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آموزش گام به گام مدیریت کاربران 
در 

سامانه جامع هویت دام

ویژه مدیران سازمانی و مدیران عامل شرکت

در . ده استارائه گردی-خانم جمالی –اسالیدهای آموزشی توسط گروه کامپیوتر مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور
تماس حاصل فرمایید02636771768صورت لزوم بروز رسانی یا توضیحات بیشتر با شماره 



یریت ثبت پیمانکار، مامور و مدآشنایی با 
کاربران

هویتجامع در سامانه 

ورود به سامانه با استفاده از نام کاربری

منوی اطالعات عمومی

3مدیریت کاربرانمنوی 



1-گذاریهویتقردادطرفهایسازمانومرکزیبیمهصندوق،مرکزیهایاتحادیه

عبورهکلموکاربریناموشدهتعریفسامانهدرکشوردامنژاداصالحمرکزتوسطبایستی

.نماینددریافت

:نکات قابل توجه در مدیریت کاربران

2-هویتقردادطرفاصلیهایسازمانومرکزیبیمهصندوق،مرکزیهایاتحادیه

نامتدریافبهقادردام،نژاداصالحمرکزبهخوداستانیاصلیمراکزلیستارائهباگذاری

.باشندمیاستانیستادیمدیرانبرایعبوررمزوکاربری

3-ثبتبهاقدامباید،دامهویتجامعسامانهبهورودازپساستانستادیمدیران

برایعبوررمزوکاربرینامتعریفوشهرستاندرخوددادقرارطرفپیمانکاران

.نمایندخودمجموعهزیرپیمانکاران

4-نکارپیماهربرایکهکوبیپالکمامورینپیمانکار،برعالوهبایستیستادیمدیران

.نمایندمعرفیوتعریفدامهویتجامعسامانهدرراکنندمیفعالیت



:یادآوری

وعاملهایبانکاستانی،مرکزی،هایاتحادیهمدیران
درمدانژاداصالحمرکزتوسطقبالمادربیمههایشرکت
مهکلوکاربرینامواندشدهتعریفهویتجامعسامانه

.اندنمودهدریافتعبور
نامهارائوشهرستانپیمانکارانتعریفمرحلهایندرلذا

گیردمیانجامهاآنبهعبوررمزوکاربری



اطالعات آشنایی با ورود 
هویتجامع در سامانه 

سامانه جامع هویت دامدر نوار ابزار و انتخاب لینک مربوط به /http://aibs.irتایپ آدرس -1

در      http://www.aibs.ir:7001/Hoviat/security/login.xhtmlیا تایپ آدرس مستقیم  -2
نوار ابزار

6
سامانه جامع هویت و اصالح نژاد دام کشورهدایت به صفحه اصلی -3

یدتوجه قبل از ورود به سامانه ابتدا نام کاربری و رمز ورود به سامانه را از مسئول مربوطه دریافت نمای-*

http://aibs.ir/
http://www.aibs.ir:7001/Hoviat
http://www.aibs.ir:7001/Hoviat/security/login.xhtml




8
لیک پس از تایپ نام کاربری و پسورد  روی ابزار ورود ک-3

نمایید

اییددر این قسمت نام کاربری را وارد نم-1

اییدسپس در این قسمت پسورد خود را وارد نم-2

با توجه به توضیحات اسالید قبل

:گام اول 
یت کاربر استانی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود در سامانه جامع هو/ ورود مدیر

دام  می باشد



.پس از ورود به صفحه زیر وارد می شوید
تعریف و ثبت پیمانکاران شهرستان و آبادی: گام دوم

.وارد کردن گزینه های دارای ستاره قرمز اجباری می باشد-*

ابتدا از منوی اطالعات عمومی ، اطالعات پیمانکار را انتخاب کنید -1

. ار شویدپس از انتخاب اطالعات پیمانکار، گزینه جدید را انتخاب نمایید تا وارد صفحه ثبت  پیمانک-2



