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 .د ییاقدام به ورود به سامانه نما قیاز دو طر د یتوانی م  my.gov.irاز وارد شدن به سامانه   پس

   مصرف بار کی  رمز قیطر  از ورود. 1

ارسال کد   ینموده و رو  ل یرا تکم ی تیهمراه و کد امن تلفن   شماره مربوطه  یکادرها  در  ر،یز ریتصاو مطابق :1.1

 .د یینما ک یکل  ،یفعال ساز

 نام خود وارد سامانه شوید.توجه داشته باشید باید حتما با شماره همراه به *

 

 .د ییدر بخش مربوطه وارد نما  ،در تلفن همراه خود را  یافتیکد در  ری ز ریتصو طبق  :2.1
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برای دریافت آن اقدام    *4*40# کد دستوری شماره گیری  بافعالسازی از طریق پیامک، میتوانید  در صورت عدم دریافت کد *

 .نمایید

 

 

 

 . دریافت نماییدخود کد فعال سازی را در ایمیل ملی توانید *همچنین با کلیک بر روی گزینه ارسال ایمیل می

 

  را  خود تولد   خیتار و  یمل  کد   است ازین ر یز ری تصو طبق سامانه  به ورود  و  تیهو احراز جهت بعد  مرحله  در  :3.1

 . د یینما ک یکل اطالعات ثبت  دکمه ی رو بر و  وارد
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، چنانچه هر کدام از فیلد ها به اشتباه وارد   وارد شده باید حتما به نام مالک خط باشد *توجه داشته باشید که کد ملی و تاریخ تولد 

 شوید. میشود با خطای زیر مواجه 

 

 

 



 

 »پنجره ملی خدمات دولت هوشمند«   1.6:    ویرایش

 سازمانی سامانه احراز هویت و ورود یکپارچه  

 راهنمای ورود   1401/ 25/10تاریخ :  

  ن یخرآ  بر اساس   یکدپست،  ریز  ر یتصو  مطابق  ردیصورت پذ   تیشما با موفق   تیدر مرحله بعد چنانچه احراز هو  :4.1

بر    د ییصورت صحت آن جهت تا  درداده خواهد شد    شی نماثبت شده شما در سازمان ثبت احوال کشور    ینشان

محل اقامت خود،    ینشان  یجهت درخواست به روزرسان   نصورتیا  ر یغ. در  د یینما  کی دکمه ثبت اطالعات کل   ی رو

 .د یینما کیدکمه ثبت اطالعات کل  یو سپس بر رو  د ییشده اصالح نما  مشخصدر کادر   را یکدپست

 

 

 

 

 . د ی شوی وارد سامانه م  تیبا موفق ، یپست کد  ثبت  از  پس: 5.1

به سامانه در بخش    نیپس از الگ  د،یاقدام به ورود کرده ا   MY.GOV.IRو از سامانه    دیباشیم  ی که کاربر حقوق  ینکته: در صورت

 . دییعامل نما  ریخود به عنوان مد تیاقدام به ثبت اطالعات شرکت و احراز هو یاز سربرگ حقوق تیاحراز هو ل یپروفا

 است   ازین  ،یپس از ثبت کد پست  ،باشید  کردهمربوط به هر کدام از دستگاه ها اقدام به ورود    یحقوق  یکه از سامانه ها  یدر صورت  و

 . دیینما وارد را خود شرکت یمل شناسه ریز ریتصو مانند 

 .  باشد یم دارا را یحقوق صورت به  ورود امکان رعاملیمد شخصفقط   دیینما توجه نیهمچن
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  QRCODE ق یاز طر ورود . 2

  هوشمند  دولت  خدمات یمل  پنجره  ای و  همراه  دولت کشنیاپل ی رو بر خود همراه تلفن ی رو بر قبال که ی صورت در

بارکد مشخص    در منو سمت راست،  "  QR Codeورود به درگاه با   " دکمه    قیاز طر  د یوانتی م  د یباش   شده  وارد 

 .  د یشو واردبه درگاه  بار مصرف کی  مجدد و وارد کردن کد    تیبه احراز هو ازیو بدون ن  د ییشده را اسکن نما

 


