راهنمای سایت
به سامانه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون خوش آمدید.

راهنمای ثبت نام در سامانه :
برای استفاده از امکانات سایت ،ابتدا می بایست در سایت عضو
شوید .در ابتدا بر روی گزینه ثبت نام کلیک کرده از این طریق فرم
مربوط به اطالعات کاربری برای شما نمایش داده می شود.

اطالعات (شرکت/اتحادیه /اتاق) الزم را وارد نمائید...

ثبت اطالعات :
در این بخش كاربران باید اطالعات شرکت/اتحادیه/اتاق خود را
درسایت بطور كامل و دقیق (به زبان فارسی) وارد نمایند .پر نمودن
کلیه اطالعات الزامی می باشد.
در انتها پس از درج تلفن همراه و تائید اطالعات بارگذاری شده
تیک قسمت

تأئید راهنما و قوانین را مطالعه و قبول دارم را

عالمت بزنید و در انتها روی آیکون
صفحه بعد شوید.

ورود

کلیک نمائید تا وارد

کد ارسالی به تلفن همراه را وارد نموده و در انتها روی تائید
بزنید .تا به صفحه اصلی هدایت شوید.
در صورت عدم ارسال کد گزینه درخواست ارسال مجدد را
کلیلک نمائید.

معرفی عالئم (نشان نماها) در صفحه اصلی :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

بازگشت به صفحه اصلی
صفحه پروفایل
ثبت درخواست
لیست درخواست های ارسالی
شکایت ها
ارسال پیام
رویداد ها

راهنمای صفحه تکمیل (جهت ارسال به کمیسیون مربوطه) :
مطالعه موارد قبل از ورود اطالعات و دانلود فایل مدارک مورد
نیاز برای بارگذاری در سامانه

1

تکمیل مشخصات درخواست :

كاربران می بایست اطالعات شرکت/اتحادیه/اتاق خود را درسایت
بطور كامل و دقیق (به زبان فارسی) وارد نمایند.
موارد تکمیلی در این مرحله :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

تعداد اعضاء سهامدار
انتخاب نوع مجمع
نوبت مجمع(اول/دوم/سوم)
مقام دعوت کننده (طبق اساسنامه مالک عمل)
نحوه دعوت به مجمع (طبق اساسنامه مالک عمل)
تاریخ انتشار آگهی یا دعوت نامه (طبق اساسنامه مالک
عمل)( .در صورت اتخاب روزنامه کثیراالنتشار
(اطالعات) و جزئیات آنرا تکمیل نمائید).
زمان یا تاریخ برگزاری مجمع طبق آگهی منتشره
نوع درخواست مجمع برای انتخاب هیات رئیسه ،هیات
بازرسی اتاق های تعاون و هیات مدیره ،هیات بازرسی
شرکت ها و اتحادیه ها

پس از تکمیل موارد باال بر روی آیکون مرحله بعد کلیک نمائید
تا وارد مرحله معرفی داوطلبین شوید.

 نکته بسیار مهم  :در هنگام ورود اطالعات دقت نمائید اطالعات و درخواست درست وارد شود چون امکان ویرایش وجود ندارد.

2

راهنمای تکمیل اطالعات داوطلبین :
 -1اطالعات درخواستی داوطلبین (اطالعات شناسنامه ای)
را بطور کامل و با دقت وارد نمائید.
 -2پس از تکمیل اطالعات داوطلب نخست برای اضافه
نمودن اطالعات داوطلبین بعدی از گزینه اضافه کردن
داوطلب جدید استفاده نمائید

نکته  : 1پس از ورود اطالعات هر داوطلب گزینه ذخیره را کلیک
نمائید که همین امر سبب می شود به صفحه ای هدایت شوید که
بایستی مدارک درخواستی هر داوطلب را که قبالً اسکن و آماده
نموده اید را باگذاری نمائید.
نکته  : 2پس از ورود کلیه داوطلبین بایستی گزینه مرحله بعد را
بزنید تا به صفحه بعد منتقل شوید.

مدارک درخواستی هر داوطلب را بارگذاری نمائید .و در انتها گزینه
تائید را کلیک نمائید

3

راهنمای خالصه وضعیت پروونده :

در این مرحله می توانید خالصه ای از پرونده بارگذاری شده
را مشاهده نموده و در صورت عدم اشکال وارد مرحله
دریافت کد رهگیری شوید.
در انتها تیک گزینه

قبول دارم را بزنید سپس بر روی

آیکون مرحله بعد کلیلک نمائید.

راهنمای اعالم وضعیت و دریافت کد رهگیری :
.1
.2

.3
.4
.5
.6

ثبت درخواست شما با موفقیت انجام شد.
تا زمانی که تایید نهایی را در قسمت لیست درخواستها انجام نداده
باشید  ،درخواست شما نهایی نخواهد شد.
درخواست های شما توسط استان مربوطه پیگیری خواهد شد
کد رهگیری  ،شماره درخواست شما می باشد که کلیه فرآیندها بر
اساس این کد انجام می شود.
مدارک خود را طبق مواردی که در قسمت راهنما گفته شده است
را به مرکز اتاق تعاون استان مربوطه پست نمائید.
درخواست خود را میتوانید از قسمت لیست درخواست ها از منوی
اصلی پیگیری نمائید

ثبت شکایت :
برای ثبت درخواست اعتراض یا شکایت در هر مرحله از
مجمع مورد نظر ،هر یک از داوطلبین می توانند با مراجعه
به نماینده قانون ی و ...اقدام به ثبت اعتراض یا شکایت خود
نمایند.

در این مرحله معترضین یا شاکی پس از کلیک بر روی آیکون
شکایت ها وارد صفحه ثبت مربوطه می شود که پس از
مطالعه نکات گفته شده بر روی آیکون ثبت شکایت /اعتراض
کلیک نمائید تا پنجره مربوطه فعال شود

خواهان بایستی نسبت به انتخاب یک یا چند مورد از لیست موجود در سامانه اقدام نماید.

شاکی (خواهان) بایستی شرحی از خواست خود را با ذکر عنوان
در کادر مربوطه وارد نماید و در صورت داشتن مدارک می
تواند آنرا بارگذاری نماید

لیست درخواست ها :
شرکت می تواند از زمان ورود اطالعات در سامانه کلیه
درخواست های خود را (به ترتیب تاریخ درخواست) در
این قسمت مشاهده نماید.

ارسال پیام برای کمیسیون مربوطه :
شرکت/اتحادیه می تواند با انتخاب گزینه ای موضوع

1

ثبت شکایت :
کاربر در هر زمان می تواند با کلیک بر روی این
گزینه اقدام به ثبت شکایت خود نماید

2

استعالم و پیگیری درخواست :
کاربر می تواند در هر زمان با وارد نمودن کد
رهگیری از وضعیت پرونده شرکت  /اتحادیه و یا
اتاق خود با خبر شود.

ورود به پنل کاربری :
کاربر در هر زمان می تواند با هر سیستمی با وارد
کردن کد ارسالی به تلفن همراه وارد پنل کاربری
شرکت  /اتحادیه /اتاق خود شود.

