
 های رمزارز ثبت نام در سامانه خوداظهاری دستگاه راهنمای

 

 ام دهید.نجاب را اینه بهین ت نام ساما بایست ثبابتدا از آدرس زیر می . 1

http://amarsanat.mimt.gov.ir/index.php?req=accountinghome 

 

 ید.مانند شکل زیر پر کنشده را  های مشخص قسمت. 2

 

  

ورد نیاز  عات مقسمت اطل  در این

 .نیدوارد ک به دقت را 

خواه را در این قسمت نام کاربری و رمز عبور دل

. حتما نام کاربری و  کنیدبا زبان انگلیسی وارد 

 یادداشت نمایید. مطمئنیرمز را در جای 

http://amarsanat.mimt.gov.ir/index.php?req=accountinghome


 نید.وارد ککل زیر اطلعات را مطابق ش  «مشخصات بنگاه -1قسمت » «عمومی بنگاهلعات اط» تقسمدر . 3

 

 

  

در این قسمت مشخصات خود 

وارد کنید و روی دکمه ثبت   را

جدول پایین  کلیک کنید تا به  

 اضافه شود.

خواسته شده این   ات لعاط

 کنید. قسمت را وارد 



 نید. وارد کمطابق شکل زیر اطلعات را  «مشخصات مدیرعامل/مدیر واحد -2قسمت » «عمومی بنگاهلعات اط» تقسمدر . ۴

 

  

در این قسمت مشخصات خود 

وارد کنید و روی دکمه   را

 . تایید کلیک کنید



 نید.وارد کمطابق شکل زیر اطلعات را  «نام تجاری  -3قسمت » «عمومی بنگاهلعات اط» تقسمدر . ۵

 

 

 نید. وارد کمطابق شکل زیر اطلعات را  «دفتر -۴قسمت » «عمومی بنگاهلعات اط» تقسمدر . ۶

  

  اید رویاگر نام تجاری ثبت نکرده 

خاب و روی تایید  گزینه خیر را انت

 کلیک کنید. 

ی  در این قسمت مشخصات محل

اند وارد  ها را برده که دستگاه

 و روی تایید کلیک کنید.  کنید



 . آدرس زیر برویداظهاری به دجهت ثبت نام در سامانه خو. ۷

http://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&type=131 

 

 کنید.  Addرا  stsm.irسایت   Setting-Compatibility View Settingقسمت  از   Internet Explorerدر برنامه . ۸

 

 

1 

2 

3 ۴ 

http://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&type=131


 وارد شوید.همین راهنما(  2)مرحله یاب ن یبری و رمز عبور سامانه به با نام کار سامانه خوداظهاری در. ۹

 

 

 

  



کلیک   «تایید به گام بعد»را فعال کنید و روی دکمه  تعهدنامه گزینه   تیکتعهدنامه کلیک کنید و   1روی گام بعد از ورود . 10

 کنید.

 

  

1 

2 



کلیک کنید و مشخصات   «محل استقرار   2گام  »روی    ین مرحله شماره رهگیری اولیه به رنگ صورتی نمایش داده می شود.در ا.  11

 کلیک کنید. «عدتایید به گام ب»کنید و بعد روی کلیک  «افزودن»س روی کنید. سپ رداند واها را برده محلی که دستگاه 

 

 

 

 

  



خاب کنید و  عداد را انتها هر بار نوع و تثبت دستگاه   فرم را پر کنید. برایکلیک کنید و    «هاستگاهمشخصات د  3گام  »روی    .12

 روی ثبت کلیک کنید. 

 

 

  



 از برگه پرینت بگیرید. و   ک کنیدلعات کلیروی تایید نهایی اط . در مرحله آخر13

 


