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ضوابط پذیرش نقشه ها و قرارداد هاي نظارت

نماینده دفاتر و شرکتها پذیرش می شود.راح حقیقی ، حقوقی و یا از کانال کاربري طنقشه ها صرفاً تمامی-1
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کنترل این موارد بر عهده طراح می باشد.

مواردي که باید در قسمت تایتل نقشه ها درج گردد.-3
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شماره صفحات نقشه ( صفحات نقشه شماره گذاري شود )-
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روز 4ساعت و زمان الزم جهت کنترل نقشه 24سامانه ارسال درخواست نقشه ، درهايپیوستمدت زمان بررسی  -4
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ی باشد.امکان پذیر مر اساس کد رهگیري اخذ شده از سامانه و ب



اعضاي سازمان اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت اطالع از وضعیت ظرفیت اشتغال به کار خود می توانند از طریق -7
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را از طریق کارتابل مهندسی خود دریافت رمزگذاري شدهتایید شده فایل نقشهپس از تایید نقشه ، طراح می تواند -8
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دارد.صورت ارائه فایل نقشه 
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