راهنمای ایجاد حساب کاربری و ورود به سامانه ()ePCT

اقداماتی که برای ایجاد و استفاده از حساب کاربری باید انجام داد ،عبارتند از:
 -1ایجاد حساب کاربری در سامانه ()ePCT
 -2انتخاب حداقل یک روش برای افزایش ضریب اطمینان احراز هویت (توصیه اکید می شود که متقاضی حداقل دو
روش را تعریف کند)
 .aروش اول :استفاده از برنامه ( )Appتولید رمز یک بار مصرف
 .bروش دوم :اعالم شماره همراه (موبایل) به سامانه و ارسال رمز یک بار مصرف از طریق سامانه برای موبایل
 .cروش سوم :دریافت فایل گواهینامه( )Digital Certificateاز سامانه و استفاده از آن
 -3دریافت برنامه ( )Appرمز یک بار مصرف از اینترنت و نصب آن بر روی موبایل
ایجاد حساب کاربری در سامانه ()ePCT
برای ورود به سامانه و طی مراحل کافیست کلمه  ePCTرا در گوگل جستجو نمایید یا اینکه مستقیما وارد آدرس
 https://pct.wipo.intشوید.

پس از ورود به سایت ،گزینه  Create WIPO accountرا انتخاب نمایید.
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سپس اقالم اطالعاتی نمایش داده شده را تکمیل نمایید:
نام کاربری ( :)User nameنامی است که در زمان ورود به سامانه از آن استفاده خواهید نمود.
شماره تماس ( :)Phoneجهت ارسال هر نوع پیام و یا رمز یک شماره تماس معتبر و در دسترس وارد شود.
آدرس ( :)Addressجهت ارسال مکاتبات کاغذی آدرس معتبر و دقیق وارد شود.
آدرس پست الکترونیک ( :)E-mailتمام اتفاقات و تصمیماتی که در زمان بررسی اظهارنامه ،بر روی اظهارنامه اخذ میشود،
از طریق این ایمیل اطالع رسانی خواهد شد ،همچنین بعد از تکمیل این فرم ،لینکی برای تایید به این ایمیل ارسال خواهد
شد ،که الزم است وارد ایمیل شده و روی آن کلیک نمایید .لذا در این محل ایمیل صحیح و معتبر وارد شود.
رمز عبور ( :)PASSWORDرمزی است که به همراه نام کاربری اعالم شده توسط شما ،بکار گرفته خواهد شد .همواره باید
نام کاربری و رمز ورود خود را به خاطر داشته باشید.
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در نهایت انتخاب گزینه Create an account

توجه داشته باشید بعد از انتخاب گزینه فوق ،لینک تایید ،به ایمیل اعالم شده در اقالم اطالعاتی فوق ارسال میشود که الزم
است وارد ایمیل شده و روی آن لینک کلیک نمایید.
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پس از تایید لینک مذکور ،صفحه زیر نمایش داده شده و با انتخاب گزینه  ،Sign in to ePCTصفحه اولیه نمایش داده
خواهد شد.
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در صفحه اولیه  ،نام کاربری و رمز عبور را وارد نمایید .با این اقدام وارد سامانه خواهید شد.

انتخاب حداقل یک روش برای افزایش ضریب اطمینان احراز هویت
پس از اولین ورود به سامانه از شما درخواست میگردد تا ضریب اطمینان احراز هویت را افزایش دهید ،لذا الزم است
اقدامات مربوطه را به شرح ذیل انجام دهید.
انتخاب گزینه Set up your authentication methods
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و مجددا انتخاب گزینه Set up authentication methods

