درخواست ثبت متقاضی
در این بخش متقاضیان دریافت شناسه شی اطالعات الزم را وارد میکنند و اطالعاتشان در سیستم ثبت میشود و یک
نام کاربری و رمز عبور در آخر دریافت می کنند که با استفاده از آن میتوانند وضعیت درخواست خود را بررسی
نمایند.
نوع متقاضی

در این بخش متقاضیان دریافت شناسه شی به دو گروه متقاضیان حقیقی و حقوقی تبدیل میشود همانند تصویر زیر
و در ادامه که هر کدام توضیح داده میشود.

متقاضی حقیقی

در این بخش اشخاص و افراد حقیقی ای که تمایل به دریافت شناسه شی دارند اطالعاتشان را در سامانه ثبت می
کنند .این اطالعات شامل مشخصات عمومی و ارسال مدارک مورد نیاز است.
مشخصات عمومی

در این مرحله اطالعاتی همانند تصویر زیر از کاربر دریافت میشود.

این اطالعات شامل نام و نام خانوادگی فرد متقاضی به فارسی و انگلیسی ،شماره  01رقمی ملی ،تاریخ تولد ،شماره
شناسنامه،اخرین مدرک تحصیلی ،نشانی مجل سکونت ،شغل متقاضی ،نام محل کار ،کد  01رقمی پستی ،شماره
تلفن همراه با پیش شماره  ،10شماره تلفن با پیش شماره صفر ،شماره نمابر با پیش شماره صفر ،رایانامه(،)E_Mail
نشانی محل سکونت به فارسی و انگلیسی می باشد.
برای وارد کردن تاریخ تولد کافی است بر روی تصویر

کلیک کنید تا پنلی همانند تصویر زیر باز شود و بتوانید

تاریخ را انتخاب کنید و در تصویر زیر تاریخ انتخاب شده نمایش داده شده است.

برای انتخاب آخرین مدرک تحصیلی هم کافی است از لیست باکس مورد نظر یکی از موارد الزم را انتخاب کنید.
همانند تصویر زیر:

از بین اطالعاتی که باید وارد شود تنها شماره نمابر است که وارد کردن آن اختیاری است و باقی موارد الزامی است.
بارگزاری مدارک

در این مرحله مدارک مورد نیاز ارسال میشود که شامل کارت ملی میباشد .همانند تصویر زیر.

برای کار با این بخش ابتدا با کلیک بر روی دکمه

امکان انتخاب فایل مورد نظر فراهم میشود پس از آن

دو عکس رو به رو در صفحه قرار میگیرند.
با استفاده از تصویر

فایل مورد نظر بارگزاری میشود و با استفاده از تصویر

فایل مورد نظر حذف

میشود.
ثبت درخواست

پس از وارد کردن اطالعات و فشردن دکمه

در صورتی که در اطالعات وارد شده نقصی وجود نداشت

به صفحه ی بعد که همانند تصویر زیر است و نمایی از کل اطالعات وارد شده است وارد میشوید .در این قسمت برای
ثبت درخواست باید بر روی
اطالعات در سیستم ذخیره میشود.

کلیک نمایید و پس از آن با فشردن دکمه

به صفحه قبل میتوان برگشت و اطالعات را تغییر داد .همچنین با استفاده از دکمه

با استفاده از دکمه

در صفحه اول تمامی اطالعات وارد شده در فرم پاک شده و فرم تازه دیگری نمایش داده میشود.
پس از ثبت موفقیت آمیز درخواست صفحه ای مطابق تصویر زیر نمایش داده میشود که شامل اطالعات وارد شده به
همراه یک نام کاربری و رمز عبور می باشد با استفاده از این نام و رمز امکان پیگیری درخواست وجود دارد که در
بخش مربوطه توضیح داده خواهد شد.

