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 .اًتخاب گردد« هذیریت اطالػات آزهایشگاُ ّا»پیًَذ 

 سایت شبکِ آزهایشگاّی
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 ٍرٍد بِ پرتال هذیریت اطالػات آزهایشگاُ

ًام کاربری ٍ کلوِ ػبَر 
 .آزهایشگاُ ٍارد شَد
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 پرتال هذیریت اطالػات آزهایشگاُ

 .ثبت خذهت اًتخاب شَد
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خذهات درخَاست شذُ -ثبت خذهت  

فْرست خذهات آزهایشگاّی درخَاستی هشتریاى، در ایي 
بخش ًوایش دادُ هی شَد ٍ کاربر آزهایشگگاُ هگی تَاًگذ    

 .خذهات درخَاستی را هشاّذُ، ٍیرایش ٍ ًْایی ًوایذ

 .اهکاى جستجَی خذهات درخَاستی هشتریاى بر اساس فیلذّای هختلف فراّن هی باشذ
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خذهات درخَاست شذُ -ثبت خذهت  

کاربر آزهایشگاُ با اًتخاب ایي گسیٌگِ، اگادر خَاّگذ بگَد جس یگات خگذهت درخَاسگتی        
 .را هشخص ًوایذ( تاییذ یا رد)هشتری را هشاّذُ، ٍیرایش ٍ ٍضؼیت ًْایی خذهت 

ّوچٌیي کاربر آزهایشگاُ هشاّذُ هی ًوایگذ کگِ هشگتری درخَاسگت دارد کگِ از کگذام       
 .اػتبارات ٍی استفادُ شَد؛ درصَرت ًیاز، کاربر هی تَاًذ اًتخاب اػتبارات را تغییر دّذ

 اداهِ فرایٌذ



خذهات درخَاست شذُ -ثبت خذهت  

ًام خذهت، تاریخ پیشٌْادی هشتری، تؼگذاد ًوًَگِ ٍ   )جس یات خذهت درخَاستی هشتری 
 (اػتباری کِ هشتری درخَاست دارد از آى کسر گردد، بِ کاربر ًشاى دادُ هی شَد

 اداهِ فرایٌذ



خذهات درخَاست شذُ -ثبت خذهت  

تَسط کاربر آزهایشگاُ، تاریخ ارا ِ، تؼرفِ یک ًوًَِ خذهت ٍ تخفیف آزهایشگاُ بِ هشتری در فیلذ هربَطگِ ٍارد  
 .درصَرت ًیاز هی تَاى تؼذاد ًوًَِ ٍ سایر هَارد را ًیس تغییر داد. شَد

 .اًتخاب اػتبارات تخصیص دادُ شذُ بِ هشتری اابل تغییر است

کاربر آزهایشگاُ بایستی بِ صَرت دستی، هبلغگی کگِ اگرار اسگت از     : هْن
 .  اػتبارات هشتری کسر گردد را در فیلذ جوغ استفادُ از اػتبار ٍارد ًوایذ

حذاکثر هقذار هجاز برای کسر از اػتبار، برابر با  : تَجِ
 .سقف هجاز استفادُ از اػتبارات است

ٍضؼیت خگذهت  
( رد/ تاییگگگگگگذ )

 .هشخص گردد

 اًتخاب گسیٌِ 
 «ثبت ًْایی خذهت»



 ثبت خذهت جذیذ تَسط کاربر آزهایشگاُ

     ُ در حگاتتی کگِ کگاربر    : ثبت خگذهت جذیگذ تَسگط کگاربر آزهایشگگا
آزهایشگاُ بخَاّذ خذهت جذیذی را برای یک هشتری ثبت ًوایگذ، از  

 .ایي بخش استفادُ هیٌوایذ

 .ًَع هشتری اًتخاب گردد( 1هرحلِ 
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 ثبت خذهت جذیذ

بؼذ از ٍارد ًوَدى کگذ هلگی   ( 2هرحلِ 
هشگگتری ٍ اًتخگگاب گسیٌگگِ جسگگتجَ،    

 .هشخصات هشتری ًوایش دادُ هیشَد
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 ثبت خذهت جذیذ

ًام خذهت ٍارد شَد ٍ بؼذ از اًتخگاب از تیسگت خگذهات،    ( 3هرحلِ 
رٍی گسیٌِ بررسی کلیک شَد؛ بؼذ از کلیک رٍی بررسی، اػتبارات 

 .تخصیص دادُ شذُ بِ هشتری ًوایش دادُ هی شَد

بؼذ از ٍارد ًوَدى ًام خذهت ٍ اًتخگاب گسیٌگِ بررسگی،    : تَجِ
 .اػتبارات فرد، اابل هشاّذُ خَاّذ بَد
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 ثبت خذهت جذیذ

ارا ِ دٌّگذُ خگذهت، تگاریخ    )فیلذّای هربَط بِ خذهت ( 4هرحلِ 
ارا ِ، تؼذاد ًوًَِ، تؼرفگِ یگک ًوًَگِ ٍ تخفیگف ٍ درصگَرت ًیگاز،       

 .تَسط کاربر آزهایشگاُ در فیلذّای هربَطِ ٍارد شَد( تَضیحات

اػتباراتی کِ هشتری تقاضا دارد ّسیٌِ خذهات از آى اػتبارّا کسر گگردد،  ( 5هرحلِ 
 .اًتخاب گردد

اػتبگار از   2حگذاکثر اهکگاى اًتخگاب ّگن زهگاى      : تَجِ
فْرست اػتبارات تخصگیص دادُ شگذُ بگِ فگرد ٍجگَد      

