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شاغلین-درخواست زائرسرارزرو ثبت   
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 معرفی

 از این طریق توسط شرکت های کارفرما صورت میگیرد  شاغلین زائرسرای زرو ردرخواست  امکان ثبت  

به )داخلی( رانته ی اینتو در شبک    sama.oipf.irدرس :در شبکه ی اینترنت به آ  است ،درخوصدورجهت 

پس از وارد شدن در Internet Explorer))همه ی مرورگر ها به جز وارد شوید خوددر مرورگر    sama.oipf.localآدرس:

 زیر روبه رو میشوید.  تصویرمذکور با ادرس اینترنتی 

 ،رمز عبور کد ملی شما میباشد.)نام کاربری شماره پرسنلی شما و نام کاربری و رمز عبور دریافتی خود را در این قسمت وارد نمایید

و سپس کلید ورود را انتخاب کرده تا به  (چنانچه قبال در سیستم سما حساب کاربری داشته اید رمز قبلی خود را وارد نمایید

 )در صورتی که نام کاربری ندارید یا در الگین مشکل دارید با پشتیبانی تماس بگیرید(پروفایل کاربری خود وارد شوید .
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پس از ورود به حساب کاربری خود ابتدا نقش خود در سیستم را به شکل زیر بررسی نمایید . الزک به ذکر است که برای ثبت این 

قرار بگیرد . اگر پس از الگین ،  درخواست حتما نقش شما باید روی 

و  نیدو انتخابش ک نقش خود را از باالی صفحه بررسی نمودید و این نبود با انتخاب باکس باال  بررسی نمایید که نقش را دارا بوده

 یاد شده را نداشتید با پشتیبان تماس بگیرید.  چنانچه نقش

 

 انتخاب شود ."زیر سیستم گردشگری"زیر سیستم ها مطابق تصویر زیر ،  از نوارسپس 

 

سرا را انتخاب رزرو مهمانگزینه ی ،  از مسیر ،سیستم زیرپس از ورود به 

 زائرسرا شاغلین می باشدزرو رروبه رو خواهید شد . که درگاه ورود به درخواست ا تصویر زیر پس از انتخاب بنمایید.
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کارتابل درخواست خود را مشاهده  شما در این بخشبا تصویر زیر روبه رو می شوید .  زائرسرا زروردرخواست  از انتخاب گزینه پس 

 که از دو بخش تشکیل شده است . ، نمودخواهید 

 :  درخواست های جاری شما که توسط کارشناس بررسی کننده به هر دلیلی برگشت جهت اصالح داده شده است

 در این بخش قرار می گیرند .و می بایست به بررسی و تکمیل ان اقدام نمایید 

  . درخواست هایی که توسط شما در سیستم ثبت شده و جهت بررسی برای کارشناس بعدی ارسال شده است

 در این بخش قرار می گیرند.

 

 .را انتخاب نمایید .بعد از انتخاب با تصویر زیر روبه رو می شویدجهت ثبت درخواست جدید
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طیق تصویر باال ، از شما خواسته  شده است که جهت ثبت درخواست رزرو ابتدا ، پرسنلی شخص  و جو براساس:جست 

 انتخاب کنید .بارگذاری اطالعات شاغل  جو را جهتپس کلید جستشاغل مورد نظر خود را وارد کرده و س

  کارفرما مشغول به کار هستید و این شرکت کارفرما  دارای کد به عنوان ثبت کننده ی درخواست در یک شرکت شما

بابت پرسنلی های شاغلی که دارای  است و صرفا 059رکت فالت قاره دارای کد کمپانی کمپانی مالی است، برای مثال ش

با دارات مرکزی ی ثبت شاغلین ا اجازهقاره محیا است و فالت  کارشناس  طریق این کد کمپانی هست اجازه ی ثبت از

  و سیستم به شما خطا خواهد داد .کننده ی فالت قاره وجود ندارد  ثبت کارشناس  برای 02کد 

 شکل زیر یک پرسنلی وارد شده و با زدن کلید جست و اطالعات ایشان به شکل زیر نمایش داده میشود :در 
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ید که این ، اطالعاتی که بابت ثبت رزرو باید در سیستم ایجاد شود را رویت می نمایقسمت بعدی در بخش مشخصات  عد ازب

 : ریز می باشد اطالعات شامل موارد

 

مهمانسرایی که قصد ثبت رزرو بابت ان را دارید از این بخش انتخاب میشود . بابت زائرسرا ،روی فیلد کلیک   

