
 اطالعیه

 کارفرمایان محترممالکان و قابل توجه 

 

بهداشت آحاد جامعه و در راستای پیاده سازی کامل الزامات و دستورالعملهای ستاد ملی و حفظ سالمت و  اهمیتبا توجه به 

وظیفه و مسئولیت بمنظور دریافت خدمات سازمان ، کاهش مراجعات حضوری حذف و یا ت ، تالش در جهارزه با کرونا باستانی م

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در راستای ایفای وظایف قانونی و مسئولیتهای اجتماعی خود، نسبت به و همگانی بوده 

تالشها تا حصول نتیجه که این اقدام نموده بصورت جدی تسهیل و توسعه زیرساختهای الزم بمنظور ارائه خدمات غیرحضوری 

 از مراجعهتقاضا میگردد تا با حفظ آرامش و درک شرایط موجود، مالکان و کارفرمایان محترم از کلیه  لذا. فتاستمرار خواهد یا

خدمات ارائه با توجه به زیرا ایند خودداری نم پیگیری درخواستهای خود جداٌدریافت خدمات و یا حضوری به سازمان جهت 

 .وجود نخواهد داشتحضوری به ارباب رجوع ی امکان پاسخگویبه هیچ عنوان سازمان، توسط غیرحضوری 

کارفرمایان شایسته با کیفیت مطلوب و خدمات غیرحضوری و تکمیل توسعه ، واحدهای مختلف سازمان  در مقطع کنونی، اولویت

راهنما در را از طریق مراجعه به منوی راهنمای آموزشی ارائه خدمات غیرحضوری پیشنهاد میگردد به همین منظور و محترم بوده 

  .کارتابل الکترونیکی کارفرمایان با دقت مطالعه نمایند

 

 کارتابل کارفرمایاناز طریق  به صورت غیرحضوریخدمات راهنمای دریافت 

 تایید قرارداد همسان نظارت  - 1

می باشد لذا یی امنیت باالویژه ای بوده و دارای امکانات امنیتی فضای اختصاصی است که دارای کارتابل الکترونیکی کارفرما 

صرفه جویی در تسهیل فرآیند و تبادل مستندات و مدارک رواج داشته که موجب بمنظور استفاده از کارتابل الکترونیکی اختصاصی 

کارتابل تایید و وکیل قانونی مالک / هزینه و زمان گردیده و بعالوه مطابق قانون، کلیه اسناد و مدارک تعهدآور که از سوی مالک 

بالفاصله پس از انتخاب با توجه به گردش کار تعریف شده برای انعقاد قرارداد نظارت،  .گردد، دارای اعتبار قانونی میباشندامضاء می

مهندس ناظر پروژه توسط سیستم ارجاع و تایید قرارداد همسان نظارت توسط وی، این قرارداد در کارتابل کارفرمای پروژه قابل 

به کارتابل الکترونیکی با استفاده از رمز عبور یکبار مصرف  وکیل قانونی کارفرما/ س از ورود کارفرما لذا پ. مشاهده و تایید میباشد

(OTP )قبال توسط مهندس ناظر پروژه مشاهده قرارداد همسان نظارت که ، امکان  درخواستهای مهندسین گزینه انتخاب و سپس

آن تایید ، نسبت به نظارت پس از مطالعه قراردادوکیل قانونی کارفرما / کارفرما . خواهد داشتوجود  ،گردیده استتایید و ارسال 

باید انجام گیرد تا امکان صدور برگ برق  -مکانیک  –معماری  –برای هر یک از ناظران رشته های عمران و این کار  نمایدمی اقدام 

امضاء قرارداد همسان نظارت بوده به معنای در واقع این تایید . رای مهندسان ناظر مربوطه فراهم شودتعهد نظارت توسط سیستم ب

 .و قرارداد را از نظر قانونی معتبر و نافذ می سازد

/ ساعت توسط کارفرما  84الزم به ذکر است که مطابق نظام نامه ارجاع نظارت، قرارداد همسان نظارت باید حداکثر ظرف مدت 

 . و مهندس ناظر تایید گردد وکیل قانونی کارفرما

 :مسیر دسترسی 

 درخواستهای تایید قرارداد نظارت             درخواستهای مهندسین  گزینهکارتابل الکترونیکی کارفرمایان            ورود به 

 



 

 ( افزایش یا کاهش متراژ ) تغییر متراژ دستور نقشه  - 2

دستور نقشه ای که قبال در سازمان ثبت گردیده است را داشته باشد  ژوکیل قانونی کارفرما قصد تغییر مترا/  در صورتیکه کارفرما

