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ارسال درخواست رسرو - 1

 رسرو را خود نظز مورد مذرك بتوانذ كاربز يک اينکه بزاي 
 ارسال عنوان تحت فزاينذي تا است آن نياسمنذ كنذ

.بگذارد سز پشت را رسرو درخواست

  بزاي ارسال درخواست رسرو وارد صفحه اصلي شذه طبق
:مسيز سيز وارد صفحه جستجو شويذ

  

فْرست ركَردّا      جستجَ     صفحِ اصلي              
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:جهت ارسال درخواست رسرو مزاحل سيز را انجام دهيذ

در صفحِ جستجَی سادُ یا پیشرفتِ كلیذٍاشُ هَرد ًظر را ٍارد ًواییذ؛ - 1



  گسیٌِ رٍی تر ٍ كردُ اًتخاب را ًظر هَرد ركَرد جستجَ ًتایج صفحِ در -2
كٌیذ؛ كلیک "هَجَدی"



ی كلیذ  تذیي ترتیة ٍارد صفحِ ًوایش كاهل ركَرد شذُ ٍ در قسوت هَجَدی تر رٍ -3
.كلیک ًواییذ         رسرو درخواست



تِ ركَرد هَرد ًظر آى را  پس از ٍارد شذى تِ صفحِ لیست رزرٍّا ، تعذ از هشاّذُ اطالعات هرتَط -4
در صَرتي كِ از درخَاست خَد هٌصرف شذُ تاشیذ ) اًتخاب كردُ ٍ تر رٍی گسیٌِ       كلیک ًواییذ 

(  تاهكاى تازگشت از ایي هرحلِ تا كلیذ            اًصراف فراّن شذُ اس



  ًوایش ، است شذُ اًجام شوا ًظر هَرد هذرك رٍی تر كِ رزرٍّایي لیست تعذ صفحِ در -5
. ًواییذ اًتخاب را درخَاست ًَع ٍ تازُ تَاًیذ هي رسرو كليذ زدى تا كِ شَد هي دادُ



  گسیٌِ تَاًیذ هي كِ دارد ٍجَد شذُ اًتخاب زهاًي تازدُ تغییر اهكاى قسوت ایي در ّوچٌیي -6
. ًواییذ اًتخاب را ًظر هَرد

  در ٍ شذُ تاییذ شوا درخَاست ترتیة تذیي ، تسًیذ را “تاییذ ” گسیٌِ تغییرات اًجام از پس -7
.است هشاّذُ قاتل رزرٍّا لیست





( در تخش كتاتخاًِ شخصي)هشاّذُ ٍضعیت درخَاست ّای عضَ  -2

  ٍ اهاًت دست در هذارك تتَاًٌذ كارتراى تا دارد ٍجَد اهكاى ایي شخصي كتاتخاًِ تخش در
.ًوایٌذ اعوال آى رٍی تر را هتعذدی عولیات ٍ ًوایٌذ هشاّذُ را خَد رزرٍ درخَاستْای

:ترای هشاّذُ ٍضعیت درخَاستْای عضَ هسیر زیر را دًثال ًواییذ

صفحِ اصلي      كتاتخاًِ شخصي
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كاربز امانت در مذارك مشاهذه -2-1

 در هذارك لیست تَاًذ هي كارتر شخصي كتاتخاًِ تخش در گسیٌِ ایي اًتخاب تا
 ًیس توذیذی درخَاست ًیاز صَرت در ٍ كٌذ هشاّذُ را خَد اهاًت دست
 . تاشذ داشتِ هذارك رٍی
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درخواست تمذيذ  -2-1-1

:در صَرتي كِ ًیاز تِ توذیذ هذرك داشتِ تاشیذ هراحل زیر را دًثال كٌیذ 
كلیک كٌیذ؛  درخواست تمذيذ        در تخش عولیات تر رٍی كلیذ  -1
تاریخ تازگشت را تعییي كٌیذ ؛ -2
كلیک كٌیذ؛“ تاییذ” تر رٍی گسیٌِ  -3
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مشاهذه رسروهاي كاربز -2-2

  لیست تَاًذ هي كارتر شخصي كتاتخاًِ تخش در گسیٌِ ایي اًتخاب تا
  هذرك رٍی عولیاتي ًیاز صَرت در ٍ كٌذ هشاّذُ را خَد رزرٍّای

. تاشذ داشتِ



ويزايش درخواست رسرو  -2-2-1

در صَرتي كِ كارتر تخَاّذ تر رٍی درخَاست رزرٍ خَد ٍیرایشي داشتِ تاشذ ایي 
.اهكاى در ایي تخش ترای ٍی فراّن شذُ است

:ترای اًجام ٍیرایش تر رٍی درخَاست هراحل زیر را دًثال ًواییذ
تر رٍی كلیذ عولیات       كلیک كٌیذ ؛ -1
گسیٌِ ٍیرایش را اًتخاب كردُ تا ٍارد صفحِ ٍیرایش شَیذ ؛ -2
را ( عادی ، سالٌي )در ایي صفحِ تازدُ زهاًي را تغییر دادُ ٍ ًَع رزرٍ  -3

هشخص ًواییذ؛ 
.كلیذ تاییذ را تسًیذ  -4
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رسرو درخواست اس انصزاف -2-2-2

  ایي ، تاشذ داشتِ رزرٍ درخَاست لغَ تِ توایل كارتری كِ صَرتي در
  اًصراف جْت . است شذُ فراّن عولیات تخش در ٍی ترای اهكاى

  ٍ كردُ كلیک     كلیذ رٍی تر عولیات تخش در درخَاست از
  لغَ شوا درخَاست ترتیة تذیي . ًواییذ اًتخاب را ” اًصراف” گسیٌِ

. گردد هي
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