سـامانه عضـویت فدراسـیون بدمینتون
ثبت نام مسابقات و دوره های آموزشی

کاربرد سامانه
سامانه حاضر به منظور صدور کارت عضویت در فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا شده است .از
طریق این سامانه ،کلیه عالقمندان به دریافت کارت عضویت ،می توانند پس از ثبت نام در سامانه ،کارت عضویت خود را
از فدرا سیون دریافت و عالوه بر داشتن کارت عضویت فدرا سیون ،با در دست داشتن این کارت الکترونیکی از صدها
مجموعه ورزشی و رفاهی )در حال حاضر در استان تهران ،البرز و تمامی مراکز استان های کشور( که لیست آن ها در
سایت  www.pcard.irموجود می باشد ،بابت انجام هر خرید از تخفیفات و امتیازات مختلفی بهره مند گردند.

نحوه ثبت نام(عضویت در سامانه)
در صفحه ی اول سایت بر روی گزینه" ثبت نام " کلیک نمائید.

کاربران جهت شرکت در مسابقات و دوره های آموزشی فدراسیون بدمینتون می بایست ابتدا در سامانه
ثبت نام کنند .الزم به ذکر است که ثبت نام فقط یک بار صورت می گیرد و برای شرکت در مسابقات
بعدی نیازی به ثبت نام مجدد نمی باشد .و فقط با استفاده از کد ملی و رمز عبوری که کاربر هنگام ثبت
نام تعیین می کند ،وارد سامانه می شوند و نسبت به ثبت نام مسابقات اقدام می کنند.

بعد از کلیک بر روی دکمه" ثبت نام "به صفحه ی توافقنامه راهنمائی خواهید شد .در این صفحه تمامی موارد را به دقت
مطالعه فرمائید و در صورت تائید بر روی دکمه" تائید " کلیک کنید تا به صفحه ی بعد بروید.

نکته :با زدن گزینه تایید در این صفحه کاربران تعهد می دهند که تمامی اطالعاتی که در صفحه بعد وارد خواهند کرد
درست باشد.

در این صفحه اطالعات خود را به صورت دقیق و صحیح وارد نمائید ( .توجه داشته باشید که به دلیل مسائل امنیتی
حداکثر زمان ثبت نام 11 ،دقیقه می باشد(



توجه داشته باشید که عکس بر روی کارت عضویت شما چاپ خواهد شد.



حجم عکس باید کمتر از  500کیلوبایت باشد و حتما با پسوند .jpg



جهت ارسال تصویر کاربر ابتدا گزینه  choose fileرا انتخاب می کنیم پس از انتخاب تصویر از داخل سیستم
شخصی روی گزینه ارسال تصویر کاربر کلیک می کنیم .درصورتی که تصویر شما مشکلی نداشته باشد تصویر
انتخابی را درون کادر مشاهده می فرمایید.

نکات:
یکسری فیلد ها باید به اجبار وارد شوند :

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
کد ملی
نام پدر
تصویر کاربر
شماره همراه
شماره شناسنامه
در صورتی که این فیلد ها خالی باشد سیستم اجازه رفتن به مرحله بعد را به شما نخواهد داد


پس از تکمیل فرم روی دکمه ی" بعدی " که در انتهای فرم قرار دارد کلیک کنید.

درصورتی که اطالعات خود را در مرحله قبل درست وارد کرده باشید به صفحه ی زیر هدایت خواهید شد.
در این مرحله مدارک درخواستی (کارت بیمه ورزشی،صفحه اول شناسنامه و آخرین کارت مربیگری)را اسکن کنید و از
طریق گزینه های  Choose fileفایل مدارک را به صورت جداگانه با پسوند  jpgو اندازه کمتر از  500کیلوبایت انتخاب
کنید و در نهایت با زدن گزینه ی به روز رسانی مدارک ،مدارک را ارسال کنید.
پس از به روز رسانی مدارک جهت تکمیل فرایند ثبت نام بر روی گزینه ی بعدی کلیک کنید.
نکته :در صورتی که اطالعات این بخش را وارد نکنید بعدا می توانید از طریق منوی "اطالعات تکمیلی" اطالعات خود تکمیل کنید

در این مرحله جهت انتخاب کارت عضویت فدراسیون بدمینتون روی گزینه ی "تایید" کلیک کنید.

