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صفحه  2از31

طراحی و پیاده سازی سامانه صبام

 -3راهنمای کاربردی سیستم
 -3-3نوار باالی صفحه

این نوار شامل سه بخش صفحه اصلی ،جاری و آرشیو میباشد.
صفحه اصلی شامل ،لیست مناقصه ،مزایده و استعالمهایی خواهد شد که یک هفته از مهلت شرکت در آنها گذشته
است.
بخش جاری ،لیست مناقصات ،مزایده و استعالمهایی را نمایش خواهد داد که هنوز امکان شرکت در آنها وجود دارد.
بخش آرشیو ،شامل تمامی مناقصات ،مزایده و استعالمهایی خواهد شد که تا به حال برقرار شدهاند .در واقع این بخش
همانطور که از نامش پیدا ست آر شیو کاملی تمامی مناق صات ،مزایده و ا ستعالمهایی میبا شد .حتی آنهایی که از زمان
برگزاریشان گذشته باشد.

 -2-3عضویت در خبرنامه
با ع ضویت در خبر نامه ،تمامی اخبار و اطالعات مربوط به سایت اعم از تاریخ های مناق صه ،ا ستعالم و  ......از طریق
پیامک به شمارهایی که آن را ثبت نمایید ،ارسال میگردد.
سمت راست در قسمت عضویت خبرنامه ،شماره همراه خود را در قسمت مربوطه وارد نموده و بر دکمه "ثبت شماره"
کلیک نمایید.

صفحه  1از31

طراحی و پیاده سازی سامانه صبام

 -1-3ثبت نام
 .1برای ثبت نام در سامانه و اخذ نام کاربری و رمز عبور به صفحه ا صلی رفته و در سمت را ست صفحه و بر دکمه
کلیک نمایید.

 .2با کلیک بر دکمه فوق ،فرم ثبت نام برای شما نمایش داده میشود.
 .3اطالعات خوا سته شده را وارد نمایید .وارد نمودن مواردی که کنار آنها عالمت ستاره (*) قرار دارد ،ضروری
میباشد.
 .4در قسمت تکرار رمز عبور ،همان رمز عبوری را که در قسمت قبلی وارد کردهاید را وارد نمایید.
 .5برای وارد نمودن اسااا نامه شاارکت بر روی دکمه ( )Browseکلیک نمایید .پس از کلیک بر دکمه فوق پنجره
زیر نمایش داده خواهد شد.

صفحه  4از31

طراحی و پیاده سازی سامانه صبام
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طراحی و پیاده سازی سامانه صبام

6

 .6با استفاده از این پنجره ،به فولدری را که فایل اسکن شده اسا نامه شرکت در آن قرار دارد ،رفته و بر فایل
اسااا نامه ،کلیک نمایید و س ا س بر دکمه " "Openکلیک نمایید .با کلیک بر دکمه فوق فایل انتخابی در
سیستم ثبت خواهد شد.
 .7برای ثبت مابقی مدارک خواسته شده نیز به همین ترتیب عمل کنید.
.8

ایمیل و رمز عبور خود را یاددا شت نموده ،نزد خود نگاه دارید تا در صورت لزوم با ا ستفاده از آنها ورود به
سیستم را انجام دهید.

 10در آخر بر دکمه ثبت نام کلیک نمایید.

صفحه  6از31

طراحی و پیاده سازی سامانه صبام

 -4-3ورود به سیستم
 .1از سمت راست و بخش ورود به حساب کاربری با استفاده از ایمیل و رمز عبور خود وارد شوید.
 .2ایمیل و رمز عبوری را که هنگام ثبت نام ،ثبت نموده اید را به ترتیب در قسااامت آدر
نموده و بر

ایمیل و رمز عبور وارد

دکمه کلیک نمایید.

 .3در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام نکردهاید ،بر روی "ثبت نام" کلیک نمایید.

3

صفحه  7از31

طراحی و پیاده سازی سامانه صبام

 -5-3مناقصه
 .1برای شرکت در مناقصه بر روی عنوان "جاری" در نوار باالیی سایت کلیک نمایید.

 .2پس از بر جاری ،بر منافصه کلیک نمایید.

.3

1

با کلیک بر دکمه فوق ،تمامی مناقصاتی که هنوز مهلت شرکت در آنها وجود دارد ،نمایش داده میشود.

3

 .4با کلیک بر دکمه "اطالعات بی شتر" اطالعات مربوط به مناق صه را م شاهده میکنید .در ق سمت انتهایی صفحه،
دو دک مه

را مشاهده خواهید نمود.

