راىنمای میس خدمت
راىنمای فرستنده درخواست بو میسخدمت
ثب کوک ثبرکذ ّارد طفحَ هیشخذهت الکتزًّیک هی شْین .

پض اس ّرّد شوبرٍ هْثبیل ّ کذ کٌتزلی پیبهک تبئیذ ّرّد را ّارد هی ًوبئیذ .تب ّارد طفحَ اطلی شْیذ; دکوَ ثبت نبمو
جدید را اًتخبة ًوبئیذ.

در پٌجزٍ فْق در لظوت هخبطت میسخدمت الکترًنیک مرتبط بب درخٌاست خٌد را اًتخبة ًوبئیذ ّ .دکوَ ثبت
را سدٍ ّ شوبرٍ پیگیزی راپض اس ثجت دثیزخبًَ ای طزیك پیبهک دریبفت خْاُیذ ًوْد.

راىنمای دبیرخانو میسخدمت

پض اس ّرّد کذ ّ رهش ّ کذ کٌتزلی هخظْص آدرص هیش خذهت الکتزًّیک دثیزخبًَ ای ثَ طفحَ ثجت ًبهَ ُب ّارد هی
شْیذ.

ثزای جظتجْی ًبهَ ُبی ارطبلی در لظوت ثبالی طفحَ ثبس شذٍ چٌذ حبلت ثزای پیذا کزدى ًبهَ ّجْد دارد :
 -1اس لظوت ّضعیت هیشْد ثب اًتخبة یکی اس حبلتِبی ( ُوَ  ،در حبل ثزرطی  ،تبییذ شذٍ ّ ردشذٍ ) ًبهَ را
طزچ کزد .
 -2لظوت ثعذی طزچ ًبهَ ثب ًبم ّ ًبم خبًْادگی  ،کَ ثب تبیپ کزدى آى در لظوت هزثْطَ ّسدى کلیذ جظتجْ هجذد
ًبهَ را پیذا کٌین .
 -3در حبلت ثعذی هیشْد ثب ّارد کزدى هْضْع ًبهَ در لظوت ًشبى دادٍ شذٍ ًبهَ را جظتجْ کزد.
 -4لظوت ثعذی جظتجْ ثب هْثبیل کَ هیشْد ثب ّارد کزدى شوبرٍ تلفي ُوزاٍ فزد ارطبل کٌٌذٍ ًبهَ در کبدر هشخض
شذٍ ًبهَ را پیذا کٌین .
 -5ثب ّارد کزدى شوبرٍ ًبهَ ثجت شذ( در طْرتی کَ ًبهَ ارطبل شذٍ تبئیذ ًِبیی شذٍ ثبشذ ) هجذد ًبهَ را طزچ
کزد.
نکتوً :بهَ پض اس تبئیذ ّ ثجت در هیش خذهت ّ ثَ هحض اًتمبل در اتْهبطیْى داًشگبٍ تٌِب اس طزیك شوبرٍ ًبهَ لبثل جظتجْ
هی ثبشذ.

راىنمای پاسخ دىنده بو میسخدمت
اًْاع رّشِبی پبطخ ثَ ًبهَ دریبفت شذٍ اس هیش خذهت

_ ارجبع
_ پیش ًْیض
_ ًبهَ ارطبلی

ارجاع
سهبًیکَ تظوین ثَ ارجبع ًبهَ دریبفت شذٍ اس طزیك هیش خذهت دارین اثتذا فیلذ تعئیي ّضعیت را تکویل هی کٌین.

در ُویي سهبى هتٌی کَ در تعئیي ّضعیت اًتخبة کزدٍ این ثَ شکل پیبهک ثزای فزطتٌذٍ ظبُز هی شْد.

ُوچٌیي در ارجبعبت ثعذی ًیش ُز شزحی کَ در کبدر شزح ارجبع تبیپ شْد ثعٌْاى آخزیي ّضعیت ًبهَ در هیش خذهت
آخزیي ّضعیت لبثل هشبُذٍ خْاُذ ثْد.
فزطتٌذٍ ثب سدى دکوَ

پیش نویس
ابتدا لجل اس تِیَ پیش ًْیض رّی ًبهَ ّارد شذٍ ثَ کبرتبثل هب اس طزیك هیش خذهت هی ثبیذ الشاهب فیلذ تعئین ًضعیت را تکویل
ًوْد.

در هزحلَ طْم گشیٌَ ارطبل ثَ ارثبة رجْع الشاهب اًتخبة گزدد

ّ اس ایي هزحلَ ثَ ثعذ هزاحل تِیَ پیش ًْیض  ،اداهَ دادٍ هی شْد ّ .ثَ هحض ایٌکَ پیش ًْیض تْطط آخزیي ًفز ثَ ًبهَ تجذیل
شْد.
ارثبة رجْع اهکبى دریبفت فبیل ًبهَ را اس هیشخذهت الکتزًّیک خْد خْاُذ داشت(.اس طزیك لیٌکی کَ درلظوت گرفتن آخرین
ًضعیت لزار هی گیزد).

تيیو نامو ارسالی
ُز گبٍ ارطبل کٌٌذٍ ًبهَ ثَ هیش خذهت یکی اس پزطٌل داخل طبسهبى ثبشذ ،در پبطخ ثَ آى پض اس تکویل فیلذ تعئیي ّضعیت
گشیٌَ تِیَ ًبهَ ارطبلی را اًتخبة هی ًوبئین.

طپض هطبثك هعوْل فیلذ کلیذی ارطبل ثَ ارثبة رجْع تکویل هی شْد.

هزاحل ثعذ:
گیزًذگبى :اطل  :ارثبة رجْع
تکویل فبیل هتي ّ پیْطت
ّ در طْرت اهکبى تکویل فیلذُبی کذ هلی ّ تلفي جِت جظتجُْبی ثعئی ًبهَ ثب ایي دّ فیلذ.

برنامو ىای جانبی (جيت استفاده بيینو از میسخدمت)
اسبمی ً لینک برنبمو ىبی مٌرد نیبز در استفبده بيینو از امکبنبت میس خدمت الکترًنیک(کو بصٌرت رایگبن امکبن
دانلٌددارند)
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