
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 شناسنامه راهنماي پورتال
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  شركت نفت بهران

 شناسنامه راهنماي پورتال

 

  مشخصات مستند

  راهنماي پورتال شركت نفت بهران  نام پروژه

 پورتالساختار و رويه هاي اجراي   نوع مستند

  Beh-Protal  شناسه مستند

  ١,١  نگارش

  ندارد  ضميمه ها

  سعيد غديري  تهيه كننده

  كاربران حقيقي و حقوقي  تاليف شده براي

  با حفظ حقوق مادي و معنوي براي شركت نفت بهران بالمانع است.  توزيع مستند

  ١٢/٠٥/٩٦  آخرين بروز رساني تاريخ

  

  تاريخچه
  شرح  تاريخ  توسط  نگارش

  مستند راهنماي پورتالايجاد ساختار اوليه   ١٠/٠٥/٩٦  سعيد غديري  ١,٠
  يتوسعه مستند راهنما براي بخش عضويت و سامانه منابع انسان  ١٢/٠٥/٩٦  سعيد غديري  ١,١

  توسعه مستند بخش درخواست گذرواژه و فرم ورود به سامانه  ١٤/٠٥/٩٦  سعيد غديري  ١,٢

        

  

  توضيحات مربوط به اين مستند:

  كليك بر روي هر آيتم به صفحه مورد نظرتان هدايت شده و مي توانيد از  اين مستند داراي فهرست هدايتگر است كه با
  مطالب آن بخش استفاده نماييد.
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  شركت نفت بهران

 شناسنامه راهنماي پورتال

 

  فهرست مطالب

 
 ٤ ............................................................................................................................................................................... مقدمه

 ٤ ............................................................................................................................................................................. خچهيتار

 ٥ .............................................................................................................................................. ت بهرانپورتال شركت نف يراهنما

 ٥ ......................................................................................................................... صفحه اول در پورتال يضرور ياجزا ييبخش شناسا

 ٦ ........................................................................................................................................................ پورتال يكاربرد حاتيتوض

 ٧ .............................................................................................................................................. )تيبخش ثبت نام در پورتال (عضو

 ٩ .................................................................................................................................................. رمز عبور در پورتال رييبخش تغ

 ١١ ............................................................................................................................................................ بخش ورود به پورتال

 ١٢ ................................................................................................................................. در پورتال يراهنما: بخش سامانه منابع انسان
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  شركت نفت بهران

 شناسنامه راهنماي پورتال

 

  مقدمه
هنما را با دقت بيشتري تهيه و تنظيم شده است. لطفا كاربران محترم بخش هاي را اين فايل به منظور رفع مشكالت كاربران محترم

  مطالعه نماييد.

  تاريخچه
  تأسيس، تحوالت فني و توسعه تكنولوژيك

 آغاز گرديد.   ESSOآمريكا وبا نام تجاري  EXXONتحت امتياز وتكنولوژي شركت ١٣٤١هاي اين شركت در سال فعاليت

با  ١٣٤٥در داخل ايران پرداخت واز سال  ESSO ، به توليد روغن هاي١٣٤٣در سال  ) Blendingبا تاسيس واحد مخلوط كني (
  نام شركت توليد وتصفيه روغن به كار خود ادامه داد.

، با نام جديد ١٣٦٣هزار تن روغن در سال راه اندازي گرديد و از سال  ٣٠تأسيس و با ظرفيت توليد  ١٣٤٧پااليشگاه شركت در سال 
هاي توليدي خود را با روندي رو به توسعه، استمرار بخشيد چنان كه در حال حاضر ظرفيت توليد شركت پااليش روغن تهران فعاليت

  ت است.هزار تن انواع محصوال ٤٠٠ساالنه شركت، بالغ بر 

نام شركت، به شركت نفت بهران تغيير يافت. در ادامه فعاليت هاي تحقيقاتي، كاركنان اين مجموعه موفق به توليد  ١٣٧٠از سال 
 ١٣٧٢براي اولين بار در ايران در سال  )Sweatingمرغوب به روش تعريق ( ) Paraffin wax و توليد موم ( ١٣٧١ضديخ در سال 

