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 نوع ویرایش توسط ورژن تاریخ
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 2فرایند ویرایش و اصالح صفاری 2.1 26/09/1398

 افزودن فرایند تیکتینگ رزه برک-صفاری 2.2 01/12/1398

 ویرایش و اصالح کلی صفاری 2.3 19/12/1398
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 مقدمه/چکیده

صدور ای سامانه هو چگونگی طراحی بخش  را شرح دهیم فرایندهای دفاتر پیشخواندر این سند تالش شده که حالت های مختلف 

افزار رای چگونگی استفاده از نرمبدر این سند، دانش الزم . باشدمیو رابط کاربری سامانه در سطوح مختلف از محتویات این سند  مجوزها

 ه مراحل توسعه مد نظر قرار گیرد.افزاری سازگار، بایستی در همسامانه شده است. موارد مطرح شده در این مستند به منظور دستیابی به نرم

 

 هدف

در  هاهای فرآیند پایش فعالیتاین سند به عنوان ویرایش مقدماتی طراحی رابط کاربری با هدف مشخص شدن رابط کاربری و روال

ها دسترسی هسطحی به داد که در هر مرحله، چه کاربرانی و با چه کندمیتهیه شده و در نهایت مشخص  صدور مجوزهامحدوده سامانه 

 خواهند داشت.

 

 دامنه کاربرد

تفضیلی، تحلیل و  شناخت مراحل درسند  این درذکر شده  و از موارد است رسیده پروژه مدیر تصویب بهسند پس از بازبینی کیفی  این

 .شوداستفاده می پروژهطراحی 
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 مقدمه 
 شخوانیدفاتر پخش بی صدور مجوزها و درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در در این فصل نمای کلی سامانه

Iدولت/ CT است. یی شرح داده شدهروستا  

Iدولت/ شخوانیبر صدور پروانه دفاتر پ یخود مبن یو ارائه درخواست ها به سامانه یدسترس یمحترم برا انیمتقاض CT ابتدا  ییروستا

 و رمز عبور خود وارد شوند. ینام کاربر  https://licensing.cra.ir/در آدرس  دیبا

تواند از سمت راست منوی است. در این قسمت متقاضی میمشاهده  ی اول کارتابل متقاضی قابلبعد از ورود به سامانه در صفحه

 انتخاب کند.  شکل زیر ببینندمورد نظر خود را مطابق 

 
 یمنو/کارتابل متقاض: 1-1 ریتصو

 تواند موارد زیر را انتخاب کند:می در منوکاربر 

 مل موارد: ثبت فرد، شرکت من و شروع فرایند سازمانی تیکتینگاشخاص حقیقی/حقوقی شا

 راهنمای کاربری شامل راهنمای کاربری متقاضیان

تقال امتیاز، درخواست روستایی شامل موارد: درخواست صدور دفاتر پیشخوان خدمات، درخواست ان ICTدفاتر پیشخوان خدمات دولت/

 نشانی، درخواست انصراف دفاتر پیشخوان خدماتتجدید دفاتر پیشخوان خدمات، درخواست تغییر 

 فرم ثبت فرد 
ین فرم را وارد کند. در صورتی ابه منظور ثبت هر گونه درخواست دفاتر پیشخوان کاربر میبایست در ابتدا تمامی اطالعات مورد نیاز در 

 اطالعات ناقص را کامل کند. شود و فقط نیاز تاکه کاربر از قبل دارای مجوز دفتر پیشخوان بوده باشد؛ اطالعات کاربر نمایش داده می

 اشد.بتکمیل تمامی اطالعات ضروری می "نیمشارکت مد"در نظر داشته باشید به غیر از هدر 

https://licensing.cra.ir/
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 فرم ثبت  فرد: 2-1 ریتصو

 فرم شرکت من 
 اید.نم، مشخصات حقوقی را از این قسمت تکمیل می"ثبت فرد"رم در صورتی که متقاضی حقوقی باشد بعد از تکمیل ف

های مربوط به دفاتر پیشخوان رخواستفرم ثبت فرد، کاربر میبایست تمامی اطالعات مورد نیاز را پر کند تا بتواند د در این مرحله نیز همانند

 را انجام دهد.

