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اجرای مذت دار بروامٍ
ضوا تؼس اظ ًصة تطًاهِ تِ هسذ زُ ساػر هی زَاًیس تسٍى زاضسي کس فؼال ساظی اظ تطًاهِ اسسفازُ ًواییس .تطای ایي
هٌظَض تؼس اظ اخطای تطًاهِ اظ خٌدطُ تاظ ضسُ هغاتق ضکل گعیٌِ اخطای هسذ زاض ضا اًسراب هیٌوایین

فعال سازی بروامٍ
تطای فؼال ساظی تطًاهِ ٍ اسسفازُ زائوی اظ تطًاهِ ًیاظ تِ یک کس فؼال کٌٌسُ هی تاضس
تطای زضیافر ایي کس ضوا هی تایسر اعالػاذ ضواضُ سطیال هازض تَضز ،ضواضُ سطیال سی خی یَ ٍ ضواضُ سطیال
ّاضز  ،کاضذ گطافیک ٍ کس تطًاهِ ضا کِ تؼس اظ اخطا  ،تطًاهِ آًْا ضا تطای ضوا هطرص هی ًوایس اظ عطیق هیل یا
فکس تِ گطٍُ ًطم افعاضی گیگا اضسال ًواییس ٍ ایي کس ضا زضیافر ًواییس .
تؼس اظ زضیافر کس آًطا زض قسور کس فؼال کٌٌسُ ٍاضز ٍ سدس گعیٌِ فؼال ساظی ضا اًسراب ًواییس.
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FAX:02516705689
Email:Asrejadid.net@Gmail.com
ضمایل کلی بروامٍ
تؼس اظ ٍضٍز تِ تطًاهِ خٌدطُ ای هغاتق ضکل شیل تاظ هی ضَز کِ تا کلیک ضٍی هٌَی خایگاُ تِ قسوسْای هرسلف
تطًاهِ زسسطسی ذَاّیس زاضر.

گريٌ ورم افساری گیگا

معرفی جایگاٌ
تطای هؼطفی خایگاُ ٍ ثثر اعالػاذ هطتَط تِ خایگاُ اظ هٌَی زٌظیواذ اٍلیِ گعیٌِ هؼطفی خایگاُ ضا اًسراب هی
ًوایین.

زض خٌدطُ تاظ ضسُ هغاتق ضکل اعالػاذ خایگاُ ضا تا زَخِ تِ هطرصاذ خایگاّی کِ قصس اسسفازُ تطًاهِ ضا زض آى
زاضین زٌظین هی ًوایین

