ًىتِ هْن:

چٌاًچِ اص ٍيٌذٍص  XPتشاي اتصال تِ سايت استفادُ هيىٌيذ ٍ دس فشم اًتخاب ٍاحذ ّيچ اطالعاتي سا هالحظِ ًويىٌيذ تشاي سفع هطىل تايستي هشاحل صيش سا طي وٌيذ
 .1دس  Internet Explorerتِ هٌَي  Toolsسفتِ ٍ  Option Internetسا اجشا ًوائيذ.
 .2تِ تة  Securityسفتِ ٍ  Security level for this zoneسا تشٍي  Medium-lowتٌظين ًوائيذ.
 .3دووِ  Default levelسا وليه ًوائيذ.

ًحَُ اًتخاب ٍاحذاصطشيك ايٌتشًت – ٍسٍد تِ سيستن آهَصش
ًىتِ هْن:



تْتش است اص هشٍسگش ايٌتشًت اوسپلَسس استفادُ گشدد.



جْت استفادُ اص ٍب سايت هذيشيت اهَس آهَصضي داًطگاُ ٍ اًتخاب ٍاحذ ايٌتشًتي ًام واستش :ضواسُ داًطجَيي هي تاضذ ٍ سهض
عثَس :ضواسُ ضٌاسٌاهِ تعشيف ضذُ است ،جْت اطويٌاى اص صحت هَاسد روش ضذُ تخصَظ ضواسُ ضٌاسٌاهِ تِ واسضٌاساى اهَس
آهَصضي داًطىذُ ّاي تاتعِ هشاجعِ فشهاييذ تا خللي دس اًتخاب ٍاحذ صَست ًگيشد



دس هحشهاًِ ًگاُ داضتي ضواسُ ضٌاسٌاهِ خَد دلت فشهاييذ.



تا هشاجعِ تِ تخص ساٌّواي سايت هي تَاًيذ اص چگًَگي اًتخاب ٍاحذ ،اطالعات وافي تذست آٍسيذ.



داًطجَياى هحتشم لطفاً دساًتخاب دسٍس دلت الصم دسخصَظ تطاتك دسٍس تا سال ٍسٍد  ،دٍسُ ٍ  ...داضتِ  ،صيشا اًتخاب گضيٌِ
ًادسست غيش لاتل حزف هي تاضذ.



دس صَست تشٍص ّشگًَِ هطىل دس سًٍذ اًتخاب ٍاحذ ايٌتشًتي تا واسضٌاساى هحتشم آهَصضي داًطىذُ ّاي هشتَطِ تواس حاصل
فشهاييذ.

ثذيْي اسز ّوکبسي ضوب داًطجَيبى هحششم ،هَجت ّشچِ ثْشش ضذى اسائِي خذهبر دس ايي ثخص خَاّذ ثَد.

هشاحل اًتخاب ٍاحذ:

 -1اثشذا ثشاي ٍاسد ضذى ثِ صفحِي اٍليِي ثجزًبم ،آدسس ايٌششًشي سا دس ًَاس آدسس هشٍسگش ٍة کبهذيَسش خَد سبيخ کٌيذ .سذس ثِ قسوز اًشخبة ٍاحذ ايٌششًشي ٍاسد ضَيذ.

 -2دس قسوز هطخص ضذُ ،هبًٌذ ضکل صيش ثشاي ٍسٍد ثِ اعالػبر ضخصي خَد ،ثشاي ثبس اٍل ٍ ثجز دسخَاسز خَد ،هغوئي ثبضيذ کِ ًَع کبسثشي ،کلوِ داًطجَ سا هطخص هي کٌذ.
اگش ايي حبلز دسسز فؼبل ًجبضذ اص اداهِي اًجبم کبس ثبصهيهبًيذ .سذس ثب ٍاسد کشدى کذ داًطجَيي خَد ٍ ٍسٍد کلوِي ػجَس هيسَاًيذ ثِ قسوز ثجزًبم ٍاسد ضَيذ .رکش ايي ًکشِ حبئض
اّويز اسز کِ کلوِي ػجَس ثشاي اٍليي اسسجبط ،ضوبسُي ضٌبسٌبهِي ّش داًطجَ هيثبضذ.

هطخصات واستشي خَد سا چه وٌيذ.

ثؼذ اص ٍسٍد ثِ سيسشن ٍ ظبّش ضذى صفحِ اصلي ديًَذ ّبيي دس سوز ساسز صفحِ
ظبّش هي ضَد .ثش سٍي اًشخبة ٍاحذ سا کليلک کٌيذ.

