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 راهنمای دریافت و ارسال فرم الف

 

 دریافت فرم

 :مشاحل صیش سا دوبال کىیذ الفجُت دسیافت فشم 

 مشاجعٍ کىیذ http://nezarat.yazd.ac.irبٍ آدسس  -1

 َا سا اوتخاب کىیذ َا گضیىٍ فشم َا ي آییه وامٍ فشم یاص مىً -2

متفايت  َا بشای َش مشکض فشم مشبًطٍ سا داولًد کىیذ. دقت شًد کٍ فشم مًسد وظش با تًجٍ وًع مشکض،دس صفحٍ  -3

 است.

 جهت تایید ارسال فرم توسط کارشناس مرکز به مدیر مرکز

)شکل  کىذ ساست سایت اقذام بٍ يسيد میبا استفادٌ اص وام کاسبشی ي سمض عبًس دس قسمت پاییه سمت کاسشىاس مشکض ابتذا 

 .پاییه(

 

ای  شًد. با کلیک بش سيی ایه مىً، صفحٍ مىًَای باالی صفحٍ سایت اضافٍ میپس اص يسيد مىًی با عىًان اسسال فشم بٍ 

 شًد. بٍ شکل صیش باص می
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صفحٍ بٍ صًست فشم پششذٌ مًجًد دس کامپیًتش کاسشىاس مشکض، وتخاب دس شکل فًق ي ا "اوتخاب فایل"با اوتخاب دکمٍ 

  .کىذ تغییش میصیش 

 

دس شًد.  فشایىذ اسسال متًقف می   ، با اوتخاب شکلب فایل مًسد وظش اشتباَی سخ دادٌ استادس صًستی کٍ دس اوتخ

فشمُای سشی "ایه عىًان بٍ صًست پیش فشض ) فایل اسسالی سا مشخص کشدٌ ایه صًست، کاسشىاس بایذ عىًانغیش 

 پس)يسيد تًضیحات الضامی ویست(. یذ ياسد ومابطٍ با فایل ویض دس سا تًضیحاتیدس صًست لضيم  شذٌ است( ياوتخاب  "الف

 بٍ ومایش دسآیذ. "فایلُای اسسالی"صفحٍ بٍ شکل صیش دسآیذ ي فشم اسسالی دس تا  اص آن دکمٍ رخیشٌ سا اوتخاب ومًدٌ

 

 مشاَذٌ کىیذ ایذ سا با استفادٌ اص دکمٍ  ی کٍ قبال اسسال کشدٌتًاویذ فایلُای دس صفحٍ فًق )صفحٍ اسسال فشم( می

فایل  5قابل رکش است کٍ اسسال حذاکثش  حزف کىیذ.ي یا فایلُای قبلی سا با استفادٌ اص دکمٍ کىیذ( )داولًد 

 َمان مشکض قابل مشاَذٌ است. شًد تًسط مذیش تًسط کاسشىاس مشکض اسسال میَش فایلی کٍ ي  پزیش است امکان
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 تایید فرم توسط مدیر مرکز

شًد ي يظیفٍ تاییذ فایلُایی کٍ  َماوىذ کاسشىاس مشکض اما با وام کاسبشی ي سمض عبًس خًد، ياسد سایت میکاسبش مذیش مشکض 

دادٌ  تًسط مذیش مشکض، صفحٍ صیش وشان "اسسال فشم"با اوتخاب مىًی . کاسشىاس مشکض تُیٍ کشدٌ، سا بش عُذٌ داسد

 .شًد می

 

 شًد ي مذیش مشکض بشای َش فایل سٍ امکان اسسال کشدٌ، مشاَذٌ می ی کٍ کاسشىاس مشکضلیست فایلُای ،دس صفحٍ باص شذٌ

 داسد:

 امکان داولًد ي مشاَذٌ فایل با استفادٌ اص دکمٍ  -1

 با استفادٌ اص دکمٍ حزف فایل  -2

)بشای اسسال فایل بٍ دفتش وظاست ي اسصیابی استاوی الصم است مذیش مشکض، فشم  تاییذ فایل با استفادٌ اص دکمٍ  -3

 تًسط کاسشىاس خًد سا تاییذ کىذ.(اسسالی 

 


