-1روش دسترسی به سایت

دس اص ایٌىِ وبهذیَسش ضوب ثِ ضجىِ ایٌششًز هشصل گشدیذ ،ثب ولیه ثش سٍی آیىَى ایٌششًز اوسذلَس
دس صفحِ دسه سبح ٍ یب اًشخبة آى دس هٌَی اسشبسر ،هشٍسگش ایٌششًز اوسذلَس سا ثبص ًوبئیذ.
دسایي دٌجشُ لسوشی جْز ًَضشي آدسس هَسد ًظش ٍجَد داسد وِ دس ضىل صیش ًطبى دادُ ضذُ اسز
ضوب هی ثبیسز آدسس هشثَعِ سا دس ایي لسوز سبیخ ًوبییذ.

-2ورود به صفحه ابتدایی سایت

دس اص ثبص ًوَدى دٌجشُ ایٌششًز اوسذلَس ،آدسس

https://www.iranamlaak.ir

سبیز سا دس ًَاس

آدسس سبیخ هی وٌین:
صفحِ اثشذایی سبیز ظبّش خَاّذ ضذ.

ثبصدى دووِ ایٌشش ٍ یب ولیه ثش سٍی ولیذ
 -3نحوه ثبت نام اینترنتی

ّشیه اص وبسثشاى وِ ثشای اٍلیي ثبس لصذ اسشفبدُ اص سیسشن سا داسًذ ،ثبیذ اثشذا ًسجز ثِ عی هشاحل
ثجز ًبم ٍ دسیبفز ًبم وبسثشی ٍ ولوِ عجَس الذام وٌٌذً .حَُ اًجبم ثجز ًبم دس اداهِ آهذُ اسز:
هٌَی ثجز ًبم ضبهل گضیٌِ ّبی ثجز ًبم هطبٍسیي اهالن ٍ ثجز ًبم اعضبء اسز وِ دس اداهِ ثِ
سَضیح آًْب هی دشداصین:

1

الف) عضویت در سایت( :ویژه ثبت نام کاربران به استثنای مشاورین امالک)

دس وٌبس هطبٍسیي اهالن وِ ثِ عٌَاى اصلی سشیي وبسثشاى سیسشن اعالعبر هذیشیز هعبهالر اهالن
ٍ هسشغالر وطَس هغشح هی ثبضٌذ ًفشار دیگشی اص لجیل هذیشاى اسحبدیِ ّب ،ادشاسَسّبی ثجز ًبم ٍ
ثجز لشاسداد ،هعبًٍیي ثبصسگبًی داخلی سبصهبى ثبصسگبًی اسشبًْب ،اداسار اصٌبف ضْشسشبًْب ٍ ً ...یض دس
سیسشن فعبلیز هی ًوبیٌذ.
ثِ هٌظَس هذیشیز ٍ وٌششل ثْیٌِ فعبلیز وبسثشاى سیسشن ٍ سعییي ًَع عضَیز ٍ سغح دسششسی ثشای
آًْب الصم اسز ولیِ وبسثشاًی وِ دس سیسشن هذیشیز هعبهالر اهالن ٍ هسشغالر وطَس فعبلیز داسًذ
ًسجز ثِ سىویل فشم ثجز ًبم ٍ ثجز اعالعبر خَد دس سیسشن الذام ًوبیٌذ ،اهب اص آًجبئیىِ اعالعبر
هَسد ًیبص ثشای هطبٍسیي اهالن ثب سبیش وبسثشاى هشفبٍر ثَدُ ٍ اعالعبر ٍاحذ صٌفی هشثَعِ ًیض دس
سیسشن ثجز هی گشدد ،فشم ثجز ًبم هطبٍسیي اهالن اص فشم عضَیز سبیش اعضبی سبیز سفىیه ضذُ
ٍ سحز عٌَاى ثجز ًبم هطبٍسیي اهالن دس هٌَی ثجز ًبم عشاحی گشدیذُ اسز .لزا ولیِ هطبٍسیي
اهالن سشاسش وطَس هی ثبیسز جْز ثجز ًبم دس سیسشن اص هٌَی ثجز ًبم هطبٍسیي اهالن اسشفبدُ
ًوَدُ ٍ سبیش وبسثشاى ضبهل :هذیشاى اسحبدیِ ّب ،ادشاسَسّبی ثجز ًبم ٍ ثجز لشاسداد ،هعبًٍیي ثبصسگبًی
داخلی سبصهبى ثبصسگبًی اسشبًْب ،اداسار اصٌبف ضْشسشبًْب ٍ  ، ...اص عشیك هٌَی " ثبت نام" ٍ صیش
هٌَی " ثبت نام اعضاء" الذام ثِ ثجز هطخصبر ًوبیٌذ.
ثب سَجِ ثِ ایٌىِ سًٍذ اًجبم وبس ٍ هشاحل ثجز عضَیز ٍ ثجز ًبم هطبٍسیي اهالن ضجیِ ثِ یىذیگش
هی ثبضذ ثِ سَضیح هشاحل اًجبم ثجز ًبم هطبٍسیي اهالن اوشفب هی گشدد.
ب) ثبت نام مشاورین امالک :ثجز ًبم دس سیسشن ٍ دسیبفز وذ وبسثشی ٍ ولوِ عجَس اٍلیي هشحلِ ای
اسز وِ هطبٍسیي اهالن ثبیسشی اًجبم دٌّذ سب ثِ عٌَاى وبسثشاى ایي سیسشن سعشیف گشدًذ .ثِ ثیبى
دیگش فعبلیز هطبٍسیي اهالن دس ایي سیسشن هٌَط ثِ عی هشاحل ثجز ًبم ٍ سذس سبییذ هطخصبر
ثجز ضذُ دس سیسشن سَسظ هذیش اسحبدیِ ضْشسشبى ریشثظ هی ثبضذ.
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اص آًجبییىِ دس ثشخی اص ًمبط وطَس ،صیش سبخشْبی الصم ثشای ثجز ًبم ایٌششًشی سَسظ هطبٍسیي
اهالن فشاّن ًجَدُ ٍ ایي گشٍُ اص وبسثشاى جْز دسششسی ثِ ایٌششًز ٍ وبهذیَسش ثب هحذٍدیز ّبیی
سٍثِ سٍ هی ثبضٌذ ،هطبٍساى اهالن سشاسش وطَس هی سَاًٌذ ثِ فشاخَس اهىبًبر هَجَد ثش اسبس یىی
اص دٍ سٍش صیش ًسجز ثِ ثجز ًبم دس سیسشن الذام ًوبیٌذ:
)1دفاتر مشاورنی امالک که دارای رایانه و ارتباط اینترنتی هستند.

