
 
 به نام خدا

 برای ٍرٍد بِ سیستن ًظام پیطٌْادات بؼذ از ٍارد ضذى بِ صفحِ هَرد ًظر از قسوت ٍرٍد بِ سیستن اقذام هیٌوایین 

 

 ّر ضخص ًام کاربری ٍ کلوِ ػبَر هربَط بِ خَد را ٍارد هیکٌذ. ساهاًِ برای ٍارد ضذى بِ 

 

 

هذیریتی قابل هطاّذُ هیباضذ. با اًتخاب کردى سیستن پیطٌْادات بؼذ از  ٍارد  ضذى بِ سیستن ، ساهاًِ ٍ سیستوْای 

 ٍارد سیستن پیطٌْادات هیطَین.



 

 

 بؼذ از ٍرٍد بِ سیستن پیطٌْادات برای ثبت یک پیطٌْاد جذیذ از سوت راست گسیٌِ ارسال پیطٌْاد را اًتخاب هیکٌین

 

 هل سِ قسوت هی باضذضا پیطٌْادصفحِ ثبت 

  ِهطخصات اٍلی 

  کاهلضرح 

  هستٌذات ٍ پیطٌْاد دٌّذگاى 

 



 
پیطٌْاد هَرد ًظر بایذ ٍارد ضَد کِ ضاهل ػٌَاى ، ًحَُ تاثیر از ًظر در قسوت هطخصات اٍلیِ اطالػات اٍلیِ در هَرد 

کیفی یا کوی بَدى ، ًَع بررسی ، ّسیٌِ ّای اجرا ،درآهذّا ٍ ّویي طَر در صَرتی کِ ایي پیطٌْادت قبال ارائِ ضذُ 

 َاًیذ در ایي قسوت اػالم ًواییذ.باضذ هیت

 

 هی باضذضرح کاهل ضاهل سِ قسوت 

  ضرح ٍضؼیت هَجَد ، هطکالت ٍ ًقصْای فؼلی 

 رٍش پیطٌْادی ، راُ حل پیطٌْادی رفغ ػیَب ٍ ًَاقص 

  ًحَُ اجرا 

 

ضویوِ ضذ ِ هَرد ًظر هیتَاى با زدى کلوِ جذیذ ٍارد صفحِ افسٍدى فایل ودر قسوت هستٌذات برای ثبت فایل ضوی

 بؼذ از اًتخاب فایل با زدى دکوِ تاییذ هیتَاى فایل ارسالی را تاییذ کرد.

 کیلَ بایت باضذ. 055بایذ تَجِ داضت حجن فایل هَرد ًظر کوتر از 

 



 
 

افرادی کِ در ارائِ پیطٌْاد ًقص داضتٌذ را هیتَاى ٍارد کرد ّوچٌیي از ًظر درصذ در قسوت پیطٌْاد دٌّذگاى 

 ّوکاری هیتَاى هطخص کرد.هطارکت در 

 

از قسوت پیطٌْادات هي با زدى دکوِ ثبت پیطٌْاد ، پیطٌْاد هَرد ًظر در سیستن ثبت هیطَد در صَرت ًیاز هیتَاى 

ایي صَرت ضوا بؼذ از ارسال پیطٌْاد کذ در  آى اقذام کرد ٍیرایص یا ارسال رکَرد هَرد ًظر را اًتخاب کرد ٍ جْت 

 دریافت خَاّیذ کرد.

 

برای بررسی پیطٌْاد هَرد ًظر را پیطٌْاد  ٍ ارسال با زدى ثبتًباضذ هیتَاى  پیطٌْاد صَرتی کِ ًیاز بِ دریافت کذ در

 .کردهستقیوا ارسال 

 


