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 غیرحضوری کاربران سامانه پیام ایران  سازینام و فعال ثبت

 
 شرح مختصر 

دهد که بتوانند در سامانه پیام ایران به صورت سیستمی  نام اینترنتی این امکان را به کاربران نهایی می ثبت

ها )دفاتر پیشخوان دولت،  کارگزاری نام نموده و نام کاربری خود را فعال نمایند بدون اینکه نیاز باشد به  ثبت

 مراجعه نمایند. ( ICT دفاتر پستی یا دفاتر

 شود. کاربر از طریق برنامه وارد آدرس صفحه الگین سامانه پیام ایران می  -1
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 .دهد می را فشار    و ادامه  تأیید و دکمه    وده و رمزعبور خود را وارد نم  ی نام کاربر   ، جهت ورود به سامانهکاربر   -2

واردکردن نام کاربری و یا رمز عبور اشتباه، سامانه به کاربر نهایی پیغامی مبنی بر اشتباه بودن  در صورت  -3

دهد و عالوه بر این کاربر باید کد امنیتی نمایش داده شده را وارد  نام کاربری و یا رمز عبور نمایش می 

 .نماید 

 

   «نامثبت»بر روی لینک   تواند می  نامثبت در صورتی که کاربر حساب کاربری نداشته باشد برای  -4

 کلیک نماید.( )در صفحه الگین

 شود:فرم زیر نمایش داده می  1-4
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کاربر حقیقی و در صورتی که کاربر    نامثبتمراحل    ،کننده حقیقی باشد   نامثبت درصورتی که کاربر   2-4

انجام    نامثبتجهت    ،شوند می که هر دو در ادامه شرح داده    کاربر حقوقی را  نامثبت  مراحل  ،حقوقی باشد 

 .دهد می 
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 :شودمی با انتخاب نوع شخص حقیقی فرم زیر نمایش داده  3-4

 
 

 

 و ادامه را بزند.  تأیید تواند اطالعات درخواستی زیر را تکمیل نموده و دکمه  حقیقی( می کاربر ) 

   نوع شخص  •

 (کند می )کاربر نوع جنسیت زن و یا مرد را انتخاب  جنسیت  •

 ( .باشدرقمی می  10)کد ملی  کد ملی  •

 نام •

 نام خانوادگی  •

 نام پدر •

 )شماره تلفن همراه وارد شده باید متعلق به خود فرد باشد.همراه شماره تلفن  •

 باشد.( می  xxxxxxxxx09همراه صحیح تلفن  فرمت

 باشد.(می رقمی   10)کدپستی   کدپستی •

 
 دهد:سیستم بالفاصله به کاربر پیغام می  « و ادامه تأیید »با زدن دکمه   ❖
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اطالعات »دهد:  نام کرده باشد سیستم به او پیغام می در صورتی که کاربر در سیستم قبالً ثبت  •

 « شما قبالً در سیستم وارد شده است.
 

 دهد:اطالعات شماره تلفن همراه، سیستم به کاربر پیغام می  صحیح نبودندر صورت  •

 «کاربر گرامی اطالعات دریافتی از شما صحیح نیست لطفاً دوباره اقدام به ثبت اطالعات نمایید.»

 

 که؛  شودمی در صورت صحیح بودن تمامی اطالعات وارد شده پیغامی به کاربر نمایش داده   •

 دهد:موفقیت انجام شود، سیستم به کاربر پیغام می درصورتی که ارسال پیامک با  ❖

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

 «.خواهد شد  امکیشما پ

 دهد:درصورتی که ارسال پیامک ناموفق باشد سیستم به کاربر پیغام می  ❖

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

 

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

تواند شود و کاربر می ها، نام کاربری و رمز عبور فرد به شماره تلفن همراه او پیامک میآن

 دریافتی، وارد سامانه پیام ایران خود شود.   با استفاده از نام کاربری و رمز عبور
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 :شودمی با انتخاب نوع شخص حقوقی فرم زیر نمایش داده  4-4

 
 

