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ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي
ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﮏ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﯾﺎ اﻧﺒﻮه ﺳﺎز و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از "ﭘﺮوژه" ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﮏ در واﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داراي ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در
اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻼك و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي
ﺧﻮد ﺷﻮد و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ
در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻨﻮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ ي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻮﯾﺪ و ﻓﺮم زﯾﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ و روي دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ) .ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎي ﺳﺘﺎره دار اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

١

در اداﻣﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ رﻣﺰ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ رﻣﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮم ﺑﺎﻻ وارد ﮐﺮده اﯾﺪ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٢

در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ .روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﮔﺎم ﺑﻌﺪي:ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ" ﯾﺎ "ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ" در ﻣﻨﻮي
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ "ورود" ﺷﻮﯾﺪ .ﺻﻔﺤﻪ "ورود" ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد .
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﯿﻠﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه )ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر( را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺷﻮﯾﺪ.

ﭘﺲ از ورود ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :

ﺑﺎ زدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ )اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ( ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .

٣

ﺑﺎ زدن ﮔﺰﯾﻨﻪ دو )ﭘﺮوژه ﻫﺎ(  ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎره
ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻠﮏ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮوژه )ﻣﻠﮏ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده اي ﮐﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ
ﭘﺮوژه )ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ( ،ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮي ،وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه و ﻋﻤﻠﯿﺎت
را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .درﻣﻮرد "وﺿﻌﯿﺖ" و "ﻋﻤﻠﯿﺎت" ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ زدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻪ )ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ( ﻣﯿﺘﻮاﯾﺪ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ زدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭼﻬﺎر )ﺧﺮوج( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ زدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﻮي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ي ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه
ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ" در ﻣﻨﻮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ :
ﺷﺮوع :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺧﻮاﻧﺪه ام" را ﺗﯿﮏ زده و
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ و اداﻣﻪ را ﻣﯽ زﻧﯿﺪ.

٤

ﺛﺒﺖ ﭘﺮواﻧﻪ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮواﻧﻪ را در ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ وارد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺮ ﮐﺮدن
ﻓﺮم دﮐﻤﻪ "ﺛﺒﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ" را ﺑﺰﻧﯿﺪ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي در ﻃﻮل ﺑﺎزه ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه ،در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﮐﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه و اداﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را در زﻣﺎن
دﯾﮕﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

٥

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را آﭘﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪات اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را آﭘﻠﻮد ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آﭘﻠﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﮑﺲ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  jpgو ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﯾﮏ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ از آﭘﻠﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ،ﻓﺮم آﭘﻠﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻓﺎﯾﻞ از ﻟﯿﺴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﺎرج
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از آﭘﻠﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ،
دﮐﻤﻪ ي ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ دﮐﻤﻪ ي ﺣﺬف را ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪد آن ﻓﺎﯾﻞ
را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

٦

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ،دﮐﻤﻪ "ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ" و "ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ" ﯾﺎ "ﺛﺒﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ" وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه
ﺑﺮوﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺛﺒﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﭘﺮوژه :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﻣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺮ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.

٧

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﭘﺮوژه ي ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﮏ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ
"ﺗﺠﻤﯿﻊ در واﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ" را اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﮑﻦ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ) 3ﺻﻔﺤﻪ( را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮارد "اﻧﺒﻮه ﺳﺎز)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮ("" ،ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻠﯽ" و ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آن ،ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮم واﻗﻊ دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارك ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن را آﭘﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ در واﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺒﻮه ﺳﺎز را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

٨

در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ درﺧﻮاﺳﺘﯽ "ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﭘﺮوژه" ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ از
ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري ﮐﻨﯿﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ)ﻓﺎﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ
ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﭘﺲ از آﭘﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه روي دﮐﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﮏ/اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

٩

ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ روي دﮐﻤﻪ "+اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻠﮏ" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻠﮏ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ در زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ داراي ﺳﻪ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام داراي ﺳﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﺳﻪ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ درج ﺷﻮد.
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دو ﻣﻠﮏ ﻣﺠﺎور)ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ( در ﭘﺮوژه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﻤﯿﻊ( و ﻫﺮ ﮐﺪامداراي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ واﺣﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻣﻠﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

