
 اطالعیه

 سازمان محترماعضای قابل توجه 

 

بهداشت عمومی و در راستای پیاده سازی دستورالعملهای ستاد ملی و استانی مبارزه با سالمت و و ارتقاء با توجه به اهمیت حفظ 

بمنظور دریافت خدمات از سازمان، اکنون دیگر نه یک انتخاب راهبردی بلکه یک ضرورت کاهش مراجعات حضوری حذف و یا ، کرونا

قانونی، حرفه ای و  هاییف و مسئولیتاوظاجتناب ناپذیر بوده و لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با آگاهی نسبت به 

ا جدیت بیش از پیش ، تسهیل و توسعه زیرساختهای مورد نیاز اجتماعی خود نسبت به اعضای محترم، از آغاز شیوع ویروس کرونا و ب

را در دستور کار خود قرار داده و این رویه را تا دستیابی به نتیجه مطلوب و مورد ( الکترونیکی ) بمنظور ارائه خدمات غیرحضوری 

درک واقعیات و ظرفیتهای تا با میرود  اعضای محترم حقیقی و حقوقی سازمان انتظاراز کلیه  لذا. رضایت اعضاء، ادامه خواهد داد

را تا حد امکان کاهش داده تا بستر مناسب برای  پیگیری درخواستهای خودریافت خدمات و یا بمنظور دحضوری  اتمراجعموجود، 

شرایط بهداشتی حاکم و با توجه به بعالوه . گرددفراهم برای خدمتگزاران شما در سازمان تسریع و تکمیل خدمات غیرحضوری 

حضوری ارباب و پذیرش به هیچ عنوان امکان پاسخگویی غیرحضوری، ضروری سازمان بصورت خدمات بسیاری از ارائه همچنین 

 .وجود نخواهد داشترجوع 

و توسعه و تکمیل خدمات غیرحضوری با کیفیت مطلوب در مقطع کنونی، حفظ سالمتی اعضای محترم همزمان با  سازمان اولویت

بدیهی است که شرایط موجود، چالشی عظیم برای سازمانهای مختلف در سراسر دنیا بوجود . شان و منزلت آنها می باشدشایسته 

آورده که عبور از این چالش، نیازمند همراهی حرفه ای و صبر آگاهانه اعضای سازمان بوده تا این تهدید به فرصتی برای رشد و تعالی 

لذا نقد منصفانه و انعکاس مشفقانه مشکالت و کاستی ها، به استفاده بهینه از فرصت بهسازی سازمان ، . دخدمات سازمان تبدیل گرد

 . کمک شایانی خواهد نمود

پیشنهاد میگردد راهنمای آموزشی ارائه خدمات غیرحضوری را از طریق مراجعه به منوی راهنما در کارتابل الکترونیکی در خاتمه 

  .فرمایید با دقت مطالعهمهندسان 

 (سانما)الکترونیکی مهندسان از طریق کارتابل  به صورت غیرحضوریخدمات راهنمای دریافت 

 اعالم زمان مراجعه و دریافت نامه سربرگ  – 1

از طریق ارسال پیامک در معرفی ناظران پروژه به شهرداری، ( سربرگ ) ارائه نسخه فیزیکی نامه و تسریع در حضوری مراجعات  حذفبمنظور 

از پیامک لذا مقتضی است تا زمان دریافت . خصوص زمان مراجعه و دریافت نسخه فیزیکی نامه سربرگ از دبیرخانه ، اطالع رسانی خواهد گردید

 .خودداری نماییداکیدا مراجعه حضوری به سازمان 

  تغییر عکس پروفایل  – 2

شده در پروفایل شخصی مهندسان ، با انتخاب گزینه پروفایل شخصی وارد صفحه جدیدی خواهید شد در صورت نیاز به تغییر عکس نمایش داده 

الزم به ذکر است که این تغییر عکس فقط برای پروفایل کارتابل الکترونیکی . که امکان بارگذاری فایل عکس جدید پروفایل را فراهم خواهد نمود

 .ازمان تغییری ایجاد نمی نمایدمهندسان بوده و در سایر بانکهای اطالعاتی س

 :مسیر دسترسی 

 پروفایل شخصی             گزینه           مهندسان   ورود به کارتابل الکترونیکی 

 



  شماره شبا  ثبت  – 3

به همین منظور . ، کلیه مهندسان ناظر الزم است که شماره شبا حساب بانکی خود را به سازمان اعالم نمایندنظارت بمنظور پرداخت حق الزحمه

با انتخاب گزینه پروفایل شخصی وارد صفحه جدیدی خواهید شد که در پایین صفحه شماره شبای شما در بانک اطالعات پس از ورود به کارتابل 

شده صورت ثبت کلیه پرداختهای مالی سازمان به شماره شبا . هیدآن را تغییر د لزومه شده تا در صورت نمایش داد(  در صورت وجود )سازمان 

 .اعالم شده بر عهده مهندس خواهد بودشبا خواهد گرفت و لذا مسئولیت صحت شماره 

 :مسیر دسترسی 

     ورود به کارتابل الکترونیکی مهندسان             گزینه پروفایل شخصی         

 درخواست خروج طراحی     – 4

، ابتدا بایستی پروژه ای را که قصد خروج طراحی آن را "پروژه های من " با مراجعه به صفحه ، پروژه از ظرفیت مهندس طراح بمنظور خروج 