اًتخاب ٍاحذ
چٌبًچِ قجال ثشاي داًطجَ سَسظ اداسُ آهَصش دسٍسي جْز اًشخبة ٍاحذ ديطٌْبد
ضذُ ثبضذ ،ليسز کليِ آى دسٍس ثْوشاُ گشٍُ يب گشٍُ ّبي هشثَعِ ثشًبهِ ّفشگي ٍ
سبسيخ اهشحبى ثِ ًوبيص دسخَاّذ آهذ..ايي ليسز ثِ داًطجَکوک هي کٌذ سب ٌّگبم
اًشخبة ٍاحذ دسس هَسد ًظش خَد ثْوشاُ گشٍُ هشثَعِ سا ثشاحشي اًشخبة کٌذ

اگش چٌبًچِ دسٍس ديطٌْبدي هَسد سبئيذ ٍ دلخَاُ ضوب ًجبضذ هي سَاًيذ .دس قسوز
اًشخبة ػولکشد ٍاسد ثخص دسٍس اسائِ ضذُ ًيوسبل ضَيذٍ دسسْبي هَسد ًظش خَد

سا ثٌب ثش ًظش داًطکذُ اًشخبة ًوَدُ ٍ کذ دسسْب سا يبداضز کٌيذ.

اگش ثخَاّيذ اص سبػبر دسس ٍ سبػز اهشحبًي ٍ اسشبد هشثَعِ هغلغ ضَيذ سٍي کذ دسس کيک کٌيذ سب هٌَ صيش ظبّش ضَد .

ثؼذ هجذدا" ٍاسد ثخص اًتخاب ٍاحذ ضذُ ٍ کذ دسسْب سا ٍاسد قسوز هطبّذُ دسٍس ,کذ دسس ٍ کذگشٍُ دسس خَد سا ثِ سشسيت ٍاسد کٌيذ.الصم ثِ رکش اسز کِ ايي دسٍس دس ليسز
دسٍس هَسد ًظش اضبفِ هيطًَذ ثبيذ ثذاًيذ ضوب ٌَّص ثجز ًْبئي ًکشدُ ايذ ٍ سب صهبًي کِ ثجز ًْبئي ًکٌيذ ّيچ دسسي ثشاي ضوب ثجز ًخَاّذ ضذ.

1ـ دس قسوز اضبفِ کذ دسس ٍ کذ گشٍُ هَسد ًظش سا ٍاسد ًوَدُ ٍ سذس گضيٌِ اضافِ تِ ليست سا کليک کٌيذ .

 -2اگشدسهطبّذُ دسٍس  ,ضوب هشَجِ اضشجبُ دس اًشخبة ضذُ ثبضيذ هيشَاًيذ آًشا اصالح کٌيذ ثِ ايي سشسيت کِ دس سشَى اٍل جذٍل هطبّذُ دسٍس ضوب هيشَاًيذ ثب کليک کشدى يک سغش سا
اًشخبة ٍ ٍيشايص کٌيذ .ايي ػول ثشاي ّش سغش جذاگبًِ صَسر هيگيشد.

 -3ثؼذ اص ايٌکِ دسٍس هَسد ًظش خَد سا اًشخبة ًوَديذ ثبيذ دسٍس خَد سا ثثت ًْايي کٌيذ سب دس سيسشن ثجز گشدد.الجشِ چٌبًچِ خَاسشيذ دسس يب دسٍسي سا دبک کٌيذ هي سَاًيذ هي
سَاًيذ اص دکوِ پان وشدى دسٍس اًتخاتي اسشفبدُ ًوبييذ.

 -4اکٌَى دسٍس اًشخبثي ضوب ثجز هَقز ضذُ اسز ٍ يه ساعت صهبى داسيذ سب دسٍس خَد سا ًْبيي کٌيذ .ثب کليک کشدى ثش سٍي دکوِ ًْايي وشدى اًتخاب ٍاحذ ٍاسد صفحِ دشداخز
ضْشيِ هي ضَيذ ٍ هي سَاًيذ ضْشيِ خَد سا دشداخز ًوبييذ(.الجشِ هي سَاًيذ اص عشيق قسوز پشداخت ضْشيِ (ً )onlineيض ضْشيِ خَدسا دشداخز ًوبييذ.

