به نام خدا

موضوع :
راهنمای ثبت نام در سامانه خود اظهاری
()services91.tehran.ir

تاریخ تنظیم:
اردیبهشت 9911

صفحه|1

وارد سامانه  services91.tehran.irمی شوید:

در صورتی که قبال "نام و رمز عبور"را ایجاد نکرده اید باید در سامانه شهروندی اقدام به ثبت نام نمایید تا نام
کاربری و گذرواژه ایجاد گردد .برای این کار روی
می شوید:

صفحه|2

کلیک می کنید .و وارد صفحه زیر

صفحه|3

اطالعات این صفحه را با دقت پر نمایید .در انتها روی دکمه

کلیک نمایید .در

صورتی که شیوه فعال سازی را
"تلفن همراه" انتخاب کرده اید:
یک پیامک به شماره همراه ارسال می شود که شامل یک کد می باشد آن را در مرحله بعد وارد می کنید تا
حساب شهرورندی شما فعال گردد.
در غیر اینصورت اگر که
"ایمیل" انتخاب کرده اید:
یک نامه به ایمیل که وارد کرده اید ارسال می شود برای فعال سازی وارد حساب ایمیلتان شوید و نامه دریافت
شده را باز کرده و روی لینکی که درآن وجود دارد کلیک کنید تا حساب شهروندی تان فعال گردد.
بعد از فعال شدن حساب شهروندی مجددا وارد صفحه  services91.tehran.irشید:

پس باز شده صفحه باال روی

صفحه|4

کلیک کنید تا صفحه زیر باز گردد:

در تصویر باال در باکس اول و دوم نام کاربری و کلمه عبور که در سامانه شهروندی ایجاد کرده ایم را وارد می
کنیم .و در باکس سوم کد امنیتی را وارد می نمایم.

در انتهای روی دکمه

وارد صفحه زیر می شویم
در این صفحه چهار برگه وجود دارد:

برگه "اطالعات پروژه" :
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کلیک می کنیم.

اطالعات مربوط به پروژه را در این قسمت پر می کنیم.
در وارد کردن صحیح مقدار "حجم خاک" دقت نمایید.
روی برگه "اطالعات کارفرما/مجری" کلیک می کنیم:

اطالعات مربوط به کارفرما را در اینجا پر می کنیم .توجه نمایید در صورتی که کارفرما حقوقی باشد پرکردن
اطالعات "نماینده" الزامی می باشد .وارد کردن صحیح "شماره همراه" مهم می باشد ،چرا که پیامک ها به شماره
همراه ارسال خواهند شد و در صورتی که شماره همراه معتبر نباشد عواقب ناشی از آن بر عهده کارفرما می باشد.
سپس
روی برگه "ثبت پیمانکار" کلیک می کنیم:

صفحه|6

در این برگه کارفرما باید پیمانکار خود را از لیست انتخاب کند .برای تسهیل در انتخاب پیمانکار امکان جستجو
وجود دارد .همچنین برای انتخاب پیمانکار باید روی فلش آبی رنگ

کلیک کنیم تا "پیمانکار خاکبردار"

انتخاب شود.
توجه :منظور از پیمانکار انتخاب یک پیمانکار خاکبردار برای پروژه می باشد.
توجه :در صورتی که پیامانکار مورد نظرتان در لیست پیمانکاران یافت نشد به سازمان پسماند مراجعه
نمایید.
روی برگه "وضعیت تاییدیه ها" کلیک می کنیم:
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در صورتی که شماره نامه و شماره پیگیری پروژه خود را جستجو کنید ،در این برگه وضعیت تاییدیه های
"سازمان پسماند" و "فنی عمرانی" مشخص می شود.
توجه :از این قسمت می توانید وضعیت تاییدیه پروژه خود را بعد از ثبت نام پیگیری نمایید.
توجه :این قسمت قابل تغییر/ویرایش نمی باشد و سازمان پسماند و فنی عمرانی وضعیت یک پروژه را مشخص
خواهند کرد.
در انتها در صورت صحیح بودن اطالعات روی دکمه ثبت

کلیک می کنیم .در صورتی که عملیات

موفقیت آمیز باشد پیغامی مشابه یک از دو پیغام زیر نمایش داده خواهد شد که شامل "کد پیگیری" می باشد:

توجه :در این لحظه یک پیامک با متنی مشابه پیغام باال به شماره همراهی که در سیستم ثبت کرده اید نیز ارسال
خواهد شد.
در نهایت بصورت اتوماتیک به برگه پرینت مشابه تصویر زیر خواهید رفت:
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توجه  :مهمترین هدف در عملیات ثبت موفق پروژه عمرانی بدست آوردن "شماره پیگیری" می باشد که به سه
روش "پیغام بعد از ثبت"" ،پیامک به شماره همراه" و "صفحه پرینت" به اطالع کارفرما خواهد رسید.

در صورتی که عملیات ثبت موفقیت آمیز باشد باید "برگه پرینت" و یا فقط "شماره
پیگیری" را به یکی از دفاترخدمات الکترونیک شهرداری ارائه نمایید تا ادامه کار صورت
پذیرد.
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جستجو در سامانه:
برای جستجوی یک پروژه عمرانی روی برگه اطالعات پروژه

کلیک نمایید تا صفحه زیر

نمایان شود:

در کادر قرمز رنگ می توانید براساس "شماره پیگیری" و یا "شماره نامه" اقدام به جستجو نمایید .بعد از پرکردن
فیلد مورد نظر روی دکمه جستجو

کلیک نمایید .در صورتی که قبال با شماره نامه و یا شماره پیگیری اطالعات

شما ثبت شده باشد یک نتیجه به شما برگردانده می شود.

توجه :زمانی که هنگام ثبت یک پروژه جدید با پیغام "تکراری بودن شماره نامه" مواجه شدید به این معنی است
که قبال یک پروژه عمرانی با شماره نامه وارده ثبت شده است .در این حالت شماره نامه را جستجو کنید تا به پروژه
عمرانی دسترسی پیدا کنید.
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پایان.
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