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 به نام خدا

مای   ساما  یرا دیا عدا  ا

  رورگر وارد صفحه اول سامانه استعداديابي فدراسيون پس از وارد كردن آدرس زير در نوار جستجوي مدر ابتدا
  :فوتبال جمهوري اسالمي ايران خواهيد شد 

  و رمز عبـور  ) همان كد ملي شما(در صورتي كه از قبل در سامانه ثبت نام نموده ايد با وارد كردن نام كاربري
  مي توانيد وارد سامانه شويد

 ام ، نسبت به ثبت اطالعات خود در سايت اقدام نماييددر غير اين صورت با كليك بر روي گزينه ثبت ن  
  

  :آدرس سايت

http://tids.ffiri.ir/Account/Login  
  

  

  براي ثبت اوليه و دريافت رمز عبور) ثبت نام(گزينه 



پس از كليك بر روي دكمه ثبت نام، ليست زير را مشاهده خواهيد كرد كه مي توانيد با وارد كـردن كامـل مشخصـات    
و تعيين رمز عبور دلخواه براي ورود به سامانه و سپس تكرار ) نام و نام خانوادگي ، جنسيت، كد ملي، موبايل(فردي خود 

  .مودن استان و شهر فعاليت خود ، ثبت نام خود را تكميل نماييدآن در ريف بعدي و مشخص ن

  دكمه ثبت نام كليك كنيد روي توجه داشته باشيد پس از وارد كردن كامل اطالعات

  

  فرم اوليه ثبت نام

   



 پس از وارد كردن اطالعات خود و كليك بر روي دكمه ثبت نام ، وارد صفحه زير خواهيد شد.  

  حاال مي توانيد با وارد كردن كد ملي كه همان نام كاربري شماست و رمز عبوري كه مشخص كرده ايد ، وارد
  سامانه شويد 

  

  ورود به سامانه

    



در اين مرحله و با مشاهده صفحه زير ، با مطالعه موارد قيد شده ، تيك مشخص شده را بزنيد و سپس بـر روي دكمـه   
  .ثبت كليك كنيد

  

  فرم تعهدنامه 

  

      در صفحه اول سامانه و در منوي سمت راست ، مشخصات فردي را انتخاب و نسـبت بـه تكميـل اطالعـات
  فردي اقدام نماييد 

    براي ارسال عكس مدارك الزم ، بر روي دكمه هاي سبز پايين صفحه كليك نماييد و عكـس هـاي الزم را
  بارگزاري كنيد

  

 
٢ ١ 



 پست ، قـد ، وزن،  (، نسبت به تكميل اطالعات فني ) مشخصات فني(اب در منوي سمت راست و پس از انتخ
  نماييد ماقدا) پاي تخصصي 

 در اين قسمت نيز مي توانيد با كليك بر روي دكمه سبز رنگ ، يك عكس تمام قد از خود را بارگزاري نماييد.  

 پس از وارد كردن اطالعات الزم دكمه ثبت اطالعات را بزنيد.  

  مشخصات فني فرم 

  

  

  سوابق بازي خود را به صورت جداگانه وارد نماييد  (+)در قسمت سوابق بازي با كليك بر روي دكمه قرمز رنگ 

  

 ابق بازيسوفرم 

 مگابايت باشد ٢براي بارگزاري بايد كمتر از تصاوير انتخاب شده حجم 



  

  ابق بازيسو تكميل اطالعات فرم

  

  

  فوق شما موفق به ثبت مشخصات خود در سامانه استعداديابي  مراحل انجامپس از 

  فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران شده ايد 

  

 موفق باشيد


