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 ثبت نام-1

تن غذیش سدس سی داًطجَیبى، اسبتیذ ٍ غیشُالصم است  (خذهبت کتبثخبًِ ای)جْت استفبدُ اص خذهبت سیستن

سا ًبم ثشای اػضبی لذین فشآیٌذ ثجتالصم است افشادی کِ دس عشح لجلی ػضَ سیستن ثَدُ ایٌذ ثجت ًبم ًوبیٌذ. 

  ." را طی کنیداػضبی جذیذثجت ًبم "ٍ اگش ثشای اٍلیي ثبس هی خَاّیذ ٍاسد سبهبًِ ضَیذ, فشایٌذ  اجشا ًوبیٌذ

 اعضای جدیدثبت نام -1-1

ثبضذ کِ توبیل ثِ استفبدُ اص ّیبت ػلوی ٍ ّش فشدی دیگشی هیداًطجَیبى، اػضبی  اػضبی جذیذهٌظَس اص 

ًبم ثشای افشادی کِ تبکٌَى ػضَ هشاحل ثجتّبی ػضَ عشح غذیش سا داسد.  خذهبت اسائِ ضذُ تَسظ داًطگبُ

 ثبضذ. اًذ ثِ ضشح صیش هیسیستن غذیش ًجَدُ

 ٍسٍد ثِ سبیت سْبم 

هشاجؼِ ًوبیذ. ثب  saham.irandoc.ac.irیذ ثِ آدسس ایٌتشًتی کبسثش ثِ هٌظَس دستشسی ثِ سبهبًِ دس اثتذا ثب

 ٍسٍد ثِ ایي آدسس صفحِ صیش ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.

 

  



 ثجت ًبم فشم  اًتخبة 

کِ دس تصَیش فَق ًوبیص دادُ  "ثجت ًبم اػضب" ِضشٍع فشایٌذ ثجت ًبم الصم است  کبسثش ثش سٍی دکوثِ هٌظَس 

 ضذُ است کلیک ًوبیذ. ثب کلیک ثش سٍی دکوِ فَق صفحِ صیش ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.

 

 

 تکویل فشم ثجت ًبم 



 ًبم ًکبت صیش سا سػبیت فشهبییذ.دس تکویل فشم ثجت

دس سیستن کلوِ ثبضذ ٍ ًیض لجال  6ًبم کبسثشی ثبیذ حذالل داسای ًبم کبسثشی خَد سا ٍاسد ًوبییذ.  -1

ثجت ًطذُ ثبضذ, پس لغفب دس صَست دسیبفت خغبیی هجٌی ثش صحیح ًجَدى ًبم کبسثشی اص ًبم 

 .کبسثشی دیگشی استفبدُ ًوبییذ

پست الکتشًٍیکی خَد سا صحیح ٍاسد ًوبییذ صیشا دس تکویل هشاحل ثجت ًبم الصم است ثِ صٌذٍق  -2

س صَست ػذم دسیبفت ایویل هی تَاًیذ تَجِ داضتِ ثبضیذ د پست الکتشًٍیکی خَد هشاجؼِ ًوبییذ.

ثب ٍسٍد ثِ سبیت )ثب استفبدُ اص ًبم کبسثشی ٍ سهض ػجَسی کِ دس ّویي فشم ٍاسد کشدُ ایذ (, الذام ثِ 

 اسسبل هجذد ایویل ًوبییذ.

 کلوِ ثبضذ 6سهضػجَس هی ثبیست حذالل حبٍی  -3

 ب ثبیذ تکویل ضًَذ.اعالػبت دسخَاستی دس فشم سا تکویل ًوبییذ. اعالػبت ستبسُ داس حتو -4

ًوبییذ. دس صَست ٍسٍد صحیح اعالػبت پیبم صیش ًوبیص  "ثجت ًبم کلیک"دس پبیبى ثش سٍی دکوِ  -5

 دادُ خَاّذ ضذ.

اعالػبت خَد سا ثِ دلت تکویل ًوبییذ, چشا کِ ایي اعالػبت هَسد تبییذ داًطگبُ ضوب لشاس خَاّذ  -6

 گشفت.

 

 تبییذ پست الکتشًٍیکی ثجت ًبم 

 خَاّذ ضذ.اص سبهبًِ غذیش ثِ ضشح صیش ثشای ضوب اسسبل  پیبهیثِ صٌذٍق پست الکتشًٍیکی خَد هشاجؼِ ًوبییذ. 

