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پس اس ٍرٍد بِ ٍب سایت کاًَى اس طزیق لیٌک "ٍرٍد بِ اتَهاسیَى" هی تَاًیذ بِ اتَهاسیَى کاًَى ٍکالی دادگستزی هاسًذراى ٍارد
شَیذ.

ً - 1ام کاربزی را ٍارد کٌیذ.
 - 2کلوِ عبَر را ٍارد کٌیذ.
 - 3دکوِ ٍرٍد را کلیک کٌیذ.
در صَرتیکِ بزای اٍلیي بار بِ اتَهاسیَى ٍارد شذُ ایذ،
شٌاسٌاهِ" شوا هی باشذ.

بِ صَرت پیشفزض ًام کاربزی " کذ هلی " شوا ٍ کلوِ عبَر "شوارُ

 - 4کذ هلی خَد را ٍارد کٌیذ.
 - 5شوارُ ّوزاُ خَد را ٍارد کٌیذ.
 - 6دکوِ ارسال را کلیک کٌیذ.
شوارُ ّوزا ّی کِ ٍارد هی کٌیذ ،هی بایستی درٍى اتَهاسیَى بِ عٌَاى شوارُ ّوزاُ شوا ثبت شذُ باشذ  .در هذت سهاى حذاکثز
 20دقیقِ بِ شوارُ ّوزاُ هَرد ًظز کذ تاییذیِ ارسال هی شَد.

 - 7کذ  6رقوی ارسال شذُ بِ شوارُ ّوزاُ را ٍارد کٌیذ.
 - 8کلوِ عبَر جذیذ ٍارد کٌیذ.
 - 9هجذدا کلوِ عبَر را ٍارد کٌیذ.
- 10دکوِ " ثبت" را کلیک کٌیذ.
هذت سهاى بزای ٍارد کزدى کذ  6رقوی  20دقیقِ هی باشذ ٍ کلوِ عبَر جذیذ حذاکثز  20کاراکتز غیز فارسی هی باشذ.

ً- 11ام کاربزی ٍارد کٌیذ.
- 12کلوِ عبَر جذیذ را ٍارد کٌیذ.
- 13دکوِ ٍرٍد را کلیک کٌیذ.

- 14بز رٍی سیز سیستن " کارتابل" کلیک کٌیذ تا بتَاًیذ ابالغات ارسال شذُ بِ کارتابل خَد را هشاّذُ کٌیذ.
- 15بز رٍی سیز سیستن "ٍکیل" کلیک کٌیذ تا بتَاًیذ اطالعات سجلی ٍ پزٍاًِ ٍکالت ٍ  ..خَد را هشاّذُ کٌیذ.

- 16بز رٍی آیکَى "پاکت ًاهِ بستِ" کلیک کٌیذ تا ابالغ ارسال شذُ بِ کارتابل شوا باس شَد .
- 17با کلیک بز رٍی لیٌک "هشاّذُ" ،ابالغ ارسال شذُ بِ کارتابل شوا باس هی شَد ٍ هی تَاًیذ جشئیات آى را هشاّذُ کٌیذ .
- 18پس اس باس شذى ابالغ ارسال شذُ بِ کارتابل ،آیکَى بِ صَرت "پاکت ًاهِ باس" هی شَد.
- 19با کلیک بز رٍی دکوِ " ضوائن" هی تَاًیذ ضوائن ابالغ (در صَرتیکِ ابالغ ارسال شذُ بِ کارتابل شوا دارای ضویوِ یا ضوائن
باشذ) را هشاّذُ کٌیذ.
- 20بزای جلَگیزی اس سیاد شذى لیست ابالغات در ایي صفحِ ،با کلیک بز رٍی دکوِ "بایگاًی" هی تَاًیذ ابالغ هشاّذُ شذُ را
بایگاًی کٌیذ .در صَرت بایگاًی کزدى ،ابالغ اس لیست جاری حذف هی شَد.
- 21بزای هشاّذُ ابالغات بایگاًی شذُ ،گشیٌِ "سٌذّای بایگاًی شذُ" را اًتخاب ٍ دکوِ جستجَ را کلیک کٌیذ.
 - 22بزای جستجَی ابالغ اس فیلتز جشئیات هی تَاى استفادُ کزد  .هی تَاًیذ قسوتی اس هتي جشئیات ابالغ را ٍارد ٍ جستجَ کٌیذ.
- 23پس اس ٍارد کزدى قسهتی اس هتي جشئیات یا تاریخ ثبت سٌذ ،دکوِ جستجَ را کلیک کٌیذ تا ابالغ هَرد ًظز جستجَ شَد .