ً- 1ام خایگاُ ضا زض قسور هطتَعِ ٍاضز هی ًوایین
- 2تا کلیک ضٍی هثلث زؼساز خوح  ،زؼساز خوح هَخَز زض خایگاُ ضا هطرص هی ًوایین .الظم تِ شکط هی
تاضس تطًاهِ زاضای زٍ ًسرِ زُ ٍ تیسر خوح هی تاضس .چٌاًچِ خایگاُ ضوا تیص اظ زُ خوح زاضز هیثایسر
اظ ًسرِ تیسر خوح اسسفازُ ًواییس
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- 3زؼساز ًاظل خودْا ضا هطرص هی ًوایین .چٌاًچِ زض خایگاُ تِ عَض ّوعاهاى اظ خودْای زٍ ًاظل ٍ زک ًاظل
اسسفازُ هی ًواییس زض ایي قسور گعیٌِ زٍ ًاظل ضا اًسراب ًواییس.
- 4زض قسور زؼساز هرعى ًیع ّواًٌس قسور زؼساز خوح تا کلیک ضٍی هثلث زؼساز هراظى ،زؼساز هراظى
خایگاُ ضا هطرص هی ًوایین.
- 5تطای هطرص کطزى هرعى زغصیِ کٌٌسُ ّط خوح زض خسٍل ،تطای ّط خوح هرطًی کِ خوح اظ آى زغصیِ
هی ضَز ضا زض اظ قسور هرعى زغصیِ کٌٌسُ اًسراب هی ًوایین ٍ سدس تا کلیک ضٍی یکی اظ سِ گعیٌِ
تٌعیي هؼوَلی – تٌعیي سَخط – ًفر گاظ زض قسور ًَع فطآٍضزُ ًَع فطآٍضزُ خوح ٍ هرعًی کِ خوح اظ
آى زغصیِ هی کٌس ضا هطرص هی ًوایین( تطای آضٌایی تیطسط زض شیل هثالی اظ ایي زٌظیواذ آٍضزُ ضسُ
اسر)
- 6قیور فطآٍضُ ّا ضا زض خسٍل هطتَعِ ٍاضز هی ًوایین ّ .واًغَض کِ زض ضکل هطاّسُ هی ًواییس زض ایي
خسٍل زٍ ًطخ هی تایسر زؼطیف گطزز کِ قیر تا یاضاًِ ٍ آظاز ضا زض هحل هطتَعِ ثثر هی ًوایین.
- 7زؼساز ضیفر کاضی خطسٌل زض  24ساػر ضا هطرص هی ًوایین .ایي کاض تطای ایي هی تاضس کِ ضوا تسَاًیس
زض  24ساػر تیص اظ یک ضیفر زاضسِ تاضس تسَاًیس زسَیِ حساب خطسٌل ضا هدعا اظ زسَیِ حساب
خایگاُ اًدام زّیس
- 8زض هطحلِ آذط ضٍ گعیٌِ شذیطُ کلیک هی ًوایین
- 9تا کلیک ضٍی گعیٌِ هٌَی اصلی اظ ایي قسور ذاضج هی ضَین

گريٌ ورم افساری گیگا

تِ ػٌَاى هثال زض خایگاُ گیگا زؼساز  10خوح ً 2اظلِ ٍ زٍ هرعى ٍخَز زاضز یک یک هرعى تطای تٌعى هؼوَلی ٍ
یک هرعى تطای تٌعیي سَخط هی تاضس .خودْای یک زا ّطر اظ هرعى یک ٍ خودْای ًِ ٍ زُ اظ هرعى زٍ زغصیِ
هی ضًَس .قیور ّط لیسط تٌعیي تا یاضاًِ چْاض ّعاض ضیال ٍ آظاز ّفر ّعاض ضیال هی تاضسٍ قیور ّط لیسط تٌعیي سَخط
تا یاضاًِ خٌح ّعاض ضیال ٍ آظاز ّطر ّعاض ضیال هی تاضس

معرفی پرسىل
- 1

اظ هٌَی زٌظیواذ اٍلیِ گعیٌِ هؼطفی خطسٌل ضا اًسراب هی ًوایین
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- 2

ضٍ گعیٌِ خطسٌل خسیس کلیک هی ًوایین.

- 3

اعالػاذ خطسٌل ضا ٍاضز هی ًوایین ٍ سدس ضٍی شذیطُ کلیک هی ًوایین ٍ .تِ ّویي زطزیة
اعالػاذ کلیِ خطسٌل خایگاُ( زلوثِ چیْا) ضا ثثر هی ًوایین

- 4

تا کلیک ضٍی گعیٌِ هٌَی اصلی اظ ایي قسور ذاضج هی ضَین.
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ثبت کارتُای آزاد
- 1

اظ هٌَی هسیطیر کاضذ گعیٌِ کاضذ آظاز خسیس ضا اًسراب هی ًوایین

- 2

ضٍی گعیٌِ کاضذ خسیس کلیک هی ًوایین
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- 3

تا کلیک ضٍی زکوِ کٌاض زاضید زض خٌدطُ تاظ ضسُ زاضید زضیافر کاضذ ضا هطرص هی ًوایین

- 4

ٍ سدس ضواضُ کاضذ  ،سطیال کاضذ ٍ هَخَزی کاضذ ضا ٍاضز هی ًوایین .هَخَزی کاضذ تِ صَضذ خیص
فطض هقساض کاضذ اسسفازُ ًطسُ قطاض گطفسِ کِ زض صَضذ ًیاظ هی زَاًیس هقساض آًطا زغییط زّیس.

