
 بسمٍ تعالی

 ماسوذران دادگستزی یيکال کاوًن کارآمًساني کالي آوالیه  پزياوٍ تمذیذ راَىمای
 

 

 ضذُ، www.mazbar.org ًطاًی تِ هاصًذساى دادگستشی ٍکالء کاًَى سایت ٍاسد اتتذا

 .کٌیذ کلیک ساست سوت قسوت اص "ن اداریتًماسیًساماوٍ ا "لیٌک سٍی تش سپس
 

 
 

یا  ٍ کلیذ صفحِ لطفا ،کٌیذ هی استفادُ ...ٍ هَتایل تثلت،،ضخصی کاهپیَتش ، هاًٌذدستگاّی ّش اص هشحلِ ّش دس  :نکته

 .دّیذ قشاس التیي  حالت دس خَد سا صتاى دستگاُ 
 

 اتًماسیًن ساماوٍ بٍ يريد راَىمای تِ ( کٌیذ ٍاسد سا خَد عثَس کلوِ ٍ تشیکاس ًام ،سیستن تِ ٍسٍد ّتج

هی تاضذ دسصَست فشاهَضی سهض عثَس خَد اص گضیٌِ تاصیاتی سهض عثَس استفادُ  ًام کاستشی کذهلی .)ًواییذ هشاجعِ کاوًن

 .ًواییذ

 

http://www.mazbar.org/
http://automation.isfahanbar.org/login.aspx
http://automation.isfahanbar.org/login.aspx
http://isfahanbar.org/images/docs/files/000002/nf00002436-1.pdf
http://isfahanbar.org/images/docs/files/000002/nf00002436-1.pdf
http://isfahanbar.org/images/docs/files/000002/nf00002436-1.pdf
http://isfahanbar.org/images/docs/files/000002/nf00002436-1.pdf


 .ضَیذ کارآمًسی / يکالت قسوت ٍاسد سٍ، پیص هٌَی اص ساهاًِ، تِ ٍسٍد اص پس
 

 
 

 آى کاسآهَص ٍ ٍکیل عٌَاى فقط ٍ تاضذ هی یکساى کاسآهَصاى ٍ ٍکال تشای پشٍاًِ توذیذ سٍش است رکش تِ الصم

 .است هتفاٍت

 ،"کارآمًسی یا يکالت تجذیذ/تمذیذ " سشتشگ اص صفحِ، ایي دس کاسآهَصی، / ٍکالت قسوت تِ ٍسٍد اص تعذ

 .کٌیذ اًتخاب سا " آوالیه پزياوٍ تمذیذ درخًاست " گضیٌِ
 

 



 چٌاًچِ .تاضذ هی یک عذد فشض پیص صَست ُب  "تمذیذ جُت ديرٌ تعذاد" هقذاس جذیذ، صفحِ دس .1

 دّیذ تغییش سا عذد داسیذ سا دٍسُ یک اص تیص توذیذ قصذ تِ ّش دلیل دس سالْای گزضتِ اقذام تِ توذیذ ًکشدُ ٍ

 .توذیذ تشای سالْای آیٌذُ تیص اص یک دٍسُ اهکاى پزیش ًیست

2. ِ  .دّیذ پاسخ ضذُ پشسص سَاالت ت

 

 
 

 .کٌیذ کلیک  "ثبت" آیکَى سٍی تش سپس .3

 

 .هیطَد دادُ ًوایص ضوا تشای "شذ ثبت مًفقیت با " پیام هَفقیت، صَست دس

 

 

 .کىیذ بارگذاری سیز ريش بٍ را )مفاصا( مالیات ادارٌ اس شذٌ اخذ وامٍ تصًیز اکىًن

 

 :تًجٍ

 .ضَد فشستادُ ٍاضح عکس یا ضَد اسکي حتوا تصَیش -

 .تاضذ تایت کیلَ 500 تا 100 تیي تایذ عکس حجن -

 .تاضذ  (99سال جاسی هثال )داسایی هفاصا Jpg.  تایذ اسسالی عکس اسن -



 .کٌیذ کلیک "کىیذ اوتخاب " گضیٌِ سٍی تش چپ، سوت قسوت دس اتتذا .1

 
 

  .کٌیذ اًتخاب سا هفاصا ًاهِ تصَیش فایل ضذُ، تاص جذیذ پٌجشُ دس .2

 
تِ هعٌی ایٌکِ سایض ٍ اًذاصُ . دایشُ سثض سًگی قشاس هی گیشد تااًتخاب فایل اسن فایل دس صیش ایي قسوت اضافِ ٍ کٌاسآى

 .تصَیش جْت تاسگضاسی هٌاسة است

اکٌَى هذسک خَد سا دس  .کٌیذ کلیک " مذرک ارسال " گضیٌِ یسٍ تش تصَیش، کاهل تاسگضاسی اص پس .3

  .لیست خَاّیذ دیذ

 



 .ضذ خَاّذ اضافِ سکَسدّا تِ ًظش هَسد فایل عولیات، تَدى هَفق صَست دس .4

 
 .کٌیذ کلیک  "ثبت" آیکَى سٍی تش سپس .5

 
 .هیطَد افضٍدُ آى تِ )پٌلْایی( هَاسدی صفحِ ایي دس ثثت، تَدى هَفق اص پس

 



 پزداخت راَىمای
 

 .کٌیذ پشداخت تِ ضشٍع "آوالیه پزداخت" آیکَى سٍی تش کلیک تا سا ضذُ دسخَاست هَاسد مالی، امًر تِ هشتَط پٌل دس

 
 .کٌیذ کلیک " Pay.ir " آیکَى سٍی تش جذیذ صفحِ دس

 
 

 .کٌیذ کاهل سا خَد پشداخت حساب، اطالعات ًوَدى دسج اص پس .هیطَیذ هتصل تاًکی پشداخت دسگاُ تِ اکٌَى

 



 .هیطَد دادُ ًوایص ضوا تِ صیش پیام پشداخت، عولیات تَدى هَفق اص پس

 
 .هیکٌذ پیذا تغییش "شذٌ پزداخت" حالت تِ پشداخت ٍضعیت کِ هیکٌیذ هطاّذُ پشداخت، دس هَفقیت اص تعذ

 
 ماسوذران استان دادگستزی يکالی کاوًن اداری اتًماسیًن ي اطالعات فىايری


