
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.0.0نسخه 

 

 1394بهمن 

  

افزار راهنمای نصب و کاربری نرم

 موبایلی دفاتر اسناد رسمی )ثپ(



 

 افزار موبایلی راهنمای نصب و کاربری نرم

 دفاتر اسناد رسمی )ثپ(
 

 

 2صفحه   تاشذ.تواهی حمَق ًشز ایي سٌذ هتؼلك تِ ساسهاى ثثت اسٌاد ٍ اهالن وشَر هی

 

 مقذمٍ

رسوی است وِ تِ افشاری هَتایلی دفاتز اسٌاد ایي هستٌذ هزتَط تِ راٌّوای ًصة ٍ وارتزی ًزم

-َبی زیر می( ضبمل بخص0.1.1وسخٍ  افشار )شَد. ًسخِ حاضز ایي ًزمًاهیذُ هی "ثح"اختصار 

  ببضذ:

 ٍرٍد تِ ساهاًِ ثح .1

 تصذیك اصالت اسٌاد تصَرت تزخظ  .2

 خیگیزی استؼالم هله .3

 لغغ دستزسی تِ ساهاًِ .4

 (VPNلغغ دستزسی تِ شثىِ داخلی ساسهاى ) .5

 افشاریلغغ دستزسی تَوي سخت  .6

 

 جذیذ دریبفت کذکبربری ي رمسعبًر -0

 هزاحل اخذ رهش ػثَر ثح هغاتك تصَیز سیز است. در اداهِ تشزیح ایي هزاحل آهذُ است.
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 3صفحه   تاشذ.تواهی حمَق ًشز ایي سٌذ هتؼلك تِ ساسهاى ثثت اسٌاد ٍ اهالن وشَر هی

 

 

وذ وارتزی ٍ رهش ػثَر السم است سزدفتز هحتزم تا استفادُ اس تَوي سزدفتزی الذام  دریافتتِ هٌظَر 

 ٍ رهش ػثَر ًوایذ.  یتِ اخذ وذ وارتز

ٍ تِ هٌظَر دریافت رهش ػثَر السم  گزددهیتؼٌَاى وذ وارتزی ساهاًِ ثح استفادُ شوارُ هلی سزدفتز 

  است هزاحل سیز عی شَد :

 (www.ssar.irٍرٍد تِ ساهاًِ ثثت الىتزًٍیه اسٌاد ) -

 ٍرٍد تِ تخش تٌظیوات اٍلیِ سیستن  -

 

 ورود به سامانه
مراجعه به بخش 
تنظیمات اولیه 

 سیستم

استفاده از دکمه 
دریافت رمس "

در باالی   "ثپ
پنجره تنظیمات 

 اولیه سیستم

تخصیص یا 
دریافت رمس 

 عبور ثپ

http://www.ssar.ir/
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 دریافت رهش ثح ( در تاالی خٌجزُ تٌظیوات اٍلیِ سیستناستفادُ اس دووِ )  -

 

در ایي هزحلِ در صَرت توایل تِ دریافت رهش دلخَاُ خَد هی تَاًیذ در وادر هشخص شذُ رهش  -

خیشٌْادی خَد را ٍارد ًواییذ، در غیز ایي صَرت ساهاًِ یه رهش ػثَر تصَرت خَدوار تَلیذ 

 تَلیذ رهش ثح را تشًیذ. ِودوش ػثَر جذیذ ًوَدُ ٍ اػالم هی ًوایذ. تزای تَلیذ ره

 

 

تا فشزدى دووِ تَلیذ رهش ثح، السم است سزدفتز گَاّی اهضای الىتزًٍیه خَد را اًتخاب ًوَدُ  -

 را اًتخاب ًوایذ. OKٍ خس اس ٍرٍد رهش ػثَر تَوي خَد، دووِ 
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-اس ساهاًِ ثح را ًوایش هی ساهاًِ خس اس تَلیذ رهش ػثَر، اعالػات وارتزی جذیذ تزای استفادُ -

 استفادُ ًوایذ.شذُ ٍ اس اهىاًات آى افشار ثح ًزمٍارد دّذ. تا ًوایش ایي خیام سزدفتز هی تَاًذ 

 

 عی شَد. فَق: در صَرت توایل تِ تغییز رهشػثَر ساهاًِ ثح، السم است دلیماً هزاحل  وکتٍ -

 افسار ثپ )اوذريیذ(دریبفت ورم -2

دفتزخاًِ خَد، تِ ٍتسایت  VPNافشار السم است خس اس اتصال تِ تِ هٌظَر دریافت ًزم

http://downloads.ssar.ir  ًوَدُ ٍ خس اس اًتمال فایل  هزاجؼِ ًوَدُ ٍ ًزم افشار ثح را داًلَد

apk آى را تز رٍی گَشی ًصة ًواییذ. 

