
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ثبت نام و دریافت مشخصات کاربری

 

مورد تقاضاثبت مشخصات فردی و محل های   

 ثبت نهایی 

 بررسی اطالعات در دانشگاه

متقاضیان تاسیس داروخانه استعالم قرار گرفتن در صف  

واحد مسئول توسط استعالم لیست از انتخاب  

 صدور مجوز و بهره برداری

 



 از گزینه ثبت کاربر متقاضی ،سیستمورود به  برایایجاد نام کاربری و کلمه عبور -1مرحله 

 کند: میرمز عبور متقاضی از گزینه ثبت کاربر متقاضی اقدام به ثبت نام و دریافت نام کاربری و

 

 :اولویت بندی درخواست درج در انتخاب گزینه ورود به سیستم و-2مرحله 

 سپس و اضافه کردن درخواست با ثبت نام کاربری و پس ورد در قسمت ورود به سیستم وارد سامانه شده و گزینه

 درج در اولویت بندی را انتخاب می کند: درخواست

 

 



 :و انتخاب مناطق مورد درخواست برای اولویت بندی انتخاب نوع سرویس مورد تقاضا -3مرحله 

ا هر بار )برا اضافه می کند  و اولویت های انتخابیداروخانه را انتخاب  در این قسمت نوع سرویسکاربر متقاضی 

با زدن  اه ، بعد از افزودن تمام اولویتاضافه میشود( اولویت اولویت کادر جدید برای ثبتفشردن دکمه افزودن 

 .بت و ادامه وارد مرحله بعدی میشوددکمه ث

 

 

 

 ثبت مشخصات متقاضی اعم از اطالعات ماهوی، سوابق تحصیلی و سوابق شغلی -4مرحله 



 

 
 

 ،فردی اطالعات از شامل متقاضی اطالعات تکمیل قسمت وارد متقاضی کردن اضافه گزینه با مرحله این در

 انتهای رد ثبت دکمه زدن و اطالعات تکمیل از بعد و میشود کاری سوابق و پیوستی مدارک شخص، تحصیالت

 .میشود بعدی مرحله وارد صفحه

 

 امتیازمشاهده  - 5مرحله 

 هداد شینما شده کسب ازاتیامت و ها تی،اولویمتقاض اطالعات شامل شده ثبت اطالعات خالصهاین مرحله  در 

 .شودیم یبعد مرحله وارد یینها ثبت دکمه یرو بر کیکل با مرحله نیا در شود،یم

 



 

 دکمه ثبت با شود،یم ارسال یمتقاض یبرا امکیپ صورت به نیزو شودیم داده شینما رهگیری کد مرحله نیا در

 .دشویم ارسال یانتخاب یها تیاولو یها دانشگاه به درخواست و کندیم دایپ خاتمه نام ثبت ندیفرآ خاتمه

 بعد از زدن دکمه ثبت صفحه زیر نمایش داده میشود:

 

 

 



محل  در دانشگاهتوان وضعیت بررسی و گردش تقاضا  می "مشاهده گردش کار"با انتخاب گزینه این قسمت در 

 و یا با زدن دکمه انصراف از محل مورد تقاضا انصراف داد. )های(مورد تقاضا را مشاهده کرد

 نکته:

 بعد از ارسال درخواست به دانشگاه)ها( و بعد از تایید درخواست، متقاضی در لیست استعالم متقاضیان آن دانشگاه

ه وجود ظرفیت خالی فرد یا افرادی ک و بعد گذشت سه ماه در صورت قرار میگیرد)با پیامک اطالع رسانی میشود(

قاضی مسئول واحد مربوطه می تواند مت با تشخیصدر بین بقیه افراد در صف را کسب کرده اند امتیاز ماکسیسمم 

و سپس مراحل مربوط به صدور مجوز و بهره برداری  جهت صدور مجوزتایید کندمورد نظر را از لیست استعالم 

 انجام میشود.

 

             

             

   