ثبت اطالعات "ز تب اپر شود. سپس اطالعات صاحبان امضای شرکت  "قیاطالعات حقو"در ابتدا میبایست اطالعات حقوقی شرکت از تب 

 اند.ه شدهها نمایش دادتکمیل گردد. در ادامه تصاویر مربوط به این فرم "افراد صاحب امضا
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 فرم شرکت من/تب اطالعات حقوقی: 3-1 ریتصو

 باشد.ضروری می  "نشانی"و "اطالعات شخص حقوقی"کمیل اطالعات هدر در نظر داشته باشید ت
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 فرم شرکت من/تب ثبت اطالعات افراد صاحب امضا: 4-1 ریتصو

خصی قبال در سامانه شنین چگرامی  کاربر"هشدار وارد نمودن اطالعات ، قبال در سامانه ثبت شده باشد با در صورتی که فرد صاحب امضاء

 .شودنشان داده می "خواهید ادامه دهید؟آیا می ثبت شده است.

 یل نمود.تصاویر زیر باید مشخصات را تکم ،اگر فرد صاحب امضاء برای اولین بار اطالعات خود را وارد نماید مانند

 
 فرم ثبت اعضاء جدید: 5-1 ریتصو
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 ثبت فرم اعضاء جدید شرکت: 6-1 ریتصو

هایی فرد صاحب نثبت "روی دکمه وارد شود و در آخر بر  "سمت"و  "مقام"متقاضی گرامی توجه داشته باشد، حتما 

 کلیک نماید. "امضاء

 شروع فرایند سازمانی تیکتینگ 

توانند از این بخش به رتی که کاربران محترم در استفاده از سامانه به هر گونه مشکل و اختاللی برخورد کردند میدر صو

 منظور ارسال مشکل و دریافت راهنمایی استفاده کنن. در ادامه فرم مربوط به تیکتینگ نمایش داده شده است.
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 سازمانی تیکتینگ شروع فرایند: 7-1 ریتصو

 

شود.درخواست به پشتیبان سامانه ارسال می "مرحله بعد"با کلیک متقاضی بر روی دکمه 



 

 

فرآیند صدورپروانه  :2 فصل

 ICTدولت/ شخوانیدفاتر پ

 ییروستا
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 مقدمه 
I/در این فصل فرآیند درخواست صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت CT شودیمضی آغاز ع درخواست توسط متقایی با شروروستا. 

Iدولت/ خوانشیدفاتر پ پروانه صدوربر  یخود مبن یهابه سامانه و ارائه درخواست یدسترس یمحترم برا انیمتقاض CT ابتدا  ییروستا

 وارد شوند. خودو رمز عبور  ینام کاربربا  /https://licensing.cra.irدر آدرس  دیبا

 صدور پروانهدرخواست -گام اول: متقاضی 
تواند از سمت راست منوی مورد است. در این قسمت متقاضی میکارتابل متقاضی قابل مشاهده  ،ی اولبعد از ورود به سامانه در صفحه

 انتخاب کند. تصویر زیرنظر خود را مطابق 

االتر امکان درخواست برشناسی و دارای مدرک کا حقیقینامه )برای صدور پروانه( باید توجه داشت که متقاضیان طبق آیین توجه:

درک کارشناسی و باالتر دفتر پیشخوان را دارند و متقاضیان حقوقی باید شخص مدیرعامل یا یکی از اعضاء صاحب امضاء شرکت دارای م

قه غیر همکف باشد، دفتر در طب باشد. اگر محلمتر مربع می 20مترمربع و در روستا حداقل 50 حداقل باشند. همچنین برای شهرها متراژ دفتر

 الزم است دارای پله برقی یا آسانسور باشد.

 
I/شخوانیپ دفتر یمنو انتخاب و یمتقاض کارتابل: 1-2 ریتصو CT صدورپروانه/ییروستا 

 فرآیند صدور 2-2-1

 است. ه برای متقاضی متفاوتدهنده فرم نمایش داده شدبا توجه به نوع متقاضی درخواست

ر حقوقی و فقط در شهر را انتخاب نماید )تنها کارب "دفتر پیشخوان دولت"گزینه  "نوع درخواست"ضی از فیلد در صورتی که متقا

 کند.امکان درخواست پروانه دفتر پیشخوان دولت وجود دارد( از روی نقشه محل دفتر خود را انتخاب می

خوان خود را انتخاب شلطفا نوع دفتر پی"اید، فیلد نم انتخابرا  "ییروستا ICT "گزینه  "نوع درخواست"یلد در صورتی که متقاضی از ف

بعد از انتخاب تواند مکان دفتر خود را روی نقشه انتخاب کند. مشاهده کرده و پس از مشخص نمودن کاربر حقیقی یا حقوقی، میرا  "نمایید
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شود. در این فرم متقاضی باید اطالعات مربوط به محل دفتر و مدارک می داده نظر برای کاربر نمایش فرم درخواست پروانه مورد ،محل دفتر

 مربوطه را طبق مصوبه در سامانه وارد کند.

