راھﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﺘﺒﺎت ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻋﺮاق )ﺑﺪون ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم(


اﯾﺠﺎد ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ذﯾﻞ ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺟﮫﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ از ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.



ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﮫﺖ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﮐﺎرﺑﺮ از ﮐﺪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
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ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻮﯾﺪ



ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺎروان
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﺎﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎروان ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺰام درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﮫﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .
در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع اﻋﺰام ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﻮاﯾﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎروان اﻋﺰاﻣﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮوھﮫﺎی دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ
اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.



ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت زاﺋﺮ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎروان ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ در ﻣﮫﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی زاﺋﺮﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﮫﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم



درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم رﺳﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺟﮫﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﯽ ﮐﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.



ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﯽ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد .و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺸﺖ.
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ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻋﺘﺒﺎت
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ.
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