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 معزفی ساماوٍ -1

جلساه   2ی مظاوثه شامبسه   هیابر متشاشو یصااشا     28/1/1397ه موسخ  55229 –ر /6611مظوثه شمبسه  4دس ساسشبی اجشای ثنذ

مشسجظ ثب اسصابثی ی سسجه ثنذی دفبسش دیشخوا  خذمبر دیلاز ی  ومیسیو  سنظیم ممشسار یاسسجبعبر   24/03/1400موسخ 317شمبسه 

 ثب خذمبرثب هذف مىبنیضاسیو  ولیه فشآانذهبی مشسجظ سیسشبای ( ICT)ثخش عمومی غیش دیلشی ی دفبسش اسسجبعبر ی فنبیسی اعالعبر 

ثجاز   یفشآاناذهب  ثنابثشاا  . گشدااذه اساز  ساه اناذاصی  ثشخظ، ثه طوسر بسش دیشخوا  خذمبر دیلز ی ثخش عمومی غیش دیلشی دس دف

سبصمب   سعبمالرولیه  اص اا  سی سبمبنه موسد نظش. خواهذ دادسا دوشش ی نمباش آ   دفبسشی متبسجه امشیبصار ی سسجه ثنذی  خوداظهبسی

سعیای   ثشای  ثجز خود اظهبسیاص صمب   دیشخوا  خذمبر دیلز ی ثخش عمومی غیش دیلشیثب دفبسش  ساداوایسنظیم ممشسار ی اسسجبعبر 

لزا ضشیسر داسد دفبسش  دیشخوا  دیلاز دس ااا    . طوسر می گیشدسسجه نهبای  عشاك سب سبایذاه نهبای ی اخشظبص خذمبر اص سسجه دفشش

مغبلعه وبمل دسشوسالعمل نسجز ثه ثشسسی یسىمیل اعالعبر ثخش هبی راال  مشحله جهز سىمیل فشاانذ اسصابثی ی سسجه ثنذی ضم  

وه دس فشاانذ اسصابثی ی اخشظبص خذمبر نمش ثسضاای داسد الذاو ی دسطوسر هشگونه مغباشر دس اعالعبر دفابسش موضاور سا ثظاوسر    

 .وشجی اص عشاك منبعك راشاظ دیگیشی ی الذاو نمبانذ

 ظبر داسنذگب  دشیانه فعبلیز ثشسسی جضئیبر اعالعبر اعم اص مشخ -1

ضشیسر داسد دس سىمیل اعالعبر وبسثشا  دفشش ، لیسز آخشا  ثیمه افشاد شبغل دس ) ثشسسی ی سىمیل اعالعبر وبسثشا  دفشش -2

 (سبمبنه ثبسگضاسی گشدد

 (شمبسه دفشش ی فبوس) سىمیل اعالعبر شمبسه اسسجبعی دفشش  -3

 دفششثشسسی ی سىمیل ی ثبصنگشی مشخظبر جغشافیبئی  -4

  ثشسسی ی سىمیل ی ثبصنگشی مسشنذار ی سظبیاش دفشش -5

 :راَىمای يريد بٍ ساماوٍ -2

،اسسجبعی ی دسشی نظبسر ثش خذمبر  یاسد ستدس مشیسگش یاسد دشسبل خذمبر الىششینیه شذه ی سذس  www.cra.ir اثشذا ثب دسج آدسس

( ICT)ثب انشخبة دسگبه  اسصابثی ی سسجه ثنذی دفبسش دیشخوا  خذمبر دیلز ی دفبسش اسسجبعبر ی فنبیسی اعالعبر ی سذسفنبیسی اعالعبر 

یاسد سبمبنه مذاشاز وبسثشا  شذه ی نسجز ثه یسید نبو وبسثشی ی سمض عجوس ( https://geps.cra.ir  )سیسشبای ی اب یسید ثه لینه 

 .نمبانذ الذاو

http://www.cra.ir/
http://www.cra.ir/
http://www.cra.ir/
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 :(  https://geps.cra.ir)لیىک  اس طزیقيريد  -3-1

 

 :www.cra.irلیىک  اس طزیقيريد  -2-2

 

