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  )نسخه تحت وب(ها  ونقلی و کمیسیون دستورالعمل استفاده از سیستم مدیریت شرکتهاي حمل
  

خواهشمند است موارد زیر را با این سیستم وب به منظور استفاده از نسخه تحت همکار گرامی 
  :دقت مطالعه کنید

  .قبل از انجام تمامی مراحل از راهنماییهاي همکاران آموزش دیده استفاده نمایید .1
 .ارسال گردیده، مطالعه شود19/06/1393مورخ  7/71/69428که طی نامه به شماره راهنماي استفاده از سیستم  .2

یک گذرواژه و نام کاربري ایجاد شده است که در ) شعبه موسسه وشرکت، ( هاي موجودشرکت تمامی براي .3
گذرواژه و  تسیاب یم.تفرگ رارق اه ناتسا هیلک رایتخا رد 31/06/1393فایل پی دي اف در مورخ  کقالب ی

تا  هتفرگقرار ...)ا نماینده قانونی و مدیرعامل ی(نام کاربري مخصوص به هر شرکت را در اختیار نماینده آن 
گذرواژه نام کاربري ویا در صورتیکه که شرکتی درحال فعالیت است ولی براي آن . (تکمیل اطالعات نماید

  )ع دهیدصادر نشده است سریعا به دفتر فناوري اطالعات اطال

ي  اند بعهده مسئولیت تولید نام کاربري و گذرواژه براي شرکتهاي تازه تاسیس که هنوز کد فعالیت نگرفته .4
 )تقاضاي تاسیس شرکت-از طریق منوي شرکتها(کارشناس استان است

در  اهتکرش .دوشیم زاب لاوئس تمالع يور رب کیلک اب و دشاب یم دوجوم اهتکرش متسیس ردراهنماي سیستم  .5
شده و کلید  "پرونده شما"را کامل نموده و پس از آن وارد قسمت 3و 2و  1تکمیلی این مرحله اطالعات 

کار کلید در هرمرحله از  هدودقت نم .تا پرونده بدست کارشناس استان برسد دنیامن یمارسال پرونده را کلیک 
در ثبت کامل اطالعات  هک دوش رکذتمپس  دوش یم پرونده از دست شرکت خارج  دارسال پرونده فشرده شو

 .دنیدقت نما

ت اطالعات توسط هرشرکت، پرونده شرکت براي تایید اطالعات وارده شده براي کاربر استانی بعد از ثب .6
 . ارسال میگردد

تعداد  "کارتابل"شان میتوانند با استفاده از منوي سمت راست به نام  کاربر استانی با ورود به صفحه شخصی .7
با . ارسالی نام شرکتها نمایش داده میشود با کلیک بر روي پرونده هاي. پرونده هاي ارسالی را مشاهده نمایند

 .دریگ یمر ارق یناتسا ربراککلیک بر روي عالمت سبزرنگ پرونده در دست 

پرونده شما رفته و با کیک روي عالمت سبز رنگ اطالعات شرکت -پس از دریافت پرونده به منوي شرکتها  .8
 .را مشاهده نموده و تایید یا رد نمایید
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ت طریق سیستم به اطالع شرکت رسانده میشود و در صورت وجود نقص میبایستایید یا عدم تایید پرونده از  .9
 )کارشناس استان پرونده را به شرکت بازگرداند(.پرونده توسط شرکت تکمیل گردد

میرسد تا تایید نهایی  )ونقل حوزه حمل(پس از تایید کارشناس استانی پرونده به دست کارشناس ستادي .10
 .صورت پذیرد

پرونده براي کارشناس دفتر فناوري اطالعات ستاد ارسال میشود تا ایید کارشناس ستادي، در نهایت پس از ت .11
 .پرونده را ببندد

 وارد صفحهاش  پس از بسته شدن پرونده براي صدور یا تمدید پروانه فعالیت میبایست شرکت متقاضی .12
با فعال شدن گزینه ( .کلیک نماید "درخواست تمدید پروانه فعالیت"اش شده و روي کلید  شخصی

 .)دشاب یمن ینفلت يریگیپ هب مزال و یعنی پرونده بسته شده است "درخواست تمدید پروانه فعالیت"

ي زیر را چک نماید تا درخواست شرکتها را به منظور تمدید پروانه  استان موظف است در هفته چندبار صفحه .13
 درخواستهاي تمدید پروانه یا ویرایش اطالعات-منوي شرکتها. بررسی نماید

