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ًابم سابتت  چگًَْ است؟ ثرای ثجت ًبم در سابتت سابت ب ثاَ چاَ ها اراز ًاابم دارتان؟ ًساٍْ ثجات طریقه ثب  ا د  س ی ی  ی ی  

چما ر  saipa.irancar.ir ثجت ًبم در سبتت سابت ب ثَ صْرت آهْمش تصْتری چگًَْ است؟ ُزتٌَ saipa.irancar.ir سبت ب

 ثبض ؟ هز

اٌٌا  تاب ثاَ خاْاة ساْاالت ثابال ثرساٌ    تالش هز ًبم در سبتت سبت ب را دارً  ُوْارٍ در زبل زبضر الاَ اسبًز اَ لص  ثجت

سابت ب ّ اتاراى  داًا  ضارات گًَْ اَ هز اطز ثسابر هِن است  ُوبى سبت ب ثرای ضرات در لرعَ مترا طرتمَ ثجت ًبم در سبتت

اٌٌ گبى ثاطاار ام  متارا تدا اد درخْاسات اٌا   عرضاَ هز اطاز ثاَ هطاارتبى خْدرّ الاَ خْدرُّبی خاْد را ام طرتاك لرعَ

 ًْتساز در سابهبًَ ضاًْ   ثاَ ُوااي دیااک ضارات سابت ب ثاب ًابم ُب تْیاا  هز سابیابًَ در اتاي ضارات تدا اد خْدرُّابتز اسات ااَ

saipa.irancar.ir َچٌاي خرت  هسصْالت سبت ب ثاَ صاْرت هساامان  اردٍ است  ُن اطز را فراُن اهکبى ضرات در اتي لرع

ضارات در ثابمار  ضاْد  متارا هسصاْالت سابت ب ثاب لاوات ثاطااری ًساجت ثاَ خاْد ُاب هز ُزتٌَ خرت  آى خْتز در رفَثبعث ص

 تْاًااا  در ساابهبًَ ساابت ب را داضاااَ ثبضااا  هز ضااًْ   یااگا اگاار ضااوب ًاااز لصاا  خرتاا  هسااامان هسصااْالت ضاارات عرضااَ هز

saipa.irancar.ir  ثجت ًبم اٌا. 

ثبتا  الااَ اطالعابت خْاسااَ ضا ٍ را دلاماب ّارد  ثسابر آسبى ّ در عاي زابل زسابا اسات  ضاوبطرتمَ ثجت ًبم در سبتت سبت ب 

تْضار دُاان ااَ ضاوب  خلْگاری اٌا   یگا لص  دارتن آهْمش ابهک طرتمَ ثجت ًبم در سبتت سبت ب را اٌا  تب ام هطکالت ثد ی

 .ى هطْرت سْال اٌا ام ابرضٌبسب تْاًا  ُب داضاَ ثبضا  را هز ُر گًَْ سْایز در هْرد آى

  

ُازار تْهابى  585هالااْى  344را ثاب لاوات لیداز  G اطاز خاْدش ضابُاي ضرات سبت ب در طرذ فرّش ث ّى لرعَ :اطالعاَ

تب تکواک ض ى ظرفات آى ثجات ًابم اٌٌا   مهابى تسْتاک  1451فرّردتي هبٍ  35تْاًٌ  ام  اٌ   هامبضابى ثجت ًبم هز عرضَ هز

اطز ثبتا  الااَ ضاراتم عواْهز ثمطاٌبهَ  لرعَ ثبض   هامبضابى ثجت ًبم در اتي رًگ آى سفا  هزرّمٍ است ّ  95خْدرّ  اتي

 .ثجت ًبم سبت ب را داضاَ ثبضٌ 

  

 saipa.irancar.ir ثب  ا د  س ی ی  ی ی  

متابدی را در اراهاَ هسصاْالت خاْد ثاَ  ُبی ثزرگ خْدرّسابمی در اتاراى اسات ااَ تاااارات ضرات سبت بش تکز ام ضرات

