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 .رٍی گشیٌِ ٍرٍد اعضا کلیک کزدُ ٍ سپس رٍی ثبت ًام عضَ جذیذ کلیک ًواییذ
 

 



.هطخصات خَد را ٍارد ًواییذ  

 

تَجِ داضتِ باضیذ کِ 
حتوا گشیٌِ ی ثبت پایاى 

 .ًاهِ را تیک بشًیذ



 ًام کاربزی ّواى ایویل ضواست کِ در فزم ثبت ًام ٍارد ًوَدیذ ٍ رهش عبَر بِ ایویل ضوا ارسال
.هی گزدد   

.بِ صفحِ ی ٍرٍد اعضا بزگطتِ ٍ ًام کاربزی ٍ رهش عبَر خَد را ٍارد ًواییذ  

.سپس گشیٌِ هتقاضی ثبت پایاى ًاهِ را اًتخاب کٌیذ  



گشیٌِ ارسال پایاى ًاهِ را 

.اًتخاب ًواییذ  

 



اطالعات را ٍارد 
.کٌیذ  

 



پس اس ثبت اٍلیِ طزح در فزم باال، هزحلِ بِ هزحلِ پزٍپَسال خَد را در بخص  
 .ّای بعذی ٍارد ًواییذ

ضوٌا تَجِ داضتِ باضیذ پس اس اتوام تکویل ّز بخص بز رٍی گشیٌِ ثبت کلیک  
 .ًواییذ

 



پس اس اطویٌاى اس ثبت اطالعات بزای  

باسگطت بِ هٌَی هزاحل تکویل  

پزٍپَسال بز رٍی فالش آبی کلیک  

 .ًوَدُ ٍ بقیِ هزاحل را کاهل کٌیذ



اساهی اساتیذ راٌّوا ٍ هطاٍر را در ایي بخص ٍارد ًوَدُ ٍ اس لیستی کِ بِ ضوا ًطاى دادُ هیطَد ًام ٍی  

بایذ قسوتی اس ًام یا ًام خاًَادگی استاد را ٍارد کٌیذ  بزای ایي اهز . را اًتخاب کزدُ ٍگشیٌِ اعوال را بشًیذ

 .  را کلیک کٌیذ اعوالکٌیذ، استاد هَرد ًظز را اًتخاب کزدُ ٍ درآخز گشیٌِ ی جستجَ کلیک سپس بز رٍی 



 رٍی بز بٌذی، سهاى جذٍل ٍ ّا هتغیز جذٍل تکویل بزای آًْا، ثبت ٍ  سیز ّای بخص تکویل اس پس
 .کٌیذ کلیک ثبت ی گشیٌِ سیز در رًگ آبی ّای گشیٌِ



 :کٌیذ ٍارد صَرت ایي بِ را ّا هتغیز اس یک ّز ّا، هتغیز جذٍل قسوت در

 عولی، ٍ علوی تعزیف .کٌیذ تعییي را هتغیز ًَع ٍ هتغیز ًقص سپس کزدُ هطخص را هتغیز عٌَاى

 .کٌیذ کلیک را ثبت ی گشیٌِ سپس ٍ کزدُ ٍارد را هقیاس ٍ گیزی اًذاسُ ی ًحَُ



 را فعالیت پایاى ٍ ضزٍع سهاى کزدُ هطخص را فعالیت ّز عٌَاى بٌذی، سهاى جذٍل قسوت در

  ی گشیٌِ کزدیذ ٍارد را ّا فعالیت ی ّوِ آًکِ اس پس .کٌیذ کلیک را ثبت ی گشیٌِ سپس کٌیذ تعییي

 .کٌیذ کلیک را فزم بستي ٍ ًْایی تاییذ



را کلیک ًکزدُ ایذ ، هیتَاًیذ طزح خاتوِ ارسال گشیٌِ تَجِ داضتِ باضیذ تا سهاًیکِ :ًکتِ هْن 
 .خَد را ٍیزایص کٌیذ

اگز طزح خَد را کاهل ٍارد ًکزدُ ایذ ، بزای خزٍج حتوا آیکي خزٍخ در سوت راست صفحِ 
 .را کلیک ًواییذ ٍ دقت کٌیذ خاتوِ ارسال را اًتخاب ًٌواییذ

 

 

 ارسال خاتوِ ی گشیٌِ



 

 

 

 

 موفق و پيروز باشيد
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