
 

 1 . خالف قاًَى است، اثر بذٍى کسب هجَزىی اریتکث ٍ  استشرکت ایراى سیستن اثر هتعلق به ىی ای ٍ هعٌَیتوام حقَق هاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 . خالف قاًَى است، اثر بذٍى کسب هجَزىی اریتکث ٍ  استشرکت ایراى سیستن اثر هتعلق به ىی ای ٍ هعٌَیتوام حقَق هاد

قثل اص ضشٍع آهَصش رکش ایي ًکتِ الصم است کِ تایستی سیستن پَستال ایٌتشًتی دس ضْشداسی :ًکته

ُ اًذاص  لیٌک ٍسٍد تِ ساهاًِ تش سٍی سایت اصلی (Ip Valid)ی ضذُ تاضذ ٍ اص طشیق آی پی ٍلیذسا

 .ضْشداسی قشاس گشفتِ تاضذ

 بخش هالکیي

 .هالک پس اص ٍسٍد تِ ساهاًِ پَستال ایٌتشًتی، تایستی گضیٌِ ساهاًِ هالکیي سا اًتخاب ًوایذ

 

 .ی ضَدمپس اص ٍسٍد تِ ساهاًِ هالکاى ّواًٌذ تصَیش ریل دٍ تخص تشای ٍسٍد ًوایص دادُ 

 



 

 2 . خالف قاًَى است، اثر بذٍى کسب هجَزىی اریتکث ٍ  استشرکت ایراى سیستن اثر هتعلق به ىی ای ٍ هعٌَیتوام حقَق هاد

هالک فقط دس قسوت تاالیی تشای ٍسٍد تِ کاستشی ًیاص تِ سهض عثَس داسد ٍ دس قسوت پاییٌی تا  :ًکته

 . ضواسُ پشًٍذُ یا کذ ًَساصی هیتَاًذ ٍاسد کاستشی خَد گشدد

، هالک هی تَاًذ تا ضواسُ پشًٍذُ خَد ٍ سهض عثَس کِ ًحَُ ٍرٍد به سیستن شهرسازیدس تخص 

 .ی ضَد ٍاسد پٌل کاستشی ضذُ ٍ دسخَاست ایٌتشًتی خَد سا ثثت ًوایذمدسیافت آى دس اداهِ، تَضیح دادُ 

 

 .تشای دسیافت سهض عثَس تایستی هالک ّواًٌذ تصَیش ریل دکوِ دسیافت سهض عثَس سا اًتخاب ًوایذ

 



 

 3 . خالف قاًَى است، اثر بذٍى کسب هجَزىی اریتکث ٍ  استشرکت ایراى سیستن اثر هتعلق به ىی ای ٍ هعٌَیتوام حقَق هاد

ِ ای ّواًٌذ تصَیش ریل ًوایص دادُ هی ضَد کِ داسای دٍ  پس اص اًتخاب گضیٌِ دسیافت سهض عثَس،صفح

تخص هی تاضذ، هالک اتتذا تایستی ّواًٌذ تصَیش ریل ضواسُ پشًٍذُ ٍ کذ هلی خَد سا ٍاسد کشدُ ٍ دکوِ 

تأییذ سا اًتخاب ًوایذ ٍ هٌتظش دسیافت سهض عثَس یکثاس هصشف تواًذ تا سهض تِ ضواسُ هَتایل هالک اسسال 

 .گشدد

 

یام سساى جتَجِ داضتِ تاضیذ سهض عثَس یک تاس هصشف صهاًی تِ هالک اسسال هی گشدد کِ سیستن : ًکته

ُ اًذاصی ضذُ تاضذ ٍ کذ هلی ٍ ضواسُ هَتایل هالک دس سیستن ضْشساصی ٍاسد ضذُ  هشدهی دس ضْشداسی سا

 .تاضذ

صهاًی کِ سهض عثَس یکثاس هصشف تِ ضواسُ هالک اسسال گشدیذ، هالک تایستی ّواًٌذ تصَیش ریل تِ 

سا  (سهض یکثاس هصشف)قسوت پاییٌی صفحِ دسیافت سهض عثَس هشاجعِ کشدُ ٍ ضواسُ پشًٍذُ ٍ کذ سّگیشی 

 .ٍاسد کشدُ ٍ یک سهض جذیذ تشای خَد تعشیف کٌذ ٍ دکوِ تأییذ سا اًتخاب ًوایذ



 

 4 . خالف قاًَى است، اثر بذٍى کسب هجَزىی اریتکث ٍ  استشرکت ایراى سیستن اثر هتعلق به ىی ای ٍ هعٌَیتوام حقَق هاد

 

دس اداهِ هشاحل، تایستی تِ ّواى صفحِ اصلی تاصگطتِ ٍ دس قسوت ٍسٍد تِ سیستن ضْشساصی ضواسُ 

 .پشًٍذُ ٍ سهض عثَس خَد سا ٍاسد کشدُ ٍ ٍاسد پٌل کاستشی خَد ضَد

 .صفحِ صیش پس اص ٍسٍد تِ پٌل کاستشی، تِ هالک ًوایص دادُ هی ضَد

 