ضا  ّ در اتاي ها ت هطاارتبى در اتاي سابهبًَ  ثرای هسا ّدٍ مهابًز خبصاز ثابم هز هطارتبى اتدبد اردٍ است  لجال سبتت سبت ب

ُابتز در  زبضار ًساجت ثاَ رّش لا توز تفبّت تر ثجت ًبم اٌٌ   اهاب در زابل ُبتز ثْد اَ سرتع اردً   اّیْتت ثب آى ًبم هز ثجت

 .اٌٌ گبى در سبت ب زگف ض ٍ است اتدبد ض ٍ است ّ زك تم م ثجت ًبم آى

  



 

 saipa.irancar.ir سبهبًَ

  

اًامابة هسصاْالت تْسام ضارات ثجات ًابم ّ  ًسٍْ ثجت ًبم در سبتت سبت ب ث تي گًَْ است اَ تک ثبمٍ مهابًز خبصاز ثارای

 هراخداَ ااردٍ ّ ثاب ثجات ًابم در آى ًاْ  saipa.irancar.ir ثابمٍ مهابًز ثاَ سابتت ضاْد ااَ داّطلجابى ثبتا  در ُوااي اعالم هز

تْاًا   گاارد ااَ ثرًا ٍ ُار هسصاْل هز هز اطاز اًدابم هسصْل خْد را اًامبة اٌٌ   س س ثد  ام پبتبى هِلات ثجات ًابمش لرعَ

 .ضرات سبت ب درتبفت اٌ  تبرتخ هطمص ض ٍ ام خْدرّ خْد را در

  

 .الاک اٌا  سبهبًَ سوبا ثرای ّرّد ثَ

  

 saipa.iranecar.com طریقه ثب  ا د  س ی ی  ی ی  

سبت ب ثبتا  در آى ثجات ًابم اٌاا   ثارای اتاي اابر  اطز هسصْالت گًَْ اَ در ثبال اضبرٍ اردتن ضوب ثرای ضرات در لرعَ ُوبى

اا   ایجااَ المم تکوااک اٌ هراخدَ اردٍ ّ ثب درج اطالعبت خْاساَ ض ٍ ثجت ًبم خْد را saipa.irancar.ir المم است ثَ سبتت

 تْاًاا  ثارای ُواَ ًبم خ اگبًَ ًاست  ثلکَ ثد  ام تک ثبر ثجات ًابم هز اطز ًابمی ثَ ثجت ثَ ذار است اَ ضرات در ُر لرعَ

ابرثری ّ رهز عجْر خاْد را ُواطاَ ثاَ تابد  ُبی هسصْالت سبت ب ام آى اسافبدٍ اٌا   ثرای اتي ابر المم است ًبم اطز لرعَ

 .داضاَ ثبضا 

ًکبت آى در متار ذاار دلات ًکٌاا  هوکاي اسات ثاب  ثجت ًبم در سبتت سبت ب ثسابر آسبى است  اهب در صْرتز اَ ضوب ثَطرتمَ 

طرتماَ ثجات  .اً  متبدی گزارش دادً  اَ ثرای ثجت ًبم در سبتت سبت ب ثَ هطکک ثرخْرد اردٍ هطکک رّثرّ ضْت   مترا افراد

 :ًبم در سبتت سبت ب ث تي گًَْ است

 ًاز ضرات سبت ب ثَ ًطبًزآدرا اتٌار http://www.saipacorp.com  را در هرّرگر خْد خسادْ اٌا. 

  پس ام آى اَ ًاادَ خسادْ ثرای ضوب ًوبتص دادٍ ض ش گزتٌَ اّل ثَ ُواي آدرا را اًامبة اٌا. 

https://mashwerat.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b3/
http://www.saipacorp.com/


 ات ُ اتت خْاُا  ض ثد  ام الاک ثر رّی سبتت سبت ب ثَ صفسَ اصلز اتي ضر. 

 تْاًا  ثجت ًبم خْد را در اتي ضرات آغبم اٌا  زبال هز. 

