
 آموزش ثبت اطالعات در یادکد 

 ول امرحله 

 

 

 

 

 

 

تع اول  مرحله  م  د ی کن  نییدر   یکه 

شما   د ی شه  یبرا  ادکد یطرح    د یخواه

از درگذشتگان   یکی  یبرا  ایاجرا شود  

 . سپس روی شروع کلیک کنیدشما

 



 مرحله دوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمتوف  ای  د یو نام پدر شه   یدر مرحله دوم نام و نام خانوادگ

 .است یاریموارد اخت هی. وارد کردن بقد ییرا وارد نما

شما در بهشت زهرا )س( یا درگذشتگان  شهید    که  یدر صورت

و رد  و  هستند مدفون   نم  فی قطعه، شماره  از    د،یدان  یمزار را 

 .د یینما دای آن را پ د ی توان یم این لینک  قیطر
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 ومس مرحله 

 

در مرحله سوم، خالصه زندگینامه شهید یا متوفی  

 پیشنهادی( بنویسید. را )ترجیحاً مطابق فرمت 

یا درگذشتگان همچنین، می توانید مشروح زندگینامه شهید  

، آثار ماندگار، سوابق و افتخارات مانند بیوگرافی کاملخود  

 و مانند آن را در قسمت  مشروح زندگینامه ذکر کنید.



 چهارم مرحله 

 

 

در مرحله چهارم، با کلیک روی »اضافه کردن فایل« میتوانید تصاویر، فیلم ها یا صوت هایی  

 که از شهید یا درگذشتگان خود در اختیار دارید انتخاب کنید.

ن در این بخش نشان داده می  پس از انتخاب فایل مورد نظر، پیش نمایش آ

شود، میتوانید در بخش توضیحات برای هر یک از فایل ها توضیحاتی نیز درج 

 نمایید.

 برای حذف فایل می توانید روی ضربدر کلیک کنید



 )ادامه( چهارممرحله 

 

 

 

 

 

 روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید پس از اینکه تمام فایلها را انتخاب کردید 



 پنجممرحله 

 

 

 

تصویر را  در مرحله پنجم، نام و شماره همراه خود را وارد کرده و کد نشان داده شده در 

 سپس روی دکمه »تأیید شماره تلفن همراه« کلیک کنید.  در محل »کد تصویر« وارد کنید.

پس از چند ثانیه یک کد به تلفن همراه شما ارسال می شود، این  

 وارد کنید تا به مرحله بعد بروید.  «د تأییدک»کد را در محل 



 

 پایان

 

سیستم، یک شماره پیگیری پس از ارسال اطالعات و ثبت موفقیت آمیز آن در  

برای شما صادر می شود. دریافت این شمار به این معناست که اطالعات شما با 

موفقیت به دست ما رسیده و پس از بازبینی، اطالعات شما منتشر خواهد شد. 

 را برای پیگیری های بعدی نزد خود نگه دارید.  شمارهاین 