 سیسشبای(  ICT) اسصابثی ی سسجه ثنذی دفبسش دیشخوا  خذمبر ی  نظبسر ثش خذمبر دسشی، اسسجبعی ی فنبیسی اعالعبر 

http://www.cra.ir/
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 :  نبو وبسثشی ی سمض عجوس جهز یسید ثه سبمبنه ثه طوسر صاش سعشاف شذه اسز

  وذ ملی: نبو وبسثشی ، وذ ملی داسنذه دشیانه دفشش دیشخوا  ی سمض عجوس  (1

دازاشد   مغبثك ثب دشیانه انجبو(مذاشعبمل)سئول دفشش ثب مشخظبر مثجز نبو ثه عنوا  وبسثش جذاذ   جباسزمی، دس طوسر عذو یسید ثه سبمبنه  (2

  .سب دسششسی ثه سبمبنه ااجبد گشدد

وبسثش میجباساز نبو  دس طاااوسر سغییش نبو وبسثشی ی سمض عجوس هنگبو ثجز نبو دشیانه سوساااظ داسنذه دشیانه دفشش دیشاااخوا  خذمبر دیلز (3

سا انشخبة ی اعالعابر ماوسد دسخواساز سا یاسد    دس طاوسر فشاموشای سمض عجوس گضانه فشاموشای گزسیاطه . وبسثشی ی سمض عجوس جذاذ سا یاسد نمباذ

  .ثه فعبل سبصی یسید ثه سبمبنه الذاو شود نسجزسمض دسخواسشی ثه اامیل موسد نظش اسسبل ی . نمبانذ

 . مىبسجه فشمبایذ sso@cra.iدس هنگبو یسید ثه سبمبنه میشوانیذ دس طوسر ثشیص هش گونه مشىل ی اب خغب ثب نشبنی دسز الىششینیه (4

 !   وکتٍ 

 سابمبنه اجابصه   ... ششوز هبای وه دشیانه اص عشف سبصمب  ثشای آنب  طبدس شذه اسز ی دس طوسر عذو سمذاذ، نمض دس دشینذه ی / ثشای دفبسش

ىل یسید ثه وبسثش سا نمی دهذ یثه سبمبنه طذیس دشیانه اسجبر داده خواهذ شذ، وه الصو اسز ثشای سفع مشىل ثب منغمه رااشثظ مغاشو ی سفاع مشا    

 شود 

 دس اا  سبمبنه مواسد الضامی موسد دسخواسز می ثباسز یاسد شونذ سب امىب  ثجز فشو مشثوعه سا داششه ثبشذ.  

 سوسظ وبسثش موسد ثشسسی لشاسگیشد ی دس طوسر ، الصو اسز  وه دس اا  سبمبنه ممى  اسز مشخظبسی ثه طوسر دیش فشع ثجز شذه ثبشذ

   .مه راشثظ سمبس حبطل نمبایذاثهبو ی اب نیبص ثه ساهنمبای ثب منغ
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  :اطالعات دفتز  -3

صروير ذيرل مري تاين صفحه شامل اطالعات بشرر   پس از ورود به سامانه پنجره ذيل نمايش داده مي شود که 

 استشايان ذکر . استدر راهنمايي سامانه ارائه گرديده  مفصلصورت بکدام از بخش ها  هشسوضیتبر باشد که 

دارندگان پروانره داراتر پيشرخوان خردمات دوکرت مه رق بره دکرت در تهميرل اطالعرات مري باشرند و در صرورت 

مشاهده مغايرت با مستندات موجود و بازديدهاي کارشناسان منطقه ، مسرئوکيت هرر گونره پاسرخ ويي بره ع رده 

 .دارنده پروانه مي باشد
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 :مشاَذٌ اطالعات دفاتز  -3-1

اسائه گشداذه دس سبمبنه لبثل مشبهذه می ثبشذ  ی دس سظبیاش اسائاه شاذه    وه دس صمب  طذیس دشیانه اعالعبر داسنذه دشیانهدس اا  ثخش 

 سوضیتبر موسد لضیو نیض مشبهذه ی لبثل ثهشه ثشداسی می ثبشذ
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 . اعالعبر الذاو می نمبانذ ثشسسی طتزداسنذگب  دشیانه نسجز ثه دساا  طفته  

 :بزرسی اطالعات مًارد مُم در 

نظش ثه اانىه مولعیز جغشافیبای دفشش ثعذاً جهز اخشظبص خذمبر ی دسششسی مشمبضیب  خذمبر ماوسد نیابص اساز     :مًقعیت مکاوی 

