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  my.gov.irپس از وارد شدن به سامانه  

ارسال کد فعال  "  ینموده و رو   لیرا تکم  ی تیهمراه و کد امن  زیر، در کادرهای مربوطه شماره تلفنمطابق تصاویر    :1

 .د یینما ک یکل "یساز

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

 

 .د ییدر بخش مربوطه وارد نما را  خود در تلفن همراه  یافت یکد درطبق تصویر زیر  :2
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برای    #40*4*  کد دستوری   گیری شماره  باتوانید  در صورت عدم دریافت کدفعالسازی از طریق پیامک، می  *

 .دریافت آن اقدام نمایید 

 

در مرحله بعد جهت احراز هویت و ورود به سامانه طبق تصویر زیر نیاز است کد ملی و تاریخ تولد خود را وارد   :3

 و بر روی دکمه ثبت اطالعات کلیک نمایید.
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 راهنمای ورود   20/06/۱40۱خ :  یتار

توجه داشته باشید که کد ملی و تاریخ تولد باید حتما به نام مالک خط وارد شده باشد، چنانچه هر کدام از   *

 شوید.می فیلد ها به اشتباه وارد شود با خطای زیر مواجه 

 

ثبت شده    ینشان  نیخرآ  بر اساس   کدپستیمطابق تصویر زیر    ، چنانچه احراز هویت شما با موفقیت صورت پذیرد  :4

ثبت  "دکمه  بر روی    ی که مورد تایید است،در صورت  و  نمایش داده خواهد شد   شما در سازمان ثبت احوال کشور

در    ی را محل اقامت خود، کدپست  ی نشان  یجهت درخواست به روزرسان  نصورت یا  ریدر غ  .د یینما  ک یکل  "اطالعات

 .د یینما ک یکل "ثبت اطالعات"دکمه  ی بر رومشخص شده اصالح نمایید و سپس کادر 
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 شوید.: پس از ثبت کد پستی با موفقیت وارد سامانه می 5

به    نیپس از الگ   د، یااقدام به ورود کرده   MY.GOV.IRو از سامانه    د یباش ی م  ی که کاربر حقوق  ی: در صورتنکته

خود به    ت یاقدام به ثبت اطالعات شرکت و احراز هو  ی از سربرگ حقوق  تیاحراز هو  لیدر بخش پروفا  ،سامانه

 .د ییعامل نما ر یعنوان مد 

  پس از ثبت کد  کرده اید،ها اقدام به ورود و در صورتی که از سامانه های حقوقی مربوط به هر کدام از دستگاه

 . وارد نمایید نیاز است مانند تصویر زیر شناسه ملی شرکت خود را  پستی،

 . داردشخص مدیر عامل امکان ورود به صورت حقوقی را  فقط که توجه داشته باشید  *

 

 

 

 


