راهنمای کاربری
سیستم ثبت نام اینترنتی متقاضیان

مقدمه

سیستم ثبت نام اینترنتی متقاضیان  ،سیستمی کامال اینترنتی جهت تسهیل دریافت اطالعات از متقاضیان
سازمان ها و موسسات می باشد .متقاضیان می بایست جهت ثبت اطالعات  ،می بایست نسبت به انتخاب گروه
مورد نظر اقدام نموده و پس از ثبت اطالعات اولیه اطالعات مور نیاز را متناسب با مراحل پیشنهادی سیستم
تکمیل نمایند.
مستند پیش رو راهنمای کاربری جهت استفاده بهینه از امکانات این نرم افزار می باشد.

 -1ثبت نام اولیه

صفحه اول شامل بخش ثبت نام در سیستم و بخش ورود به سیستم می باشد .متقاضیانی که برای اولین بار وارد
سیستم شده اند می بایست از جدول سمت راست مطابق با تصویر پایین گروه انتخابی خود را مطابق با اطالعات
خود جهت ثبت نام انتخاب نمایند .به طور مثال در تصویر زیر شرکت ها می بایست متقاضیان حقوقی و اشخاص
می بایست متقاضیان حقیقی را انتخاب نمایند.
نکته  :متقاضیان ثبت نام شده ،همواره می توانند با استفاده از منوی سمت چپ سیستم نسبت به ورود به
سیستم اقدام نمایند .جهت ورود شناسه ملی شرکت برای اشخاص حقوقی و کد ملی فرد برای اشخاص حقیقی
نام کاربری سیستم می باشد ،و همچنین متقاضیان می توانند با استفاده از رمز عبور انتخابی در فرایند ثبت نام
نسبت به ورود سیستم اقدام نمایند.

در هنگام ثبت نام پس از انتخاب گروه ثبت نامی می بایست ابتدا شناسه ملی شرکت یا کد ملی مطابق با تصویر
زیر در سیستم وارد گردد.

پس از ورود اطالعات درخواستی مطابق به تصویر زیر نسبت به تکمیل اطالعات درخواستی مطابق با فرایند ثبت
نام نسبت به تکمیل فرم ها مطابق با تصویر نمونه زیر اقدام فرمایید.
توجه نمایید لطفا نسبت به تکمیل تمامی فرم های فرایند اقدام نموده و پس از اطمینان از تکمیل اطالعات
نسبت به ثبت نهایی اقدام نمایید.
نکته :ثبت نهایی سیستم برای تکمیل فرایند ثبت نام ضروری بوده و بدون ثبت نهایی به درخواست شما
رسیدگی نمی گردد.