١٠

در ﻓﺮم ﺑﺎﻻ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ده رﻗﻤﯽ ﻣﻠﮏ ،ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪ ،ﭘﻼك ﺛﺒﺘﯽ اﺻﻠﯽ ،ادرس ﭘﺴﺘﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺒﺎري ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﻼك ﺛﺒﺘﯽ ﻓﺮﻋﯽ و ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درج اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺷﺨﺼﯽ" ﻣﻮروﺛﯽ" ﯾﺎ "اوﻗﺎﻓﯽ" ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﯾﺮ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺖ آن را در ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه درج ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻫﺮ ﮐﺪام از دﮐﻤﻪ ﻫﺎي
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

١١

ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻼك ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻠﮏ دو ﻓﺎﯾﻞ زﯾﺮ را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
 (1در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻠﮏ داراي ﺳﻨﺪ ﺗﮏ ﺑﺮﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺤﻪ روي ﺳﻨﺪ ﺗﮏ ﺑﺮﮔﯽ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻠﮏ
داراي ﺳﻨﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را اﺳﮑﻦ و آﭘﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 (2در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻠﮏ داراي ﺳﻨﺪ ﺗﮏ ﺑﺮﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﻨﺪ ﺗﮏ ﺑﺮﮔﯽ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ داراي ﺳﻨﺪ
دﻓﺘﺮﭼﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت را اﺳﮑﻦ و آﭘﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

١٢

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ  ،ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ در ﺧﻮاﺳﺘﯽ و ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ در اﻧﺘﺨﺎب و آﭘﻠﻮد
ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﮏ/ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ  :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ  ،اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮏ روي دﮐﻤﻪ "+اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎﻟﮏ" ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺎز
ﺷﻮد.

١٣

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﺎﻻ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:

١٤

 ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺠﺎي ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺎم وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وي را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺎﻻيﻓﺮم ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ،ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮏ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ وﮐﯿﻞ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ وﮐﯿﻞ و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮏ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
 در ﻣﻮرد ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺰ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ازداﻧﮓ )ﺣﺒﻪ( ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮏ داراي دو و ﻧﯿﻢ داﻧﮓ ﺳﻬﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮏ داراي دو داﻧﮓ و ﺷﺶ ﺣﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺴﺖ) .ﻫﺮ داﻧﮓ دوازده ﺣﺒﻪ اﺳﺖ(.
 اﮔﺮ دو ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻠﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺮﻣﺎﻟﮑﯿﻦ را ﻧﯿﺰ وارد ﮐﻨﯿﺪ.
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﯾﺎراﻧﻪ اي در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ"ﺑﻠﯽ" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ "زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.)درﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﮑﻦ ﻗﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ(
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ زوج ﺟﻮان اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻤﺴﺮ وي ﻧﯿﺰ وارد ﺷﻮد) .در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﮑﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﭘﺸﺖ و روي ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿﺰ آﭘﻠﻮد
ﺷﻮد(
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺸﺮ ﮐﻢ در آﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﻗﺸﺮ ﮐﻢ در آﻣﺪ" را اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﮑﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ درﺧﻮاﺳﺘﯽ و ﻧﺎم ﺷﺨﺺ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﮏ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ آﭘﻠﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
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در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﮏ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ آﭘﻠﻮد
ﻧﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﮏ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ زوج ﺟﻮان را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮏ ،اﺳﮑﻦ
ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺎﻟﮏ را ﻧﯿﺰ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺮده اﯾﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت
ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ روي دﮐﻤﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺮوﯾﺪ و اﺻﻼﺣﺎت را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

١٦

ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﭘﺮوژه اي ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ "ﭘﺮوژه ﻫﺎ"
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ .ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺮوژه اي ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﻧﻤﺎﯾﺶ"
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

١٧

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه )در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ( ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﺮاي
اداﻣﻪ ي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮاي اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ
"اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم" در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوژه ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاي اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه ﺧﻮد در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ ادرس
 http://facility.udrc.ir/applicant/loginﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﺮوژه
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ ازﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
در ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :ﭘﺮوژه در ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺣﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و اداﻣﻪ ي ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه را ﺑﻌﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ،
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه وارد ﺷﺪه و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎن
وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
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در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ :ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرس ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را اﺻﻼح و ﻧﻮاﻗﺺ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﻤﻮده ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
در اﻧﺘﻈﺎر )ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه( :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ :ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯿﮕﺮددو در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
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