بسمه تعالی
" نحوه تمدید درخواست در سایت "
 مرحله اول :
ابتدا پس از ورود به سامانه صدور پالن ایمنی با آدرس  https://www.nezamimeni.ir :در
صورتی که داراي نام کاربري و رمز عبور می با شید در سمت چپ صفحه سایت ،نام کاربري ،رمز
عبور و کد امنیتی درج شده را وارد نمائید.

* تذکر :در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید جهت راهنمائی روي قسمت " کلمه
عبور خود را فراموش کرده ام " کلیک کنید.

صفحه ذیل باز می شود ،فیلد هاي ستاره دار را پر کنید و سپس بر روي کادر" تغییر کلمه عبور"
کلیک کنید.

الزم به ذکر است کاربر گرامی ،پر کردن تمامی فیلدهاي ستاره دار الزامی می باشد.
کاربران محترم که قبال ثبت نام نکرده اند و نام کاربري ،رمز عبور دریافت نکرده اند:
روي قسمت " تاکنون عضو سایت نشده ام".

و یا جهت ثبت نام در سایت به بندهاي  1تا  4بخش مربوط به " طریقه ثبت درخواست پالن
ایمنی " مراجعه فرمائید.

 مرحله دوم :
وارد بخش لیست درخواست ها شوید.

 مرحله سوم :

در این قسمت باید آخرین تاریخ تمدید درخواست خود را در هر دو کادر تاریخ وارد نمایید ،سپس
گزینه جستتت و را زده و پس از یافتن درخواستتت مورد نطر م اب با ت تتویر ذیل گزینه تمدید
درخواست را انتاب نمایید.
* تذکر  :در صورت ندا شتن این تاریخ ل فا با بخش امور متقا ضیان ( شماره تلفن هاي شرکت در
قسمت "تماس با ما" موجود است) تماس گرفته و تاریخ مورد نطر را دریافت نمایید.

 مرحله چهارم :

در این مرحله در صورت دا شتن اخ اریه شماره اخ اریه را وارد نموده و گزینه "مرحله بعد" را
انتخاب نمایید ،در غیر این صورت "خیر" را انتخاب و گزینه مرحله بعد را انتخاب کنید.

 مرحله پنجم :
سپس باتوجه به زمان مورد نطر جهت فعالیت کادر هی ستاره دار را پر کنید و به مرحله بعد انتقال
یابید.

 مرحله ششم :
دراین بخش باید نحوه پرداخت هزینه تمدید را وارد کرده و پس از تکمیل موارد مورد نیاز گزینه
"پرداخت" را انتخاب نمایید.

در صورت ان ام کامل مراحل یاد شده با دیدن این صفحه تمدید درخواست شما ثبت شده است.

با سپاس
" موسسه نظم سازان ایمن تردد "