  

 طریقه ثب  ا د  س ی ی  ی ی  +آمهزش تصهیری

اسات  در متار لصا   saipa.irancar.ir در سابتت ثد  ام آى اَ طرتمَ ّرّد ثَ سبتت سبت ب را تبد گرفاا  زبل ًْثت ثجات ًابم

در  ت ب را ثااَ صااْرت تصااْتری ّ هفصااک ثاارای ضااوب آهااْمش دُااان تااب ثااَ رازاااز ثاْاًااا سااب دارتاان طرتمااَ ثجاات ًاابم در ساابتت

 :اطز آى ضرات اٌا  لرعَ

 ثد  ام ّرّد ثَ سبتت saipa.iranecar.com  َام ساوت « ّرّد / ثجات ًابم»در هٌْی ثابالی اتاي سابتت رّی گزتٌا

 .چپ الاک اٌا 

  

 

 طرتمَ ًبم ًْتسز در سبتت سبت ب

  

 خْاُ   ام آًدب اَ ضوب ثارای اّیااي ثابر  هز ضْد اَ ام ضوب رهز عجْر ّ ا  هلز را  ی ثرای ضوب ثبم هزصفسَ خ ت

ضاوب  » ثب ّارد اردى ا  هلز گزتٌَ ّرّد را ثزًا   زبال پاابهز ثاب اتاي هفِاْم ااَ لص  ّرّد ثَ سبتت سبت ب را دارت 

در لساوت پابتاي اابدر اًامابة « اتا ؟ ًکردٍ ٌْى ثجات ًابمتابا»ضْد اَ ثبت  گزتٌاَ  ظبُر هز« ات  تباٌْى ثجت ًبم ًکردٍ

 .ًوبتا 

  



 

 ًسٍْ ثجت ًبم در سبتت سبت ب

  

  ٌَُاا  ضا   در اتاي صافسَ ام ًابم سابت ب خْا ّارد صفسَ اصلز ثجات« ات ؟ تباٌْى ثجت ًبم ًکردٍ»پس ام اًامبة گزت

 ُاْتاز ضاوبش ضاوبرٍ ضاجب ثابًکزش ضاوبرٍ گْاُاٌبهاَ ّ آدرا هساک ساکًْت را ضوب اطالعبت متبدی هبًٌا  اطالعابت

اتي ثماص اًامابة ّ درج خْاُاا  اارد تاب  ُب را درج اٌا   ایجاَ رهز عجْر خْد را ًاز در خْاٌُ  اَ ثبت  ُوَ آى هز

هلز ّارد سبهبًَ سبت ب ضْت   زبال در صْرتز اَ الااَ اطالعابت خْاسااَ  ّ ا در هرازک ثد ی ثاْاًا  ثَ اوک آى 

را الااک « اطالعابت ثجات»را در پبتابى صافسَ ثزًاا  ّ گزتٌاَ « هي رثبت ًاسان»درج اردت ش تاک عجبرت  ض ٍ را

 .اٌا 

  

 

 هرازک ثجت ًبم در سبتت سبت ب



  

 َضوبرٍ هْثبتلز ااَ در هرازاک لجلاز  در هرزلَ ثد ی آهْمش تصْتری طرتمَ ثجت ًبم در سبتت سبت ب تک پابهک ث

درتبفات اتاي ضاوبرٍ آى را در اابدر هطامص ضا ٍ یاگا ثبتا  پاس ام  .گاردد ثجت اردت ش خِت ازرام ُْتات ارسابل هز

 .ّارد اٌا 

  

 

 هرازک ًبم ًْتسز در سبتت سبت ب

  

اطاز آى ضارات اٌاا   در هرازاک  هرزلاَ ام لرعَ تْاًاا  در ُار ااٌْى ثجت ًبم ضوب در سبتت سبت ب ابهک ض ٍ اسات ّ ضاوب هز

اا  هلاز  دتگر ًابمی ثَ طز اردى هرازک ثبال ًاست  ثلکَ ثاب در دسات داضااي رهاز عجاْر ّ ثد ی ثرای ّرّد ثَ سبتت سبت ب

