
 راهنمای استفاده از سامانه اشتراک پذیری خانگی، تجاری و عمومی

 

 مرورگر  استفاده از این سامانه بایستی از برایInternet Explorer  یا باالتر استفاده نمایید. 01ورژن 

  قبل از استفاده سامانه بایستی تنظیمات مرور گرInternet Explorer :را طبق مراحل زیر انجام دهید 

در سربرگ باز كلیك كرده و  Resetروی دكمه   Advancedرا انتخاب می كنیم و در سربرگ   ToolsInternet Optionابتدا از گزینه 

 شده جدید مطابق تصویر عمل نمایید :

 

 
 

كلیك كرده و در پنجره ی باز شده  View filesدر سربرگ جدید روی دكمه ی كلیك كرده و  Settingروی دكمه   Generalسربرگ  سپس در

 سیستم(: cash)برای خالی كردن كنید   Delete( و سپس Ctrl+Aكلیه فایل ها را انتخاب كرده )

 

 
 

مراحل دوم تنظیمات را مطابق با تصاویر زیر  شوید و  صفحه اشتراک پذیری شركت گاز استان گلستان وارد ومرورگر خود را ببندید و دوباره باز كنید 

 انجام دهید:

 



 نمایید.كلیك  Use Currentروی دكمه   Generalرا انتخاب می كنیم و در سربرگ   ToolsInternet Optionاز گزینه  ابتدا 

 

 
 

مربوط به  DNSبا  IPكلیك كرده و  Sitesروی دكمه   Securityرا انتخاب می كنیم و در سربرگ   ToolsInternet Optionابتدا از گزینه 

 …Custom levelو در انتها روی دكمه ی  (را وارد نمایید 2.179.254.211آی پی: ). را مطابق شكل زیر اضافه می كنیم سامانه اشتراک پذیری

 كلیك نمایید:

 

 
 

 
 
 
 



 :)مانند شكل( تغییر می دهیم Enableدر این پنجره گزینه های زیر را به حالت 

 
 

 Download signed ActiveX controls 
 Download Unsigned ActiveX controls 

 
 

 
 Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting 

 

 
 

 Automatic prompting for file download (در صورت وجود) 

 Access data sources across domains 

 
 

 تغییر می دهیم. Disableهمچنین گزینه زیر را در این پنجره به حالت 

 Use Pop-up Blocker 
 

 



 

 :تیك نداشته باشد گزینه ی انتخاب شده در تصویر زیر  Privacyس در سربرگ سپ

 

 
 

 

  كنیدجهت ورود به سامانه مرحل زیر را طی: 

o پس از ورود به وبسایت شركت گاز استان گلستان(http://www.nigc-golestan.ir/)  از منوی سمت چپ بر روی آیكن

 سامانه اشتراک پذیری واحدهای مسكونی، صنعتی و عمومی كلیك نمایید.

o و برای بررسی درخواستهای رسیده از  راست )ویژه مشتركین(برای ثبت درخواست اشتراک جدید از آیكن سمت  ،در پنجره باز شده

 استفاده نمایید. (ویژه مشتركینچپ )سمت  آیكن

 

o .در صفحه جدید نام كاربری و رمز عبوری را كه در اختیار شما قرار داده شده را وارد نمایید 

 

  



 ثبت درخواست اشتراک
 

شناسایی  در فرایند ثبت نام مدارکابتدا بایستی برای هر متقاضی ثبت نام در سامانه انجام گیرد.  جهت ثبت درخواست اشتراک)خانگی/عمومی/تجاری(
امحدود که متقاضی می تواند با این شناسه به تعداد ن تولید می گرددپس از ثبت نام یک شناسه ورود و رمز عبور متقاضی در سیستم ثبت می شود و 

 درخواست ثبت نماید. 

