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 پیام ایران سامانهان کاربر غیرحضوری سازیفعالو  نامثبت

 
 شرح مختصر

نام می ثبتبه صورت سیست پیام ایران سامانهدر  که بتوانند دهدمی کاربران نهایی این امکان را به اینترنتی نامثبت

 )دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی هاکارگزارینموده و نام کاربری خود را فعال نمایند بدون اینکه نیاز باشد به 

 مراجعه نمایند. (ICT یا دفاتر

 
 .شودمی پیام ایران سامانهکاربر از طریق برنامه وارد آدرس صفحه الگین  .1

 
 

 .کندانتخاب می ( را)در صفحه الگین  «نامثبت»دکمه  )حقیقی( کاربر .2

  شود:نمایش داده می زیرفرم 
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 ( کاربر)را بزند. نامثبتتکمیل نموده و دکمه را زیر  درخواستیاطالعات  تواندمی حقیقی 

 (.حقیقی است فرضپیشبه طور ) نوع شخص 

 (.باشدمیرقمی  10)کد ملی  ملیکد 

 نام 

 نام خانوادگی 

 نام پدر 

 ده باید متعلق به خود فرد باشد.شماره تلفن همراه وارد ش) همراهتلفن شماره 

 (.باشدمی xxxxxxxxx09 همراهصحیح تلفن فرمت

 (باشدمیرقمی  10)کدپستی  کدپستی. 

 
  دهدمیسیستم بالفاصله به کاربر پیغام  «نامثبت»با زدن دکمه: 

  ًالعات اط»دهد: سیستم به او پیغام میکرده باشد  نامثبتدر صورتی که کاربر در سیستم قبال

 «در سیستم وارد شده است.شما قبالً 
 

  دهدسیستم به کاربر پیغام می شماره تلفن همراه، اطالعات صحیح نبودندر صورت: 

 «ره اقدام به ثبت اطالعات نمایید.دوبا لطفاًکاربر گرامی اطالعات دریافتی از شما صحیح نیست »

 

  سیستم شماره تلفن همراه و وارد نمودن اطالعات درخواستی، در صورت صحیح بودن اطالعات

 دهد:به کاربر پیغام می
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 کاربر گرامی»

از بررسی اطالعات شما و  پس سازی نام کاربری شما با موفقیت ثبت گردید.درخواست فعال

 ارسال خواهد گردید.ساعت آینده از طریق پیامک به شما  48، نتیجه طی هاآنسنجی صحت

توانید مجدداً اطالعات صحیح در صورت دریافت پیامک غیر معتبر بودن اطالعات دریافتی شما می

صورت  به ICT را در این سامانه وارد نمایید یا از طریق دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی یا دفاتر

 «سازی نام کاربری خود نمایید.عالحضوری اقدام به ف

 

  پس از ثبت موفق اطالعات در صورت صحیح بودن ساعت بعد  48در بازه زمانی حداکثر

ا ب تواندمیو کاربر  شودپیامک می، نام کاربری و رمز عبور فرد به شماره تلفن همراه او هاآن

 خود شود. سامانه پیام ایرانوارد کاربری و رمز عبور دریافتی، استفاده از نام 

 
 .کندانتخاب می ( را)در صفحه الگین  «نامثبت» دکمه (حقوقیکاربر ) .3

 شود:فرم زیر نمایش داده می 

 
 
 ( حقوقیکاربر )را بزند. نامثبتاطالعات درخواستی زیر را تکمیل نموده و دکمه  تواندمی 

  (شرکت، سازمان، بانک)نوع شخصیت حقوقی 

 ملی شناسه 

 شخصیت حقوقی نام 

 شماره ثبت 
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  تأسیستاریخ 

  (.باشدمیرقمی  10)کدپستی کدپستی شخصیت حقوقی 

 مدیرعامل، درصورت صحیح نبودن کد ملی باشدمیرقمی  10)کد ملی  ملی مدیرعاملکد ،

 («کدملی وارد شده نامعتبر است»: دهدمیسیستم به کاربر پیغام 

 فرمتباشد.ده باید متعلق به خود فرد )شماره تلفن همراه وارد ش مدیرعامل شماره تلفن همراه 

اطالعات شماره تلفن  صحیح نبودندر صورت  باشد.می xxxxxxxxx09همراه صحیح تلفن

ساختار شماره تلفن همراه وارد شده صحیح » دهد:همراه مدیرعامل، سیستم به کاربر پیغام می

 «نیست.

 
  دهدمیسیستم بالفاصله به کاربر پیغام  «نامثبت»با زدن دکمه: 

  ًالعات اط»دهد: کرده باشد سیستم به او پیغام می نامثبتدر صورتی که کاربر در سیستم قبال

 «شما قبالً در سیستم وارد شده است.

 و یا عدم مطابقت اطالعات ورودی با اطالعات مربوط به این  درصورت معتبر نبودن شناسه ملی

 ناداست ثبسازمان  سیعات سروبا اطال ورودی اطالعات » یسیستم پیغام خطا شخصیت حقوقی،

 .دهدمینمایش  را «و امالک کشور مطابقت ندارد

 شخصیت  عضوی از هیئت مدیرهمتعلق به  برای مدیر عامل درصورتی که کد ملی وارد شده

کدملی وارد شده متعلق به عضوی از هیئت مدیره  »ی سیستم پیغام خطا ،مذکور نباشد حقوقی

 .دهدمینمایش  را «مذکور نمی باشد.شخصیت حقوقی 

 مذکور  شخصیت حقوقی مدیرعاملمتعلق به  برای مدیر عامل درصورتی که کد ملی وارد شده

کدملی وارد شده متعلق به مدیرعامل شخصیت حقوقی مذکور  »ی سیستم پیغام خطا ،نباشد

 دهد.نمایش می را «نمی باشد.

 نباشد برای مدیرعامل مراه وارد شده متعلق به کد ملی وارد شدهکه شماره تلفن ه یدر صورت، 

 طفاًل باشدنمی یکدمل نیشماره تلفن وارد شده مربوط به ا یکاربر گرام» یخطاسیستم پیغام 

 .دهدمینمایش  را« ییدثبت شده است، وارد نما یکدمل نیرا که با ا یگریشماره تلفن همراه د

 ؛پیغامی به کاربر نمایش داده می شود که اطالعات وارد شدهر صورت صحیح بودن تمامی د 

 دهد:سیستم به کاربر پیغام می با موفقیت انجام شود، پیامکارسال که  یدرصورت 

ما ش یو کلمه عبور برا یانجام شد. نام کاربر تیبا موفق رانیا امیشما در سامانه پ نامثبت»

 «.خواهد شد امکیپ

  دهدمیکه ارسال پیامک ناموفق باشد سیستم به کاربر پیغام درصورتی: 

 «ر:......کلمه عبو ، ی: ......انجام شد. نام کاربر تیبا موفق رانیا امیشما در سامانه پ نامثبت»


