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 Edutourism.ichto.irٍرٍد تِ سایت  -1

                                             ٍدفزاگیزاًی کِ قثال آسهَى جاهع دادًذ تا ًام کارتزی ٍ رهش خ-1    ٍرٍد تِ پٌل کارتزی خَد فزاگیز  -2

 . ّواى کذهلی ضخع است ٍارد هیطًَذ کِ                                                   ٍد

                                                                             مهت ثثت ًاسفزاگیزاى جذیذ کِ تزای تار اٍل آسهَى هی دٌّذ اس ق-2                                                      

.  اطالعات خَد را ٍارد ًوَدُ ٍ ٍارد پٌل کارتزی خَد ضًَذ                                                        م

 

 –تکویلی کارتز اطالعات  –اطالعات اغلی کارتز  )تِ پٌل کارتزی خَد توام فیلذ ّا اس قثیل  تعذ اس ٍرٍد -3

 .ت تکویل ضَد دق تایذ تِ غَرت کاهل ٍ تا (ارسالی کارتز هذارک  –هحل سکًَت کارتز اطالعات 

لَد کزدُ ٍ تزای هذرک تحػیلی اس آجضٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی را ، در قسوت هذارک ارسالی کارتز *** 

ًِ دریافت ًاهِ تاییذیِ تحػیلی را هی سًیذ ٍ ًاهِ را تزای ارسال تِ داًطگاُ دریافت هی یتاالی غفحِ گش

*** .کٌیذ 

را اًتخاب ًوَدُ ٍ هزاحل سیز را اًجام هی  (درخَاست ضزکت در آسهَى  )عٌَاى فیلذ آتی رًگ پاییي تا  -4

 . دّیذ 

. تاییذیِ ضزکت در آسهَى را تِ طَر کاهل خَاًذُ ٍ گشیٌِ هَافقن را اًتخاب هی ًواییذ  -4-1

اداهِ را هی  را خَاًذُ ٍ تائیذ ًوَدُ ٍ گشیٌِ(آسهَى ّای سیز ّستیذ  در ضوا هجاس تِ ضزکت)پیغام  -4-2

. سًیذ 

.  اطالعات پایِ را کاهل ٍ تا دقت ثثت ًوَدُ ٍ گشیٌِ تعذی را اًتخاب هی کٌین  -4-3

ٍ  "فزاگیز حضَری  "در گشیٌِ ًحَُ ضزکت در آسهَى فزاگیزاى رضتِ غیز هزتثط حتوا گشیٌِ *** 

*** .ایٌذ را اًتخاب ًن "(رضتِ هزتثط)فزاگیز غیز حضَری  "فزاگیزاى رضتِ هزتثط گشیٌِ 

. *** حتوا ستاى خارجی خَد را تا دقت اًتخاب ًواییذ  ***

. *** ساى راش اًتخاب ضًَذ یهحل گذراًذى دٍرُ آهَسش گزدضگزی استاى تْزاى ٍ هَسسِ َّر*** 



 

 

.  ٍد ٍ گشیٌِ تعذی را اًتخاب ًواییذ شدقت تکویل اطالعات کارتزی کاهل ٍ تا  -4-4

*** . هٌاسة ٍ تا حجاب کاهل ٍ تویش را آپلَد ًواییذ ًِ اًتخاب عکس لطفا عکس یدر گش*** 

. را تاییذ ًواییذ  "ثثت درخَاست ضزکت در آسهَى  "پیغام  -4-5

د یا داضثَرد را اًتخاب یرا خَاًذُ ٍ گشیٌِ ثثت درخَاست جذ "ت ضوا ثثت ضذ درخَاس "پیغام  -4-6

.  ًواییذ 

د تا هطکلی پیص ًیایذ سیزا تعذ اس تاییذ درخَاست تَسط هَسسِ ٍ ساسهاى توام اطالعات را چک ًوایي -5

 . درخَاست ضوا دگز قاتلیت ٍیزایص ًخَاّذ داضت 

آسهَى اتتذا تایذ ثثت ًام ضوا تَسط هَسسِ ٍ سپس تَسط ساسهاى استاى رداخت هثلغ جدر خػَظ  -6

 . رداخت تزای ضوا تاس هی ضَد تْزاى تاییذ ضذُ ٍ سپس درگاُ ج

. رٍس چک ًوائیذ  قسوت اخثار ساهاًِ را حتوا ّز -7

 


