
 راٌّوای تصَیری ارسال ٍ دریافت الکترًٍیکی ًاهِ ّای هٌْذسیي

 

 :هقذهِ

ضوا هٌْذسیي گراهی از ایي پس هیتَاًیذ از طریق ساهاًِ رفاّی عالٍُ بر ثبت ًام در دٍرُ ّای آهَزضی ٍ 

 رفاّی ، ًاهِ ّای خَد را بِ صَرت الکترًٍیکی دریافت ٍ یا بِ سازهاى ارسال ًواییذ

 ساهاًٍِرٍد بِ (الف

ٍ ٍارد کردى کذ کاربری ٍ رهس عبَر خَد   Refahi.nezam-kj.irساهاًِ رفاّی بِ آدرس  بازکردىابتذا بعذ از 

 ٍارد کاربری خَد ضَیذ "فرم ٍرٍد بِ ساهاًِ"در 

رهس عبَر جذیذ  "فرم ثبت ًام اٍلیِ" در صَرتی ک رهس عبَر خَد را فراهَش کردُ ایذ هیتَاًیذ با پر کردى:ًکتِ

 را دریافت کٌیذ خَد

 



هیتَاًیذ با  ُبعذ از ٍرٍد بِ ساهاًِ در صَرت داضتي ًاهِ جذیذ ، پیغام هربَطِ بِ ضوا ًوایص دادُ هیطَد ک

ًواییذ ًاهِ هراجعِ بِ بخص لیست ًاهِ ّا از هٌَی باال اقذام بِ هطاّذُ 

 

 

 مشاهده نامه های دریافتی و ارسالی (ب

با کلیک بر رٍی )بعذ از ٍرٍد بِ بخص لیست ًاهِ ّا هیتَاًیذ  ًاهِ ّای دریافتی ٍ ارسالی خَد را هطاّذُ ًواییذ

ضوارُ ،عٌَاى ،تَضیحات ّوچٌیي اهکاى جستجَی یک ًاهِ بر اساس ( "ارسالی"ٍ  "دریافتی"هتي آبی رًگ 

 را بسًیذ "جستجَ"کوِافی است بخطی از اطالعات را درکادر جستجَ ٍارد ٍ دکٍجَد دارد ،

پاکسازی "هی بایست بر رٍی دکوِ ( ّوِ ًاهِ ّای دریافتی ٍ ارسالی هطاّذُ)گطت بِ حالت قبلبرای بر

 کلیک کٌیذ "جستجَ 

 کلیک کٌیذ "داًلَد ًاهِ  "برای هطاّذُ ًاهِ کافی است رٍی دکوِ



 

 ارسال نامه(ج

 از هٌَی باال کلیک کٌیذ "ایجاد ًاهِ"برای ارسال ًاهِ بِ سازهاى هی بایست بر رٍی دکوِ 

را ٍارد کٌیذ ٍ سپس با کلیک بر رٍی دکوِ  آىتَضیحات ٍ در صَرت لسٍم عٌَاى ًاهِ در ایي بخص هی بایست 

“Choose File”  فایل ًاهِ را اًتخاب ٍ با زدى دکوِ ثبت ًاهِ آى را بِ سازهاى ارسال ًواییذ 

در صَرتی ک قصذ ارسال )باضذ( Zip)ٍ یا فطردُ ( JPGیا  PNG)سفایل ارسالی هی بایست در فرهت عک:1ًکتِ

 فطردُ ٍ سپس ارسال کٌیذ Zip   چٌذ فایل را داریذ آى ّا را در سیستن ٍ یا گَضی خَد با پسًَذ

 



ًاهِ ضوا با هَفقیت "پیغام  "ثبت ًاهِ"ًاهِ ضوا زهاًی بِ سازهاى ارسال هی ضَد ک پس از زدى دکوِ :2ًکٌِ

ضوارُ ًاهِ ًوایص دادُ ضَدٍ  "ثبت ضذ

 


