
 مساحل ثبت نام دز قسعه كشی



 :كازت قسعه كشی



ثبت نام دز قسعه كشی، بس اساس دسته بندی ذكس شده 
 :دز ذيل، انجام می پريسد 

 (كساوی كٍ تا تٍ حال ثثت وام وكردٌ اوذ)كارتر عادی 1.

 اعضای سايت2.



 (كسانی كه تا به حال ثبت نام نكسده اند)كازبس عادی 



 كازبس عادی

 ٍشذٌ در صفح ٍ ٍ تخش ثثت وام از طريق دكمٍ َای در وظر گرفت يريد ت
 اصلی

 (1)مرحلٍ 



 كازبس عادی

تكميل فرم ثثت وام ومايش دادٌ شذٌ در تصًير زير. 
در تصًير زير تخشُای اجثاری تا روگ  .)تخشُايی كٍ ستارٌ دار َستىذ را حتما تايذ تكميل كىيذ

 (قرمس مشخص شذٌ اوذ
 (2)مرحلٍ 

 



 كازبس عادی

 تخش مًرد وظر  “شركت در قرعٍ كشی”پس از تكميل مشخصات فردی خًد، تا اوتخاب قسمت ، 
 .را َمان طًر كٍ در تصًير می تيىيذ، تكميل كىيذ  
 
 

 (3)مرحلٍ                             
 



 كازبس عادی

ٌي  ( مشخصات فردی ي اطالعات مرتًط تٍ كارت قرعٍ كشی)پس از تكميل تخشُای ركر شذ
 :اطميىان از صحت تمامی دادٌ َا، كذ امىيتی را تصًرت زير يارد كىيذ

 
 
 

 (4)مرحلٍ                         
 
 

 
 

  پس از ارسال فرم ثثت وام، تصًرت اتًماتيك ايميلی تٍ پست الكتريويكی ركر شذٌ در فرمتان، ارسال
شما می تًاويذ ايه رمس را تعذا از طريق پريفايل .)خًاَذ شذ كٍ رمس عثًر شما در آن ايميل يجًد دارد

 (خًد، تغيير دَيذ
 
  تًجٍ داشتٍ تاشيذ كٍ در صًرتی كٍ تخش مرتًط تٍ قرعٍ كشی را در زمان ثثت وام تكميل وكرديذ ي يا تيش

می تًاويذ ايه كار را تعذا ي از طريق پريفايل شخصی خًد،  . از يك محصًل داريذ كٍ می خًاَيذ ثثت كىيذ
 (تخش مرتًط تٍ اعضا را مطالعٍ تفرمائيذ.)اوجام دَيذ

 



 اعضای سايت



 اعضای سايت

 تا يارد كردن وام كارتری ي رمس عثًر خًد در تخش مشخص شذٌ ي زدن
، كذ امىيتی ای ظاَر می شًد كٍ تايذ آورا در كادر مرتًطٍ “ يريد”دكمٍ 

 .تىًيسيذ ي سپس يارد پريفايل شخصی خًد می شًيذ
                      ٍ  (1)مرحل

 
 

 (2)مرحلٍ 
 
 



 اعضای سايت

 شكل زير استمتفايت ظاَر ي قالة صفحٍ شخصی ، تا سايت اصلی ٍ  :ي ت



 اعضای سايت

 قسمت ٍ  .اطالعات محصًلتان را ثثت كىيذ« قرعٍ كشی»تا يريد ت



 پايان


