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 چگىنه رشوع کنیم؟

 
 

 ةه حداقل می رساند.تایپ را  ،و تعمیم اطالعات ةه فرم ها فرض()پیطایاین نرم افسار از طریق دریافت اطالعات کلیضه تىضیح:
 :نرم افسار پس از نغثروش کار ةا 

ی پست های سازمانی وارد صىید.ضه ای و سپس، زةانهیةه زةانه اطالعات کل 

 ،یی که در واحد آمىزصی صام هستندهای سازمانیپست
 را انتخاب کنید و اطالعات مرةىط ةه وعایف اختغاعی پست ها را تکمیل کنید.

تىان اطالعات وارد صده را ةه عنىان می  ،در این ةخط ،ةا یکتار تکمیل کردن اطالعات
 ، کپی کرد.ی که دارای پست یکسانی هستنددمتامی افراةه فرم  فرض()پیطکلیضه

 چند نکته:

 ای هنگام تکمیل اطالعات هر پست ةاید دقت داصته ةاصید، که اطالعات کلیضه
ولی هنگام تنغیم فرم  ،ةرد داردر های مضاةه کاهای پستةرای کپی کردن ةه فرم

تىانید اطالعات غیرمضرتک و اختغاعی افراد را در فرم می ،ارزصیاةی هر فرد
 ارزصیاةی او تغییر دهید.

را حتام ةرای پست کامل کنید؛ ةه  ،و یا ارزصیاةی کننده متفاوت است، الزم نیست اطالعات کلیضه ،اطالعات تائید کننده ،مثال اگر ةرای صخغی
 ،، می تىانید اطالعات تائید کننده را در این ةخط ةرای پست معاونینهستندمعاونین آمىزصی و پرورصی متفاوت  یتائید کننده ،عنىان مثال

 تایپ کنید. فرد،خالی رها کنید. و در فرم ارزصیاةی معاون آمىزصی و پرورصی نام تائیدکننده را ةه عىرت خاظ ةرای هر 

  افسار استفاده کنید، اما از آنجا که )از طریق دریافت ای از نرمتىانید ةدون ورود اطالعات کلیضهنیستید، و میملسم ةه تکمیل اطالعات کلیضه ای
ای را تکمیل کنید و ةعد اقدام ةه ها کار تایپ را ةه حداقل می رسد(، ةهرت است اطالعات کلیضهای و تعمیم اطالعات ةه فرماطالعات کلیضه

 (آغاز کنید. ،پیضنهاد می کنیم ورود اطالعات را ةرای معاون آمىزصی)معرفی کارمندان منائید.

 
 این کار ، ةا اطالعات این ةخط را کامل کنیدوارد صىید و ها و مسئىلین ةاالدستی سمتای و سپس، زةانه ی  کلیضهةه زةانه اطالعات در ادامه

 ،ها و فرم مىجث خىاهد صدةاصید کپی کردن اطالعات از این ةخط ةه پستدقت داصته  صىد. کپیها اطالعات مرةىط ةه ةخط متناعر در کلیضه
ها و چه در پست یها، چه در کلیضهاید تغییر کند، پس ةهرت است قتل از تکمیل اطالعات ةخط پایین کلیضهاطالعاتی که قتال در کلیضه تنغیم کرده

 این ةخط را تکمیل کنید، و سپس ةه تکمیل اطالعات کلیضه ها ةپردازید. ،ی فرمکلیضه

 
 و اطالعات این ةخط را ةرای هر پست و فرم کامل وارد صىید های ارزصیاةی عملکردفرمی ای و سپس، زةانه کلیضهةه زةانه اطالعات در ادامه ،

-اعلی قرار خىاهد گرفت. ةا یکتار تکمیل کردن اطالعات، در این ةخط، می یعنىان کلیضهاطالعات مىجىد در هر پست ةرای تعدادی از افراد ةه  .کنید
 یکسانی هستند، کپی کرد.فرم ارزصیاةی ةه فرم متامی افرادی که دارای  ،تىان اطالعات وارد صده را ةه عنىان کلیضه

 .صفحه است 2این راهنمای تصویری 
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  وارد صىید. اطالعات اعلی،ی و سپس، زةانه معرفی صاغلینةه زةانه در ادامه 

 
 در این قسمت ةاید اطالعات کارمندان را وارد کنید.

ةاید  ،صىددر لیست ةرای فردی دیده منی ،ییاگر پست سازمانی ، ةسیار مهم و تعیین کننده است.فرم ارزصیاةی عملکردو نىع  پست سازمانیانتخاب نىع 
 که تىضیح داده صد.-معرفی کنید ،ةه عنىان یک پست جدید ،ایآنرا در ةخط اطالعات کلیضه

 وارد صىید. ،صاغلینةه زةانه اطالعات در ادامه 

 
 پرسیده کارةر زا ، ةخط این اةتدای در است صده سعی است، فرسا طاقت کاری ، کارمندان ارزصیاةی فرم ةه کلیضه از اطالعات کردن کپی حتی که آنجا از

 وعایف 5تا1 ةندهای ارزصیاةی های فرم اولیه آنالیس در که صىد می پرسیده وقتی سئىال این صىد؟ انجام ها فرم ةه کلیضه از کپی خىاهد می آیا که صىد
 .است آنالیس همین گىیای ،(دارد وجىد خالی فرم ةا کارمند، 11) عتارت پایین تغىیر در مثال .گردد ارزیاةی خالی افسار نرم تىسط اختغاعی،

 

 هر ةرای را کلیضه از کپی صاغلین، اطالعات ةخط درون کلیضه زةانه در تىاند می ، عىرت این در 
 را کارمند دوم و اول عفحه های فرم اطالعات تىاند می همچنین دهد، انجام مجسا عىرت ةه کارمند
 .کند اعالح

 پایان تا ةاید گردد، لحاظ فرم هر در ةسیاری محاستات و ها آیتم ةاید اینکه ةه تىجه ةا ، عىرت این در 
 .ةاصید صکیتا خالی، های فرم ةه کلیضه از اطالعات کپی

 
 صىند که دارای اطالعات کاملی در ةخط معرفی صاغلین ةاصند.از لیست ةازصىی سیاه رنگ، یک کارمند را انتخاب کنید.کارمندانی در این لیست دیده می

  کلیک کنید. ،لیضهکی زةانه روی 
 

 

 ، کلیک کنید.ی و روی دکمه 
 پست، کپی خىاهد صد.هم اید ةرای کارمندان هم فرم و این کار اطالعاتی را که در ةخط کلیضه تکمیل کرده ةا
یضه ةه فرم پس از تکمیل و تغییر اطالعات کارمندان در فرم ارزصیاةی عفحه اول و دوم دیگر از این ةخط استفاده نکنید، چىن کپی کردن اطالعات از کل*

 تغییر داده و اختغاعی عفحه اول و دوم کارمند نادیده گرفته صىد.مىجث خىاهد صد اطالعات 

ورود اطالعات زةانه های مستمر و ارجاع اجتاری نیست. تکمیل کنید. ،را در زةانه عفحه اول، و عفحه دوم ان،سایر اطالعات مرةىط ةه کارمند 

  
 روی دکمه چاپ گسارش کلیک کنید.د را از لیست صاغلین انتخاب کنید، و افرالیست انتخاب کنید، نىع گسارش را از زةانه چاپ وارد صىید. ةه


