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 کنیم؟ پضت جذیذ اضافهچگىنه 

 
 

 ةه حذاقل می رصانذ.تایپ را  ،و تعمیم اطالعات ةه فرم ها فرض()پیػایاین نرم افسار از طریق دریافت اطالعات کلیغه تىضیح:
 :نرم افسار پط از نصثروظ کار ةا 

 

 ی پضت های صازمانی وارد عىیذ.غه ای و صپط، زةانهیةه زةانه اطالعات کل
 ،عام هضتنذیی که در واحذ های صازمانیپضت

ةازعى را ةاز کنیذ و تا آخر لیضت اصکرول اةتذا لیضت صیاه ،ةرای اینکار ؛کنیذ ةررصیرا 
 کنیذ.
پضت نیضت ةه صىرت زیر داعته ةاعذ. اگر عام وجىد نظرکنیذ عایذ پضت مىرددقت

 پضت جذیذی اضافه کنیذ:
 

کلیک کنیذ. اةتذا روی دکمه  

 
" دقت کنیذ."عنىان پضت صازمانیةه عتارت زیر یک پضت صازمانی... ةا عنىان ، 

 "مامىر حراصت" :تغییر دهیذ مثالةه عنىان پضت جذیذعنىان را ، را خىاهیذ دیذ. این "+پضت جذیذقضمت عتارت "این در 

  

 کنیذ انتخاب:" ارزعیاةی فرم نىع" عتارت روةروی ةازعىی لیضت از را پضت ارزعیاةی فرم نىع. 

 

اقذامات و صایر مىارد مرةىط ةه این پضت را در فرم ریل تکمیل کنیذ. اکنىن ةایذ 

ها دارای رشح پضتممکن اصت تىجه داعته ةاعیذ که ةایذ 
ةاعنذ، ةناةراین ةهرت اصت های قتلی وظایف مغاةهی ةا پضت

یکی از رشح وظایف  ،ارزعیاةینىع فرماةتذا از لیضت زیر 
های قتلی را انتخاب کنیذ، اینکار منجر ةه تکمیل فرم پضت

تىانیذ می صپطاقذامات و صایر اطالعات پضت خىاهذ عذ، 
حتی ةر روی امتیازات  وخىدتان این مىارد را تغییر دهیذ 

 هر ةخػ اعامل نظر و صلیقه فرمائیذ.
 

 

 .صفحه است 2این راهنمای تصویری 
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  عىامل اختصاصی پیغنهادی، ةر اصاش پضت ها:انتخاب 

 
 عىد. اصتفادهةرای پضت جذیذ  "داریکارکنان ا"در این مىرد صعی عذه اصت از رشح وظایف مثال 
این ترتیث رشح وظایف و اطالعات مرةىط ةه . ةه ةذهیذ Yesعام پرصیذه می عىد که ةهرت اصت ةه آنها پاصخ  زدو صئىال ا ،ز انتخاب رشح وظایفاپط 

 ه پضت جذیذ اعامل خىاهذ عذ.ةر روی فرم کلیغ ،عىامل اختصاصی پیغنهادی و امتیازات مرةىطه

  کلیذ اکنىنF5  ؛ هنچنین می تىانیذ روی دکمه اطالعات ةه روز آوری عىدرا ةسنیذ تاSort .کلیک کنیذ 

 
 ها اضافه عذه اصت، صایر اطالعات مرةىطه را تکمیل کنیذ.که مغاهذه می فرمائیذ این پضت ةه مجمىعه پضتهامنطىر 


