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 .1مقدمه
از آنجا که قبال واحدها در هر کدام از سامانه های مختلف مانند دامپزشکی ،بیمه ،سوخت و یا حمل بصورت
جداگانه دارای کد یکتایی بودند لذا قرار شد که واحد ها در کل سامانه ها فقط دارای یک کدیکتا به نام شناسه
یکتای کشاورزی باشند که مالک واحد باید بر نگهداری آن کد حفظ و حراست نماید زیرا شناسه یکتای کشاورزی
واحد ،همانند کد ملی شخص است که بدان شناسایی می گردد.
اغلب واحدها شناسه یکتای کشاورزی را از سماصط دریافت می کنند ولی برخی از واحدها که جدیدا تاسیس
شده اند زمان دریافت کد اپیدمیولوژیک از دامپزشکی ،شناسه یکتای کشاورزی را نیز دریافت می کنند که در این
صورت باید این شناسه را در سماصط ثبت نمایند.
پس از اینکه اطالعات واحد توسط کاربر عمومی در سماصط ثبت شد و مراحل تاییدات آن انجام گردید ،نوبت
دریافت شناسه یکتای کشاورزی می باشد که نحوه دریافت آن در سماصط در ادامه سند شرح داده شده است.

 .2دریافت شناسه یکتای کشاورزی
کاربر عمومی پس از ثبت کامل اطالعات واحد و پس از اینکه مراحل تاییدات به درستی انجام شد برای دریافت
شناسه یکتا باید به روش زیر عمل نماید :
 .1کاربر در منوی اصلی سیستم ،مسیر « میزکار /بررسی صحت اطالعات واحد » را مطابق شکل زیر انتخاب
می کند:

 .1سیستم فرم «بررسی صحت اطالعات واحد» را مطابق شکل زیر به کاربر نمایش می دهد:

برای دریافت شناسه یکتا در حالیکه همه اطالعات واحد قبال درست وارد شده باشد دو حالت زیر ممکن
است رخ دهد:
 .1دریافت کد یکتای کشاورزی (برای اولین بار)
 .2برای واحد مورد نظر قبال در سامانه های دیگر (مانند دامپزشکی) شناسه یکتا صادر شده است.

حالت شماره یک:
کاربر باید همانطور که در شکل زیر با پیکان قرمز مشخص شده روی دکمه «دریافت کد یکتای
کشاورزی» کلیک کند:

پس از کلیک بر روی دکمه«دریافت کد یکتای کشاورزی» سیستم شناسه یکتای واحد مورد نظر را مطابق
شکل زیر به کاربر نمایش می دهد و عملیات به پایان می رسد:

حالت شماره :2
کاربر مطابق شکل زیر باید روی گزینه «ثبت کد یکتای کشاورزی دریافت شده از سامانه های دیگر» کلیک
نماید:

با کلیک کاربر روی گزینه «ثبت کد یکتای کشاورزی دریافت شده از سامانه های دیگر» سیستم فرم «ثبت کد
یکتای کشاورزی» را مطابق شکل زیر نمایش می دهد:

در صورتی که واحد مورد نظر در سامانه های دیگر داری شناسه یکتا باشد سیستم در فرم فوق مقدار شناسه
را نمایش می دهد در غیر این صورت کاربر شناسه یکتای کشاورزی را وارد می کند و روی دکمه
«اعتبارسنجی» کلیک می کند .در صورتی که شناسه وارد شده معتبر نباشد سیستم پیغام خطا می دهد و
اگر شناسه یکتای واحد دیگری را وارد کند سیستم پیغام «شناسه یکتای وارد شده قبال برای واحد دیگری
ثبت شده است» را به کاربر نمایش داده

می دهد و عملیات متوقف می گردد.

در صورتی که در اطالعات دریافتی نسبت به اطالعات ثبت شده در سماصط مغایرتی وجود داشته باشد،
سیستم فرم زیر را نمایش می دهد:

در فرم فوق پیغام خطای زیر نمایش داده شده است که کاربر با توجه به مواردی که در پیغام مذکور آورده
شده ،می تواند نسبت به اصالح اطالعات اقدام نماید:
« بعلت وجود مغایرت در اطالعات دریافتی با اطالعات ثبت شده در سامانه سماصط ،امکان ثبت شناسه یکتای
کشاورزی وارد شده برای این واحد مقدور نیست .در صورت اطمینان از اینکه شناسه یکتای وارد شده متعلق به
واحد شماست ،از طریق موارد زیر اقدام به اصالح مغایرت ها نمایید.












کد اپیدمیولوژیک مغایرت دارد ،از طریق دکمه 'ویرایش کد اپیدمیولوژیک' در فرم 'بررسی صحت
اطالعات واحد' جهت اصالح آن اقدام نمایید.
کد پستی مغایرت دارد ،از طریق دکمه 'ویرایش کد پستی' در فرم 'بررسی صحت اطالعات واحد' جهت
اصالح آن اقدام نمایید.
استان مغایرت دارد ،از طریق دکمه 'ویرایش کد اپیدمیولوژیک' در فرم 'بررسی صحت اطالعات واحد'
جهت اصالح آن اقدام نمایید.
شهر مغایرت دارد ،از طریق دکمه 'ویرایش کد اپیدمیولوژیک' در فرم 'بررسی صحت اطالعات واحد'
جهت اصالح آن اقدام نمایید.
ظرفیت مغایرت دارد ،از طریق 'فرم ثبت درخواست بروزرسانی پروانه' جهت اصالح آن اقدام نمایید
اطالعات مالک مغایرت دارد ،از طریق فرم 'بروزرسانی مالک/مستاجر' اقدام نمایید
اطالعات مالک مغایرت دارد ،از طریق فرم 'بروزرسانی مالک/مستاجر' اقدام نمایید »

همچنین در این فرم در ذیل پیغام فوق ،در جدولی مغایرت های اطالعاتی موجود به رنگ قرمز در قالب
ستون های «اطالعات واحد سماصط» و «اطالعات دریافتی» مطابق شکل زیر نمایش داده شده است که
کاربر با مشاهده مغایرت ها باید بر اساس دستورالعملی که در پیغام فوق آورده شده ،مغایرت ها را اصالح
نماید تا بتواند کد یکتای کشاورزی دریافت نماید.
توجه :در صورتی که اغلب اطالعات نمایش داده شده در ستون «اطالعات دریافتی» حتی کد اپیدمیولوژیک آن
با اطالعات واحد مورد نظر متفاوت باشد کاربر باید تشخیص دهد که کل اطالعات نمایش داده شده در ستون
اطالعات دریافتی ،متعلق به واحد دیگری است و نباید اطالعات واحد خود را بر آن اساس اصالح نماید.

در صورتی که شناسه یکتای وارد شده در فرم «ثبت کد یکتای کشاورزی» صحیح باشد و پیغامی مبنی بر
مغایرت مشاهده نشود ،سیستم همان کد را در سماصط برای واحد مورد نظر درج می نماید.