- 5

ضٍی گعیٌِ شذیطُ کلیک هی ًوایین

- 6

تا کلیک ضٍی گعیٌِ هٌَی اصلی اظ ایي قسور ذاضج هی ضَین
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ثبت ضیفت ايل
تطای ضطٍع تِ کاض تطًاهِ ضوا هی تایسر اعالػر ضیفر اٍل ضا تِ صَضذ یک ضیفر فطضی تسٍى ثثر تاضًاهِ ٍ
کاضذ آظاز ٍاضز ًواییس ٍفقظ ضواضُ کاًسط زلوثِ ّا ضا هطزة ٍ زقیق ثثر هی ًوایین  .ضیفر اٍل زض ٍاقغ تِ ػٌَاى
ضیفر ثثر اعالػاذ ضواضُ کاًسط زلوثِ ّا هی تاضس ٍ ضوا زض ایي ضیفر ًوی زَاًیس زسَیِ حساب زاضسِ تاضس.
- 1اظ هٌَی هسیطیر ضیفر گعیٌِ تاظ کطزى ضیفر ضا اًسراب هی ًوایین.

- 2زض قسور اظ خوح  ،خوح ضطٍع ٍ زض قسور زا خوح  ،خوح خایاى ضا هطرص هی ًوایین  .تِ ػٌَاى هثال اگط
خوح ضواضُ  1زا  8زحَیل خطسٌل تا ًام هاظیاض زاٍضی ذلح تاضس تِ صَضذ ضکل شیل هطرص هی ًوایین .زض
ضکل شیل چَى ضیفر اٍل هی تاضس ٍ ّواى عَض کِ قثال شکط ضس زض ضیفر اٍل کاضذ آظاز ضا ٍاضز ًوی ًوایین
ٍلی چَى خوح ًِ ٍ زُ تٌعیي سَخط هی تاضس چٌاًچِ خطسٌل ّواى خطسٌل سکَی قثل تاضس هی تایسر یک
سکَی خسا زؼطیف ًوَز لصا ّواى گًَِ کِ زض زصَض هطاّسُ هی ًواییس تطای خوح  9زا  10یک سکَی خساگاًِ تا
تا ًام هاظیاض زاٍضی ذلح ایداز هی کٌین.
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تا پمپ هشت
اس پمپ یک

تایس زَخِ فطهاییس کِ تِ زؼساز خودْایی کِ قسور هؼطفی خایگاُ زؼطیف ًوَزُ ایس زض ایٌدا تایس زحَیل خطسٌل زازُ
ضَز.
- 3

ضٍی گعیٌِ ضطٍع ضیفر کلیک هی ًوایین.

- 4

تا کلیک ضٍی گعیٌِ هٌَی اصلی اظ ایي قسور ذاضج هی ضَین.

- 5

اظ هٌَی هسیطیر ضیفر گعیٌِ تسسي ضیفر ضا اًسراب هی ًوایین
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- 6

چَى زض ضیفر اٍل کاضذ آظاز زؼطیف ًکطزین زض ایي قسور فقظ ضٍی گعیٌِ

تسسي ضیفر کلیک هی

ًوایین ٍ سدس گعیٌِ کاضکطز خودْا ضا کلیک هی کٌین

- 7

زض ایي قسور ضواضُ کاًسط خودْا ( ضواضُ آذطیي ضیفر)ضا ٍاضز هی ًوایین ٍ سدس گعیٌِ شذیطُ ٍ تؼس اظ
آى گعیٌِ زٍلسی ضا کلیک هی ًوایین

گريٌ ورم افساری گیگا

- 8

زض ایي هطحلِ ًیع چَى ضیفر اٍل هی تاضس چیعی ٍاضز ًوی کٌین ٍ فقظ ضٍی گعیٌِ شذیطُ ٍ تؼس اظ آى
هَخَزی ٍاقؼی کلیک هی ًوایین.

