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  ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به 

  احراز مشخصات فردي در زمان تعریف کاربري در سایت فروش اینترنتیسرویس : موضوع                
  با سالم و احترام  

ربري در سایت به اطالع مشتریان و نمایندگی هاي محترم می رساند شرکت ایران خودرو در راستاي بهبود فرآیند تعریف کد کا
سامانه ،01,2799,چهارشنبه مورخ روز شکالت ثبت اطالعات شخصی مغایر،از منظور جلوگیري از مفروش اینترنتی و به 

در ) OnLineتجارت الکترونیکی وزارت صمت)،احراز اطالعات فردي متقاضیان را به صورت بر خط ( (مربوط به مرکز توسعه امتا
  سایت فروش اینترنتی انجام خواهد داد که در این خصوص الزم است موارد ذیل مدنظر قرار گیرد. 

نام یا تنظیم  و کلیک روي گزینه ثبت "ورود کاربر"پس از ورود به سامانه فروش اینترنتی ایران خودرو  - 1
شماره موبایل مشتري در سامانه امتا مطابق با شکل ذیل رویت و پس از ثبت شماره ثبت اطالعات مربوط به ،رمز

  به صفحه ثبت نام هدایت می گردد.مشتري  "ادامه"انتخاب گزینه موبایل و 
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ماره می بایست فعال باشددر شماره موبایل متقاضی می بایست متعلق به مشتري محترم بوده و این شنکته مهم:
  صورت وجود مغایرت موبایل مشتري،احراز اطالعات شخصی امکان پذیر نخواهد بود.

  
مشتري به صفحات بعدي هدایت  "ادامه"مطابق با شکل ذیل،پس از وارد نمودن کد امنیتی و کلیک روي دکمه -2

  خواهد شد.

  
  

براي شماره موبایل ثبت شده ارسال و مشتري پس از  ز امتاکد احرادر این صفحه پیامکی براي مشتري با عنوان - 3
  ثبت و تایید به صفحه بعدي هدایت می شود.  پس از،مطابق با شکل ذیل،تکمیل دو فیلد کد ملی،تاریخ تولد

  



۴٢٩٩شماره بخشنامھ :                                                                                                                                             
-------------------------   

       ٢٣/٠١/٩٩ :تاریخ 
            ١۵:٣٠ساعت : 

              ۴از   ٣صفحھ  

 
 

  
،اطالعات "اعطاي مجوز ورود یکپارچه"پس از ثبت و تایید،فرم ذیل نمایش داده و پس از کلیک روي گزینه - 4

  شخصی مشتري بصورت اتوماتیک به سایت فروش اینترنتی،صفحه تکمیل اطالعات شخصی منتقل می گردد.

  
  مطابق با شکل ذیل،مشتري وارد صفحه اطالعات شخصی شده و اطالعات مورد نظر را در این صفحه تکمیل می نماید.  -5
  

  
  توسط مشتري تکمیل و تایید گردد.بایستی خ صدور،آدرس،تحصیالت)مشتري(تاری اطالعات مربوط به اطالعات شخصیسایر نکته:
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پس از تکمیل نمودن اطالعات شخصی و ارسال کد اعتبارسنجی و تایید کد،صفحه اي براي مشتري به شکل ذیل - 6

  نمایش و پس از ثبت کد امنیتی و تایید ثبت نهایی درخواست،ثبت اطالعات به صورت کامل صورت می پذیرد.
  

 
  
 
 

 
 
  

فروش و بازاریابیسرپرست معاونت   


