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 های اجرایی نام دستگاه ثبت

برای    ایران   پیام  سامانه   از   اجرایی  های دستگاه  با   حقوقی  و  حقیقی   اشخاص  توسط  اداری  مکاتبات  انجامبستری 

ثبت  مکاتبات  وضعیت  رصد  بابت  رهگیری  کد  ارایه  و  شخصی  پنل  یک  اختصاص  طریق قالب دستگاه  نام  است. جهت  در 

 های زیر عمل کنید: طبق گام  اجرایی 

 ام ایران شوید. در نوار آدرس مرورگر خود، وارد سامانه پی https://payam.iran.ir  لینکبا وارد کردن  گام اول:

 نام« کلیک کنید. در صفحه اصلی سامانه، روی کلید »ثبت  گام دوم: 

 

 
 

  

https://payam.iran.ir/
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 . روی عبارت ثبت نام دستگاه اجرایی کلیک کنید مطابق تصویر زیر  نام،ی ثبتدر صفحه   گام سوم:

 

 

 

 را به صورت کامل و دقیق در کادرهای مربوطه وارد کنید.  دستگاه اطالعات  گام چهارم:

 اطالعات نماینده دستگاه را به صورت کامل و دقیق در کادرهای مربوطه وارد کنید.  گام پنجم:

کد امنیتی موجود در تصویر را در کادر  ام و موافقم« را عالمت زده و  مربع کنار »قوانین را خوانده  م:ششگام  

 مشخص شده درج کنید. 
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 نام« کلیک نمایید. روی کلید »ثبت  م:هفتگام 
 

 
 

م کنندهثبت نافردنامبهبایدالزاماهمراهتلفنشماره کهباشیدداشتهدقت:توجه
دموربرخطوآنیصورتبهشاهکارسامانهطریقازامرایندرستی.باشد

.می گیردقراراستعالم
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  ارسال  کردید ثبت  قبل مرحله  در   که همراهی تلفن  شماره به  رقمی-شش  کد  یک  اطالعات، تائید از  پستم: شگام ه

  کلید  و  ، کد امنیتی موجود در تصویر را نیز در کادر مشخص شده درج کردهنموده وارد  مربوطه محل در را  کد. شود می

 . شود درخواست ثبت   تا  دهید فشار  را  «ادامه و  تایید»

 

 

 

 

 

در نامثبتبرایشماسازماندرخواستتنهامرحلهایندرباشیدداشتهدقت:توجه
عاتاطالبررسیبهمنوطقطعیثبت نام.شده استثبتایرانپیامسامانه
.شدخواهدگرفتهتماسشماباتائیدصورتدرکهاستکارشناسانتوسط

لفنتشمارهبهشماعبوررمزوکاربریناماطالعاتثبت نام،تائیدصورتدر:توجه
ایننگه داریوحفظدر.شدخواهدپیامککرده ایدثبتسیستمدرکههمراهی
.باشیدکوشااطالعات