 الصم است ثشای تکویل فشایٌذ ثجت ًبم ثش سٍی لیٌک اداهِ ثجت ًبم کلیک ًوبییذ.

 



  الحبق ػکس 

جْت تکویل فشایٌذ ثجت ًبم ضَد. ثب کلیک ثش سٍی لیٌک اداهِ فشم صیش جْت الصبق ػکس ًوبیص دادُ هی

 هشاحل صیش سا اًجبم دّیذ.

 

 

 کلیک ًوبییذ "اًتخبة فبیل "ثش سٍی دکوِ -1

 هسیشی سا کِ تصَیش ضوب دس سایبًِ ضوب لشاس داسد سا ٍاسد ًوَدُ ٍ ػکس سا اًتخبة ًوبییذ. -2

 

 



 .کلیک ًوبییذ "open"ثش سٍی دکوِ  -3

 ًوبییذ. "ثبسگزاسی کلیک"ثش سٍی دکوِ  -4

 

 

 

 دادُ خَاّذ ضذ.تصَیش ضوب سا ثِ صَست صیش ًوبیص  ،صَست هَفمیت آهیض ثَدىدس  -5

 

-دس صَست هَفمیت آهیض ثَدى صفحِ صیش ًوبیص دادُ هی کلیک ًوبییذ. "ثجت ػکس"ثش سٍی دکوِ  -6

 ضَد. 

 



  هطخصبت ضوبتبییذ 

جْت تکویل  ایویلیٍ دس صَست تبییذ  هی ضَدثشسسی  کتبثخبًِ ضوبدسخَاست ضوب دس ایي هشحلِ تَسظ 

 )هوکي است ایي هشحلِ چٌذ سٍص عَل ثکطذ( گشدد.فشایٌذ ثجت ًبم ثِ صٌذٍق ضوب اسسبل هی

ثِ صٌذٍق پست الکتشًٍیکی خَد ٍاسد ضَیذ دس صَست تبییذ ضذى دسخَاست ضوب هتٌی ثِ ضکل صیش ثشای  -1

 ضَد.ضوب فشستبدُ هی

 

 

 
 کلیک ًوبییذ. فشم صیش ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ. "ثجت ًبم لیٌک اداهِ"جْت تکویل فشایٌذ ثجت ًبم ثش سٍی  -2

 

 ًبم دس سیستن هبلیثجت 

جْت تکویل ثخص هبلی فشایٌذ ثجت ًبم، الصم است یک ًبم کبسثشی ٍ سهض دس سشٍیس هبلی داضتِ ثبضیذ. ثشای 

 کلیک ًوبییذ. "لیٌک ثجت ًبم دس سشٍیس هبلی"ٍسٍد ثِ سشٍیس هبلی ثش سٍی 



 

 

  ًبم کبسثشی ٍ سهض سا تب اًتْب اًجبم دّیذ.هشاحل سبخت 

  کلوِ داضتِ ثبضذ6دس ایي لسوت ًبم کبسثشی ثبیذ حذالل 

  ّوچٌیي ثبیذ حذالل ضبهل یک کبساکتش غیش هتٌی هبًٌذ  کلوِ ای ثبیذ ثبضذ6سهض ػجَس ًیض حذالل ٍ

  #, @, * و ... باشد.!, 

 ایي دٍ هَسد صهبًی است کِ سهض ػجَس خَد  سَال اهٌیتی ٍ پبسخ آى ّش هتٌی هی تَاًذ ثبضذ. کبسثشد

 سا فشاهَش کشدُ ثبضیذ کِ دس آى صَست هی تَاًیذ ثب استفبدُ اص ایي دٍ سهض خَد سا ثبصیبثی کٌیذ

 .ًبم کبسثشی سبختِ ضذُ سا دس فشم صیش ٍاسد ًوبییذ 

 



بیص دادُ دس صَست هَفمیت آهیض ثَدى پیبم صیش ًو کلیک ًوبییذ. "ثجت دس سیستن"ثش سٍی دکوِ  -1

 خَاّذ ضذ.

