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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  FAX.IRنامه سامانه شیوه

TRANSPARENCY4IRAN.IR 

  1395فروردین  18

 شفافیت براي ایران

  ثبت نام .  1

  کلیک کنید.» عضویت«بر روي گزینه  www.fax.irجهت ثبت نام، پس از ورود به سایت 

  

  پنجره زیر باز خواهد شد.با کلیک بر روي گزینه عضویت، 



 fax.ir | transparency4iran.irسامانه نامه شیوه

 

2 
 

  هاي مورد نیاز در این صفحه را تکمیل کنید.قسمت

  کلیک کنید.(در گزینه رایگان، امکان دریافت فکس وجود ندارد)» ساده«سپس بر روي گزینه 

  

  هاي جدیدي به شما نشان داده خواهد شد.، قسمت»ساده«با کلیک بر روي گزینه 

کلیک کرده و مدت زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید.(مدت زمان پیشنهادي، یک » مدت عضویت«بر روي گزینه 
  باشد.)ماه می
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را انتخاب کنید.(دو گزینه دیگر، رایگان نیستند و باید » تصادفی«همچنین بر روي شماره فکس کلیک کرده و گزینه 
  ها پرداخت شود)هزینه اضافه براي آن

  
  

  یادداشت کنید. در آینده مورد نیاز قرار خواهد گرفت.شماره تلفن ایجاد شده را 

  کلیک کنید.» تایید و ادامه«سپس گزینه تعهد به قوانین را انتخاب کرده و بر روي گزینه 

وارد پنجره انتخاب بانک و پرداخت پول خواهید شد. پس از تکمیل خرید، » تایید و ادامه«پس از کلیک بر روي گزینه 
  کنید.طالعات خرید را مشاهده میبه سایت بازگشته و ا

  حال اطالعات کاربري خود را وارد کرده و به سامانه وارد شوید.

  ارسال فکس .  2

  کلیک کنید.» فکس«و سپس گزینه » ارسال«براي ارسال فکس، پس از ورود به حساب کاربري، بر روي گزینه 
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فرایند احراز هویت صورت بگیرد. با کلیک بر روي گزینه کنید، باید اگر براي اولین دفعه، به ارسال فکس اقدام می
شوید. براي احراز هویت، شماره موبایل خود را وارد کرده و با وارد کردن شماره ، به پنجره احراز هویت وارد می»فکس«

  ارسالی به موبایل، شماره خود را تأیید کنید.

شوید. براي ارسال فکس، شماره مقصد را در جعبه یحال حساب کاربري شما فعال شده و وارد پنجره ارسال فکس م
  اول وارد کنید.

  

  کلیک کنید.» افزودن فایل«بر روي گزینه 

  شود. فایل مورد نظر خود براي فکس را انتخاب کنید.اي براي شما باز میبا کلیک بر روي این گزینه، پنجره

کلیک کرده و متن مورد نظر را در جعبه باز شده » متنافزودن «براي افزودن متن براي توضیح فکس، بر روي گزینه 
  بنویسید.

  کلیک کنید.» ارسال«براي ارسال فکس، بر روي گزینه 

توانید هر یک از دو گزینه را ، دو نحوه ارسال براي شما نمایش داده خواهد شد. می»ارسال«پس از انتخاب گزینه 
  انتخاب کنید.
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  ارسال به تلفکس .  3

شود که کاربرد تلفن و فکس را به صورت همزمان دارند و لذا هایی تلفکس (تلفن + فکس) گفته میدستگاهبه نکته: 
ها توسط یک فرد (اپراتور) جواب داده شده و در صورت فکس بودن تماس کلید استارت را فشار داده و اول تماس

  .دهنددستگاه را در حالت فکس قرار می

را » کسارسال به تلف«کلیک کرده و گزینه » تنظیمات ارسال«فکس، بر روي گزینه براي ارسال فکس به دستگاه تل
  فعال کنید.

  

شوند. پیشنهاد ما همان تنظیمات پس از کلیک بر روي گزینه مذکور، تنظیمات ارسال تلفکس نمایش داده می
  باشد.فرض میپیش

  ید.را انجام ده» ارسال فکس«سپس سایر مراحل مذکور در ذیل عنوان 

  دریافت فکس .  4

مشاهده  گیرد. برايهاي دریافتی قرار میدر صورتی که فکسی به شماره تلفن اختصاصی فرستاده شود، در قسمت پیام
  را بفشارید.» دریافتی«کلیک کرده و سپس گزینه » بایگانی«هاي دریافتی، ابتدا بر روي گزینه پیام
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  باشد.موجود می، اطالعات فکس دریافتی »دریافتی«در گزینه 

کلیک کرده و در پنجره باز شده، » نام فایل«براي دانلود و مشاهده محتواي فکس، بر روي گزینه موجود در ستون 
  را انتخاب کنید.» دریافت«گزینه 

  

  