 کِ دس تصَیش تاالیی ًوایص دادُ ضذ،قاتلیت ّای هختلفی تشای استفادُ کاستش ٍجَد داسد کِ دس ّواى طَس

 .اداهِ تِ تشسسی آى ّا پشداختِ هی ضَد

ی ٍ تَضیحات هشتَطِ تِ تشتیة هَسد تشسسی قشاس ضواسُ گزاسیت ّاقاتلدس تصَیش ریل ّش یک اص ایي 

 .گشفتِ است

  



 

 5 . خالف قاًَى است، اثر بذٍى کسب هجَزىی اریتکث ٍ  استشرکت ایراى سیستن اثر هتعلق به ىی ای ٍ هعٌَیتوام حقَق هاد

تا اًتخاب دکوِ ثثت دسخَاست، صفحِ ثثت دسخَاست : 1ضواسُ 

ایٌتشًتی ّواًٌذ تصَیش ریل ًوایص دادُ هی ضَد کِ هالک هی تَاًذ 

تا ٍسٍد هطخصات فشدی خَد ٍ ًَع دسخَاست، اطالعات سا جْت 

 .تشسسی تِ ضْشداسی اسسال ًوایذ

 

هالک اص طشیق پیاهک دس جشیاى تأییذ یا عذم تأییذ دسخَاست 

 .ی گیشدمایٌتشًتی قشاس 

هالک دس صَستی هی تَاًذ یک دسخَاست سا ثثت ًوایذ کِ دس :ًکته

 .ساهاًِ ضْشساصی دسخَاستی دس جشیاى ًذاضتِ تاضذ

 

ی قثلی کِ دس دسخَاست ّاهالک هی تَاًذ تواهی : 2ضواسُ 

سیستن ثثت ضذُ سا هطاّذُ ٍ دس جشیاى تأییذ یا عذم تأییذ ّش 

 .دسخَاست قشاس گیشد

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 6 . خالف قاًَى است، اثر بذٍى کسب هجَزىی اریتکث ٍ  استشرکت ایراى سیستن اثر هتعلق به ىی ای ٍ هعٌَیتوام حقَق هاد

یص ّای ًَساصی صادسُ یا فهالک هی تَاًذ تواهی :3ضواسُ 

پشداخت ضذُ سا هطاّذُ ٍ چاج ٍ ًیض پس اص هطاّذُ فیص ًَساصی، 

ِ صَستآى سا   . آًالیي پشداخت ًوایذت

 
 

یص ّای عَاسض دسآهذی سا هطاّذُ ٍ فهالک هی تَاًذ: 4ضواسُ

 .چاج ًوایذ

 

 
 

 

 

 



 

 7 . خالف قاًَى است، اثر بذٍى کسب هجَزىی اریتکث ٍ  استشرکت ایراى سیستن اثر هتعلق به ىی ای ٍ هعٌَیتوام حقَق هاد

 .هالک هی تَاًذ فشم دستَس ًقطِ سا هطاّذُ ٍ چاج ًوایذ: 5ضواسُ

 
 

هالک هی تَاًذ فشم پیص ًَیس اعالم عَاسض سا هطاّذُ ٍ : 6ضواسُ

 .چاج ًوایذ

 
 

ِ ًگاسیفشم ّاهالک هی تَاًذ تواهی : 7ضواسُ ی پشًٍذُ خَد سا ًاه

 .هطاّذُ ٍ چاج ًوایذ

 
 

هالک هی تَاًذ فشم پشٍاًِ ساختواى سا هطاّذُ ٍ چاج : 8ضواسُ

 .ًوایذ

 
 

هالک هی تَاًذ فشم گَاّی ساختواى سا هطاّذُ ٍ چاج : 9ضواسُ

 .ًوایذ

 

 



 

 8 . خالف قاًَى است، اثر بذٍى کسب هجَزىی اریتکث ٍ  استشرکت ایراى سیستن اثر هتعلق به ىی ای ٍ هعٌَیتوام حقَق هاد

 هالک ّوچٌیي دس صفحِ اصلی هالکیي هی تَاًذ ّواًٌذ تصَیش ریل اص ب تشای ٍسٍد تِ سیستن استفادُ 

 .ًوایذ

 

دس ایي قسوت هالک هی تَاًذ تا ضواسُ پشًٍذُ یا کذ ًَساصی خَد تِ پٌل هطاّذُ عَاسض ًَساصی یا 

 .کسة ٍ پیطِ ٍاسد ضَد

 

ًام ٍ ًام )هالک پس اص ٍسٍد تِ قسوت هطاّذُ عَاسض ًَساصی هی تَاًذ اطالعات هختصشی اص پشًٍذُ 

یص ّای ًَساصی ٍ سَاتق فسا هطاّذُ ٍ ّواًٌذ تصَیش ریل تواهی  (خاًَادگی، کذ ًَساصی، آدسس هلک

ِ صَستپشداختی قثلی سا هطاّذُ ٍ چاج ٍ عَاسض سا   . آًالیي پشداخت ًوایذت
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