 

 کلیک ًوبییذ.  "سبهبًِ پشداخت الکتشًٍیک پژٍّطگبُ"ثش سٍی لیٌک  -2

 

ایذ سا ٍاسد ًوبییذ. فشم صیش ًوبیص دادُ ًبم کبسثش ٍ سهضی سا کِ لجال دس سبهبًِ پشداخت پژٍّطگبُ سبختِ -3

 خَاّذ ضذ.

 

 

 ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.ّب ثش سٍی گضیٌِ صَست حسبثْب کلیک ًوبییذ. فْشست صَست حسبة -4



 

کلیک ًوبییذ. هشثَط ثِ ػضَیت دس عشح غذیش  "فبکتَستبییذ پیص"حسبثْب ثش سٍی لیٌک دس فشم صَست -5

 پیبم صیش ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.

 

 کلیک ًوبییذ." ایٌجب  "ثش سٍی دکوِ -6

 ضَد.ًوبیص دادُ هی "ّضیٌِ هَسد ًظش پشداخت ضذ"پیبهی ثب ػٌَاى  -7

 تبییذ ًْبیی 

هی تَاًیذ اص پشداخت خَد ٍ ّوچٌیي ثجت آى دس سبهبًِ اعویٌبى حبصل ًوبییذ. کبفیست پس اص پشداخت هبلی 

ثِ سبیت هشاجؼِ کٌیذ ٍ ثب ًبم کبسثشی ٍ سهضػجَس خَد ٍاسد سبیت ضَیذ. دس صَست پشداخت ثب پیغبم تبییذ 

 پشداخت سٍثشٍ هی ضَیذ.

پشیٌت گشفتِ ضَد. ایي پشٍسِ هذتی ثِ عَل خَاّذ  ّطگبُپژٍدس ایي هشحلِ ًیبص است کِ کبست ضوب تَسظ 

اًجبهیذ ٍ پس اص پشیٌت, ایي کبست ّب ثِ کتبثخبًِ ضوب اسسبل خَاّذ ضذ. صهبًی کِ کبست ّبی ضوب پشیٌت گشفتِ 

ضوب هی ثبیست کبست ّبی خَد سا اص  ضَد, ایویلی دسیبفت خَاّیذ کشد کِ هجٌی ثش پشیٌت کبست ّب هی ثبضذ.

 .ی خَد دسیبفت ًوبییذ کتبثخبًِ



پس اص پشیٌت کبست ّب ٍ دسیبفت ایویل ضوب هی تَاًیذ ٍاسد سبیت ضَیذ ٍلی دلت کٌیذ کِ لجل اص آى کبست 

ّبی خَد سا دسیبفت کشدُ ثبضیذ. صهبًی کِ دس ایي هشحلِ ٍاسد سبیت هی ضَیذ ثب پیغبم صیش هَاجِ هی ضَیذ کِ 

حسبة هی ثبضذ ٍ دس صَست ػذم دسیبفت کبست, توبهی هسئَلیت تبییذ دسیبفت کبست ثِ هٌضلِ ی فؼبل سبصی 

 آى ثش ػْذُ ی داًطجَ هی ثبضذ.

 

 

کلیک ًوبییذ ثب ایي کبس فشایٌذ ثجت ًبم " ام کٌن کبستن سا دسیبفت کشدُتبییذ هی"جْت تبییذ ًْبیی ثش سٍی دکوِ 

 ضَد.تکویل هی

 ثبت نام برای اعضا قدیم-1-2

ثبضٌذ. ایي افشاد الصم داسای کبست ػضَیت هی کِ ػضَ عشح لذین ثَدُ ایٌذ ٍ، کسبًی ّستٌذ هٌظَس اص اػضب لذین

 است جْت استفبدُ اص سیستن جذیذ ثصَست صیش ػول ًوبیٌذ.

 ثبصگشداًذى توبهی کتبة ّبی دسیبفتی 

حسبة خَد ثِ الصم است توبهی کتبثْبی کِ ًضد خَد داسیذ سا ثِ کتبثخبًِ ّب تحَیل دّیذ صیشا ثشای تبییذ 

 توبهی کبست ّبی اهبًت خَد ٍ ّوچٌیي کبست ػضَیت خَد ًیبص داسیذ

 هشاجؼِ ثِ کتبثخبًِ هجذا 

الصم است اثتذا ثِ کتبثخبًِ ی هجذا خَد هشاجؼِ ًوبییذ ٍ کبست ّبی اهبًت خَد سا تحَیل کتبثخبًِ خَد 

 دّیذ, پس اص تبییذ اعالػبت ضوب تَسظ کتبثخبًِ هجذا هی تَاًیذ ثِ تکویل اعالػبت خَد ثپشداصیذ. 



