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در حجم  jpegاسکن مدارک مورد نیاز مطابق با فرمت 

 کیلو بایت 222حداکثر 

کارت پایان -کارت ملی-صفحه اول شناسنامه-گواهی امضا
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 مدیرعامل/ ورود به سامانه و داشبورد شخصی

ن م مدیرکارگاه و انتخاب گزینه پروفایل مدیرکارخانه/

 از منوی سمت راست داشبورد

 صرفا توسط مدیر کارخانه/مدیرعامل شرکت/مدیرکارگاه
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گواهی  عکس،شناسنامه،ثبت اطالعات فردی و بارگذاری 

 کارت پایان خدمت  امضا،

پس از بارگذاری و ثبت هر گونه اطالعات الزم  است گزینه 

 ثبت تغییرات کلیک شود
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با شما : از طریق ایمیل ؛ تلفن  سامانه تعیین نوع ارتباط

 ثبت آن با انتخاب گزینه افزودن و سپس همراه و........ 
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کارخانه/کارگاه از منوی سمت انتخاب گزینه اطالعات 

 راست
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انتخاب گزینه اطالعات پایه از منوی سمت راست 

داشبورد در زیر گروه اطالعات کارخانه و تکمیل آن و 

 ثبت آن

 

13 
انتخاب گزینه حوزه فعالیت از منوی سمت راست در زیر 

 گروه اطالعات کارخانه
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انتخاب گزینه اطالعات شعب و سپس عالمت جمع که در 

کنار صفحه ، سمت چپ قابل مشاهده است. تکمیل 

 اطالعات مورد نیاز 

در صورتی که هر یک از شعب ذکر شده را دارید اطالعات مربوط 

 به آن تکمیل شود.

به صورت پیش فرض دفتر مرکزی برای هر موسسه ای اضافه -الف 

 دفتر را ندارید نیاز به تکمیل آن نیست.می شود چنانچه این 

با کلیک بر روی دکمه عالمت جمع می توانید شعبه کارخانه  -ب

 یا کارگاه را اضافه و اطالعات خواسته شده را تکمیل نمایید.

  انتخاب گزینه مسئول فنی  از منوی اطالعات شعب  15

  انتخاب حوزه فعالیت 16
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کلیک در باکس جستجو و تایپ نام  و نام خانوادگی 

 کلیک برو سپس مسئول فنی منتخب یا شماره ملی وی 

 دکمه جستجو روی
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در صورت یافتن مسئول فنی مورد نظر ارسال درخواست 

 همکاری برای وی

 

 انتخاب مسئول فنی پایان مرحله

http://www.ttac/
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 مسئول فنیفعالیت  کارت / پروانه روصد -ج

 توضیح شرح ردیف

1 
مراجعه مسئول فنی منتخب به سامانه . باز نمودن داشبورد 

گزینه  انتخابتایید درخواست همکاری با اختصاصی و 

 داشبورد فعالیت ها از منوی سمت راست

 

  تعیین روز و شیفت کاری در داشبورد مسئول فنی 2

3 
تعیین نام کاربری توسط مدیر کارخانه یا کارگاه در داشبورد 

 مدیر کارخانه یا کارگاه و ثبت آن

 

4 
داشبورد مدیر پرداخت هزینه صدور کارت صالحیت فنی در 

 کارخانه یا کارگاه

 

5 
از طریق داشبورد مدیر  مسئول فنی صالحیتپرینت کارت 

 کارخانه یا کارگاه

 

6 
مهر و امضا توسط مدیر و مسئول فنی و نصب پروانه در محل 

 قابل رویت 

 

 مسئول فنی/فعالیت  صالحیتکارت  روپایان مرحله صد

 


