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 مقدمه -1

ست ا الکترونیکی  سامانه 4شامل  چارچوبی یکپارچه (www.G4B.ir) به آدرس پیشخوان ملی مجوزهاي كشور    

در بهبود  هاي حاكمیتاساسی و مستقل در زمینه تحقق و تامین اهداف و ماموریت كه هركدام از آنها داراي نقشی

 . این سامانه ها عبارتند از :باشندمحیط كسب و كار كشور می

 )سامانه مجوزهای کشور )سام 

 های سامانه دریافت شکایات، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز

 کسب و کار )دادور( 

  کسب و کار )یاور(میز مشاوره 

 ( نقشه ملی استعالمات کشور )نما 

 
سب و کار شاوره ک شاوری میز م سط م شفاف و رایگان به ذینفعان تو صریح،  سخگویی  شاوره و پا ن متخصص، متعهد و با ارایه م

سرمایهتجربه در حوزهبا سرمایه،  سایر حوزه گذاری داخلی و خارجی بانک وهای مالیاتی، گمرک، بازار بورس و  های مرتبط بیمه و 

  سببازی شببده اسبب  تاپیاده ،فناوری اطالعات و ارتباطات در قالب سببامانه ای برخط و یارار هبا کسببب و کار به کمک ابزار 

 .االن اقتصادی را فراهم نمایدزمینه های  بهبود محیط کسب و کار و تسهیل امور برای فع

، و مشاورین ویژه كاربران استانداري "میز مشاوره كسب وكارراهنماي پنل كاربران "هدف از سند حاضر تحت عنوان 

 باشد.می یاوركاربري تحت وب سامانه  پنلارائه راهنماي الزم براي انجام عملیات با 
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 های اولیهنیازمندی -2

 انجام عملیات در سامانه موارد ذیل رعایت شود: ورود و به منظور 

 : مرورگر مورد استفاده از لیست مرورگرهاي زیر انتخاب شود 

 Internet Explorer  به باال 11نسخه 

 Mozila  به باال 45نسخه 

 Chorome  به باال  45نسخه 

  براي ارسال مستندات، از فایل هاي با پسوند JPG  ،Zip  و یاPDF  ستفاده امگابایت  2با حداكثر حجم

 نمایید.

 كیفیت، نامشخص و ناخوانا پرهیز نمایید.در ارسال تصاویر، از تصاویر بی 

 روز و موثق وارد سامانه شوند.اطالعات دقت الزم انجام شود تا اطالعات صحیح، به در ورود 

 كاربری پنل -3

هاي تابعه نام هاي اجرایی و سازمانبراي هر یك از كاربران سازمانی در دستگاهپیشخوان مجوزهاي كشور سامانه در 

ها به هاي بعمل آمده با استانداريه هماهنگیه است. با توجه بفرد در نظر گرفته شدكاربري و كلمه عبور منحصر به

ها پنل كاربري شامل براي هر یك از استانداري ،منظور پاسخ و ارجاع درخواست هاي متقاضیان به متخصصین مرتبط

منحصر بفرد توسط راهبر سامانه تعریف شده است، نام كاربري و كلمه عبور تولید شده توسط نام كاربري و كلمه عبور 

 از طریقسامانه به منظور دسترسی به گیرد. كاربران می توانند پیامکی در اختیار كاربر دستگاه اجرایی قرار میسامانه 

 .شوندوارد  B.ir4www.Gآدرس 

 عبارتند از: كاربري پنلكاركردهاي اصلی 

 صفحه اصلی [1]

 مدیریت شکایات [2]

 میز مشاوره كسب و كار [3]

 نیاز یا مشکلاعالم  [4]

 مدیریت كاربران [5]

 مشاهده پروفایل [6]

[7] BizChat    

http://www.g4b.ir/
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 صفحه نخست كاربری -1-3

هاي به سامانه با توجهكاركردهاي جاري و عملیاتی سیستم از می تواند كاربر انه در صفحه اصلی، پس از ورود به سام

 مند گردد. قابل دسترس بهره

 

 میز مشاوره كسب و كار -2-3

ر به لیستی از كاربدر این بخش را انتخاب نمایید.  "میز مشاوره كسب و كار"به منظور مشاوره از منوي اصلی گزینه 

مشاهده  با اطالعاتی شامل شماره پیگیري، عنوان پرسش، تاریخ ارسال، آخرین وضعیت وهاي درخواست شده پرسش

ات مرتبط با انجام عملی به منظور. كاربر می تواند از لیست، پرسش مربوطه را جستجو و دسترسی داردجزییات پرسش 

  را انتخاب نماید. "مشاهده"مشاور دكمه یا ارجاع به  وپاسخ شامل مشاوره 
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 "مشاورین هايپاسخ"و همچنین كلیه  "جزییات ارجاعات"، "اطالعات مشاوره" ،مشاهدهجزییات به صفحه  ورودپس از 