- 9

زض ایي هطحلِ هَخَزی هراظى ضا هغاتق تا آذطیي زیح خس اظ خایاى ضیفسی کِ ضواضُ کاًسط آًطا ثثر
کطزین ٍاضز هی ًوایین ٍ .سدس ضٍی شذیطُ کلیک هی کٌین

خس اظ خایاى ایي هطحلِ اعالػاذ اٍلیِ الظم تطای اسسفازُ اظ تطًاهِ ثثر ضسُ اسر
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باز کردن ضیفت

- 1اظ هٌَی هسیطیر ضیفر گعیٌِ تاظ کطزى ضیفر ضا اًسراب هی ًوایین .زض خٌدطُ تاظ ضسُ زلوثِ چی خودْا
ضا هغاتق تا آًچِ کِ زض ضیفسی کِ قصس ثثر آى ضا زاضیسم ٍ تِ خطسٌل زحَیل زازُ این زؼطیف هی
ًوایین تِ ػٌَاى هثال زض ضکل شیل خودْای  1زا  2تِ هاظیاض زاٍضی ذلح سِ زا چْاض تِ ػلی ضضا ػثاسٌیا
خٌح زا ضص تِ حویس ضضا ػثاسٌیا ٍ ّفر زا زُ تِ حسیي ػثاسی زحَیل ضسُ اسر .زَخِ زاضسِ تاضس کِ
خودْای ّفر ٍ ّطر تٌعیي هؼوَلی ٍ خودْای ًِ ٍ زُ تٌعیي سَخط هی تاضٌس لصا تا ایٌکِ ّوگی زحَیل
یک زلوثِ چی هی تاضٌس زض زٍ سکَی هدعا زؼطیف ضسُ اًس.
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- 2کاضزْای آظاز ضا ضا هغاتق آًچِ تِ خطسٌل زحَیل زازُ این زؼطیف هی ًواین تِ ػٌَاى هثال زض ضکل شیل
کاضزْای  89 ٍ 87زحَیل هاظیاض زاٍضی ذلح 88 ،زحَیل ػلیطضا ػثاسٌیا 90 ،حویس ضضا ػثاسٌیا ٍ -91
 93-92زحَیل حسیي ػثاسی هی تاضس الظم تِ شکط هی تاضس کِ زض ایي حالر حسیي ػثاسی اظ کاضذ 91
ٍ  92فقظ تایس تطای تٌعیي هؼوَلی ٍ اظ کاضذ  93فقظ تطای تٌعیي سَخط اسسفازُ ًوایس

- 3ضٍی زکوِ ضطٍع ضیفر کلیک هی کٌین ٍ سدس تا اًسراب گعیٌِ هٌَی اصلی اظ ایي قسور ذاضج هی ضَین
ثبت باروامٍ

- 1اظ هٌَی هسیطیر هراظى گعیٌِ ٍضٍز فطآٍضزُ ضا اًسراب هی ًوایین
- 2زض خٌدطُ تاظ ضسُ ضٍی گعیٌِ تاضًاهِ خسیس کلیک هی کٌین
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- 3اعالػاذ تاضًاهِ ضا ٍاضز هی ًواین  .الظم تِ شکط هی تاضس تاضًاهِ ضا هغاتق تا آًچِ زض هراظى زرلیِ ضسُ
اسر زض قسور هرعى ٍاضز هی ًوایین  ،تِ ػٌَاى هثال چٌاًچِ زٍ هرعى تٌعیي هؼوَلی ٍ یک هرعى
تٌعیي سَخط زض خایگاُ هی تاضس تطای یک تاضًاهِ تٌعیي هؼوَلی تِ هقساض تاضی کِ زض هرعى  2 ٍ 1زرلیِ
ضسُ هی تایسر آًدا ًیع ٍاضز گطزز .زض غیط ایي صَضذ زض خایاى ضیفر هَخَزی ٍاقؼی هراظى