ا وارد ر( مدیر شرکت)نام و مشخصات دقیق پیمانکار -2
کنید و استعالم اطالعات نمایید

ره نام  و نوع شرکت را وارد کنید و سپس ذخی-3
نمایید

ام مجری هویت در این قسمت مشخص می کنید که پیمانکار متعلق به کد
.  و در کدام استان می باشد(  اتحادیه)گذاری 

5209یا 5401یا 5102: به عنوان مثال 

ید کد پستی ده رقمی را مطابق آدرس وارد نمای-1



نام فرد ارائه        پس از ذخیره اطالعات پیمانکار در اسالید قبل، سامانه به صورت خودکار کد پیمانکاری  مشابه وضعیت زیر ب
.   می دهد که بایستی در مراحل ارائه نام کاربری و تعریف مامور مورد استفاده قرار گیرد

.  در کنارکد ملی قابل مشاهده می باشدکد پستی  دقت نمایید که 
احوال را انجام داده و برای پیمانکارانی که قبال ثبت شده اند باید  تنها استعالم ثبت،شناسه یکتای پیمانکار با الزامی شدن 

.  مجدد ذخیره نمایید تا شناسه بروز رسانی شود



س گزینه جدید را ابتدا گزینه مدیریت کاربران را انتخاب نمایید و سپنام کاریری جدید برای تعریف 
انتخاب و به صفحه ورود نمایید

.  اگر درجستجوی نام کاربری خاصی هستید  نام مورد نظر خود را در این قسمت وارد نمایید 

و سپس جستجو را انتخاب نماییدsamaei: مثال



مانکار قرار برای تعریف  محل کار  پیمانکار ، گزینه را در  حالت پی
ت را وارد دهید و کد  پیمانکاری را که توسط سامانه  ارائه شده اس

نمایید

13

ل کد ملی پس از تکمیل اطالعات کاربری، اطالعات شخصی  فرد  شام-1
رار قحالت فعالرا در وضعیتو شماره همراه را  بادقت وارد نمایید و 

.دهید 

ها برای  کاربر مرکزی و مدیریت کاربر تن* .  اکتفا نماییدگروه هویت ها تنها به انتخاب گزینه گروه در قسمت تعریف : نکته

.اییداز انتخاب گزینه مدیریت کاربران برای پیمانکار شخص یا  شهرستان ها اجتناب نم. استانی مجاز می باشد

نام کاربری و رمز عبور مورد نظر خود را وارد نمایید



.  سپس گزینه جدید را انتخاب  نماید

.اقدام نماییدپس از ثبت و  یا ویرایش اطالعات پیمانکار،  نسبت به ثبت  و یا ویرایش مامور پالک کوب

.انتخاب نماییداطالعات عمومی گزینه مامورین را از منو 



یدنمایذخیرهپس از تکمیل اطالعات، 

مانکار در تعریف شود و همزمان نمیتواند برای دو پیبرای یک پیمانکار توجه داشته باشید در حال حاضرمامور تنها می تواند -

. سامانه تعریف گردد

الزامی تعریف مامور پالک کوب و شناسه یکتای مامور  برای ثبت اطالعات هویت دام
.دشناسه یکتا پس از تکمیل اطالعات توسط سیستم ارائه می شو. می باشد

کار در این قسمت تعیین نمایید مامور مورد نظر برای کدام پیمان
.یدفعالیت می کند و  پس از وارد کردن  کد پیمانکار ذخیره نمای

شماره همراه را صحیح وارد نمایید



اطالعات تکمیلی

ویژه
مدیران سازمانی و مدیران عامل شرکتها 

کارشناسان و مامورین ثبت اطالعات 



دامدار

تامین و 
توزیع 
کننده

تولید 
کننده یا 

وارد 
کننده

سامانه  
جامع 

هویت مرکز 
اصالح نژاد

تخصیص 
ردیف 
ثبتی

تولید 
کننده یا 

وارد 
کننده 

تولید 
پالک

ه  تحویل ب
تامین و 
توزیع 
کننده

چرخه درخواست
و 

تحویل پالک

:هویت دام
کد گله دامدار-

گونه دام-
رقمی15شماره ثبت -

تاریخ تولد دام-
جنسیت دام-

بکدملی مامور پالک کو-

17

ع توزیع کننده مرکزی و استانی پالک موظف به ثبت اطالعات توزی
پالک در سامانه جامع هویت بخش انبار پالک هستند
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(  عدد ثابت)کد کشور ایران 364
عدد ثابت 0

