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سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

تهیه و تنظیم : واحد طرح و برنامه

سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

       در صفحه دانلود فرم ها، از قسمت فرم ها و مدارک حقیقی بر روی گزینه فرم فریز بعد از یک سال کلیک کرده و فرم مد نظر را دانلود کنید. 

فرآیند فریز یا تعلیق پروژه

          فریز کردن یا تعلیق پروژه، برای کارهایی انجام می شود که یک سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته ولی پروانه ساختمانی آن صادر نشده باشد.

       برای انجام اینکار ابتدا به کارتابل خدمات مهندسی خود مراجعه کرده و سپس با رفنت بر روی گزینه قوانین و فرم ها، بر روی گزینه فرم های 

خدمات مهندسی کلیک کنید.
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2 تهیه و تنظیم : واحد طرح و برنامه
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        ارسال درخواست به دو روش امکان پذیر است:

      الف( انتخاب گزینه ارسال درخواست در صفحه نخست کارتابل

3

 

صنوبرمهندس جناب آقای   

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

 باسالم 

به شماره پروانه اشتغال به کار مهندسی .........................................  ..............................احتراما اینجانب ................    
هیات  30/30/09مورخ  45می باشم . مطابق مصوبه جلسه  ........................... قطعه ................ناظر پالک ثبتی 

و  نظارت  ثبت کارسال از تاریخ  1مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و با توجه به اینکه بیش از 
اینجانب در پالک ثبتی مذکور گذشته و مالک اقدام به اخذ پروانه ساختمانی ننموده درصد از مدت قرارداد  14

 :را داشته و متعهد می گردم  4-5-15تعلیق کار طبق بند است ، درخواست 

نظارتی خود اقدام در صورت شروع عملیات ساختمانی پالک مذکور ضمن اطالع به سازمان نسبت به خدمات  -1
 الزحمه خارج از چهارچوب ضوابط در خصوص ادامه خدمات ننمایم.ای حق نمایم. و هیچگونه ادع

در زمان شروع مجدد عملیات با توجه به دریافت حق الزحمه ، ظرفیت و تعداد کار در صورت نداشتن صالحیت -2
پس از کسر هزینه های انجام شده طبق  نظارت پس از درخواست مالک نسبت به استرداد حق الزحمه واریزی

، نسبت به عودت مبلغ دریافتی اقدام نمایم. بدیهی است ، اینجانب هیچگونه ادعا و حقی نسبت به ه سازمان تعرف
 مبلغ مزبور علیه سازمان نداشته و کلیه مسئولیت ها و تعهدات قانونی را در قبال مالک )صاحب کار ( می پذیرم.

  یت آنها را می پذیرم.صحت کلیه اظهارات این تعهد بر عهده اینجانب بوده و مسئول -0

 

 نام و نام خانوادگی                                                         

 مهر و امضاء                                                                

 مهر و امضاء مهندس ناظر

 

 تائید مسئول خدمات مهندسی

  تائید کارشناس خدمات مهندسی

 

 محل ثبت دبیرخانه
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

 

 توجه : پس از دانلود فرم فریز یا تعلیق پروژه، آن را تکمیل، مهر وامضا کنید.
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) الف (

       ب( انتخاب گزینه خدمات مهندسی و سپس انتخاب گزینه ارسال درخواست
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4        در صفحه ارسال درخواست بر روی گزینه ثبت درخواست جدید کلیک منایید.

        در صفحه ارسال درخواست از قسمت نوع درخواست، از منوی کشویی باز شده درخواست فریز)مهندسان حقیقی( و یا درخواست فریز )رشکت 

حقوقی( را انتخاب کرده و سپس بر روی گزینه گام بعد کلیک منایید.
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6        به منظور ارسال فایل فرم فریز توجه به نکات زیر الزامی است:

فرمت های مجاز جهت ارسال فایل: jpg - zip - rar -می باشد.. 1

 حجم فایل ارسالی حداکرث دو مگابایت می باشد.. 2

       پس از اطمینان از ایجاد فایل مدارک مطابق با رشایط فوق، مطابق شکل زیر نسبت به انتخاب فایل اقدام منوده و آن را بارگذاری منایید. در صورتی 

که مراحل را به درستی انجام داده باشید، لیست کلیه فایل های ارسال شده در کادر پایین صفحه منایش داده خواهد شد.
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        در بخش لیست کلیه مدارک ارسالی، در ستون عملیات با زدن بر روی گزینه × می توانید فایل ارسالی را حذف منایید. 

        در صورت وجود توضیحات اضافی که بررسی مدارک و سوابق شام را تسهیل می مناید، در کادر قید منایید.
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        به منظور تایید نهایی درخواست، در این مرحله کد شناسه شش رقمی به شامره همراه شام ارسال می گردد که الزم است  پس از ورود شناسه تایید، 

بر روی گزینه تایید نهایی و ارسال درخواست کلیک منایید.
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توجه : کدشناسه ارسالی به مدت سه دقیقه دارای اعتبار است. پس از آن منقضی شده و جهت دریافت مجدد شناسه روی دکمه مجدد کلیک 

منایید.
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        پس از تکمیل و ارسال نهایی درخواست، کد پیگیری پنج رقمی صادر شده و به صورت زیر در پنجره بعدی منایش داده می شود. با کلیک بر روی 

گزینه بازگشت به لیست درخواست ها، به صفحه ی ارسال درخواست هدایت می شوید.
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        در قسمت لیست کلیه درخواست ها، درخواست شام قابل مشاهده می باشد. در ستون آخرین وضعیت، همواره می توانید از آخرین وضعیت 

درخواست خود مطلع شوید.
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        در ستون عملیات، می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده تراکنش های درخواست، پنجره سوابق تراکنش های انجام گرفته روی درخواست شام، 

باز می شود.
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         در صورت نیاز به ویرایش فرم ارسالی، با کلیک بر روی گزینه ویرایش، به صفحه ارسال فایل )مرحله شش( هدایت می شوید. مابقی مراحل طبق 

مرحله شش تا دوازده می باشد.
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         در صورت نیاز به حذف درخواسـت ارسـالی ، با کلیـک بر روی گزینه انرصاف از درخـواسـت ، پنجره ای برای تایید حذف و یا  عدم تایید آن باز 

می شود. با کلیک بر روی گزینه ok در خواست شام حذف می گردد.
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فلوچارت فرآیند فریز یا تعلیق پروژه
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 توضیحات : 

1-در صورتی که یک سال پس از تاریخ ثبت پروژه، پروانه ساختامنی صادر نشده باشد، پروژه می تواند با درخواست مهندس ناظر فریز یا تعلیق 

گردد.