پس از آن هشدارها و نکاتی در خصوص استفاده نام کاربری ،رمز ،روشهای افزایش اطمینان احراز هویت و دراختیار دیگران
گذاشتن آنها به شما داده می شود و اینکه اگر مشکلی پیش آمد با چه بخشی در تماس باشید .الزم است این موارد را
بپذیرید.
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همانطور که در ابتدای این راهنما عنوان شد ،سه روش برای افزایش ضریب اطمینان احراز هویت وجود دارد که الزم است
حداقل یک روش را انتخاب نمایید .در صورتیکه هیچ یک از این سه روش را انتخاب ننمایید ،علیرغم ورود به سامانه امکان
انجام هیچ نوع اقدامی به غیر از تغییر در مشخصات کاربری خود را نخواهید داشت.
الزم به توضیح است که پیشنهاد سایت ،انتخاب دو روش از سه روش میباشد ،چرا که اگر به هر دلیلی هر یک از دو روش
انتخاب شده با مشکل مواجه شد ،با روش دیگر بتوانید وارد سامانه شوید.
روشها :
 -1روش اول :استفاده از برنامه ( )Appتولید رمز یک بار مصرف
 -2روش دوم :اعالم شماره همراه (موبایل) به سامانه و ارسال رمز یک بار مصرف از طریق سامانه برای موبایل
 -3روش سوم :دریافت فایل گواهینامه( )Digital Certificateاز سامانه و استفاده از آن
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در این راهنما ،روش اول توضیح داده میشود:
با انتخاب گزینه  Addاز گزینه  APP FOR ONE-TIME PASSWORDفوق ،صفحه زیر نمایش داده میشود که در آن
یک  QRبه شما نمایش داده میشود .این  QRحاوی اطالعات فردی شما که در فرم مربوط به ایجاد حساب کاربری وارد
نمودهاید ،میباشد.
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برای استفاده از این  QRنیاز به برنامه ( )Appاست که ضمن خواند این  QRقابلیت ایجاد رمز یکبار مصرف را نیز داشته
باشد ،برای نصب اینگونه برنامه ( )Appکلمه  Authenticatorرا در اینترنت یا برنامه هایی از قبیل بازار و یا App
 Storeجستجو نموده و یکی از موارد یافت شده را روی موبایل خود نصب نمایید.

سپس برنامه ( )Appرا روی موبایل خود اجرا نموده و از  QRنمایش داده شده در سامانه عکس بگیرید .با این کار هر چند
ثانیه در این برنامه ( )Appرمز جدید تولید میشود که میتوانید برای ورود به سامانه از آن استفاده نمایید .با وارد کردن رمز
در قسمت  One-time passwordدر صفحه ای که تصویر  QRوجود دارد (دو تصویر باالتر )وارد سامانه خواهید شد
و تمام قابلیتهای سامانه در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
تذکر بسیار مهم:
با توجه به اینکه محیط سامانه ،محیط واقعی ثبت اظهارنامه میباشد ،اکیدا پیشنهاد میگردد ،بعد از اولین ورود
به سامانه ،از سامانه خارج شده و به محیط آزمایشی ( )Demoوارد شوید( .نحوه خروج از سامانه و ورود به
محیط آزمایشی( )Demoبه شرح ذیل است)
نحوه خروج از سامانه :انتخاب گزینه LOGOUT
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نحوه ورود به محیط آزمایشی( )Demoسامانه:
در صفحه اولیه ورود به سامانه ،گزینه  Access Demo Modeرا انتخاب نمایید.

سپس نام کاربری و رمز خود را وارد نمایید و پس از آن گزینه  App for one-time passwordرا انتخاب نموده و
رمزی را که در برنامه (( Authenticator )Appروی موبایل) مشاهده مینمایید را در صفحه بعد وارد نمایید.
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تذکر بسیار مهم:
در زمان ثبت اطالعات اظهارنامه در سامانه ،یکی از گزینه ها مربوط به ادراه دریافت کننده ( )Receiving Officeمیباشد
که میتوانید ایران و یا دفتر بین المللی ( )IBرا انتخاب نمایید ،دقت داشته باشید که درصورت تکمیل مدارک در سامانه و
ارسال مدارک به اداره دریافت کننده ،همه اطالعات شما به آن اداره ارسال میشود .لذا اکیدا توصیه میگردد که اگر در
محیط آزمایشی ( )Demoهستید به هیچ عنوان اطالعات ،مدارک و مستندات اصلی خود را در سامانه بارگذاری ننمایید و
بجای آن از اطالعات و مستندات غیر واقعی استفاده نمایید.
** در راهنمای مربوط به ثبت اظهارنامه در خصوص همه اقالم اطالعاتی از جمله  Receiving Officeتوضیح داده خواهد
شد.
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