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  راهنماي استفاده از اپليكيشن ثبت اطالعات اسبهاي شخصي

  IranHorse نام اپليكيشن:

  1.0نسخه:

  1394/03/01تاريخ پياده سازي:

  

 هدف: - 1

سيستم رديابي و شناسايي سازمان اين اپليكيشن براي تسهيل ثبت اطالعات اسبهاي داراي ميكروچيپ در 

دامپزشكي كل كشور طراحي و اجرا شده است. ثبت اطالعات شناسنامه اي و مشخصات مالك و اطالعات 

تصويري اسب به همراه كد كيكروچيپ منحصر بفرد آن از اهداف اوليه سيستم مي باشد. در ادامه ايجاد تسهيالت 

 تواند در اين سيستم مستقر گردد.جهت جابجايي و ثبت اطالعات ژنتيكي اسب مي 

 محدوده ي كاربري - 2

كليه اسبهاي داراي ميكروچيپ كه در حال حاضر در كشور ايران مستقر بوده و يا قصد انتقال به مالكين ايراني را 

  دارند مي توانند توسط اين نرم افزار در سيستم رديابي و شناسايي ثبت نام شوند. 

  ت نصب اين سيستم را دارند.گوشيها و تبلتهاي اندرويد قابلي -

بدليل حجم اطالعات زياد (تصاوير شناسنامه و اسب) در هنگام ثبت نام اوليه   Wifiاستفاده از اينترنت  -

توصيه مي شود. در صورت استفاده از سيستم اينترنت موبايل (همراه اول، رايتل، ايرانسل) توجه داشته باشيد 

 كامل به سرور سامانه انقال يابد. كه در حال حركت نبوده تا اطالعات بطور

براي شما كد  اداره دامپزشكي شهرستانتوجه داشته باشيد كه بايد پيش از استفاده از نرم افزار از طريق  -

  صادر شده باشد. "سامانه اسب"مختص  كاربري و كلمه عبور

 مراحل استفاده - 3

مي شود، اين آرم بصورت زير  پس از نصب نرم افزار ايكون آن بر روي صفحه موبايل يا تبلت ظاهر - 1- 3

  است:
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پس از اجرا بايد اطالعات كاربري شامل كد كاربري و كلمه عبور را كه پيشتر از دفتر قرنطينه استان  - 2- 3

 را فشار دهيد: "ورود به سيستم"دريافت كرده ايد وارد نموده و دكمه  
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اولين بار در اين صفحه وارد  صفحه زير در دسترس قرار مي گيرد، مي توانيد اطالعات اسب را براي - 3- 3

نماييد. اطالعات مشخص شده با عالمت قرمز اجباري مي باشند و در صورت عدم ورود اين 

 اطالعات نرم افزار اعالم خطا كرده و شما را به پارامتر از دست رفته هدايت مي كند:
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ر موبايل يا تبلت ثبت كرده باشيد را پيشتر د jpegرا با فرمت  شناسنامه تصويرتوجه داسته باشيد كه  - 4- 3

 و آنها را بتوانيد بيابيد.

اسب فقط از طريق دوربين امكانپذير است پس مطمئن شويد اينترنت گوشي شما سرعت  تصاويرثبت  - 5- 3

مناسب داشته و زمان كافي را براي آپلود شدن اطالعات صرف مي كنيد. نصاوير اسب بايد بگونه 

اي باشد كه تصوير سبز رنگ پيش فرض بر روي آن با دقت مناسبي انطباق يابد. در شرايط خاص 

شي يا تبلت خود استفاده نماييد، بشرط آنكه اطالعات تصويري دوربين گو ZOOMمي توانيد از 

 وضوح خود را حفظ نمايند.
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هستند بايد پيشتر در سامانه  كد پستيكه نيازمند  باشگاه ) –( محل نگهداري اسب  اطالعات مكاني - 6- 3

مراجعه مي فرماييد كد  دامپزشكي شهرستانرديابي ثبت شده باشند، بهتر است زماني كه به اداره 

غلط يا را كنترل نماييد. سيستم قادر به ثبت اطالعات كد پستي محل نگهداري اسب پستي 

 ناشناخته نمي باشد.

 براي خروج از سيستم دكمه قرمز رنگ باال را فشار دهيد - 7- 3

 

 باالي صفعه فشار دهيد "سه خط"جهي ديدن ليست اسبهاي خودتان مي توانيد بر روي منوي  - 8- 3

 

 پس از درج اطالعات به اداره دامپزشكي شهرستان مراجعه نموده و درخواست تاييد اطالعات ثبت شده را نماييد. - 4

نماينده اداره دامپزشكي شهرستان پس از مطالعه و بررسي مدارك و اطالعات ارسالي نسبت به بازديد از محل  - 5

مدارك كنترل مي نمايد كه در صورت  نگهداري اسب اقدام نموده و تصاوير و لطالعات ارسالي را با اصل

 همخواني اطالعات نسبت به تاييد اطالعات اقدام مي نمايد.

الزم به ذكر است كه دقت در ورود اطالعات بسيار حايز اهميت مي باشد و در پس از تاييد اطالعات در صورت  - 6

در ستاد مركزي سازمان امكان  رخداد هرگونه اشتباه در سيستم اصالح اطالعات با تاييد دفتر شهرستان و استان

 پذير خواهد بود.

 ارائه نقطه نظرات و پيشنهاداات - 7

واقع در سازمان دامپزشكي كل كشور مطرح  "فاوا"شما هميشه مي توانيد مشكالت خود را از طريق ايميل دفتر 

  .اييدنم

  

  


