
راهنمای کارتابل کارفرمایان
 1

راهنمای کارتابل کارفرمایان

1
تهیه و تنظیم : واحد طرح و برنامه

ویرایش صفر-تیر 99

        در کارتابل کارفرمایان، گزینه برگ تعهد مالک انتخاب منایید.

فرآیند دریافت و ارسال برگ تعهد مالک

       کلیه مالکان محترم، جهت دریافت خدمات مهندسی از سازمان، بایستی پس از پرداخت هزینه های مربوطه، نسبت به دریافت، گواهی امضا)در 

دفتر اسناد رسمی( و بارگذاری برگ تعهد از طریق کارتابل اقدام نمایند.

1

1

2        درصفحه برگ تعهد مالک، ابتدا بر روی گزینه دریافت برگه کلیک کرده و نسبت به دریافت و چاپ برگ تعهد اقدام منایید.
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3       پس از دریافت و مطالعه دقیق برگ تعهد مالک، نسبت به گواهی امضا در دفرت اسناد رسمی اقدام منایید.

33

تذکر مهم: اکیدا توصیه می گردد پس از چاپ برگ تعهد، مفاد آن را دقیقا مطالعه منوده و درصورت وجود هرگونه ابهام یا سوال، نسبت به دریافت 

اطالعات از مشاورین آگاه و با تجربه اقدام منوده و یا با واحد حقوقی یا طرح و برنامه سازمان، متاس بگیرید.

توجه: در هنگام دریافت برگ تعهد دقت کنید که بارکد حاوی شامره هشت رقمی پروژه حتام در باالی برگ تعهد وجود داشته باشد، زیرا در 

غیر این صورت برگ تعهد مورد قبول سازمان نخواهد بود.
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        پس از انجام کامل مراحل فوق جهت بارگذاری برگ تعهد، از طریق کارتابل گزینه برگ تعهد مالک را انتخاب کرده و سپس گزینه ارسال برگ تعهد 

را انتخاب منایید.
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توجه:

فرمت های مجاز جهت ارسال فایل:  pdf- rar - jpg - zip  می باشد و حجم فایل ارسالی بایستی کم تر از 3 مگابایت باشد.. 1

       پس از اطمینان از ایجاد فایل برگ تعهد با رشایط فوق، مطابق شکل زیر نسبت به انتخاب فایل اقدام منوده و آن را بارگذاری منایید. در هنگام بارگذاری 

برگ تعهد، شناسه )18رقمی( و رمز تصدیق )6رقمی( را به صورت صحیح در کادر مربوطه وارد منایید.)مراحل 5 تا 8(
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7
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        پس از ارسال برگ تعهد، ظرف مدت چند دقیقه از طریق ارسال پیامک، شناسه شش رقمی به شامره همراه مالک یا وکیل قانونی وی ارسال می 

گردد. پس از وارد کردن شناسه در کادر مربوطه، گزینه تایید و ارسال برگه را انتخاب منایید.
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10        پس از ارسال برگ تعهد، در همین صفحه می توانید سوابق درخواست های ارسال شده قبلی خود را در پایین صفحه مشاهده منایید.

10

4

پس از بارگذاری برگ تعهد، اصالت گواهی امضا توسط کارشناسان سازمان مورد بررسی قرار گرفته و درصورت اصالت شناسه و رمز تصدیق، پیامکی 

مبنی بر تایید برگ تعهد برای مالک یا وکیل قانونی وی ارسال می گردد.



راهنمای کارتابل کارفرمایان
 3

راهنمای کارتابل کارفرمایان

3
تهیه و تنظیم : واحد طرح و برنامه

ویرایش صفر-تیر 99

                                     
              

    

             "               "                      

      /           

                          

      /           

                                 

      /           

                              

      /           

     

   

                        /                
       

            

       

      /           

       

                                                  

      /           

                                             

            

فلوچارت فرآیند دریافت و ارسال برگ تعهد مالک


