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 کار با سامانه برای مالکان حیواناهنمای ر

و تکمیل فرم در سامانه عضو شوید. با اینکار  http://petdatachip.com/user/registerابتدا با ورود به صفحه  .1

 یک ایمیل تاییدیه برای شما ارسال شده که با کلیک بر روی لینک ارسالی می توانید اکانت خود را فعال نمایید.

 

وارد پنل مدیریت خود  http://petdatachip.com/user/loginپس از فعال نمودن اکانت، از بخش ورود به آدرس  .2

 شوید.

http://petdatachip.com/user/register
http://petdatachip.com/user/login
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 ضمن اینکه در بخش باال سمت چپ، در صفحه داشبورد و پنل سمت راست به امکانات سامانه دسترسی خواهید داشت. .3

اطالع رسانی های خاصی برای شما نمایش داده خواهد شد. با کلیک بر روی اسم خود نیز دکمه خروج از سامانه را مشاهده 

 خواهید کرد.
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 ، فرم ثبت حیوان را مشاهده خواهید. "ثبت حیوان جدید"با کلیک بر روی گزینه حیوانات و انتخاب  .4

 

یه حیوان شما ثبت خواهد شد. در مرحله بعد تصاویر حیوان را باید آپلود با پر کردن این فرم و ارسال آن، اطالعات اول .5

می باشد. با آپلود  "عکس صفحه اصلی شناسنامه حیوان"و  "عکس خود حیوان"نمایید. چیزی که از شما خواسته شده 

 .وان تکمیل شود، صورت حساب خود را پرداخت نمایید تا ثبت حی "پرداخت فاکتور"این تصاویر و کلیک بر روی دکمه 
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را انتخاب نمایید. با انتخاب حیوان مدنظر،  "درج اطالعات واکسیناسیون"، گزینه  "واکسیناسیون"در ادامه کار از بخش  .6

فرم واکسیناسیون را مشاهده خواهید کرد. شما برای هر واکسن و هر دارو قادر خواهید بود از این فرم استفاده نمایید و 

 ت.محدودیتی نخواهید داش
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را انتخاب نمایید تا لیست حیوانات ثبت شده خود را مشاهده  "حیوانات من"می توانید گزینه  "حیوانات"در پایان از بخش  .7

کنید. اطالعات ارسالی شما اعم از اطالعات حیوان و اطالعات واکسیناسیون توسط کارشناسان سامانه مورد بررسی صحت 

مشاهده  "تایید شده"وضعیت آنها را به شکل  "وضعیت"این بخش و ستون  قرار خواهند گرفت و در صورت تایید، در

 خواهید کرد.

 

در ستون آخر دو دکمه، برای مشاهده شناسنامه آنالین و تاریخچه واکسیناسیون در اختیار شما قرار دارد که با کلیک بر  .8

 حیوان خود دسترسی خواهید داشت.روی آنها، در هر لحظه و هر مکان به شناسنامه آنالین و شناسنامه بهداشتی 
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مشده حیوانات گ"صورتی که حیوانی را گم کرده اید، ابتدا طبق مراحل باال باید آن را به ثبت برسانید و سپس از بخش در  .9

 را انتخاب نمایید. "ت حیوان گمشدهثب"گزینه  "و پیدا شده

 

تخاب را ان "ثبت حیوان پیدا شده" زینهگ "حیوانات گمشده و پیدا شده"خش صورتی که حیوانی را پیدا کرده اید، از بدر  .11

حیوان پیدا شده شما، تا کنون به عنوان  اینکه:اول . واهد آمدخارسال فرم دو حالت پیش کرده و فرم را پر نمایید. هنگام 

وم د شما به لیست حیوانات پیدا شده اضافه خواهد شد. این حالت، حیوانحیوان گمشده در سیستم ثبت نشده باشد. در 

و  لت تطابق انجام شدهاین حابه عنوان حیوان گمشده در سیستم ثبت شده باشد. در حیوان پیدا شده شما، قبال اینکه: 

یدا پ حیوان شما نه تنها به لیست پیدا شده اضافه می شود، بلکه به مالک حیوان نیز اطالع رسانی خواهد شد که حیوان
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شخصی شما در این بین کامال محرمانه باقی مانده و هماهنگی های الزم جهت دریافت حیوان را شده است. اطالعات 

 اهند داد.کارشناسان وبسایت انجام خو

 

 ر ادامه به صورت کوتاه سایر بخش های پنل سمت راست را شرح خواهیم داد:د

 :پیام های دریافتی از طرف مدیران را مشاهده می کنید. پیام ها 

  لیست حیوانات گمشده تان و وضعیت آنها را مشاهده خواهید  حیوانات گمشده من: <حیوانات گمشده و پیدا شده

 کرد.

  لیست حیواناتی که پیدا کرده اید و وضعیت آنها را از این  حیواناتی که پیدا کردم: <حیوانات گمشده و پیدا شده

 بخش مشاهده می کنید.

  لکیت حیوان خود به شخص در صورتی که قصد تغییر ما ثبت درخواست تغییر مالکیت: <مدیریت درخواست ها

 دیگری را دارید از این بخش استفاده نمایید.

  مشاهده لیست درخواست های تغییر مالکیت شما و  درخواست های تغییر مالکیت من: <مدیریت درخواست ها

 وضعیت آنها.

  این بخش در صورتی که کارت حیوان شما مقود شده است از  ثبت درخواست کارت المثنی: <مدیریت درخواست ها

 نسخه المثنی آن را درخواست دهید.

  مشاهده لیست درخواست های کارت المثنی شما و  درخواست های کارت المثنی من: <مدیریت درخواست ها

 وضعیت آنها.
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  در این بخش موعد واکسن های ثبت شده حیوان خود را مشاهده  اطالع رسانی های موعد واکسن: <واکسیناسیون

 عالوه بر این بخش، به وسیله ایمیل و پیامک نیز از موعد آن آگاه خواهید شد. می کنید. ضمن اینکه

 :مشاهده صورت حساب های خود و وضعیت پرداخت آنها. صورت حساب 

 :در این بخش می توانید در هر زمینه ای، سوال، مشکل، ارور و ... با کارشناسان سایت در تماس باشید و برای  پشتیبانی

 رسال نمایید تا موضوع توسط آنها بررسی شده و در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.آنها تیکت جدیدی ا

 