تَجِ  :دس صَستي وِ ٍضعيت هالي ضوا دس سيستن تستاًىاس تاضذ ّش دسسي سا وِ اًتخاب ًوَديذ آى سا ثثت ًْايي ٍ سپس دووِ ًْايي وشدى اًتخاب ٍاحذ سا وليه وٌيذ تا اص
هثلغ طلة ضوا وسش گشدد.صهاًيىِ تذّىاس ضذيذ تِ هذت يه ساعت ٍلت داسيذ تا هاًذُ ضْشيِ خَد سا پشداخت ًواييذ.
 -3ثؼذ اص ثجز ًْبيي هيشَاًيذ ثِ ثخص تائيذيِ اًتخاب ٍاحذهشاجؼِ ٍ اًشخبة ٍاحذ خَد سا هطبّذُ ًوبئيذ اگش چٌبچِ دسششسي ثِ چبثگش داسيذ هي سَاًيذ اص سبئيذيِ خَد چبح ثگيشيذ.

پشداخت ضْشيِ ()online

ّوبًغَس کِ گفشِ ضذ ضوب سب يک سبػز ٍقز داسيذ سسَيِ حسبة کٌيذ دس غيش ايٌصَسر کليِ ٍاحذّبي اًشخبثي حذف هي گشدد جْز دشداخز ايٌششًشي دس قسوز دشداخز ضْشيِ سفشِ ٍ
ضکل صيش هطبّذُ هي گشدد.دکوِ دشداخز سا کليک ًوبييذ.
ثؼذ اص آى صفحِ صيش ثشاي ضوب ًوبيبى هي ضَد کِ هقذاس کبسهضدي کِ اص ثبًک ثِ حسبة ضوب اضبفِ هي گشدد سا اػالم هي کٌذ

ثؼذ اص کيک ثش سٍي  okصفحِ صيش هطبّذُ هي گشدد کِ دس صَسر سوبيل جْز دشداخز ثبيذ ثش سٍي دکوِ ثلِ کليک ًوبييذ.الصم ثِ رکش اسز جْز دشداخز ضْشيِ حشوب ثبيذ اص کبسسْبي
ػضَ ضشبة کِ قبثليز دشداخز ايٌششًشي آى فؼبل ضذُ اسز سا اسشفبدُ ًوبييذ.جْز دسيبفز اعالػبر ثيطشش دس ايي صهيٌِ ثش سٍي ليٌک ساٌّواي پشداخت ايٌتشًتي واستْاي ضتاب کليک
ًوبييذ(.سؼذادي اص ثبًکْبي ػضَ ضشبة ػجبسسٌذ اص :ثبًک سبهبى،ثبًک هلي،ثبًک هلز،ثبًک صبدسار،ثبًک هسکي ٍ کليِ ثبًکْبي خصَصي)

ثؼذ ا ص سبييذ ايي صفحِ ٍاسد صفحِ ثبًک ضذُ ٍ اعالػبر کبسر خَد سا ثبيذ دس قسوشْبي خَاسشِ ضذُ ٍاسد ًوبييذ کِ ايي صفحِ ثِ ضکل صيش ًوبيبى هي گشدد.

ضواسُ واست :ضوبسُ  11سقوي حک ضذُ سٍي کبسر هي ثبضذ.سهض ايٌتشًتي:هٌظَس سهض دٍم ( سهضي کِ جْز خشيذ ايٌششًشي اص عشيق دسشگبُ ػبثش ثبًک ثبيذ فؼبل گشدد).وذ سِ سلوي يا
چْاس سلوي سٍ يا پطت واست ) : (cvv2هٌذسج ثش سٍي کبسر

هي ثبضذ .تاسيخ اًمضاي واست  :هٌذسج سٍي کبسر هي ثبضذ دس غيش ايٌصَسر ثبيذ اص دسشگبُ ػبثش ثبًک آى سا

دسيبفز کشد .حشٍف تصَيش سا ّوبًغَس کِ ثِ ضوب ًطبى دادُ ضذُ ٍاسد ًوبييذ .ثؼذ اص سکويل دکوِ سبييذ سا کليک ًوبييذ .کِ صفحِ صيش ظبّش هي گشدد.