I/مدارک مربوط به صدور پروانه دفتر پیشخوان CT یی برای متقاضیان حقیقی طبق مصوبه عبارتند از:روستا 

 تصویر شناسنامه ؛ .1

 ملی ؛تصویر کارت  .2

 تصویر کارت پایان / خرید خدمت وظیفه یا معافیت دایم ؛ .3

صویر احکام کارگزینی تصویر آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا ت .4

 2و ماده  8-1بند  1اده های دولتی )مطابق مسال سابقه کارشناسی کاربردی در دستگاه 10متقاضی مبنی بر دارا بودن حداقل 

 است(؛، ارایه تصویر مدرک تحصیلی فرد استخدام شده نیز الزامی(4-2بند 

 گواهی عدم سوء پیشینه ؛ .5

 گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر ؛ .6

 ای و بانکی ؛گواهی عدم بدهی مالیاتی، بیمه .7

 ؛…های غیر قانونی و گواهی عدم عضویت در گروهک .8

 مدیر عامل یا صاحبان امضاء 3×4عکس رنگی  .9

 .تاییدیه اداره اماکن .10

 .تاییدیه پلیس پیشگیری )برای متقاضیان ارایه خدمات پست بانک( .11

I/شخوانیصدور پروانه دفتر پ مدارک مربوط به CT یی برای متقاضیان حقوقی طبق مصوبه عبارتند از:روستا 

 ؛مدیر عامل یا صاحبان امضاء تصویر شناسنامه  .1

 ؛مدیر عامل یا صاحبان امضاء ی تصویر کارت مل .2

 ذکور(؛ )برای افراد مدیر عامل یا صاحبان امضاءتصویر کارت پایان/ خرید خدمت وظیفه یا معافیت دایم  .3

صویر احکام کارگزینی تصویر آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا ت .4

 2و ماده  8-1بند  1های دولتی )مطابق ماده سال سابقه کارشناسی کاربردی در دستگاه 10ن حداقل متقاضی مبنی بر دارا بود

 است(؛، ارایه تصویر مدرک تحصیلی فرد استخدام شده نیز الزامی(4-2بند 

 ؛مدیر عامل یا صاحبان امضاء گواهی عدم سوء پیشینه  .5

 ؛مضاء مدیر عامل یا صاحبان اگواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر  .6

 ؛مدیر عامل یا صاحبان امضاء ای و بانکی گواهی عدم بدهی مالیاتی، بیمه .7

 ؛…های غیر قانونی و در گروهک مدیر عامل یا صاحبان امضاءگواهی عدم عضویت  .8

 مدیر عامل یا صاحبان امضاء 3×4عکس رنگی  .9

 .تاییدیه اداره اماکن .10

 .ت بانک(تاییدیه پلیس پیشگیری )برای متقاضیان ارایه خدمات پس .11

 یا نامه سازمان ثبت اسناد؛تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی .12
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 تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت )با موضوع فعالیت مرتبط( .13

 
 یحقوق یمتقاض شخوانیپ دفتر درخواست فرم دوم مرحله: 2-2 ریتصو
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ذینفعان برای  ئت مدیره و اعضای صاحب امضا به صورت پیش فرض تمام افراد معرفی شده در سامانهدر قسمت ثبت اعضای هی

 شود.مایش داده مینبرای متقاضی زیر فرم  ؛در صورتی که متقاضی حقیقی اقدام به درخواست کند شود.متقاضی نمایش داده می

 
 یقیحق یمتقاض شخوانیپ دفتر درخواست فرم دوم مرحله: 3-2 ریتصو

 

 .است آورده شدهجدول زیر در فرم درخواست صدور پروانه توضیحات تکمیلی مربوط به 
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 روستایی  ICTحق امتیاز صدور دفاتر پیشخوان /  1-2-2

 شود:حق امتیاز صدور پروانه برای دفاتر جدید به شرح ذیل تعیین می

 ریال )پانصد میلیون ریال( 500،000،000کالن شهرها: مبلغ 

 ریال )سیصد میلیون ریال( 300،000،000ها به استثنای کالن شهرها: مبلغ مراکز سایر استان

ل )یکصد و پنجاه میلیون ریا 150،000،000ها و کالن شهرها: مبلغ  نفر به استثنای مراکز استان   50،000شهرهای با جمعیت بیش از  

