
: ثبت نرکز یا نٌشصً طهاراهيهای 

  اىد کً  نصروف داطتً  زنیيً  در ایو  تالش خٌد را  تهام  نا  ههکاران  و  بٌده  و آشان  بصیار شاده  ثبت نرکز در شایت
  در آن  و تهانی نراحل  و گٌیا بٌده  کانل  تلریبا  راهيها  ایو.ىظٌید   نرکز با هیچ نظکلی نٌاجً  اطالعات  در ثبت  طها

  نا  ایکی از ههکارانب  شایت  ىیداطتید نیتٌاىید از بخض پایی  نظاوره  ىیاز بً  باز هم  انام چياىچً.اشت   ذکر طده
.  اىجام دهید  را  کار ثبت  ارتباط بركرار کرده و

: تذکر 

برای ثبت اطالعات خٌد اشتفاده کيید ( تاپ لپاعم از رونیزی و یا  ) ترجیحا با  کانپیٌتر 

 .فایرفاکس و یا گٌگل کروم اشتفاده کيید نرور گر ترجیحا از 

( اکصپلٌرر  اصال تٌصیً ىهیظٌداشتفاده از نرور گر ایيترىت )

روی ىٌار ،  ""Behzisti.infoرشاىی و تبلیغاتی نراکز و نٌشصات بً آدرس ایيترىتی پس از وارد طدن بً شاناىً اطالع
. را اىتخاب ىهایید" نرکز یا نٌشصً  ثبت"گزیيً ابزار باالیی ، 

 



ىام ثبت اطالعات حتها نیبایصت با   برای).طٌیدهدایت نی"ورود بً شایت"با اىتخاب ایو گزیيً نطابق تصٌیر زیر بً صفحً 
چياىچً بً ىام کاربری و رنز ورود خٌد دشترشی ىدارید  با  .ی کً  در اختیار دارید  وارد شایت طٌید رنز عبٌرو  کاربری

تهاس بگیرید   02186083082کارطياشان ثبت بً طهاره 

 

را " ایجاد حصاب کاربری"یو شً گزیيً آبی رىگ، گزیيً ن صفحً از بچياىچً انکان تهاس تلفيی ىدارید در اىتهای ههی: ىکتً 
. ىهایید اىتخاب و ىصبت بً ثبت ىام در شایت اكدام

 

در ایو صفحً طبق تصٌیر طٌید کً نيتلل نی" ثبت اطالعات نرکز یا نٌشصً طها"بً صفحً  پس از ورود نٌفق بً شایت 
. بایصتی تهانی نٌارد خٌاشتً طده را با دكت و صحت کانل پر ىهاییدنی



 

 

-عيٌان راهيهای درج اطالعات ىهایان نیبا حرکت دادن ىظاىگر ناوس بر روی هر یک از نٌارد، تٌضیحی کٌتاه بً* تٌجً*

. گردد

. صفحً اىتخاب ىهاییدرا در اىتهای " ذخیره"پس از پر کردن تهانی نٌارد خٌاشتً طده، جهت ادانً عهلیات بایصتی گزیيً 

 

. گردیدآنیز اطالعات روبرو نیشپس با یک پیام حاوی ذخیره نٌفلیت



 

عهلیات بایصتی ىام نیىهایی کردن ثبتباطد و برای تکهیل و ىام ىهایی ىهیورود بً ایو صفحً بً نعيای ثبت* تٌجً*
. را ىیز اىجام دهید پرداخت الکتروىیکی وجً

نيدرج در کادر شبز رىگ، " بازگظت بً ویرایض"تٌاىید با اىتخاب گزیيً چيیو كبل از ورود بً درگاه پرداخت باىکی، نیهم
. اطالعات وارد طده را ویرایض و اصالح ىهایید

رىگ در اىتهای صفحً بً درگاه پرداخت  كرنزنٌجٌد در کادر  "ىهایی تایید "ا اىتخاب گزیيً در ادانً در ههان صفحً ب
 .طٌیدهدایت نی الکتروىیکی باىک

 
 

 .رشد بعد از آن نيتظر تهاس ههکاران نا باطیدىام طها بً پایان نیپس از پرداخت وجً نربٌطً، ثبت



نٌفق باطید  

 

 


