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ثبت نام و  راهنمای تکمیل اطالعات سامانه 

 اینترنتی درخواست ضمانت نامه

 صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 

  



 مقدمه 

متقاضیان در سراسر کشور اینترنتی برای به صورت  درخواست ضمانت نامه تسهیل این سامانه به منطور

 راه اندازی گردیده است.

نسبت به تکمیل فرم های اولیه ثبت نام  "ثبت نام و درخواست"به لینک  ورود متقاضی پس از (1

درخواست پیامکی حاوی شماره رهگیری و رمز عبور که نشان  "ارسال"و پس از اقدام می نماید 

 دهنده تایید ثبت نام در سامانه صندوق می باشد را دریافت می نماید.  

 دا  مجدپس از بررسی درخواست متقاضی توسط نماینده صندوق مستقر در استان ها، در صورت تایید 

 برای متقاضی ارسال خواهد شد. "پیگیری و تکمیل پرونده"جهت ورود به لینک  پیامکی

و تکمیل اطالعات درخواستی و  "پیگیری و تکمیل پرونده"لینک در این مرحله کاربر با ورود به  (2

می تواند با در دست داشتن اصل مدارک به نمایندگی مراجعه  و جهت ادامه مراحل با  ارسال آن

 نماینده خود در ارتباط باشد. 

*** متقاضی می تواند نماینده خود را با توجه به شناخت قبلی یا نزدیکترین نماینده از نظر نشانی انتخاب نماید. 

 کلیک کنید. اینجاجهت مشاهده لینک نمایندگی 

http://cigf.ir/uploads/96مشخصات_نمایندگی.pdf
http://cigf.ir/uploads/96مشخصات_نمایندگی.pdf
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برای شما پیامک "ارسال"پس از کلیک بر روی دکمه 
فرستاده خواهد شد "ثبت درخواست" 

پس از تایید اطالعات اولیه توسط نماینده، پیامک 
برای شما فرستاده خواهد شد "تکمیل درخواست"

 

 

 



 معرفی سامانه

 فاز اول: ثبت نام

ابتدا وارد سایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون  "اینترنتی نامه درخواست ضمانت" ور ورود به سامانهبه منظ

 کلیک نمایید. "ثبت نام و درخواست" بر روی لینک 1شده و سپس طبق تصویر cigf.irبه نشانی 

 

 : سایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون1 تصویر

 

 نمایش داده خواهد شد. 2با کلیک بر روی لینک ثبت نام و درخواست فرمی مطابق با تصویر

http://www.cigf.ir/


 

 : صفحه اول ورود اطالعات2 تصویر

دقت نمایید، چرا که مشخصات و پیگیری از طریق تلفن همراه مشخص شده با فلش آبی رنگ در ورود اطالعات 

 پیامک ارسال می گردد.

کلیک نمایید تا اطالعات شما  "ذخیره و عدم ارسال"، ابتدا بر روی دکمه 2پس از تکمیل اطالعات مطابق با تصویر

 .کنیدکلیک  "نشانی" زبانهذخیره، و سپس بر روی 

 

 : ورود اطالعات آدرس3 تصویر

، متقاضی می تواند چندین نشانی )مانند: محل اجرای طرح، دفتر 3نشانی مانند تصویر  زبانه پس از ورود به 

برای افزودن نشانی اینجا را ".( را وارد کند. که برای هرکدام می بایست یک بار بر روی لینک..شرکت، منزل و..



برای افزودن نشانی  " دوباره بر روی لینک ،4کلیک کرده و پس از تکمیل اطالعات مانند تصویر  "کلیک کنید

 کلیک کند تا بتواند اطالعات نشانی های مختلف را وارد کند. " اینجا را کلیک کنید

 

 : ورود اطالعات نشانی4 تصویر

به عنوان یکی از نشانی های وارد  را توجه داشته باشید که حتما می بایست نشانی محل اجرای طرح 4در تصویر 

شده، ورود اطالعات گردد، در غیر اینصورت امکان ارسال درخواست وجود ندارد. از این رو پس از مشخص کردن 

 ، تیک مربوط به محل اجرای طرح که با فلش قرمز مشخص شده 4محل اجرای طرح مانند تصویر شماره 

 (  را فعال نماید.1)شماره 

مانند تصویر  وارد فرم مشخصات آدرس "ذخیره و عدم ارسال"عات نشانی با کلیک بر روی دکمه پس از ورود اطال

 خواهید شد و نشانی های وارد شده را مشاهده خواهید کرد. 5

 

 : مشاهده نشانی های وارد شده5 تصویر

 

