
 

 مرکس خدمات حوزه های علمیه

 باشد:راهنمای ورود و استفاده از سایت مرکس خدمات حوزه های علمیه به شرح ذیل می

را در  ( www.csis.ir) برای َرَد بً ضایت مرکس خذمات درطُرتی کً آدرش ضایتافرادی کً کذ مرکس خذمات داروذ )دارای پرَوذي فعال در مرکس خذمات(،  .1

شُیذ. درغیر ایه طُرت در مُتُرٌای جطتجُگر ایىتروتی بً فارضی مرکس خذمات حُزي ٌای علمیً را اختیار داریذ، در وُارابسار تایپ کردي َ ضپص َارد ضایت می

دٌذ. ضپص را وشان می َ آدرش آن  تطفحً اطلی ضای 1شذ. تظُیر شماري  تایپ ومُدي َ با کلیک بر رَی آن َارد ضایت مرکس خذمات حُزي ٌای علمیً خُاٌیذ

 ضاماوً ضخا مشخض شذي اضت.  1شُیذ. ضمت چپ تظُیر شماري َ ... َارد ضاماوً ضخا می درمان، بیمً اتُمبیل تکمیلی برای اضتفادي از خذمات بیمً

 

 

 

 



 1تظُیر شماري 

 

 

      

 ضاماوً ضخا                                                                                                                آدرش ضایت                         

                                                                                                             مرکس خذمات                        

                  

                              

 

 

 

 

 

ضاماوً برای شما باز خُاٌذ شذ. درطُرتی کً قبال در ضاماوً ضخا ثبت وام کردي باشیذ کلمً ضپص با کلیک بر رَی ضاماوً ضخا در تظُیر باال طفحً َرَد بً  .2

رَی را در جایگاي خُد َارد ومائیذ َ ضپص با کلیک بر  َ کلمً عبُر دریافتی ضت، کذ مرکس خذماتعبُر جٍت َرَد بً ضاماوً از طریق پیامک برایتان ارضال شذي ا

یذ. در طُرتی کً قبال در ضاماوً ضخا ثبت وام وکردي ایذ َ یا کلمً عبُر خُد را فرامُظ ومُدي ایذ با کلیک بر رَی قطمت مشخض َ شُتائیذ بً ضاماوً ضخا َارد 

 ایه مراحل مشخض شذي اضت.  3َ شماري 2طی مراحل وطبت بً ثبت وام در ضاماوً َ دریافت کلمً عبُر اقذام ومائیذ. در تظُیر شماري

 

 



 2تظُیر شماري 

 

   

 

 افرادی کً ثبت وام وکردي اوذ از                                          

 ایه قطمت َارد شُوذ َ با تکمیل               افرادی کً ثبت وام ومُدي اوذ؛                                                                                                               

 ومُدن کذ ملی َ شماري ٌمراي در                وام کاربری َ کلمً عبُر داروذ                                                                                                               

 جایگاي خُد، ابتذا ثبت وام ومایىذ.                                                                                                                      از ایه قطمت َارد شُوذ.              

                                                                                                                                                                  

  

 

               

 3تظُیر شماري

 

                                                                                                        

 ومائیذ  کذ ملی َ شماري  تلفه ٌمراي خُد را َارد                        

 َ ضپص جٍت دریافت وام کاربری َ کلمً عبُر                       

             بررَی دریافت پیام کُتاي کلیک ومائیذ.                       

                  



طفحً  4تظُیر شماري باشذ. اضت کً برخی از آوٍا مخظُص خُاٌران میبا َرَد بً ضاماوً ضخا طفحً اطلی ضاماوً باز خُاٌذ شذ کً شامل خذمات متعذدی  .3

 اطلی ضاماوً ضخا می باشذ.

 4تظُیر شماري 

  