همچنی  موجت افضااش مشمبضیب  دفشش ی سسهیل دسششسی مشدو می ثبشذ لزا ضشیسر داسد نسجز ثه ثجز دلیك مخشظبر جغشافیابای  

 .شود دفشش دلز وبمل انجبو

دس طوسسیىه دس عجمه همىف اب دس عجمبر داسای آسبنسوس اسز ی دس امشیبص اسصاابثی نماش مهمای سا اافاب مای وناذ        :مکان استقزار 

 ضشیسر داسد دس انشخبة ی ثجز اعالعبر دلز الصو ثعمل آاذ اص جمله عجمه سبخشمب  اب یجود آسبنسوس اب دله ثشلی 

ضشیسر داسد دس ثجز سلف  ی فبوس دلز شود وه شمبسه اسسجبعی ثب وذ شهش ثجز شاود واه ثاب صد  ولیاذ      :شمارٌ تماس ي فاکس 

home دس فیلذ موسد نظش امىب  ثجز ی یاشااش یجود داسد. 

 نظش ثه اانىه سظبیاش موس نظش دس امش نظبسر ضشیسی اسز لزا سظبیاش ثب سوجه ثاه  ( :بارگذاری فایل / اطالعات تکمیلی ) تصايیز 

مواسد مشخض شذه ثه طوسر دلیك ثب اسى  سنگی اص اطل مذاسن دس سبمبنه ثجز گشدد ی سظبیاش دفشش نیاض ثاب دلاز وبمال سظاواش      

 .ثشداسی ی دس آاشم هبی موسد نظش ثبسگزاسی شود
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 :يیزایش اطالعات دفاتز  -3-2

 .یسید اعالعبر اب سغییش آنهب دس مواسدی وه امىب  یاشااش داسد طوسر می گیشد

 

 :تعییه مًقعیت جغزافیایی 

دس وبدس مشثوعه آدسس موسد نظش سا سباخ می نمبایم ی دس اص ولیه نمود  ثش سیی عالمز رسه ثی ، آدسس موسد نظش ثاش سیی نمشاه   

 .ولیه می ونیم پیشخًان اوتخاب دفتز مشخض می شود وه ثشای سأایذ نهبای ثش سیی 
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 :بارگذاری تصايیز دفاتز 

 .ولیه نموده ی ولیه سظبیاش مذ نظش ثشاسبس عنبیا  ثبسگاازاسی می شود مسشنذارثشسیی دومه  یاشااش اعالعبردس اص یسید ثه 
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 وکات جُت بارگذاری تصايیز 

ثه عوساىه فضبی داخال دفشاش لبثال    )دفشش اص جلوی دسة یسیدی داخلسظواش نمبی  -سبثلو نظت شذه دفشش اص ثیشی  سظواش نمبی -1

 (ثغوساىه فضبی دیشخوا  ی دسة یسیدی لبثل سیاز ثبشذ)سظواش نمبی دفشش اص دشز دیشخوا   – (مشبهذه ثبشذ

 ( دشز ی سیی وبسر دس اه فبال) سظواش وبسر ملی طبحت دشیانه -2

 ( طفته ایل ی دیو دس اه فبال) سظواش شنبسنبمه طبحت دشیانه -3

 :  کاربزان دفاتز-4

 .دس سمز چخ عىس سا فششده ی طفته ای ثشای ثجز وبسثش جذاذ ثبص میشود "+"دومه  دس اا  لسمز ثشای اضبفه وشد  وبسثش جذاذ دفشش
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 :تفايت يیزایش ي مشاَذٌ ي بایگاوی

 

 .اا  دومه امىب  مشبهذه اعالعبر سا ثه وبسثش میذهذ : مشاَذٌ

 .اا  دومه امىب  یاشااش اعالعبر سا ثه وبسثش میذهذ:  يیزایش

 .دفشش موسد نظشلغع همىبسی نمباذ،مشخظبر آ  شخض ثوسیله دومه ثباگبنی ،حزف میگشددچنبنچه وبسثشی اص :  بایگاوی

  .دساا  ثخش اعالعبر مشثوط ثه وبسثش جذاذ سا میشوانیم ثجز ی رخیشه سبصی انجبو دهیم
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 :تفايت دکمٍ ثبت ي ثبت جذیذ
 

 

