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 مقدمه

بر    .د ینمای کاربران م   ی و راحت ت یامن  ش یبه افزا  یانیکمک شا  ی یکپارچه و دسترس   احراز هویتحل  راه   یسازادهیپ

و غلبـه    هاسامانه  همـه   ـتیاحراز هو  نـد یجهـت متمرکز کردن فرا  ی ـانوردیســـازمـان بنـادر و درهمین اساس  

به   اقدام  به    ایجادبر مشـــکالت مطرح شـده،  این مستند  ادامه  در  نموده است.  یکپارچه  واحد  سرویس درگاه 

 خواهد شد. پرداخته توضیح چگونگی ثبت نام و استفاده از این سامانه 
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 درگاه واحد خدمات الکترونیک وب سایت سامانه 

در  اســت.   قابل دسترسی  https://sp.pmo.ir آدرس   هب  خدمات الکترونیک سازمان بنادر و دریانوردی  درگاه واحد 

 .نشان داده شده است درگاه واحد ، صفحه اول  1شکل شماره 

 

 درگاه واحد خدمات الکترونیکسامانه صفحه اول  -1شکل 

 

 

 

 

 

https://sp.pmo.ir/
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 ثبت نام 

سامانه  قبال  کهدر صورتی   واحد "  در  الکترونیک  درگاه  ن  "خدمات  عبور    اید کرده ثبت  رمز  و  کاربری  نام  فاقد  و 

د. در  ی، اطالعات خود را ثبت نمای"ثبت نام"کلیک بر روی گزینه    ید بابا  برای استفاده از سامانه فوق  ،د یباش می 

   شکل زیر گزینه ثبت نام مشخص شده است.

 

 درگاه واحد خدمات الکترونیک گزینه ثبت نام  -2شکل 

 

تولد می  تاریخ  نام، به صفحه ورود اطالعات که شامل کد ملی و  لینک ثبت  بر روی  از کلیک  شود هدایت  پس 

کلیک    "تایید و ادامه "  معتبر را وارد و سپس بر روی دکمه  تاریخ تولدو    کد ملیشد. در این مرحله باید    د خواهی

الزم به ذکر است که به هنگام ثبت کد ملی و تایخ    نشان داده شده است.  این مرحله  3در شکل شماره    نمایید.

، زیرا اعتبار سنجی کد ملی و تاریخ تولد توسط  آورید ای برای ثبت اطالعات صحیح به عمل  تولد حتما توجه ویژه 
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  شما   و در صورت عدم صحت اطالعات ورودی، امکان ثبت نام برای  خواهد پذیرفتسرویس ثبت احوال صورت  

 . شد  نخواهد  میسر

 

 

 مرحله ورود اطالعات  – 3شکل 

 

. در این بخش باید اطالعات  د شویپس از کلیک بر روی گزینه تایید و ادامه، وارد مرحله ثبت اطالعات فردی می 

 : نمایید زیر را به صورت صحیح ثبت 

 شماره تلفن همراه  •
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 پست الکترونیک  •

 نشان داده شده است.، فیلدهای ورود اطالعات فردی 4در شکل شماره 

 

 

 مرحله ثبت اطالعات فردی  -4شکل 

 

که بر این اساس یک    د شوی، وارد بخش تایید شماره تلفن همراه می "تایید و ادامه"پس از کلیک بر روی گزینه  

. این کد تایید را در بخش  شودارسال می پیامک حاوی کد تایید برای شماره تلفن همراه ثبت شده در مرحله قبل  

این مرحله را    5ره شما. شکل  کنید کلیک   "تایید و ادامه"و سپس بر روی گزینه    نمایید وارد   "تایید تلفن همراه"

 دهد.نشان می 
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 فرم تایید تلفن همراه  – 5شکل 

 

. بدین ترتیب در فرم نمایش  د ورود به سامانه مشخص کنی  جهت را    خود   پس از تایید تلفن همراه، باید رمز عبور 

کاراکتر شامل    8. طول رمز عبور باید حداقل  کنید   ثبت، رمز عبور و تکرار رمز عبور را  6داده شده در شکل شماره  

 . و... باشد # کوچک، عدد و یکی از عالئم !،  حروف حروف بزرگ، 

  



7 
 

 

 عبورصفحه ورود رمز عبور و تکرار رمز  -6شکل 

 

پذیرد به صفحه اول سامانه هدایت خواهید    انجامانجام این مرحله در صورتی که همه مراحل با موفقیت  پس از  

تایید شده در مرحله قبل است را ثبت نموده و وارد   رمز عبور و  کد ملی شد. در این حالت نام کاربری که همان 

