
 

پیام های  دریافت سامانه وجهت ارتباط با را . ............................ شماره تماس، ........................  عضویت.... دارای کد ...............اینجانب ....................

 ذیل را مطالعه و متعهد می گردم : سامانه معرفی می نمایم و کلیه مواردارسالی از طرف مخابراتی یا اینترنتی 

 رمز عبور کارتابل الکترونیکی موجود خود را تغییر داده و بروز رسانی نمایم. (1

در صورت استقرار و پیاده سازی نسل دوم سامانه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز )سانما(، با تعیین رمز عبور  (2

 مناسب از این سامانه استفاده نمایم . 

اردادن نام کاربری و کلمه مسئولیت حفظ و نگهداری رمز عبور و نام کاربری بر عهده اینجانب بوده و ضمن اطالع از اینکه در اختیار قر (3

نظام نامه اخالق حرفه ای  9-1-2عبور کارتابل سانمای ) خود یا اشخاص حقوقی وابسته (، به اشخاص ثالث ، به منزله عدم رعایت بند 

 اهد بود. بوده و از مصادیق تخلفات انتظامی محسوب میگردد، در صورت بروز تخلف و هرگونه سوء استفاده ، رافع مسئولیت اینجانب نخو

ساعت  48شماره تماس مذکور متعلق به اینجانب بوده و در صورت انتقال آن به دیگری ویا تغییر شماره متعهد میگردم ظرف مدت  (4

 نسبت به اعالم و ثبت تغییرات در سامانه اقدام نمایم .

ساعت مفاد پیام را از طریق  48م حداکثر ظرف کلیه پیام های ارسالی به شماره تماس مذکور به منزله ابالغ قانونی بوده و متعهد میگرد (5

 کارتابل پیگیری نمایم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان، : از طرف  واز طریق کارتابل که ی یکلیه پیامها (6

سازنده و ، طراحان تراظازبینی مستندات طراحی و نب واحد کنترل ترویج مقررات ملی ساختمان ، واحد دفتر فنی و، هیات حل اختالف 

ساعت نسبت به پیگیری آن  48بمنزله ابالغ قانونی بوده و حداکثر ظرف ارسال میگردد، ، پالک ثبتی که در آن ارائه خدمات نموده ام 

 اقدام نمایم.

مهلت زمانی فوق، رافع مسئولیت اینجانب نخواهد عدم رویت و مشاهده متن پیامهای ارسالی و به تبع آن عدم اقدام و پیگیری الزم در  (7

 بود.

کلیه خدمات مهندسی که تاکنون توسط اینجانب ارائه شده است، به اطالع سازمان رسیده و در ظرفیت اشتغال اینجانب ثبت گردیده  (8

 باشد.

 .میباشمبر اساس آن عمل و مطالعه بمنزله ابالغ موارد قانونی بوده و ملزم به کلیه دستورالعمل های ارسالی در کارتابل  (9

نامه و ابالغ از سامانه الکترونیکی سازمان )سانما( که ورود به آن با نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی انجام  ،درخواست ،ارسال گزارش (10

اقدامات یباشد مجاز مفوق ، سازمان  موارددر صورت اثبات عدم صحت  امضای رسمی خود معتبر میدانم وهمراه  را به تعهدمیگیرد. این 

 به انجام رساند. را قانونی وفق مصوبات هیات مدیره

عدم رعایت موارد باال به نحوی که منجر به سوء استفاده از سامانه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز )سانما(  (11

 بود.خواهد در محاکم قضایی گردد، مشمول مجازاتهای مقرر در قانون جرائم رایانه ای 

  موافقت خود را جهت ثبت نام در سامانه ارجاع نظارت سازمان اعالم مینمایم  (12

 پروانه ....../ ....../ ...........  شماره پروانه کارشناسی .................................. تاریخ اعتبار   دارم     ندارم   27پروانه کارشناسی ماده  (13

متعهد میگردم ظرف مدت یک هفته کپی پروانه کارشناسی را تحویل سازمان داده و یا در  27ی ماده در صورت داشتن پروانه کارشناس (14

 کارتابل بارگذاری نمایم.
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