
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ظرفیت اشتغال طراحثبت پروژه در 

 پیوست ها: 

 پیوست نقشه سازه-
 پیوست نقشه تاسیسات -
 پیوست نقشه توسعه بنا-
 پیوست نقشه توسعه بنا و  تغییرات-

 

نقشه به   یا نسخه فیزیکی dwgیا pdf ارسال فایل 

 تصویر برابر با اصل انتشارت سازمان جهت تهیه 

 بله

 نقشه به شهرداری مناطق  dwgیا pdf فرمت ارسال 

 ورود طراح به سامانه ارسال درخواست  

 (http://online.nezam-hormozgan.com/login) 

  کار ثبت نقشهگردش 

 اشتغال  به دپارتمان کنترل ظرفیت نقشه پیوستمدارک ارسال 

 ظرفیت اشتغالبه دپارتمان کنترل نقشه  یا نسخه فیزیکی dwgیا   pdfفایل ارسال 

چنانچه تمایل به ارسال نسخه 

ارسال فیزیکی نقشه دارید پس از 

ثبت پروژه  و مدارک پیوست نقشه

نقشه را به در ظرفیت اشتغال ، 

 سازمان تحویل دهید.

 طرح مورد تاییدآیا 

 می باشد 

اعالم نواقص به طراح 

 توسط واحد کنترل نقشه 

آیا مدارک و مستندات 

 ارائه شده مورد تایید

 می باشد 
 خیر

 خیر

 بله

 اعالم نواقص مدارک به طراح 

ارسال فایل اصالحی نقشه  کنترل نقشه واحد ارسال نقشه به 

طراحان می توانند ورود و خروج   توسط طراح در همان تیکت

نقشه را از طریق کارتابل 

 مهندسی خود پیگیری نمایند.

می  حق الزحمه خدمات مهندسی را
در تیکت ارسالی و از طریق سامانه  توانید

آنالین پرداخت حق الزحمه پروژه مندرج 
در کادر باالی صفحه پرداخت نمایید در 

ت به طور این صورت تاییدیه پرداخ
 سیستمی ضمیمه تیکت می گردد.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست ها: 

 پیوست قرارداد نظارت-
 نظارت پیوست توسعه بنای قرارداد -
 پیوست تمدید قرارداد نظارت-
 پیوست قرارداد انصراف از نظارت-

 

 قرارداد نظارت به شهرداری مناطقpdf ارسال فایل 

 ورود ناظر به سامانه ارسال درخواست  

 (http://online.nezam-hormozgan.com/login) 

قرارداد نظارت به انضمام پیوست های قرارداد به دپارتمان کنترل  pdfارسال فایل 

 ظرفیت سازمان

 گردش کار ثبت قرارداد نظارت 

 خیر

 بله

 ناظراعالم نواقص مدارک به 
آیا مدارک و مستندات 

 ارائه شده مورد تایید

 می باشد 

می  حق الزحمه خدمات مهندسی را
در تیکت ارسالی و از طریق سامانه  توانید

آنالین پرداخت حق الزحمه پروژه مندرج 
در کادر باالی صفحه پرداخت نمایید در 

ت به طور این صورت تاییدیه پرداخ
 سیستمی ضمیمه تیکت می گردد.  



  نظارتطراحی  و قرارداد ثبت  گردش کار        

 ( hormozgan.com/login-http://online.nezam) از طریق لینکبه سامانه ارسال درخواست طراح یا ناظر ورود -1

مدارک اطالعات ،تکمیل  پس از جهت ثبت درخواست بر روی گزینه ارسال تیکت جدید کلیک کرده و در مرحله اول -2

 مورد نیاز را در قسمت افزودن فایل اضافه نمایید .

چنانچه متمایل به اخذ بیمه نامه مسئولیت حرفه ای به صورت غیر حضوری می باشید می توانید از طریق تماس با  -3

، از شرکت بیمه کوثر و یا از طریق تماس با شماره  http://kowsar5586.irراجعه به لینک و یا  م 33669020شماره 

از شرکت  بیمه البرز ، بیمه نامه را به صورت غیر حضوری دریافت نمایید و بیمه نامه را همراه با سایر  09024853080

 مدارک ارسال نمایید.

ل شده مربوط به کدام یک از خدمات طراحی معماری ، در قسمت موضوع تیکت مشخص نمایید که مدارک ارسا-4

و یا قرارداد نظارت ، اجرا و یا تمدید قرارداد ، نقشه پیش ساخت ، دفترچه محاسبات مکانیک خاک سازه ، تاسیسات 

 اشد و دپارتمان مورد نظر را انتخاب نمایید.ب نظارت می

، نقشه پیش ساخت ، دفترچه تاسیسات  ،اری ، سازه ارسال مدارک جهت ثبت کلیه طراحی ها اعم از معم -1تبصره 

و قراردادهای نظارت به دپارتمان کنترل ظرفیت اشتغال و مدارک الزم جهت ثبت قراردادهای محاسبات مکانیک خاک 

 اجرا  ، تمدید قراردادهای نظارت  و گزارشهای مرحله ای به دپارتمان کنترل نظارت و اجرا انجام گردد.

الزحمه خدمات مهندسی را می توانید در تیکت ارسالی و از طریق سامانه آنالین پرداخت حق الزحمه پروژه حق  -5

 مندرج در کادر باالی صفحه پرداخت نمایید در این صورت تاییدیه پرداخت به طور سیستمی ضمیمه تیکت می گردد.

 بعدی نگهداری نمایید. رهگیریهای ایجاد شده توسط سیستم را جهت  پیگیری شماره  -2تبصره 

 ( ارسال نمایید.  zipفایل ارسالی را به صورت زیب شده ) صرفاً با پسوند -3تبصره 

یکسان بودن نام طراح درج شده در تایتل نقشه ، با مهردرج شده در روی نقشه الزامی می باشد و مسئولیت  -4تبصره 

 موارد بر عهده طراح می باشد.  صحت و کنترل این

 در زمان ثبت پروژه در سامانه سازمان ، از طریق پیامک تاییدیه الزم از طراح و ناظر اخذ می گردد. -6

روند ورود و خروج نقشه ها و تایید یا عدم تایید آنها در سازمان ، از طریق کارتابل مهندسی طراح قابل  - 5تبصره

 پیگیری می باشد.

س از تایید نقشه ، طراح یا نماینده قانونی وی می تواند جهت تحویل گرفتن نقشه از واحد انتشارات اقدام پ -6تبصره 

 نماید و الزم به ذکر است که در این مرحله درج مهر و امضای طراح در روی نقشه الزامی می باشد.

راحی و نظارت با شماره تلفن  در صورت وجود هرگونه ابهام در ابالغیه مذکور ، در خصوص ثبت ط -7تبصره    

داخلی  07632440و در خصوص قراردادهای اجرا و تمدید قراردادهای نظارت با شماره تلفن  2248داخلی  07632440

 تماس حاصل نمایید. 2252

http://online.nezam-hormozgan.com/login