ثجات ًابم در سابتت سابت ب ّ ًساٍْ درج اطالعابت آى ثاَ  تْاًا  ثَ رازاز ّارد سبهبًَ ضْت   زبل اگر در هاْرد طرتماَ خْد هز

 .صسجت اٌا  هطْرت تْاًا  ثرای راٌُوبتز ثاطار ثب ابرضٌبسبى هز ز ثرخْرد اردت ُرگًَْ هطکل

  

 شرایط عمهمی بخشن مه ثب  ا د  س شرک  ی ی  

 تْاً  در تک دساگبٍ خْدرّ ام هدوْ  دّ گرٍّ سبت ب ّ اتراى خْدرّ درتبفت اٌ  ُر ا  هلز هز. 

  ثاَ ٌُگابم  3ًبهاَ راًٌا گز زا الک پبتاَ  ُاب هلازم ثاَ اراهاَ گْاُز سبل توبم اسات  آى 18ز الک سي هامبضابى ثجت ًبم

 .ثبضٌ  تسْتک خْدرّ هز

 اهکبى صلر )خرت  اًصرافز( ّ اًامبل خْدرّ ثَ دتگراى ثَ صْرت ّابیاز ّخْد ً ارد. 

 ثبض   مترا در آتٌا ٍ الااَ ّخاٍْ خاْد  َ ضمص هامبضزضوبرٍ ابرتش ضوبرٍ زسبة ثبًکز ّ ضوبرٍ ضجب ثبت  هادلك ث

ّارتااز خْاُاا  ااارد  زاابل در صااْرت درج اطالعاابت ًبدرساات  ُااب ثااَ زساابة ضاارات خْدرّساابم را ام طرتااك آى

 .هسئْیات آى ثب ثجت ًبم اٌٌ ٍ خْاُ  ثْد )ضوبرٍ ضجب( توبم

https://mashwerat.com/


  ّ  خم آى ًاز فدبل ثبض ضوبرٍ تلفي ُوراٍ درج ض ٍ در سبهبًَ ًاز هادلك ثَ ضمص هامبضز ثبض. 

  ثبتست  هبٍ ام تسْتک آى گگضاَ ثبض  هز 5هطارتبى هسارم پس ام آًکَ ُزار االْهار ثب خْدرّ ابر اردً  ّ ز ااثر

 .ُبی گرٍّ خْدرّسبمی سبت ب هراخدَ اٌٌ  ًوبتٌ گز ثرای اًدبم سرّتس اّیاَ ثَ

 تْاًٌ  در سبهبًَ سبت ب ثجت ًبم اٌٌ  هطارتبى زمْلز ًوز. 

 خاْدرّش ًبصاسار تاب ًابلص ّارد ضا ٍ  ًچَ هطمص ضْد تکز ام اطالعبت هامبضز ام هرازک ثجت ًبم تب تسْتکچٌب

 .استش ثجت ًبم هامبضز ابى ین تکي خْاُ  ثْد

 ایزاهابت لابًًْز تاب یازّم رعبتات  در صْرتز ااَ ثدا  ام اهیابی لارارداد فاز هابثاي هطااری ثار زسات ضارّرتش

ُاب اتدابد  اضبفز )آپطي( را ثَ خْدرّ ًصت اٌا  تاب تااااری در آى ات تب یْامماسابً اردُبی اخجبریش ضرات تدِاز

 .را خ اگبًَ درتبفت خْاُ  ارد اٌ ش ُزتٌَ آى

  

 

 ضراتم عوْهز ثجت ًبم سبتت سبت ب

  

 رات ام مهبى ّارتز تب مهبى تسْتک خْدرّش صفر درص  خْاُ  ثْدسْد هطب. 