 ریال(

 ریال )پنجاه میلیون ریال( 50،000،0000 سایر شهرها: مبلغ

 ریال )پنج میلیون ریال( 5،000،000روستاها: مبلغ 

 است. شهر، شهر و روستا، تقسیمات کشوری وزارت کشور و مرجع تعیین جمعیت، مرکز آمار ایرانمالک تعیین کالن

سال    سال  می 1398مبالغ حق امتیاز صدور پروانه برای  شد که برای  سالیانه و مطابق   های بعد، با رخ رسمی تورم اعالمی  نبه صورت 

 بانک مرکزی ج.ا.ا. افزایش خواهد یافت.

ستانی می           سی وارد کارتابل دبیرخانه ا ست جهت برر ضی درخوا سط متقا ست تو سال درخوا شناس    قشود. در این  پس از ار سمت کار

ست یکی از گزینه   سی درخوا سی انتخاب ک داون نتیجهدراپهای موافقت یا مخالفت را از مربوطه پس از برر ضیحات   رده و میی برر تواند تو

 های مشخص شده فرم اعمال کند.مربوط به متقاضی یا همکاران را در قسمت

 ویرایش اطالعات -متقاضی گام دوم: 
 گرداند.ی باز میرا به متقاض اگر مدارک متقاضی در مرحله ثبت نام ناقص باشد، کارشناس دبیرخانه بعد از بررسی درخواست

 نماید.می میل مدارک مشاهدهتک به همراه توضیحات کارشناس مبنی بردر واقع متقاضی در کارتابل خود درخواست اولیه صدور پروانه را 

دت زمان طی شود و : متقاضی تنها یک ماه فرصت دارد تا مدارک خود را تکمیل نموده و ارسال کند. در صورتی که این متوجه

 یابد.طور خودکار خاتمه میده باشد، فرایند صدور یا تجدید بهدرخواست ارسال نش

و اگر بعد از یک مرتبه  شوددرخواست، فقط یکبار به متقاضی امکان ویرایش اطالعات یا تکمیل مدارک داده می فرایند: در کل توجه

ی نیاز باشد، درخواست صدور یا تجدید پروانه بازگشت به متقاضی در مراحل بعدی طبق نظر کارشناسان به اصالح یا ویرایش مدارک متقاض

 یابد.طور خودکار خاتمه می به

 ازیپرداخت حق امتدریافت فیش و  -گام سوم: متقاضی 
 یمتقاض نی. همچندینمایارسال شده را در کارتابل خود مشاهده م شیف یمتقاض ،یاز بخش درآمدها به متقاض شیو ارسال ف دییبا تا

 یکیپرداخت را که  ینحوه تواندیم یمشخص است، متقاض 4-2 ریتصوتصویر طور که صادر شده را دارد. همان شیامکان مشاهده و چاپ ف

 .دیاست، مشخص نما "نیپرداخت آنال"و  "بانک درپرداخت حضور "حالت  از دو

 باشد.توجه: در حال حاضر امکان پرداخت الکترونیکی فعال نمی
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 یمتقاض کارتابل در شیف پرداخت و مشاهده یمرحله: 4-2 ریتصو

 

ها را دارد. با انتخاب درگاه مورد از درگاه یکیامکان انتخاب  شیپرداخت ف یبرا یحالت متقاض نیبا انتخاب ا :کیپرداخت الکترون

. دیخود نما شیرداخت مبلغ فاقدام به پ تواندیبه درگاه بانک متصل خواهد شد و م یرداخت، متقاضاطالعات و پ دیینظر و انتخاب دکمه تا

 .ال به درگاه بانک را مشاهده نموداتص توانیم ریز ریدر تصو

 باشد.توجه: در حال حاضر امکان پرداخت الکترونیکی فعال نمی
 

 
 شیف پرداخت یبرا بانک درگاه به تصالا: 5-2 ریتصو

 

موده و سپس اقدام به ناطالعات پرداخت را در کارتابل خود مشاهده  یبانک، متقاض دییتا افتیپس از پرداخت مبلغ و در

 .دینمایم "بعد یارسال به مرحله" یانتخاب دکمه
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 پرداخت ینترنتیا دییتا: 6-2 ریتصو

 

 
 یمتقاض کارتابل در پرداخت جهینت مشاهده: 7-2 ریتصو

 

بانک اقدام به پرداخت  گرفته و به صورت حضور در نتیخود را پر شیف تواندیم یحالت متقاض نیبا انتخاب ابانک:  در یپرداخت حضور

