروف
تایپ اصامی مضئىلین و صمت ها در متام فرم ها.

اینها نکاتی هضتند که:
مدیران را ةه تهیه نرمافساری ةرای حل این کار طاكت فرصا مشتاق می کند.
چاپ فرمهای ارزشیاةی 100امتیازی صال 1397
معرفی ةضته نرمافسار
این نرمافسار ةا امکان دریافت اطالعات از کارةران و اصتفاده از محتىای
کلیشهای متناصث ،امکاناتی را فراهم می کند که خیلی رسیع میتىانید متام
فرمهای ارزشیاةی را چاپ کنید.
امکانات این نرمافسار:
تنظیم کلیشه ةرای فرمهای ارزشیاةی
(کلیشهها ةر روی فرمهای ارزشیاةی کارمندان کپی خىاهند شد)
تنظیم کلیشه ةرای عىامل اختطاضی پضتهای صازمانی
(اطالعات متناصث ةرای هر پضت در نرمافسار گنجانده شده اصت)
امکان اعامل تغییرات ةرای هر کارمند در طىل دوره ارزشیاةی
امکان چاپ انىاع فرمها ةر اصاش ةخشنامهی صال 97
امکان ضدور فایلهای PDFفرم ها
امکان چاپ و ضدور لیضت امتیازت فضلی
امکان ثتت اطالعات و چاپ و ضدور گسارش امىر ارجاعی
امکان ثتت اطالعات و چاپ گسارش ةررصی مضتمر رفتار عملکرد
و  ...ةضیاری امکانات دیگر
@Form100
آدرش کانال ایتــا:
www.Form100.ir
آدرش وب صایت:
09105363463پاصخگو :طوافی
تلفن متـــــــاش :
Tavafi.ir
TavVafi@gmail.com
پضت الکرتونیکی:

آدرس وب سایت های اینترنتی
مورد نیاز همکاران آموزش و پرورش

عنوان و کارةرد وب صایت
وزارت آمىزش و پرورش

آدرش وب صایت
www.medu.ir

اداره کل آمىزش و پرورش شهر تهران
صامانه ضمن خدمت
صامانه فیش حلىكی و حکم کارگسینی
صامانه کارکنان نظام اداری کشىر
صامانه ةازنشضتگی (حکم و فیش حلىكی)

www.Tehranedu.ir
LTMS.medu.ir
SRV.tehranedu.ir
www.karmandiran.ir
www.CSPF.ir

صامانه ةیمه تکمیلی (طالیی آتیهصازان)
صامانه اتىماصیىن اداری
صامانه همگام
صامانه ضندوق ذخیره فرهنگیان

app.atiyehsazan.ir
Pargar.tehranedu.ir
Hamgam.medu.ir
www.tifco.co

صامانه لیسینگ فرهنگیان
صامانه درمانگاه مرکسی فرهنگیان تهران
صامانه مراکس آمىزشی و رفاهی

www.LFCO.ir
DFM.tehranedu.ir
Reserve.medu.ir

دانلود نرمافسار کمکی چاپ فرم های
ارزشیاةی عملکرد  100امتیازی صال 1397

Form100.ir

Form100 ir

فرمهای 100امتیازی ارزشیاةی کارمندان  -صال 1397

تایپ ةیش از  140آیتم و اطالعات در هر فرم ،ضمن پیچیدگیهایی که دارد،
کار ةضیار دكیم و صختی اصت .نکات مهمی که ةاید رعایت کنیم:
متىن متناصث ةا پضتهای کارمندان تایپ شىند.
(ةه خطىص در ةخش عىامل اختطاضی)
منت مناصث ةرای نتایج کمی مىرد انتظار و نتایج حاضله تایپ شىد.
در نظر گرفنت امتیازات در هر ةخش.
جمع امتیازات نتاید از صلف مجاز ةیشرت شىد.
محاصته مجمىع امتیازات در ةخش های مختلف
(ةه خطىص در پایین ضفحه دوم)
تایپ جمع امتیاز ةه حروف
تایپ اصامی مضئىلین و صمت ها در متام فرم ها.

اینها نکاتی هضتند که:
مدیران را ةه تهیه نرمافساری ةرای حل این کار طاكت فرصا مشتاق می کند.
چاپ فرمهای ارزشیاةی 100امتیازی صال 1397
معرفی ةضته نرمافسار
این نرمافسار ةا امکان دریافت اطالعات از کارةران و اصتفاده از محتىای
کلیشهای متناصث ،امکاناتی را فراهم می کند که خیلی رسیع میتىانید متام
فرمهای ارزشیاةی را چاپ کنید.
امکانات این نرمافسار:
تنظیم کلیشه ةرای فرمهای ارزشیاةی
(کلیشهها ةر روی فرمهای ارزشیاةی کارمندان کپی خىاهند شد)
تنظیم کلیشه ةرای عىامل اختطاضی پضتهای صازمانی
(اطالعات متناصث ةرای هر پضت در نرمافسار گنجانده شده اصت)
امکان اعامل تغییرات ةرای هر کارمند در طىل دوره ارزشیاةی
امکان چاپ انىاع فرمها ةر اصاش ةخشنامهی صال 97
امکان ضدور فایلهای PDFفرم ها
امکان چاپ و ضدور لیضت امتیازت فضلی
امکان ثتت اطالعات و چاپ و ضدور گسارش امىر ارجاعی
امکان ثتت اطالعات و چاپ گسارش ةررصی مضتمر رفتار عملکرد
و  ...ةضیاری امکانات دیگر
@Form100
آدرش کانال ایتــا:
www.Form100.ir
آدرش وب صایت:
09105363463پاصخگو :طوافی
تلفن متـــــــاش :
Tavafi.ir
TavVafi@gmail.com
پضت الکرتونیکی:

آدرس وب سایت های اینترنتی
مورد نیاز همکاران آموزش و پرورش

عنوان و کارةرد وب صایت
وزارت آمىزش و پرورش

آدرش وب صایت
www.medu.ir

اداره کل آمىزش و پرورش شهر تهران
صامانه ضمن خدمت
صامانه فیش حلىكی و حکم کارگسینی
صامانه کارکنان نظام اداری کشىر
صامانه ةازنشضتگی (حکم و فیش حلىكی)

www.Tehranedu.ir
LTMS.medu.ir
SRV.tehranedu.ir
www.karmandiran.ir
www.CSPF.ir

صامانه ةیمه تکمیلی (طالیی آتیهصازان)
صامانه اتىماصیىن اداری
صامانه همگام
صامانه ضندوق ذخیره فرهنگیان

app.atiyehsazan.ir
Pargar.tehranedu.ir
Hamgam.medu.ir
www.tifco.co

صامانه لیسینگ فرهنگیان
صامانه درمانگاه مرکسی فرهنگیان تهران
صامانه مراکس آمىزشی و رفاهی

www.LFCO.ir
DFM.tehranedu.ir
Reserve.medu.ir

دانلود نرمافسار کمکی چاپ فرم های
ارزشیاةی عملکرد  100امتیازی صال 1397

Form100.ir

