
مکاتباتیسامانه ا قیاز طر یافتیدستورالعمل ارسال و پاسخ مکاتبات در  
 

  
 مکاتبات ارسال  
 .شود یم انجام emokatebe.ir ینترنتیا ینشان قیطر از ی/ حقوق یقیحق اشخاص توسط مکاتبات ارسال .1

  است.) شده يبارگذار سامانه يراهنما بخش در سامانه از استفاده کامل يراهنما(
 احراز(دارد  را خود يادار مکاتبات ارسال امکان سامانه، در ثبت نام با یحقوق اشخاص ندهینما ای یقیحق فرد هر .2

  .)گردد یم ارسال رندهیگ سازمان يبرا ارسال کننده مشخصات و شود یم انجام کامل صورت به تیهو
 و الصاق نامه هر به يرین کد رهگیو همچن شمس يکتای شناسه پاسخ، افتیدر و مکاتبات يریگیپ منظور به .3

   .شوند ثبت سازمان رخانهیدب در یستیبا شود که یم ارسال کننده لیتحو
  

 مکاتبات پاسخ 

مکاتبات با آدرس یق سامانه ایاز طر یافت نامه ارسالیکاربر شبکه دولت موظف است پس از در .1
emokatebe@gdn.gov.ir به واحد  یند پاسخ دهیدستگاه ثبت نموده و جهت فرآ يون اداری، آنرا در اتوماس

  د.یمربوطه ارجاع نما
مکاتبه یا سامانه از یافتیدر شمس کد اساس سخ توسط کارشناس مربوطه، کاربر شبکه دولت برافت پایپس از در .2

 شماره د. در روش اول همانیتواند به دو روش اقدام نما یم نامه به پاسخ ، دریشخص متقاض يریگیا کد پیو 

 .کند ماد) ثبتیدولت(س يرادا مکاتبات کپارچهی سامانه نامه، در شماره به عنوان را شمس در شناسه مندرج نامه
را به  یشخص متقاض يریگیثبت شناسه شمس به عنوان شماره نامه، شماره پ يتواند به جا یدر روش دوم م

  د.ینامه درج نما شماره عنوان
رندگان عنوان ی، در صفحه گ"رندهیانتخاب گ"نه یرنده، کاربر شبکه دولت پس از انتخاب گزیجهت ارسال به گ .3

موجود در قسمت چپ عبارت دامنه حذف نموده و  "ضرب در"دکمه  يک بر رویرا با استفاده از کل "همدان"
ک یکل "نیذره ب"دکمه جستجو  يد. در ادامه بر رویرا وارد نما "مکاتبه يا"در قسمت عبارت جستجو عنوان 

  د.یآنرا انتخاب نما "مکاتبه يا"ش آدرس ید. پس از نماینما
شمس  شماره اساس امک، بریخودکار و توسط پ صورت به مکاتبات، ارسال پاسخیمانه اپس از ارسال پاسخ به سا .4

  خواهد شد.  یاطالع رسان یشخص متقاض به يریگیا شماره پیو 
رخانه یم به دبیا مراجعه مستقیشخوان دولت، پست و یق مراجعه به دفاتر پیتواند از طر یم یشخص متقاض .5

ق یاز طر یافتیدر يریگیا شماره پیشمس و  شماره اساس خود را بر مربوطه، پاسخ درخواست ییدستگاه اجرا
 د. یافت نمایامک، دریپ

  
  

  مدیریت فناوري اطالعات، امنیت فضاي مجازي و شبکه دولت استانداري همدان
 