http://downloads.ssar.ir/
http://downloads.ssar.ir/
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 ()اوذريیذ افسار ثپضیًٌ کبربری ورم -3

 خذهات ارائِ شذُ در ساهاًِ ثح تِ دٍ دستِ ولی تمسین هی شًَذ : 

 خذمبت عمًمی  : 

در ایي ًَع اس خذهات صزفاً  السم است وارتز تا استفادُ اس رهش ػثَر خَد ٍارد ساهاًِ شذُ تاشذ تا 

 تتَاًذ اس ایي ًَع خذهات استفادُ ًوایذ.

 خذمبت مبتىی بر رمس ديم : 

-ػالٍُ تز وذ وارتزی ٍ رهش ػثَر وِ وارتز تزای ٍرٍد تِ ساهاًِ استفادُ هیدر ایي ًَع اس خذهات 

رهش دٍهی اس سَی سزٍر هزوشی تَلیذ شذُ ٍ تِ تلفي  ،جذیذًوایذ، در لحظِ اجزای درخَاست 

سزدفتز خیاهه خَاّذ شذ. در صَرتی وِ رهشدٍم اػالم شذُ تَسظ سزدفتز تا رهشدٍم ارسال ّوزاُ 

 .گزددشذ، خذهت هَرد ًظز اجزا خَاّذ شذ ٍ خیام هتٌاسة تِ وارتز اػالم هیشذُ تغاتك داشتِ تا

  يريد بٍ سبمبوٍ ثپ : 
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ٍ  )شوارُ هلی( در ایي صفحِ السم است تا استفادُ اس شوارُ وارتزیخس اس ًصة ثح ٍ اجزای آى، 

 . رهش ػثَر خَد ٍارد ساهاًِ شَیذ

 : تصذیق اصبلت اسىبد بصًرت برخط 

خذهت، اصالت سٌذ تصَرت تزخظ ٍ تا استفادُ اس سزٍرّای هزوشی ساسهاى ثثت اسٌاد ٍ در ایي 

 گیزد.اهالن صَرت هی

َبی اعالم ضذٌ از سًی سبزمبن ثبت اسىبد ي َطذار: َرگًوٍ تصذیق اصبلت در خبرج از سبمبوٍ

-ذٌ سردفتر میامالک کطًر، فبقذ اعتببر قبوًوی بًدٌ ي مسئًلیت استفبدٌ از ایىگًوٍ خذمبت بر عُ

  ببضذ.

الزم بٍ تًجٍ است کٍ ببزخًاوی اطالعبت درج ضذٌ بر ريی ببرکذ ديبعذی درج ضذٌ بر ريی 

 ببضذ.سىذ، فبقذ َرگًوٍ ارزش اطالعبتی است ي بٍ معىبی تصذیق اصبلت سىذ ومی
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 تَاًذ تزای استفادُ اس ایي خذهت تِ دٍ شیَُ سیز ػول ًوایذ : وارتز هی

 : ببرکذخًاناستفبدٌ از  -1

تا استفادُ اس ایي اهىاى تصَرت خَدوار اعالػات سٌذ تِ سزٍر هزوشی ارسال شذُ ٍ تصذیك  

ایي سزٍیس تا استفادُ اس دٍرتیي تلفي ّوزاُ وذ  اصالت سٌذ تصَرت تز خظ صَرت هی گیزد.

وِ در صَرتی ٍ تا ارسال اعالػات تِ سزٍر هزوشی،  تؼذی چاج شذُ تز رٍی سٌذ را خَاًذُدٍ

 . شَدهی تِ وارتز ًوایش دادُ،اعالػات سٌذ اس سزٍر هزوشی فزاخَاًی ٍ تاشذسٌذ اصالت داشتِ 

 

 : َبی مربًطٍدرج ضىبسٍ یکتب ي رمستصذیق سىذ در کبدر -2

تَاًذ ٍارد ًوایذ ٍ تا ارسال درخَاست، اس در ایي حالت وارتز اعالػات السم را تصَرت دستی هی 

 اعویٌاى حاصل ًوایذ.اصالت سٌذ تصَرت تزخظ 
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  :قطع دسترسی 

 

ٍ تٌْا در صَرتی وِ رهشدٍم ٍارد شذُ  شَددر ایي تخش تواهی خذهات هثتٌی تز رهش دٍم اًجام هی

رمس ديم بصًرت یکببر مصرف بًدٌ ي فقط در ببزٌ  صحیح تاشذ خذهت هَرد ًظز اًجام خَاّذ شذ.

