
 سیستم: ثبت نام درنحوه     

، روی گزینه" 1چنانچه قصد دارید در سیستم برای نخستین بار ثبت نام نمایید. مطابق شکل 

 لینک" و یا گزینه" ثبت نام در سامانه" در منوی باالی صفحه کلیک می نمایید.

 

 _ فرم مشخصات فردی(1)تصویر



با توجه به اینکه وارد در کنار هر فیلد، و فرم مشخصات فردی را مطابق با دستورات داده شده

، کامل کنید.در انتها کلید " تایید " را انتخاب نمایید نمودن گزینه های ستاره دار اجباری است

دقت نمایید که در این مرحله منظور از تا به صفحه " ثبت اطالعات اعضای خانواده " وارد شود. 

 ا می باشد.اعضای خانواده، تنها ، فرزندان و همسر شم

( در این بخش با انتخاب گزینه " جدید"  می توانید  اطالعات هر یک از افراد  2مطابق با) تصویر

خانواده خود را به صورت جداگانه وارد نمایید.) ضمن اینکه وارد نمودن گزینه های ستاره دار 

 اجباری است.(

 

 با انتخاب گزینه جدید فرم زیر ظاهر می شود: 

 

 ( 2) تصویر

پس از وارد نمودن اولین سری از اطالعات افراد خانواده و کلیک روی گزینه "ثبت عضو خانواده 

" ، اطالعات مربوطه در لیست ظاهر می شوند. جهت ثبت اطالعات فرد دیگری از اعضای 

 خانواده تان ، می توانید دوباره گزینه " جدید " را انتخاب کنید.



ر یک از اعضای خانواده ، کافی ست کلید " ویرایش " در چنانچه نیاز به ویرایش اطالعات ه

 کنار نام هر فرد را انتخاب نمایید.

در انتها در صورت اطمینان از صحیح بودن اطالعات کلید" ثبت و گام بعدی" را انتخاب می 

نمایید. در صفحه بعد شاهد تمامی اطالعات اعضای خانواده خود می باشید. چنانچه نیاز به 

طالعات وارد شده داشتید. گزینه " بازگشت و ویرایش اطالعات" و در غیر این صورت ویرایش ا

 گزینه "ثبت نهایی" را انتخاب نمایید.

ساعت می توانید با نام  24تا  22شما ظرف مدت در انتها پیغام " ثبت اطالعات " با محتوای : 

اید( و رمز عبور ) شماره کاربری خود ) همان کد ملی شما که در فرم ثبت نام وارد نموده 

شناسنامه شما که در فرم ثبت نام وارد نموده اید(وارد سامانه شوید"  برای شما نمایان می 

 ( 3) تصویر شود.

 

 ( 3) تصویر

با انتخاب گزینه " چا پ " می توانید از صفحه مورد نظر کپی داشته باشید. در غیر این صورت 

 ( 3لی " را کلیک نمایید. ) تصویرمی توانید گزینه  بازگشت به صفحه اص

 