 و ادامه را بزند.  تأیید تواند اطالعات درخواستی زیر را تکمیل نموده و دکمه  حقوقی( می کاربر ) 

 )شرکت، سازمان، بانک( نوع شخصیت حقوقی  •

 شناسه ملی  •

 نام شخصیت حقوقی  •

 شماره ثبت  •

 تاریخ تأسیس  •

 باشد.( رقمی می  10)کدپستی کدپستی شخصیت حقوقی  •

باشد، درصورت صحیح نبودن کد ملی مدیرعامل،  رقمی می   10)کد ملی  مدیرعامل    کد ملی •

 ( «وارد شده نامعتبر است  کد ملی»دهد: سیستم به کاربر پیغام می 

  فرمت باید متعلق به خود فرد باشد.)شماره تلفن همراه وارد شده  شماره تلفن همراه مدیرعامل   •

اطالعات شماره تلفن    صحیح نبودنباشد. در صورت  می   xxxxxxxxx09همراه  صحیح تلفن 
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می  پیغام  کاربر  به  سیستم  مدیرعامل،  شده »  دهد:همراه  وارد  همراه  تلفن  شماره  ساختار 

 « صحیح نیست.

 
 دهد:سیستم بالفاصله به کاربر پیغام می  « و ادامه تأیید »با زدن دکمه   ❖

اطالعات »دهد:  نام کرده باشد سیستم به او پیغام می در صورتی که کاربر در سیستم قبالً ثبت  •

 « شما قبالً در سیستم وارد شده است.

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

سازمان    سیبا اطالعات سرو  ورودی   اطالعات »این شخصیت حقوقی، سیستم پیغام خطای  

 دهد.نمایش می  را اسناد و امالک کشور مطابقت ندارد« ت  ثب

ه عضوی از هیئت مدیره شخصیت  متعلق ب  مدیرعاملدرصورتی که کد ملی وارد شده برای   •

وارد شده متعلق به عضوی از هیئت    کد ملی » حقوقی مذکور نباشد، سیستم پیغام خطای  

 دهد.را نمایش می  «.باشد نمی مدیره شخصیت حقوقی مذکور 

متعلق به مدیرعامل شخصیت حقوقی مذکور    مدیرعاملدرصورتی که کد ملی وارد شده برای   •

وارد شده متعلق به مدیرعامل شخصیت حقوقی مذکور    کد ملی  » نباشد، سیستم پیغام خطای  

 دهد.را نمایش می  «.باشد نمی

برای مدیرعامل  • وارد شده  ملی  به کد  وارد شده متعلق  تلفن همراه  که شماره  در صورتی 

پیغام   گرام   ی خطانباشد، سیستم  ا  ی »کاربر  به  مربوط  وارد شده  تلفن    کد ملی   ن یشماره 

«  یید ثبت شده است، وارد نما  کد ملی نیرا که با ا  یگر یباشد لطفاً شماره تلفن همراه دنمی

 دهد.نمایش می  را

 که؛  شودمی در صورت صحیح بودن تمامی اطالعات وارد شده پیغامی به کاربر نمایش داده   •

 دهد:جام شود، سیستم به کاربر پیغام می درصورتی که ارسال پیامک با موفقیت ان  ❖

  ی و کلمه عبور برا ی انجام شد. نام کاربر تیبا موفق رانیا  ام یشما در سامانه پ نامثبت »

 «.خواهد شد  امکیشما پ

 دهد:درصورتی که ارسال پیامک ناموفق باشد سیستم به کاربر پیغام می  ❖

 « ر:......کلمه عبو  ،   ی: ......انجام شد. نام کاربر  ت یبا موفق  رانیا   ام یشما در سامانه پ  نامثبت »

 

 ورود به حساب کاربری   لینک 5-4

 کاربر به صفحه اصلی هدایت خواهد شد.   لینک،با انتخاب این 
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 بازگشت به صفحه قبل   لینک 6-4

 .یابد می کاربر به صفحه قبل بازگشت   لینک،با انتخاب این 