صدور پروانه رفته و پروانه -مدیریت شرکتها- درخواستهاي تمدید پروانه به منوي شرکتهاپس از مشاهده  .14
 .فعالیت را صادر نماید

کارشناس استانی با وارد شدن به این صفحه میتواند مشخصات پروانه فعالیت شرکت را وارد نموده و پروانه  .15
 .ر کرده و پرینت آن را تهیه نمایدفعالیت را صاد

الزم بذکر است پروانه تمام شرکتها . رونده شرکت باز است نمیتواند تقاضاي تمدید پروانه بنمایدتا زمانی که پ .16
تمدید شده است و اگر شرکتی نتواند تا زمان مذکور پرونده را تکمیل بنماید با مشکل مواجه  93تا پایان سال 
 .خواهد شد

 .ناس ستاد کلی استتایید اطالعات توسط کارشناس استان به صورت جزئی و توسط کارش .17

-کارشناس مربوطه به هر حوزه فعالیت در استان موظف است از منوي شرکتها :ي بسیار مهم نکته
ي  شرکتها نسبت به مشاهده اطالعات خالصه) هفت رقمی(اطالعات شرکت با وارد نمودن کد فعالیت

ع قرمز رنگ نشان داده مرب. شرکتها مبادرت ورزند و هرگونه اشکاالت موجود در آن را اصالح نمایند
براي رفع اشکال شماره .(شده بسیار حائز اهمیت است از اینرو رفع اشکال این موارد مدنظر است

ویرایش درخواست -تقاضاي تاسیس-پرونده شرکت را یادداشت نموده سپس وارد منوي شرکتها
 عالطا اتی رنگ براي اصالح موارد نشان داده شده در مربع آب.) شده و اصالحات را انجام دهید

  . مکاتبه فرمایید تاعالطا يروانف رتفد اب يوناث



٣ 
 

 
  
که خواهان تغییرات  تاسیس شده از قبلیا (روند شرح داده شده در باال براي شرکتهاي فعال    

  :صادق است و براي شرکتهاي تازه تاسیس روند ثبت اطالعات به صورت ذیل میباشد) هستند
بدین منظور . ي شرکت به صورت حضوري در استان ثبت شود تقاضاي تاسیس شرکت میبایست توسط نماینده .١

 .استانی میبایست در قسمت ثبت تقاضا وارد شده و تقاضاي مربوطه را ثبت نماید کاربر

پس از تایید یک نام کاربري و کلمه عبور به صورت اتوماتیک توسط سیستم ثبت میگردد که میبایست براي  .٢
 .پیگیریهاي بعدي در اختیار شرکت قرار داده شود تکمیل اطالعات و 

 .شرکت نیز در فرم خالصه وضعیت شرکت درج گرددشماره پرونده صادره شده براي  .٣

 .کاربر استانی ارسال میگرددبه منظور بررسی اولیه براي پرونده  .4

 .ارسال میگردد )ونقل حوزه حمل(در صورت تایید توسط کاربر استانی، پرونده براي کاربر ستادي مربوطه .5

تانی و ستادي در گردش میباشد و در نهایت در از این به بعد پرونده به منظور تکمیل اطالعات مابین کاربران اس .6
 .پرونده براي تخصیص کد براي کارشناس دفتر فناوري اطالعات ارسال میگردد صورت تایید نهایی

 .ازین پس روند صدور پروانه فعالیت که در باال شرح داده شد میبایست انجام پذیرد .7

 شرکتها نمایش داده میشود "پرونده شما"وضعیت پرونده براي تمامی شرکتها در قسمت  .8
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  ده سوال کلیدي در ذیل پاسخ داده شده است :سئواالت کاربردي

  :تمدید پروانه توسط چه کسی انجام میشود -1
  .ابتدا شرکت درخواست میدهد سپس استان در سیستم بررسی کرده و پروانه را صادر میکند

ازآن خواهان تغییراتی در و بعد ) روال باال براي آن طی شد(اگر پرونده شرکتی بسته شد -2
 :شد چه باید کرد... ناوگان، مدیرعامل و 

سیستم بررسی از طریق شرکت میبایست در صفحه شخصی اش تقاضاي ویرایش اطالعات بنماید و استان درخواست را 
  .نموده و با تغییرات موافقت کند

را چه کسی در ) وانت باریا تقاضاي ... از شهرستانی به استانی و (تغییر وضعیت شرکتهاي باري  -3
 :سیستم ثبت میکند

