
 سلسله مراتب شخص حقوقی

، در قسمت ویرایش اطالعات صفحه ای با عنوان است دسترسی قابل sana.adliran.ir آدرس طریق از که ثنا سامانه در

 شود .وجود دارد. با کلیک بر روی آن صفحه ای به صورت زیر نمایش داده می« سلسله مراتب شخص حقوقی»

 
باید یک بار کلیک شود. پس از کلیک، « نمایش اطالعات سلسله مراتب سازمانی» برای نمایش اطالعات سلسله مراتب دکمه

 شود.صفحه ای مانند تصویر زیر رویت می

 
در صورتی که تاکنون هیچ سلسله مراتبی تعریف نشده باشد صفحه ای به شکل باال نمایش داده میشود. در قسمت باال دو گزینه 

سلسله مراتب سازمانی پیشنهادی و سلسله مراتب سازمانی تایید شده وجود دارد. با انتخاب سلسله مراتب سازمانی پیشنهادی 

جدید و ذخیره و ارسال آن برای بررسی در مرکز آمار وجود دارد که در ادامه توضیح داده دکمه هایی برای تعریف سلسله مراتب 

 خواهند شد. 

با انتخاب سلسله مراتب سازمانی تایید شده اطالعاتی که قبال ذخیره و برای مرکز آمار ارسال شده و توسط مرکز آمار تایید شده 

 است برای شما نمایش داده می شود.

 

 ازمانی پیشنهادیسلسله مراتب س
یک ردیف خالی برای شما نمایش داده می شود و در کادر پایین یک کادر برای « افزودن واحد جدید ذیل ... »با کلیک دکمه 

 ورود اطالعات ردیف باز خواهد شد. 

 



 
 با توجه به تصویر باال یک ردیف از سلسله مراتب حقوقی حاوی اطالعات زیر است :

باید برای هر ردیف در نظر گرفته شود . در صورت تکراری بودن سامانه از درج آن جلوگیری کد : یک شناسه یکتا  -1

 میکند و پیغامی مبنی بر تکراری بودن کد نمایش می دهد.

عنوان : یک عنوان یکتا باید برای ردیف با توجه به سلسله مراتب در نظر گرفته شود . در صورت تکراری بودن عناوین  -2

 آمار تایید نمی شود.اطالعات در مرکز 

همه گروه هایی که در قسمت گروهبندی ابالغیه تعریف شده اند در این قسمت نمایش داده گروهبندی ابالغیه :  -3

 تواند یکی از گروه ها را برای ردیف جدید تعریف کند.شوند و کاربر میمی

 وجه به نیاز هر یک از موارد انتخاب شود.در دیوان عدالت اداری مجوز طرح دعوا دارد و طرف دعوا قرار میگیرد . با ت -4

 در سایر مراجع قضایی مجوز طرح دعوا دارد و طرف دعوا قرار میگیرد. با توجه به نیاز هر یک از موارد انتخاب شود. -5

 آدرس ردیف مربوطه باید کامل شود. -6

 پس از وارد کردن موارد باال دکمه ثبت باید کلیک شود.

 در تصویر زیر نمونه ای از یک سلسله مراتب نمایش داده شده است : 

 
ود. شبا انتخاب هر ردیف ) کلیک بر روی عنوان ردیف ( اطالعات ردیف جاری برای ویرایش در کادر پایین صفحه نمایش داده می

 پس از تغییر با زدن دکمه ثبت از اعمال تغییر مطمئن شوید.



ردیف سلسله مراتب ذیل ردیف جاری میباشد . با انتخاب این دکمه کادر ورود اطالعات نمایش  به منظور ایجاد یک دکمه 

 شود.داده می

 برای نمایش زیرمجموعه ردیف جاری ) در صورت موجود بودن ( می باشد.  دکمه 

توان از دکمه ا میدر صورت نیاز برای حذف همه ردیف ها به صورت یکج استفاده کنید. برای حذف ردیف جاری از دکمه 

ک کلی« ذخیره سلسله مراتب پیشنهادی»استفاده کرد. همه این تغییرات در صورتی ذخیره میشوند که دکمه « حذف همه»

 شود. پس از هر تغییر این دکمه را انتخاب کنید تا اطالعات وارد شده ذخیره شود. 

 را کلیک کنید. در صورت نیاز برای ایجاد سلسله مراتب ذیل سازمان اصلی باید دکمه 

 

 

را کلیک کنید .  پس از اعمال تغییرات الزم جهت بررسی کارشناس مرکز آمار دکمه 

در صورتی که از ارسال اطالعات برای مرکز آمار منصرف گشته و خواهان تغییر در سلسله مراتب پیشنهادی هستید دکمه 

را انتخاب کنید و سپس تغییرات الزم را انجام دهید و دوباره اطالعات را ذخیره و به  

 مرکز آمار ارسال کنید. 

 

ابد یزمان پیشنهاد سلسله مراتب جدید نمایش میدر کادر باالی صفحه تاریخی به عنوان  ،تپس از یک بار ذخیره سازی اطالعا

 که حاوی اطالعات آخرین زمان ذخیره سازی سلسله مراتب پیشنهادی است. به شکل زیر توجه کنید: 

 
ردد. گشده و تایید یا رد میاطالعات سلسله مراتب پیشنهادی پس از ارسال برای مرکز آمار، توسط کارشناس مربوطه بررسی 

نتیجه برای مدیر حساب شخص حقوقی پیامک خواهد شد. در صورت رد شدن اطالعات پس از ورود دوباره به سامانه ثنا در 

کادری به صورت زیر حاوی پیام کارشناس صفحه سلسله مراتب شخص حقوقی در قسمت سلسله مراتب سازمانی پیشنهادی 

شود. در چنین حالتی باید سلسله مراتب پیشنهادی اصالح شده و ذخیره و دوباره به مرکز آمار ارسال مرکز آمار نمایش داده می

 شود.

 
 

 

 

 نکته : برای اعمال تغییرات سلسله مراتب سازمانی نیازی به کلیک دکمه ویرایش اطالعات در صفحه سایر اطالعات نمی باشد. *
 



 سلسله مراتب سازمانی تایید شده

در صورتی که سلسله مراتب پیشنهادی توسط کارشناس مرکز آمار تایید شود با انتخاب دکمه رادیویی سلسله مراتب سازمانی 

شود. در این صفحه با انتخاب شود و اطالعات سلسله مراتب پیشنهادی خالی میمربوطه نمایش داده می تایید شده، در صفحه

 قابل رویت است. روروبههر ردیف اطالعات ردیف جاری در کادر 

 

یک کپی از سلسله  برای تغییر سلسله مراتب تایید شده با استفاده از دکمه 

رات ل تغییادر قسمت سلسله مراتب پیشنهادی نمایش داده خواهد شد که قابلیت ویرایش دارد. پس از اعم مراتب تایید شده

 باید ذخیره و برای بررسی به مرکز آمار ارسال شود. 

 در کادر باال دو تاریخ رویت میشود. زمان تصویب سلسله مراتب مصوب و زمان پیشنهاد سلسله مراتب مصوب می باشد.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کنید.را جهت آشنایی بیشتر مالحظه می واقعی سازمان سلسله مراتب سازمانی دو  بعدیتصاویر در 
 

 سلسله مراتب سازمانی بانک مسکن -1

 



 سلسله مراتب سازمانی سازمان تامین اجتماعی -2

 



 



 


