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

ُ اًذاص  لیٌک ٍسٍد بِ ساهاًِ بش سٍی سایت اصلی (Ip Valid)ی ضذُ باضذ ٍ اص طشیق آی پی ٍلیذسا

 .ضْشداسی قشاس گشفتِ باضذ

 بخش ههٌذسیي ًاظر

هٌْذسیي هی تَاًٌذ ّواًٌذ تصَیش ریل جْت ٍسٍد بِ صفحِ کاسبشی خَد، اص طشیق دکوِ ساهاًِ 

 .هٌْذسیي ًاظش ٍاسد سیستن پَستال ایٌتشًتی ضًَذ

 

 .دس اداهْصفحِ صیش جْت ٍسٍد بِ سیستن ًوایص دادُ هی ضَد

 

هٌْذسیٌی هی تَاًٌذ اص پَستال ایٌتشًتی استفادُ ًوایٌذ کِ اص قبل اطالعاتطاى تَسط ضْشداسی دس :ًکته

 .سیستن ضْشساصی تعشیف ضذُ ٍ ضواسُ هَبایل آى ّا دس قسوت ثبت هطخصات هٌْذسیي ٍاسد ضذُ باضذ
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هٌْذسیي بایستی ّواًٌذ تصَیش ریل، ابتذا دکوِ دسیافت سهض عبَس سا اًتخاب کشدُ تا سهض عبَس خَد سا 

 .اص طشیق پیاهک دسیافت ًوایٌذ

 

بعذ اص ٍسٍد اطالعات هشبَط بِ ضواسُ پشٍاًِ ٍ اًتخاب ًَع هٌْذسی ٍ سهض عبَس دسیافتی، ٍسٍد بِ 

 .سیستن اهکاى پزیش است

 

 .صفحِ صیش پس اص ٍسٍد بِ پٌل کاسبشی هٌْذسیي ًاظش ًوایص دادُ هی ضَد
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هٌْذس هی تَاًذ تواهی پشًٍذُ ّایی کِ دس کاستابل بِ ٍی اسجاع ضذُ است سا هطاّذُ ًوایذ ٍ بشای ّش 

 .پشًٍذُ گضاسضی دسج ًوایذ

 

هٌْذس پس اص اًتخاب دکوِ دسج گضاسش بش سٍی ّش پشًٍذُ، هطابق تصَیش ریل هی تَاًذ گضاسش سا ٍاسد 

 .ٍ ثبت ًوایذ
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 اًتخاب ٍ بِ …،jpeg  ، pdfبشای دسج فایل گضاسش دس ساهاًِ، هٌْذس هی تَاًذ فایل خَد سا با پسًَذ

 .ضْشداسی اسسال ًوایذ

 

بشای . ی قبلی خَد سا بش سٍی ّش پشًٍذُ ٍیشایص یا حزف ًوایٌذگضاسش ّاهٌْذسیي هی تَاًٌذ تواهی 

 . سا اًتخاب ًوایذگضاسش ّا دس صفحِ اصلی بش سٍی ّش پشًٍذُ، گضیٌِ  استیکافایي هٌظَس 

 

ِ ی هشبَط بِ ٍیشایص ٍ حزف گضاسضات،بعذ اص اًتخاب ّش پشًٍذُ ًوایص دادُ هی ضَد . صفح

هٌْذسیي صهاًی هیتَاًٌذ گضاسش خَد سا ٍیشایص ًوایٌذ کِ گضاسش تَسط کاسضٌاس ضْشداسی : ًکته

 .بشسسی ًطذُ باضذ

 

صیش هٌَی بشسسی گضاسش < تطکیل پشًٍذُ < گضاسضات هٌْذسیي دس سیستن ضْشساصی دس هٌَی:ًکته

 .هٌْذسیي قابل هطاّذُ هی باضذ
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ی تَاى ّش گضاسش سا هطاّذُ ًوَدُ ٍ ماص طشیق اًتخاب ّش پشًٍذُ ٍ استفادُ اص ابضاسّای باالی صفحِ،

فایل گضاسش پیَست ضذُ سا هطاّذُ ٍ دس صَست داضتي خالف هیتَاى فشم جلَگیشی اص عولیات 

 .ساختواى سا چاپ ًوَد

 

 


