راهنمای عضویت آزمایشگاه ها در شبکه آزمایشگاهی
* اگر قبالً در باشگگگگاه مشگگگثریان مبت واه وموده ی دارای واه اربری ی رم عبور هسگگگث

افی اسگگگت بر اسگگگا

تصویری زیر ی از مرحله سوه مراحم عضویت را طی ومای  .در غ ر این صورت بر اسا

مراحم زیر اق اه شود.

فایم راهنمای

مرحله اول .به سایت  LABSNET.IRمراجعه وموده ی از منوی اصلی سایت یارد صفحه باشگاه مشثریان شوی .

مرحله دوم .در صفحه باشگاه مشثریان به قسمت مبت واه افراد رفثه ی در باشگاه مشثریان مبت واه ومای .

مرحله سوم .پس از مبت واه ی دریافت واه اربری ی رم عبور از قسمت یرید با پنم اربری یارد ش ه ی از منوی «یرید به
عنوان» گ ینه فرد (خ مت گ رو ه) را اوثخاب ی سپس واه اربری ی رم عبور را یارد ن .

1

2

3

4

مرحله چهارم  .پس از یارد ش ن به پنم اربری از منوی سمت چب گ ینه درخواست عضویت آزمایشگاه را اوثخاب وموده
ی در صفحه ج ی گ ینه مبت درخواست عضویت آزمایشگاه را اوثخاب ومای .
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مرحله پنجم .در مرحله وهایی پس از تکم م ف ل ووع سگازمان واه سگازمان ی واه آزمایشگگاه مسثن ات عضویت ( 3مورد فایم
ذ ر شگ ه) را در قسگمت های پ ش ب نی شگ ه بارگذاری ی ریی گ ینه مبت درخواست ل ک ومای  (.الزه به توض ح است این

فایمها را به صگگورت خاه میتواو از صگگفحه عضگگویت آزمایشگگگاه ها ی یا توضگگ حات باالی فره مبت درخواسگگت عضگگویت
دریافت ی تکم م ومای ).
نکته :فایلها باید در همان قالبی که هستتتند پا ات مکم ل ،بارگذاری شتتوند و می ری در قالب آنها صتتورن ن ذیرد ( به طور
مثال ،فایل اکسل خدمان  3ماهه باید پا ات مکم ل در همان قالب اکسل ذخ ره و بارگذاری شود).

پس از مبت درخواسگت ارشگناسگان شگبکه آزمایشگگاهی مسثن ات شما را بررسی وموده ی برای اوداه ادامه فراین عضویت با
شما تما

میگ رو .

