
 

 

 ملي پايش محيط كسب و كار كشورمركز  1صفحه  

  راهنماي استفاده از
 (www.G4B.ir)پيشخوان مجوزهاي كشور

 

  

  

    

مای فاده از را   ا
    م وه    

ور   ساما ی  وز وان     پ



 

مركز ملي پايش محيط كسب و كار 2صفحه  

  راهنماي استفاده از
 (www.G4B.ir)پيشخوان مجوزهاي كشور

 هرست مطالب ف

  
  3  ................................................................................................................................................................  مقدمه  -1

  4  .............................................................................................................................................  هياول يهايازمندين  -2

  4  ..................................................................................................................................................  ورود به سامانه  -3

  5  .......................................................................................................................................................  يپنل كاربر  -4

  
   



 

مركز ملي پايش محيط كسب و كار 3صفحه  

  راهنماي استفاده از
 (www.G4B.ir)پيشخوان مجوزهاي كشور

  مقدمه - 1
الكترونيكي است  سامانه 4شامل  چارچوبي يكپارچه )www.G4B.ir( به آدرس پيشخوان ملي مجوزهاي كشور    

هاي حاكميت در بهبود اساسي و مستقل در زمينه تحقق و تامين اهداف و ماموريت  كه هركدام از آنها داراي نقشي
  . اين سامانه ها عبارتند از :باشند محيط كسب و كار كشور مي

 :(سام) سامانه مجوزهاي كشور 
 ت متقاضيان صدور مجوزهاي سامانه دريافت شكايات، انعكاس، پيگيري و رسيدگي به شكايا

 كسب و كار (دادور) 
 هاي بهبود محيط كسب و كار (ياور)مركز فوريت 
  (نما) نقشه ملي استعالمات كشور 

 

تسهيل صدور هيات محترم مقررات زدايي و  27/01/1397مورخ اين مستند در راستاي اجرايي شدن مصوبه 
     شده است. تدوينمتقاضيان درخواست صدور مجوزهاي كشور به منظور دسترسي  مجوزهاي كسب و كار،
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  هاي اوليهنيازمندي -2
  شود:مي پيشنهادموارد ذيل رعايت پيشخوان مجوزهاي كشور به منظور ثبت نام و انجام عمليات در سامانه 

 : مرورگر مورد استفاده از ليست مرورگرهاي زير انتخاب شود 

 Internet Explorer  به باال 11نسخه 

 Mozila  به باال 45نسخه 

 Chorome  به باال  45نسخه 

  براي ارسال مستندات، از فايل هاي با پسوند JPG  ،Zip  و ياPDF  مگابايت استفاده  2با حداكثر حجم
  نماييد.

 كيفيت، نامشخص و ناخوانا پرهيز نماييد.در ارسال تصاوير، از تصاوير بي 

 روز و موثق وارد سامانه شوند.زم انجام شود تا اطالعات صحيح، بهدر ورود اطالعات دقت ال 

  ورود به سامانه -3
مراجعه نماييد. كاربران متقاضي كه نام  www.G4B.irبه منظور دسترسي به  پيشخوان مجوزهاي كشور به آدرس 

ورود به سامانه را  امكاناند، با استفاده از اين اطالعات  فت نمودهكاربري و كلمه عبور را از طريق سامانه پيامكي دريا
- گذر واژه خود را فراموش كرده«خواهند داشت. در صورتيكه كاربر كلمه عبور خود را فراموش كرده باشد، با انتخاب 

را  "ثبت نام" قادر به دريافت كلمه عبور جديد خواهد بود. در غير اينصورت براي دريافت نام كاربري گزينه» ام
  انتخاب و ثبت نام نماييد. 
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  :متقاضي را انتخاب نماييدشخصيت نوع  ،نام در سامانه ثبت به منظور

 شخصيت حقيقي 

o .اين نوع كاربر نياز به اطالعاتي از قبيل كد ملي، تاريخ تولد و شماره تلفن همراه دارد 

 شخصيت حقوقي 

o ،كد ملي مدير عامل و شماره همراه مدير عامل دارد. اين نوع كاربر نياز به ارائه شناسه ملي شركت 

 شخصيت اتباع خارجي 

o .اين نوع كاربر نياز به ارائه كد پاسپورت، كد فراگير اتباع خارجي و شماره همراه دارد 

 شخصيت كارگزاري  
o .اين نوع كاربر نياز به ارائه شناسه ملي شركت، كد ملي مدير عامل و شماره همراه مدير عامل دارد 

  

نام در سامانه شامل بررسي و احراز هويت برخط اطالعات متقاضي با توجه به نوع شخصيت (حقيقي/حقوقي/اتباع  بتث
شناسه ملي و شماره همراه  متعلق به متقاضي اطالعات هويتي ، است كه  باشد. بنابراين الزامي) مي /كارگزاريخارجي

م كاربري و كلمه عبور از طريق سامانه پيامكي براي شما ارسال باشد. پس از تاييد و صحت سنجي، ثبت نام انجام و نا
  مي گردد.

هرمتقاضي تنها يكبار مي تواند در سامانه ثبت نام نمايد در صورتيكه قبال ثبت نام را انجام داده باشيد ديگر قادر به 
 .اييدرا دريافت مي نم "اين كدملي قبال ثبت نام نموده است  "ثبت نام نخواهيد بود و خطاي 

  پنل كاربري -4
  پس از ورود به سامانه مي توانيد از كاركردهاي اصلي پنل شامل :

 صفحه اصلي ]1[

 ثبت و پيگيري مجوز ]2[

 ثبت و پيگيري شكايت ]3[

 ميز مشاوره كسب و كار ]4[

 تماس با مركز ]5[

 مشاهده فعاليت ها  ]6[

 مشاهده پروفايل ]7[
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به تفكيك استفاده نماييد. در صفحه نخست، كاربر مي تواند از كاركردهاي جاري و عملياتي درخواست هاي ارسالي 
  . گرددمند بهرهها سامانههر يك از 

  
 

  


