سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

راهنمای کاربری سامانه رفاهی
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مراحل تکمیل اطالعات خانواده
خواهشمند است مراحل زیر را طبق تصاویر انجام دهید :

با استفاده از این گزینه در سایت سازمان ،می توانید به
سامانه رفاهی فرهنگی و ورزشی دسترسی پیدا کنید.

1

2
نام کاربری :شماره عضویت  9رقم
گذرواژه  :کد ملی

3

در این بخش اطالعات راهنمای
سامانه قابل مشاهده می باشد.

3
در این بخش اطالعات کاربری و
مدارک خود را تکمیل نمایید.

4

4

در این بخش اطالعات خانواده خود
را تکمیل نمایید.

توسط این گزینه اطالعات اعضای
5

خانواده خود را وارد نمایید.

5

برای هر عضو خانواده اطالعات فرم
را تکمیل و ذخیره نمایید.
5



اطالعات شما توسط سازمان بررسی و تایید یا رد می شود.



جهت اطالع از وضعیت احراز هویت خود و اعضای خانواده همچنین آگاهی از خدمات ارائه شده توسط سامانه
به صفحه پیام ها از طریق منوی سمت راست مراجعه فرمایید.



مهندسین مجرد صرفا اطالعات خود را بارگذاری نمایند(.تصویر شناسنامه یا کارت ملی)



مهندسین متاهل اطالعات خود شامل تصویر شناسنامه صفحه اول و دوم ( صفحه ایی که اطالعات همسر و
فرزندان در آن ذکر شده است) و برای هر عضو خانواده تصویر شناسنامه یا کارت ملی را بارگذاری نمایند.
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مراحل بارگذاری مدارک جوایز دانش آموزان ممتاز
جهت بارگذاری مدارک دانش آموزش ابتدا باید اطالعات خانواده توسط مهندس ثبت شده باشد ،سپس می توانید طبق
مراحل زیر مدارک دانش آموز ممتاز خود را باگذاری نمایید.
این مدارک توسط سازمان بررسی می شود و اگر بدون اشکال باشد ،تایید می گردد که شما می توانید پس از بارگذاری
مدارک مجدد به سامانه مراجعه و از تایید یا عدم تایید مدارک مطلع شوید.
پس از ورود به سامانه مراحل زیر را طی کنید:

1

جهت بارگذاری مدارک وارد بخش
دانش آموز نمونه شوید.

2
اطالعات فرزندان خود را در جدول زیر مشاهده می کنید که

با زدن دکمه افزودن می توانید مدارک را بارگذاری کنید
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3

مقطع تحصیلی و معدل دانش
آموز خود را وارد کنید.

4

تصویر عکس و کارنامه دانش
آموز را بارگذاری کنید.

5
درصورتیکه مدارک و اطالعات را بدرستی وارد کرده باشید دکمه

افزودن فعال می شود و با کلیک بر روی آن اطالعات ثبت می شود



اطالعات شما توسط سازمان بررسی و تایید یا رد می شود.



جهت اطالع از وضعیت تایید یا عدم تایید اطالعات دانش آموز خود همچنین آگاهی از خدمات ارائه شده توسط
سامانه به صفحه پیام ها از طریق منوی سمت راست مراجعه فرمایید.



در صورت عدم تایید می توانید اطالعات را ویرایش کنید.
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