
بهره بردارانراهنماي 

شرکتهاي پرسنل سازمان ملی استاندارد یا پرسنل (بهره برداران تجهیزات تفریحی باید توسط شخص واجدصالحیت-1
کد ملی و شماره موبایل به عنوان ورود اطالعات . به سامانه معرفی می شوند) بازرسی کننده تایید صالحیت شده

.اطالعات اصلی شناخته می شوند
هر بهره بردار با ورود به صفحه اول سامانه می تواند با ورود اطالعات کد ملی و شماره موبایل به سامانه معرفی شده -2

. و شناسایی شود

پس از انتخاب گزینه معرفی بهره برداران صفحه زیر ظاهر می شود که بهره بردار باید کد ملی و شماره موبایل خود را 
وارد نماید



چنانچه کدملی و شماره موبایل وارد شده، قبال به سامانه معرفی شده باشد، به بهره بردار اجازه داده می شود براي -3
.  خود کلمه کاربري و رمز عبور انتخاب نماید

.می شودخودبا استفاده از کلمه کاربري و رمز عبور در صفحه اول سامانه وارد صفحه مربوط به بهره بردار-4



و عموم مردم به بخشی از اطالعات کلی در مورد بهره بردارانفحه اول تمام کاربران سامانه از جمله در ص
. این اطالعات از جمله شامل تاریخچه و استانداردهاي ملی است. تجهیزات تفریحی دسترسی دارند

.بهره بردار ظاهر می شودتایید کلمه کاربري و رمز عبور ازصفحه زیر پس

امکان امکان درخواست بازرسی بهره برداري براي تجهیزاتی که قبال نصب شده بودند وصفحهدر این
درخواست بازرسی نصب براي تجهیزات جدید و جابجا شده وجود دارد

می تواند نام کاربري و رمز عبور خود را عوض کند و با عالمت بهره بردار صفحه،چپدر سمتبا عالمت کلید
صفحه اصلی سامانه برگردددکمه می تواند به

با کلیک بر روي پاکت نامه. با کلیک بر روي عالمت خانه می توان وارد منوي اصلی شددر منوي سمت راست 
.نمود و سوابق پیامهاي ارسال و دریافت شده را رویت کردمی توان براي کلیه اعضاء پیام ارسال و یا دریافت

و با کلیک بر . آخرین اطالع رسانی تغییرات سیستم را دریافت نمودبا کلیک بر روي عالمت سوال می توان 
.باز می شودبهره بردارروي پایین ترین تصویر کارتابل 



پرسنل (براي درخواست بازرسی بهره برداري، تجهیزات بهره بردار قبال باید توسط شخص واجدصالحیت
در این صورت با انتخاب . بت شده باشدبه نام وي ث) سازمان ملی استاندارد یا شرکت بازرسی کننده

بهره بردار لیست کلیه تجهیزاتی که در سطح کشور به نام ،درخواست بازدید جهت صدور گواهینامه ایمنی
.وي ثبت شده است را رویت می کند

:براي ثبت درخواست بازرسی، بهره بردار باید به نکات زیر توجه نماید

ایاب و ذهاب الزم است بهره بردار حداالمکان براي همه تجهیزات به منظور به حداقل رساندن هزینه- 1
.مستقر در یک شهربازي در یک مرحله درخواست بازرسی نماید

اگر بهره بردار در چند شهربازي وسیله دارد باید براي هر شهربازي بطور مستقل درخواست بازرسی -2
.نماید

یف، آن تجهیز انتخاب شده و در نهایت با با کلیک کردن بر روي مربع ستون سمت راست در هر رد- 3
.انتخاب گزینه ارسال تقاضا، سامانه با منطق مشخص شرکت بازرسی کننده را تعیین می کند

گزینه درخواست بازدید جهت نصب تجهیزات را ،براي درخواست بازرسی نصب، بهره بردار در صفحه نخست
.انتخاب می کند



:و براي آن شرایط زیر حاکم استبازرسی نصب براي تجهیزات جدید و تجهیزات جابجا شده الزامی است 

هر بهره ،تولید کننده یا وارد کنندهنتجهیزات جدید الزاما تولید داخل یا وارداتی است بنابرای- 1
.رویت می شودبرداري را که طرف قرار داد خود معرفی کند آن وسیله در صفحه آن بهره بردار قابل 

اگر بارکد تعیین شده جزء . براي تجهیزات جابجا شده بهره بردار باید بارکد وسیله را مشخص کند-2
وسایلی باشد که درسامانه جمع آوري شده معرفی شده است بهره بردار می تواند براي آن 

.درخواست بازرسی نماید

درخواست بازرسی نصب براي شرکت بازرسی انتخاب ، با انتخاب هر ردیف و کلیک بر روي گزینه ارسال تقاضا
.شده ارسال   می گردد

در درخواست بازرسی نصب، انتخاب شرکت بازرسی کننده به عهده بهره بردار است که می تواند از بین : توجه
.  شرکتهاي بازرسی واجد شرایط که در ستون مربوطه در اختیارش قرار می گیرد انتخاب نماید


