
 

 

  بسمه تعالي

  

  به شرح زير ميباشد :در سامانه مديريت ارتباط با تامين كنندگان مراحل ثبت نام 
  

ه ايميل نام شما ببراي ايجاد حساب كاربري نياز به يك ايميل فعال و يك شماره همراه خواهيد داشت . لينك فعال سازي ثبت  .1
ه سامانه د بودر ارايه شماره همراه دقت فرماييد . اطالع رساني تغييرات در پنل كاربري و كنترل ور ثبت شده ارسال خواهد شد .

 ازطريق همين شماره همراه انجام خواهد شد .

 كلمه عبور مي بايست تركيبي از حروف بزرگ و كوچك ، عدد و كاركتر باشد . .2

به تكيمل  انه ثبت نام ، نسبتاصلي سامانه ، گزينه مديريت پروفايل را انتخاب نموده و با توجه به مراحل پنج گاز منوي صفحه  .3
 و ارسال مدارك اقدام فرماييد . ها فرم

خواستهاي . با توجه به اينكه استعالم درداشته باشيد  »وه هاي طبقه بندي گر« توجه ويژه اي به قسمت  ، اول ثبت نام گامدر  .4
مينه قرار خواهد گرفت ، كدهاي طبقه بندي منطبق بر زشما ي انتخابي در حساب كاربر بر اساس كدهاي طبقه بندي، تنظيم شده 

گام  ركدهاي انتخاب شده ، دو نمونه سفارشات  براي ارائه سوابق اجرايي  انتخاب نماييد .  با دقت صحيح و فعاليت خود را
فايل راهنماي كدهاي طبقه بندي در همان قسمت در دسترس شما قرار  چهارم ثبت نام ، در قسمت سوابق اجرايي الزامي است .

 . گرفته است

   ردد.پيوست گمطابق با گزينه هاي مشخص شده به تفكيك و سوم و چهارم ثبت نام ، دقت نماييد مدارك مورد نياز  گامدر  .5
نترل نماييد كمبتني بر مستندات ارايه شده خواهد بود . براي ورود به فهرست تامين كنندگان پتروشيمي فجر ، ارزيابي اوليه شما 

 كيلو بايت پيوست گردد . 100و با حجم كمتر از   PDFو يا   JPGمدارك مورد نياز در قالب فايل 

 اطمينان حاصل نماييد .رك پيوست شده صحت اطالعات ورودي و مدا ثبت نام ، قبل از ارسال مدارك از نهايي گامدر  .6

 ، از طريق سامانه انجام خواهد پذيرفت . اوليهاطالع رساني نتيجه ارزيابي  .7

 . نماييد بري خود اقدام به ارسال پيام راز طريق حساب كا يدتوان در صورت ابهام و نياز به هرگونه سوال ، مي .8
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