 گرديدند. ١٣٨٥فورفورال در شوشتر در سال ونيز توليد حالل 

 هاي توليد اسمي و رسمي صنعتيارتقاء ظرفيت

صادره از وزارت صنايع و معادن  ٢٠/٣/١٣٤٧مورخه  ١٥٢٢٦پااليشگاه شركت نفت بهران تحت مجوز شمارة –بهره برداري از كارخانه
وزارت صنايع  ٠٩/١١/١٣٦٨مورخ  ٣٨٠٣٣٦مجوز شمارة تحت  ١٣٦٨هزار تن روغن در سال آغاز گرديد و در سال  ٣٠باتوليد 

 ٣٧٦٠٠تن ضديخ رسيد. همچنين بر اساس اصالحيه شماره  ١٥٠٠هزار تن پارافين و  ٣هزارتن روغن،  ١٥٠ظرفيت توليد آن به 
ارتن در سال، هز  ٣٣٠  وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفيت توليد انواع روغن موتور و روانكارهاي صنعتي به ١٣/١١/١٣٩٢مورخ 

هزارتن در سال افزايش يافت و همچنين محصوالت  ٢٧به   هزارتن در سال و مجوز ضد يخ  ٢٥  ظرفيت توليد پارافين كم روغن به
هزار تن و فوتس اويل با  ٤/٢٣هزار تن، اسالك وكس با ظرفيت ١٢٤جانبي توليدي شركت شامل؛ فورفورال اكستركت با ظرفيت 

 .ل به پروانه بهره برداري اضافه گرديدهزار تن در سا١٢ظرفيت 

 سهم بازار
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  شركت نفت بهران

 شناسنامه راهنماي پورتال

 
هاي صنعتي را در اختيار دارد سهم بازار روانكار هاي خودرو و بيش از يك سوم سهم بازار روغن %٥٣شركت نفت بهران بيش از 

ت معرفي گرديده به عنوان صادر كننده نمونه استان تهران از سوي وزارت صنعت ، معدن و تجار ١٣٩٢همچنين شركت در سال   و
 .است

 خط مشي و استانداردها

خط مشي اين شركت بر پايه كيفيت محصول به منظور ارتقاء سطح رضايتمندي مشتريان، پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي 
هاي بين المللي و تبعيت از قوانين و مقررات ايمني و بهداشت شغلي استوار است و بر اين اساس تا كنون موفق به دريافت گواهينامه 

    ذيل شده است:

 ٩٠٠١ ISO كيفيت 
 ١٦٩٤٩ TS خودروسازان كيفيت 
 ١٤٠٠١ ISO  محيطي زيست 
 ١٨٠٠١ ISO  اي حرفه بهداشت و ايمني 
 ١٧٠٢٥ IEC آزمايشگاه 

  

  راهنماي پورتال شركت نفت بهران

 در پورتال شناسايي اجزاي ضروري صفحه اول بخش

  منوي اصلي پورتال
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  شركت نفت بهران

 شناسنامه راهنماي پورتال

 
 استفاده از پورتال شركت نفت بهران به توضيحات زير توجه نماييد:به منظور 

  توضيحات كاربردي پورتال
 ::يو مطلوب تر از مرورگرها نهيبه ييبه منظور كارا كاربر محترم Firefox  وChrome ديياستفاده فرما. 

 ::كاربران به  يورود يعلت حجم باال . بهدييفرما يجداً خوددار يبا واحد منابع انسان يتماس تلفنلطفا از  كاربر محترم

 .دياطالعات خود را ادامه ده ليمراحل تكم شتريپورتال شركت نفت بهران، لطفا با صبر ب

 ::باز شده است و زير در پورتال تا اطالع ثانوي فقط براي ثبت نام  ، اين بخشبخش كاربري عاملين فروش كاربر محترم

 است. سيستمي براي اين گروه كاربري تعريف نشده

 ::بخش كاربري سهامداران حقيقي و حقوقي، زير سيستم سامانه سهام تهيه شده است و عالوه بر ثبت نام  كاربر محترم

 در پورتال به زودي مي تواند به اطالعات مربوط به سهام خود دسترسي داشته باشند.

