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 معرفی

IIUK.org دهد تا اطالعات به شما اجازه می

روز نمایید تا مطمئن شوید تان را بررسی و بهشخصی

باشند. اطالعاتی که شما در که این اطالعات درست می

تا مکاتبات و  دهدامکان میما به کنید ارایه میجا این

 The Ismaili UKی نظیر مجله ،هانشریات سازمان

مهم است که  ،تان ارسال نماییم. بنابراینرا برای

 روز نگاه دارید.تان را بهاطالعات شخصی

 

 سایتورود به وب

ی در حوزهکه تمامی اعضای خانوارهای جماعت 

حساب کاربری بایست دارای کنند میبریتانیا زندگی می

سایت باشند. از طریق مراجعه به وب IIUK.orgدر 

 تان دسترسی پیدا کنید:توانید به حساب کاربریزیرمی

www.iiuk.org  

 
 

ها را دانید، آنتان را میاگر مشخصات ورود به حساب

مشخصات چه این در محل مورد نظر وارد نمایید. چنان

ی هااید یا مطمئن نیستید بر روی گزینهرا فراموش کرده

«Forgot Your Password »یا «Create an 

account» .کلیک کنید  
 

 

 (Home Pageی اصلی )صفحه

توانید فهرست راهنمای آنالین را میسایت شوید، زمانی که وارد وب

ی جماعتی را مدیریت شدههای مشترکمشاهده نمایید؛ لیست آدرس

هایی که دسترسی کیشنیو دیگر اپل JobSpotکنید؛ به بخش 

 اید، ورود پیدا کنید.داشته

هایی که در ذیل این صفحه جایی است که از طریق لینک ،همچنین

تان را مورد بازبینی اطالعات توانیدمی، قرار دارند Profileبخش 

 روز کنید.قرار دهید و به

سایت در دسترس قرار گیرند، از شما های وبکه دیگر بخشقبل از این

 روز نمایید.تان را بهدرخواست خواهد شد که اطالعات شخصی

 

 
 

 Update Personal Detailsی ی اصلی، گزینهدر صفحه 

 شود:مرحله تشکیل می ۳را انتخاب نمایید. این فرآیند از 

 

 Current Individuals  -ی اول مرحله

  اتان است.ی لیست اعضای خانوادهدهندهاین بخش نشان

 

 New/Missing Household –ی دّوم مرحله

Members 

دهد که مشخصات دیگر افراد این بخش به شما اجازه می

 این لیست نیستند، اضافه نمایید.خانواده را که در 

 

  Address Information –ی سوم مرحله

و ارتباط میان  تاندهد که آدرساین بخش به شما اجازه می

روز اعضای خانواده و سرپرست خانوار را بررسی و به

 نمایید.

 

 
 

 ایمنی 

 

IIUK.org  هایی که برای تمامی سیستمسیستم ایمن است. یک

مهم است که اند، تان را در خود ثبت کردهاطالعات شخصی

( و رمز عبور Usernameی کاربری )شناسه

(Password .خود را در اختیار کسی نگذارید )

براین، همیشه به خاطر داشته باشید که بعد از اتمام عالوه

کردن بر در لیست با کلیک سایت خارج شوید. کارتان، از وب

 Sign»ی توانید به گزینهتان در باالی صفحه، میروی نام

out ».دسترسی پیدا نمایید 

 

http://www.iiuk.org/
http://www.iiuk.org/

