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 وارد سایت سازمان نظام مهندسی استان به آدرس زیر شوید:
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سامانه ارجاع نظارت

شماره عضویت

شماره + کد ملی 
شناسنامه



.آماده بکاری خود را اینجا تعیین می کنید 

اگر آماده بکاری خود را اعالم کرده باشید می
. ید توانید به این بخش دسترسی داشته باش



نحوه ی اعالم آماده بکاری



.اینجا کلیک کنید 



قوانین را مطالعه فرمایید و در صورت پذیرش
.اینجا کلیک کنید 



شد را کد امنیتی که به تلفن همراه شما پیامک
.  ددر این بخش وارد کرده تایید را کلیک کنی



.دابتدا اطالعات اشتغال خود را تکمیل نمایی
عد را با کلیک بروی این گزینه اطالعات صفحه ب

.مشاهده می کنید



ید پس از مطالعه و تکمیل اطالعات ذخیره و تای
.را کلیک کنید .مجدد به صفحه ی آماده بکاری بازگردید



.زمینه فعالیت مورد نظر را تیک بزنید
آماده بکاری خود را توسط کلیک بر روی این

.دکمه تایید کنید 



ده با مشاهده ی این پیام اطالعات شما ثبت ش
.است 

نید می توانید آماده بکاری خود را لغو ک
.



فرآیند ارجاع نظارت



.پس از ورود به سمانه اینجا کلیک کنید 



ید اگر مایل به کار کردن بر روی این پروژه باش
.کاندید شدن را کلیک کنید

در بخش پروژه های جاری ، سازمان پروژه ها را به 
.کارتابل شما جهت کاندید شدن ارسال کرده است



سمت پروژه هایی را که شما کاندید شده اید و منتظر پاسخ از
.سازمان هستید در این بخش مشاهده می کنید 



ت انجام پروژه هایی که شما کاندید شده اید و سیستم صالحی
می آن را توسط شما تایید کرده و به شما ارجاع شده است را

.توانید مشاهده کنید 



عقد قرارداد



پس از انجام مراحل فوق پیامکی به مهندس و مالک ارسال

ه می شود و تا سه روز کاری فرصت دارند جهت عقد قرارداد ب

.سازمان مراجعه فرمایند



”

“

سپاس با توجه شما


