ساٌىمای سصسَ وُتت معایىً تً صُست ایىتشوتی:
در ابتذا بً طایت  www.zohrehyousefi.comقظمت وُبت دٌی ایىتزوتی کً در شکل سیز مشخص شذي
اطت َارد شُیذ:

تُجً :رسرَ وُبت بزای معایىً تىٍا صثح ٌش سَص اص ساعت  8تا  21فعال اطت.
سَوذ وُتت دٌی ایىتشوتی دس سً گام اوجام می پزیشد:
َ .2سَد مشخصات تیماس:
در صُرتی کً قبال بزای شما پزَوذي ایىتزوتی تشکیل شذي اطت تىٍا با َرَد کذ ملی خُد می تُاویذ
َارد قظمت وُبت دٌی شُیذ .در غیز ایه صُرت بز اطاص اطالعات دفتزچً مُارد سیز را تکمیل فزماییذ.
تُجً :در صُرت ٌزگُوً اشتباي َ مغایزت در کذ ملی،وُع بیمً َ اطالعات ثبت شذي اطتزداد ٌشیىً
اوجام وخُاٌذ پذیزفت.

طپض دکمً ثبت را فشار دٌیذ در صُرت تکمیل صحیح فزم بً قظمت بعذی َارد می شُیذ.
 .1اوتخاب صمان معایىً:
در صفحً سیز ابتذا مشخصات خُد را کىتزل کىیذ طپض در قسمت تاسیخ کلیک کىیذ َ تاریخ مُرد وظز
خُد را اوتخاب کىیذ َ عالمت

را فشار دٌیذ.

تُجً :ایه تاریخ بایذ حذاقل یک ٌفتً پس اص صمان جاسی َ سَص ٌای صَج َ غیش اص تعطیالت
سسمی باشذ.
در صُرتی کً تاریخ َارد شذي صحیح باشذ طاعت ٌای آن رَس ومایش دادي می شُد َ یک طاعت با
ظزفیت باقیماوذي غیز صفز را اوتخاب کىیذ بز رَی ططز مُرد وظز دَباري کلیک کىیذ تا پش سوگ شُد
طپض دکمً ثبت را فشار دٌیذ.

صفحً سیز ظاٌز می شُد .بزای ثبت وٍایی وُبت دکمً ثبت را فشار دٌیذ.

 .3پشداخت ٌضیىً:
بً مىظُر ثثت وٍایی َقت در صفحً سیز اطالعات مزبُط بً یکی اس کارت ٌای شتاب خُد را َارد
فزماییذ .کارت ٌای شتاب ٌمً باوک ٌا مُرد قبُل اطت.
الصم تً رکش است کً ایه سایت داسای مجُص سسمی َ مُسد تائیذ تاوک سفاي َ سامان َ
داسای وماد اعتماد اص َصاست صىایع می تاشذ.

در صُرت مُفقیت آمیش بُدن پزداخت ٌشیىً صفحً سیز ظاٌز می شُد

بً مىظُر پزیىت ایه قبض رَی عالمت چاپگش کلیک کىیذ.
تُجً  :ایه قثض سا پشیىت َ دس تاسیخ مشخص شذي دس قثض تً مطة مشاجعً فشماییذ
تذَن تحُیل ایه قثض اص پزیشش شما معزَس ایم
تا تشکش اص تُجً شما
www.zohrehyousefi.com

