ساٌّوای ساهاًِ ػضَیت خاًِ واسگش
ػضَ جذیذ بشای ثبت ًام ایٌتشًتی بایذ اص بخش ػضَیت جذیذ هشاحل صیش سا بشای ثبت ًام طی وٌذ:

 -1ثبت و بزرسی اطالعبت :
دس ایي هشحلِ ًام ً ،ام خاًَادگی  ،وذ هلی  ،شواسُ شٌاسٌاهِ ٍ ًام پذس ػضَ جذیذ دسج هی شَد ؛ دس طَستی وِ اطالػات
ٍاسد شذُ لبال دس سیستن ثبت ًشذُ باشذ ؛ بِ هشحلِ دٍم خَاّین سفت؛ دس غیش ایي طَست بایستی ػضَ ٍاسد پٌل اختظاطی
خَد شَد ٍ توذیذ ػضَیت سا اًجام دّذ دس ًْایت پس اص تىویل اطالػات بش سٍی گضیٌِ ادامه دس پاییي طفحِ ولیه ًواییذ.

 -2انتخبة نوع کبرت و ثبت اطالعبت فزدی:
دس ایي هشحلِ ؛ ًَع واست دسخَاستی ػضَ جذیذ ٍ اطالػات َّیتی دس خَاستی دس ساهاًِ سا ثبت ٍ سپس بش سٍی دووِ ادامه
ولیه ًواییذ

 -3ثبت اطالعبت محل کبر و منشل:
دس ایي هشحلِ اطالػات هحل واس ٍ هٌضل ػضَ جذیذ سا ٍاسد ًوَدُ ٍ سپس بش سٍی دووِ ادامه ولیه ًواییذ.

 -4ببرگذاری مذارک عضو:
دس ایي هشحلِ تظَیش واست هلی ؛ تظَیش پشسٌلی ٍ طفحِ اٍل دفتشچِ بیوِ باسگزاسی هی شَد.

 ػىس پشسٌلی  3*4یا  6*4وِ دس سال جاسی گشفتِ شذُ ٍ توام سخ سًگی باشذ ٍ با فشهت  jpgبا ویفیت  dpi 150اسىي شَد. اًذاصُ ػىس پشسٌلی اسىي شذُ حذاوثش  120* 150پیىسل باشذ. تظَیش واست هلی حذاوثش  600*400پیىسل ٍ تظَیش دفتشچِ بیوِ حذاوثش  900*500پیىسل باشذ. حجن فایل ػىس رخیشُ شذُ ًبایذ اص  100ویلَبایت بیشتش باشذ. -حاشیِ ّای صایذ ػىس بایذ حزف گشدد ٍ ػىس بایذ ٍاضح هشخض ٍ فالذ هْش هٌگٌِ ٍ لىِ باشذ.

 -5پیش نمبیش اطالعبت:
دس ایي هشحلِ اطالػات ثبت شذُ باسدیگش تَسط ػضَ باصبیٌی ٍ دس طَست طحت اطالػات ؛ دووِ تاییذ صدُ شَد.

 -6پزداخت اینتزنتی:
دس ایي هشحلِ ؛ اطالػات ّضیٌِ ػضَیت ًوایش دادُ هی شَد ٍ پس اص تاییذ دووِ پشداخت ایٌتشًتی صدُ هی شَد ٍ ٍاسد دسگاُ
پشداخت ایٌتشًتی شذُ ٍ ػضَ بایستی با استفادُ اص واست ػضَ شتاب ٍ سهض دٍم ( ایٌتشًتی ) ّضیٌِ ػضَیت خَد سا پشداخت
ًوایذ.
 -7بزگشت اس پزداخت:
دس طَست پشداخت هَفك حك ػضَیت ؛ پیغام هَفمیت آهیض پشداخت حك ػضَیت ًوایش دادُ هی شَد.
دس طَست پشداخت ًاهَفك حك ػضَیت ؛ ػضَ هی تَاًذ با ٍسٍد بِ داخل پٌل اختظاطی خَد ؛ هجذدا الذام بِ پشداخت حك
ػضَیت خَد ًوایذ .حذاوثش صهاًی وِ ػضَ فشطت داسد حك ػضَیت خَد سا پشداخت ًوایذ ؛ حذاوثش یه هاُ پس اص ثبت
اطالػات هی باشذ دس غیش ایي طَست اطالػات ثبت شذُ اص سیستن حزف خَاّذ شذ.
 -8تبییذ مذارک:
ػضَ جذیذ بایستی هٌتظش تاییذ هذاسن خَد باشذ تا وذ ػضَیت بِ ایشاى تخظیض یابذ .ػالٍُ بش اسسال پیاهه بِ ػضَ پس اص
تاییذ هذاسن یا ػذم تاییذ هذاسن ؛ ػضَ هی تَاًذ با ٍسٍد بِ پٌل اختظاطی خَد ؛ ٍضؼیت ػضَیت خَد سا پیگیشی ًوایذ.

-9چبپ کبرت عضویت:
پس اص تاییذ هذاسن ؛ ػضَ هی تَاًذ اص داخل پٌل اختظاطی خَد اص ٍضؼیت چاپ واست ػضَیت خَد هطلغ شَد.
توجه داشتیذ ببشیذ پس اس تکمیل ثبت نبم اینتزنتی و تبییذ مذارک توسط مسئول مزبوطه کبرت عضویت بزای
شمب به ادرس اعالمی در سبمبنه پست خواهذ شذ

مذارک مورد نیبس:
-1تظَیش طفحِ اٍل دفتشچِ بیوِ
 -2تظَیش واست هلی
-3تضَیش ػىس پشسٌلی 3*4
 -4پشداخت حك ػضَیت
ّوچٌیي افشاد با دفتشچِ بیوِ ّای ریل اهىاى ػضَیت سا داس هی باشٌذ:
-1بیوِ شذگاى اجباسی  ،ساًٌذگاى ٍ واسگشاى ساختواًی وِ اص طشیك ساصهاى تاهیي اجتواػی بیوِ شذُ اًذ.
-2بیوِ شذگاى طٌذٍلْای خاص ًظیش ششوت ًفت  ،اداسُ بشق  ،شْشداسی  ،باًىْا  ،طذا ٍ سیوا ٍ ًظایش آى .
خواهشمند است تصاویر کارت ملی،کارت عضویت،تصویر عکس پرسنلی خود را مطابق با نمونه قرار گرفته ارسال بفرمایید

توجه:
سایش بیوِ شذگاى ساصهاى تاهیي اجتواػی ًظیش صًاى خاًِ داس ًَ ،یسٌذگاى ٍ ٌّشهٌذاى  ،اختیاسی  ،حشفِ ٍ هشاغل آصاد  ،بسیجیاى  ،لالیبافاى  ،بیوِ سالهت ایشاًیاى  ،بیوِ ساصهاى
خذهات دسهاًی ٍ ًیشٍّای هسلح اهىاى ػضَیت ٍ توذیذ ًذاسًذ

