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راهنمای کاربران ساجات – ثبت نام

دريافت گذرواژه و ورود به سيستم
برای استفاده از سامانه جامع هوشمند تشخيص صالحيت عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات) ،کاربران بايد ابتدا گذرواژه
دريافت کرده و پس از آن ،وارد سيستم شوند
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دريافت گذرواژه

برای وارد شدن به سامانه ساجات در
 addressbarمرورگرتااان نشاااني
 http://sajat.mporg.irرا وارد
نماييد تا صفحه ورود به سيستم مانند
شكل  1بازشود.
همان طور که در شكل  1نشاان داده
شده است روی لينا اينجا کليا
نماييد .با انتخاب اين گزيناه صافحه
ثبت نام بارای دريافات گاذرواژه او
مانند شكل  2باز ميشود.
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راهنمای کاربران ساجات – ثبت نام
در فرم باز شده گزينه “متقاضي دريافت گواهينامه تشخيص صالحيت” را انتخاب و اطالعاات وواساته شاده را
وارد کنيد .اگر نشاني ايميل وود را در فيلد مربوط وارد نمودهايد ولي چيزی به شما نمايش داده نميشاود ،باياد
زبان صفحه کليد وود را به زبان انگليسي ) (ENتبديل نماييد .در پايان روی دگمه ثبت کلي
اگر کد حفاظتي ارائه شده ووانا نبود هر بار که روی نشان

کلي

کنيد ،سيستم به شما يا

کنيد.
کاد حفااظتي

جديد ارائه ميدهد.
در تمام مراحل نشان

( به رنگ قرمز ) در کنار ي

فيلد باه ايان ماناسات کاه ايان فيلاد بارای پرکاردن

اطالعات الزامي است و تا زماني که اطالعات وواسته شده را در اين فيلد وارد نكنيد فيلد مورد نظار هامچناان
الزامي ميماند .پس از آن که اين اطالعات ثبت شد ،پيغامي مانند شكل  3به شما نشان داده ميشود .ايميل وود
را باز و گذرواژهتان را يادداشت کنيد .اکنون با اين شناسه و گذرواژه ميتوانيد وارد سيستم شويد.

شکل 3
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ورود به سيستم و ثبت نام

در مرورگر نشاني  http://sajat.mporg.irرا وارد و شناسه و گذرواژه وود را تايپ و کليد  Enterرا فشار
داده يا روی دگمه ورود کلي کنيد .سيستم صفحه مشخصات شرکت را نمايش ميدهد .اين صفحه  5قسامت
دارد و بايد اطالعات شرکت را در آن وارد کنيد.
 - 1-2مشخصات نماينده شرکت

همانطور که در شكل  4نمايش داده شده اولين قسمت مشخصات نماينده شرکت است .برای پار کاردن ايان
قسمت ميتوانيد مشخصات مدير عامل و يا يكي از اعضای هيئت مديره را وارد کنيد.

شکل 4
 - 2-2مشخصات شرکت

دومين قسمت مشخصات شرکت است که در شكل  5نمايش داده شده است
5

راهنمای کاربران ساجات – ثبت نام
شناسه ملي شرکت ها عددی  11رقمي است و با عدد  11شروع ميشود .کد اقتصادی ( شماره شناسه مالياتي) شرکت وود را از
روی اظهار نامه مالياتي شرکت به دست آورده و يا از شابه سازمان امور مالياتي مربوط به شرکت بپرسيد .کد اقتصادی ي

عدد

12رقمي است و با عدد  41شروع ميشود.

شکل 5
نکته :شرکتهای تازه تاًسيس برای دريافت کد اقتصادی شرکت وود بايد به شابه سازمان امور مالياتي شرکت مراجاه کنند.
با توجه به فااليت شرکت بر طبق اساسنامه ،يكي از گزينههای اولين گواهينامه مورد تقاضا را انتخاب کنيد.
 - 3-2مشخصات محل شرکت

در فرمي مانند شكل  6مشخصات محل شرکت را وارد کنيد .شناسه کاربری و نشاني پست الكتروني
فرم ثبت نام وارد کرديد .شناسه کاربری و اين پست الكتروني قابل ويراش و حذف نيست.

() 1همان است که در
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شکل 6
 - 4-2الصاق فايل

صفحه او اساسنامه شرکت و يا اظهار نامه ثبتي شرکت که نام و موضوع فااليت شرکت در آن درج شده باشاد را در يكاي از
قالبهای  gif, jpeg, jpgوياا  pngاساكن کنياد .حجام ايان فايال نباياد بايش از  211کيلاو بايات باشاد .روی دگماه
در شكل  7کلي

و فايل تصوير را از جايي که در آن ذويره شده است انتخاب کنيد.