عشح جذیذ ًیض ثِ ػٌَاى کبست تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ کبست ػضَیت خَد سا ًگبُ داسیذ, صیشا کِ ایي کبست دس 

 ضوب دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

 ٍسٍد ثِ سبیت سْبم 

هشاجؼِ ًوبیذ. ثب ٍسٍد ثِ ایي آدسس صفحِ صیش ًوبیص دادُ خَاّذ  saham.irandoc.ac.irآدسس ایٌتشًتی 

 ضذ.

 

 

 ضشٍع فشایٌذ ثجت ًبم 

سا ثِ جبی ًبم کبسثشی ٍ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ خَد سا ثجبی سهض دس صفحِ  ػضَیت کبسثشاى لذین ثبیذ ضوبسُ کبست

کلیک ًوبیٌذ. دس ایي صَست فشم صیش ًوبیص دادُ  "ٍسٍد"فَق ٍاسد ًوبیٌذ. پس اص دسج اعالػبت ثش سٍی دکوِ 

 ًبم سػبیت فشهبییذ.ًکبت صیش سا دس تٌظین فشم ثجت خَاّذ ضذ.

 ًوبییذ. اعالػبت ستبسُ داس حتوب ثبیذ تکویل ضًَذ.اعالػبت دسخَاستی دس فشم سا تکویل  .1



کلوِ ثبضذ ٍ ًیض لجال دس سیستن ثجت  6ًبم کبسثشی ثبیذ حذالل داسای ًبم کبسثشی خَد سا ٍاسد ًوبییذ.  .2

ًطذُ ثبضذ, پس لغفب دس صَست دسیبفت خغبیی هجٌی ثش صحیح ًجَدى ًبم کبسثشی اص ًبم کبسثشی دیگشی 

 .استفبدُ ًوبییذ

الکتشًٍیکی خَد سا صحیح ٍاسد ًوبییذ صیشا دس تکویل هشاحل ثجت ًبم الصم است ثِ صٌذٍق پست پست  .3

الکتشًٍیکی خَد هشاجؼِ ًوبییذ. تَجِ داضتِ ثبضیذ دس صَست ػذم دسیبفت ایویل هی تَاًیذ ثب ٍسٍد ثِ 

ام ثِ اسسبل هجذد سبیت )ثب استفبدُ اص ًبم کبسثشی ٍ سهض ػجَسی کِ دس ّویي فشم ٍاسد کشدُ ایذ (, الذ

 ایویل ًوبییذ.

 کلوِ ثبضذ 6سهضػجَس هی ثبیست حذالل حبٍی  .4



 

کلیک ًوبییذ. دس صَست ٍسٍد صحیح اعالػبت پیبم صیش ًوبیص دادُ خَاّذ  "ثجت ًبم "دس پبیبى ثش سٍی دکوِ

 ضذ.



 

 تبییذ پست الکتشًٍیکی ثجت ًبم 

اص سبهبًِ غذیش ثِ ضشح صیش ثشای ضوب اسسبل ضذُ ثِ صٌذٍق پست الکتشًٍیکی خَد هشاجؼِ ًوبییذ. یک پیبم 

 است ٍ الصم است ثشای تکویل فشایٌذ ثجت ًبم ثش سٍی لیٌک اداهِ ثجت ًبم کلیک ًوبییذ.

 

  الحبق ػکس 

ضَد. جْت تکویل فشایٌذ فشم صیش جْت الصبق ػکس ًوبیص دادُ هی "ثجت ًبم  لیٌک اداهِ" ثب کلیک ثش سٍی 

 اًجبم دّیذ.ثجت ًبم هشاحل صیش سا 

 

  ِکلیک ًوبییذ "اًتخبة فبیل"ثش سٍی دکو 

 .هسیشی سا کِ تصَیش ضوب دس سایبًِ ضوب لشاس داسد سا ٍاسد ًوَدُ ٍ ػکس سا اًتخبة ًوبییذ 



 
 ِثش سٍی دکو" open" کلیک ًوبییذ 

  ُثش سٍی دکوِ ثبسگزاسی کلیک ًوبییذ.دس فشم ثبص ضذ 

 

  ًِدّذ.تصَیش ضوب سا ثِ صَست صیش ًوبیص هیدس صَست هَفمیت آهیض ثَدى سبهب 

 



  ثش سٍی دکوِ ثجت ػکس کلیک ًوبییذ.دس فشم فَق 

 

 دس ایي هشحلِ اص  .پس اص ثجت ػکس ضوب هی ثبیست حسبة کبسثشی خَد دس سبهبًِ هبلی سا هطخص کٌیذ

ضوب ّضیٌِ ای دسیبفت ًوی ضَد ٍ ایي حسبة دس آیٌذُ ثشای تشاکٌص ّبی هبلی ضوب ضبهل خسبسات ٍ ... 

 هَسد استفبدُ لشاس خَاّذ گشفت

 

 ًبم دس سیستن هبلیثجت 

ی جْت تکویل ثخص هبلی فشایٌذ ثجت ًبم، الصم است یک ًبم کبسثشی ٍ سهض دس سشٍیس هبلی داضتِ ثبضیذ. ثشا

 کلیک ًوبییذ. "لیٌک ثجت ًبم دس سشٍیس هبلی"ٍسٍد ثِ سشٍیس هبلی ثش سٍی 

 



 

 .هشاحل سبخت ًبم کبسثشی ٍ سهض سا تب اًتْب اًجبم دّیذ 

  کلوِ داضتِ ثبضذ6دس ایي لسوت ًبم کبسثشی ثبیذ حذالل 

  ّوچٌیي ثبیذ حذالل ضبهل یک کبساکتش غیش هتٌی کلوِ ای ثبیذ ثبضذ 6سهض ػجَس ًیض حذالل ٍ

  #, @, * و ... باشد.هبًٌذ !, 

  سَال اهٌیتی ٍ پبسخ آى ّش هتٌی هی تَاًذ ثبضذ. کبسثشد ایي دٍ هَسد صهبًی است کِ سهض ػجَس

خَد سا فشاهَش کشدُ ثبضیذ کِ دس آى صَست هی تَاًیذ ثب استفبدُ اص ایي دٍ سهض خَد سا ثبصیبثی 

 کٌیذ

 ً.بم کبسثشی سبختِ ضذُ سا دس فشم صیش ٍاسد ًوبییذ 

 



  ِکلیک ًوبییذ. دس صَست هَفمیت آهیض ثَدى پیبم صیش ًوبیص دادُ خَاّذ  "ثجت دس سیستن"ثش سٍی دکو

 ضذ.

 

 حسبة ضوب فؼبل است ٍ ضوب اص ایي پس هی تَاًیذ ثب ًبم کبسثشی ٍ سهضػجَس خَد ٍاسد حسبة خَد ضَیذ 

 

 

  



 استفاده از کتاب درخواست-2

کبسثش ثِ هٌظَس دسیبفت کتبة الصم است اثتذا دسخَاست خَد سا ثِ کتبثخبًِ همصذ اسسبل ًوبیذ. پس اص اسسبل 

ًوبیذ. کبسثش ثب کتبثذاس کتبثخبًِ همصذ ًسجت ثِ پبسخگَیی ثِ دسخَاست کبسثش الذام هیهوکي است دسخَاست 

لی هوکي است کتبثذاس ّیچ ٍلت ثِ ایي دسخَاست ٍ هی ضَدغ الذام کتبثذاس اص ٍضؼیت هَجَد ثَدى کتبة هغل

ًوبیذ. هیجْت دسیبفت کتبة ثِ کتبثخبًِ همصذ هشاجؼِ  جَاثی ًذاسد لزا کبسثش هی تَاى پس اص اسسبل دسخَاست

 خَد سا ثِ کتبثذاس اسائِ ًوبیذ ٍ کتبة دسخَاست ضذُ سا دسیبفت ًوبییذ. الصم است کبست ػضَیت 

 هشاحل اسسبل دسخَاست ٍ ًیض هطبّذُ پبسخ آى ثِ ضشح صیش هی ثبضذ: 

 ارسال درخواست -2-1

  ٌِاسسبل  <استفبدُ اص کتت <دسخَاست جبیبثی هٌبثغ"ثِ سیستن ٍاسد ضذُ ٍ اص هٌَی اصلی ثش سٍی گضی

 کلیک ًوبییذ. "دسخَاست

 

سا تکویل ًوَدُ ٍ ثش سٍی دکوِ  همصذ ِدس فشم صیش اعالػبت هشثَط ثِ ًبم کتبة استبى ضْش داًطگبُ ٍ کتبثخبً

 اسسبل کلیک ًوبییذ.



