راهنمای سامانه صالحیت پرسنل فنی
توجه فرمائید :جهت ثبت نام و دریافت کارت شنااانای  ،عضنویت در تتاادیه کونورآ اانان نور و بره ر
معوبر در رانوه ااآ شنیر  )1مونتاژ ،نصب
نگهداری آسانوور و ه ب قر

در انایت ران
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و تعمیر و

اشد.

تتاادیه کونورآ اانان نور و بره ر

ه ادر

 www.ieeu.irا کریک ر روآ گزیاه انامانه صبحیی

هرسبن

فن وترد اامانه شوید.

در صنورت که بً در انامانه ثبت نام ن ودا تید ،ا وترد کرد شنااانه کدمر و رمز عبور خود وترد انامانه شنوید .در ریر تیارنورت
روآ گزیاه ثبت نام کریک کاید.
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کریه تطًعات خوتانوه شندا رت ر تانا

تطًعات مادرر در بروتنه ک ن خود ا د ت و ه درانو در انامانه وترد ن ودا و در تنوها

روآ گزیاه ثبت نام کریک کاید.
بس تز ثبت نام ،ه طور تتوماتیک وترد اامانه خوتاید شد.
در تولیا مرحره ،بس تز ورود ه انامانه ،ا تنواا گزیاه کاربوشنه ،تطًعات شنرکت شنعبه موضا ن جدید رت ه طور صنای و ا
د ت تک یل ن ائید.

رتآ تیا کار ،ا انطور که در کادر نارنج رنگ تو ی دتدا شدا تات ،روآ گزیاه ویرتیش کریک ن ائید.

در صنحاه از شندا ،ت ودت در ت تول تطًعات ب نو و ی ه تآ مال ک ن (ت ام برانال شنارل در شنرکت تعز تز فا و ریر فا
و نیز تطًعات ن ایادا خود رت وترد ن ائید (در صنورت ندتشنوا ن ایادا ،تطًعات شنا

صناح بروتنه درر گردد و اخریا لی نت

ی ه شنرکت رت نیز ه صنورت خوتنا تانکا ن ودا و در انامانه ارگزترآ ن ائید .انسس در ت دوم صنرفا تعدتد برانال فا خود رت وترد
ن ائید .د ت دتشنوه اشنید که تعدتد برانال اید ه درانو تعًم شنود تا در مرتحل عدآ ووت تطًعات انها رت وترد ن ود .بس تز
تک یل تطًعات خوتانننوه شننندا در ار دو ت  ،روآ گزیاه ذخیره و مری ب قعد کریک ن ائید .در صنننورت که تشنننکال در ورود
تطًعات وجود ندتشوه اشد ،بس تز ذخیرا تطًعات ،درخوتات ش ا تز کاربوشه خارر شدا و جهت تایید ه کارشاا
م شنود .در صنورت ارگونه تشنکال در ورود تطًعات ،بییام خطای

اامانه ترجاع

ا ذکر عاوت خطا در ا آ صنحاه ن ایش دتدا م شود که زم
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تانننت ن نننبنت ه رف ت نام انهنا ت دتم شننندا و مجنددت گزیانه ذخیره و مریبب قعبد رت تنوانا ن نائیند .د ت ن نائیند بنل تز ذخیرا
تطًعات و ترجاع ه کارشاا

اامانه ،یکبار دیگر تطًعات وترد شدا رت کاورل ن ائید.

کریه مرتحل و ت دتمات صورت گرفوه ر روآ درخوتات ش ا تز طریق ماوآ بیگیرآ ا ل مًحظه م
نویجه تعًم نظر کارشناا

انامانه مبا

اشد.

رتایید و یا رد درخوتانت شن ا ،در کاربوشنه رتر خوتاد گرفت .ا چک کرد تیا گزیاه در

مرتجعات عدآ ،تصًحات تحو ال رت ا کریک ر روآ گزیاه ویرتیش تنجام دتدا و تیا فرایاد رت تا زما تایید نهای تطًعات شرکت
تنجام داید.
بس تز تایید نهای تطًعات شنرکت توان کارشناا

انامانه ،تطًعات مدیرت فا  ،تکا نیا ااآ فا و اایر براال فا شرکت رت

ه ا رتا مدترک خوتاوه شدا ،ه د ت و ه طور صای در اامانه وترد ن ائید .رتآ تیا کار روآ گزیاه ویرتیش کریک ن ائید.

در صنحاه بیش رو تطًعات خوتانوه شندا در ار انه ت

رت ه صنورت د یق و صنای در انامانه وترد ن ودا و مدترک خوتانوه شندا رت

نیز ه صنورت تانکا تز تصل مدترک در اامانه ارگزترآ ن ائید .در تنوها گزیاه ذخیره و مری ب قعد رت تنواا ن ائید .در صورت که
تشنکال در ورود تطًعات وجود ندتشنوه اشند ماناد مرتحل بر  ،بس تز ذخیرا تطًعات ،درخوتانت شن ا تز کاربوشنه خارر شندا و
جهت تایید ه کارشناا

انامانه ترجاع م شنود .در صنورت ارگونه تشنکال در ورود تطًعات ،بییام خطای

ا ذکر عاوت خطا در
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ا آ صننحاه ن ایش دتدا م شننود که زم تاننت ن ننبت ه رف ت ام انها ت دتم شنندا و مجددت گزیاه ذخیره و مری ب قعد رت
تنواا ن ائید .د ت ن ائید بل تز ذخیرا تطًعات و ترجاع ه کارشاا

بس تز تنجام تاننوعًمات مر وطه ،نویجه تعًم نظر کارشنناا

اامانه ،یکبار دیگر تطًعات وترد شدا رت کاورل ن ائید.

اننامانه مبا

رتایید و یا رد تطًعات فردآ و فا ار یک تز نحرتت

معرف شندا  ،در کاربوشنه رتر خوتاد گرفت .ا چک کرد تیا گزیاه ،تصنًحات تحو ال رت تنجام دتدا و تیا فرایاد رت تا زما تایید
نهای کریه تفرتد معرف شندا تنجام داید .شنایا ذکر تانت در صنورت باانن ماح تانوعًم بریس تماکا در خرنو

فرد یا تفرتد

معرف شدا ،فرد مذکور تجازا ا کارآ ا شرکت و ورود ه تماکا جهت ترتئه خدمات رت ناوتاد دتشت.
در نهایت و بس تز تایید نهای شنرکت و برانال فا معرف شندا ،رتآ ار یک تز تفرتد کارت شنااانای تنارنارآ و ا ل تانوعًم
صادر م گردد.
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