 .ه وبسثش ثجز میشود ی امىب  عملیبر داگشی یجود نذاسدافمظ :  دکمٍ ثبت

 .ثشای افضید  چنذ وبسثش جذاذ ثه طوسر مىشس ثذی  نیبص ثه خشیج اص طفته اسشفبده میشود : دکمٍ ثبت جذیذ

 

 :دس گوشه سمز چخ عىس ثبال اا  دنج گضانه سا مشبهذه میىنیم وه ثه سشسیت ثه صاش میجبشذ

 اضبفه وشد  وبسثش جذاذ-1

 چبح فشو-2

 مشبهذار اعالعبر صاش فشو هب-3

 هبثجز داده -4

 ثبصگشز -5

 :یسید اعالعبر وبسثشا   -4-1

شمبسه سلف  همشاه  –وذ ملی  –جنسیز  –نبو خبنوادگی  –نبو ) ولیه فیلذهبای وه نیبص ثه یسید اعالعبر داسنذ سىمیل شود  -4-1-1

 (آدسس اامیل  –

 (ی معلولیز اسز داسا –ثیمه شذه اسز  –فعبل اسز ) مواسدی وه نیبص ثه عالمز صد  داسد انجبو شود  -4-1-2

 .گزاسی شودسثسیبس داسای اهمیز اسز ی الصو اسز مسشنذار حك ثیمه وبسثشا  دس اا  لسمز ثب: مستىذات حق بیمٍ  -4-1-3
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 :رتبٍ بىذی دفاتز -5

 

 :اعالعبر ولی ثشای دفشش دیشخوا  لبثل سیاز اسزدس اا  طفته  :مشاَذٌ صفحٍ  -5-1
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 :آاشم مشبهذه اعالعبر دفشش طفته صاش لبثل سیاز اسزدس :مشاَذٌ اطالعات دفتز  -5-2
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 :پیًست-6

مشاست ثه  منغمه مشثوعه اعالو ی منبعك موضور سا یجود داشز  یاشااش اعلالعبر دفشش مغباشر چنبنچه مشىلی دس خظوص  .1

  .وشجب ثه اداسه طذیس دشیانه جهز سفع آ  اسسبل مینمبانذ

 .یجود داشز ثب آلبی مهنذس حسی  دوس سمبس ثگیشاذ( سبمبنهیسید ثه )SSOچنبنچه مشىلی دس خظوص  .2

 .سمبس ثگیشاذ گشیه دباش ی ستلیل عملىشدچنبنچه مشىلی دس خظوص وبسوشد سبمبنه  یجود داشز ثب  .3

 تماسشماره  کارشناس مناطق

 021 - 89662835 وبسشنبس دفبسش دیشخوا  خذمبر دیلز منغمه شمبل

 028-33543456 دیلز منغمه شمبل غشةوبسشنبس دفبسش دیشخوا  خذمبر 
33543457-028 
33543446-028 
33326629-024 

 051 - 31900892 وبسشنبس دفبسش دیشخوا  خذمبر دیلز منغمه شمبل ششق

 071 - 33933028 وبسشنبس دفبسش دیشخوا  خذمبر دیلز منغمه جنوة

 076 - 33304025 وبسشنبس دفبسش دیشخوا  خذمبر دیلز منغمه جنوة ششق

 061 - 33194429 وبسشنبس دفبسش دیشخوا  خذمبر دیلز منغمه جنوة غشة

 031 - 34113210 وبسشنبس دفبسش دیشخوا  خذمبر دیلز منغمه مشوضی

 021-89663625 دفبسش دیشخوا  خذمبر دیلز منغمه آرس ب وبسشنبس
89663621-021 

 0813-8311094 وبسشنبس دفبسش دیشخوا  خذمبر دیلز منغمه غشة
33228798-087 
7223139- 0833 

 021-89662639 آلبی مهنذس حسی  دوس-دفشش معمبسی سبصمبنی ی هوشمنذ سبصی

 021-89661414 آلبی مشیشاب –دفشش طذیس دشیانه 

 خاوم ثقفی:دفشش نظبسر ثش دسز ی دیشخوا گشیه دباش ی نظبسر ثش عملىشد  
 خبنم ممذمی
 خبنم خب  ثبثب
 آلبی ثغوای

89662920-021 
89662912-021 
89662910-021 
89662905-021 

 