 ثبت نام در سامانه مشترکین شرکت گاز استان گلستان  -1

  را از بخش ورود اطالعات تکمیل نمایید.  "ثبت نام در سامانه مشترکین شرکت گاز استان گلستان"ابتدا فرم  1جهت ثبت نام مطابق با تصوویر
 این تصویر پس از تکمیل تمامی فیلدها روی دکمه ثبت و ادامه کلیک نمایید.  2طبق بخش 

 
 1  تصویر

  کلیک نمایید.  "تایید نهایی"روی  1بخش  -2جهت تایید نهایی ثبت نام مطابق تصویر 

  ،( 2بخش-2در اختیار شما قرار خواهد گرفت. )تصویر "رمزعبور"و  "شناسه ورود"در صورتیکه ثبت نام شما در سامانه با موفقیت انجام شود 

   ( به شما هشدار خواهد داد و از ثبت نام مجدد شما جلوگیری به 3بخش-2باشوید، سیستم مطابق با )تصویردر صوورتیکه شوما پیش از این در این سوامانه ثبت نام نمود
 عمل خواهد آمد. 



 
 2  تصویر

 
 د. شود اقدام نماین، دفاتر پیشخوان می توانند نسبت به ثبت درخواست خانگی، عمومی و تجاری که در ادامه شرح داد  میپس از ثبت نام متقاضی

 

نمایید فقط شامل عدد و یا توجه: در کلیه مراحل ثبت نام و ثبت درخواست، نام مدارکی را ارسال می

 .و از حروف فارسی استفاده نکنید حروف التین باشد
  



 

 ورود به سامانه مشترکین و ثبت درخواست )درخواست اشتراک خانگی، عمومی و تجاری(  -2

  نمایید. را اجرا می "ورود به سامانه مشترکین"( به بخش مشاهد  گزارش مراجعه نمود  و گزارش 1بخش -3شمار  )مطابق با تصویر 

  ا وارد نمایید و سپس روی دکمه اجرای گزارش کلیک نمایید. خود ر "رمز عبور"و  "شناسه ورود"( 2بخش  -3)شمار  مطابق با تصویر 

 3بایست مطابق با تصویر )شمار  ها میشود و جهت ثبت و پیگیری درخواستپس از اجرای موفق گزارش مشخصات اولیه شما نمایش داد  می 
 دام نمایید. اق 4( با کلیک روی لینک مربوطه وارد پنل مشترکین شد  و مطابق با تصویر شمار  3بخش -

 
 3  تصویر

  



 ها ثبت و پیگیری درخواست -3

 روی  (2بخش-4های اشوتراک خانگی و یا عمومی تجاری مطابق با تصویر )شمار  برای ثبت درخواسوت جدید مربو  به هر یک از درخواسوت

 کلیک نمایید و با لود شدن فرم مربوطه تمامی فیلدهای مورد نیاز را تکمیل نمود  و روی دکمه ارسال به سازمان کلیک نمایید.  

 
 4  تصویر

  کلیک نمایید و  در فرم  ( درخواست مورد نظر را یافته و در سطر مربوطه روی 2بخش-4جهت پیگیری درخواسوت مطابق با تصویر )شمار
 مربوطه به بخش پیگیری مراجعه نمایید. 

 
 
 
 
 



 یافتن رمز عبور متقاضی ثبت نام شده: -4

 مراحل زیر می توانید رمز عبور را مشاهد  نمایید: کمکاگر متقاضی رمز عبور خود را فراموش کرد با 
را کلیک کنید تا فرم زیر نمایان شود. در این فرم متن  "مدارک ایجاد شود  توس  شما"ابتدا روی جسوتجو کلیک کنید، سوپس از منو راسوت گزینه 

  ظاهر شد روی آن کلیک کنید. "ثبت نام در سامانه مشترکین شرکت گاز استان گلستان"را تایپ کنید، وقتی گزینه  "ثبت نام"

 

 
 

 شد  بعدی طبق شکل زیر شمار  ملی فرد مورد نظر را تایپ کنید تا رمز عبور نمایش داد  شود.در فرم ظاهر 
 

 

 

 

  



 بررسی درخواستهای رسیده

 بررسی اولیه درخواست   -1

 های اشووتراک خانگی و عمومی و تجاری را به تیکیک پس از آنکه وارد کارتابل خود شوودید، به بخش کارتابل وار  رجون نمود  و درخواسووت

 نمایید. مشاهد  می

 نتیجه " 1های مختلف مطابق تصووویرررسووی آیتمجهت بررسووی اولیه درخواسووت روی شوومار  مدرک کلیک نمود  و پس از باز شوودن فرم و ب

 کلیک نمایید.  "ادامه فرآیند"روی دکمه  نمایید سپسمیدرخواست را مشخص  "یبررس

 

 5  تصویر
 های ارسوالی از سومت شوهروند نیاز به اصوالح و ویرایش داشوته باشود، نتیجه بررسوی را اصالح و ویرایش انتخاد نمایید و در صوورتیکه آیتم

امی که در با این عمل از طریق پیغتوضیحات مورد نیاز را نیز در باکس توضیحات یاداشت نمایید و سپس روی دکمه ادامه فرآیند کلیک نمایید. 