2 ٍ1

زضسر هحاسثِ ًوی گطزز.
- 4ضٍی گعیٌِ شذیطُ کلیک هی کٌین ٍ تا اًسراب گعیٌِ هٌَی اصلی اظ ایي قسور ذاضج هی ضَین.
بسته ضیفت

- 1

اظ هٌَی هسیطیر ضیفر گعیٌِ تسسي ضیفر ضا اًسراب هی کٌین

- 2

زضخٌدطُ تاظ ضسُ هَخَزی کاضزْای آظاز ضا هغاتق تا آًچِ خطسٌل ٌّگام خایاى ایي ضیفر ثثر کطزُ اًس ٍاضز هی
ًوایین

- 3

ضٍی گعیٌِ تسسي ضیفر کلیک هی کٌین ٍ سدس کاضکطز زلوثِ ّا ضا اًسراب هی ًوایین
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- 4

زض ایي قسور ضواضُ کاًسط زلوثِ ّا ضا هغاتق تا آًچِ زلوثِ چی ّا ٌّگام خایاى ضیفر اػالم ًوَزُ اًس ثثر هی
ًوایین .تطای تِ حس اقل ضساًسى زضصس اضسثاُ ضواضُ کازط ّط زلوثِ زض ضیفر قثل زض تاالی صفحِ ًوایص زازُ
هی ضَز ٍ چٌس ضقن اٍل کاًسط تطای ّط ًاظل ًیع ذَز تِ ذَز زضج هی گطزز.

- 5
- 6

خس اظ ثثر ضٍی گعیٌِ شذیطُ ٍ تؼس اظ آى گعیٌِ زٍلسی ضا اًسراب هی ًواین
زض ایي قسور فطٍش زٍلسی ّط ًاظل ضا تا زَخِ آًچِ زض سیسسن
گعیٌِ شذیطُ ٍ تؼس اظ آى گعیٌِ هَخَزی ٍاقؼی ضا اًسراب هی ًوایین

 GSآهسُ ٍاضز هی ًوایین ٍ سدس
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- 7

زض ایي قسور چٌاًچِ ترَاّین زسَیِ حساب ضٍظاًِ خایگاُ اًدام ضَز هَخَزی ٍاقؼی هراظى ضا تازَخِ
تِ آذطیي زیة ٍاضز هی کٌین ٍ ضٍی گعیٌِ شذیطُ کلیک هی کٌین ٍاگط فقظ قصس زسَیِ حساب خطسٌل
ضا زاضسِ تاضن ضٍی گعیٌِ زسَیِ حساب خطسٌل کلیگ هی ًوایین .الظم تِ شکط اسر کِ تطای اًدام زسَیِ
حساب خایگاُ ٍ ایداز گعاضش هَاظًِ ٍضٍز هَخَزی ٍاقؼی هراظى ضطٍضی هی تاضس.

- 8

تسویه حساب جایگاه :تطای اًدام زسَیِ حساب خایگاُ تؼس اظ ٍضٍز هَخَزی ٍاقؼی ضٍی گعیٌِ
زسَیِ حساب خایگاُ کلیک هی کٌین ٍ یا اظ هٌَی حساب خایگاُ گعیٌِ زسَیِ حساب خایگاُ ضا اًسراب
هی ًوایین.

گريٌ ورم افساری گیگا

- 9

تسویه حساب پرسنل :تطای اًدام زسَیِ حساب خطسٌل زض خٌدطُ هَخَزی ٍاقؼی ضٍی گعیٌِ زسَیِ
حساب خطسٌل کلیک هی کٌین یا اظ هٌَی
ًوایین.

