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روی گزینه ثبت نام کلیک کنید



.  شبکه طرف قرار داد خود را انتخاب کنید. 1
.  در این قسمت شما می توانید سازمانی که با شما قرار داد دارد را انتخاب کنید. 2
کدی را که بار اول ثبت نام نمودید و برای شما از طریق اس ام اس ارسال شده را وارد کنید تا اطالعات شما بار گذاری شود و در « yarhisکد »اگر برای بار دوم ثبت نام میکنید در قسمت . 3

. انتها گزینه تایید را انتخاب کنید
1

2
3



.بعد از انتخاب طرف قرار داد بر روی مرحله بعد کلیک کنید



.  را میزنید« موارد باال را خواندم و پذیرفتم»بعد از مطالعه قوانین و  توافق نامه تیک 
.1.سپس گزینه مرحله بعد را انتخاب کنید. 2
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.شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. 1
سپس بر روی گزینه ارسال کد فعال سازی کلیک کنید.  2
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. کد تاییدی که برای شماره همراه ارسال شد در این قسمت وارد کنید. 1
.سپس گزینه تایید را انتخاب کنید. 2

.آن را تصحیح کنید« ویرایش شماره موبایل»اگر در وارد کردن شماره همراه اشتباهی رخ دهد شما می توانید با کلیک کردن بر روی گزینه . 3
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بعد از دیدن این پیام گزینه مرحله بعد را انتخاب کنید



.در این قسمت مشخصات مرکز را کامل کنید



و بعد از آنکه مشخصات تکمیل شد گزینه مرحله بعد را انتخاب کنید



.ثبت آدرس و اطالعات تماس را تکمیل کرده و بعد از آنکه گزینه مرحله بعد فعال می شود سپس  بر روی آن کلیک کنید



یش ایردر این قسمت اطالعات خود را چک کرده اگر اشتباهی در درج اطالعات رخ داده شما می توانید بر روی ویرایش اطالعات کلیک کرده و آن را و.1
.کنید

.اگر اطالعات وارد شده درست بود، تیک اطالعات فوق مورد تایید می باشد را میزنید. 2
.  تا گزینه ثبت نام فعال شود و بر روی آن کلیک می کنید.  3
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ری و کلمه و برای شما نام کارب. که این مرحله یعنی ثبت نام شما با موفقیت انجام شده است. در پایان این صفحه به شما نمایش داده خواهد شد

.عبور ارسال  می شود



بعد از اتمام ثبت نام، نام کاربری و کلمه عبور به شماره . با انتخاب گزینه ورود صفحه ورود به سامانه ثبت نسخ به شما نمایش داده می شود

. و بعد از آن با مرکز پشتیبانی شرکت یاری رسان تماس میگیرید تا نام کاربری و کلمه عبور شما را فعال کنند. همراه شما ارسال می شود


