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سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
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فرم ثثت  ،هطاّذُ ٍ ٍیرایص اطالعات در تیي ّوِ اًَاع ٍضعیتْای پرًٍذُ هطترن است  ،تا ایي
تفاٍت وِ در ٍضعیتْای ارسال ضذُ ٍ تاییذ ضذُ  ،لاتل ٍیرایص ًویثاضذ ٍ فمط جْت تررسی ٍ
هطاّذُ اطالعات استفادُ هیطَد  ....ایي فرم ضاهل دٍ هرحلِ است وِ هَلعیت ضوا در ّر هرحلِ
از طریك ًَار تاالی ّر غفحِ لاتل هطاّذُ هی تاضذ ....

تا فطردى ولیذ اعوال تغییرات  ،تواهی
تغییرات اعوال ضذُ  ،رخیرُ هیگردد

در لسوت سرتري غفحِ اٍل فرم هطاّذُ ٍ ٍیرایص اطالعات استعالم  ،اطالعات جاهعی از ساختواى ٍ هاله ٍ ،جَد دارد وِ ترخی از آًْا
در ضرایط خاظ  ،لاتل ٍیرایص ٍ تِ رٍز رساًی هی تاضذ  ...هثال فیلذ تلفي ّوراُ هاله در غَرتی وِ پرًٍذُ ترای ادارُ ترق ارسال ًطذُ
تاضذ ٍ ّوچٌیي ایي فیلذ تذٍى همذار یا دارای همذار غیر استاًذارد تاضذ  ،لاتل ٍیرایص خَاّذ تَد ....

در تخص دٍم از غفحِ اٍل فرم هطاّذُ ٍ ٍیرایص استعالم  ،دٍ جذٍل ٍاحذ ّای ساختواى ٍ ًَع سیستن گرهایطی ٍ سرهایطی ٍجَد دارد وِ تا فطردى ولیذ اضافِ وردى ردیف  ،اهىاى
ایجاد روَرد جذیذ ترای ّر جذٍل ٍجَد دارد  ٍ ،پس از ٍرٍد اطالعات هَرد ًیاز  ،تا فطردى ولیذ رخیرُ وردى در تاالی ّر جذٍل ٍ یا ولیذ اعوال تغییرات در تاالی غفحِ  ،اطالعات رخیرُ
هیگردد ...

در تخص سَم ٍ آخر از غفحِ اٍل فرم هطاّذُ ٍ ٍیرایص اطالعات استعالم  ،اهىاى هطاّذُ  ،ایجاد ٍ یا ٍیرایص اطالعات وٌتَرّای هَجَد  ،فراّن است ٍ در زیر آى ّن
تَضیحی در هَرد وٌترل هحذٍدیت ٍرٍد اطالعات ٍجَد دارد ....

پس از اتوام وار ٍرٍد اطالعات ٍ یا تررسی اطالعات در غفحِ اٍل  ،تا فطردى
ولیذ تاییذ ٍ اداهِ هرحلِ تعذی  ،هیتَاًیذ تِ غفحِ دٍم ترٍیذ  ...الزم تِ رور
است وِ در غَرت ٍجَد تغییر رخیرُ ًطذُ در ّروذام از لسوتْای ایي
غفحِ  ،تا فطردى ایي ولیذ  ،تغییرات اعوال هیطَد ...

تا فطردى ولیذ تازگطت تِ غفحِ لثل ٍ ،ارد هرحلِ لثل هیطَیذ ٍ تا فطردى ولیذ تازگطت تِ وارتاتل  ،از فرم خارج ضذُ ٍ ٍارد وارتاتل هیطَیذ

لسوت اٍل از غفحِ دٍم فرم هطاّذُ ٍ ٍیرایص اطالعات استعالم  ،ضاهل اطالعات فمط خَاًذًی ٍاحذ ّای ساختواى ٍ ّوچٌیي اطالعات ورٍوی دلیك هحل ( طَل
ٍ عرؼ جغرافیایی ) هی تاضذ ّ ...ویچٌیي هثل غفحِ اٍل ًَ ،ار تاالی غفحِ ً ،وایاًگر هَلعیت ضوا در هراحل فرم هی تاضذ ...

در لسوت دٍم از غفحِ دٍم فرم  ،اطالعات اًطعاتات ساختواى
ٍجَد دارد وِ تِ دٍ دستِ اًطعاتات عادی ٍ دیواًذی تمسین ضذُ
است  ...پس از ٍرٍد اطالعات ٍ تىویل آى  ،تا استفادُ از ولیذ
رخیرُ اطالعات اًطعاب  ،اطالعات رخیرُ هیطَد ٍ پس از رخیرُ
اطالعات ولی هجوَع ویلَات درخَاستی  ،هحاسثِ ضذُ ٍ تِ
ًوایص در هی آیذ ...