منتقل  بعدی مرحله به خودکار طور، درخواست بهماه( کی)حداکثر  نیدر مدت زمان مع یتوسط متقاض ازیاز پرداخت حق امت سپ .دینما

 .گرددیم
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 فیش پرداختی: 8-2 ریتصو

 یابد.دامه میاطور خودکار فرایند ی در بانک، بهپس از پرداخت فیش توسط متقاضی چه به صورت انالین و چه به صورت حضور

ضی حق امتیا       توجه ضی گردد و متقا صت پرداخت حق امتیاز دارد. اگر این مهلت منق ضی فقط یک ماه فر ز را پرداخت نکرده : متقا

 یابد.باشد، فرایند خاتمه می
 

 دریافت پروانه توسط متقاضی –م: مناطق گام چهار 
گردد. متقاضی با مراجعه به  ناطق برای دریافت پروانه از کارشناس منطقه، به متقاضی پیامک ارسال می   پس از طی مراحل درآمد و م

 نماید.، پروانه خود را اخذ میکارشناس دبیرخانه استانی



 

 

 

و تغییرات  دیتجد هایندیفرآ :3 فصل

 ICTدولت/ شخوانیدفاتر پ پروانه

 ییروستا
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 مقدمه 
Iرخواست تجدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت/در این فصل فرآیند د CT شوداضی آغاز میروستایی با شروع درخواست توسط متق. 

Iن دولت/های خود مبنی بر تجدید پروانه دفاتر پیشخوامتقاضیان محترم برای دسترسی به سامانه و ارائه درخواست CT  روستایی ابتدا

 .کنندربری و رمز عبور خود وارد نام کا /https://licensing.cra.irباید در آدرس 

 درخواست تجدید پروانه -گام اول: متقاضی 
منوی  ،تواند از سمت راستاست. در این قسمت متقاضی میکارتابل متقاضی قابل مشاهده  ،ی اولبعد از ورود به سامانه در صفحه

 مورد نظر خود را انتخاب کند. 

 گیرد:می حالت انجام فرایند تجدید پروانه به دو توجه:

 جدید پروانه بدون اینکه نشانی ثبت شده در پروانه برای محل دفتر پیشخوان تغییر داشته باشد.ت-1

 داشته باشد( تواند تغییردر صورتی که آدرس دفتر پیشخوان تغییر خواهد نمود.)مکان دفتر در همان شهر یا روستا می تجدید پروانه-2

ن درخواست دفتر پیشخوان را اید توجه داشت که متقاضیان دارای مدرک کارشناسی و باالتر امکانامه )برای تجدید پروانه( بطبق آیین

 دارند.

ر طبقه غیر همکف باشد، الزم باشد. اگر محل دفتر دمتر مربع می 20مترمربع و در روستا حداقل 50 حداقل همچنین برای شهرها متراژ دفتر

 است دارای پله برقی یا آسانسور باشد.

 نماید.د را انتخاب میشماره پروانه خو "انتخاب پروانه"کاربر از فیلد  "پیشخوان درخواست تجدید پروانه دفاتر"از انتخاب بعد 

تغییر مکان "، متقاضی از فیلداگر مکان دفتر پیشخوان در پروانه تغییر داشته باشد و درخواست تجدید پروانه برای مکان جدید صورت گیرد

گزینه "نوع درخواست"یلد فکند.)در صورتی که متقاضی از را مشخص می "نوع درخواست"را انتخاب نموده و  "بلی"ه گزین "دفتر پیشخوان

وان دولت وجود دارد( از روی را انتخاب نماید )تنها برای کاربر حقوقی امکان درخواست تجدید پروانه دفتر پیشخ "دفتر پیشخوان دولت "

 کند.نقشه محل دفتر خود را انتخاب می

I "گزینه  "نوع درخواست"در صورتی که متقاضی از فیلد  CT ر پیشخوان خود را انتخاب لطفا نوع دفت"را انتخاب نماید، فیلد  "روستایی

 شه انتخاب کند.(تواند مکان دفتر خود را روی نقمشاهده کرده و پس از مشخص نمودن کاربر حقیقی یا حقوقی، میرا  "نمایید

د صورت گیرد، متقاضی از تر پیشخوان در پروانه جدید تغییر نداشته باشد و برای همان مکان قبلی درخواست تجدیهمچنین اگر مکان دف

