
 به نام خدا

 سایت شرکت ابر و باد فالت ، ورود و معرفی پنل کاربری و دریافت فیش حقوقی ازثبت نام  موضوع آموزش :

 شرکت را جستجو کنید. نامدر گوگل  میتوانید  abrobadco.irجهت ثبت نام در سایت شرکت 

 شرکت ابر و باد فالت تیسا اصلی صفحه از یریتصو

 

 منتقل شوید. مربوطهبه صفحه را انتنخاب تا  "ثبت نام"دکمه  ، "ثبت نامورود/" گزینه  با کلیک بر رویدر صفحه اصلی  – 1

 صورت عدم تطابق مشخصات شما با پرونده پرسنلی ، کاربری شما تایید نخواهد شد.مشخصات خود را وارد نمایید. در  سپس

https://abrobadco.ir/
https://abrobadco.ir/register/
https://abrobadco.ir/register/


 ردد.رمز عبور بصورت انتخابی از سمت شما میباشد و برای ورود به سایت استفاده میگنام کاربری شماره موبایل شما و 

 احراز هویت در مرحله بعد میباشد ، دریافت )پیامک کد تایید ( سایت و شماره موبایل جهت ورود به درج

 احراز هویت

عالم راز هویت پیامکی به شماره ا، سایت جهت احدر صورتی که در مرحله قبل مشخصات شما به صورت صحیح وارد شده باشد 

 میباشد.شده شما ارسال خواهد کرد که در آن یک کد شش رقمی 

 زنید.بام را جهت تایید نهایی عضویت خود میبایست کد دریافتی را در کادر عالمت گذاری شده وارد نمایید و دکمه تایید ثبت ن

م کرده ه اعالکدر صورتی که به هر دلیل موفق به دریافت پیامک هویت سنجی نشدید ، میتوانید کد ملی خود را از همان شماره ای 

 ارسال فرمائید ، پس از ارسال میتوانید مرورگر خود را ببندید. 10 000 000 000 122اید به سر شماره 

 .مسئول هر پروژه در شرکت انجام خواهد شد همچنین الزم به ذکر است تایید نهایی عضویت شما توسط 

 .شویدل را انتخاب تا به پنجره مربوطه منتق  "ورود"گزینه شرکت ،سایت ید کاربری ،در صفحه اصلی و تایثبت نام پس از  - 2

https://abrobadco.ir/login/?t=1
https://abrobadco.ir/login/?t=1


 رمز عبور : )رمز انتخابی در زمان ثبت نام(                موبایل شما : )شماره موبایلی که هنگام ثبت نام معرفی کرده اید(

 معرفی کوتاه پنل کاربری – 3

 .ای مشابه زیر مواجه خواهد شد پس از ورود به سایت با پنجره

ا به آن خدمت دسترسی ابزار های تعریف شده مورد نیاز کاربر در سمت راست صفحه قرار دارد که با انتخاب هر کدام از آنه

 خواهید داشت که به انحصار به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

 اطالعات شما: نمایش اطالعات شناسایی شما 

 فیش حقوقی: جهت دریافت فیش حقوقی ماهانه 

 ریافت اسناد مربوط به شما ائم از قرارداد و مدارکدانلود: جهت د 

 هده را مشا دریافت سوابق بیمه: به سایت تامین اجتماعی منتقل خواهید شد و میتوانید تمامی سوابق بیمه پردازی خود

 نمایید

 مجموعه فرم: بمنظور دریافت خدمات میتوانید دسترسی به فرم ها داشته باشید 

 بریخروج: جهت خروج از پنل کار 

 در میان بگذارید. 102-77419487و یا  051-32250480شما میتوانید هرگونه سوال و پیشنهاد خود را با شماره ضمناً 

tel:+985132250480
tel:+982177419487

