احراز هویت از طریق برنامه آی سیگنال
ابتدا از طریق لینک  kmsco.isignal.irوارد احراز هویت الکترونیک سجام شده و در قسمت آبی رنگ انجام احراز هویت وارد
شده و مراحل احراز را آغازمی کنیم .برای وارد شدن با گوشی های اندروید یا از طریق کامپیوتر ،حتما از مرورگر  chromeو
برای گوشی های آیفون از مرورگر  safariاستفاده شود زیرا سیستم در صورت عدم استفاده از این نرم افزار ها با خطا مواجه می
شود .نکته دیگر آنکه در زمان استفاده از مرورگرهای مورد نظر برای وارد شدن به برنامه احراز هویت باید  vpnدستگاه یا
کام پیوتر خاموش باشد یا اینکه دوربین گوشی استفاده شده برای این کار سالم باشد .برای احراز هویت و استفاده ازین برنامه باید قبال
در سامانه سجام به نشانی sejam.irمشتری اطالعات خود را ثبت کرده باشد و کد 10رقمی پیگیری سجام را دریافت نموده باشد.

1

که بروز خطا به شکل زیر در سیستم مشاهده می شود که علل آن ممکن است استفاده از  vpnیا استفاده از مرورگرهای دیگرباشد.

2

در مرحله بعد اطالعات خواسته شده که عبارتند از شماره همراه ثبت نام شونده و تکمیل عبارت امنیتی است که توسط شخص پر می
شود.

3

بعد از تکمیل اطالعات در مرحله قبل چند ثانیه بعد کد تایید ارسال می شود که مطابق شکل پایین در قسمت های مورد نظر وارد نموده
و به مرحله بعد وارد می شویم.

4

در مرحله بعد اطالعات خواسته شده را به ترتیب شکل زیر به دقت کامل نموده تا از بروز خطا در نحوه احراز جلوگیری شود.

5

همان طور که در شکل زیر که مربوط به ادامه تصویر باالست مشاهده می شود شرایط استفاده برای استفاده ازین برنامه برای افراد
باالی 18سال و افرادی است که کدملی معتبر دارند.با زدن گزینه داخل مربع شما اطالعات و شرایط و قوانین احراز هویت الکترونیک
را قبول می نمایید تا بتوانید به مراحله بعد وراد شوید.
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