در صفحه باال سه دکمه وجود دارد که با کلیک کردن بر روی دکمه
کلیککردن بر روی دکمه
دکمه

از اطالعات میتوان پرینت گرفت .با

از اطالعات نمایش داده شده میتوان نسخه  PDFآن را تولید کرد و با استفاده از

به صفحه اصلی فرم برگشت.
متقاضی حقوقی

در این بخش شرکت ها و مجموعه های حقوقی که تمایل به دریافت شناسه شی دارند اطالعاتشان را در سامانه ثبت
می کنند .این اطالعات شامل مشخصات عمومی ،مشخصات باالترین مسئول نهاد ،نماینده تام االختیار و بارگزاری
مدارک میشود.
مشخصات عمومی:

در این مرحله اطالعاتی همانند تصویر زیر از کاربر دریافت میشود.

این اطالعات شامل نام نهاد متقاضی به فارسی و انگلیسی به همراه شناسه  00رقمی حقوقی ،سازمان باال دستی ،نوع
نهاد متقاضی که میتواند یکی از چهار مورد "دستگاه اجرایی"" ،خصوصی"" ،تعاونی"" ،دفاعی ،نظامی ،امنیتی"
باشد .در ادامه توضیحات نهاد متقاضی ،فعالیت مشخص شده در اساس نامه به فارسی و انگلیسی (فعالیت مشخص
شده در اسناد باال دستی به فارسی و انگلیسی) ،شماره تلفن ،شماره نمابر ،کد پستی ،رایانامه ،آدرس به فارسی و
انگلیسی.
در این بین اگر نوع نهاد متقاضی "خصوصی" یا "تعاونی" بود باید اطاعات دیگری را که شامل شماره ثبت ،محل
ثبت،مرجع ثبتی و تاریخ ثبت میشود را هم وارد کنند.
در بین اطالعاتی که باید وارد شود موارد توضیحات نوع نهاد متقاضی ،شماره نمابر و رایانامه وجود ندارد.
فیلد "این سازمان  /شرکت دارای زیرمجموعه و واحد های تابعه می باشد ".برای مجموعه ها ای است که دارای زیر
سازمان می باشند در صورتی که دارای زیر سازمان باشند و بخواهند برای زیر مجموعه های خودشان هم شناسه شی
دریافت کنند این فیلد را انتخاب می کنند و پس از بررسی اطالعات ارسالی و تایید آن ،نام این سازمان هم به لیست
"سازمان باالدستی" اضافه میشود و از ایم پس زیر مجموعه های آن ها میتوانند درخواست هایشان را به سازمان
خود ارسال کرده و اطالعات آن را بررسی و شناسه شی اختصاص دهند.

مشخصات باالترین مسئول نهاد

در این مرحله اطالعاتی همانند تصویر زیر از کاربر دریافت میشود.

این اطالعات شامل نام و نام خانوادگی به همراه سمت ،شماره تلفن ،شماره نمابر و رایانامه می باشد .که شماره نمابر
و رایانامه الزامی در وارد کردنشان وجود ندارد.
نماینده تام االختیار

در این مرحله اطالعاتی همانند تصویر زیر از کاربر دریافت میشود.

این اطالعات تماما مربوط به نماینده می باشد و شامل نام و نام خانوادگی ،شماره ملی ،سمت نماینده ،شماره تلفن و
شماره تلفن همراه و شماره نمابر ،رایانامه و توضیحات می باشد .در بین این اطالعات تنها وارد کردن توضیحات
الزامی نیست.
بارگزاری مدارک

در این مرحله مدارکی همانند تصویر زیر از کاربر دریافت میشود.
این مدارک برای متقاضیان حقوقی که نوع نهاد تقاضا دهنده آن ها "دستگاه اجرای" یا "دفاعی ،نظامی ،امنیتی"
است  ،نامه درخواست سرشاخه ،نامه معرفی نماینده تام االختیار و کارت ملی نماینده تام االختیار میباشد .و برای

متقاضیان حقوقی که نوع نهاد تقاضا دهنده آن ها "خصوصی" یا "تعاونی" است،عالوه بر سه مدرک باال باید دو
مدرک دیگر با عناوین "اساس نامه" و "روزنامه رسمی" را هم شامل میشود.

