بسمه تعالی

کاربر گرامی؛
راٌّوبی کبرثری زیر ،ثِ ّوراُ تصبٍیر هرتجظ ثب ّر لسوت در سبیت ثرای سَْلت ػضَیت ضوب در ثبضگبُ هجطراى غذیر لرار دادُ ضذُ است.

 .1عضویت در باشگاه مبشران غدیر  :ثرای ػضَیت در باشگاه مبشران غدیر از هٌَی ثبالی سبیت در سوت چپ صفحِ "ٍرٍد ثِ باشگاه
مبشران غدیر"را اًتخبة کٌیذ.

ورود به
باشگاه مبشران غدیر

ثؼذ از آى ٍارد صفحِ زیر هی ضَیذ:

در ایٌجب ثبیذ ثِ ػٌَاى کبرثر جذیذ ،ایجبد حسبة ًوبییذ .ثر رٍی گسیٌِ " ایجبد حسبة " کلیک کٌیذ .در ایي هرحلِ ضوب ٍارد صفحِ ایجبد حسبة
کبرثری جذیذ هی ضَیذ :

در ایٌجب اعالػبت خَاستِ ضذُ را ثِ دلت ٍارد ًوبییذ  .پرکردى گسیٌِ ّبی * دار الساهی است  .لغفب آدرس ایویلی را کِ ثِ آى دسترسی داریذ ٍارد
ًوبییذ ،زیرا تبییذ ػضَیت ضوب ثِ ّویي ایویل ارسبل هی ضَدّ.وچٌیي تَجِ ًوبییذ کِ ضوبرُ هَثبیل خَد را ًیس ثِ درستی ٍارد ًوبییذ.

زیرا تبییذیِ ػضَیت ضوب ثِ ایي ضوبرُ پیبهک خَاّذ ضذ .

ثؼذاز ایٌکِ توبهی ثخص ّبی فَق را ثِ درستی ٍارد کردیذ  ،کلیذ رخیرُ را ثسًیذ ٍارد صفحِ " یبدآٍر رهس ػجَر " هی ضَیذ :

سَاالت ایي صفحِ ثِ ضوب کوک هی کٌذ تب در صَرت فراهَضی رهس ػجَر ،رهس خَد را ثِ یبد آٍریذ.یکی از سَاالت را اًتخبة ًوَدُ ٍ جَاة آى را
ثٌَیسیذ .

ثِ ػجبرتی سیستن جْت اعویٌبى از ایٌکِ ضخص دیگری ًتَاًذ ثب ایویل ضوب ٍارد باشگاه مبشران غدیر ضَد ،ایي سَال اهٌیتی را کِ لجال از خَد ضوب
پرسیذُ ضذُ ،دٍهرتجِ تکرار هی کٌذ تب هغوئي ضَد کِ رهس ػجَر فراهَش ضذُ را ثِ کبرثر دیگری غیر از ضوب ًذادُ است .پس لغفب در اًتخبة سَال
یبدآٍری رهس ػجَر ٍ اًتخبة جَاة آى دلت ًوبییذ.

ثؼذ از زدى کلیذ رخیرُ ضوب ٍارد صفحِ باشگاه مبشران غدیر هی ضَیذ:

ثرای کبهل ضذى ػضَیت ضوب در باشگاه مبشران غدیر ،ضوب ثبیذ فرم اعالػبت تکویلی را ثِ دلت پرًوبییذ.ایي هْوتریي فرهی ّست کِ ضوب در
ثبضگبُ هجطراى غذیر پرهی ًوبییذ.

توبم سَاالت هغرح ضذُ در ایي فرم م ٍرد استفبدُ لرار خَاّذ گرفت ٍ ثرای دٍ عرف یک هسیت ثِ ضوبر هی رٍد

 .پس لغفب ثب صجر ٍ حَصلِ

اعالػبت خَاستِ ضذُ را کِ ًسد ثبضگبُ هحرهبًِ ثبلی خَاّذ هبًذ ،هتٌبست ثب َّیت اصلی خَد تکویل ًوبییذ.

