راهنمای مراکز خدمات فنی متقاضی انجام تبدیل خودرو به گازسوز و صدورگواهی سالمت

متقاضی محترم در نظر داشته باشید که برای صدور گواهی سالمت،
حتما باید از اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته،
پروانه کسب در رسته «خدمات فنی» دریافت کرده باشید و تمامی
مراحل زیر را بطور کامل و درست انجام دهید.
 .1دریافت پروانه کسب در رسته خدمات فنی از اتحادیه

 .4.1پس از انجام تمام مراحل قبلی ،الزم است نام کاربری و رمز
عبور جهت ورود به بخش همکاران سامانه  irngv.irرا از
مسئول مربوطه دریافت کنید .بدین منظور می توانید با داخلی
 772تماس بگیرید .البته نام کاربری و رمز از طریق سامانه
 bpmsاتحادیه نیز برای شما ارسال خواهد شد.

کشوری سوخت های جایگزین
 .1.1اگر قبال از اتحادیه پروانه کسب دریافت کرده اید حتما دقت
کنید که از تاریخ انقضا پروانه کسب تان نگذشته باشد .در غیر
اینصورت حتی با انجام تمام مراحل بعدی نیز امکان فعال سازی
مرکز جهت صدور گواهی سالمت وجود ندارد.
 .1.2اگر تاریخ انقضا پروانه کسب گذشته است و یا در حال
منقضی شدن است ،حتما قبل از طی مراحل بعدی نسبت به
تمدید پروانه کسب اقدام نمایید.

 .2دریافت کدمرکز خدمات و مشاهده ناا مرکاز خادمات در
سااایت اتحادیااه در مرااز مراکااز متاااز خاادمات
فنی()altfuel.ir
 .2.1پس از دریافت پروانه کسب ،اطمینان حاصل کنید که کد و
نام مرکزتان در بخش "مراکز مجاز خدمات فنی” در سایت
اتحادیه به نشانی  www.altfuel.irموجود باشد.

 .3تسویه مالی و دریافت تاییدیه از واحد مالی جهت اتصال مه
سامانه irngv
 .3.1حتما پس از تسویه مالی اطمینان حاصل کنید که تسویه
مالی شما در سامانه ثبت شده باشد .برای اینکار میتوانید با
اتحادیه داخلی  776تماس بگیرید.

 .4دریافت نا کارمری و رمز عبور مرکز خدمات جهت استفاده
از سامانه irngv

 .5انعقاد قرارداد ما یکی از شرکت های مازرسی دارای تاییدیه
استاندارد ،جهت ترصیص و استقرار مازرس در مرکز
خدمات
 .5.1در این مرحله باید با یکی از شرکتهای بازرسی مورد تایید
سازمان ملی استاندارد که برای صدور گواهی سالمت با اتحادیه
همکاری دارند ،قرارداد متعقد نمایید .پس از عقد قرارداد،
شرکت بازرسی درخواست تخصیص بازرس را به اتحادیه ارسال
می کند؛ در صورتی که تمامی مراحل قبل را انجام داده باشید،
اتحادیه حداکثر ظرف پنج روز کاری نام کاربری و رمز عبور
بازرس را برای شرکت بازرسی ارسال خواهد کرد.
 .5.2اگر در زمان مقرر نام کاربری و رمز عبور به بازرس تخصیص
داده نشده  ،احتماال یکی از مراحل قبلی بطور کامل انجام نشده
است (برای اطالع از دلیل عدم تخصیص بازرس میتوانید با واحد
 irngvبخش تخصیص بازرس تماس بگیرید -داخلی  -783یا
در بخش پرسش و پاسخ سایت اتحادیه تیکت ثبت کنید)

 .6ترصیص آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک مه مرکز خدمات
 .6.1شرکت بازرسی طرف قرارداد باهماهنگی مرکز خدمات ،یکی
از مراکز هبدرواستتتاتید در استتتان یتتا شتتهر مربوطتته را جهتتت
تخصیص به اتحادیه معرفی می نماید.
 .6.2توجه داشته باشید که مرکز هیدرواستاتید مورد نظر نیز
باید قبال به سامانه  irngv.irمتصل شده باشد.
 .6.3فرآیند تخصیص مرکز هیدرواستاتید نیز مانند مراحل گفته
شده در بند 5است .برای پیگیری باداخلی  784تماس بگیرید

شماره بازنگری01:

تاریخ بازنگری99/08/20:

 .7خرید مرچسب و ماز شدن ظرفیت مرکز خدمات
 .7.1از طریق سایت  lable.altfuel.irو با کد مرکز خدماتی که
در مرحله  2دریافت کرده اید نسبت به خرید برچسب سوخت
گیری اقدام نمایید.
 .7.2در قسمت کد مرکز خدمات حتما باید اعداد انگلیسی وارد
شوند .اگر از طریق گوشی موبایل اقدام به خرید میکنید حتما
صفحه کلید گوشی را در حالت انگلیسی قرار دهید.
 .7.3اگر کدمرکز شما ثبت شده باشد در لیست باز شده ،کد مرکز
خدمات نمایش داده میشود و میتوانید آن را انتخاب کنید.
 .7.4پس از خرید برچسب و دریافت کدرهگیری جهت تخصیص
شماره برچسب و بازشدن ظرفیت باداخلی  770تماس بگیرید.
 .8انعقاد قرارداد ما پیمانکار تبدیل (مرای تبدیل یارانه ای)
 .8.1اگر می خواهید در مرکز شما تبدیل یارانه ای هم انجام شود،
الزم است با یکی از پیمانکاران تبدیل که با وزارت نفت همکاری
می کنند قرارداد ببندید تا پس از آن ،پیمانکار نام مرکز شما را
برای اعمال در سامانه  IRNGVبه اتحادیه اعالم نماید.
تبرید* مرکز خدمات شما آماده انجام امور مربوط به صدور گواهی
سالمت است.
نام مرکز خدمات شما در لیست رزرو نوبت برای مشتریان نمایش داده
می شود .و متقاضیان میتوانند مرکز خدمات شما را جهت دریافت
گواهی سالمت انتخاب کنند.
برای ارتباط با کارشناسان اتحادیه میتوانید در ساعات اداری با شماره
های زیر تماس بگیرید یا در قسمت پرسش و پاسخ سایت اتحادیه
تیکت ثبت کنید:
021-91013791
021-91012961

www.altfuel.ir
irngv.mimt.gov.ir