نحوه عملکرد این بخش همانند بخش بارگزاری مدارک متقاضی حقیقی است.
پس از وارد کردن اطالعات شما فرمی با محتوای شکل زیر را خواهید دید.

ثبت درخواست

پس از وارد کردن اطالعات باقی مراحل همانندثبت درخواست متقاضی حقیقی می باشد.
درخت شی
متقاضیانی که درخواستشان مورد تایید قرار میگیرد پس از ورود به سامانه بخش درخت شی را همانند تصویر زیر
مشاهده میکنند.

همانند تصویر باال دو قسمت "نمایش ساختار درختی" و "نمایش درخت من" وجود دارد .در نمایش ساختار درختی
کل درخت موجود نمایش داده میشود و فقط امکان مشاهده اطالعات در آن برای کاربر فراهم است .اما در بخش
نمایش ساختار درختی من ،درختی به کار بر نمایش داده میشود که شی اول و اصلی آن شی خود اوست و در ادامه
اشیایی که مرتبط با او هست وجود دارد همانند تصویر زیر:

ایجاد شی

برای ایجاد شی تنها کافی است تا یک شی را انتخاب و بعد از آن بر روی دکمه
نتیجه تصویری مطابق شکل زیر به نمایش در می آید.

کلیک کنید .در

برای ایجاد شی باید موارد نوع شی ،نوع شماره گذاری ،نام شی ،توضیحات و اطالعات بیشتر را وارد کرد .غیر از
اطالعات بیشتر و توضیحات باقی موارد وارد کردنشان الزامی است.
نوع شی می تواند یکی از موارد "پروژه"" ،کاال ،خدمات ،محصوالت"" ،اعتبار نامه" یا "سایر موارد" باشد .که تنها در
حالتی که از نوع "سایر موارد " باشد نوع شماره گذاری می تواند به صورت دستی و خودکار باشد در باقی موارد نوع
شماره گذاری دستی است .پس از وارد کردن اطالعات وفشردن دکمه

شی مورد نظر ثبت و پیغام "ایجاد

شی با موفقیت انجام شد" نمایش داده میشود و شی تازه ایجاد شده به درخت افزوده می شود .دکمه

هم

به منزله خروج و انصراف از ایجاد شی جدید می باشد.

ویرایش شی

برای ویرایش یک شی تنها کافی است که شی مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه
تا صفحه ای به مانند زیر به نمایش در آید.

کلیک نمایید

پس از اعمال تغییرات مورد نظر و فشردن دکمه

اطالعات شی ویرایش میشود و با فشردن دکمه

به صفحه درخت شی باز می گردید.
حذف شی

برای حذف یک شی تنها کافی است که بر روی درخت آن شی را انتخاب کنید و دکمه

را

بفشارید .پس از آن سوالی پرسیده میشود که آیا میخواهید شی مورد نظر را حذف کنید .همانند تصویر زیر:

در صورت فشردن دکمه

پیغام شی مورد نظر حذف شد نمایش داده شد و در صورتی که دکمه

را فشار

دهید به منضله انصراف تلقی می شود.
ایجاد زیر سازمان

ایجاد زیر سازمان همان طور که از نامش پیداست برای ایجاد یک شی به مانند یک سازمانی است که فقط شناسه
حقوقی ندارد .برای ایجاد زیر سازمان هم کافی است ابتدا شی مورد نظر را انتخاب کنید تا دکمه
فعال شود پس از آن به مانند اطالعاتی که برای ثبت درخواست متقاضی حقوقی الزم بود فرمی نمایش داده میشود و
پس از پر کردن فرم مورد نظر و ثبت آن شی جدید ایجاد میشود.

