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دز فسم های جدید تنىع شیادی دز وعایف شغلی کازمندان ةه چشم می خىزد.
این تنىع چه ةه لحاظ تعداد وعایف ،چه ةه لحاظ متـــــن مندزج دز وعایف
(که ةاید مىزد تىافق ازشیاةی شىنده و ازشیاةی کننده واقع شىد) دیده می شىد.
همچنین هس وعیفه می تىاند امتیاش متفاوتی ةا دیگـس وعایف اش سهم  40امتیاش داشته ةاشد،
همین امس مىجث می گسدد تهیه فسم های ازشیاةی ةا مشکالتی زوةسو شىد ،که این نسم افصاز دز
حل مشکالت ةه کازةسان محرتم کمکهای خىةی ازائه می مناید.
چاپ فسم های متعدد مىزد نیاش ةه فساخىز حال دز نسم افصاز امکانپریس است.
Work Offline
اش جمله فسم های مىزد تىجه ةسای تىلید و چاپ دز نسم افصاز ةه رشح شیس است:
32 Bit & 64 Bit
• فسم های ازشیاةی  120امتیاشی
• لیست امتیاشات ازشیاةی کازمندان-معسوف ةه لیست فضلی
• فسم های ازشیاةی کازمند تىسط مخاطتان
• فسم های ازشیاةی کازمند تىسط کازمندان دیگس
(دو فسم اخیس ةاید حاوی اسامی کازمندان مجمىعه ازشیاةی ةاشد که اینکاز ةه صىزت خىدکاز انجام می شىد)
• امىز ازجاعی
• فعالیت های مستمس
اگسچه چاپ فسمها ممکن است دز اولىیت نتاشد ،و ةه صىزت محسمانه نگهدازی میشىند اما ةسای مدیسان
محرتمی که متایل و تىجه ةه کالسه ةىدن اسناد و متیصی کازهای ادازی خىد دازند ،این امس تىسط نسم افصاز ةه
زاحتی امکانپریس خىاهد شد.
امکان ثتت اطالعات مستمس ازشیاةی کازمند دز زایانه زا پدید می آوزد.
ةسیازی اش مىازدی که نیاش ةه محاسته دازد یا مىازدی که نتاید مقداز آن
ةیش اش عدد مشخصی ةاشند ،یا کمرت اش مقدازی ةاشند ،کنرتل الشم زا
انجام می دهد و دز صىزت نیاش پیام می دهد .مثال :دز ةخش تقدیس
نامه ها فقط تعداد تقدیس نامه زا وازد می کنید ،نسم افصاز امتیاش و غیسو
زا محاسته می کند ،و جمع زا ةا تىجه حداکرث سقف امتیاش لحاظ می
کند ،ةناةساین اینکاز اش محاستات ذهنی متنىع و خسته کننده جلىگیسی
می کند؛ دز مثالی دیگس میتىان ةه مقداز ساعات ضمن خدمت و اینکه
هس  10ساعت  1امتیاش دازد اشازه کسد ،که دز این مثال فقط تعداد
ساعت ضمن خدمت زا وازد می کنید ،و اینکاز اش اشتتاهات می کاهد.
دز مثالی دیگس میتىان ةه تیک شدن خىدکاز عتازت های تىصیفی
عالی/خىب متىسط و  ...ةه صىزت خىدکاز تىسط نسم افصاز اشازه کسد .و
محاستات دیگسی اش این قتیل.
فسم ها زا ةه صىزت فایل  PDFةسای ازسال ةه ادازه تنغیم می کند.
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