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صفحه ورود:
قبل از ثبت نام لطفا نکات ضروری را به دقت مطالعه نمایید:

ثبت نام:
متقاضی ضمن مطالعه موارد مربوطه و قبول کلیه شرایط ثبت نام با انتخاب تیک "با شرایط ثبت نام موافقم" و با وارد کردن کد امنیتی و کلیک بر روی
گزینه "شروع ثبت نام" وارد صفحه ثبت نام می شود.

3

مراحل ثبت اطالعات:
بخش مشخص شده را بدقت مطالعه نمائید ،خواهشمند است در ورود اطالعات نهایت دقت صورت گیرد تا در ارائه خدمات بعدی ،کار با سهولت انجام
گردد.

ثبت اطالعات فردی:
در این بخش شما باید کد ملی صحیح خود را بدون خط تیره ،به تعداد  01رقم و بطور صحیح وارد نمائید زیرا از این کد بعنوان نام کاربری شما جهت
تکمیل اطالعات مرحله دوم(انتخاب کاروان) استفاده خواهد شد ،در ورود شماره همراه دقت نمائید زیرل کدفعال سازی به آن ارسال شده و در صورت
عدم صحت ثبت نام شما انجام نمیگیرد.

ثبت اطالعات محل سکونت:
لطفا عالوه بر انتخاب گزینه های استان،شهرستان،شهر ،در صورت سکونت در روستا ،بخش و روستا محل زندگی خود را نیز انتخاب نمائید ،لطفا ادرس
دقیق خود را درون کادر بصورت کامل بنویسید.

ثبت اطالعات فرهنگی:
این اطالعات جهت تخصیص روحانی با توجه به نوع دین و مذهب و تنها در جهت ارائه خدمات فرهنگی بهتر دریافت میگردد.
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ثبت اطالعات پزشکی:
واحد درمان و داروئی جمعیت خدمتگزاران زائرین پیاده حضرت رضا(ع) ،جهت ارائه خدمات مطلوبتر نیازمند داشتن اطالعات بیماری زائران میباشد،
خواهشمند در ورود آن دقت فرمائید.

آپلود عکس،تصویر کارت ملی،تصویر صفحه اول شناسنامه:
جهت شناسایی زائرین در زمان ورود به اسکان و تطابق اطالعات باسامانه ثبت احوال نیاز است تا متقاضیان با توجه به قواعد خواسته شده ،تصاویر الزم
را تهیه و آپلود نمایند.

ثبت بعنوان زائر:
بعد از ورود کلیه اطالعات خواسته شده ،با کلیک بر روی دکمه "ثبت بعنوان زائر" در صورت عدم اشکال در اطالعات ورودی ،کد فعال سازی به شماره
همراهی که در زمان ثبت نام وارد نموده اید پیامک خواهد شد ،که باید با انتخاب لینک مربوطه ،به صفحه فعال سازی منتقل می شوید.

در غیر اینصورت پیغامی مبنی بر اشتباه شما در ورود اطالعات در پایین صفحه نمایش پیدا مینماید.

مثال:

5

فعال سازی کاربر:
حاال باید در بخش مربوطه ،بهمراه کد ملی و رمز خود ،کد فعال سازی پیامک شده را وارد نمائید تا ثبت نام شما کامل گردد در غیر اینصورت امکان
ادامه فرایند ثبت نام جهت مراحل بعد اعالمی از جمله ثبت نام در کاروان ممکن نخواهد بود.

در صورت ورود صحیح اطالعات باال ،صفحه زیر نمایش خواهد یافت.
از طرف جمعیت خدمتگزاران زائرین پیاده حضرت رضا (ع) به شما تبریک میگوییم.

در صورتیکه به هر دلیل نتوانستید در این مرحله کد فعال سازی را وارد نمائید باید حتما در اولین فرصت از طریق صفحه اصلی و بخش "پیگیری
وضعیت و ویرایش" و با کلیک بر روی لینک "فعال سازی حساب کاربری" اقدام به فعال سازی نمائید در غیر اینصورت نمی توانید مراحل بعد و ثبت نام در کاروان
را انجام دهید.
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پیگیری وضعیت و ویرایش :
جهت ویرایش ،انتخاب کاروان (که متعاقبا از طریق رسانه ها و پیامک اعالم خواهد شد) و پیگیری وضعیت ثبت نام  ،شما میتوانید از صفحه
اصلی  ،بخش " پیگیری وضعیت و ویرایش" استفاده نمائید.
الزم به ذکر است کلیه اطالعات بجز کد ملی قابل ویرایش می باشد.

"ومن اهلل التوفیق"
واحد فناوری اطالعات و ارتباطات
جمعیت خدمتگذاران زائرین پیاده
حضرت رضا (ع)
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