 

 .دس صَست هَفمیت آهیض ثَدى فشایٌذ پیبم صیش سا هطبّذُ خَاّیذ ًوَد 

 

 مشاهده پاسخ درخواست-2-2

دس صَست پبسخ دادى کتبثذاس کتبثخبًِ همصذ ثِ دسخَاست ضوب، ًتیجِ دس ثخص هطبّذُ پبسخ دسخَاست لبثل 

دسخَاست جبیبثی "گضیٌِ  ثش سٍی ثَد ثشای ایي هٌظَس ثِ سیستن ٍاسد ضذُ ٍ اص هٌَی اصلیهطبّذُ خَاّذ 

 کلیک ًوبییذ. "ّبهطبّذُ پبسخ دسخَاست<استفبدُ اص کتت<هٌبثغ

 



 استفاده از سایر منابع-3

داضتِ ثبضٌذ. دس  ای اص سبیش هٌبثغ کتبثخبًِ ًیض دستشسیتَاًٌذ ػالٍُ ثش هٌبثغ کتبثخبًِکبسثشاى سبهبًِ غذیش هی

تَاًذ ضَد ٍ کبسثش هیٌّگبم اًتخبة کتبثخبًِ همصذ فْشست سبیش هٌبثغ جْت اًتخبة ثِ کبسثش ًوبیص دادُ هی

تبثخبًِ همصذ اسسبل ًوبیذ ٍ هٌتظش پبسخ کتبثذاس دسخَاست استفبدُ اص خذهت یب خذهبت اسائِ ضذُ سا ثِ ک

 کتبثخبًِ همصذ ثوبًذ.

 ارسال درخواست -3-1

  الصم است کبسثش ثِ سیستن ٍاسد ضذُ ٍ اص هٌَی اصلی ثش سٍی گضیٌِ  ،استفبدُ اص سبیش هٌبثغجْت

   کلیک ًوبیذ. "اسسبل دسخَاست<دسیبفت خذهبت دیگش<دسخَاست جبیبثی هٌبثغ"

 

 ٍ ُکلیک  "هشحلِ ثؼذ"کتبثخبًِ همصذ سا اًتخبة ًوَدُ ٍ ثش سٍی دکوِ  دس فشم صیش استبى، ضْش، داًطگب

 ًوبییذ.



 

 ضَد تٌْب کبفی است هٌجغ هَسد ًظش خَد سا دس صَست دس فشم صیش فْشستی اص هٌبثغ ثِ ضوب ًوبیص دادُ هی

ٍجَد اًتخبة کٌیذ. ثِ هٌظَس اًتخبة تٌْب کبفی است دس ستَى استفبدُ دس هشثغ هشثَط ثِ ّش هٌجغ کلیک 

ثش سٍی دکوِ  صهبًی استفبدُ اص هٌجغ سا تؼییي ًوبییذ ٍالصم است ثبصُ  ًوبییذ. پس اص اًتخبة هٌبثغ یب هٌبثغ

 کلیک ًوبییذ. "اسسبل دسخَاست"

  ثبصُ صهبًی ٍاسد ضذُ اص اّویت خبصی ثشخَسداس هی ثبضذ. پس هشالت ثبضیذ کِ صهبى ضشٍع ثبصُ اص

 صهبى پبیبى آى جلَتش ًجبضذ ٍ ّچٌیي ثبصُ هشثَط ثِ گزضتِ ًجبضذ.

 هؼٌی هی ثبضذ کِ ضوب هی خَاّیذ دس ایي ثبصُ صهبًی اص اهکبًبت  ثبصُ صهبًی ٍاسد ضذُ ثِ ایي

 کتبثخبًِ ای استفبدُ کٌیذ.