الزم ثِ رکر است در صَرتی کِ هطخصبتی غیر از َّیت اصلی خَد را در ثبضگبُ ثجت ًوبییذ در آیٌذُ ًوی تَاًیذ از اهکبًبت ٍ هسیت ّبی آى ثْرُ
هٌذ ضذُ ٍ از خذهبت فرٌّگیٌّ ،ری هبًٌذ ضرکت در دٍرُ ّب ی آهَزضی ،دریبفت ّذایب ،صذٍر کبرت ػضَیت ،استفبدُ از ثلیظ ّبی تخفیف ٍ

...

هحرٍم خَاّیذ ضذ.

 -1-1در صَرتی کِ ضوب از عریك یک ػضَ باشگاه مبشران غدیر  ،ثِ ایي ثبضگبُ دػَت ضذُ ایذ ،هی تَاًیذ کذ (ضوبرُ) ػضَیت فرد هؼرف را در
فرم ثجت ًبم خَدٍ ،ارد ًوبییذ .در ایي صَرت فرد هؼرف ثِ ازای ثجت ًبم ضوب 6،اهتیبز دریبفت خَاّذ کرد.

 -1-2پرکردى لسوت ّبی( آدرس  ،تصَیر کبرت هلی ٍ تصَیر ضخصی) اختیبری است ٍلی در صَرت پرًوَدى ایي لسوت ّب  ،ػالٍُ ثر سَْلت
ارتجبط ثب ضوب ،ثِ ازای تکویل ّر ثخص اهتیبزی ثِ اهتیبزت ضوب اضبفِ هی گردد:

لغفب دلت ًوبییذ کِ درصَرت لراردادى تصبٍیری غیر از تصبٍیر کبرت هلی ٍ ػکس ضخصی ضوب ،پرٍفبیل ضوب هَرد تبییذ لرار ًخَاّذ گرفت یب در
صَرت تبییذ،اهتیبز آى از ضوب کسر خَاّذ ضذ.

پس از کامل شدن فرم اطالعات تکمیلی و زدن کلید ذخیره شما وارد صفحه زیر خواهید شد :

در ایي هرحلِ ضوب ثبیذ هٌتظر تبییذ فرم اعالػبت تکویلی خَد تَسظ هذیر باشگاه مبشران غدیر ثبضیذ.

اگر اعالػبت ثِ درستی ٍارد ضذُ ثبضذ پیبم ی هجٌی ثر تبییذ اعالػبت ضوب تَسظ هذیر ثبضگبُ ثِ تلفي ّوراّی کِ در ٌّگبم ثجت ًبم ٍارد کرد ُ ا یذ
،ارسبل هی گردد.

ّوچٌیي ایویل تبییذ ػضَیت ضوب ًیس ثِ آدرس ایویلی کِ در ٌّگبم ثجت ًبم ٍارد کردُ ایذ ،ارسبل خَاّذ ضذ.

اگر اعالػبت خَد را ثِ درستی ٍارد ًکردُ ثبضیذ  ،پرٍفبیل ضوب رد خَاّذ ضذ ٍ ػلت آى ًیس در یک ایویل ارسبلی ثِ ضوب اعالع دادُ هی ضَد تب ثب
ٍیرایص هجذد اعالػبت خَد ثتَاًیذ ثبر دیگر ػضَیت خَد در باشگاه مبشران غدیر ثجت ًوبییذ.
 .2ورود به باشگاه مبشران غدیر  :ثرای ٍرٍد ثِ باشگاه مبشران غدیر از هٌَی ثبالی سبیت در سوت چپ صفحِ "ٍرٍد ثِ ثبضگبُ هجطراى
غذیر"را اًتخبة کٌیذ.