52
55تا 50عدد متغییر از 

الک  کد متعلق به اتحادیه و سازمان های توزیع کننده پ
سازمان دامپزشکی50
اتحادیه سراسری دامداران ایران 51
اتحادیه دام عشایری53اتحادیه سراسری صنعت همگام، 52
اتحادیه دام سبک55صندوق بیمه کشاورزی و 54

4
متعلق به کد گونه دام 5تا 1عدد متغیر از 

کد گونه گاومیش2کد گونه گاو ، 1
کد گونه بز 5کد گونه گوسفند، 4کد گونه شتر ، 3



در . ده استارائه گردی-خانم جمالی –اسالیدهای آموزشی توسط گروه کامپیوتر مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور
فرماییدتماس حاصل 02636771768شماره صورت لزوم بروز رسانی یا توضیحات بیشتر با 



1



آموزش گام به گام ورود اطالعات گله و دامدار
در سامانه جامع هویت دام

ویژه کارشناسان و مامورین ثبت اطالعات



اطالعات آشنایی با ورود 
هویتجامع در سامانه 

ورود به سامانه با استفاده از نام کاربری

منوی اطالعات عمومی

منوی هویت

3انتقال اطالعاتمنوی 



اطالعات آشنایی با ورود 
هویتجامع در سامانه 

سامانه جامع هویت دامدر نوار ابزار و انتخاب لینک مربوط به /http://aibs.irتایپ آدرس -1

در      http://www.aibs.ir:7001/Hoviat/security/login.xhtmlیا تایپ آدرس مستقیم  -2
نوار ابزار

4
سامانه جامع هویت و اصالح نژاد دام کشورهدایت به صفحه اصلی -3

یدتوجه قبل از ورود به سامانه ابتدا نام کاربری و رمز ورود به سامانه را از مسئول مربوطه دریافت نمای-*

http://aibs.ir/
http://www.aibs.ir:7001/Hoviat
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6
لیک پس از تایپ نام کاربری و پسورد  روی ابزار ورود ک-3

نمایید

اییددر این قسمت نام کاربری را وارد نم-1

اییدسپس در این قسمت پسورد خود را وارد نم-2



.پس از ورود به صفحه زیر وارد می شوید
.کردن گزینه های دارای ستاره قرمز اجباری می باشدوارد -*

ر سامانه وارد اتحادیه د/ اطالعات پیمانکار و مامور پالک کوب و ثبت قبال توسط شخص مدیر عامل تعاونی : توجه
.  گردیده است

. گله شویدپس از انتخاب اطالعات گله ، گزینه جدید را انتخاب نمایید تا وارد صفحه ثبت-2

ید ابتدا از منوی اطالعات عمومی ، اطالعات گله را انتخاب کن-1



:ی قابل توجه کارشناسان و مامورین هویت گذار

(دگوسفنوبزشتر،گاومیش،گاو،)صنعتیدامداریواحدهای
زاراخودبهمخصوصاپیدمیولوژیککدحتمابایستی

کدازشرایطیهیچتحتوکننددریافتدامپزشکی
دکجویوجست“لینکدرشدهتعبیهاپیدمیولوژیک
.نکننداستفاده“اپیدمیولوزیک



نام  استان، شهرستان و روستای مورد نظر خود را وارد-2
یدکرده و سپس کد را  جستجو ودر قسمت باال وارد کن

د را  نام  استان، شهرستان و بخش و روستای مورد نظر خود را وارد کرده  و سپس ک-3
در باال قسمت کد پستی وارد کنید