 .دارد

تخفیف ٍارد شگذُ در  : تَجِ
ایي فیلذ، تخفیفی اسگت کگِ   
خَد آزهایشگاُ هگی خَاّگذ   
بگگِ هشگگتری ارا گگِ دّگگذ ٍ    
ارتبگگاطی بگگِ هیگگساى اػتبگگار   
تخصگگیص یافتگگِ بگگِ هشگگتری  

 .ًذارد



 ثبت خذهت جذیذ

جوگغ هبلگق اابگل    : بؼذ از اًتخاب اػتبارات هَرد ًظر، فیلذّای( 6هرحلِ 
پرداخت، سقف هجاز استفادُ از اػتبارات ٍ جوغ هاًذُ اػتبارات اًتخگاب  

 .شذُ، تَسط سیستن ثبت خذهت ًوایش دادُ هی شَد



 ثبت خذهت جذیذ

تَسط کاربر آزهایشگاُ، بگِ صگَرت دسگتی هبلغگی کگِ بایسگتی از       ( 7هرحلِ 
 .ٍارد شَد( جوغ استفادُ از اػتبار)اػتبارات فرد کسر گردد، در ایي فیلذ 

اًتخاب گسیٌِ  ( 8هرحلِ 
 «ثبت ًْایی خذهت»

حذاکثر هقذار هجاز برای کسر از اػتبار، برابر با  : تَجِ
 .سقف هجاز استفادُ از اػتبارات است
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هتذاٍل ثبت خذهتسَاالت   

 دارم، آسهایشگاّی (اعتبار) گزًت کِ کزدُ اعالم ٍ کزدُ هزاجعِ ها آسهایشگاُ بِ فزدی :سَال -1

 خیز؟ یا دارد اعتبار کِ کٌن بزرسی چگًَِ

 هَردًظز، فزد هلی کذ کزدى ٍارد ٍ آسهایشگاُ، پزتال در خذهت ثبت سزٍیس بِ ٍرٍد با :پاسخ -1

  ٍارد ٍی درخَاستی خذهت ًام بایستی اٍ، اعتبارات هشاّذُ بزای ٍ هیشَد دادُ ًشاى فزد هشخصات

   .شَد دادُ ًشاى فزد اعتبارات ٍضعیت تا شَد کلیک بزرسی گشیٌِ رٍی ٍ گزدد

 

 باشذ؟ هی هْن بسیار هَاردی چِ بِ تَجِ هشتزی، اعتبار ٍضعیت هشاّذُ ٌّگام :سَال -2

 بِ اًتقال قابل اعتبار» اعتبار، «پایاى تاریخ» ٍیژُ بِ دادُ ًشاى هشخصات ّوِ بِ تَجِ :پاسخ -2

 .است بزخَردار سیادی اّویت اس «اعتبار اس استفادُ درصذ» ٍ اعتبار «هاًذُ» هقذار ،«خیز یا بلِ :غیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 تعزفِ بایذ «(ریال) خذهت ًوًَِ یک تعزفِ» قسوت در آیا پزتال، در خذهت ثبت ٌّگام :سَال -3

 شَد؟ ٍارد «پزداخت قابل هبلغ» کل جوع ایٌکِ یا ًواین ٍارد را ًوًَِ یک

 ٍارد بایستی ًوًَِ یک بِ هزبَط تعزفِ فقط «(ریال) خذهت ًوًَِ یک تعزفِ» قسوت در :پاسخ -3

  ٍ کزد خَاّذ ضزب «خذهت ًوًَِ تعزفِ» در را «ًوًَِ تعذاد» سیستن خَد ٍ (ریال ٍاحذ با) گزدد

 .داد خَاّذ ًشاى ٍ کزد خَاّذ هحاسبِ را «پزداخت قابل هبلغ جوع» ًْایی عذد

 گزدد؟ ٍارد بایستی عذدی چِ «اعتبار اس استفادُ هبلغ جوع» قسوت در :سَال -4

  بزای خَد اعتبار اس هشتزی کِ (ریال) هبلغی «اعتبار اس استفادُ هبلغ جوع» قسوت در :پاسخ -4

  .شَد ٍارد بایستی ،(گزدد کسز بایذ هشتزی اعتبار اس کِ هبلغی) کزد خَاّذ استفادُ خذهت دریافت

 دادُ ًشاى هزبَطِ فیلذ در کِ اعتبارات اس استفادُ هجاس هبلغ سقف تا حذاکثز هشتزی کِ شَد تَجِ

 .ًیست پذیز اهکاى هذکَر، هبلغ اس بیشتز ٍ ًوایذ استفادُ خَد اعتبار اس هیتَاًذ است، شذُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سَاالت هتذاٍل ثبت خذهت



17 

  را صفز عذد «اعتبار اس استفادُ هبلغ جوع» قسوت در پزتال، در خذهت ثبت ٌّگام :سَال -5

 کزدم؟ ثبت اشتباُ آیا کزدم، ٍارد

 آسهایشگاّی اعتبار اس هیکٌیذ، ٍارد هزبَطِ قسوت در را صفز عذد شوا ٍقتی بلِ؛ :پاسخ -5

  بِ را خذهات ّشیٌِ هشتزی کِ است ایي ّواًٌذ ٍاقع در ٍ شذ ًخَاّذ کسز هبلغی هشتزی

 .است ًکزدُ استفادُ خَد اعتبار اس ٍ کزدُ پزداخت آسهایشگاُ

 

 دارد؟ ٍجَد آسهایشگاُ کاربز تَسط شذُ، ثبت خذهات ٍیزایش یا ٍ حذف اهکاى آیا :سَال -6

 .ًذارد ٍجَد آسهایشگاُ تَسط شذُ، ثبت خذهات ٍیزایش یا ٍ حذف اهکاى خیز؛ :پاسخ -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سَاالت هتذاٍل ثبت خذهت




