
 به صورت الکترونیکی  محاسبه و ارسال صورتحساب فیش های مالی روند 

 ورود به سامانه ارسال درخواست ، موجود در سایت سازمان  -1

در مرحله اول جهت ورود به سیستم ابتدا ثبت نام نموده و نام کاربری و کلمه عبور وارد نموده را به خاطر    -2

 ورود به سیستم از آن استفاده نمایید .سپرده تا در مراحل بعدی جهت 

ارجاع نمایید به ارسال تیکت جدید کلیک کرده به دپارتمان کنترل ظرفیت جهت ثبت درخواست بر روی گزینه -3

 خاطر سپردن .شماره تیکت ایجاد شده جهت تکمیل و ورود اطالعات بعدی حائز اهمیت میباشد.

ی مالی پروژه آقا/خانم از طریق سامانه آنالین پرداخت حق در قسمت موضوع تیکت عنوان محاسبه فیش ها-4

 الزحمه پروژه را قید نمایید.

 جدید با انتخاب گزینه ثبت صورتحساب جدید  میتوانید اطاعاتصفحه بعد از ورود شماره موبایل و رمز عبور در-5

 پروژه را به طور کامل وارد نمایید.

/شناسنامه /سازندگان ( را مطابق درخواست و مدارک ارسالی مربوطه تعیین گرایش مورد نظر  )طراحی /نظارت -6

 نمایید .

 .بعد از انتخاب هر گرایش به روی گزینه اضافه کردن به لیست کلیک نمایید-7

 نمایید. کلیکروی ثبت صورتحساب  ردر نهایت ب-8

در صورت پرداخت برروی  در صورت نیز میتوانید از گزینه های ویرایش صورتحساب/حذف صورتحساب و-9

 گزینه چاپ کلیک کرده و بعد از مشاهده مبلغ نهایی میتوانید نسبت به پرداخت اقدام نمایید .

مهندسی شماره کارت و یا شماره حساب بانک مسکن به نام سازمان نظام حق الزحمه تعیین شده را به  -تبصره 

صویر فیش پرداختی را در درخواست ) تیکت ( قبلی واریز نموده و ت، مطابق با جدول ذیل ساختمان هرمزگان 

 .ارسال نمایید 

 

 



 شماره کارت شماره حساب شرح ردیف

 6280-2313-3583-1342 420000038612 خدمات نظارت و شناسنامه فنی و ملکی 1

 6280-2314-6364-4921 420000021345 خدمات طراحی و اجرا 2

 6280-2313-3583-1714 420000038604 خدمات مکانیک خاک 3

 

 

 فیش واریزی را آپلود نموده و روی گزینه ثبت واریز کلیک نمایید. ،پس از پرداخت-10

 شماره درخواست ایجاد شده توسط سیستم را جهت پیگیریهای بعدی نگهداری نمایید.-11      

حق الزحمه پرداختی  مبلغمدارک ،  تکمیلمدارک ارسالی توسط سازمان کنترل و بررسی گردیده و در صورت 

 سهم سازمان به پنل کاربری فرد درخواست کننده ارسال می گردد.

 

 تاریخ و ساعت مراجعه جهت ثبت خدمات ، توسط سازمان به پنل فرد درخواست کننده ارسال می گردد.     

 