 کند.را مشخص می "نوع درخواست"را انتخاب نموده و  "خیر"گزینه  "تغییر مکان دفتر پیشخوان"فیلد
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I/شخوانیپ دفتر یمنو انتخاب و یمتقاض تابلکار: 1-3 ریتصو CT پروانه دیتجد/ییروستا 

 

I/دفاتر پیشخوان پروانه حق امتیاز تجدید  CT ییروستا 
 باشد.یدرصد حق امتیاز صدور همان پروانه م 10حق امتیاز تجدید پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت برابر با 

 گردد.صدور پروانه طی میفرایند تجدید پروانه همانند درخواست  ادامه
 

 فرآیند درخواست تغییر نشانی پروانه 

یرنشانی از منو سمت راست در ، با انتخاب درخواست تغیپروانه داشته باشد نشانی تغییربه درخواست  لیتما یکه متقاض یدر صورت

یابد. اول درخواست صدور ادامه می یند از گامتواند فرم زیر را مشاهده نماید. پس از انتخاب آدرس جدید روی نقشه، فراکارتابل خود می

 .دهد( رییشده، تغ صادر یکه پروانه قبل ییروستا ایخود را در همان شهر  شخوانیپ فقط آدرس مکان دفتر نکهیمشروط بر ا)
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I/شخوانیپ دفتر یمنو انتخاب و یمتقاضکارتابل : 2-3 ریتصو CT پروانهتغییر نشانی /ییروستا 

ها را به جز گام سایر گامد و نمایمی لیتکمو  مشاهده را ل درخواست صدور پروانهو، متقاضی از فرمی مانند گام از تکمیل نمودن فرماپس 

 کند.سوم تا دریافت پروانه طی می

 .: کلیه فرایندهای تغییرات پروانه حق امتیاز نداشته و رایگان هستندتوجه

 پروانه مدیرعاملفرآیند درخواست تغییر  

 "شرکت من"حقوقی و فرم /ابتدا از قسمت مشخصات حقیقی پروانه داشته باشد،مدیرعامل  رییبه درخواست تغ لیتما یکه متقاض یدر صورت

رات در کارتابل کارشناس ییبه طور خودکار تغنماید. پس از آن میتغییرات مدیرعامل را ثبت  "مشخصات اعضاء صاحب امضاء"در قسمت تب 

فرمی مانند گام اول در  قاضیکند. متارسال می تغییر مدیرعامل را به کارتابل متقاضیگردد و درخواست بروز می استان مربوطه دبیرخانه

 .کندیم یپروانه ط افتیها را به جز گام سوم تا درگام ریسا نماید.کارتابل خود مشاهده و تکمیل می

 

 انتقال امتیاز پروانه فرآیند درخواست 

و در فرم نمایش داده شده، با وارد  گزینه انتقال امتیاز را انتخاب کرده پروانه داشته باشد، انتقالبه درخواست  لیتما یکه متقاض یدر صورت

کارتابل  ل دهنده خارج شده و واردکند. با انتخاب انتقال گیرنده، کار از کارتابل انتقاکردن مشخصات انتقال گیرنده، انتقال گیرنده را انتخاب می

 گردد.شود. در ادامه انتقال گیرنده اطالعات مورد نیاز را وارد کرده و درخواست به سازمان ارسال میانتقال گیرنده می
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 در ادامه تصاویر مربوط به درخواست انتقال امتیاز و انتخاب انتقال گیرنده نمایش داده شده است.

 
 آغاز درخواست انتقال امتیاز توسط انتقال دهنده: 3-3 ریتصو

ه کافیست یکی از فیلدهای جستجو برای یافتن انتقال گیرند نظر داشته باشد انتقال گیرنده باید از قبل در سامانه ثبت نام کرده باشد.

 کلیک نمایید. "جستجو"را وارد نموده و بر دکمه 

 
 انتخاب انتقال گیرنده: 4-3 ریتصو

اضخی انتقال گیرنده تمایل  ی انتخاب وجود دارد. در صخورتی که متق ، دو گزینهگردددر جدولی که با مشخخصخات انتقال گیرنده باز می  

سخخخمت چل کلیک کرده و در  "ابانتخ"ین مرحله انتقال دهنده بر دکمه دارد فعالیت پروانه را در همان مکان)آدرس( فعلی ادامه دهد ، در ا

 گزیند.را برمی "انتخاب"غیر این صورت دکمه 

شده و در کارتابل خ    سامانه  ست انتقال امتیاز را ادامه  در نهایت بعد از انتخاب، کاربر انتقال گیرنده از طریق نام کاربری وارد  ود درخوا

 دهد.می


