بسوِ تعالی
راٌّوای ًَبت گیزی آًالیي در سایت هزکش سًََگزافی ٍ رادیَلَصی دکتز ّاشوی طاری

ٍ _1ارد ٍب سایت هزکش سًََگزافی ٍ رادیَلَصی دکتز ّاشوی طاری با آدرس سیز شَیذ ٍ اس قسوت
سوت چپ ّوِ طفحات کلیذ ((ًَبت گیزی آًالیي)) کلیک کٌیذ (.هاًٌذ شکل سیز)

 -2در طفحِ باس در طَرتی کِ قبال ثبت ًام کزدُ ایذ ٍارد پَرتال خَد شَیذ ٍ در طَرتی
کِ اٍیل بار ّست کِ اس ایي سیستن استفادُ هی کٌیذ بایذ ثبت ًام کٌیذ بزای ثبت ًام اس
هٌَی ((ٍرٍد یا عضَیت)) سیز هٌَی ((ثبت ًام)) را اًتخاب ًواییذ ( .هاًٌذ شکل سیز )

 -3بزای ثبت ًام بایذ فزم سیز را تکویل ًواییذ.

 _ 4پس اس ثبت ًام هجذد بِ فزم ٍرٍد هزاجعِ کٌیذ ٍ با کذ هلی ٍ پسَرد خَد ٍارد پزتال
شَیذ.

 _5پس اس ٍرٍد بِ سز هٌَی رسرٍ ٍقت رفتِ ٍ بزاساس فلش ّای هَجَد سزٍیس ٍ
تاریخ را اًتخاب ٍ در ًْایت با سدى سبش رًگ ((اضافِ)) آًزا بِ سبذ خزیذ خَد اضافِ
کٌیذ.

 -6سپس ٍارد سبذ خزیذ شذُ ٍ با سدى کلیذسبش رًگ ((پزداخت سبذ)) بِ درگاُ باًک
رفتِ ٍ هبلغ پیش پزداخت را ٍاریش تا ًَبت هذ ًظز بِ شوا اختظاص دادُ شَد ٍ.در
طَرتی کِ خَاستار حذف اس سبذ خزیذ ّستیذ کافیست تیک حذ را سدُ ٍ کلیذ قزهش رًگ
((حذف اًتخاب ّا)) را بشًیذ.

ٍ اگز با گَشی تلفي ّوزاُ ((گَشی

هَبایل )) قظذ ًَبت گیزی داریذ :

ٍقتی ٍارد سایت هی شَیذ اس طزیق فلش آبی رًگ کلیذ سبش رًگ سوت چپ سایت هی
تَاًیذ بِ سیستن ًَبت گیزی آًالیي دستزسی پیذا کٌیذ ...ضوٌا فلش قزهش رًگ ًیش هٌَ
ّای سایت را ًشاى هی دّذ کِ با لوس آى ًیش گشیٌِ ًَبت گیزی آًالیي قابل هشاّذُ
است(( .هطابق شکل سیز))

با ٍرٍد بِ قسوت ًَبت گیزی آًالیي هطابق شکل سیز با فلش قزهش ٍ لوس سِ خط داخل
هزبع گَشِ سوت چپ باالی طفحِ کِ با فلش قزهش رًگ هشخض شذُ بِ هٌَ ّا دستزسی
پیذا هی کٌیذ.

ٍ در ًْایت پس ٍرٍد بِ ساهاًِ بزای رسرٍ ٍقت ٍ  ..کافی است سِ خط داخل هزبع سوت
چپ باالی طفحِ کِ با فلش قزهش رًگ هشخض شذُ را لوس کٌیذ.

تَجِ  :با پایاى پزداخت ًَبت ثبت هی گزدد ٍ در طَرت توایل هی تَاًیذ اس هٌَی باال
((پزداخت ّا)) اس رسیذ خَد پزیٌت بگیزیذ ٍ یا با در دست داشتي کذ یکتا کِ در ّویي
قسوت ّست بِ هزکش رادیَلَصی ٍ سًََگزافی دکتز ّاشوی طاری هزاجعِ کٌیذ .با تشکز