 

 .دس صَست صحیح ثَدى ٍسٍد اعالػبت ضوب پیبهی ثِ ضکل صیش ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ 



 

 مشاهده پاسخ درخواست-3-2

سا اًجبم دّذ. جْت استفبدُ اص  ّبی غیش کتبة الصم است کبسثش هشاحل صیشهطبّذُ ٍضؼیت دسخَاست ثِ هٌظَس

ّب ثِ ضشح صیش هٌبثغ کبسثش ثبیذ ثِ ّوشاُ کبست ػضَیت ثِ کتبثخبًِ همصذ هشاجؼِ ًوبیذ. هشاحل هطبّذُ پبسخ

 ثبضذ.هی

  ٌِهطبّذُ <استفبدُ اص کتت<دسخَاست جبیبثی هٌبثغ"ثِ سیستن ٍاسد ضذُ ٍ اص هٌَی اصلی ثش سٍی گضی

 یذ.کلیک ًوبی "ّبپبسخ دسخَاست

 

 ضَدّب ثِ ضکل صیش ًوبیص دادُ هیفْشستی اص پبسخ 

 



 فرایندهای کارت-4

ّب، اػالم ّب هشثَط ثِ هطبّذُ کبستّبی هشتجظ ثب کبست دس ایي ثخص هؼشفی ضذُ است. ایي فؼبلیتکلیِ فؼبلیت

 کبست ػضَیتِ ثبضذ. کلیِ خذهبت دس سیستن غذیش تٌْب اص عشیك اسائّب هیگن ضذى ٍ اػالم پیذاضذى کبست

 گیشد. دس اداهِ ًسجت ثِ هؼشفی فشآًیذّبی فَق پشداختِ ضذُ است.صَست هی

 مشاهده کارتها-4-1

ضوبسُ ّبی آى ثبضذ هی ثِ صَست هجبصی کبست اهبًت تؼذادی حمیمی کبستْبی اػضب ضبهل یک کبست ػضَیت

ثِ ػٌَاى گیشًذُ کتبة ثجت ضَد یک کبست اهبًت . ثشای تحَیل کتبة الصم است ّب ثش کبست ػضَیت دسج ضذُ

 کِ ایي کبس تَسظ هسئَل کتبثخبًِ اًجبم هی ضَد ٍلی ضوب هی تَاًیذ ٍضؼیت کبست ّبی خَد سا هطبّذُ کٌیذ.

  کلیک ًوبییذ.  "ّبٍضؼیت کبست<کبستْب "اص هٌَی اصلی  ثش سٍی گضیٌِثب ٍسٍد ثِ سیستن 

 

 ّبی تَاًیذ اص ٍضؼیت کبستلسوت ٍضؼیت کبست هی ضَد. دسّب ثِ ضکل صیش ًوبیص دادُ هیفْشست کبست

 خَد هغلغ ضَیذ.

 



 گم شدن کارت-4-2

سا اًجبم دادُ ٍ سپس هشاحل صیش سا  2-4دس صَست گن ضذى کبست الصم است کلیِ هَاسد ػٌَاى ضذُ دس ثخص 

 .اجشا ًوبییذ

 کلیک ًوبییذ."  "دس فْشست ًوبیص دادُ ضذُ ثش سٍی آیکي 

 

  کلیک ًوبییذ. "اػالم گن ضذى "دادُ ضذُ ضوبسُ کبست سا چک کشدُ ٍ ثش سٍی دکوِدس فشم ًوبیص 

 

 

 

 .دس صَست تکویل فشایٌذ پیبم صیش ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ 

 

 

  ایي کبس ثبػث هی ضَد کِ توبهی کبست ّبی ضوب غیشفؼبل ضَد ٍ اص سَء اص کبست ّبی ضوب تَسظ

 افشاد دیگش جلَگیشی هی کٌذ.



 کارتپیدا شدن -4-3

سا اًجبم دادُ ٍ سپس هشاحل صیش سا  2-4دس صَست پیذا ضذى کبست الصم است کلیِ هَاسد ػٌَاى ضذُ دس ثخص 

 اجشا ًوبییذ.

  ٌِکلیک ًوبییذ."  "دس فْشست ًوبیص دادُ ضذُ ثش سٍی گضی 

 

 کلیک ًوبییذ. "اػالم پیذا ضذى "دس فشم ًوبیص دادُ ضذُ ثش سٍی دکوِ

 

 

 

 

 

 

 

 



 حسابوضعیت  -5

الصم ثِ  ّبی هبلی دس ثخص ٍضؼیت حسبة هطبّذُ ًوبیذ.تَاًذ ٍضؼیت هبلی خَد سا ثِ تفکیک تشاکٌصکبسثش هی

تَضیح دادُ ضذُ  1-1رکش است ػولیبت پشداخت اص عشیك سشٍیس هبلی لبثل اًجبم است کِ ًوًَِ آى دس ثخص 

 .الصم است هشاحل صیش سا اًجبم دّذ هطبّذُ ٍضؼیت حسبةثشای است. 

