ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﺑﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮاي دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ
* ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا وارد ﺳﺎﯾﺖ  http://nobat.epishkhan.irﺷﺪ .

در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ دﻓﺘﺮي ﮐﻪ آن ﺳﺮوﯾﺲ را اراﺋﻪ
ﻣﯽ دﻫﺪ را ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺮده و در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎده و در زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ،ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ از دﻓﺘﺮ
ﻣﺬﮐﻮر رزرو ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺘﺪﻫﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  ، 1ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد :

 . 1اﻧﺘﺨﺎب دﻓﺘﺮ :
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب دﻓﺘﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ﺳﻮم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﺷﻮد .

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺧﺪﻣﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي آدرس ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﻠﯿﺪ  Enterﮐﯿﺒﻮرد را ﻓﺸﺎر دﻫﺪ و ﯾﺎ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ ذره ﺑﯿﻦ )ﺷﻤﺎره (1

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد  .ﺳﭙﺲ در
ﻗﺴﻤﺖ  2دﻓﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ دﮐﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي )ﺷﻤﺎره  (3ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮود.

 .2اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن :
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ  .ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،در ﻗﺴﻤﺖ  1ﺗﺎرﯾﺦ
روزي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و در زﯾﺮ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان روز)ﺷﻤﺎره  ، (2ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻞ رزرو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ و ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،وارد
ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي ﺷﻮد .

 . 3ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي :
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاي ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺮ
ﮔﺮدد.
* دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ زﺑﺎن ﮐﯿﺒﻮرد در ﻫﻨﮕﺎم ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .4ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ :
در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و درﺳﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده در دﻓﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .

