
 بنام خدا

 راهنمای تائید گزارشات حسابرسی درخواستی توسط بانکها از سامانه پردیس در سامانه جام

 انجام نشده باشد ( : "در سامانه ) در صورتیکه قبالادمین مراحل ثبت نام  -الف 

ارسال مشخصات کاربرادمین طی نامه توسط شرکت به آخرین موسسه حسابرسی طرف  -

 نام ، نام خانوادگی ، کد ملی ، شماره موبایل و ایمیل قرارداد شامل ا

 موسسه حسابرسی از طریق سامانه سحرورود اطالعات کاربر ادمین توسط  -

 رد: برای چند شرکت امکان تعریف یک کاربروجود دا 1توضیح 

: ثبت نام سایر کاربران شرکت از طریق سامانه جام و توسط کاربرادمین معرفی شده شرکت  2توضیح

 انجام میپذیرد .

 استفاده میشود   www.IacpaJam.IR جهت ورود به سامانه جام از آدرس ورود به سامانه جام  –ب 

 زیر نمایان میشود . که صفحه بشکل

 

 در قسمت نام کاربری کد ملی را وارد نمائید -

 میباشد ) میتوانید پس از ورود رمز را تعویض نمائید ( 1رمز عبور پیش فرض عدد  -

دکمه دریافت رمز دوم را فشارداده و منتظر بمانید تا رمز دوم ) بصورت روزانه میباشد و در  -

 ا ارسال شود .طول روز اعتبار دارد ( به موبایل شم

http://www.iacpajam.ir/
http://www.iacpajam.ir/


 و دکمه ورود به سیستم را کلیک نمائید رمز دوم را وارد  -

 :فرآیند تائید درخواست استعالم از سامانه پردیس توسط شرکت  – ج

 صفحه زیر نمایان میشود پس از ورود به سامانه  -

 

 

وارد منوی درخواست گزارشات حسابرسی شوید تا صفحه بشکل زیر نمایان شود ) درصورتیکه  -

 درخواست استعالم وجود داشته باشد ( .سابقه 

 

 برروی دکمه تائید گزارش کلیک نمائید تا درخواست را تائید نمائید . -

 درخواست جهت مراحل بعدی به سامانه پردیس ) جامعه حسابداران رسمی ( ارسال میشود . -

 . میتوانید مراحل بعدی تا تحویل استعالم به بانک را از منوی مذکور پیگیری نمائید  -

توضیح کلی : در حال حاضر برای سهولت امر،کاربرادمین و کاربران تعریف شده توسط ادمین شرکت 

 میتوانند درخواست گزارش را تائید نمایند .


