
سرویس تطبیق اثر انگشت اصحاب سند در هنگام تنظیم سند در دفاتر اسناد راهنمای استفاده از 

 (MOCرسمی با اثر انگشت ثبت شده در کارت هوشمند ملی )سرویس 

   منوی راهنما، راهنماهای عمومی، راهنمای  درکه  "مرورگر موقت حافظه کردن پاک" راهنمایطبق

.نمایید پاک را مرورگر موقت حافظه دقرار دار مرورگر کردن حافظه موقتپاک 

  آدرسes.org/das3/DASGateway/home.jsphttp://das1.nocrservic  را در مرورگر

 اینترنت وارد نمایید تا از برقراری سرویس تطبیق اثرانگشت اطمینان حاصل شود.

  آدرس سامانه ثبت الکترونیک اسناد را درInternet Explorer  از مسیر

Tools->Internet Options-> security(Tab) ->Trusted Sites 

های قابل اعتماد اضافه نمایید. به لیست سایت

http://das1.nocrservices.org/das3/DASGateway/home.jsp


    را از  میان افزار سرویس تطبیق اثر انگشتفایلhttp://downloads.ssar.ir  نمایید.دانلود

 و سپس روی کرده کلیک راست Setup فایلروی خارج نموده و الت فشرده سازی شده فایل را از ح

 کلیک نمایید .  Run as administratorگزینه

کلیک نمایید:  Nextدر مراحل بعد روی دکمه 

http://downloads.ssar.ir/downloads/moc/MOC-Component%20Installer.rar
http://downloads.ssar.ir/downloads/moc/MOC-Component%20Installer.rar




کلیک نمایید: Finish و در مرحله آخر روی دکمه 

ایجاد می گردد. desktopمیانبر سرویس تطبیق اثر انگشت روی 



:تا نرم افزار واسط سرویس اجرا گردد  کلیک نماییدروی میانبر دابل 

  در صورتی که با خطای 

از بیتی(  46یا  23را با توجه به معماری سیستم ) "فایل پیش نیاز سرویس تطبیق اثر انگشت"مواجه شدید فایل 

 نمایید.دانلود نموده و بر روی رایانه نصب  downloads.ssaa.irسامانه 

http://downloads.ssar.ir/downloads/moc/moc-dep.x86.rar
http://downloads.ssar.ir/downloads/moc/moc-dep.x86.rar


  خذ شناسه یکتا، پرداخت هزینه ادر سامانه ثبت الکترونیک اسناد، در هنگام تنظیم سند، پس از مراحل

ک می کلی "تأیید سند"ها و چاپ نسخه پشتیبان، بر روی دکمه أخذ اثر انگشت اصحاب سند در سربرگ 

شود.

اثر انگشت از دستگاه مربوطه که کارت هوشمند ملی در آن قرار می گیرد، أخذ می شود. در این مرحله الزم است 

 که پین شناسایی کارت هوشمند ملی در پنجره مربوطه وارد شود.



ت ساثر انگشت از دستگاه مربوطه که کارت هوشمند ملی در آن قرار می گیرد، أخذ می شود. در این مرحله الزم ا

که پین شناسایی کارت هوشمند ملی در پنجره مربوطه وارد شود.

در صورت تطبیق اثر انگشت با کارت هوشمند ملی، تصویر شخص به همراه توضیحات مربوط به تصدیق هویت به 

سردفتر نمایش داده می شود.





:  MOCمراحل أخذ اثر انگشت با توجه به سرویس 