  ٌِکلیک  "هطبّذُ ٍضؼیت حسبة"ثِ سیستن ٍاسد ضذُ ٍ جْت ٍسٍد ثِ ثخص ٍضؼیت حسبة ثش سٍی گضی

 ًوبییذ.

 

 ّبی خَد هغلغ ضَیذ.تَاًیذ اص ٍضؼیت پشداختدس فْشست ًوبیص دادُ ضذُ هی 

 

  



 کتابهای دریافتی -6 

ٍ تحَیل دادُ ٍ کتبثْبیی کِ دس اهبًت داسد  ّبی هفیذی اص کتبثْبیی کِ لجال ثِ اهبًت ثشدُتَاًذ گضاسشکبسثش هی

 ثِ دست آٍسد ثشای ایي هٌظَس الصم است هشاحل صیش سا اًجبم دّذ

 .ثِ سیستن ٍاسد ضذُ ٍ دس هٌَی اصلی ثش سٍی گضیٌِ کتبثْبی دسیبفتی کلیک ًوبییذ 

 

 ذى کتبثْب اعالع ًٍ تبسیخ ثبصگشدا ًذىتَاًیذ اص ٍضؼیت کتبة، هْلت ثبصگشدادس فْشست ًوبیص دادُ ضذُ هی

 یبثیذ

 

  



 اعالم گم شدن کتاب-6-1

کبسثش هیتَاًذ ثذٍى هشاجؼِ هستمین ثِ کتبثخبًِ همصذ کتبثذاس کتبثخبًِ سا اص گن ضذى کتبثی کِ ثِ اهبًت گشفتِ 

 .دّیذهغلغ سبصد. ثشای ایي هٌظَس الصم است هشاحل صیش سا اًجبم 

 ٌَی اصلی ثش سٍی گضیٌِ کتبثْبی دسیبفتی کلیک ًوبییذ. ثِ سیستن ٍاسد ضذُ ٍ اص ه 

 

 

  کلیک ًوبییذ."  "دس فْشیت ًوبیص دادُ ضذُ ثش سٍی آیکي 

 

 ِکلیک ًوبییذ. "اػالم گن ضذى  "دس صَست صحیح ثَدى ًبم کتبة ثش سٍی دکو 

 

 ضَددس پبیبى پیبهی ثِ ضشح صیش ًوبیص دادُ هی 

 



 تسویه حساب-7

ثبضذ. ثشای اجشای ایي فشایٌذ الصم است کبسثش ّیچ هٌضلِ پبیبى ػضَیت دس سیستن غذیش هیتسَیِ حسبة ثِ 

کتبثی هفمَد ًکشدُ ٍ یب دس اهبًت ًذاضتِ ثبضذ ٍ توبهی ثذّکبسیْب ٍ خسبستْب سا ثِ پژٍّطگبُ پشداخت ًوَدُ 

 ثبضذ. دس ایي صَست کبسثش ثشای تسَیِ حسبة الصم است هشاحل صیش سا اًجبم دّذ.

 وبهی کتبة ّبی خَد سا ثِ کتبثخبًِ ّب تحَیل دّذت 

 توبهی ثذّی ّبی خَد سا دس سیستن هبلی پشداخت کٌذ 

 ثِ سیستن ٍاسد ضذُ ٍ دس هٌَی اصلی ثش سٍی گضیٌِ تسَیِ حسبة کلیک ًوبییذ. 

 

  ِکلیک ًوبییذ. "دسخَاست تسَیِ حسبة"دس فشم ًوبیص دادُ ضذُ ثش سٍی دکو 

  

  الصم است سهض ػجَس خَد سا دس کبدس هشثَعِ ٍاسد ًوبییذ. سهض ػجَس ّوبى سهض ٍسٍد ثِ جْت تکویل فشایٌذ

 ضَیذ.سیستن است کِ ثب استفبدُ اص آى ثِ سیستن ٍاسد هی



 

 ضَد.دس صَست صحیح ثَدى اعالػبت ٍاسد ضذُ پیبهی ثِ ضکل صیش ًوبیص دادُ هی

 

 