پنجره جدیدی باز با اینکار . کنیددر انتهای سطر پروژه مورد نظر، کلیک  دارد در لیست پروژه ها پیدا کرده و بر روی آیکون قرمز رنگ 

لذا توصیه میگردد که متقاضی ابتدا با دقت شرایط خروج را مطالعه . خواهد شد که در آن شرایط خروج پروژه از ظرفیت طراح درج گردیده است

. کلیک نماید "درخواست خروج ثبت  "نموده و در صورت ضرورت، توضیحات الزم را در کادر پایین صفحه درج نموده و در انتها بر روی گزینه 

در  توسط کارشناسان سازماندرخواست پس از بررسی درخواست خروج پروژه از ظرفیت طراح بطور خودکار فعال گردیده و با انجام اینکار 

در . گرددمیال به کارتابل کارفرمای پروژه ارسفرآیند درخواست جهت ادامه مراحل  صورتیکه نقص یا اشکالی در مدارک وجود نداشته باشد،

 .توسط کارفرما، پروژه مورد نظر از ظرفیت مهندس طراح خارج خواهد گردیدپروژه تایید خروج صورت 

 : مسیر دسترسی 

 یافتن پروژه در لیست پروژه ها  گزینه پروژه های من                       اصلی منوی              مهندسانورود به کارتابل الکترونیکی 

 مطالعه شرایط خروج              کلیک گزینه ثبت درخواست خروج          آیکون روی لیک ک            

     قابلیت حذف درخواستهای ناتمام – 5

مدیریت بهینه کارتابل، امکان حذف درخواستهای نیمه تمام یا درخواستهایی که به هر دلیلی توسط متقاضی پیگیری و تکمیل نشده اند بمنظور 

، در قسمت پایین صفحه درخواستها ، لیست از طریق مسیر دسترسی زیر  مراجعه به صفحه ثبت درخواستوجود داشته و مهندسان میتوانند با 

  گزینه مشاهده نموده و با انتخاب اساس تاریخ مرتب سازی شده اند را  که بصورت نزولی و براستهای ارسال شده قبلی را کامل سوابق درخو

 .را حذف نمایندمورد نظر هر یک از درخواستهای ( انصراف از درخواست ) 

 : مسیر دسترسی 

 هادرخواستلیست کلیه ارسال درخواست           گزینه  منوی خدمات مهندسی                      مهندسانورود به کارتابل الکترونیکی 

 تایید      انتخاب و حذف درخواست            

     شرکتهای طراحی و نظارت حقوقی قابلیتهای کارتابل ارتقاء  – 6

حقوقی عضو سازمان، قابلیتها و امکانات جدیدی در صفحه کارکرد شرکتهای طراحی و نظارت و ارتباطات بمنظور بهبود مدیریت اطالعات کارکرد 

 : این شرکتها به شرح زیر ایجاد گردیده است

 مشاهده مدارک ارسال شده مرتبط با یک پالک ثبتی بصورت تجمیعی 

 تی پالکهای خارج شده از ظرفیت شرکتح دسترسی به گزارشهای ارسال شده بطور مستقیم از ردیف پالکهای ثبتی 

 سال پیام برای مهندسان همکار در یک پروژهار 

 مشاهده جزئیات کارکرد اعضای حقیقی عضو شرکت حقوقی 

 



     اتمام مدت قرارداد  –خروج از ظرفیت مجری ذیصالح   – 7

در صورتیکه مجری ذیصالح بدلیل اتمام مدت قرارداد قصد خروج پروژه از ظرفیت اشتغال خود را داشته باشد با مراجعه به صفحه ثبت 

 (اعالم اتمام قرارداد) درخواست خروج از ظرفیت مجری ذیصالحدرخواست و انتخاب گزینه اتمام قرارداد مجری ذیصالح اقدام نموده و سپس فرم 

 :از طریق منوی قوانین و فرمها دانلود نموده و پس از تکمیل فرم آن را به همراه مدارک زیر  FR-ES-116با کد فرم 

 تصویر نامه درخواست بر روی سربرگ شرکت مجری 

 تصویر گزارش ناظر 

 اظهارنامه ارسال شده به طرفیت مالک 

در انتها با . در صفحه ارسال مدارک پیوست درخواست بارگذاری نموده و در صورت وجود توضیحات اضافی در کادر پایین صفحه درج مینماید

توسط کارشناسان مدارک پس از بررسی در ادامه و . کلیک روی گزینه تایید درخواست در پایین صفحه عملیات درخواست به پایان می رسد

 .رت عدم وجود نقص یا اشکال در مدارک ارسالی، پروژه مورد نظر از ظرفیت مجری ذیصالح خارج میگرددو در صو سازمان،

 : مسیر دسترسی 

 ارسال درخواست              ثبت درخواست جدیدگزینه منوی خدمات مهندسی                       اعضاءورود به کارتابل الکترونیکی 

 تایید نهایی درخواست                 فایل تصویر کلیه مدارک ارسال اتمام قرارداد مجری ذیصالح               انتخاب گزینه          

 

 