تاریخ  ل دسترسی است. الزم به ذكر است مشخصات هویتی مشاور، موقعیت جغرافیایی، گروه مشاوره، زمان وقاب

ورد نظر را تشریح ممنظور ثبت پاسخ، كاربر استانداري در بخش شرح پیام پاسخ به باشد. ل مشاهده میبقانیز دهی پاسخ

  می شود. شده بصورت اتوماتیك به كارتابل متقاضی ارجاع داده ثبت . پاسخِو سپس دكمه ثبت پاسخ را انتخاب می نماید

 

هاي لیه گروهكرا انتخاب نماید. در این قسمت  "مشاور ارجاع"، كاربر می تواند گزینه مشاورین در صورت ارجاع به

بر ارهاي اجرایی و یا بخش خصوصی در استان در دسترس كب به دستگاهمشاورین منتسمشاوره تخصصی، اعم از 

ده است. كاربر ششود در هر گروه یك یا چند مشاور ثبت میگیرد. همانگونه كه در تصویر مشاهده استانداري قرار می

به مشاوري یك یا  را انتخاب نماید. الزم به ذكر است در صورتی كهمرتبط  مشاور یا مشاورین ،می تواند بر اساس نیاز

 پذیر است.بار امکان به این مشاور فقط یك چند حوزه تخصصی اختصاص داده شده باشد ارجاع
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ین با دریافت پیامك در این حالت مشاور را انتخاب نماید." تایید"پس از انتخاب دقیق مشاورین، كاربر می تواند گزینه 

 شوند.از ارسال پرسش مرتبط، مطلع می

شوند. رد سامانه میكاربري و كلمه عبور وابه منظور پاسخ به پرسش، مشاورین پس از دریافت پیامك ارجاع، از طریق نام 

فحه صدر لیست مشاوره كسب و كار، مشاور می تواند از طریق جستجوي پرسش مطرح شده از ستون مشاهده وارد 

بوطه را ضمیمه در صورت نیاز مدرک، سند یا فایل مرجزییات مشاوره شده و در بخش ثبت پاسخ، شرح پیام را تکمیل و 

 را انتخاب نماید. "ثبت پاسخ"و دكمه 

 

زامی است كه هاي اجرایی، البه منظور افزایش كیفیت مشاوره و ارزیابی نحوه پاسخگویی دستگاهالزم به ذكر است 

نمایند. امتیاز داده  ستاره امتیازدهی 5تا حداكثر  1متقاضیان با توجه به میزان رضایت از مشاوره انجام شده به میزان 

 دسترس كاربر قرار می گیرد.شده براي هر پاسخ در 
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كشور با  هاي تعریف شده در پیشخوان مجوزهايكه همزمان با اجرایی شدن سامانههاییترین فعالیتیکی از اثربخش

ستره گهاي اجرایی و متقاضیان( در موفقیت به انجام رسیده است، شناسایی و ثبت ذینفعان )حاكمیت، دستگاه

 اند.باشدكه در تعاملی چند سویه، شبکه ارتباطی  نظام مجوزدهی كشور را تشکیل دادهمی جغرافیایی كشور

ده، طراحی و شمند شبکه ایجاد بر این اساس و به منظور مدیریت یکپارچه اطالع رسانی، توانمندسازي و توسعه نظام

نصب نرم افزار  سامانه بدون نیاز بهپیاده سازي پیام رسان سفارشی براي پیشخوان مجوزهاي كشور به عنوان بخشی از 

 برداري رسیده است.عملیاتی و به بهره BizChatمجزا با نام 
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ها و نوع ذینفعان، و هاي كاربري)ایجاد به تفکیك استاناین پیام رسان شامل امکاناتی همچون، مدیریت برخط گروه

 باشد.صویر و اسناد و ...( میامکان تعامل دو سویه( و مدیریت بر خط محتوا ) امکان ارسال متن، ت

كاربر می تواند متن پیام خود را در  ،پس از ورودرا انتخاب نمایید.  BizChatرسان گزینه به منظور دسترسی به پیام

این پیام در اختیار سایر كاربران گروه قرار می گیرد  ،را انتخاب نماید. پس از تایید "تایید"كادر مربوطه وارد و دكمه 

 پاسخ دهی توسط آنها نیز وجود دارد. كه امکان

 

یی كه توسط هاپیامالزم به ذكر است كه كاربران به كلیه پیام هاي گروه دسترسی دارند و امکان دسترسی به 

  جدید ایجاد شده است.پیام هاي با تفکیك پیام هاي قبلی از این امکان  نیز وجود دارد كه "مشاهده نشده"كاربر
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دكمه  فشردنكه با در گروه می باشد ضمیمه نمودن فایل، سند و یا تصویر  BizChatاز امکانات دیگر پیام رسان 

قابل دسترسی است. الزم به ذكر است دریافت فایل توسط سایر كاربران، با انتخاب فایل مربوطه و دانلود  "انتخاب فایل"

 آن امکان پذیر می باشد. 

 

 

 


