راﻫﻨﻤـــﺎ
ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ 1400
)ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز(

ﺣﺘﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد:
(1
(2
(3

(4
(5
(6

(7
(8

دارﻧﺪه ﮐﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ/ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرت ،رﺳﺎﻟﺖ ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻗﻮاﻣﯿﻦ و اﻧﺼﺎر
اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ورود ﻣﺘﻮاﻟﯽ رﻣﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﮐﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا
ﭘﯿﺶ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ از وﺟﻮد اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری )ﺑﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ( ﺑﺮ روی ﮐﺎرت اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺻﻮرت
اﻣﮑﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ ﻫﺎی رﻣﺰﺳﺎز ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن در ج ﺷﺪه در ﭘﯿﺎﻣﮏ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺬر ﺷﺪه اﺳﺖ،
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺪد رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ارﺳﺎل ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺮار
رﻣﺰ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺻﺮﻓﺎ از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎدر دوره اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﮐﺎرت ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ روی ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
دﻗﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮان رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ درﮔﺎه
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه را در درﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد ﻟﺬا رﻣﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﺎ از رﻣﺰﺳﺎز ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺑﺎ زدن
دﮐﻤﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﻣﺰ ﺑﺮ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﺬ ﮔﺮدد.
از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺘﯽ در دوره اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ دوﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدد و ﺣﺘﻤﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ در دوره اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻣﺰ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
در اﺑﺘﺪا از اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم" ،روی دﮐﻤﻪ "اداﻣﻪ" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و آن را در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﺗﮑﺮار رﻣﺰ ﻋﺒﻮر وارد ﮐﻨﯿﺪ و دﮐﻤﻪ "اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ" را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ و اﯾﻦ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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1

اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺑﻌﺪ از زدن دﮐﻤﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ درآن ،ﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه را در ﻓﯿﻠﺪ ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ
و دﮐﻤﻪ اداﻣﻪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﮐﺪ ﺗﺄﻴﻳﺪی ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﮐﺪ را داﺧﻞ ﻓﯿﻠﺪ

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ،وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره
ﮐﺎرتﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی آن را در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﺷﺪه
وارد ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰ ﯾﻨﻪ "ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﮐﺎرت
ﻣﻮاﻓﻘﻢ" ،دﮐﻤﻪ اداﻣﻪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ اداﻣﻪ وارد ﺻﻔﺤﻪای ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﮐﺎرت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر دﮐﻤﻪ ,اداﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ,
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ را ، cvv code2وارد ﺻﻔﺤﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ دﮐﻤﻪ اﺣﺰار ﻫﻮﯾﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ .
)ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎﭘﺮک وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد(.

ورود
در ﺻﻔﺤﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮری ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و دﮐﻤﻪ ورود را ﺑﺰﻧﯿﺪ .
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ ،از ﮔﺰﯾﻨﻪ "رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ام" اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اداﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت و رﮐﻮردﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮﺷﺪه در راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ
و ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
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ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ،ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداز ﯾﻢ :

ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم داوﻃﻠﺐ در ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .
روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ 13.ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮم ﻫﺎ ،واردﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ "اﺟﺒﺎری" دارﻧﺪ ،اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

1

ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻓﯿﻠﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،اﺳﺘﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اداﻣﻪ ،ﺷﻬﺮ و ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ
را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .

 2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ﺷﻤﺎ از
ﭘﯿﺶ واردﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی "ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ" و "ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ" را ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ُﭘﺮﮐﻨﯿﺪ.
در ﻓﯿﻠﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،روز ،ﻣﺎه و ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪی ،ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی "اﺻﻠﯽ" ﯾﺎ
"اﻟﻤﺜﻨﯽ" را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ در ﻓﯿﻠﺪ ﺑﻌﺪی وارد ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
در اداﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﯿﻠﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد و ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن را در ﻓﯿﻠﺪ ﺗﻮﺿﯿﺎﺣﺎت آﺧﺮ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ.
روی ﻓﯿﻠﺪ دﯾﻦ/ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ
در ﻓﯿﻠﺪ "ﺗﻠﻔﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی" ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ .

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
روی ﻓﯿﻠﺪ ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ،ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را در ﻓﯿﻠﺪ "ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ" وارد ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﻓﯿﻠﺪ ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮی و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا را دارﯾﺪ از ﺑﯿﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺪ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ذﺧﯿﺮه و اداﻣﻪ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 3ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ داوﻃﻠﺐ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺐ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ وارد آن ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را

وارد ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺗﺐ ﻗﺒﻠﯽ آدرس ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺸﻮر و ﺳﭙﺲ وارد ﮐﺮدن
آدرس و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﯿﺪ و در
اداﻣﻪ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ روی ﺗﺐ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ
را در ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ذﺧﯿﺮه و اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 4وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ و رواﻧﯽ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮح ﻧﻮاﻗﺺ ﺷﻨﻮاﯾﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ذﺧﯿﺮه و اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 5ﺑﺴﺘﮕﺎن داوﻃﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ روی ﻋﻼﻣﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ.
واردﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 ،ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ,ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ زدن ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺣﯿﺎت ،ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ،ﺗﺎر ﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻧﺎم،
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻧﺎم ﭘﺪر ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ را وارد ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﺴﻮﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وارد ﮐﺮدن
ﮐﺪﻣﻠﯽ و ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻓﺮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺷﻐﻞ
و ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،دﯾﻦ/ﻣﺬﻫﺐ،
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ،
و ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ او ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن،
اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدد و
ﺳﭙﺲ روی ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺬف ﻫﺮ ﻣﻮرد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ زدن ﻋﻼﻣﺖ  ،آن را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺣﻮزوی ،ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ُﭘﺮﮐﻨﯿﺪ.در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آن

ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
درج ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ذﺧﯿﺮه و اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 6ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻓﯿﻠﺪ ،ﻧﻮع ﻣﺪرک را از ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن
ﻣﺪرک را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،اﺳﺘﺎن
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻧﻮع ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن آدرس ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ذﺧﯿﺮه و
اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 7ﺳﻮاﺑﻖ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﻨﺞ ﺗﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺗﺐ ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺎده  32ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﻮراﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮔﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﺮروی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺗﯿﮏ ﺷﻐﻞ
ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ
ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل،ﮐﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر و ﮐﻪ ﺗﺎ
آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ را
ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﻪ ذﺧﯿﺮه و اداﻣﻪ،ﺗﺐ ﺑﻌﺪی
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
دادن ﺗﺐ ﺑﻌﺪ وارد آن ﺷﻮﯾﺪ.ﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪارم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.در ﻏﯿﺮ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻮرت روی
در اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﺣﺰب ،ﮔﺮوه ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺳﻤﺖ ،ﻧﻮع ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎری
و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪت ﻫﻤﮑﺎری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ
را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺐ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪارم را
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت روی
اﺑﺘﺪا ﻧﻮع اﺗﻬﺎم ﺳﭙﺲ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رای ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻊ دادﮔﺎه را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را وارد ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰ ﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ذﺧﯿﺮه و اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺗﺐ ﺑﻌﺪی ،ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داوﻃﻠﺐ ﻧﺎم دارد
اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪارم را ﺑﺰﻧﯿﺪ ،در
ﭼﭗ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻮع
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت روی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،ﻧﺎم ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻌﺪی ﺷﻮﯾﺪ.
ﺗﺐ ﺑﻌﺪی ،ﺳﻮاﺑﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻗﺎﻣﺖ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪارم را ﺑﺰﻧﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
روی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ،ﻧﻮع
اﻗﺎﻣﺖ اﻗﺎﻣﺖ ،دﻟﯿﻞ اﻗﺎﻣﺖ ،ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ
را ﺑﺰﻧﯿﺪ .دﮐﻤﻪ ذﺧﯿﺮه و اداﻣﻪ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ

 8ﻣﺪارک
در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ده ﺗﺎﯾﯽ از ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داوﻃﻠﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه،
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺐ  ،روی آﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺳﭙﺲ
ﻧﻮع ﻣﺪرک راﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ،ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺮح ﻣﺪرک
را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 100
ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ دﮐﻤﻪ ذﺧﯿﺮه و اداﻣﻪ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ.
9

ارﺳﺎل

آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺐ ،ﺗﺐ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺪ را ﻓﺸﺎر داده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﻮﯾﺪ.ﮐﺪ ارﺗﺒﺎط ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد را وارد و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از در ﯾﺎﻓﺖ

ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺣﺎوی ﭘﯿﺎم » ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ

اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ « ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺲ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﻴﻳﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی اﺗﻤﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺗﺎ زﻣﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم
” ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺗﺎﻴﻳﺪ ﺷﺪ“ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﺪاول
آﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن وی ﭘﯽ ان ) ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ( در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ
و ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد؟
ﺑﻠﻪ؛ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از وی ﭘﯽ ان
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

آﯾﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
در ﻣﺮاﺣﻞ ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ،اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ؛ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺛﯿﺖﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اپ و دﺳﮑﺘﺎپ وﺟﻮد
دارد؟
ﺧﯿﺮ؛ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺧﯿﺮ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی/ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرت،
رﺳﺎﻟﺖ ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻗﻮاﻣﯿﻦ و اﻧﺼﺎر ،اﻣﮑﺎن
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪن ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
روی دﮐﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ
را ﻣﺠﺪدا ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻌﺪد از رﻣﺰ دوم ارﺳﺎلﺷﺪه وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ؛ از رﻣﺰ دوم ارﺳﺎلﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد.

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺖ و اﻧﺪازه ای
ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﺮد؟
ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮﻣﺖ  jpgو ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  100ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﯾﺖ
ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺪارک را از ﻗﺒﻞ اﺳﮑﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ(.
آﯾﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﻣﺪارک وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻠﻪ؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ،ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه،
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﮑﻦ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﺪاول
آﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ؟
ﺧﯿﺮ؛ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﺣﺬف ﮐﻨﻢ؟
ﺧﯿﺮ؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎﻴﻳﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ،در ﺟﺮﯾﺎن اداﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮم؟
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﯾﺮادات در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺛﺒﺖﺷﺪه داوﻃﻠﺐ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و در ﺑﺨﺶ »ﭘﯿﺎمﻫﺎ« ،ﻣﻮاردی
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح دارد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد اﯾﺮادات در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارﺳﺎل
ﺷﺪه ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻢ؟
در ﺑﺨﺶ »ﭘﯿﺎمﻫﺎ« ،اﯾﺮادات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﺷﺪه داوﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد .داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮادات را ﺧﻮاﻧﺪه و در ﺑﺨﺶ
»ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ« ،ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه را اﺻﻼح ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺪدا ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﭼﮕﻮن ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد؟
در ﺑﺨﺶ »ﭘﯿﺎمﻫﺎ« ،اﮔﺮ ﭘﯿﺎم »داوﻃﻠﺐ ﮔﺮاﻣﯽ؛ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ «.درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ،
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه را رﻓﻊ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮ ﯾﻖ
ﺷﻤﺎره  84867777-021ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

