بسمه تعالی

کاتط گطاهی ،حضَض ضوا زض ٍب سایت هطکع تحقیقات ضٍضضاخ ضا تثطیک گفتِ ٍ اظ ضوا تطکط هی کٌین .تطای
سَْلت استفازُ اظ ضٍضضاخ یاض ٍ کاضگاُ ّای هطکع لطفا تِ هَاضز ظیط تَجِ ًواییس:

 .1اتتسا تَصیِ هی ضَز تطای استفازُ اظ ضٍضضاخ یاض اظ هطٍضگط گَگل کطٍم یا هَظیال استفازُ ًواییس.
 .2تطای استفازُ اظ ضٍضضاخ یاض اتتسا تایس زض سایت ػضَ ضَیس .تطای ایي هٌظَض ،ضٍی گعیٌِ ایجاز حساب
کاضتطی کلیک ًوَزُ ٍ فطم ػضَیت ضا تکویل ًواییس.
 .3پس اظ ثثت ًامً ،ام کاضتطی ٍ ضهع ػثَض ذَز ضا زض پٌل ضٍضضاخ یاض ٍاضز ًوَزُ ٍ ٍاضز پٌل کاضتطی ضَیس.
 .4تا ٍضٍز تِ پٌل کاضتطی ضٍضضاخ یاض ،سِ ترص اصلی پٌل ضا هطاّسُ ذَاّیس کطز :تاًک پطٍتکل ّا،
افعایص اػتثاض ٍ پطٍتکل جسیس.
 .5تطای استفازُ اظ پٌل کسگصاضی ،ضوا تایس اػتثاض ذَز ضا ضاضغ ًواییس .اگط پسَضز ٍضٍز ضا قثال ذطیساضی
ًوَزُ ایس ،آى ضا زض ترص افعایص اػتثاض ،زض پٌجطُ کس ضاضغ ٍاضز ًوَزُ ٍ تِ پٌل کسگصاضی ٍاضز ضَیس.
 .6زض غیط ایي صَضت ،اظ تیي پکیج ّای زض زستطس ،هَضز هٌاسة ذَز ضا ذطیساضی ًواییس .پس اظ اًتراب
پکیج ٍ پطزاذت هثلغ تؼییي ضسُ ،اطالػات فیص پطزاذتی ذَز ضا زض فطم هرصَظ ثثت ًوَزُ ٍ تطای
تین ضٍضضاخ یاض اضسال ًواییس .تِ زضذَاست ضوا زض اسطع ٍقت ضسیسگی ذَاّس ضس.
 .7تاًک پطٍتکل ّا ،ترطی است کِ زض آى ،توام پطٍتکل ّایی کِ ٍاضز کطزُ ایس ضا هطاّسُ هی کٌیس .تؼس
اظ شذیطُ پطٍتکل زض پٌل کاضتطی ،ضوا تٌْا اجاظُ زاضیس پطٍتکل ّای ذَز ضا هطاّسُ ٍ یا پطیٌت کٌیس.
تاًک پطٍتکل ّا ،اجاظُ گطٍُ تٌسی پطٍتکل ضوا تط اساس گطٍُ آظهَزًی (ػازی یا تالیٌی) ٍ سي آظهَزًی
(تاالی  18سال ٍ پاییي  18سال) هی زّس.
 .8اگط حساب کاضتطی ضوا اظ اػتثاض کافی تطذَضزاض تاضس ،ضوا تا کلیک تط ضٍی گعیٌِ پطٍتکل جسیسٍ ،اضز
پٌل کسگصاضی هی ضَیس .زض ایي ترص ضوا هی تَاًیس پطٍتکل ذَز ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ سپس ،تطگِ ّای
هرصَظ ًظام جاهغ ٍ تفسیط پطٍتکل ذَز ضا هطاّسُ ٍ زض صَضت توایل پطیٌت کٌیس.
 .9پٌل کسگصاضی ضٍضضاخ تطای کاضتطاًی ططاحی ضسُ کِ تا فطایٌس کسگصاضی ٍ تفسیط ضٍضضاخ آضٌا ّستٌس.
پس اظ ٍضٍز تِ پٌل کسگصاضی ،اتتسا اطالػات کیفی آظهَزًی ٍ اطالػات اجطا ضا ٍاضز ًواییس .زض ترص
اطالػات اجطا ،پٌجطُ زازُ ّای ٌّجاضی اظ اّویت ظیازی تطذَضزاض است .زض ایي پٌجطُ ،ضوا تایس گطٍُ

