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مراحل انتشار فراخوان عبارتند از:
 .1اتتذا تِ ػٌَاى "دستگاُ هٌاقػِ گشار " ٍ یا "کارتز دستگاُ هٌاقػِ گشار " اس عزیق کلیک رٍی گشیٌِ "ٍرٍد جْت اخذ ٍ ثثت اعالػات
تکویلی"ٍارد پایگاُ هی ضَین (ضکل )1

(ضکل )1
در غفحِ  Loginضٌاسِ کارتزی ٍ کلوِ ػثَر ٍ کذ اهٌیتی ٍاقغ در پاییي غفحِ را در هکاى ّای هزتَعِ ٍارد هی ًوایین ٍ سپس دکوِ "ٍرٍد" را
کلیک هی کٌین (.ضکل )2

(ضکل )2
2

(ضکل )3
 .2در ایي هزحلِ تا اًتخاب گشیٌِ "اًتطار اعالػات" اس هٌَی تٌظیوات هزتَط تِ هٌتطز کٌٌذُ ٍارد غفحِ اًتطار اعالػات هی ضَین( .ضکل)4

(ضکل )4
3

در ایي غفحِ فیلذ ّای هزتَط تِ اعالػات فزاخَاى ٍجَد دارد.
← ًَع اًتطار:


تزک تطزیفات



فزاخَاى

← ًَع فزاخَاى:


آگْی ارسیاتی کیفی



آگْی هٌاقػِ



دػَتٌاهِ

← حَسُ فزاخَاى :هی تَاًذ ضاهل یک یا چٌذ هَرد اس هَارد سیز تاضذ


اهَر پیواًکاری



اهَر خزیذ یا تاهیي کاال



اهَر عزح ٍ ساخت



اهَر ساسًذگاى



اهَر خذهاتی



اهَر هطاٍرُ




….
سایز

← ًَع تزگشاری


یک هزحلِ ای



دٍ هزحلِ ای

← ٍاحذ پَلی تزآٍرد هالی


پًَذ



درّن



دالر



ریال



...

← ضخع پاسخگَ :تزای ّز فزاخَاى هی تَاًین یک کارتز را تِ ػٌَاى ضخع پاسخگَ تِ اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی هؼزفی
ًوایین تا پاسخگَی سَاالت احتوالی آًْا در راتغِ تا فزاخَاى هزتَعِ تاضذ  .کارتز هٌتطز کٌٌذُ فزاخَاى در ایي فیلذ هی تَاًذ
خَد ٍ یا کارتز هٌتطز کٌٌذُ دیگزی را هؼزفی ًوایذ .
← ًام رٍسًاهِ هٌتطز کٌٌذُ:


اعالػات



کیْاى



سایز رساًِ ّا
ًکتِ :در غَرت اًتخاب سایز رساًِ ّا فیلذی جْت درج ًام رساًِ هَرد ًظز ًوایص دادُ هی ضَد.

← تاریخ درج آگْی در رٍسًاهِ
← تزآٍرد هالی :در غَرتیکِ تزآٍرد هالی قاتل تخویي ًثاضذ هقذار پیص فزؼ غفز در ًظز گزفتِ هی ضَد.
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← تیي الوللی است :اگز هٌاقػِ تثیي الوللی تاضذ ایي گشیٌِ اًتخاب هی گزدد.
← احتوال توذیذ هْلت دارد
← لغَ ضذُ
← تجذیذ ضذُ
← هْلت دریافت اسٌاد :ایي فیلذ هْلت دریافت اسٌاد را تِ اعالع اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی هی رساًذ(هحل دریافت اسٌاد در فیلذ
ّای تؼذی پز خَاّذ ضذ).
← هْلت ارسال پیطٌْاد
← تاریخ اػتثار پیطٌْاد :اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی تایذ در ارسال پیطٌْادات تاریخ اػتثار پیطٌْاد را در ًظز تگیزًذ .قیوت ّای
ارائِ ضذُ در پیطٌْادّای اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی تا ایي تاریخ هؼتثز خَاٌّذ تَد.
← تاریخ تاسگطایی پاکات :تاریخ تاسگطایی پاکات ارسال ضذُ اس عزف اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی.
← کطَر|استاى|ضْز
← هَضَع :هَضَع فزاخَاى
← هحل دریافت اسٌادً :طاًی هحل هزاجؼِ جْت اخذ اسٌاد هٌاقػِ .
← عثقِ تٌذی هَضَػی


اتشارآالت



اًَاع فلش ٍ ساسُ ّای هزتَعِ



پیواًکاری راُ-اتٌیِ-تاسیسات



...