  درصا  سابیابًَ )ساَ درصا   36اگر در تسْتک خْدرّ ُار گًْاَ تابخاری اتدابد ضاْد ثاَ صاْرت رّمضاوبر هدابدل

 .ضْاثم لبثک پرداخت خْاُ  ثْد هبُابًَ( آى ثَ عٌْاى خسبرت تأخار هسبسجَ هیبثك

  

 ی  ی ی  مداسک الزد برای ثب  ا د  س ی 

ثجت ًبم خْد عالٍّ ثر داضاي ضاراتم المم ها اراز  افرادی اَ هامبضز ثجت ًبم در سبهبًَ سبت ب ُساٌ  ثبت  ثرای تکواک فرآتٌ 

 :ثبضٌ  اتي ه ارک ثَ صْرت متر هز را ثَ ُوراٍ داضاَ ثبضٌ  اَ

 ضٌبسٌبهَ ّ ابرت هلز 

 اطالعبت پساز ّ آدرا 



 اطالعبت توبا 

 بة ثبًکز ّ ضوبرٍ ضجبضوبرٍ ابرتش ضوبرٍ زس 

  

 کشی ثب  ا د ی ی   ساهنم  مش هد  ات یج قرعه

اطاز را  تْاًٌا  چٌا  رّم ثدا  ام آى ًاابتح لرعَ هز اطاز آى ضارات اردًا  افرادی اَ ثد  ام ثجت ًبم در سبتت سابت ب در لرعَ

رّی گزتٌاَ  ضًْ  ّ ثب ّرّد ثَ زسبة ابرثری خْد saipa.iranecar.com دّثبرٍ ّارد سبتت هطبُ ٍ اٌٌ   ثَ اتي ضکک اَ

درج ا  رُگاری خْد گزتٌَ خسادْ را ثزًٌ   سا س در  الاک اٌٌ  ّ ثب« ایدبدٍ هسصْالت سبت ب هٌامجاي اصلز فرّش فْق»

ضا ٍ ثبضاٌ  ام  اطاز ثرًا ٍ ُاب در لرعَ آى ثرً ٍ ض ٍ ثبضٌ  هطمص خْاُ  ض   ایجاَ در صْرتز اَ اطز صْرتز اَ در لرعَ

 .ضْد ُب اطال  دادٍ هز طرتك پابهک ثَ گْضز ُوراٍ آى

  

 چگهاه بفهمیم ثب  ا د  س ی ی  ی ی   ت یید شد  ای ؟

هیوائي ضاْت  زسابة اابرثری ضاوب در اتاي  ثد  ام آى اَ زسبة اابرثری خاْد را در سابتت سابت ب اتدابد اردتا  ثارای اتاي ااَ

 :متر آى را اهاسبى اٌا  تْاًا  طجك رّش دارد هزسبهبًَ ّخْد 

 ّارد سبهبًَ اصلز سبت ب ثَ آدرا ایکارًّاکز saipa.iranecar.com  ضْت. 

  ٌَرا ام هٌْی ثبال در سوت راست آى اًامبة ًوبتا « ّرّد / ثجت ًبم»گزت. 

  ٌَرا ثزًا « ّرّد»صفسَ خ ت ی ثرای ضوب ثبم خْاُ  ض  اَ ثب ّارد اردى ا  هلز ّ رهز عجْر گزت. 

  زبل اگر زسبة ابرثری ثرای ضوب در سبتت سبت ب ثبم ض ٍ ثبض  ّارد صفسَ اصلز آى خْاُا  ض. 

  در اتي صفسَ توبم اطالعبت هرثْط ثَ ضوب درج ض ٍ اسات ااَ در لساوت ثابال ساوت چاپ آى ًااز ًابم ضاوب هطامص

 .ثبض  هز

  

 

 اطز سبت ب ًسٍْ ثجت ًبم لرعَ



  

 کشی ی ی   اقدام ت بعد براد  شدن  س قرعه

طرتك زسبة ابرثری خْد ّارتز اٌا   هبثمز آى را  اطز سبت ب در آى ثرً ٍ ض ت ش ثبت  هجلاز را ام زبل اگر ضوب ثد  ام لرعَ