شکل 7
 - 5-2کد حفاظتي

ابتدا صفحه کليد وود را به زبان انگليسي تغيير داده و سپس در شكل  8کد حفاظتي را در جای وود تايپ و روی دگمه
کلي

کنيد.

شکل 8
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راهنمای کاربران ساجات – ثبت نام
در اين حا سيستم ضمن نمايش اطالعات وارده شده مانند شكل  9آن را به دفتر نظام فني و اجرايي ميفرستد.
توصيه ميشود اين فرم را در کامپيوترتان ذويره کنيد تا اگر در آينده نياز پيدا شد ،به آن دسترسي داشته باشيد .دفتر نظام فني و
اجرايي با دريافت فرم ي

ايميل به شما ميفرستد که در آن از شما وواسته شده است حداکثر ظرف يک ماه فارم نماايش

داده شده را چاپ و پس از امضا ،شماره و تاريخ گذارده و با پست سفارشي و يا پيشتاز به نشاني زير بفرستيد.
تهران – ميدان بهارستان ،خيابان صفي عليشاه ،معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست
جمهوري

شکل 9
8
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برای چاپ فرم روی نشان

در باال و سمت راست شكل  9کلي

کنيد .دفتر نظام فني اجرايي پس از بررسي تقاضای شما،

اگر آن را تاًييد کند ،گذرواژه دوم شما توسط سامانه به نشاني ايميلي که مارفي کردهايد فرستاده ميشود .حاداکرر مهلات الزم
برای تكميل فرم ثبت نام و ارسا آن ي

ماه است.

اگر باد از ثبت نام وواستيد اطالعات وارد شاده را ويارايش کنياد ،باا هماان شناساه کااربری و گاذرواژه دوبااره وارد ساايت
 http://sajat.mporg.irشويد و اطالعاتي را که مي وواهيد تغيير دهيد .پس از ويرايش اطالعات ،دوباره فرم ثبت ناام را
چاپ و بقيه مراحل را انجام دهيد.

تذکر:
 – 1در “محل امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت” ،حتماً نام ونام وانوادگي شخص امضا کننده نوشته شده و مهر شارکت نياز
زده شود.
 – 2اگر نام شرکت تغيير کرده است ،آگهي تغييرات اداره ثبت شرکتها را پيوست فرم ثبت نام کنيد .با مراجاه به اداره کل ثبت
شرکتها نام شرکت بايد در سايت شناسه ملي اشخاص حقوقي اصالح شود .همچنين کد اقتصادی شرکت بايد توسط يكاي از
شاب سازمان امور مالياتي اصالح شود.
به روا طبياي پس از گذشت دو هفته ( 15روز) از تاريخ ارسا پستي فرم ثبت نام ،اگر مغايرتي در فرم ثبت ناام شاما نباشاد،
بايد ثبت نام الكترونيكي شما تائيد شده و گذر واژه دوم به نشاني پست الكترونيكي که در فرم ثبت نام دادهايد رسيده باشد.
اگر باد از زمان فوق الذکر ( 15روز) گذر واژه دوم برای شما ارسا نشده باشد( .در  Inboxو يا  Spamپست الكترونيكاي
شما نباشد) ميتوانيد با شماره تلفنهای ( 33272942-6مرکز پيام سامانه ساجات) تماس گرفته و موضوع را پيگيری کنيد
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بازيابي گذرواژه

اگر گذرواژه وود را فراموش کردياد ،در
شكل 11روی لين

اينجا کلي

کنيد.

با اين کار صفحهای مانند شكل  11بااز
ماايشااود .شناسااه کاااربری ،پساات
الكتروني

وود و کد حفاظتي را در جای

مشاااخص شاااده وارد و روی دگماااه
کليا ا
الكتروني

کنياااد .پسااات

هماني است که هنگام ثبات

نام اوليه ارائه کرده بوديد .سيستم پيغاامي
مانند شاكل  12باه شاما مايدهاد .روی
دکمه

کلي

شکل 11

کنيد تا صفحه پيغام بسته شود .به ايميل وود مراجاه و ايميلي را که از طرف سيستم آمده است
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باز کنيد .در اين ايميل از شما وواسته شده است روی ي
شما همان است که بود .با کلي

روی اين لين

لين

کلي

کنيد .پيش از اين که روی لين

کلي

کنيد ،گاذرواژه

شما با تغيير گذرواژه موافقت ميکنيد .پس از اين سيستم باا فرساتادن يا

ايميل ديگر ،گذرواژه جديدی به شما ميدهد.

شکل 11

شکل 12
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