سایز

← تَضیحات :تَضیحات تکویلی هزتَط تِ فزاخَاى در ایي قسوت پز هی ضَد .
در پایاى تا کلیک کزدى دکوِ ثثت اعالػات ،اقذام تِ ثثت اعالػات فزاخَاى هی کٌین (ضکل )5

5

(ضکل )5
نکتهٍ:رٍد تؼضی اس ایي اعالػات الشاهی است  .در غَرت پز ًطذى فیلذ ّای هَرد ًیاس پس اس کلیک کزدى دکوِ ثثت اعالػات پیغام
اخغار در تاالی غفحِ هثٌی تز ایي کِ چِ فیلذّایی پز ًطذُ اًذ ًوایص دادُ هی ضَد (ضکل )6

(ضکل )6
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 .3ارسال فایل ّای هزتَط تِ فزاخَاى
پس اس کلیک کزدى رٍی دکوِ ثثت اعالػات  ،دکوِ "هذیزیت فایل" در تاالی غفحِ اًتطار اعالػات ًوایص دادُ هی ضَد(ضکل .)7
تا کلیک کزدى رٍی ایي دکوِ غفحِ " فْزست فایل ّای فزاخَاى" ًوایص دادُ هی ضَد ( .ضکل )8

(ضکل )7
تزای ارسال فایل ّای هزتَط تِ فزاخَاى رٍی گشیٌِ ارسال فایل در تاالی غفحِ کلیک هی کٌین( .ضکل )8

(ضکل )8
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تا کلیک کزدى تز رٍی ایي گشیٌِ غفحِ "ارسال فایل" ًوایص دادُ هی ضَد( .ضکل )9
تزای ارسال یک فایل تایذ فیلذ ّای پاییي غفحِ را کاهل ًوایین.
← ًَع فایل:


اسٌاد



تػَیز آگْی



غَرتجلسِ پیص اس فزاخَاى



.....

← تاریخ سٌذ
← ضوارُ سٌذ
← خالغِ سٌذ
← اهضاءکٌٌذگاى سٌذ
← ارسال فایل :در ایي قسوت تا استفادُ اس دکوِ  Browseفایل هَرد ًظز خَد را اًتخاب هی کٌین.
پس اس کاهل کزدى هَارد تاال دکوِ ثثت اعالػات را کلیک هی ًوایین(.ضکل )9

(ضکل)9
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در غَرتی کِ فایل ها تِ درستی ارسال گزدیذُ تاضذ ،پیغام "اعالػات اغالح گزدیذ" در تاالی غفحِ ًوایص دادُ هی ضَد( .ضکل )10

(ضکل )10
تا کلیک رٍی دکوِ "فایل ّای فزاخَاى" هی تَاى تِ غفحِ فایل ّای فزاخَاى رفتِ ٍ هطخػات فایل ّای فزاخَاى را هطاّذُ ًوَد.
نکته ًَ :ع فایل ّای ارسالی





در غَرتی کِ فایل تػَیز آگْی تاضذ :پسًَذ  GIFٍ JPEG,JPGتا حجن Resolution ،200k
تزاتز تا  Width ٍ200-150تزاتز تا  600تاضذ
در غَرتی کِ فایل سٌذ است حجن  ٍ 8 Megپسًَذ  ZIPتاضذ
در غَرتی کِ فایل هتون است حجن  ٍ 10 Megپسًَذ  ZIPتاضذ.
سایز فایل ّا ًیش تا حجن  ٍ 8 Megپسًَذ  ZIPهی تاضذ.

نکته  :در غَرتی کِ تخَاّین تیطتز اس یک فایل را ً Uploadوایین تایذ هجذدا تا کلیک تز دکوِ فایل ّای فزاخَاى تِ
غفحِ "فْزست فایل ّای فزاخَاى" تزگزدین ٍ گشیٌِ "ارسال فایل" را اًتخاب ًوایین.
اکٌَى هی تَاًین فایل ّای ارسال ضذُ را در غفحِ "فْزست فایل ّای فزاخَاى " هطاّذُ ًوایینّ .ویي عَر اهکاى
 downloadفایل ٍ هطاّذُ هطخػات فایل  Uploadضذُ ًیش ٍجَد دارد .تاریخ درج ٍ ًَع فایل ًیش قاتل هطاّذُ است.
(ضکل)11
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(ضکل )11

نکته  :حذف فایل ّای ارسالی
در غَرتی کِ فایل ّای ارسالی در حالت غیزفؼال تاضٌذ اهکاى حذف آى ّا تَسظ دستگاُ هٌاقػِ گشار ٍ کارتز دستگاُ
هٌاقػِ گشار (هٌتطزکٌٌذُ فزاخَاى) ٍجَد دارد ٍ دیگز کارتزاى اهکاى حذف فایل را ًخَاٌّذ داضت( .ضکل )12

(ضکل )12
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ٍ .4یزایص فزاخَاى هٌتطز ضذُ
تا اًتخاب هٌَی "فزاخَاى ّا" اس هٌَی تٌظیوات هزتَط تِ هٌتطز کٌٌذُ تِ غفحِ "فزاخَاى ّا" هی رٍین( .ضکل )13

