ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﻬﻴﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
اوﻟﻴﻪ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري
 -1در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ داراي ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮي ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت در ﺣﺎل اﺟﺮا
آﻣﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ  .ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

 -2ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﻴﻪ وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
ﻛﺎر در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ وارد ﻧﻤﻮده و دﻛﻤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
را ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ

 -3ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ﺷﻤﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻻزم ﺑﻪ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ  :در ﺻﻮرﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻴﺶ را
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع در اﻳﻦ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ دﻛﻤﻪ دﺧﻴﺮه را ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻲ دﻫﺪ

 -4ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮي ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ  .ﻟﻄﻔﺎ
ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮي را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
دﻫﺪ.

 -5ﭘﺲ از ﻳﺎدداﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮي ،آﻧﺮا در ﺑﺎﻛﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﻧﻤﻮده و دﻛﻤﻪ ورود را ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻓﻠﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ داﻧﻠﻮد
اﺳﻨﺎد را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

