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مػرفی سیسحم
ایو شیصتم برای ندیریت اطالعات پیهاىکاران و پرشيل طراحی گردیده اشت .بً ایو طیَه کً پیهاىکاران و پرشيل نحترم با ىام

کاربری و رنز عبَری کً در اختیار دارىد وارد شیصتم طده و اطالعات خَاشتً طده از آىٍا را تکهیل نیکييد .شپس عهلکرد آىٍا در
یک قرارداد نَرد ارزیابی قرار نیگیرد.
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همای سیسحم
پیهاىکاران و پرشيل با ىام کاربری و رنز عبَر خَد نیتَاىيد وارد ایو قصهت از شیصتم  Cimsطَىد.

 2.1پیماهکاران
پیهاىکار بً لیصت قرارداد ٌایی کً در آن طرکت کرده دشترشی دارد کً نیتَاىد برای ٌر قرارداد "پرسنل" و "تجهیسات"
مىرد نیاز آن را اضافو نماید.

 2.2پرسول
پرشيل بً صفحً پروفایل طخصی خَد دشترشی دارىد و در صَرت لزوم نیتَاىيد اطالعات خَد را بروزرشاىی کييد .عالوه بر
ایو نیتَاىيد پروىده خَد را نظاٌده ىهایيد .در قصهت دوره ٌا ی آنَزطی ىیز دوره ٌای گذراىده خَد را اضافً نیکييد.

 3رايومای اسحفاده از سیسحم  Cimsو جوظیمات آن
 3.1پیماهکاران
پیهاىکار نحترم برای ورود ،گزیيً " طرکتٌای پیهاىکار" را اىتخاب و شپس ىام کاربری و رنز عبَر خَد را وارد کيید .در اىتٍا
دکهً "ورود" را کلیک ىهایید.
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در ابتدا وارد صفحً "لیصت قراردادٌا" نی طَید .در ایيجا لیصت تهام قراردادٌایی کً در آن طرکت کرده اید ،نظاٌده نی-
ىهایید.
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پس از کلیک بر روی عالنت "بعالوه" در صفحً باز طده روی جدول نقابل اولیو آیتم (پرشيل) کلیک کرده و در جدول باز
طده فرد نَرد ىظر را اىتخاب کرده و بعد از تکهیل نابقی اطالعات خَاشتً طده دکهً "ذخیره" را کلیک نمایید.
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در بخض "جزئیات" قرارداد نَردىظر وارد آیتم "تجٍیزات قرارداد" طَید.

پس از کلیک بر روی عالنت "بعالوه" در صفحً باز طده اطالعات تجٍیزات را وارد کرده و ذخیره ىهایید.
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 3.2پرسول
پرشيل نحترم برای ورود ،گزیيً "پرشيل طرکت پیهاىکار" را اىتخاب و شپس ىام کاربری و رنز عبَر خَد را وارد کيید .در اهتًا
دکمى "ورود" را کلیک همایید.

در ابتدا وارد صفحً "پروفایل نو" نیطَید .در صَرت لزوم اطالعات خَد را تغییر داده و ذخیره ىهایید.
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در بخض "دوره ٌای آنَزطی" دوره ٌای آنَزطی کً تَشط فرد گذراىده طده نظاٌده نیکيید .برای اضافى کردن دوره يای
مربٌطى روی عالمت "بعالوه" کلیک همایید.

سپس صفحى پایین باز شده و بعد از تکمیل اطالعات و كراردادن تصٌیر گٌايی دکمى "ذخیره" را فشار ديید.
(چواهچى فرد چودین دوره آمٌزشی گذراهده باشد .ير بار روی عالمت "بعالوه" کلیک همایید و بدین طریق میتٌاهید يمى دوره يا را اضافى کوید).
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 4سؤاالت محداول
 4.1هام کارةری و رمز غتٌر را از کجا دریافث کویم؟
 4.1.1ةرای دریافث هام کارةری ةى صرکث جٌزیع ةرق جًران ةزرگ جماس حاصل فرمایید.

 4.2در ةارگذاری اسکن اسواد خٌاسحى صده خطا رخ داده اسث .چى ةاید ةکوم؟
 4.2.1اةحدا ةررسی کوید کى حجم اسواد ةیضحر از  1مگاةایث هتاصد و فرمث آن جرجیحا ةى صٌرت  pdfةاصد.
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