(ضکل )13
در ایي غفحِ توام فزاخَاى ّای هٌتطز ضذُ تَسظ دستگاُ هٌاقػِ گشار ٍ کارتزاى ٍی هطاّذُ هی ضَد.
در غَرت داضتي اعالػات در هَرد فزاخَاى هَرد ًظز هی تَاى تا استفادُ اس فیلذّای جستجَ فزاخَاى هَرد ًظز را تیاتین(.ضکل )14
فیلذ ّای جستجَ:
← کذ فزاخَاى
← درج کٌٌذُ فزاخَاى
← ًَع اًتطار
← ًَع فزاخَاى
← حَسُ فؼالیت فزاخَاى
← عثقِ تٌذی هَضَػی
← ًَع تزگشاری
← فؼال
← ٍاحذ پَلی تزآٍرد هالی
← ًام رٍسًاهِ هٌتطز کٌٌذُ آگْی
← هَضَع
← تیي الوللی است
← اس تاریخ اًتطار در رٍسًاهِ
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← تا تاریخ اًتطار در رٍسًاهِ
← هحذٍدُ ًوایص اعالػات

(ضکل )14
در جذٍل فزاخَاى ّا اعالػات سیز هطاّذُ هی ضَد
← ضوارُ
← فؼال
← ًَع فزاخَاى
← هَضَع
← هْلت
← فایل ّا (فزاخَاى/اسٌاد) :فایل ّا ی ضویوِ ضذُ فزاخَاى
 :لیٌک فایل ّای فزاخَاى
←
 :تؼذاد دفؼات تاسدیذ
←
تا کلیک رٍی هَضَع فزاخَاى هَرد ًظز(ضکل  ، )14هی تَاى تِ غفحِ اًتطار اعالػات فزاخَاى رفتِ ٍ در غَرت لشٍم ،اعالػات را تغییز دّین ٍ
یا فایل جذیذ ارسال کزدُ ٍ تزًذُ هؼزفی ًوایین (.ضکل )15
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(ضکل )15
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 .5هؼزفی تزًذُ
ّواًغَر کِ در (ضکل  )15هطاّذُ هی ضَد تا استفادُ اس دکوِ "هؼزفی تزًذگاى " هی تَاى تزای فزاخَاى هَرد ًظز تزًذُ تؼزیف ًوَد ٍ هطخػات
تزًذُ هَرد ًظز را در پایگاُ ٍارد ًوَدً .کتِ قاتل تَجِ در ایي قسوت ایي است کِ هطخػات تزًذُ اسهیاى افزادی کِ تِ ػٌَاى ضخع حقیقی ٍ
حقَقی در پایگاُ ثثت ًام ًوَدُ اًذ تؼییي هی ضَد .یؼٌی هطخػات تزًذُ حتوا تایذ در پایگاُ هَجَد تاضذ ٍ.هطخػات حقَقی ٍی تکویل ضذُ تاضذ.
نکته :افزادی کِ هی خَاٌّذ تِ ػٌَاى تزًذُ هؼزفی ضًَذ تایذ در پایگاُ ثثت ًام ٍ هطخػات حقیقی ٍ حقَقی خَد را ٍارد ًوایٌذ.
تا کلیک رٍی دکوِ "هؼزفی تزًذگاى" (ضکل  ،)15تِ غفحِ "هؼزفی تزًذگاى" هی رٍین(.ضکل )16

(ضکل )16

در ایي غفحِ لیست ّوِ تزًذگاى فزاخَاى راهطاّذُ هی کٌین.
اعالػاتی اس قثیل:
← ًام ضخع حقَقی
← ٍاحذ پَلی
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← تؼذاد
← قیوت پیطٌْادی
← قیوت هجوَع پیطٌْادی
← قیوت ًْایی
← قیوت هجوَع ًْایی
← قزارداد دارد
تزای ّز تزًذُ ٍجَد دارد کِ ٌّگام هؼزفی تزًذُ تایستی پز ضًَذ .تزای هؼزفی تزًذُ کذ کارتز هَرد ًظز را در فیلذ "کذ" ٍارد هی ًوایین ٍ سپس
رٍی چک کارتز کلیک هی کٌین .سیستن تِ غَرت خَدکار ٍجَد کارتز را در پایگاُ چک هی کٌذ .تزای یافتي کذ کارتز هَرد ًظز هی تَاى رٍی
هٌَی "اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی " کلیک ًوَد( .ضکل )17

(ضکل )17
تا کلیک رٍی هٌَی "اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی " تِ غفحِ " اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی " رفتِ ٍ تا استفادُ اس فیلذ ّای جستجَی هَجَد  ،کارتز
هَرد ًظز خَد را هی یاتین (ضکل)18
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(ضکل )18
تِ ایي تزتیة هی تَاًین کذ کارتزی کارتز هَرد ًظز را پیذا کٌین ٍ در غفحِ هؼزفی تزًذگاى در فیلذ "کذ" قزار دّین .
نکته:کارتزی را هی تَاًیذ تِ ػٌَاى تزًذُ هؼزفی ًواییذ کِ هطخػات حقَقی ٍی ٍارد ضذُ تاضذ.
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سپس در غفحِ "هؼزفی تزًذگاى" تقیِ فیلذ ّای هزتَط تِ تزًذُ را پز کزدُ ٍ رٍی دکوِ درج کلیک هی ًوایین .تِ ایي تزتیة تزًذُ هؼزفی ضذُ در
لیست تزًذگاى ًوایص دادُ هی ضَد( .ضکل )19

(ضکل )19
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