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 پیشگفتار 

ستتا  وسست ا تصتدتا   تایتا  و مسدتازیستااو ت اومی و ان و یزاورو رتاستی  ارسرو  ر رتستتاو ت ن تا  

ماو تروبط با مسدتازیستااو حرحن با  ماو مسظرسر و کاربر و  ر حساهماو خس  با تزظسر وسست ا یزاورورستاتی

حااتتن  روالش تستی وا وزارتر تلت پ پیشترتن  وزستن  رش مسدتازیستااو رت حرر رت و کر ه تستیی تتر حرر  

برتو وسس ا اتسی بسم مسش تدزسون و مسدازیسااو  ر کشسر رت میف صرتر  ت ه و بتستمی با رسرت تمرتن تزار  

ماو یزاورتما و تستل ا توسر  تتر حرر بر تستا  توتستی  ماو وزارتر تتر اتستی بسم رر  یبا دتتا  رریتر ی اتیی

 و مسدازیسااو ترتئا دیه تسییستا  تصتدا   تایتا   

 

 ماو یزاورتما ستا  تصتدا   تایتا  و مسدازیسااو توتستی - 1د ل 
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 ماو تسل ا توسر ستا  تصتدا   تایتا  و مسدازیسااو توتستی - 2د ل 

 

 حرر   تلاحبیر 
 ما و ترتک  مسآورودتابیمزیه -1

 تتسسط  -ماو مسپا و تا کسچک درکی -2

 

 

ماو توتستی  تر  ر  تشروط با تستفا ه تا حیتصل ت ن تا یزاورو و تتر حرروااتن حااتی ماالام با ذکر تسی 

 رتستاو ت ن تا تسائل توتستی  تر ستا  حبق تاورتس اتر خستمی بس ی
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 یزاورو 

 

 

 کاربر  

مسش 

 تدزسون 

تتزترمی 

 تدیا 

امایره 

 ب سکن

وتص یی  

تی و ه  

و 

 تاااو 

 رباویک

      سالتی  تایتا  

      تتزیی  تایتا  

      4مسدازیسااو رز تن وتمقال  رز تن 

      ییزتک

      مسدازیسااو تمرژو 

      کشاوراو مسدازی 

 کاربر -: تاورتس  یزاورو 1 یو 

 ر حساه مسدازیسااو سالتی ی اتیی کزی و تا میچ  تک تا   با حسر تثا  ترر تستارواپ تا تودستن رریا   •

 ماو توتستی  تر  ر آن تستفا ه مشیه بادی تشاس  تتر حرر حااتتن ملستمی دیی یزاورو

 و ترتک  مسآورو   ما حااتی تا دتابیمزیه   - 1
تاه رذدتا  ر    6ماتن خستمی بس  کا  ر  آنبر تسا  تتر حرر داتل    و تا ترک  مسآورو  حااتی تا دتابیمزیه

 تمیداص سرتاتا بذرو کر ه ر ت ن تا تستر  تاورتس کاربر  یزاورو تصیتم با تختحیتصل  تستارواپ)ماتن( با تطابقی  

وستمزی پس تا و ایل  ما تا ترتک  مسآورو والصازی تنماو تشاس  رت  ترمیی دتابیمزیهو تا صدی دتابیمن با تستارواپ

 وتر  پروسا تراتابن دسمیی  aimatch.irت پرویاتل خس   ر وبساتی تحالوا

 تراتابن دتابیمزیه تا ترک  مسآورو   - 1ترح ا  

 ر تتر ترح ا پس تا و ایل پرویاتل تحالواون و یرم تراتابن دتابیمزیه کاردزاسان بر تسا  چک تیسی مارتت  

ماو ستا  تا مر  کززیی حااتیتربسحا  ستا بزیو تن  سطح  4ما تا ترتک  مسآورو رت  ر ت ن تا  مر تک تا دتابیمزیه