نتخاب شود .کرده و از منوی کشویی زائرسرا ا

داده میشود :با انتخاب زائرسرا ، دوره هایی که در بخش سهمیه از قبل درخواست دادید و تایید شده است نمایش  

ابل انتخاب استکه به فراخور نیازمندی خود ق

  :نمایش داده میشود . توجه فته شما اختصاص یا شرکت براساس دوره ی انتخاب شده ظرفیت هایی که به

شد لذا پس از انتخاب فیلد های باال کلیدفرمایید این ظرفیت ممکن اتس در ثبت های قبلی شما تکمیل شده با

 .باید زده شود تا اتاق های موجود با شرایط باال جهت انتخاب و ثبت درخواست نمایش داده شود  

ودشر نمایش داده میبه شکل زیدر صورتی که اتاقی با مشخصات باال وجود داشته باشد جو و  ستجکلید  انتخاب پس
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 نفره وجود داشته است که قابل انتخاب است . 2، یک اتاق با ظرفیت  28در دوره ی تصویر باال مطابق مثال ،برای 

ت زده شود تا بقیه فیلد ها جه کلید سپس  .تی خود را وارد نماییددرخواس انتخاب در فیلد تعداد اتاق ، تعداد اتاقجهت 

 . شودوارد کردن اطالعات نمایش داده 

  اتاق درخواستی  نمی تواند بیشتر از تعداد کل اتاق های اختصاص یافته باشد. تعداد 

  از کیک بر روی کلید انتخاب ، باقی فیلد های نمایش داده میشود و کلید حذف نیز جهت حذف اتاق انتخاب شده و پس

 ش عدد وارد شده استفاده میشود.جست و جوی اتاق دیگر یا ویرای
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 از انتخاب کلید فیلدهای زیر جهت تکمیل نمایش داده میشود : پس 

فراد تحت تکفل در سیستم بابت پرسنلی سرچ شده وجود داشته و کافی است انتخاب شده و : لیست ا 

  کلید افزودن زده شود .

  نظر خود را پیدا نمیکنید به معنای اناست که اطالعات ان در اشخاص دریافتی از  کفل موردصورتی که فرد تحت تدر

مرتبط با خود ایجاد نموده و زمانی که نفت اطالعات را دردر اختیار فناوری ، لذا وابسته ها را در سیستم  نفت وجود ندارد

 . یت استبرای شما جهت نمایش قابل رواطالعات صندوق قرار دهد 

 .ید را در این زائرسرا همراهی میکنند را وارد نمای اغل شتعداد افرادی که تحت تکفل شاغل نیستند و 

 را انتخاب نمایید . تا اطالعات وارد شده ثبت گردد . اطالعات وارد شده ی خود کلید  از اننیانتها پس از اطمدر 

 در شرکتند فرآیاتمام 

 بازنشستگی نفت ارسالصندوق  مدیریت رفاه کارشناس  انتخاب کلید رزرو ، درخواست شما ثبت و جهت بررسی های آتی برایبا 

 جهت رویت انچه که ثبت کرده اید و رویت گردش کار های آتی می توانید از مسیرمی گردد . 

رویت نمایید . و  ثبت شده ی خود را رخواستددر بخش کارتابل بایگانی مطابق توضیحات قبلی  
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گردش کار ان را بررسی نمایید .

 

دبل کیک کرده تا درخواست باز وی ردیف درخواست مورد نظر خود بررسی جززیات درخواست ثبت شده نیز کافی است که ربرای 

 بعد از باز کردن درخواست می توانید جزییات درخواست ثبت شده را بررسی کنید . .شود

  درخواست ثبت شده پس از انتخاب کلید رزرو دیگر امکان ویرایش ندارد ، لذا در ثبت خود دقت فرمایید کنید که توجه 

  ی کارشناس مدیریت رفاه صندوق امکان پذیر است و با دبل کلیک کردن از درخواست ثبت شده تا قبل از بررسانصراف

 را رویت نمایید .باز کردن درخواست میتوانید کلید روی درخواست ثبت شده در بایگانی و 

  علتی ممکن است مورد پذیرش کارشناس مدیریت رفاه قرار نگیرد ،لذا فرمایید که درخواست ثبت شده شما به هرتوجه 

 . از طرف این نقش یا رد شود یا جهت اطالح اطالعات برگشت داده شود 

  قرار میگیرد و مطابق  ش لیستصورت برگشت شدن درخواست جهت اصالح ف این درخواست در کارتابل در بخدر

   نتخاب نمایید . و ویرایش الزم را انجام دهید و مجدد کلید رزرو را اوضیحات قبلی روی ان دبل کلیک کنید ت
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