پس از تایید کارت عضویت اطالعات موقت ثبت نامی به شما نمایش داده خواهد شد.درصورتی که قصد تغییر اطالعات
ثبت نامی و یا تعویض کارت را دارید می توانید از طریق گزینه "ویرایش اطالعات"و "تعویض کارت" نسبت به ویرایش
اطالعات ثبت نامی و تعویض کارت اقدام کنید.در پایان جهت پرداخت هزینه کارت بر روی گزینه پرداخت کلیک کنید.

نکته :ویرایش اطالعات به دالیل امنیتی فقط شامل یکسری فیلد ها می شود .در قسمت ویرایش اطالعات شما نمی توانید
کد ملی ،نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه تان را تغییر دهید .در صورت اشتباه وارد کردن این اطالعات  ،جهت تغییر
می بایست با بخش پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید
در این مرحله به صفحه پرداخت بانکی متصل خواهید شد که با ا ستفاده از کارت بانکی خود و رمز اینترنتی (رمز دوم)
می توانید ثبت نام کارت عضویت خود را کامل نمائید.

ورود به سامانه
کاربران پس از ثبت نام در سامانه ،با نام کاربری(کد ملی) و گذرواژه ای که در هنگام پر کردن فرم ثبت نام تعیین کرده
اند ،می توانند وارد سامانه شوند.
نکته :کاربرانی که یک بار مراحل ثبت نام را طی کرده اند دیگر نیازی یه زدن گزینه ثبت نام ندارند و جهت ورود به سامانه
پس از وارد کردن اطالعات کاربری روی گزینه ورود کلییک نمایند.

پس از ورود به سامانه اولین صفحه ای که مشاهده می فرمایید صفحه اطالعات موقت ثبت نامی می باشد

نکته در صورتی که کارت شما منقضی شده باشد گزینه پرداخت برای شما نمایان می شود در غیر این صورت شما نیازی
به پرداخت نخواهید داشت و گزینه پرداخت را مشاهده نمی کنید.

منوی های کاربر

منوی اطالعات تکمیلی :با کلیک روی این گزینه می توان مدارک درخواستی (کارت بیمه ورزشی،صفحه اول شناسنامه
و آخرین کارت مربیگری)را اسکن کنید و از طریق گزینه های  Choose fileفایل مدارک را به صورت جداگانه با پسوند
 jpgو اندازه کمتر از  500کیلوبایت انتخاب کنید و در نهایت با زدن گزینه ی به روز رسانی مدارک ،مدارک را ارسال
کنید.

منوی مزایای کارت عضویت :کارت عضویت فدراسیون بدمینتون نه تنها یک کارت عضویت است بلکه یک کارت تخفیفی
هوشمند به نام "پس کارت" نیز می باشد(دو کارت در یک کارت) .کاربران با دریافت کارت عضویت می توانند از تخفیف های
بینهایت هزاران مجموعه در سراسر ایران بهرمند شوند با کلیک روی این گزینه به سایت شرکت پس کارت به آدرس
 www.pcard.irهدایت می شوید و می توان اطالعات بیشتری در مورد مزایای کارت و مجموعه های طرف قرار داد دریافت
بفرمایید.

منوی جریمه :با کلیک روی این گزینه لیست تمای جریمه های که از سوی فدراسیون برای شما مشخص شده را مشاهده
می فرمایید با کلیک روی گزینه پرداختی که در مقابل هر سطر وجود دارد می توان آن را پرداخت نمود.

نکته :کاربران جهت اینکه در مسابقات و دوره های آموزشی با موفقیت ثبت نام شوند می بایت به نکات زیر توجه فرمایند:
 .1حتما عضو سامانه باشند و حق عضویت خود را پرداخت کرده باشند
 .2کارتشان منقضی نشده باشد (در صورتی که دارنده کارت می باشید و در صفحه اطالعات موقت ثبت نامه وضیعت
پرداختتان پرداخت نشده می باشد شما نیاز به تمدید کارت دارید که از طریق گزینه پرداخت در همان صفحه
می توانید کارتتان را تمدید نمایید).
 .3جریمه هایشان را پرداخت کرده باشند(هیچ جریمه پرداخت نشده ای نداشته باشند)
 .4تمامی اطالعات هنگام ثبت نام را درست وارد کرده باشند(مخصوصا کد ملی و استان در حال فعالیت)