حساب خایگاُ گعیٌِ زسَیِ حساب خطسٌل ضا اًسراب هی

گريٌ ورم افساری گیگا

چاپ گسارضات:
تطای خطیٌر زواهی گعاضضر تطًاهِ هاًٌس گعاضش حساب ضٍظاًِ خایگاُ ،گعاضش فطٍش ضیفر خطسٌل ٍ  ...زض خٌدِ
گعاضش هَضز ًظط ضٍی گعیٌِ خطیٌر گلیک هی کٌین  .تایس زَخِ کطز کِ قثال خطیٌسط ضٍی سیسن ًصة تاضس.

يیرایص( اصالح) اطالعات ضیفت
ها هی زَاًین زض صَضذ تطٍظ اضسثاُ زض ثثر ّط قسور اظ اعالػاذ ضیفر (ضطٍع ضیفر ،هَخَزی کاضذ آظاز ،
ضواضُ کاًسط ،فطٍش زٍلسی ،هَخَزی هراظى) آًطا اصالح ًوایین تطای ایي هٌظَض اظ هٌَی

هسیطیر ضیفر گعیٌِ

حصف ضیفر(اصالح) ضا اًسراب هی کٌین ٍ اظ خٌدطُ تاظ ضسُ گعیٌِ ٍیطایص ضا اًراب هی ًوایین .خس اظ اًسراب
گعیٌِ ٍیطاش زوام هطاحلی ضا کِ تطای ضیفر آذط اًدام زازُ این اظ ضطٍع ضیفر زا هَخَزی ٍاقؼی تِ صَضذ
هطحلِ تِ هطحلِ تا اعالػازی کِ ها ٍاضز ًوَزُ این تاظ هی ضَز ٍ زض صَضذ ًیاظ ّط خا ًیاظ تِ ٍیطاش تَز آًطا
ٍیطایص ٍ سدس شذیطُ هی ًوایین.
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گسارش فريش کارت آزاد
تطای گطفسي گعاضش فطٍش کاضذ آظاز زض یک هحسٍزُ ظهاًی هطرص اظ هٌَی
کاضذ آظاز ضا اًسراب هی ًوایین

هسیطیر کاضذ گعیٌِ گعاضش
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زض خٌدطُ تاظ ضسُ تا کلیک ضٍی زکوِ زاضید هحسٍزُ ظهاًی کِ قصس گطفسي گعاضش آًطا زاضین هطرص هی کٌین
ٍ سدس گعیٌِ زْیِ گعاضش ضا کلیک هی ًوایین.

تاریخ شزوع

تاریخ پایان

خس اظ ایي کاض زواهی کاضزْای آظازی کِ زض ایي زٍضُ ظهاًی فطٍش زاضسِ اًس لیسر هی ضًَس ٍ یک گعاضش
هدعا اظ فطٍش ّط کاضذ ذَاّین زاضر.
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ثبت کارتُای جا ماوذٌ (فرامًش ضذٌ ) در جایگاٌ
زض ایي ًطم افعاض ها زَاًین کاضزْایی ضا کِ زَسظ هطسطیاى خس اظ سَذر گیطی زض خایگاُ خا هی هاًس ثثر ًوایین
ٍ تطای کاضزْایی کِ تِ صاحثطاى زحَیل هی گطزز ضسیس صازض ًوایین ٍ تِ ّویي عَض لیسر کاضزْایی کِ قصس
زحَیل آًطا تِ ضطکر هلی خرص زاضین زْیِ ًوایین
ثثت کارت جا مانده جدید
- 1اظ هٌَی هسیطیر کاضذ گعیٌِ کاضزْای خیسا ضسُ ضا اًسراب هی ًوایین.