 .5اگر از قبل در سی ستم ثبت نام نمودهاید و با کلیک بر وارد صفحه الگین

شده و با وارد نمودن

ایمیل و رمز عبوری که زمان ثبتنام ،در سیستم ثبت نمودهاید ،میتوانید وارد سیستم شوید.
 .6با کل یک بر دک مه
.7

وارد بخش ثبت نام خواهید شد که در بخش نخستین به آن اشاره گردید.

پس از وارد شاادن به ساایسااتم ،و خواندن متن مزایده امکان دانلود فایل های مربوطه را که در ساامت راساات
قراردارند ،دارید.

صفحه  8از31

طراحی و پیاده سازی سامانه صبام

7

 .8در انتهای صفحه بر دکمه

کلیک نمایید.

 .9با کلیک بر دکمه فوق سااایساااتم پیرام زیر را نمایش خواهد داد .با کلیک بر دکمه "بلی" اطالعات شاااما برای
شرکت در مناقصه ،ثبت خواهد گشت.

9

 .10بعد از شرکت در مناق صه دکمه

ظاهر میگردد.

صفحه  9از31

طراحی و پیاده سازی سامانه صبام

 -6-3مزایده
 .1شرکت در مزایدهها نیز همانند ،شرکت نمودن در مناق صات میبا شد .ابتدا بر عنوان "جاری" بر نوار ابزار کلیک
نمایید.

1

 .2س س بر دکمه مزایده کلیک نمایید.

 .3با کلیک بر دکمه فوق لیست مزایدههایی مهلت ثبت نام در آنها وجود دارد را مشاهده خواهید نمود.

3

 .4با کلیک بر دکمه "اطالعات بیشتر" اطالعات مربوط به مناقصه را مشاهده میکنید .در قسمت انتهایی صفحه ،دو
د کمااه را

مشاهده خواهید نمود.

 .5اگر از قبل در ساایسااتم ثبت نام نمودهاید و با کلیک بر وارد صاافحه الگین

شده و با وارد نمودن

ایمیل و رمز عبوری که زمان ثبتنام ،در سیستم ثبت نمودهاید ،میتوانید وارد سیستم شوید.
.6

با کل یک بر دک مه

وارد بخش ثبت نام خواهید شد که در بخش نخستین به آن اشاره گردید.

 .7پس از وارد شاادن به ساایسااتم ،و خواندن متن مزایده امکان دانلود فایل های مربوطه را که در ساامت راساات
قراردارند ،دارید.

صفحه  30از31

طراحی و پیاده سازی سامانه صبام

7

 .8و با کلیک بر دکمه

در انتهای صفحه دکمه نمایش داده میشود.

 .9با کلیک بر دکمه فوق سیستم پیرام زیر را نمایش خواهد داد .با کلیک بر دکمه "بلی" اطالعات شما برای شرکت
در مزایده ،ثبت خواهد گشت.

9

 .10بعد از شااارکت در مزایده

دکمه ظاهر میگردد.

صفحه  33از31

طراحی و پیاده سازی سامانه صبام

 -7-3استعالم بها
 .1نحوه شرکت کردن در استعالم بها نیز همانند مناقصات و مزایدهها میباشد .به این ترتیب که در ابتدا بر روی
عنوان "جاری" در نوار باالیی سایت کلیک نمایید.

1

 .2پس از بر جاری ،بر "استعالم بها" کلیک نمایید.

.3

با کلیک بر دکمه فوق ،تمامی استعالم بها هایی که هنوز مهلت شرکت در آنها به اتمام نرسید است ،نمایش
داده میشود.

3

 .4با کلیک بر دکمه "اطالعات بیشتر" اطالعات مربوط به استعالم بها مورد نظر در صفحهای جداگانه نمایش داه
می شود .در قسمت انتهایی صفحه ،دو دکمه

را مشاهده خواهید نمود.

 .5اگر از قبل در ساایسااتم ثبت نام نمودهاید و با کلیک بر این دکمه وارد صاافحه الگین شااده و با وارد نمودن
ایمیل و رمز عبوری که زمان ثبتنام ،در سیستم ثبت نمودهاید ،میتوانید وارد سیستم شوید.
 .6با کلیک بر دکمه

وارد بخش ثبت نام خواهید شد که در بخش ابتدایی به آن اشاره گردید.

 .7پس از وارد شدن به سیستم ،و خواندن متن استعالم بها امکان دانلود فایل های مربوطه را که در سمت راست
قراردارند ،دارید.
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طراحی و پیاده سازی سامانه صبام

7

 .8در انتها بر دکمه

کلیک نمایید.

 .9با کلیک بر دکمه فوق ساایسااتم پیرام زیر را نمایش خواهد داد .با کلیک بر دکمه "بلی" اطالعات شااما برای
شرکت در مناقصه ،ثبت خواهد گشت.

9

 . .10بعد از شااارکت در اساااتعالم بها دکمه

نمایش داده میشود.
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