 ::اپراتور تلفن همراه خود تماس حاصل  ورتال لطفا بااز بخش هاي مختلف پعدم دريافت پيامك در صورت  كاربر محترم

 را انجام دهيد.مل لغو عدم دريافت پيامك هاي انبوه نماييد و يا از طريق وب سايت هاي اپراتور هاي تلفن همراهتان ع

 ::در صورت عدم دريافت پست الكترونيك از طرف شركت نفت بهران به بخش  كاربر محترمSpam  پست الكترونيك خود

 مراجعه نماييد.

 ::كاربر محترم   
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  شركت نفت بهران

 شناسنامه راهنماي پورتال

 

 (عضويت) در پورتالثبت نام  بخش
  فرم ثبت نام (عضويت)

سمت چپ، باال در بخش منو (ورود / عضويت) وجود دارد كه با كليك روي لينك عضويت به آن صفحه هدايت  از صفحه اصلي پورتال
  خواهيد شد.

  

  فرم عضويت پورتال توضيحات

 :كد انحصار به فرد براي كليه كاربران پورتال است و فقط يكبار مي توانند درج نمايند. فيلد كد ملي 

 :لطفا با حروف فارسي تايپ نماييد. فيلد نام 
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  شركت نفت بهران

 شناسنامه راهنماي پورتال

 
 :لطفا با حروف فارسي تايپ نماييد. فيلد نام خانوادگي  

 اين فيلد جزء فيلدهاي ضروري در بخش ثبت نام است، كه بايد تكميل شود. پست الكترونيك:  فيلد 

 :اين فيلد جزء فيلدهاي ضروري در بخش ثبت نام است، كه بايد تكميل شود.  فيلد شماره موبايل 

o :از فيلدهاي پست الكترونيك ( يكيفقط ثبت نمودن (عضويت در پورتال)  براي ثبت نام تذكرE-Mail و يا (

 ) ضروري است.Cellphone( موبايلشماره 

  :(يا گذرواژه) اين فيلد با از اساس روش زير درج گردد تا بتوانيد عمل ثبت نام را تكميل نماييد:فيلد رمز عبور 

o  حرف باشد ( ٨رمز عبور بايد حداقل دارايCharacter - ٨ ( ) : 1نمونه رمز عبورAa!1Aa! ( 

o  تشكيل شده باشد.انگليسي زبان كوچك و حروف بزرگ بايد از رمز عبور 

o  شده باشد. تشكيلاعداد رمز عبور بايد از 

o  تشكيل شده باشد.حروف خاص رمز عبور بايد از 

  :طراحي شده است كه كاربران محترم مي تواند  پشنهاد رمز عبور سهولت كاربر آيتم به منظورتذكر

 براي امنيت بيشتر از آن استفاده نمايند.

 

  :جز فيلد هاي ضروري است، و تكيمل آن بايد انجام شود. اين كدفيلد كد امنيتي 

  :كاربران شركت ها و موسسات و ... هستند كه كاربر حقوقي: كاربران عمومي هستند. كاربر حقيقي: فيلد نوع كاربري

دات و... انجام شماره ثبت، كد اقتصادي دارند و اين نوع كاربري براي زير سيستم هايي مانند روغن ياب، مناقصات و مزاي
اين نوع كاربري كاربر عاملين: براي سهام دارن شركت نفت بهران محسوب مي شود. كاربر سهام حقيقي و حقوقي: مي شود. 
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  شركت نفت بهران

 شناسنامه راهنماي پورتال

 
براي عاملين فروش محصوالت شركت نفت بهران تهيه شده است كه در آينده براي آنها برنامه ريزي صورت گرفته انجام 

 خواهد شد.

  :كافي است: تنهايياز موارد زير به  يكيدرج  ،در پنل كاربري خود تياحراز هو انجام به منظورتذكر 

o شماره تلفن همراه ( ثبتCellphone( 

o ) ثبت پست الكترونيكE-Mail( 

  

 

  در پورتال تغيير رمز عبوربخش 
  توضيحات

 ::تكميل اطالعات نموده ايد.  به هر علتي كه شما در فرم ها و زير سيستم هاي پورتال شركت نفت بهران كاربر محترم

حال براي ويرايش اطالعات نياز است كه شما وارد پورتال شده تا بتوانيد با فرم ها و بخش هاي مختلف نظير سامانه منابع 
 انساني، سهام و... فعاليت خود را انجام دهيد.

