
 سامانه و اتوماسیون تحت وب کانون وکالء دادگستری اصفهاندر  راهنمای ثبت نام 

 اتوماسیون تحت  "شذُ، سپس ثش سٍی لیٌک  isfahanbar.orgدادگستشی اصفْبى ثِ ًشبًی  یاثتذا ٍاسد سبیت کبًَى ٍکال

 اص قسوت سوت چپ کلیک کٌیذ. "وب 

 

ثِ  ساٌّوبی ٍسٍد)ثِ ًبم کبسثشی ٍ کلوِ عجَس شوب ًیبص است. ًبم کبسثشی ّوبى شوبسُ کذ هلی شوبست. ،جْت ٍسٍد ثِ سیستن

 (دس سبیت سبهبًِ

جْت ٍسٍد ثِ سبهبًِ  ٍ دس غیش ایٌصَست بصیبثی کلوِ عجَسچٌبًچِ ثشای ًخستیي ثبس قصذ ٍسٍد ثِ سبهبًِ سا داسیذ، ثش سٍی گضیٌِ ث

 .اتَهبسیَى اص شوبسُ کذ هلی ٍ کلوِ عجَسی کِ شخصب تعییي شذُ استفبدُ ًوبییذ
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 .ًوبییذذ ثشسٍی گضیٌِ فعبل آصهَى ٍسٍدی کلیک یهَاجِ هی شَ صیش پس اص ٍسٍد هَفق هتقبضیبى اسجوٌذ ثب صفحِ

 

 

ّوچٌیي عکس ٍ اسکي اهضبء  !توبم کشَ ّب -ٍ دس صَست لضٍم تغییش دّیذ ادُد خَد سا تطجیق اطالعبت ،دس تت )کشَ( هتقبضی

ًوبییذخَد سا ثبسگضاسی 



هسئَلیت صحت دادُ ّب ثش عْذُ شوبست، تلفي،آدسس ایویل،  -عول خَاّذ ثَد  دادُ ّبی ٍاسد شذُ ساستی آصهبیی شذُ ٍ هالک

 کذ پستی ٍ...

 

 هی ثبشذ جْت تغییش آى اص دکوِ ٍیشایش )عکس هذاد( استفبدُ شَدخبًِ ای داسای هحتَا اگش 

 



 ًوبییذ.دکوِ ثجت سا کلیک ٍ تیک تبییذ اطالعبت  ذ ًبهِ ّب ْپس اص کٌتشل توبم کشَ ّب،دسج عالقوٌذی ّب ٍ سٍیت تع

 

 تَجِ ثفشهبییي!لطفب ثِ دقت ثِ ًحَُ ثبسگضاسی .  حبل ًَثت ثبسگضاسی هذاسک خَاستِ شذُ است

 

 .شَدٍ ًْبیتب ثجت اسسبل  ثشداشت اص سایبًِ، ،هذاسک ثِ تشتیت اًتخبة،ًبم گزاسی



 

 ًبم گزاسی

 

 



 یب .... CDیب  ثشداشت اص سایبًِ

 

سٍشي هیشَد ٍ سًگ ّبی قشهض یب صسد ثِ  شوبًوبیشگش سجض سًگی کٌبس هذسک .  اگش ثشداشت اص سایبًِ صحیح اًجبم شذُ ثبشذ

 .هفَْم حجن ٍ دقت ًبهٌبست هی ثبشٌذ

 



،ثب کلیک ثش سٍی خَاّیذ دیذ ٍ تعذاد سکَسد شوب اضبفِ خَاّذ شذ خَد سا  هذسک اگش اسسبل دسست اًجبم شذُ ثبشذ دس لیست

 دّیذ.اًجبم  بهی هذاسک خَاستِ شذُایي سًٍذ سا ثشای تو هی تَاًین هحتَای هذسک سا ًیض هشبّذُ کٌین دکوِ رسُ ثیي

 

 

 .  حبل ثبیذ سدیف ّبی ثعذ سا سٍیت کٌیذ



 

 هی سسذ! دکمه ثبتپس اص اسسبل توبهی هذاسک خَاستِ شذُ ًَثت ثِ کلیک ثش سٍی  

 

 



اکٌَى هشحلِ دٍم دسخَاست صذٍس پشٍاًِ کبسآهَصی سا اص تت دٍم  شوب هَفق شذیذ هشحلِ اٍل ثجت اطالعبت فشدی سا اًجبم دّیذ.

 کلیک ًوبییذ.

 

 .کلیک ثش سٍی دکوِ ثجت ٍ اسجبع استٍ  هشحلِ ًْبیی اًتخبة استبى ٍ شْشستبى

 .ًذاسددسصَست ثجت ٍ اسجبع اهکبى ٍیشایش اطالعبت ٍجَد  نکـتـــــــه :

 



آًالیي ّضیٌِ ٍسٍدی کلیک ًوبییذ ٍ یب اص صفحِ اصلی کلیذ پشداخت سا ٍ دس ًْبیت کلیذ پشداخت سا جْت پشداخت 

 اًتخبة ًوبییذ.

 

 دس صفحِ هشبّذُ شذُ ّضیٌِ ٍسٍدی سا ثب کلیک ثش سٍی کلیذ پشداخت آًالیي ثپشداصیذ. 

 

 



 پس اص پشداخت صحیح ٍ هَفق اطالعبت پشداخت سا ثِ شکل صیش هشبّذُ خَاّیذ کشد.

 

 توبهی هشاحل ثجت ًبم سا ثِ اتوبم ثشسبًیذ .شوب هَفق شذیذ 

 

سٍثشٍشذیذ ثب هذیش سیستن )ٍاحذ اًفَسهبتیک کبًَى ٍکال ( دسصَستی کِ دس ّشیک اص هشاحل سیستوی ثجت ًبم ثب هشکل  تذکر :

 .توبس ثگیشیذ

 

 فناوری اطالعات و اتوماسیون اداری کانون وکالی دادگستری استان اصفهان

 