باید کد ارسالی به شماره همراه ثبت شده را در فیلد مورد نظر    . در این قسمتشوید می ای  مرحله ورود دو مرحله 

در صورتی که کد تایید صحیح باشد به صفحه اول    .کلیک نمایید   "تایید و ادامه"نموده و بر روی گزینه  ثبت  

 .نشان داده شده است ایفرم ورود دو مرحله در شکل زیر  شد.د سامانه هدایت خواهی



8 
 

 

 ای و مرحله فرم ورود د – 6شکل 
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 ورود به سامانه 

. همانطور که در شکل  د شویای به صفحه داشبورد سامانه منتقل می در صورت صحت کد تایید ورود دو مرحله 

ای، اطالعات  برگه اطالعات شناسنامهسربرگ مدیریت حساب کاربری و در    مشخص گردیده است در  7شماره  

در برگه اطالعات تکمیلی هم اطالعات اضافی مربوط به  .  شودمی هویتی مانند نام، نام خانوادگی و ... نشان داده  

 شد.خواهد  شخص نمایش داده 

 

 صفحه اول سامانه درگاه واحد خدمات الکترونیک – 7شکل 

 

های سازمان بنادر و دریانوردی که  لیست سامانه   هاها و در برگه درخواست دسترسی به سامانه در سربرگ سامانه 

. در شکل زیر  شودنمایش داده می   ، ها درخواست دسترسی ایجاد نمودها دسترسی داشت یا برای آن توان به آن می 

 . به تصویر کشیده شده استها نمایی از دسترسی به سامانه 
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 هابرگه درخواست دسترسی به سامانه – 8شکل 

 

جامع دریایی باید بر روی لینک درخواست دسترسی کلیک نموده و سپس  برای دسترسی به سامانه  به عنوان مثال  

قبال در آن سامانه حساب کاربری داشته    اگر  باشد.یک پنجره جدید نمایش داده خواهد شد که حاوی دو گزینه می 

د داشت. در صورتی  ید باید نام کاربری خود را وارد نموده و در صورت تایید به سامانه مورد نظر دسترسی خواهیباش 

ناظران    د باید بر روی گزینه درخواست دسترسی کلیک نموده و پس از تایید دسترسی از طرفیکه کاربر جدید باش 

 .ید داشتخواهبه این سامانه دسترسی ر سامانه جامع دریایی، مدی و

 

 هاپنجره فعالسازی دسترسی به سامانه – 9شکل 
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باید بر روی برگه مورد نظر کلیک نموده تا به    " ابری ارائه خدمات الکترونیک"همچنین برای دسترسی به بستر  

 .د این سامانه هدایت شوی

 

 منوی کاربری بستر ابری ارائه خدمات الکترونیک – 10شکل 

 

های سامانه دریافت خدماتبرای ارائه و  پلتفرمیسازمان بنادر و دریانوردی  "ارائه خدمات الکترونیک ابری بستر"

  . باشد و... می   GCOMS، سامانه  CCSجامع دریایی، سامانه    مهم و کلیدی سازمان بنادر و دریانوردی از قبیل سامانه 

و کاربر از طریق درگاه واحد خدمات   استاز طریق یک پلتفرم امن و یکپارچه امکان پذیر    هاتیابی به این سامانه دس 

در شکل شماره    .ها خدمات بگیردتواند از آن می   در صورت لزوم  اشت وخواهد د  ها دسترسیو سامانه ابری به آن 

 . ارائه خدمات سازمان مشخص شده است ی بستر ابرنمایی از صفحه اول سامانه  10
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 خروج از سامانه

درگاه  سرویس  های متصل به  های مورد نظر خود، قصد خروج از سامانهدر صورتی که کاربر پس از انجام فعالیت

منابعی که برای احراز هویت او در نظر گرفته شده    ،را داشته باشد، با خروج از یک سامانه  واحد خدمات الکترونیک 

های  شرایطی که کاربر دوباره قصد استفاده از سامانه   آزاد خواهد شد و در درگاه واحد خدمات الکترونیکاست توسط  

برای    .سامانه ورود کند این  را دارد، باید مجددا به صورت مستقیم به    درگاه واحد خدمات الکترونیکمتصل به  

دهد کلیک نموده و گزینه  خروج کافی است بر روی لینک باالی صفحه)سمت چپ( که نام کاربر را نمایش می 

 .کنید را انتخاب   "هخروج از سامان"

 

 

 نحوه خروج از سامانه  – 11شکل 