نمایش داده خواهد شده و همزمان برای  متقاضیبه  6( با کلیک بر روی دکمه ارسال تصویر 5فرم )تصویر  ایندر 

 پیامک حاوی شماره رهگیری، رمز عبور و شناسه ملی ارسال می گردد. متقاضی



 

 : نمایش مشخصات به متقاضی6 تصویر

 مشخصات متقاضی به وی نمایش داده خواهد شد.  6در تصویر 

توجه کنید که اطالعات رمز ورود، کد رهگیری و شناسه ملی که با کادر سبز رنگ نمایش داده شده در مراحل 

 بعدی و پیگیری پرونده مورد نیاز می باشد، از این رو آنها را تا پایان دریافت ضمانت نامه نزد خود نگاه دارید.

 زم به توضیح است که این مشخصات برای متقاضی به صورت پیامک ارسال خواهد شد.ال

در این مرحله ورود اطالعات اولیه توسط متقاضی به پایان رسیده است و می بایست با نماینده که آدرس وی در 

 با فلش آبی رنگ نمایش داده شده در ارتباط باشید. 6تصویر

قرمز مشخص شده است بر روی دکمه ارسال کلیک کنید تا وارد صفحه بعد که با فلش  (6تصویر) در این صفحه

 شوید. 7مطابق با تصویر 

 

 : اعالم ارسال و تکمیل مشخصات به متقاضی7 تصویر

که با فلش  "اعالم مشخصات نماینده با موفقیت ثبت گردید"می می بایست  7همانطور که می بینید در تصویر 

 قرمز رنگ نمایش داده شده مشاهده گردد.



پس از بررسی توسط نماینده پیامکی به منظور تکمیل مدارک به متقاضی ارسال می گردد، که پس از آن متقاضی 

 می بایست وارد فاز دوم)تکمیل مدارک( گردد. 

 فاز دوم: تکمیل مدارک

در این بخش پس از بررسی و تایید اولیه توسط نماینده استان، می بایست متقاضی وارد سایت صندوق 

 نماید. کلیک "پیگیری و تکمیل پرونده"شده و سپس بر روی  cigf.irضمانت سرمایه گذاری تعاون به نشانی 

 

 پیگیری و تکمیل پرونده: 8 تصویر

 

)تصویر پایین( برای متقاضی به 9فرمی مانند تصویر 8پس از کلیک بر روی لینک نمایش داده شده در تصویر 

که قبال به صورت پیامک  رهگیری، رمز عبور و شناسه/کد ملینمایش در می آید، که کاربر باید با توجه به کد 

 در دست داشته وارد گردد. 6و یا از تصویر

http://www.cigf.ir/


 

 : ورود به تکمیل درخواست9 تصویر

های  زبانهمی تواند اطالعات  ،متقاضینمایش داده خواهد شد. در این فرم  10پس از ورود فرمی مانند تصویر

 ویرایش نماید. نیز درخواست اینترنتی و هم نشانی را که قبال ورود اطالعات کرده است

مشخص شده است می شود و پس  (1)شماره اطالعات اولیه که با فلش قرمز زبانهدر این بخش متقاضی وارد 

 را کلیک می کند. "ذخیره و عدم ارسال"از تکمیل اطالعات دکمه 

 

 : تکمیل اطالعات اولیه10 تصویر



 به نمایش در می آید. 11( تصویر3اطالعات تکمیلی )فلش قرمز زبانهپس از کلیک بر روی  10در تصویر

 

 :وثایق و تضمینات11 تصویر

شیاهد  "بیرای افیزودن وثیایق اینجیا را کلییک کنیید"( متقاضیی بیا کلییک بیر روی 11در این بخش)تصویر

 (  می گردد.12فرم)تصویر

 

 اطالعات وثایق : ورود12 تصویر

اطالعات  "ذخیره و عدم ارسال"( نیز متقاضی پس از تکمیل اطالعات با کلیک بر دکمه 12در این بخش)تصویر

 ( می گردد.13ثایق را ذخیره و دوباره وارد فرم لیست وثایق و تضمینات)تصویرو



 

 : تکمیل اطالعات وثایق13 تصویر

 ( می گردد.14وارد آخرین فرم)تصویر "ارسال"با کلیک بر دکمه متقاضی  13در تصویر

 

 پرونده :اتمام تشکیل14 تصویر

نمایش داده شده، نمایان می  متقاضی( اتمام مراحل تشکیل پرونده که با فلش قرمز به 14در این مرحله)تصویر

 گردد.

 ادامه مراحل با نماینده خود در ارتباط باشد. پس از پایان این مرحله متقاضی می تواند جهت
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