هطوَلیي ایي حبلز هی سَاًٌذ ثش اسبس فشآیٌذ صیش دس سیسشن ثجز ًبم ًوبیٌذ:
اثشذا هیثبیسز اص عشیك آدسس ٍ www.Iranamlaak.irاسد سبیز ضذُ ٍ دس اص هطبّذُ صفحِ
اثشذایی سبیز ثش سٍی گضیٌِ " ثبت نام" ٍ صیش هٌَی " ثبت نام مشاورین امالک" ولیه ًوبییذ.

فشم ثجز ًبم هطبٍس اهالن جذیذ ثصَسر صیش ًوبیص دادُ هی ضَد:
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اعالعبسی وِ ثبیذ دس ایي فشم ثجز گشدد دس لبلت دٌج صفحِ ( )Tabهطشول ثش هطخصبر ٍاحذ
صٌفی ،هطخصبر صبحت دشٍاًِ وست ،اعالعبر سوبس ،سصَیش ٍ اعالعبر وبسثشی لشاسدادُ ضذُ
اسز .وِ دشوشدى فیلذّبی سشبسُ داس آى اججبسی ثَدُ ٍ هی ثبیسز سَسظ هطبٍسیي اهالن سىویل
گشدد.
سعذادی اص فیلذّب هسشمیوب دس داخل هحل هشثَعِ سبیخ گشدیذُ ٍ فیلذّبی ضْش ٍ سبسیخ ثِ عشق
دیگشی دس سیسشن ثجز هی گشدد.
فیلذّبی سبسیخ هَجَد دس ایي فشم اص عشیك سبیخ سبسیخ ٍ ّن اص عشیك اًشخبة آى دس سمَین هَجَد دس
سیسشن اهىبًذزیش اسز ثذیي سشسیت وِ ثب ولیه ثش سٍی آیىَى هشثَعِ دٌجشُ سمَین ًوبیص دادُ
خَاّذ ضذ.
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دس اص ًوبیص سمَین ثب اسشفبدُ اص فلص ّبی هَجَد دس ثبالی آى ثِ سبل ٍ هبُ سا اًشخبة وشدُ ٍ ثب
دٍثبس ولیه ثش سٍی سٍص هَسد ًظش سبسیخ سا ثجز هی وٌین.

اًشخبة ضْش فمظ هیجبیسز اص عشیك ًوَداس ثبصضًَذُ دسخشی صَسر گیشد.
ثذیي سشسیت وِ ثب ولیه ثش سٍی فلص سٍی ثِ دبییي دٌجشُ اًشخبة اسشبى سا ثبص ًوَدُ ٍ سذس ضْش
هَسد ًظش سا اًشخبة هی ًوبیین.

دس اص ایٌىِ اعالعبر ّشیه اص صفحِ ّبی ایي فشم سا سىویل ثب ولیه ثش سٍی ًبم صفحِ هَسد ًظش
دس ثبالی فشم ،ثِ صفحِ ثعذی یب لجلی سفشِ ٍ ولیِ فیلذّبی سشبسُ داس سا وبهل ًوبییذ.
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دس صَسسیىِ ّش یه اص فیلذّبی اججبسی خبلی هبًذُ ثبضذ ،دس صهبى اًشخبة گضیٌِ رخیشُ لیسز
فیلذّبی خبلی ٍ هحل آى ًوبیص دادُ هی ضَد .ثِ عجبسر دیگش سب صهبًیىِ ولیِ اعالعبر وبهل ًطذُ
ثبضذ ،سیسشن اجبصُ صذٍس سبییذیِ ثجز ًبم سا ًخَاّذ داد .صهبًیىِ ولیِ فیلذّبی هشثَعِ سا وبهل
ًوَدیذ ثش سٍی گضیٌِ رخیشُ ولیه ًوبییذ.

