
 ثبت نام -سامانه سخا راهنمای کاربری

 
 

1 

 ثبت نام سامانه سخاکاربری راهنمای 

 فرآیند ثبت نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور

 نام با کدملیثبت  -1-1

 

 بروید.به مرحله بعد  «ادامه»کدملی و عبارت تصویر را وارد نمایید و با استفاده از دکمه 

 درصورتی که قبال ثبت نام انجام شده باشد پیام زیر نمایش داده می شود:  -

 "دیده رییرمز عبور رمز خود را تغ یفراموش قیثبت نام شما قبال انجام شده است، درصورت فراموش کردن رمز عبور از طر"

-2) "دریافت تایید شماره همراه"فرم درصورتی که اطالعات فردی و شماره همراه شما در سامانه وجود داشته باشد،  -

 باز می شود.( 1

( 1-3) "دریافت شماره همراه"فرم عات فردی شما بدون شماره همراه در سامانه وجود داشته باشد درصورتی که اطال -

 باز می شود.

از ب( 4-1) "اریخ تولد و شماره موبایلدریافت ت"فرم فردی شما درسامانه وجود نداشته باشد  درصورتی که اطالعات -

 شود.  می
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 تایید شماره همراه -1-2

 

نتخاب نمایید و درغیر ارا  «و ادامه همراهتایید شماره »درصورتی که شماره همراه نمایش داده شده متعلق به شما می باشد دکمه 

 اقدام به تغییر شماره همراه نمایید.  «تغییر شماره همراه»اینصورت با استفاده از دکمه 

 دریافت شماره همراه -1-3

 

راه مالکیت شماره هم را به منظور رفتن به مرحله بعد انتخاب نمایید. درصورتی که« ادامه»پس از دریافت شماره همراه، دکمه 

-پیام زیر نمایش داده میباز می شود و درغیراینصورت ( 1-5فرم دریافت کلمه عبور و کد تایید شماره همراه) متعلق به شما باشد

 : شود

 "الزم است شماره همراه به نام متقاضی باشد، شماره همراه ارسال شده نامعتبر است"
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 تولد و شماره همراهدریافت تاریخ  -1-4

 

 بروید.  به مرحله بعد «تایید شماره و ادامه»شماره همراه و تاریخ تولد را وارد نمایید و با استفاده از دکمه 

ود. درصورت تایید شدرصورت مطابقت تاریخ تولد با کدملی، اطالعات شما درسامانه ثبت شده و مالکیت شماره همراه بررسی می 

 (1-5)"تایید شمار همراه دریافت کلمه عبور و کد"فرم  ومالکیت شماره همراه، شماره همراه شما در سامانه به روز رسانی می شود 

 یید مالکیت، پیام زیر نمایش داده می شود: باز می شود و درصورت عدم تا

 "الزم است شماره همراه به نام متقاضی باشد، شماره همراه ارسال شده نامعتبر است"
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 دریافت کلمه عبور و کد تایید شماره همراه -1-5

 

مقداری که به د نمایید. وار "تکرار کلمه عبور"و همان عبارت را در قسمت  "کلمه عبور"را به عنوان کاراکتر  15تا  6بین عبارتی 

به عنوان کلمه همین عبارت  و پس از انجام ثبت نام، به منظور ورود به سیستم از عنوان کلمه عبور وارد کرده اید به خاطر بسپارید

 استفاده نمایید. عبور 

رتی که کد تایید درست باشد ، ثبت نام را کامل نمایید. درصو«ثبت نام»استفاده از دکمه  کد تایید ارسال شده را وارد نمایید و با

تایید دریافت و ا کد درصورت ناصحیح بودن کد تایید، پیام زیر نمایش داده می شود و می بایست مجدد و شودمی انجام ثبت نام 

 وارد نمایید:

 "است د ارسال شده نامعتبرک"

 