دس صَسسي کِ ًشيجِ تذٍى خطا ثبضذ حشوب ثبثذ دووِ تىويل فشآيٌذ خشيذ سا کليک ًوبييذ .دس غيش ايٌصَسر دشداخز ضوب ًبسوبم هي ثبضذ.ثؼذ اص آى صفحِ صيش ًوبيبى ضذُ کِ هشحلِ آخش
کبس ضوبسز ٍ ضوب ثبيذ ايي صفحِ سا پشيٌت گشفشِ ٍ ًضر خَد ًگِ داضشِ ٍ يک کذي اص آى سا ًيض ثِ ٍاحذ هالي سحَيل دّيذ،سب دس دشًٍذُ هبلي ضوب ثجز گشدد.

هشاحل حزف ٍ اضافِ
دس اص اخز ثشگ حزف ٍ اضبفِ دسٍس هَسد ًظش ثِ صَسر دسشي دس قسوز هشثَعِ دسج ضذُ ٍ ثِ سبئيذ اسشبد ساٌّوب ٍ هذيش گشٍُ سسبًذُ هيطَد  .سذس سَسظ خَد داًطجَ دس کبهذيَسش
ثبيذ ثجز ضَد  .دس خبسوِ ثشگِ حزف ٍ اضبفِ اًجبم ضذُ ثبيذ سحَيل اداسُ آهَصش داًطکذُ گشدد .

حزف ٍ اضافِ

 1ـ دس قسوز اضبفِ کذ دسس ٍ کذ گشٍُ هَسد ًظش سا ٍاسد ًوَدُ ٍ سذس گضيٌِ اضبفِ سا کليک کٌيذ (.هبًٌذ ثخص اًشخبة ٍاحذ ػول هي کٌذ)

 2ـ ثؼذ اص هغوئي ضذى اص صحز کذ دسس ٍ کذ گشٍُ گضيٌِ اًشخبة دس ليسز سا کليک ًوبييذ  .ثذيي سشسيت دسس هَسد ًظش دس قسوز دبييي ( ًشيجِ ) ًوبيبى هي ضَد .

 -3جْز سغييش گشٍُ ثبيذگشٍُ جذيذ سا ثجز ًوَدُ ٍ وليذ اعوال تغييشات فَق کليک ًوبئيذ  .کليِ سغييشار ثب ّن اًجبم هي دزيشد.

تزوش :

چٌبًچِ دسس ٍاسد ضذُ اص ًظش کذ دسس ٍ گشٍُ ،سذاخل سبػز دس دسس ٍ اهشحبى ،سکشاسي ثَدى  ،ػذم سػبيز ديص ًيبص ٍ ّن ًيبص ٍ يب دسسي قجال گزساًذُ ضذُ ّ ,يچگًَِ هطکلي ًذاضشِ
ثبضذ دس قسوز ًشيجِ ٍ،ضؼيز آى ثِ صَسر ثجز ضذُ ًوبيص دادُ هي ضَد  .دس غيش ايٌصَسر دسس دس اًشخبة ٍاحذ داًطجَ ثجز ًْبيي ًخَاّذ ضذ .

الف ) اگش ٍاحذ ّبي ديطٌْبدي دبسخ گَي ًيبص اًشخبة ٍاحذ ضوب دس سشم هشثَعِ ًوي ثبضذ ثبيذ ٌّگبم اًشخبة ٍاحذ حضَسي ثِ اداسُ آهَصش داًطکذُ هشاجؼِ کٌيذ ٍ .کليِ هشاحل
اًشخبة ٍاحذ ( اهضبي اسشبد ساٌّوب ٍ هشاجؼِ ثِ آهَصش ٍ گشفشي سبييذيِ ) سا عي کٌيذ دس غيش ايي صَسر ًيبصي ثِ هشاجؼِ ثِ اداسُ آهَصش ٍ يب اهضبي اسشبد ساٌّوب ًوي ثبضذ .سبييذيِ
اًشخبة ٍاحذ سا خَد هي سَاًيذ اص سيسشن دشيٌز ثگيشيذ ٍ ًضد خَد ًگِ داسيذ.

ة )چٌبًچِ داًطجَيي ثِ ّش دليل ًشَاًذ ,اًشخبة ٍاحذ سا اص عشيق ايٌششًز سب سبسيخ يبد ضذُ اًجبم دّذهي ثبيسز عجق سقَين داًطگبّي ثِ آهَصش داًطکذُ هشاجؼِ ًوبيٌذ.ثذيْي اسز دس
اص سبسيخ يبد ضذُ ّيچ گًَِ اًشخبة ٍاحذي ثشاي داًطجَصَسر ًخَاّذ گشفز ٍ هسئَليز آى ثِ ػْذُ داًطجَ هي ثبضذ .دبيبى

