
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ظرفیت اشتغال طراحثبت پروژه در 

 ورود طراح به سامانه ارسال درخواست  

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

 بله

 خیر

و ممهور شده به مهر تاییدشده  نقشه pdf ارسال فایل 

  طراح مهندس پورتال به طراح 

 اعالم نواقص مدارک به طراح 

 آیا طرح مورد تایید

 می باشد 

در خصوص نقشه معماری ، تصویر 

نامه از شهرداری موضوع معرفی 

یا سایت پالن اعالم مشخصات پروژه 

 پیوست گردد.و یا دستور نقشه 

  کار ثبت نقشهگردش 

 اشتغال  به دپارتمان کنترل ظرفیتکاربرگ ثبت نقشه  ارسال 

 کنترل نقشه واحد ارسال نقشه به 
 مراحل کنترلطراحان می توانند 

 خود پورتالنقشه را از طریق 

 پیگیری نمایند.

توسط اعالم نواقص به طراح 

 واحد کنترل نقشه 

 پیوست ها: 

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

 

آیا مدارک و مستندات 

 ارائه شده مورد تایید

 می باشد 

موضوع ارسال دستور تهیه نقشه و یا 

سایت پالن مربوط به دفاتر نمایندگی 

 سازمان می باشد

ارسال فایل اصالحی نقشه 

  درخواست توسط طراح در همان

 خیر

در تیکت  حق الزحمه خدمات مهندسی را
ارسالی و از طریق سامانه آنالین پرداخت 
حق الزحمه پروژه مندرج در کادر باالی 
صفحه پرداخت نمایید در این صورت تاییدیه 
پرداخت به طور سیستمی ضمیمه تیکت می 

 گردد.  

 بله

 ورود طراح به سامانه کنترل نقشه 

 و  مدارک پیوست  نقشه  ارسال فایل



      

 طراحی   ثبت  گردش کار    

 (  //:login/hormozgan.com-.nezameonlinhttp) طریق لینکاز  ارسال درخواستسامانه به  طراحورود -1

 از طریق سامانه ارسال درخواست سازمان.ظرفیت اشتغال به کار  به دپارتمان کنترل ارسال کاربرگ ثبت نقشه -2

نامه  1تبصره   نقشه های معماری ارسال تصویر معرفی  یا  : در خصوص  اعالم مشخصات پروژه  از شهرداری موضوع 

 الزامی می باشد. سایت پالن و یا دستور نقشه

 نقشه و یا سایت پالن مربوط به دفاتر نمایندگی سازمان می باشد. تهیه موضوع ارسال دستور: 2تبصره 

حق الزحمه خدمات مهندسی را در تیکت ارسالی و از طریق سامانه آنالین پرداخت حق الزحمه پروژه مندرج در   -3

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

از   س از اخذ پیامک سازمان مبنی بر ثبت پروژه ، فایل نقشه و مدارک پیوست را از طریق سامانه کنترل نقشهپ  -4

 ارسال نمایید. ( hormozgan.com-http://portal.nezam)آدرس 

  در سامانه کنترل نقشه بارگذاری نمایید.   pdfفایل را اسکن نموده و به صورت  نقشه معماری تایید شده  -3تبصره 

  cm  10و عرض  cm  3طول  به ابعادفضای خالی  ) کاغذ به صورت افقی ،  cm10*3اندازه    هخالی ب  فضای یک    -4تبصره       

     مهرهای مورد نیاز  تعبیه گردد.   جهت درج، از لبه کاغذ چپ پایین نقشه سمت سمت ر قد ( در نظر گرفته شود 

و مسئولیت   طراح ارسال کننده نقشه الزامی می باشدیکسان بودن نام طراح درج شده در تایتل نقشه ، با  -5تبصره  

 صحت و کنترل این موارد بر عهده طراح می باشد. 

  طراح قابل پیگیری می باشد.   پورتالروند ورود و خروج نقشه ها و تایید یا عدم تایید آنها در سازمان ، از طریق    -  5

 به منظور تسریع در روند انجام امور مربوط به کنترل نقشه ، روزانه پورتال خود را کنترل نمایید. 

نقشه  -6      تایید  از  تایید شده    پس  نقشه  فایل  به مهر سازمان  و ممه،  توانید    راور    مهندسی خود  پورتال از طریق  می 

 مایید.و در صورت نیاز نسبت به تهیه نسخه فیزیکی نقشه اقدام ن ودهدریافت نم

انتشارات مستقر در سازمان آمادگی تهیه نسخه فیزیکی    -7 نقشه ها و دفترچه های مکانیک خاک را در   تمامیواحد 

 صورت ارائه فایل نقشه دارد.

 

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