را ثبت نموده ايد شما به عنوان كاربر به منظور اين فعاليت چون شما قبال در تمامي زير سيستم ها و فرم ها كد ملي تان 
  حقيقي در سامانه ثبت شده ايد. اما تا كنون از فرم ورود به سامانه وارد پورتال شركت نفت بهران نشده ايد.

 حال براي اينكه بتوانيد وارد پورتال شويد مراحل زير را دنبال فرماييد.

 ::(درخواست مجدد گذرواژه) استفاده نماييد. لينكاين براي بازيابي رمز عبور (يا گذرواژه) از  كاربر محترم 

o  كليك نماييد.ثبت را تايپ و دكمه كد امنيتي خود را تايپ نمايد و در فيلد بعد كد ملي 

  

http://www.behranoil.com/fa/resetpassword.html
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  شركت نفت بهران

 شناسنامه راهنماي پورتال

o  ده ايد و يا كه قبال ثبت نموپست الكترونيكي ، از طريق (كد ريست رمز عبور) كد جديد گذرواژهپس از دريافت
 ثبت نماييد.ريست رمز عبور در قسمت  ١٠٠٠٤٤٤از طرف شماره پيامك 

o اينجا (رمز عبور جديد) را طبق راهنماي قرمز رنگ باالي فرم و توضيحات قسمت ثبت نام از  گذرواژه جديد
 نماييد.مجدد تايپ  توانيد ثبت كنيد و پس از آن در فيلد بعد همان گذرواژه جديدتان رامي

o  را كليك كنيد. ثبترا ثبت نماييد و دكمه كد امنيتي 

 

 ::كاربر محترم  

  
   

 
 كاربر محترم:: پس از دريافت كد جديد گذرواژه از لينك رو به رو استفاده نماييد. (باز نمودن فرم از اين  لينك) 

http://www.behranoil.com/fa/resetpassworddo.html
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  شركت نفت بهران

 شناسنامه راهنماي پورتال

 

 پورتال ورود به بخش
  توضيحات

 لينكاز اين باز نمودن فرم (  فرم ورود به پورتال شركت نفت بهران( 

o  را كليك نماييد.ورود خود را تايپ و پس از آن دكمه گذرواژه را تايپ، سپس كد ملي ابتدا 

 

  ورود كاربر به پورتال به صفحه پنل كاربري هدايت مي گردد.پس از 

 

http://www.behranoil.com/fa/login.html
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  شركت نفت بهران

 شناسنامه راهنماي پورتال

 
  در صورت عدم دريافت پيام كوتاه به منظور احراز هويت با كليك روي دكمه ارسال مجدد منتظر دريافت كد احراز هويت

 خود باشيد.

 

 ::كاربر محترم 

 

 در پورتال سامانه منابع انساني راهنما: بخش

  توضيحات

داشته باشيد و پس از ورود، فرم استخدامي را تكميل عضويت براي اينكه فرم استخدام را تكميل نماييد، بايد ابتدا  ::كاربر محترم

  )لينكنماييد. (باز نمودن فرم ثبت نام (عضويت) از اين 

كه قبال فرم استخدام را تكميل نموده اند، در حال حاضر مي خواهند فقط اطالعاتشان را بروز رساني و   كاربر محترم:: كاربراني
، رمز عبور خود را بازيابي نموده و پس از درج رمز عبور جديد وارد پورتال شده و بررسي نمايند بايد از طريق فرم بازيابي رمز عبور

  انساني و فرم استخدام را تكميل فرماييد. پس از ورود از لينك زير وارد سامانه منابع

كليك نماييد تا  فرم استخدام:: ادامه...را كليك نماييد و در انتهاي اين صفحه بر روي دكمه  لينكاين  پس از ورود به پورتال 

 فرم استخدام را تكميل كنيد.

 

 

http://www.behranoil.com/fa/register.html
http://www.behranoil.com/fa/page/noteRegisterPage.html

