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می شًیذ . در ایه صفحٍ کذ ملی یکی اس يالذیه ) پذر یا مادر ( ، رمش عبًر ) رمش عبًر را خًدتان يارد می کىیذ( ، استان سپس يارد صفحٍ سیز  -3

 محل اقامت ، شُزستان ي شُز ، ي در وُایت شمارٌ مًبایل یکی اس يالذیه ) پذر یا مادر ( يارد می شًد .

 

 

 .بسپاریذ خاطر بٍ حتما بعذی مراجعات ي استفادٌ سًُلت جُت را عبًر رمس ي کاربری وام

 .گردد می درج ايلیٍ وام ثبت جُت ايلیا ملی کذ قسمت ایه در

 بازیابی جُت ي ویست تغییر قابل شمارٌ ایه دارد، ضريرت شذٌ يارد مًبایل شمارٌ صحت

 .گیرد می قرار استفادٌ مًرد ویاز، صًرت در عبًر رمس
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 ، کذی اس ام اس خًاَذ شذ . کذ را در ساماوٍ يارد کىیذ تا يارد مزاحل بعذی شًیذ . در ایه مزحلٍ بزای شمارٌ مًبایل -4

را بایذ در ساماوٍ يارد کىیذ . سپس محل سکًوت داوش آمًس را يارد ابتذا اطالعات یکی اس يالذیه يارد قسمت پزيفایل شذٌ ي در ایه مزحلٍ ،  -5

 وقشٍ مشخص گزدد. ) بارگذاری تصًیز اختیاری می باشذ ( کىیذ ، َمچىیه بایذ محل سکًوت داوش آمًس بز ريی

 

ٍ در ایه مزحلٍ ،يارد قسمت داوش آمًسان شذٌ  اطالعات داوش آمًس يارد ساماوٍ می شًد . ) حتما محل سکًوت داوش آمًس را دقیق يارد ساماو -6

 کىیذ .(

  

 داوش/آمًز داوش اطالعات ،يالذیه قسمت ایه در

 آمًز داوش سکًوت محل کردٌ، يارد را خًد آمًزان

 از تحصیل محل گردد،مذرسٍ می مکاویابی وقشٍ ريی

 جُت شذٌ يارد ياطالعات شذٌ اوتخاب مذارس لیست

 .شًد می ارسال مذرسٍ بٍ تاییذ ي بررسی



 .است يیرایش ي مشاَذٌ قابل پیشخًان قسمت در يالذیه تًسط شذٌ ثبت آمًزان داوش لیست اطالعات، ثبت از پس -7

 می متًقف شرکت ي مذرسٍ با کامل َماَىگی تا سريیس ارائٍ سريیس، تخصیص از پس سکًوت محل اطالعات يیرایش صًرت در

 . گردد
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