را اسکن نموده و سپس از طریق مسیر زیر نسبت به ثبت و ارائه ابتدا بایستی آخرین نسخه دستور نقشه صادره از شهرداری 

 :اقدام نماید خود درخواست 

 : مسیر دسترسی 

افزایش )  واستانتخاب نوع درخ           منوی گزینه تغییر متراژ دستور نقشه       ورود به کارتابل الکترونیکی کارفرمایان      

 ثبت درخواست            دستور نقشه ارسال فایلانتخاب و            ( یا کاهش بنا 

 تایید درخواست خروج طراحان پروژه  - 3

هر یک از طراحان پروژه قصد خروج از پروژه ای را داشته باشد ابتدا بایستی درخواست خود را در کارتابل الکترونیکی صورتیکه  در

سپس . مهندسان ثبت و مدارک الزم را بارگذاری نماید تا پس از بررسی درخواست در کارتابل کارفرمای پروژه قابل مشاهده باشد

پس از مشاهده درخواست خروج از با خارج کردن طراح مورد نظر از پروژه، بایستی کارفرما  یوکیل قانون/  کارفرمادر صورت موافقت 

وکیل /  الزم به ذکر است که در صورت عدم موافقت کارفرما. اقدام نمایدتایید آن طریق مسیر زیر و در صورت موافقت ، نسبت به 

 .نیاز به هیچگونه اقدامی نمی باشدقانونی کارفرما با خروج طراح ، 

   :مسیر دسترسی  

  خروج طراحیدرخواستهای مهندسین             درخواستهای  گزینهکارتابل الکترونیکی کارفرمایان            ورود به 

 ثبت درخواست ارجاع نظارت   - 4

شده و پرداخت حق الزحمه نظارت کلیه ناظران پروژه، وکیل قانونی کارفرما پس از انجام کلیه مراحل تعیین /  در صورتیکه کارفرما

 : پس از  درخواست ثبت و ارسال دستور نقشه بمنظور معرفی ناظران توسط سیستم ارجاع نظارت سازمان را داشته باشد،

 کلیه طراحانثبت  -الف 

 کلیه نقشه های طراحی در دفتر فنی سازمان تایید  -ب 

و پس از مطالعه کامل و در صورت عدم مغایرت در مشخصات پالک ثبتی  ورد نظر را باز نمودهپنجره م ق مسیر زیربایستی از طری

پروژه، به قسمت پایین صفحه مراجعه نموده تا ناظران مورد نیاز پروژه را که بایستی توسط سیستم ارجاع نظارت سازمان انتخاب و 

 .در محل مشخص شده، تعیین نماید  تیک  معرفی شوند را، از میان چهار گزینه موجود، بوسیله درج عالمت

 :مسیر دسترسی 

 گزینه درخواست ثبت ناظر  کارتابل الکترونیکی کارفرمایان            ورود به 

   سوابق پرداختهای مالیمشاهده  – 5

 موضوع نظام مهندسی و همچنین به سازمان پروژه سوابق پرداختهای مالی بخواهد تا از وکیل قانونی کارفرما /  در صورتیکه کارفرما

ق مسیر بایستی از طری ایدنماطالع حاصل .... ( شناسنامه فنی و  –الزحمه نظارت حق  –سهم سازمان درصد  5)  یپرداختو مبلغ 

 .قابل مشاهده می باشندپروژه به تفکیک تراکنشهای مالی و سوابق اطالعات کامل و سپس  ورد نظر را باز نمودهپنجره م زیر

 :مسیر دسترسی 

 پرداختها -مالی گزینه   کارتابل الکترونیکی کارفرمایان            ورود به 



 

   لیست مهندسان عضو سازمانمشاهده  – 6

، وکیل قانونی کارفرما/  کارفرما، برای ارائه خدمات در پروژه ها الحیت کلیه مهندسان دارای صشناخت و بمنظور تسهیل در انتخاب 

در پایین صفحه . میشود( اصلی ) یشخوان پنجره پوارد ، نوی اصلی در مبا انتخاب گزینه پیشخوان د به کارتابل و میتواند پس از ورو

مورد نیاز مهندسان تعیین رشته ، پایه و صالحیت جستجو شده و با ، وارد صفحه با انتخاب گزینه دریافت لیست مهندسان سازمان

افت و یرد(  EXCEL) فایل اکسل خروجی را در قالب به همراه شماره تلفن تماس آنها ، لیست کلیه مهندسان واجد شرایط پروژه 

 .مشاهده نمایند

 :مسیر دسترسی 

 دریافت لیست مهندسان سازمانگزینه              (اصلی  )پیشخوان صفحه   کارتابل الکترونیکی کارفرمایان            ورود به 