 تااسوا بستا با سطح بزیو تتر ترح ا تسیی

تستارواپ کا  ر   4تی یسن رتا  برتو مر تستارواپ ت رین دیه برتو حیتکثر  1000وسریالت وا سقپ  -1سطح 

 با بالوسضی  صاب یی وبیتل KPIما و و ییر   تراتابن واتیی دس ی پس تا تراتابن حرر تستارواپ
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تستارواپ کا  ر    3تی یسن رتا  برتو مر تستارواپ ت رین دیه برتو حیتکثر  800وسریالت وا سقپ  -2سطح 

 صاب یی وبیتل با بالوسضی  KPIما و و ییر   تراتابن واتیی دس ی پس تا تراتابن حرر تستارواپ

تستارواپ کا  ر    2برتو حیتکثر  تی یسن رتا  برتو مر تستارواپ ت رین دیه 600وسریالت وا سقپ  -3سطح 

 صاب یی وبیتل با بالوسضی  KPIما و و ییر   تراتابن واتیی دس ی پس تا تراتابن حرر تستارواپ

تستارواپ کا  ر    1تی یسن رتا  برتو مر تستارواپ ت رین دیه برتو حیتکثر  400وسریالت وا سقپ  -4سطح 

 صاب یی وبیتل با بالوسضی  KPIما و و ییر   تراتابن واتیی دس ی پس تا تراتابن حرر تستارواپ

 

 

 و دتابیمن دیه و تا  ر درف دتابیمن ما تراتابن تستارواپ   - 2ترح ا  

کاربر  رت  ترت بادزی با رسرت  یتراما  - ماتن کا حیتصل درط تاورتس یزاورو ر تتر ترح ا تحالوات تستارواپ

رسرت واتیی کاردزاسان یزن)ترک  وسس ا یزاورو مسظرسر  وسسط دتابیمزیه تا ترک  مسآورو ترسا  خستمی دی و  ر  

  تایتا ( با رزیوق وسس ا تصتدا   تایتا  برتو  رتایی وسریالت ت رین خستمزی دیی 

ما  ما تربسط با مر تستارواپ با تتقاضن ووستل  ت ه خستمی دی کا  ر رسرت ووقق آن  KPIماچزیر تیستن تا  

 صابل وبیتل با بالوسض خستمزی بس ی   تاه( 12وا  6 ر تک بااه اتامن تشلص )تا   وسریالت

 

 تتسسط - ماو مسپا و تا کسچک درکی   - 2

 ر تتر بلش می  تبتیت تحالت تربسط با درکی  ر پ تفرم مسآورو باا مسدازیسااو بارر ترو خستمی دیی پس تا  

 و خستمزی دیی تراتابن توتیا درکی ما بر تسا  و یت  پرسزل، ورتا تاتن و ییی با  و رروه  ستا بزی

 ماو مسپا  :  درکی -1

 تی یار  رتا   4: سقپ وسریالت وسریالت وسس ا تودس  •

 تی یار  رتا   4: سقپ وسریالت وسریالت وسس ا بااتر •

 تی یار  رتا   8: ترتئا اترساخی با تشارکی حرف سسم وا سقپ  وسریالت تروبط با اترساخی  •

 ما رذترو رزیوقسرتاتا •
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،برماتا وا یاون خس  رت  ر رتستاو مر تک تا  با تودس  باتسی والوه بر تستزیتت تربسط تن ماو مسپادرکی

 تاما تتن تک ساتا ترسا  مااتزیی  6تستر  ذکر دیه  ر بااه 

 تتسسط:  -ماو کسچکدرکی -2 

 تی یار  رتا   10وسریالت وسس ا تودس : سقپ وسریالت   •

 ر  رتا  تی یا 10وسریالت وسس ا بااتر: سقپ وسریالت  •

 تی یار  رتا   150وسریالت تروبط با اترساخی : ترتئا اترساخی با تشارکی حرف سسم وا سقپ  •

 ما رذترو رزیوقسرتاتا •


