
یاری م مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بخت سازمان نظا
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ورود با اطالعات کاربری
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انتخاب این دکمه جهت ورود به صفحه تعیین 

سهمیه 

(نام دکمه قابل تغییر است)
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انتخاب دوره کارکرد و مطالعه قوانین
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مطالعه و پذیرش قوانین
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سپس نظر را انتخاب و درصدهای مورد 

.ایجاد و ذخیره کنید
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« ارسال کد اعتبار سنجی»با انتخاب گزینه 

.  کدی به تلفن همراه شما پیامک می شود

کد را وارد کرده و تایید نمایید



ال در این بخش اگر مهندس تمایل به انتق

ید سهمیه داشته باشد می تواند از این کل

.استفاده کند

الزم به ذکر است سهمیه انتقالی مهندس

بق تایید نهایی نمی شود و کاربر سازمان ط

ایید یا نامه دریافتی می تواند این انتقال را ت

در ضمنا هر مهندس فقط یکبار و. رد نماید

ال یک بازه زمانی مشخص می تواند از انتق

اید سامانه ایی استفاده نماید و پس از آن ب

.به سازمان مراجعه کند
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جهت انتقال به شعبه مهمان از این گزینه 

.استفاده نمایید



«انتخاب شعبه مورد نظر جهت انتقال»

داده این لیست طبق درجه بندی شعب نمایش

بعنوان مثال چون مهندس فعلی . می شود

دارای عضو دفتر شهرکرد می باشد و این دفتر

درجه یک است، فقط شعب درجه دو و سه 

ی نمایش داده می شود و شعب درجه یک مخف

.می باشد

ر درصد مجاز برای انتقال حداکث

.درصد می باشد40
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اشتغال الزم به ذکر است اگر قصد انجام انتقال از هردو اشتغال طراحی و نظارت را دارید، باید در این بخش برای هر

.از کلید ایجاد استفاده نمایید

.با هر بار کلیک بروی کلید ایجاد یک سطر ایجاد می شود که باید اطالعات مورد نظر را وارد نمایید



انتخاب این دکمه جهت ورود به صفحه تعیین 

سهمیه 

(نام دکمه قابل تغییر است)
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ه پس از تعیین ظرفیت اشتغال مورد نظر، به این صفح

و تعیین ظرفیت نظارت »برگردید و مجدد وارد منوی 

.شوید« طراحی
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مشاهده می فرمایید که مجدد امکان تغییر

.درصدهای ثبت شده نمی باشد

لطفا توسط این گزینه گزارش درصدهای 

رائه انتخابی را تهیه و چاپ نمایید و به سازمان ا

.دهید



سپاس از توجه شما
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