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اتباع محترم ساکن استتا اببترب ت
جای شماره ملی شماره کارت اقامت
معتبر خود را وارد نمایند
دقت نمایید حتمتا اب شتماره تمتا
معتبر استتااده نماییتد بیترا تنرتا را
ارتباط ما ا شما تلان همراه است.
وارد نمود سال توبد کافی است
متوبدین ستال  1382ت عتد جت
مقاطع سنی بیر  16ستال محوتو
می شوند.

مرحل دوم :انتخا

رشت موا ق
در این مرحل می توانیتد رشتت متورد
نظر خود را انتخا نمایید.
* رشت حاظ پنج جت فقتم مختت
مقتتاطع ستتنی بیتتر  16ستتال پوتترا و
دخترا است در صورتی ک سن شتما
یش اب  16سال است رشت دیگری را
انتخا نمایید.

مرحل سوم :انتخا

محل سکونت
* استا محل سکونت صتورت پتیش
فرض استا اببرب انتختا شتده استت و
ساکنین سایر استانرا شرعا مجوب شترکت
در موا ق را ندارند.
* در این قومت شرر محل سکونت خود
را انتخا نمایید.
* متت س ستتاکنین شتتررهای مررشتترر
محمدشرر و کمابشرر اید شررستا کرج
را انتخا نمایند.
و ساکنین شررهای چرار تا ،هشتتگرد و
گلوار اید شررستا ساوجبالغ را انتخا
نمایند.
* آدر محل سکونت را نویوید
(م سً  :کرج خیا ا شرید رشتتی نتبش
میا جاده مجتمع تخصصی تجاری اببترب
لوک  Aطبق  7واحد )18

مرحل سوم :انتخا

محل سکونت

استا محتل ستکونت ت صتورت پتیش
فرض استا اببرب انتختا شتده استت و
ساکنین سایر استانرا شرعا مجوب شترکت
در موا ق را ندارند.
در این قومت شررستتا محتل ستکونت
خود را انتخا نمایید.
متتت س ستتتاکنین شتتتررهای مررشتتترر و
محمدشرر اید شررستا کرج را انتخا
نمایند.
و ساکنین شررهای چرار تا ،هشتتگرد و
گلوار اید شررستا ساوجبالغ را انتخا
نمایند.
آدر محل سکونت را نویوید
(م سً  :کرج خیا ا شرید رشتتی نتبش
میا جاده مجتمع تخصصی تجاری اببترب
لوک  Aطبق  7واحد )18

مرحل چرارم :ارسال موتندات و تایید
در ایتتن قوتتمت شتتما ایتتد
عکتتپ پرستتنلی اب ختتود
انتخا نمایید.
عکپ انتخا ی اید واضت
روشن و ا حجم کمتتر اب 2
مگا ایت اشد.

در این قومت شما اید تصتویر صتاح
اول شناسنام یتا کتارت ملتی ختود را
انتخا نمایید.
عکپ انتخا ی اید واض روشتن و تا
حجم کمتر اب  2مگا ایت اشد.
اتباع محترم به جای کارت ملی کارت
اقامت خود را وارد نمایند.

تیک تایید را نید و در نرایت ثبتت
اطسعات و دریافت کارت را نید

مرحل پایانی :دریافت و چاپ کارت ورود

آبمو

در این مرحل کارت ورود آبمو شما آماده است و اید اب آ پرینت گرفتت و
در روب آبمو رمراه داشت اشید ( .رای پرینت می توانید اب کلیدآ ی رنگ پایین
صاح استااده نمایید