  امکانات داخلی کاال- مدیریت شرکتها-در منوي شرکتها ونقل کاال کارشناس دفتر حمل
 :تاییدمدیرعامل و ناوگان توسط چه کسی انجام میشود -4

 لماک تاعالطا لیمکت ات( .در سیستم جدید این کار به صورت اتوماتیک انجام میشود و نیازي نیست کسی بررسی نماید
  )تفرگ مالعتسا رتفد نیا زا ناوت یم یتآ هام کی یط اه ناتسا

 :تها توسط چه کسی انجام میشودتغییرنام شرک -5

  تغییرنام - مدیریت شرکتها-منوي شرکتها )کاال،مسافر، ترانزیت(توسط کارشناسان دفاتر تخصصی
 :اگر مکان شرکتی از استانی به استان دیگر منتقل شد چه باید کرد -6

یک نام . پر میکند انتقال شرکت میرود و فرم انتقال شرکت را- مدیریت شرکتها-کارشناس استانی به صفحه شرکتها
. کاربري و رمزعبور جدید براي شرکت صادر میشود ولی اطالعاتی که قبال وارد کرده است به این پرونده انتقال میابد

 .نام کاربري و رمزعبور جدید را دراختیار شرکت قرار دهید

 :فعال یا غیرفعال کردن شرکت توسط چه کسی انجام میشود -7

  فعال یا غیرفعال کردن- مدیریت شرکتها-ي شرکتهاکارشناسان دفتر تخصصی از منو
 :صدور مجوز شعبه براي شرکتها توسط چه کسی صادر میشود -8

  صدورمجوز شعبه-مدیریت شرکتها-توسط کارشناسان دفاتر تخصصی از منوي شرکتها
 :چه باید کرد و نتوانست وارد سیستم بشود اگر پرونده شرکتی قفل شد -9
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در این موارد کارشناسان استانی . آید که پسورد را چندین بار اشتباه وارد کرده باشنداین مورد به خاطر این پیش می 
ویرایش کابر، شماره پرونده شرکت را وارد میکنند و با -کاربران-ي خود میشوند و در منوي مدیریت وارد صفحه

  .رمز جدید را دریافت کنید فشردن قفل گشایی کاربر و دوباره سازي رمز عبور،
اشتباه درج شده بود یا فعالیت وانت بار شرکتها ...) سراسر ي و (زه فعالیت شرکتهاي کاال اگر حو - 10

 :درنظر گرفته نشده بود چه باید کرد

تا اطالع ثانوي به دفتر فناوري اطالعات اعالم نمایید و براي شرکتهاي تازه تغییروضعیت یافته این فعالیت توسط 
  .شود جام میونقل کاال ستاد ان کارشناس دفتر حمل

 :دریگیم تروص تاعالطا تبث رب یلرتنک ایآ - 11

 رد و تسا يریگیپ لباق هک دوش یم هیهت نابیتشپ لیاف اهتکرش و ناراکمه یمامت طسوت هدش تبث تاعالطا یمامت زا .هلب
  .دییامرف تقد تاعالطا تبث رد سپ دوش یم یسررب ساسح دراوم

  
باشد لذا در  همکار گرامی هدف از تهیه این سیستم، حذف مراجعه حضوري ارباب رجوع و ساماندهی درخواستها می

  .نیل به این هدف همکاري الزم مبذول فرمایید
در اجراي سیستم به مشکل برخورد  )ارسال شده در نامه هاي قبلی و این دستورالعمل(راهنماکامل مطالعه بعد از چنانچه 
خواهشمندیم از GGG .با همکاران دفتر فناوري اطالعات آقاي رحمانی و خانم هداوند تماس بگیریدشخص شما نمودید 

  .ونقلی جداً خودداري فرمایید قراردادن شماره تماس همکاران دفتر فناوري اطالعات در اختیار شرکتهاي حمل
شرکتها خواهشمندیم تاحد امکان مشکل را توسط کارشناسان آموزش دیده برطرف نمایید  به دلیل حجم باالي اطالعات

همانطور که در این راهنما توضیح داده شده دفتر فناوري اطالعات در . سپس با همکاران دفتر فناوري اطالعات تماس بگیرید
نام کاربري براي شخص جدید میتوانید با این دفتر  همچنین در صورت نیاز به. سیستم جدید تنها وظیفه پشتیبانی را بعهده دارد

  .مکاتبه نمایید
 باسپاس از توجهتان


