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فرآیند ثبت در ظرفیت، دریافت، تایید و ارسال برگ تعهد طراحی 

        کلیه طراحان سازمان برای ارایه خدمات مهندسی، بایستی ضمن کنترل صالحیت و ظرفیت خود، نسـبت به انعقاد قرارداد با کارفرما  اقدام 

نموده، سپس پروژه را در ظرفیت خود ثبت کرده و برگ تعهد طراحی را از طریق کارتابل مشاهده و تایید نمایند. مراحل انجام این فرآیند به شرح 

زیر می باشد :

    پس از انجام پرداخت های مالی توسط مالک یا وکیل قانونی وی، مهندس با در اختیار داشنت نام کاربری و شامره رسیال که مالک در اختیار وی قرار 

می دهد، می تواند نسبت به ثبت کار اقدام مناید.

1    در کارتابل مهندسان، از بخش خدمات مهندسی گزینه ثبت خدمات مهندسی را انتخاب منایید.

ثبت خدمات مهندسی توسط مهندسان

1

2    در صفحه ثبت خدمات مهندسی، در کادرهای مربوطه نام کاربری و رمز ثبت )رسیال( خود را وارد کرده و گزینه ورود را انتخاب منایید.
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1        پس از ثبت خدمات مهندسی، از طریق منو خدمات مهندسی و سپس گزینه ارسال قرارداد خدمات، به صفحه ارسال قرارداد خدمات هدایت می شوید.

1

2        در صفحه ارسال قرارداد خدمات، در ستون عملیات بر روی آیکون        کلیک منایید.

2

5

6

3

3        در این مرحله بایستی تصویر قرارداد منعقده با مالک را بارگذاری منایید. به منظور ارسال فایل قرارداد توجه به نکات زیر الزامی است:

فرمت های مجاز جهت ارسال فایل: jpg - zip - pdf -می باشد.. 1

       پس از اطمینان از ایجاد فایل مدارک با رشایط فوق، مطابق شکل زیر نسبت به انتخاب فایل اقدام منوده و آن را بارگذاری منایید. )مراحل سه تا شش(
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9        از منوی اصلی، به صفحه پروژه های من مراجعه منایید.

9

10        در این صفحه، از ستون عملیات در مقابل ردیف نام پروژه، گزینه ارسال فایل نقشه به دفرت فنی را انتخاب منایید.

10

        پس از انجام مراحل فوق، شناسه تایید شش رقمی به شامره همراه طراح ارسال می گردد. شناسه مربوطه را در کادر شناسه وارد منایید.

        سپس بر روی گزینه تایید شناسه و گام بعد کلیک منایید.
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12        پس از تکمیل فرم شناسنامه، بر روی گزینه ثبت اطالعات و گام بعد کلیک منایید.

12

        پس از انتخاب گزینه ارسال فایل نقشه به دفرت فنی ، طراح باید ابتدا فرم شناسنامه فنی ملکی را تکمیل مناید. برای این منظور صفحه شناسنامه فنی 

ملکی مطابق تصویر زیر منایش داده خواهد شد.

11

11

       پس از تکمیل فرم شناسنامه، به منظور ارسال فایل نقشه به دفرت فنی سازمان به صفحه زیر هدایت می شوید.

13        به منظور ارسال فایل، توجه به نکات زیر الزامی است:

13

14

15

16

فرمت های مجاز جهت ارسال فایل: dwg - pdf - edb  می باشد.. 1

حجم فایل های ارسالی باید کم تر از 7 مگابایت باشد.. 2

چنانچه قصد ارسال چندین نوع فایل مختلف را دارید، می بایست آن ها را به صورت zip یا rar ارسال منایید.. 3

       پس از اطمینان از ایجاد فایل مدارک براساس رشایط فوق، مطابق شکل زیر نسبت به انتخاب فایل اقدام منوده و آن را بارگذاری منایید. )مراحل 13 تا 16(

پس از تکمیل فرم شناسنامه فنی ملکی، نسبت به چاپ آن اقدام منوده و پس از مهر و امضا، آن را به همراه نقشه های مربوطه به مالک تحویل 

دهید.
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        پس از انجام کامل مراحل فوق، طراح پس از پرداخت هزینه خدمات الکرتونیکی به مبلغ 250000 هزار ريال از طریق کارتابل، می تواند نسبت به 

دریافت برگ تعهد طراحی اقدام مناید. برای این کار از منو خدمات مهندسی، گزینه دریافت برگه تعهد-قرارداد را انتخاب منایید.

17

17

18        در این صفحه، از ستون عملیات در مقابل ردیف نام پروژه مورد نظر گزینه پرداخت آنالین برگه تعهد را انتخاب منایید.

18

        با انتخاب گزینه پرداخت آنالین برگه تعهد، به صفحه زیر هدایت می شوید. دکمه ارسال اطالعات به بانک را زده و به صفحه درگاه بانک منتقل 

می شوید.
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20        پس از پرداخت موفق، رسید پرداخت بانکی به صورت زیر برای شام منایش داده می شود. 

21        از منو خدمات مهندسی، گزینه دریافت برگه تعهد-قرارداد را انتخاب منوده و در صفحه زیر بر روی آیکون چاپ برگه تعهد کلیک منایید.

21

        در این مرحله مفاد تعهدات طراح برای شام منایش داده می شود تا پس از مطالعه دقیق نسبت به تایید آن از طریق تیک قسمت مربوطه اقدام 

منایید. در صفحه زیر، قسمت »بندهای فوق مورد تایید اینجانب می باشد« را تیک زده و سپس بر روی گزینه ثبت اطالعات کلیک منایید. در صورت انجام 

صحیح مراحل قبل، پیغام »اطالعات با موفقیت ثبت شد« برای شام منایش داده می شود.

22

22

تذکر: با توجه به قوانین موجود، درج عالمت تیک از طریق کارتابل الکرتونیکی اعضا، به منزله تایید و امضا برگه تعهد می باشد و نیاز به چاپ، 

مهر و امضا منی باشد.

»بندهای فوق مورد تایید اینجانب می باشد«
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فلوچارت فرآیند ثبت در ظرفیت، دریافت، تایید و ارسال برگ تعهد طراحی
                                            

               

    

     

             "                  "         
                       

          

                          )             (
                              

          

             "                     "         
                       

          

                                    

          

                                            
       

          

             "              "              
       

          

             "                       "    
                                      

          

                                          
                      (       )

          

                                       

          

             "                -       "   
                                       

               
          

             "                -       "   
          "              "          

                 
          

                                         
     

          