ورود به
باشگاه مبشران غدیر
ثؼذ از آى ٍارد صفحِ زیر هی ضَیذ:

در ایٌجب آدرس ایویل ٍ کلوِ ػجَر خَد را ٍارد ًوَدُ ٍکلیذ "ٍرٍد " را کلیک ًوبییذ.

ثؼذ از ٍرٍد ،ضوب ٍارد صفحِ باشگاه مبشران غدیر هی ضَیذ :

جْت ٍرٍد ثِ هسبثمبت ثر رٍی کلوِ "ٍرٍد ثِ هسبثمبت" کلیک ًوبییذ.

ٍ یب ثب کلیک ثر ثبالی تصَیر خَدتبى (صفحِ ضخصی (اسن ضوب )) در سوت چپ ثبالی صفحِ  ،ثِ پرٍفبیل (صفحِ ضخصی خَد ) ٍارد ضَیذ:

در
ایي هرحلِ ضوب هی تَاًیذ صفحِ ضخصی خَد را هالحظِ ًوبییذ:

در ایي صفحِ هی تَاًیذ فؼبلیت ّبی زیبدی جْت افسایص اهتیبز خَد در باشگاه مبشران غدیر  ،اًجبم دّیذ.ایي فؼبلیت ّب هی تَاًذ ضوب را ثِ سغَح
کبرثری ثبالتری رسبًذُ ضرایظ ضرکت در لرػِ کطی را ثرای ضوب ثِ صَرت دٍرُ ایي فراّن کٌذ .

ثِ ػٌَاى هثبل:

ضرکت در هسبثمبت هتؼذد  ،ػالٍُ ثر دریبفت جبیسُ ٍیژُ ًفرات ثرتر ،دارای اهتیبز ًیس ّست  .ثرای ٍرٍد ثِ هسبثمبت ثر رٍی گسیٌِ هسبثمبت در
سوت راست صفحِ کلیک ًوبییذ.

در ایي ثخص ضوب هی تَاًیذ توبهی هسبثمبت فؼبل در باشگاه مبشران غدیر را هالحظِ فرهبییذ:

جْت ضرکت در هسبثمِ ثِ هَارد ریل تَجِ فرهبیید:

 زهبى ضرٍع ٍ پبیبى فؼبل سبزی ،زهبى ّبی ضرٍع ٍ پبیبى هسبثمِ است  .ثِ ایي هؼٌی کِ ضوب از سبػت ٍ تبریخ ضرٍع فؼبل سبزی هسبثمِ تب
سبػت ٍ تبریخ پبیبى فؼبل سبزی هسبثمِ  ،هْلت داریذ تب در هسبثمِ ضرکت ًوبییذ.
 درضوي هذت زهبى ّر هسبثمِ هحذٍد ثَدُ ٍ در همبثل آى ثِ دلیمِ رکر ضذُ است .پس ٌّگبهیکِ م عبلؼِ ٍ تسلظ کبفی داریذ ،گسیٌِ ضرٍع
هسبثمِ را کلیک ًوبییذ.

در ضوي ضوب هی تَاًیذ جْت هغبلؼِ هٌبثغ هسبثمِ ،لیٌک ّبی زیر را هطبّذُ ًوبییذ:

پس از کلیک ثر رٍی "ضرٍع هسبثمِ " ٍارد صفحِ هسبثمِ هی ضَیذ:

زهبى ضوب از االى ثصَرت هؼکَس ضوبر آغبز ضذُ است.ثؼذاز اًتخبة گسیٌِ ّبی هَرد ًظر ،در پبیبى کلیذ "رخیرُ" را کلیک ًوبییذ.

ضوب هی تَاًیذ ًتیجِ ی آزهَى خَد را در ثخص زیر هطبّذُ ًوبییذ :

با آروزی موفقیت و رضایتمندی شما

باشگاه مبشران غدیرشهرداری یسد
mobasherghadir.ir

