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سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

تهیه و تنظیم : واحد طرح و برنامه

سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

فرآیند خروج پروژه از ظرفیت طراح

        درخواست خروج پروژه از ظرفیت طراح، بسته به تاریخ ثبت پروژه، مشمول یکی از بندهای زیر خواهد گردید: 

      الف( هنگامی که پروژه مربوط به سال جاری )1399( باشد، در صورتی که پروانه ساختمانی صادر نشده و نقشه ها توسط طراح در کارتابل 

بارگذاری نگردیده باشند، امکان بازگشت تعداد کار و ظرفیت وجود دارد.

        ب( تمامی پروژه هایی که از تاریخ 97/01/01 لغایت 98/06/31 برای آن ها برگ تعهد طراحی صادر شده است، امکان بازگشت تعداد کار و 

ظرفیت وجود دارد.

        ج( کلیه پروژه هایی که مربوط به قبل از سال 1397 می باشند، نیازی به ارسال درخواست خروج پروژه توسط طراح ندارند. درخواست خروج 

توسط مالک ، از طریق ارسال تیکت در کارتابل کارفرمایان صورت می گیرد. )خروج طراح به صورت خودکار در پایان سال انجام می پذیرد، تا مالک 

قادر به انتخاب طراح جدید برای پروژه خود باشد.(

         د( کلیه پروژه هایی که مربوط به سال جاری )1399( می باشند، در صورتی که پروانه ساختمانی صادر گردیده و نقشه ها توسط طراح در کارتابل 

بارگذاری شده باشند، امکان بازگشت تعداد کار و ظرفیت طراح وجود ندارد.

1        با مراجعه به بخش منوی اصلی، گزینه پروژه های من را انتخاب منایید.

1

 الف( هنگامی که پروژه مربوط به سال جاری )1399( باشد، در صورتی که پروانه ساختمانی صادر نشده و نقشه ها توسط طراح در کارتابل بارگذاری 

نگردیده باشند، امکان بازگشت تعداد کار و ظرفیت وجود دارد.
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2x        در قسمت خالصه وضعیت کارهای نظارت، در ستون عملیات مقابل پروژه مورد نظر، بر روی آیکون      کلیک منایید.

       با این کار به صفحه زیر هدایت می شوید. در صفحه درخواست خروج طراح و ناظر، طبق شکل زیر در کادر مشخص شده، توضیحات مورد نظر را 

تایپ کرده و سپس گزینه ثبت درخواست خروج را کلیک منایید.

3

3

        پس از انجام مراحل فوق، درخواست شما به کارتابل کارفرما ارجاع داده می شود. مابقی مراحل بر عهده کارفرما یا وکیل قانونی وی می 

باشد، که با تایید درخواست خروج در کارتابل کارفرمایان، پروژه از ظرفیت طراح خارج می گردد.     
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ب( تمامی پروژه هایی که از تاریخ 97/01/01 لغایت 98/06/31 برای آن ها برگ تعهد طراحی صادر شده است، امکان بازگشت تعداد کار و ظرفیت 

وجود دارد.

        عودت اصل برگ تعهد طراحی به واحد خدمات مهندسی سازمان

1

1

2        با مراجعه به بخش منوی اصلی، گزینه پروژه های من را انتخاب منایید.

2



سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

 4

4 تهیه و تنظیم : واحد طرح و برنامه

سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

3

3x        در قسمت خالصه وضعیت کارهای نظارت، در ستون عملیات مقابل پروژه مورد نظر، بر روی آیکون      کلیک منایید.

       با این کار به صفحه زیر هدایت می شوید. در صفحه درخواست خروج طراح و ناظر، طبق شکل زیر در کادر مشخص شده، توضیحات مورد نظر را 

تایپ کرده و سپس گزینه ثبت درخواست خروج را کلیک منایید.
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       پس از انجام مراحل فوق، درخواست شما به کارتابل کارفرما ارجاع داده می شود. مابقی مراحل بر عهده کارفرما یا وکیل قانونی وی می 
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ج( کلیه پروژه هایی که مربوط به قبل از سال 1397 می باشند، نیازی به ارسال درخواست خروج پروژه توسط طراح ندارند. درخواست خروج توسط 

مالک ، از طریق ارسال تیکت در کارتابل کارفرمایان صورت می گیرد. )خروج طراح به صورت خودکار در پایان سال انجام می پذیرد، تا مالک قادر 

به انتخاب طراح جدید برای پروژه خود باشد.(

1        مالک یا وکیل قانوی وی با مراجعه به بخش منوی اصلی کارتابل کارفرمایان، گزینه ارسال تیکت را انتخاب می مناید.

1

2        در صفحه ارسال تیکت، از منو کشویی لیست واحد مربوطه، گزینه امور خدمات مهندسی را انتخاب می کند.

3       در کادر عنوان درخواست، عبارت درخواست خروج پروژه از ظرفیت طراح را درج مناید.

2

4       در کادر توضیحات، رشح درخواست خود را بنویسد. )با ذکر شامره ثبت هشت رقمی و پالک ثبتی(

5       در قسمت ارسال پیوست، اگر مدرک خاصی مرتبط با درخواست وجود دارد، می تواند مدرک را به تیکت خود الصاق مناید.

6       با زدن دکمه ارسال پیام، تیکت به واحد خدمات مهندسی ارسال می گردد.

3

4

5

6
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7        در صفحه ارسال تیکت با کلیک بر روی گزینه مشاهده تیکت ها، همواره می توان آخرین وضعیت پیام ارسالی را پیگیری کرد.

7

8        با کلیک بر روی گزینه مشاهده، صفحه مشاهده جزییات تیکت باز شده و می توان اطالعات دقیق تیکت را مشاهده منود.

8

        پس از انجام مراحل فوق درخواست به کارشناس واحد خدمات مهندسی سازمان، ارسال شده و پس از بررسی، کارشناس مربوطه ضمن ابقای 

ظرفیت، مهندس طراح را از پروژه موردنظر خارج می کند.     

د( کلیه پروژه هایی که مربوط به سال جاری )1399( می باشند، در صورتی که پروانه ساختمانی صادر گردیده و نقشه ها توسط طراح در کارتابل 

بارگذاری شده باشند، امکان بازگشت تعداد کار و ظرفیت طراح وجود ندارد.
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فلوچارت فرآیند خروج پروژه از ظرفیت طراح 
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 توضیحات : 

** برای خروج از ظرفیت طراحی پروژه هایی که مربوط به قبل از سال 1397 می باشند، مالک بایستی از طریق ارسال تیکت در کارتابل 
الکرتونیکی خود،  درخواست خروج طراح از پروژه را ثبت مناید. در این حالت با ابقای ظرفیت، مهندس طراح از پروژه خارج می گردد. **


