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هعشفی:
دس ساستبی ضشٍست سعبیت بْذاضت حذاکثشی دس سبصهبى ًظبم هٌْذسی هعذى استبى ّب بِ
ٍاسطِ ضیَع ٍیشٍس کشًٍب ٍ تبکیذ سشپشست هحتشم سبصهبى ًظبم هٌْذسی هعذى بش ایي هْن،
بخص فٌبٍسی اطالعبت سبصهبى الذام بِ ایجبد دسگبُ خذهت اص ساُ دٍس بب ّذف کبّص ٍ حزف
هشاجعبت اسببة سجَع ٍ فشاّن سبصی بستش اهي بشای خذهبت سسبًی حذاکثشی ایجبد ًوَدُ است.

ًحَُ دستشسی بِ دسگبُ :
ٍسٍد بِ صفحِ ی اٍل سبیت سبصهبى
ٍ کلیک بش سٍی اطالعیِ "دسگبُ خذهت اص ساُ دٍس "

فشآیٌذ ثبت ًبم دس دسگبُ بسیبس سبدُ هی ببضذ
اعضب ٍ کبسهٌذاى سبصهبى ًیبصی بِ ثبت ًبم ًذاسًذ ٍ بب کلوِ کبسبشی ٍ سهض ببًک اعضب خَد لبدس
بِ استفبدُ اص دسگبُ خَاٌّذ بَد.
یک فشد بب یکببس ثبت ًبم ٍ دسیبفت کذ سّگیشیً ،یبص بِ ثبت ًبم دس صهبى ّبی بعذی ٍ استفبدُ
اص سبیش خذهبت ًخَاّذ داضت.
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سبص ٍ کبس دسگبُ خذهبت :
سبص ٍ کبس دسگبُ بش اسبس سیستن تیکت ٍ پیبم سسبى هی ببضذ.
هشاجعِ کٌٌذگبى بِ جبی حضَس ٍ یب لبل اص حضَس دس سبصهبىًَ ،ع ًیبص خَد ٍ بخص هشبَط سا
بِ ّوشاُ ضشح هختصشی دسج هیکٌٌذ.
دسگبُ اهکبى دسیبفت فبیل پیَست پیبم (ًبهِ ،دسخَاست ،گضاسش ٍ  )...سا ًیض داسد.
تَصیِ هی ضَد توبم ٍ یب اکثش خذهبت هَسد ًظش هخبطببى بِ ضیَُ پبسخ گَیی ٍ پیگیشی دس
ایي سیستن ببضذ ٍ دس صَست ضشٍست بِ هشاجعِ حضَسی ،بب تعییي ٍلت لبلی ٍ ضشح هذاسک
هَسد ًیبص ،هشاجعِ اسببة سجَع بِ حذالل ٍ یب صفش بشسذ.
تَجِ ضَد جْت هعشفی بِ سیستن ،الصم است استبى ّب هسئَل سسیذگی بِ ّش بخص اص اهَس
داخلی خَد سا دس اسشع ٍلت بب رکش ًبم ٍ کلوِ کبسبشی دس اختیبس بخص فٌبٍسی اطالعبت سبصهبى
لشاس دٌّذ.
ضبیستِ است دسگبُ فَق ٍ ًحَُ ی دستشسی بِ آى ( ٍسٍد بِ آدسس سبیت سبصهبى ) بِ ًحَُ
ضبیستِ دس ٍسٍدی سبصهبى استبى ّب جْت هشاجعِ کٌٌذگبى ٍ دس کبًبلّبی استببطی اطالع
سسبًی گشدد.

بب آسصٍی سٍصّبی خَة ٍ بْبسی بشای هیْي عضیضهبى
تین فٌبٍسی اطالعبت سبصهبى
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