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دس ایي هشحلِ با اًتخاب 
ٍاسد « ثبت ًام سایش کاسبشاى»

هشاحل اصلی ثبت ًام هی  
 . شَیذ
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بایست اص طشیق هٌَی اصلی، هاًٌذ ًوًَِ ًسبت بِ ثبت ًام اقذام دس صَستیکِ عضَ سایت ًیستیذ ، هی
 .ًواییذ

 



اطالعات » ٍ « اطالعات فشدی»ایي فشم شاهل دٍ بخش 
است کِ دس اداهِ بِ « کاسبشی  

.بشسسی ّش دٍ بخش خَاّین پشداخت  
 

تکویل ًوَدى فیلذّای ستاسُ  هشاحل، دس تواهی : تَجِ 
.استداس الضاهی   
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بعذ اص پش کشدى فیلذّا ٍ ٍاسد 
ًوَدى کذ اهٌیتی ، بش سٍی گضیٌِ 

کلیک ًواییذ تا فشم ریل « اداهِ»
.جْت ثبت ًام باص شَد  



 فشم اطالعات فشدی
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سیستم  ، تنظیمات زبان« نام خانوادگی التین»و « نام التین»برای وارد کردن : توجه

 .تغییر داده و بعد از آن به حالت           باز گردانید             حالت خود را به 



دس صَست هَجَد ًبَدى ًقش دسخَاستی شوا دس لیست، عٌَاى ًقش دسخَاستی خَد سا دس فیلذ هشبَطِ 
 .کلیک ًواییذ« پیش ًوایش»تایپ ًواییذ ٍ بعذ اص تکویل توام فیلذّا بش سٍی 
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ّوچٌیي کلوِ عبَس ٍ تکشاس کلوِ عبَس یکساى ٍ حذاقل . ًام کاسبشی بشای ّش فشد یکتاست: توجه 

 .باشٌذّشت کاساکتش هی 

 فشم اطالعات کاسبشی



ّواى طَس کِ هالحظِ 
هی فشهاییذ تواهی  
اطالعات ٍاسد شذُ 

تَسط شوا ، بصَست 
غیش قابل ٍیشایش 

.ًوایش دادُ هی شَد  
دس صَست ًیاص بِ اصالح 

«  باصگشت»اص کلیذ 
استفادُ کٌیذ دس غیش 
ایٌصَست بعذ اص ٍاسد 
کشدى کذ اهٌیتی ، 

سا اًتخاب « ثبت»کلیذ 
.ًواییذ  
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لزا . شَد، پیغام سٍبشٍ ًوایش  دادُ هی « ثبت»بعذ اص
شذُ سا بشسسی ًواییذ ٍ دس صَست ٍاسد هجذدا اطالعات 

 کلیک ًواییذ« OK»صحت بش سٍی 
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پیغام سٍبشٍ ًشاى دٌّذُ ثبت 
 .ًام هَفق شوا هی باشذ

 
 