یک و کد لینک جستجوی کد اپیدمیولوژ-1
می باشد پستی تنها برای  گله های روستایی

  .
نعتی توجه داشته باشید که گله های دام ص

واقعی ثبت بایستی حتما  با توجه به فعالیت
احد را کد اپیدمیولوژیک مخصوص وشوند 

.از دامپزشکی دریافت کنند

.پس از ورود کد اپیدمیولوژیک استعالم نمایید



شماره پروانه، تاریخ صدور و تاریخ اعتبار را با دقت وارد نمایید: در صورت داشتن پروانه

عالیت تنها مجاز به درصورت سنتی و روستایی بودن گله و انتخاب کد اپیدمیولوژیک روستا و کد پستی روستا  در قسمت نوع ف: توجه 
.می باشیدواحد پرورش دام روستایی: نوع فعالیتانتخاب گزینه 

/ او شیریمزرعه گ“ را بر اساس پروانهانوع فعالیت در صورت صنعتی بودن واحد  و ورود کد اپیدمیولوژیک اختصاصی گله باید 
نتخاب نمود“.....گوسفند داشتی یا 



11
شاورزی را نیز ارائه می با ذخیره اطالعات فوق، سیستم عالوه بر کد گله، شناسه یکتا واحدهای ک: نکته
.  دهد

مل کد پس از تکمیل اطالعات زیر واحد، اطالعات شخصی دامدار  شا-1
.  یدملی و تاریخ تولد را  بادقت وارد نمایید و سپس استعالم کن

نیددر پایان تکمیل بخش های فوق، ذخیره ک



.  دگزینه هویت را انتخاب  نمای

.  سپس گزینه جدید را انتخاب  نماید

.  اییددام اقدام نمثبت اطالعات هویت پس از ثبت اطالعات دامدار و اخذ کد گله برای 

ردید، در صورتی که برای ثبت اطالعات هویت پیام خطای شناسه مامور را وارد نمایید مشاهده ک
.  مایندابتدا اطالعات پیمانکار و سپس اطالعات مامور باید ویرایش گردد تا شناسه دریافت ن



.  پس از انتخاب گزینه جدید وارد صفحه زیر می شوید
.وارد کردن گزینه های دارای ستاره قرمز اجباری می باشد

.نماییدبر اساس دامی که برای آن پالک نصب کرده اید اطالعات را برای هر دام به طور مجزا همانند تصویر تکمیل-

یدنمایذخیرهپس از تکمیل اطالعات، 

نوع فعالیت  در بخش با توجه به 
زرعه می تواند  روستایی ، ماطالعات گله 
.  باشد.... گاوشیری یا 



.  ذیر می باشدامکان انتقال گروهی اطالعات هویت دام از طریق بارگذاری فایل اکسل نیز امکان پ

.باال گردیدابتدا به قسمت انتقال داده هویت وارد شوید و گزینه جدید را انتخاب نمایید تا وارد صفحه-1
. از لینک هویت دام، فایل اکسل را دریافت نموده و در کامپیوتر ذخیره نمایید-2

1

2



.میل گردداطالعات خواسته شده در فایل اکسل همه اجباری بوده و باید به طور کامل تک-3
. ، مطابق زیر ذخیره نماییدCSVپس از تکمیل، فایل را به فرمت -4
. خواهد بود5فرمت صحیح همانند تصویر -5

3

4

5



فایل تهیه شده را از این قسمت بارگذاری نمایید

ا به زیر پس از بارگذاری فایل، انتقال داده هویت را انتخاب کنید تا داده ه
.  صفحه انتقال داده شود

نید تا پس از اطمینان از صحت داده ها ، انتقال به جدول اصلی را انتخاب ک
.  داده ها به طور کامل به صفحه هویت انتقال داده شود

6

7

8



اطالعات تکمیلی

ت ویژه کارشناسان و مامورین ثبت اطالعا
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سازمان دامپزشکی50
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4
متعلق به کد گونه دام 5تا 1عدد متغییر از 
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