راهنمای ثبت نام و رزرو شیفت الکترونیکی طاهرین

 -1ثبت نام اولیه طاهرین

اولین قدم برای ثبت نام طاهرجدید انتخاب کلید ثبت نام اولیه طاهرین در قسمت سامانه الکترونیکی
طاهرین می باشد .پس از وارد کردن اطالعات اولیه ،دکمه ثبت را فشار دهید .صفحه ورود فراخوانی
میشود .پس از وارد کردن نام کاربری و رمز خود  ،دکمه ورود را فشار دهید .این سامانه شما را به
سمت تکمیل اطالعات هدایت می کند .پس از تکمیل اطالعات در گام اول و دوم ،اطالعات شما در
سامانه ثبت شده است.

 -2ورود طاهر داوطلب

طاهر با وارد کردن کدملی و رمز عبور وارد پروفایل خود می شود.

 -3پروفایل طاهرین
امکانات پروفایل طاهرین:

 -تغییر رمزعبور:

در این قسمت طاهر می تواند رمز عبور خود را تغییر دهد.
 -آزمون طاهرین:

هر طاهر برای یک بار می تواند در آزمون طاهرین شرکت نماید.
 -تکمیل اطالعات:

طاهرینی که از قبل ثبت نام نموده اند ،اطالعات خود را در گام دوم تکمیل نمایند.
 -رزرو شیفت:

با توجه به سطح بندی چهارگانه طاهرین ،طاهرین داوطلب سطح  4قادر به رزرو شیفت خدمتی
نخواهند بود ( .طاهرین بصورت پیش فرض در هنگام ثبت نام ،دارای سطح چهار می باشند).
پس از موفقیت در آزمون ارتقاء سطح اتفاق خواهد افتاد.

طاهرین سطح  3امکان رزرو حداکثر یک شیفت اصلی و یک شیفت ذخیره در طول ماه را
خواهند داشت.
طاهرین سطح  2امکان رزرو حداکثر دو شیفت اصلی و دو شیفت ذخیره در طول ماه را خواهند
داشت.
طاهرین سطح  1امکان رزرو حداکثر چهار شیفت اصلی و چهار شیفت ذخیره در طول ماه
(هرهفته تنها یک روز) را خواهند داشت.
برای رزرو شیفت ابتدا در قسمت لیست دوره ،با توجه به ظرفیت (اصلی و ذخیره) و جنسیت در
هر روز  ،شیفت خود را در نظر بگیرید.

سپس در قسمت رزرو شیفت نام دوره و تاریخ رزرو در نظر گرفته شده را وارد نمایید.

پس از تایید ،رزرو خود را در قسمت لیست رزرو های انجام شده مشاهده نمایید.

برای رزرو شیفت بعدی خود دوباره این مراحل تکرار نمایید.
برای ثبت رزرو ذخیره حتما در قسمت لیست دوره تاریخی را در نظر بگیرید که ظرفیت اصلی
آن روز به اتمام رسیده باشد.