ٌّجاضی آظهَزًی ذَز ضا اًتراب کٌیس .توام هقایسِ ّای ٌّجاضی ٍ فطضیِ ّای تفسیطی تط اساس
گطٍُ ٌّجاضی کِ ضوا اًتراب کطزُ ایس ،صَضت ذَاّس گطفت.
 .11تا تکویل فطم اطالػات هطاجغ ٍ کلیک ضٍی گعیٌِ شذیطٍُ ،اضز پٌل ًوطُ گصاضی هی ضَیس .زض ایي
ترص ،پطٍتکلی کِ قثال کسگصاضی ًوَزُ ایس ضا ٍاضز کٌیس .پاسد ّای ّط کاضت ضا زض کاضت هرصَظ تِ
ذَز ٍاضز ًواییس .اگط زض ٍضٍز کسّا اضتثاّی ضخ زاز ،تٌْا کافی است پاسد هطتَطِ ضا حصف کٌیس .تطای
حصف پاسد تِ ًَاض آتی ضًگ تاالی پٌل کسگصاضی هطاجؼِ کٌیس .زض ًَاض آتی ضًگ ،ضوا اجاظُ زاضیس پاسد
جسیس ضا اضافِ ( )+یا پاسد قثلی ضا حصف (ً )-واییس ٍ پاسد ّایی کِ تاکٌَى ٍاضز کطزُ ایس ضا هطاّسُ
کٌیس .پس اظ ٍاضز کطزى تواهی پاسد ّا ،تط ضٍی گعیٌِ پیص ًوایص ٍ شذیطُ کلیک ًواییس .تا کلیک تط
ضٍی ایي گعیٌِ ،ضوا پیص ًوایص تطگِ ذالصِ ساذتاضی ذَز ضا هطاّسُ ذَاّیس کطز .ایي ترص تِ
ایي هٌظَض ططاحی ضسُ است تا ضوا اظ صحت پاسد ّایی کِ ٍاضز کطزُ ایس اطویٌاى یاتیس .زض صَضت
تاییس ،ضوا زیگط اهکاى ٍیطایص پطٍتکل ذَز ضا ًرَاّیس زاضت ٍ اظ اػتثاض ضوا ،یک پطٍتکل کاستِ
ذَاّس ضس.
 .11پس اظ ٍاضز کطزى پطٍتکل ذَز ٍ تاییس آى ،تطگِ ّای ًظام جاهغ ٍ اٍلیي فطضیِ ّای تفسیطی ضا
هطاّسُ ذَاّیس کطز .ضوا هی تَاًیس اظ ایي ترص پطیٌت تْیِ ًواییس .تَصیِ هی ضَز اظ هطٍضگط کطٍم
استفازُ کطزُ ٍ تٌظیوات پطیٌتط ذَز ضا تطضسی ًواییس .تطای تَضیحات تیطتط تِ ترص پطیٌت هطاجؼِ
کٌیس.
 .12زض صَضت تطٍظ ّطگًَِ هطکل فٌی ،زض ترص گعاضش ذطا ،هطکل ذَز ضا هططح ًواییس.
 .13زض صَضت ًیاظ تِ زٍضُ ّای آهَظضی ،تِ ترص کاضگاُ ّا هطاجؼِ ًوَزُ ٍ پس اظ اًتراب زٍضُ هَضز ًظط
ذَز (آًالیي ،ذصَصی یا زٍضُ ّای جاهغ) زض ترص ثثت ًام کاضگاُ ،اطالػات ذَز ضا ٍاضز ًواییس تا تا
ضوا تواس گطفتِ ضَز.
 .14سَال ّا ،پیطٌْازّا ٍ اًتقازّای ذَز ضا تا ها زض هیاى تگصاضیس.

