 -1معرفی سامانه مدیریت درخواست
در سامانه مدیریت درخواست می توان کلیه امورات و ارتباطات اداری را از طریق سامانه بدون حضور فیزیکی به واحد مربوطه در
سازمان ارسال نمود و از همان طریق پیگیری های الزم در ارتباط با درخواست خود را انجام دهند .
کاربران میتوانند با آدرس 1304:.4.14.898581

وارد سامانه مدیریت درخواست شوند در صفحه اولیه باز شده با انتخاب گزینه

ثبت نام می توان کاربری ورود به سامانه را ایجاد نمود

صفحه مشابه تصویر پائین نمایش داده میشود بعد از وارد کردن اطالعات ( در صورتی که مهندس عضو سازمان می باشید کد عضویت را
وارد نمائید) گزینه ثبت نام را انتخاب نمائید در صورت درست وارد کردن اطالعات ثبت نام شما انجام میشود و نام کاربری و کلمه عبور
ازطریق پیامک بر ای شما ارسال می شود با وارد کردن اطالعات ورود میتوان به سامانه مدیریت درخواست وارد شد.

در باالی صفحه باز شده سمت چپ با انتخاب گزینه حساب کاربری می توان مشخصات حساب کاربری را مشاهده نمود

با کلیک بر روی درخواست جدید فرمی مشابه شکل زیر برای شما نمایش داده می شود که امکان ثبت تیکت را برای شما فراهم می
کند در کادر عنوان ،عنوانی برای تیکت خود ثبت کنید و و اگر توضیح بیشتری نیاز داشت در قسمت مشخص شده متن موردنظر خود را
تایپ کنید همچنین می توانید نوع تیکت خود را مشخص کنید و واحد سازمانی مربوطه که تیکت خود را برای آن واحد سازمانی ارسال
می نمائید را انتخب نمائید اگر تصویری داشتید در قسمت "ضمیمه کردن تصویر" فایل موردنظر خود را آپلود کنید و در نهایت برای
ذخیره کردن تیکت خود بر روی دکمه ثبت اطالعات کلیک کنید.

در قسمت درخواست های من می توانید لیست تیکت های ارسالی خود را مشاهده کنید و با کلیک بر روی آیکن "مشاهده و پاسخ"
گفت و گوی رد و بدل شده را مشاهده کنید

مطابق تصویر زیر پاسخ خود را تایپ کرده و ارسال کنید و اگر مشکل شما برطرف شده بود در قسمت پایین صفحه بر روی "بستن
درخواست و اتمام فرآیند" کلیک کنید تا از لیست حذف گردد.

با انتخاب گزین ه جستجو  ،صفحه ی مشابه زیر نمایش داده میشود که میتوان براساس شماره تیکت  ،عنوان  ،ارسال کننده  ،واحد
دریافت کننده  ،تاریخ و  ...جستجو انجام داد .

