سند راهنمای متقاضی
عنوان :مجوز ورود

مقدمه :
به منظور دریافت مجوز ورود نیاز به گذراندن مراحل عنوان شده در این سند میباشد

صدور مجوز ورود
به منظور دریافت مجوز ورود  ،بعد از دریافت کد کاربری و رمز عبور طبق مراحل زیر اقدام فرمایید
( طبق تصاویر ) :

-1پس از ورود به سامانه از این بخش کد

داده شده و رمز عبور( شماره موبایل
اولیه در معرفی مرکز ) را وارد کرده و
سپس بر روی کلید ورود کلیک کنید

توجه  :لطفا در اولین گام پس از ورود به کارتابل طبق راهنمایی زیر اقدام به تغییر رمز بفرمایید .

راهنمای تغییر رمز عبور :

کلیک بر روی این بخش و انتخاب گزینه
CHANGE PASSWORD

1
2
3

پس از پر کردن فیلهای 1تا  3بر روی این
دکمه کلیک کنید تا رمز جدید اعمال شود

پس از تغییر رمز برای شروع درخواست از مسیر زیر اقدام فرمایید .
ابتدا کلیک بر روی نماد

و ورود به منوی سمت راست /کلیک بر روی{مدیریت درخواستها} /از منوی باز شده

کلیک بر روی گزینه {درخواست مجوز/پروانه ها }  /انتخاب گزینه { مجوز ورود }

( راهنمای گام به گام مطابق تصویر زیر میباشد )

 -1کلیک بر روی نماد

-2انتخاب نماد

در مدیریت درخواست ها

 -3از منوی باز شده انتخاب گزینه { درخواست مجوز /پروانه ها}

 -4انتخاب گزینه { مجوز ورود }

پس از ورود به صحفه جدید طبق مراحل داخل تصویر زیر باید پیش بروید :

 / 1مرحله { ثبت اطالعات درخواست } :

در این بخش باید ابتدا مرکز استفاده کننده نهایی را انتخاب کنید .
برای انتخاب مرکز مورد نظر با توجه به تصویر زیر میتوانید کد یا نام مرکز مورد نظر را انتخاب کنید و سپس
کلید {ذخیره اطالعات} را بزنید.

1
3

2

در این بخش نام مرکز مورد نظر یا کد مرکز مورد نظر
را سرچ کنید {اگر استفاده کننده نهایی خود مرکز
است کافی است نام مرکز را سرچ کنید}

بعد از انتخاب مرکز دوم و ثبت آن به مرحله بعد بروید
 / 2مرحله { ثبت مدارک } :
در این مرحله مدارک خواسته شده را آپلود کنید  .تمامی مدارک خواسته شده را طبق تصاویر راهنمایی زیر آپلود فرمایید :

توجه  :پر کردن موارد ستاره دار الزامی میباشد .

با کلیک بر روی این گزینه
مدرک مورد نظر را آپلود کنید

نیاز است در این بخش
تایید متقاضی را بلی بزنید

پس از آپلود مدرک مورد نظر دکمه ثبت را بزنید
توجه  :برای آپلود چندین صحفه لطفا تمامی موارد را
زیپ کرده و سپس فایل زیپ شده را آپلود بفرمایید

پس از تکمیل تمامی مدارک از کلید { مرحله بعدی } استفاده کنید.
 / 3مرحله { ثبت اطالعات تکمیلی } :
این مرحله شامل چندین بخش میباشد که در ادامه به معرفی تک تک بخش ها میپردازیم :
توجه  :تکمیل تمامی بخشهای ستاره دار الزامی است .

الف ) نوع منابع درخواستی –ورود موردی :
در این بخش طبق تصویر زیر باید منابعی که میخواهید برای انها مجوز بگیرید را مشخص کنید برای این کار
طبق راهنمای تصویری زیر اقدام فرمایید .

 -1در ابتدا موارد مورد نیاز در این تصویر را
انتخاب و پر کنید و سپس دکمه ثبت را بزنید

پس انتخاب منبع برای انتخاب مرکز خدمات دهنده مرکز موجود را
انتخاب کرده در صورتی که مرکز مورد نظر در لیست وجود نداشت
با استفاده از گزینه {سایر مراکز خدمات دهنده ( ورود دستی ) }
.مرکز مورد نظر خود را در باکس مشخص شده تایپ کنید

پس از مشخص شدن منایع مورد نظر  ،این منابع در پایین صحفه مشخص میشود که در این مرحله باید موارد خواسته شده برای
هر نوع از منابع مورد انتخاب را کامل کنید (طبق راهنمای تصویری زیر )

1

2

اطالعات مورد نیاز برای هر منبع شامل موارد زیر است :

 : 1جزئیات و اطالعات تکمیلی :
برای 3نوع منبع به شکل زیر است :

-1تجهیزات مرتبط  :پس از پر کردن شماره سریال
و مورد کاربرد با استفاده از کلید {ذخیره
اطالعات} و سپس کلید بازگشت به صحفه اصلی
باز گردید.

3

4

 -2دستگاه مولد پرتو  :برای این منابع پس از پر کردن شماره سریال و مورد
کاربرد دکمه ذخیره را بزنید سپس نیاز است تیوب مورد نظر را حتما پر کنید .

 – 3چشمه باز و چشمه بسته  :برای این منابع پس از پر کردن شماره سریال و مورد
کاربرد دکمه ذخیره را بزنید سپس در صورت به ثبت رادیونوکلوئید بپردازید

 : 2ویژگی منابع :
در این بخش تمامی ویژگی های درخواست شده را پر کنید.

در این بخش پس تکمیل تمامی اطالعات با استفاده از
کلید {ذخیره اطالعات} موارد را ذخیره و سپس با
استفاده از کلید بازگشت به صحفه اصلی بازگردید

 : 3بارگذاری مدارک :
در این بخش باید مدارکی که برای هر منبع خواسته شده آپلود شود .

 : 4وضعیت بارگذاری مدارک :
مشخص میکند که برای هرگدام از منابع بارگذاری انجام شده است یا خیر.
پس از تکمیل تمامی موارد گفته شده وارد بخش بعدی شوید :

ب ) فرم ورود (موردی) :
در این اطالعات درخواست شده موجود در تصویر زیر باید پر گردد :

 /4مرحله {پرداخت} :
در این بخش به درگاه الکترونیک متصل شده و هزینه را پرداخت نمایید .

 /5مرحله {ثبت نهایی}:
در این بخش خالصه ای از اطالعات وارد شده طی مراحل قبل را مشاهده میکنید و پس از اطمینان کامل و در صورت نیاز مراجعه به مراحل
پیشین و ویرایش موارد گزینه تایید موجود در این صحفه را انتخاب و پس آن با زدن دکمه { ثبت نهایی } درخواست به دفتر حفاظت ارسال
میگردد .
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