
 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری 

 

 مراحل ثبت آماده بکاری ارجاع نظارت

فرم آماده به كاري جهت تعيين شرايط اختصاصی و دلخواه مهندسان در مورد گروه ساختمانی در نظر گرفته شده است. ضمن اين كه تکميل اين 

ش ش )مثلااختياري يا اجباري( از طرف سازمان در بازه زمانی تعيين شده)دهنده آمادگی و تعهد شخص براي انجام پروژه هاي ارجاعی  فرم نشان

 ماهه( است.

 نهاي ساختمانی و شهرستان مورد نظر خود را به عنوا در اين صفحه فرد ميتواند بر اساس نوع خدمت تعيين شده كه نظارت ميباشد، گروه يا گروه

 كليک نمايد. "ثبت آماده به كاري"صفحه( تعيين نموده و بر روي گزينه  بالايدر )آماده به كاري در بازه زمانی اعلام شده 

شود. يپس از انتخاب ثبت آماده به كاري، پيغامی به شکل زير مبنی بر عدم امکان تغيير در اطلاعات آماده به كاري پس از ثبت آن، نمايش داده م

ين پيغام آماده به كاري با موفقيت ثبت شده و شکل صفحه بعد را مشاهده خواهيد نمود. از اين پس فرم آماده به كاري شما فعال بوده و با تأييد ا

هاي جديد در صفحه شخصی شما نيز قرار خواهد گرفت. دقت كنيد كه اين فرم پس از ثبت، در اين دوره ديگر قابل تغيير نيست و تنها  پروژه

شود كه براي شخص مسافرت يا كار اضطراري پيش آمده  را به دفعات محدودي فعال يا غيرفعال نمود. غيرفعال نمودن، زمانی نياز می ميتوان آن

 و وي خواستار عدم هرگونه ارجاع نظارت از جمله نظارت اجباري ميباشد.



انجام  روال 

آماده 

ترتيب زير  بکاري به 

: 

 



 

 



 

دفتر نمایندگی فرخشهر باید گزینه هایی را انتخاب کنند لازم به ذکر است مهندسین 

 که در هردو ستون شهرستان، فرخشهر ذکر شده باشد.مشابه زیر :

 

 ITکنید به واحد  در صورتی که طبق پایه اشتغال نظارت گروه ساختمانی مربوطه را مشاهده نمی

 سازمان، خانم الله بخشی اطلاع دهید.

 نکات  مهمدیگر

  93/09/0931تا  10/10/0931آماده بکاری توسط سازمان تعیین می گردد.بعنوان مثال دوره ثبت 



 .مهندسی آماده بکاری خود را ثبت می کند که قصد انجام کار نظارت را در دوره ی تعیین شده دارد 

 در هنگام ثبت آماده بکاری ثبت اطلاعات بیمه و سریال شناسنامه اجباری ست . این اطلاعات جهت تکمیل 

 پرونده مورد نیاز است و در نحوه ی امتیازدهی تاثیر ندارد.

  کد امنیتی که توسط سامانه به شماره همراه شما پیامک می شود ، کدی یک بار مصرف بوده و صرفا جهت احراز

 هویت و امنیت استفاده می گردد.

 : توجه کنید 

 گروه مجاز جهت ثبت آماده بکاری پایه نظارت

 الف ، ب ، ج ، د یک

 الف ، ب ، ج دو

 الف ، ب سه

 

 متراژ مجاز تعداد سقف گروه

9-0 الف متر مربع 011حداکثر زیربنای    

1-9 ب متر مربع 9111تا  001حداکثر زیربنای    

01-0 ج متر مربع 1111تا   0911حداکثر زیربنای    

به بالا 01 د متر مربع 1111بیش از    

 


