
  

 

 
 

 
 

 راهنمای استفاده از سامانه ختم صلوات 
 

  عضویت کاربر در سامانه :   -1

دادن کلیک   در  "    ی حساب کاربر"ایجاد  و یا    جدید   گروه  ایجاد   با فشار  به عضویت  اقدام 

 : سامانه نمایید

 
 

 :  وده و ثبت نام را کلیک کنیدفرم ذیل را پر نم

باشد - انگلیسی  به حروف  بایستی  و  اجباری  اول  پسورد سازنده  دو خانه  یوزر و  )همان 

 گروه می باشد(. 

 نام گروهی که مد نظر شما می باشد را انتخاب بفرمایید.  -
 مد نظر خود را اضافه بفرمایید. گروه تصویر  -

صورت ضرورت با شما تماس حاصل شود  مشخصات خود را عنوان نمایید تا در نام و  -

    .)این مشخصات اختیاری بوده و فقط نزد ادمین سایت باقی خواهد ماند(

https://www.khatmesalawat.ir/signup/


  

 
 

 :با نام کاربری و گذرواژه ایجاد شده وارد سامانه شوید -2

 
 

 ایجاد پروفایل کاری :  -3
می تواند وارد پروفایل کاری شود و هر گونه  بعد از ثبت نام  سازنده و مدیر گروه    فقط

 حذف را از این محل انجام دهد. و ات  تغییربررسی و اخذ گزارش فعالیت گروه و یا  

 



  

 
 

  :لینک ایجاد -4
 لینک گروه بطور اتوماتیک در اختیار شما قرار خواهد گرفت . ، از ابتدا ایجاد گروه 

هر یک  اقدام و برای  آدرس کامل لینک    نسبت به کپیحال می توانید با کلیک بر روی عالمت   
 . های خود بنمایند  دام به ثبت صلوات اقارسال نموده تا  آنها از اعضا 

 

 
 

از قسمت صفحه اصلی هم اقدام به ثبت صلوات های خود نمود   همچنین هر فردی می تواند 

 به لینک مربوطه باشد: بدون آنکه نیازی  

 



  

 
 

 

 مالحظات: 

 هدف این سامانه جمع آوری و ثبت صلوات های گروه به هر نیتی می باشد.  -1

 تمام عواقب شرعی و قانونی آمار صلوات ثبت شده بر عهده کاربر محترم می باشد.  -2

ثبت   -3 بار امکان  بایست    9999هر  از آن می  بیشتر  برای  و  داشت  صلوات را خواهید 

را   4002و یکبار    9999دوبار  صلوات می بایست   24000دوباره ثبت کنید مثال برای  

 ثبت کرد. 
گروه   -4 موارد  اعضای  در  آن  و درخواست اصالح  ثبت صلوات  در  اشتباه  در صورت 

با آدضروری می   ادمین سایت  با  ایتوانید  برقرار    info@Salwat.ir میلرس  ارتباط 

 .نمایید

  

 التماس دعا                                                             
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