درتبفات  تبفت اٌا   ااٌْى ثرای اتاي ااَ هاْخاَ ضاْت  در چاَ تابرتخ ّ مهابًز ثارایضرات در ًاز در مهبى تسْتک خْدرّ ام

تْاًا  ام هطبّراى سبهبًَ هطْرت اوک  ثبضا  هز خْدرّ خْد ثَ ضرات سبت ب هراخدَ اٌا  ّ چَ ه اراز را ثَ ُوراٍ داضاَ

 .ثگارت 

  

زوبتت ام خبًْادٍ ّ خاْاًز خوداات  ایدبدٍ هسصْالت سبتٌبش اْتاک هدوْیز ّ تاجب را ثرای لبًْى سبت ب فرّش فْق :اطالعاَ

 48ثاَ ها ت  1451تْاًٌ  ام رّم دّضٌجَ ثاست ّ ًِن فرّردتي هابٍ  ثجت ًبم هز آغبم ارد  هامبضابى 1451در فرّردتي هبٍ 

تْاًٌا  ثجات ًابم  ثاَ دًااب آها ٍ اسات هز 1400/8/19 ُاب ثدا  ام تابرتخ دّم آىسبعت ال ام اٌٌ   در اتي طرذ هبدراًز اَ فرمً  

اًدابم  اطاز اٌٌا گبى ثااص ام ظرفاات هطاوْیاي ثبضاٌ ش آًگابٍ فارّش هسصاْالت ًااز ثاب لرعَ اٌ   ثَ طْری اَ اگار ثجات ًابم

ا ثَ ضرات سبت ب ّارتاز اٌٌا   خْد ُاچ گًَْ ّخِز ر خْاُ  ض   هامبضابى ثجت ًبم در اتي طرذ ًجبت  لجک ام درتبفت خْدرّ

ُازار  61هالااْى  168ُازار تْهابىش اْتااک ثاب گاارثکس هدواْیز ثاب هجلا   817هالااْى  169هجلا   ثاب S در اتي طارذ سابتٌب

 .رّمٍ است 95ُب ًاز  ضْد  تسْتک آى تْهبى عرضَ هز ُزار 921هالاْى  119رتٌگ فْالدی ثب هجل   EX۲ تْهبى ّ تاجب

  

 خالصَ هیلت

ثاب لاوات اوااری درتبفات اٌاا  ثبتا  در اتاي  تي اَ ثاْاًا  هسصْالت ضرات سبت ب را ثَ صْرت هسامان ام خْد ضراتثرای ا

 هاا ارک ّ اطالعاابت المم را در اتااي ساابهبًَ اراهااَ دُااا  ّ زساابة ااابرثری خااْد را ساابتت ثجاات ًاابم اٌااا   ثااَ اتااي ضااکک اااَ

سبت ب را داضاَ ثبضا  المم است  اهاب در هرازاک ثدا ی  لص  ّرّد ثَ سبتتاٌا   ایجاَ اتي ابرُب تٌِب ثرای ثبر اّل ّلاز  اتدبد 

سبت ب را ثَ صاْرت ابهاک  تْاًا  ام خ هبت سبتت اسافبدٍ اٌا   طرتمَ ثجت ًبم در سبتت ا  هلز هز تٌِب ثب داضاي رهز عجْر ّ

ل اگر ضاوب ثاب هیبیداَ تْضااسبت سبتت سبت ب صسجت اردتن  زب چٌاي در هْرد صست زسبة ابرثری ضوب در ثابى اردتن  ُن

ًاْاًسااا  اًدابم دُاا   saipa.irancar.ir ثجت ًبم خْد را ثَ رازاز در سبهبًَ سابت ب ثاَ آدرا ایکارًّاکاز درج ض ٍ در ثبالش

 .ابرضٌبسبى هطْرت در توبم سبعبت ضجبًَ رّم صسجت اٌا  تْاًا  ثرای راٌُوبتز ثاطار ثب هز

  



 

 طرتمَ ثجت ًبم در سبتت سبت ب هیوئي

 


