
بسمه تعالی

.در فیلد نام کاربري کدپرسنلی خود و در قسمت کلمه عبور کد ملی خود را وارد نمایید و سپس بر روي ورود کلیک کنید

صورت صحیح وارد کرده باشید صفحه زیر به شما نمایش داده می شوداگر نام کاربري و کلمه عبور را به 



:"تنظیمات کاربري"سربرگ 
.براي تغییر شماره همراه و کلمه عبور خود وارد سربرگ تنظیمات کاربري شوید

کلیک کنید"اصالح"مربوطه وارد کنید و سپس بر روي کلید  دشماره موبایل خود را در فیل

کلیک کنید."تغییر کلمه عبور "کلمه عبور خود بر روي و جهت تغییر 

کلیک کنید."تغییر"فیلدهاي مربوطه را پر کنید و بر روي کلید 



:"رزرو"سربرگ 
جهت رزرو مهمانسرا باید از این سر برگ استفاده نمایید و کلید مشخص شده در تصویر زیر را انتخاب کنید

تا صفحه زیر نمایش داده شود

ابتدا مهمانسراي مورد نظر را از لیست انتخاب و سپس اتاق مورد نظر و در نهایت روزهاي خود را انتخاب کنید

باشند قابل انتخاب کردن نیستند."رزرو شده"یا  "پر": روزهایی که داراي وضعیت توجه

را انتخاب کنید تا به صفحه قبلی برگردید."تایید"در نهایت کلید 



به مهمانسرا ، اتاق و روزهاي انتخابی خود دقت کنید و در صورت صحیح بودن اطالعات تعداد در این صفحه
را کلیک کنید."ثبت"همراهان و شماره همراه خود را وارد نموده و کلید 

تاریخ و ساعت ورود و خروج را که در تصویر نمایش داده شده است را به دقت بررسی کنید.:1تذکر

به درستی وارد شود."شماره همراه"و  "تعداد همراهان"حتما باید "ثبت"شدن کلید براي فعال :2تذکر

می باشد."قبل از ظهر"مخفف "ق.ظ"و"بعدازظهر"مخفف کلمه "ب.ظ": حروف 1توجه

:جهت ثبت درخواست وارد کردن شماره همراه و تعداد همراهان الزامی است.2توجه

را "تایید"را بزنید و در نهایت کلید "شرایط باال را می پذیرم"شرایط تیک مربوط به گزینه در این صفحه پس از خواندن 
انتخاب کنید.



نمایش داده می شود."درخواست شما با موفقیت ثبت گردید"همانطور که در صفحه باال مشاهده می کنید جمله 

د کردن لیست همراهان الزامی است که براي این منظور در صورتیکه مهمانسراي مشهد را انتخاب نموده باشید وار: 1توجه
"تایید"کلید را بزنید و سپس "ورود لیست همراهان"تیک گزینه 

در صورتیکه مهمانسراي چادگان را انتخاب نموده باشید وارد کردن لیست همراهان الزامی است که براي این منظور : 2توجه
"تایید"کلید را بزنید و سپس "ورود لیست خودروها"تیک گزینه 

انتخاب شده باشد با تصویر زیر روبرو خواهید شد"ورود لیست همراهان"اگر گزینه 

استفاده "تایید"را انتخاب کنید و زمانی که اسامی کامل شد از کلید "ارسال"را وارد نمایید و کلید اسامی همراهان خود
کنید.



انتخاب شده باشد با تصویر زیر روبرو خواهید شد"ورود لیست خودروها "اگر گزینه 

استفاده کنید."تایید"کامل شد از کلید هاپالك را انتخاب کنید و زمانی که "ثبت"را وارد نمایید و کلید پالك خودروها

:"کارتابل"سربرگ 

در این سربرگ میتوانید درخواست هاي ارسال شده خود را مرحله به مرحله پیگیري کنید



درخواست هاي شما داراي وضعیت هاي متفاوتی است:

درخواست ارسال شده است ولی هنوز توسط مسئول رفاه بررسی نگردیده است.در دست اقدام:

پرداخت و فیش در مهلت تعیین شدهدرخواست تایید اولیه شده و باید براي تایید نهایی شدن وجه مربوطهتایید اولیه:
.واریزي به واحد رفاه تحویل داده شود

ه اسکان را از واحد رفاه تحویل بگیرید.درخواست تکمیل شده و می توانید نامتایید نهایی:

.مسئول رفاه رد شده استمتاسفانه درخواست شما توسط رد شده:

درخواست هایی که تایید اولیه شده باشند ولی در زمان تعیین شده تایید نهایی نگردند (در زمان تعیین شده منقضی شده:
وجه مربوطه پرداخت نشده یا فیش واریزي به واحد رفاه تحویل داده نشده) منقضی میشوند.

درخواست توسط شما حذف گردیده است.حذف شده:

خواست می توانید بر روي آیکون              کلیک کنید.جهت دیدن جزئیات بیشتر در مورد در

.همچنین در این صفحه می توانید مبلغ واریزي و شماره حساب و مهلت واریز را مشاهده نمایید

فقط در صورتی اقدام به واریز وجه نمایید که درخواست شما تایید اولیه شده باشد.توجه:

آیکون              کلیک کنید.جهت حذف درخواست می توانید بر روي

ا اصالح همچنین کلید               براي اضافه کردن یا اصالح اطالعات پالك ماشین ها و کلید             براي اضافه کردن ی
اطالعات همراهان می باشد.