دس صَسر عذم ٍجَد ًمص دس اعالعبر ٍاسد ضذُ ،فشم سبییذیِ رخیشُ خَاّذ ضذ.
دس صَسسیىِ اص صحز ولیِ اعالعبر هغوئي ّسشیذ ،گضیٌِ چبح سا ولیه ًوَدُ ٍ دس غیش ایٌصَسر
ثش سٍی گضیٌِ ثبصگطز ولیه ًوبییذ سب فشم ثجز ًبم هجذدا ًوبیص دادُ ضذُ ٍ اعالعبر ًبدسسز سا
اصالح ٍ هجذدا گضیٌِ رخیشُ سا اًشخبة وٌیذ.

حبل ثش سٍی گضیٌِ رخیشُ ولیه وٌیذ .اعالعبر ضوب ثب هَفمیز دس سیسشن رخیشُ ضذُ اسز .اوٌَى
هی سَاًیذ ثب اًشخبة گضیٌِ چبح ًسجز ثِ چبح سبییذیِ الذام وٌیذ .ثب اًشخبة گضیٌِ خشٍج ًیض اص ایي
صفحِ خبسج خَاّیذ ضذ.

)2دفاتر مشاورین امالک که فاقد کامپیوتر و ارتباط اینترنتی می باشند.

ایي دسشِ اص وبسثشاى هی ثبیسز جْز ثجز ًبم دس سیسشن اعالعبر هذیشیز اهالن ٍ هسشغالر
وطَس ،ثب سٍش صیش الذام ًوبیٌذ:
 هشاجعِ ثِ اسحبدیِ ّب یب ضشوز ّبی ّوىبس دس اسشبًْب ٍ یب دفبسش آًبى دس ضْشسشبًْب وِ اص
عشف ضشوز ساّجش اعالم ضذُ اسز.
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 دس صَسسیىِ اسحبدیِ ّب یب ضشوشْبی ّوىبس دس اسشبًْب ٍ یب دفبسش آًبى دس ضْشسشبًْب داسای
اسسجبط ایٌششًشی  onlineثبضٌذ ،دس اص ٍسٍد ثِ سیسشن اص عشیك سغح دسششسی سعشیف ضذُ،
عضَیز وبسثشاى دس سبیز سا اًجبم دادُ ٍ فشم چبدی سبییذیِ عضَیز دس سبیز سا وِ حبٍی
هطخصبر فشدی وبسثش ،و ذوبسثشی ٍ ولوِ عجَس ایطبى هی ثبضذ سا دس اص اهضبء ٍ هْش،
سحَیل آًبى ًوبیٌذ.
دس صَسسیىِ اسحبدیِ ّب یب ضشوشْبی ّوىبس دس اسشبًْب ٍ یب دفبسش آًبى دس ضْشسشبًْب داسای اسسجبط
ایٌششًشی ً onlineجبضٌذ ،فشم عضَیز دس سبیز ثصَسر دسشی سَسظ وبسثشاى سىویل ٍ دس اص اسائِ
سسیذ ،فشم عضَیز وبسثشاى دس سبیز  iranamlaakدسیبفز هی گشدد.
ثعذ اص سىویل ثجز ًبم ،ضوب هی سَاًیذ سب صهبًیىِ ضٌبسِ دیجیشبل ( )tokenدسیبفز ًٌوَدُ ایذ ،سٌْب ثب
ٍاسد وشدى وذ وبسثشی ٍ ولوِ عجَس دس هحل هشثَعِ دس دٌجشُ ٍسٍد ثِ سیسشنٍ ،اسد سبیز ضذُ ٍ اص
آى اسشفبدُ ًوبییذ.
 -4ورود به سیستم

اوٌَى ثشای ٍسٍد ثِ سیسشن ثش سٍی گضیٌِ هشثَعِ ولیه وٌیذ.

سب دٌجشُ ٍسٍد اعالعبر ًبم وبسثشی ٍ ولوِ عجَس ثشای ضوب ثِ ًوبیص دسآیذ:
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دس صَسسیىِ سٌْب ًبم وبسثشی ٍ ولوِ عجَس سا دسیبفز ًوَدُ ٍ ٌَّص ضٌبسِ اهضبی دیجیشبل ()token
دسیبفز ًىشدُ ایذ ثب ٍاسد وشدى ًبم وبسثشی ،سهض عجَس ٍ وذ اهٌیشی دس لسوز هشثَعِ ٍ ولیه وشدى
ثش سٍی گضیٌِ ٍسٍد ٍ یب ثب صدى ولیذ ایٌشش اص صفحِ ولیذ ٍاسد سبیز خَاّیذ ضذ.
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