 شود که درخواست شما نیاز به ویرایش دارد. فرم بخش پیگیری قابل رویت است، به شهروند اطالن داد  میپایین 

  ماند. میتا زمانیکه ویرایش توس  شهروند صورت پذیرد این فرم در کارتابل شما باقی 

  شود. اد  میبه شما هشدار د 2در صورتیکه شهروند ویرایش را انجام دهد از طریق پیغامی مطابق تصویر 

 

 6  تصویر



 انجام محاسبات  -2

  .در این مرحله محاسبات هزینه انشعاد و شناسه پرداخت در صورت تایید درخواست فیلدهای موجود در باکس انجام محاسبات را تکمیل نمایید

نمایید به شهروند جهت پرداخت هزینه اطالن پیگیری مشاهد  میبه صوورت اتوماتیک انجام خواهد شود و طی پیغامی که در پایین فرم بخش 

 (3رسانی خواهد شد.  )تصویر

 

 

 7  تصویر

 ماند.فرم تا زمانیکه واریز هزینه توس  شهروند انجام شود، در کارتابل شما باقی می 

  از طریق پیغامی به شما هشدار داد  خواهد شد.  2پس از واریز هزینه توس  شهروند مانند تصویر 

 اختصاص شماره پرونده و تایید واریز هزینه  -3

 کلیک نمایید. با این عمل به این درخواست یک شمار  پروند   "ایجاد شمار  پروند "بایست روی دکمه پس از واریز هزینه توسو  شوهروند می

 (1بخش-4شود. )تصویرموجود در فرم نمایش داد  می "شمار  پروند "شود در فیلد صاص داد  میاخت

  پس از اختصواص شومار  پروند  به درخواسوت، وضوعیت پرداخت برقراری انشوعاد را مشوخص نمایید. )در صورتیکه نیاز به واریز هزینه ما به

 (2بخش-4تیاوت را نیز مشخص نمایید( )تصویرالتیاوت وجود داشته باشد، وضعیت پرداخت هزینه مابه ال

 ت خدر صوورتیکه واریز هزینه به درسوتی انجام نشد  باشد و یا اطالعاتی ارسالی از سمت شهروند نیاز به ویرایش داشته باشد، فیلد وضعیت پردا

یرایش توس  شهروند انجام شود. اما در را اصالح و ویرایش انتخاد نمایید تا و "وضعیت درخواست"پرداخت نشد  است و"برقراری انشوعاد را 

 انتخاد نمایید و سپس روی دکمه ادامه فرآیند کلیک نمایید.  "تایید"صورت تایید واریز وضعیت درخواست را 

 باشند. هایی که از پرداخت هزینه معاف هستند، فاقد مرحله واریز و تایید واریز میالزم به ذکر است درخواست 

 گردد. رسانی میص شمار  پروند  و تایید واریز طی پیغامی جهت ارسال اصل مدارک به شهروند اطالندر نهایت پس از اختصا 

 



 
 8  تصویر  

 تعیین وضعیت اصل مدارک  -4

 (5)تصویرشود. پس از تایید وضعیت اصل مدارک و ادامه فرآیند فرم درخواست به واحد نصب انشعابات و تجهیزات ارجان داد  می 

 
 9  تصویر

 واحد نصب انشعابات و تجهیزات -5

 های موجود در این بخش را تکمیل نیز پس از دریافت فرم درخواست و انجام عملیات نصب تمامی آیتم واحد نصب انشعابات و تجهیزات

 شود.نمایند و با کلیک روی دکمه ادامه فرآیند فرم مجدد به امور مشترکین شهرستان ارجان داد  میمی

 نماید. در این مرحله امور مشترکین )مرحله نهایی( شمار  اشتراک مربوطه را در فرم درج می 

 

 
 