تا فطردى ولیذ ثثت استعالم  ،تواهی تغییرات هرحلِ دٍم فرم رخیرُ هی گردد

لسوت سَم ٍ آخر از غفحِ دٍم  ،ضاهل اطالعات ضوائن پرًٍذُ استعالم هی تاضذ  ...در گسارش ضوائن ًَ ،ع سٌذ تیاًگر ایٌىِ چِ سٌذی در لسوت جاری تایذ الػاق
گردد  ،هی تاضذ  ....فیلذ اجثاری  /اختیاری تیاًگر اجثار داضتي یا ًذاضتي الػاق سٌذ است  ...لیٌه الػاق هذرن  ،وارتر را تِ غفحِ هطاّذُ  ،دریافت ٍ یا الػاق
فایل ضویوِ ّذایت هیىٌذ ...

تا فطردى ولیذ ثثت ًْایی ٍ ارسال تِ ادارُ ترق  ،تغییرات
رخیرُ ًطذُ  ،رخیرُ هیطَد ٍ پرًٍذُ تِ ادارُ ترق ارسال هیگردد
...

در غفحِ پاج آج الػاق ٍ هطاّذُ هذرن  ،اهىاى هطاّذُ ٍ دریافت هذرن الػالی ٍ یا الػاق
هذرن جذیذ ٍجَد دارد  ...پس از الػاق هذرن جذیذ  ،تا فطردى ولیذ اعوال تغییرات ،
تغییرات رخیرُ ضذُ ٍ از غفحِ خارج هیطَد ...

پس از تىویل اطالعات استعالم ٍ الػاق هذارن ٍ فطردى ولیذ ثثت ًْایی
ٍ ارسال تِ ادارُ ترق  ،از طریك غفحِ پاج آپی وِ هطاّذُ هیىٌیذ ،
ضْرستاى ارسالی تَسط وارتر ( تػَرت پیطفرؼ  ،ضْرستاى هحل استمرار
ساختواى ) هطخع ضذُ ٍ تا فطردى ولیذ تلِ  ،ارسال هیگردد  ...الزم تِ
رور است وِ درغَرت تىویل ًثَدى پرًٍذُ  ،در ایي غفحِ تِ جای
اطالعاتی وِ هطاّذُ هیىٌیذ  ،تَضیحاتی در هَرد ًمع هَجَد  ،هی آیذ ...

در وارتاتل استعالم ترق  ،تة پرًٍذُ ّای ارسال ضذُ  ،ضاهل پرًٍذُ ّایی هی تاضذ وِ اخیرا تِ ادارُ ترق ارسال ضذُ
اها ٌَّز تاییذ یا رد آى تَسط وارضٌاساى ادارُ ترق هطخع ًطذُ است ...
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تة پرًٍذُ ّای اضىالی  ،ضاهل پرًٍذُ ّایی است وِ پس از ارسال تِ ادارُ ترق  ،تِ دالیل هختلف  ،تَسط وارضٌاساى ادارُ ترق  ،تاییذ ًطذُ ٍ
تػَرت اضىالی ترای ضوا تاز هیگردد تا پس از رفع اضىاالت ٍ تىویل  ،هجذدا آى را تِ سوت ادارُ ترق ارسال ًواییذ
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در لسوت تاریخچِ پاسخْا اهىاى هطاّذُ ٍ تررسی تواهی پاسخ ّایی وِ تاوٌَى ترای پرًٍذُ جاری ثثت ضذُ است ،
تِ ترتیة تاریخ ارسال پاسخ ٍ ،جَد دارد  ....لسوت هطاّذُ اضىال ّن  ،اطالعات آخریي پاسخ اضىالی ارسال ضذُ را
تِ ها ًوایص هیذّذ ...
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ًوًَِ ای از غفحِ تاریخچِ پاسخْا

ًوًَِ ای از غفحِ ًوایص پاسخ اضىالی
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تة پرًٍذُ ّای تاییذ ضذُ  ،ضاهل پرًٍذُ ّایی است وِ اطالعات آًْا واهل ٍ تذٍى عیة تَدُ ٍ تَسط وارضٌاساى ادارُ
ترق تاییذ ضذُ است  ...فیلذ تاریخچِ پاسخ در ایي تة ٍ تة پرًٍذُ ّای اضىالی  ،دلیما یه وارایی ٍ هفَْم را دارد اها
در لسوت هطاّذُ پاسخ  ،تِ جای هطاّذُ اطالعات اضىالی  ،پاسخ تاییذیِ در غالة هطخع را هیثیٌیذ ٍ هیتَاًیذ آى
را چاج ًواییذ ...
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ًوًَِ ای از پاسخ تاییذیِ ادارُ ترق در غالة هطخع ...
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