
 

  

 

هاى بیوه ناهه گزوهی  
عقذ تفاهن ناهه با بیوه گشار :هزحله اول   

  .هی ضْز ءگز اهضا ّ بیوَ....( ضزکت )کَ تْسظ بیوَ گشار

:هزحله دوم   

اهضاء ُن تْسظ بیوَ )ضْز  ءضْز ّ تک تک پز ّ اهضاٍ زاز زر اذتیار بیوَ گشار قزاربایس فزم پیطٌِاز ( بیوَ ضسگاى)بَ تؼساز پزسٌل

((پزسٌل)ّ ُن بیوَ ضسٍ ...( ضزکت)گشار  

:هزحله سىم  

.کٌیسّارز فایل اکسس  را اعالػات فزم پیطٌِاز  

:و تفاهن ناهه  دریافت فایل اکسس  

             ًسگی هاىس بیوَ               آهْسش ًزم افشارُای کاربززی              آرضیْ فایل                صفحَ اصلی پْرتال

گزُّی هاى فایل اکسس  ّ هاى تفاُن ًاهَ  

 تک تک بایس اعالػات ّارز ضْز ّ کلیس افشّزى را بشًیس

:هزحله چهارم  

ضسگاىایجاز فایل ذزّجی اکسس بیوَ   

فقط یکبار هی شىد فایل خزوجی گزفت :نکته ههن  

:هزحله پنجن  

:ثبت پیطٌِاز  

.افشّزى               بیوَ سًسگی هاى                 گزُّی پس اًساسی                 گزُّی                  پیطٌِاز بیوَ ػوز  

 ضوارٍ قزارزاز.... 

 (بیوَ سًسگی گزُّی هاى ضزکت) بغْر هثال:ػٌْاى قزارزاز... 

 (ضزکت)بیوَ گشار:عزف قزارزاز.... 

 ثبت 

 فایل بیوَ ضسگاى                 اعالػات بیوَ ضسگاى                Browse)   )                   بزرسی فایل 

 ..باشذیکساى بایذ در بیوه ناهه های گزوهی هذت بیوه ناهه ها بزای هوه اعضاء : نکته

 هبلغ حق بیوَ ّ پْضص ُا هیتْاًس بزای ُز بیوَ ضسٍ هتفاّت باضس. 

  هیطْزبزای ُوَ بیوَ ضسٍ ُا بیوَ ًاهَ جساگاًَ صازر. 

 تواهی پْضص ُا قابل اػوال است. 

  نفز50گزٍّ حساقل تؼساز 



 

  

 

 

 هاى استعالم نزخ دهی بیوه ناهه گزوهی

 ساهاًَ جاهغ ػوز 

 فزم ُای ػولیاتی 

 پیطٌِاز بیوَ ػوز 

 ٍهذاکز 

 اًفزازی 

 سًسگی هاى 

  بزّبَکلیس 

 َهست بیوَ ًاه 

 اػوال ترفیفات گزُّی اًفزازی 

 تؼساز ًفزات 

  هْرزًظزپزکززى فیلسُای 

 چاپ. 

 .تخفیفات گزوهی فقط در سهاى صذور قابل اعوال است:تذکز

 :بَ ػٌْاى هثال

ًفز 1700قزار گیزًس  ّ  ًاهَ گزُّی تحت پْضص بیوَ اس آًِاًفز300ًفز باضس ّ زر ضزّع قزارزاز 2000....اگز پزسٌل ضزکت

 .ًفزٍ قابل اػوال است300باقیواًسٍ زر عْل هست بَ قزارزاز اضافَ ضًْس فقظ ترفیف گزُّی 

 زر عْل هست بزای کساًیکَ باسًطتَ هی ضًْس هیتْاى بیوَ گشار را تغییز زاز ّ یا بیوَ ًاهَ را باسذزیس کزز.     

 

 نکته های بیوه هاى
 هی ضْز ّلی زر جاهغ سًسگی پْضص زازٍ ًوی ُن یوَ زر بیوَ هاى ضاهل سًاى ذاًَ زار پْضص هؼافیت اس پززاذت حق ب

 .ضْز

 گزززسهاًیکَ اّلیي قسظ بیوَ ًاهَ بَ حساب ضزکت ّاریش ًطسٍ است اس تحْیل آى بَ بیوَ گشار ذْززاری  تا. 

  َگزززرّس بیوَ ًاهَ بایس ابغال 30بیطتز اس .هی باضساستارید صسّر روس 30حذاکثز فزصت پززاذت اّلیي قسظ بیوَ ًاه. 

  ضاهل بیوَ ًاهَ هی ضْز(هابتفاّت سْز )رّس جزیوَ 7بیطتز اس  .هی باضس روس7حذاکثز فزصت پززاذت اقساط. 

  چَ بززاضت اس اًسّذتَ .کسز هی گززز اس اًسّذتَ بیوَ ًاهَ زرصْرت تاذیز اقساط حق بیوَ پْضص فْت ّ زرهاى اجبارا

 .ضسٍ باضس ّ چَ اًتراب ًطسٍ باضس اًتراب 

  ٍهثل اسزائیل.بیوَ ًاهَ هاى بزای افزاز ذارج اس کطْر تحت پْضص هی باضس بَ غیز اس هٌاعق استثٌا ضس 

 الحاقیَ با بار هالی بؼس اس گذضت یکسال ّ تْسظ ضؼبَ اًجام هی پذیزیس. 

 ال استالحاقیَ افشایص ًزخ پشضکی زر ُز سهاى تْسظ ضؼبَ قابل اػن. 

 تغییز رّش پززاذت حتوا قبل اس سزرسیس قسظ سال بؼس بایس اًجام ضْز 

 الحاقیَ تغییز حق بیوَ بؼس اس گذضت یکسال زر ُز سهاى اهکاى پذیز است 



 

  

 

 

 :شزایط تعلیق بیوه ناهه

 صفز ضسى اًسّذتَ (1

 اػشام بَ هٌاعق جٌگی (2

  .زىذارجی زارای هجْس اقاهت  کَ اس هزس ایزاى ذارج ضْ اتباع (3