ایي رهش تصَرت خیاهه تِ شوارُ تلفي ّوزاُ سزدفتز وِ در  ببضذ.زمبوی محذيد قببل استفبدٌ می

 ، ارسال خَاّذ شذ.ساهاًِ ثثت الىتزًٍیه اسٌاد ثثت شذُ است

حبيی رمسديم،  در ایه بخص پس از ارسبل درخًاست ببیذ جُت دریبفت پیبمکتًجٍ : *  

 ضذ. پس از يريد رمس ديم ي تبییذ، درخًاست ضمب پردازش خًاَذ لحظبتی مىتظر ضًیذ.
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 قطع دسترسی بٍ سبمبوٍ :  -0

وارتز هجاس تِ لغغ  ٍ تَدُ صحیحشذُ در ایي تخش در صَرتی وِ شوارُ هلی ٍارد 

-خیاهىی حاٍی یه رهش هَلت تِ شوارُ تلفي ّوزاُ سزدفتز ارسال هیدستزسی تاشذ، 

گزدد وِ السم است سزدفتز رهش هَلت گزدد. ّوشهاى در ایي لحظِ وادری ًوایاى هی

دستزسی تِ ساهاًِ ثثت ٍارد ًوایذ. در صَرتی وِ رهش هَلت صحیح تاشذ، شذُ را  خیاهه

الىتزًٍیه اسٌاد لغغ خَاّذ شذ ٍ خیاهىی جْت اعالع رساًی تِ سزدفتز ارسال خَاّذ 

ٍ اهىاى  تَدُدستزسی هجذد، هٌَط تِ ّواٌّگی تا ساسهاى ثثت اسٌاد  یاػغا شذ.

 َد ًذارد.افشار ثح ٍجتاسگزداًی دستزسی اس ًزم

  
 

 :  VPNقطع دسترسی  -2

رلوی دفتزخاًِ  5در ایي تخش وارتز تایذ ػالٍُ تز ٍارد ًوَدى شوارُ هلی، وذ یىتای 

خیاهىی حاٍی یه در صَرتی وِ اعالػات ٍارد شذُ صحیح تاشذ،  خَد را ًیش ٍارد ًوایذ.

لحظِ وادری گزدد. ّوشهاى در ایي رهش هَلت تِ شوارُ تلفي ّوزاُ سزدفتز ارسال هی

گزدد وِ السم است سزدفتز رهش هَلت خیاهه شذُ را ٍارد ًوایذ. در صَرتی وِ ًوایاى هی

لغغ شذُ ٍ خیاهه اعالع رساًی تِ سزدفتز  VPNدستزسی رهش هَلت صحیح تاشذ، 

  ارسال خَاّذ شذ.
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 قطع دسترسی تًکه :  -3

سزدفتز تخَاّذ تَوي در صَرتی وِ تَوي هفمَد شذُ تاشذ ٍ یا تِ ّز ػلت هشخصی 

تایست شوارُ هلی خَد را در وادر هزتَعِ ٍارد ًوایذ. خَد را غیز لاتل استفادُ ًوایذ، هی

، خیاهىی حاٍی یه رهش هَلت تِ شوارُ در صَرتی وِ اعالػات ٍارد شذُ صحیح تاشذ

 گزدد وِ السمگزدد. ّوشهاى در ایي لحظِ وادری ًوایاى هیتلفي ّوزاُ سزدفتز ارسال هی

است سزدفتز رهش هَلت خیاهه شذُ را ٍارد ًوایذ. در صَرتی وِ رهش هَلت صحیح 

ٍ یا تِ ػثارتی گَاّی اهضای الىتزًٍیه سزدفتز اتغال  دستزسی تَوي لغغ شذُ تاشذ،

 رساًی تِ سزدفتز ارسال خَاّذ شذ. ٍ خیاهىی جْت اعالع گزددهی
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  جستجًی دفبتر 

اسٌاد رسوی ٍ اسدٍاج ٍ عالق تز اساس اعالػات اػالم شذُ در ایي تخش اهىاى جستجَی دفاتز 

 تَاًذ تز اساس اعالػات سیز دفاتز را جستجَ ًوایذ.وارتز هی اس سَی وارتز فزاّن شذُ است.

 ًَع دفتزخاًِ -

 استاى / شْز  -

 ًام ٍ ًام خاًَادگی سزدفتز -

 شوارُ دفتزخاًِ -

 آدرس -

 

 

 

 