- 2ضٍی گعیٌِ کاضذ خسیس کلیک هی ًوایین
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- 3اعالػاذ کاضذ ضا ٍاضز هی ًوایین زَخِ زاضسِ تاضیس کِ ًام زحَیل زٌّسُ هٌظَض ًام خطسٌلی اسر کِ
کاضذ ضا خیسا ًوَزُ ٍ زحَیل ًوَزُ اسر ٍ تطای گعیٌِ ضهع کاضذ چٌاًچِ کاضذ ضهع زاضسِ تاضس گعیٌِ
ضهع زاضز ٍ چٌاًچِ ضهع ًساضسِ تاضس گعیٌِ ضهع ًساضز ٍ زض قسور هَخَزی کاضذ ضا ٍاضز هی ًوایین.
- 4گعیٌِ شذیطُ ضا اًسراب هی ًوایین
- 5تا اًسراب گعیٌِ هٌَی اصلی اظ ایي قسور ذاضج هی ضَین
تحویل کارت جا مانده ته صاحة کارت
- 1ها هی زَاًین تط اساس چْاض آیسن یک کاضذ ضا خسسدَ ًوایین (ًام ضٍی کاضذ -زاضید – ضواضُ خالک –
سطیال)  .تطای ایي کاض آیسوی ضا کِ قصس خسسدَ تط هثٌای آًطا زاضین اظ قسور خسسدَ اًسراب هی ًوایین
ٍ سدس زض قسور هطتَعِ ػثاضذ هَضز ًظط ضا زایح هی ًوایین تا زایح اٍلیي حطف اٍلیي کاضزی کِ تِ
حطف ٍاضز ضسُ زطاتِ تیطسط زاضسِ تاضس اًسراب هی گطزز  .تطای اًسراب یک کاضذ ضٍی هطتغ سور چح
کٌاض آى کاضذ کلیک هی ًوایین.

بزای جستجو
در ایه قسمت
تایپ می
وماییم
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- 2تا اًسراب کاضذ قسور زحَیل کاضذ فؼال ضسُ ٍ ها هی زَاًین تا اًسراب گعیٌِ زحَیل تِ صاحة کاضذ ٍ
فؼال ضسى زکوِ زحَیل تِ صاحة کاضذ آًطا ضا کلیک ًوایین

- 3زض خٌدطا تاظ ضسُ هطرصاذ زحَیل گیطًسُ کاضذ ضا ٍاضز هی ًوایین ٍ سدس گعیٌِ زحَیل کاضذ ضا کلیک
هی ًوایین ٍ سدس زض صَضذ زوایل هیسَاًین تا اًسراب
گیطًسُ چاج ًوایین.

صسٍض ضسیس یک ضسیس تطای اهضای زحَیل
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تحًیل کارتُای جا ماوذٌ بٍ ضرکت ملی پخص
- 1تطای زحَیل کاضذ یا کاضزْا تِ ضطکر خرص اتسسا تا اًسراب یک کاضذ قسور زحَیل کاضذ ضا فؼال هی ًوایین ،
سدس زض ایي قسور گعیٌِ زحَیل کاضذ تِ ضطکر خرص ضا اًسراب هی ًوایین .تا ایي کاض زٍ گعیٌِ هٌسرة ٍ
ّوِ فؼال هی ضَز ٍ یک قسور تِ خاییي فطم اضافِ ذَاّس ضس.تا اًسراب

ّوِ زواهی کاضزْا تِ لیسر زحَیل

اضافِ ذَاّس ضس ٍ تا اًسراب گعیٌِ هٌسرة ضوا هی زَاًیس کاضزْایی ضا کِ قصس زحَیل آًطا زاضیس اًسراب ًواییس.

اضافه کزدن
کارت به لیست
اوتخاب

2

حذف کزدن
کارت اس
لیست
اوتخابزحَیل تِ ضکطذ خرص
-تا اًسراب گعیٌِ

آهازُ زحَیل ذَاّس تَز.

زواهی کاضزْای هَخَز زض لیسر تِ صَضذ یک گعاضش
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کارتُای تحًیل ضذٌ
تا اًسراب ایي گعیٌِ زواهی کاضزْایی ضا کِ اظ اتسسای ضاُ اًساظی ایي سیسسن چِ زحَیل صاحة کاضذ
چِ زحَیل ضطکر خرص زازُ ضسُ اسر ضا ذَاّین زاضر ٍ هی زَاًین تط اساس آیسوْای هرسلفی
تیي آًْا خسسدَ ًوایین

