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  با امضا و اثر انگشت به دپارتمان سازندگان مسکن و ساختمان  1ارسال کاربرگ شماره 

ارائه شده  درخواست آیا 

 مورد تایید می باشد

  به مجری اعالم 

مورد تایید  مدارک آیا 

 می باشد

 به سامانه ارسال درخواست مجریورود   

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

 

 : نکته

 : کاربرگ2کاربرگ شماره -

وداظهاری و درخواست کنترل خ

 ظرفیت و صالحیت سازنده

: کاربرگ تعهد  3کاربرگ شماره -

 مجری و معرفی سرپرست کارگاه

:کاربرگ تعهد  4کاربرگ شماره -

 حقیقیتمام وقت مجری 

: کاربرگ گزارش 8کاربرگ شماره  -

  وضعیت پروژه

 فرم اطالعات قرارداد-

 خالصه پرونده-

 

قرارداد اجرا باید ممهور به مهر و 

امضای  مجری و امضا و اثر انگشت 

 مالک باشد.

: کاربرگ معرفی 1کاربرگ شماره 

 مجری ذیصالح

اعالم نواقص به 

  مجری 

 

 شناسایی مالک :مدارک 

 تصویر شناسنامه وکارت ملی مالک -
تصویر شناسنامه وکارت ملی وکیل  -

) مالک  به انضمام تصویر وکالتنامه
 در صورت داشتن وکیل(

 کروکی ملک تایید شده توسط    -
 سازمان و شهرداری 

مدارک شناسایی ملک) سند یابرگه -
 واگذاری (

 

 بله

 به شهرداری  قرارداد اجرا و ارسال مکاتبه معرفی مجری  ثبت

و بیمه  8،  4،  3، 2قرارداد اجرا به انضمام کاربرگهای شماره  pdfارسال  فایل 

 و مدارک شناسایی مالک مسئولیت حرفه ای مجریان ذیصالحنامه 

 

 خیر

 قرارداد اجرا  گردش کار ثبت

 بله

 خیر



  قرارداد اجراثبت  گردش کار      

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

تکمیل  پس ازجهت ثبت درخواست بر روی گزینه ارسال تیکت جدید کلیک کرده و در مرحله اول -2

 مدارک مورد نیاز را در قسمت افزودن فایل اضافه نمایید .اطالعات ،

ثبت قرارداد اجرا می باشد  در قسمت موضوع تیکت مشخص نمایید که مدارک ارسال شده مربوط به-3

 ارسال نمایید.را به دپارتمان سازندگان مسکن و ساختمان  1کاربرگهای شماره و 

 می باشد. (معرفی مجری ذیصالح کاربرگ ) 1کاربرگ شماره  -1تبصره 

حق الزحمه خدمات مهندسی را در تیکت ارسالی و از طریق سامانه آنالین پرداخت حق الزحمه پروژه  -4

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

 می گردد.

 4،  3 ،2ه قرارداد اجرا را به انضمام کاربرگهای شمار pdfپس از اخذ تاییدیه از امور مالی سازمان ، فایل -5

 و مدارک شناسایی مالک  حرفه ای مجریان، فرم اظالعات قرارداد ، خالصه پرونده و بیمه نامه مسئولیت  8

 در تیکت مورد نظر ارسال نمایید.

تصویر شناسنامه وکارت ملی  ، تصویر شناسنامه وکارت ملی مالکمدارک شناسایی مالک شامل  -2تبصره 

کروکی ملک تایید شده توسط  سازمان ،  به انضمام تصویر وکالتنامه ) در صورت داشتن وکیل(مالک  وکیل 

 می باشد. برگه واگذاری ( مدارک شناسایی ملک) سند یا، رداری و شه

 

 )کاربرگ خوداظهاری و درخواست کنترل ظرفیت و صالحیت سازنده( 2کاربرگ شماره  -3تبصره

)کاربرگ تعهد  4کاربرگ شماره ، )کاربرگ تعهد مجری و معرفی سرپرست کارگاه(  3کاربرگ شماره ،

 می باشد.) کاربرگ گزارش وضعیت پروژه (  8گ شماره و کاربر تمام وقت مجری حقیقی ( 

 قرارداد  اجرا باید ممهور به مهر و امضای  مجری و امضا و اثر انگشت مالک باشد. -4تبصره       

   صورت می پذیرد. به شهرداری نامه معرفی مجریدر مرحله نهایی ثبت قرارداد اجرا و ارسال  - 6

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

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

 تماس حاصل نمایید. 2252داخلی  07632440

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

