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کلمه عبور1234567 :

پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور صفحه زیر را مشاهده می کنید .بر روی "اعالم آماده به کاری" کلیک کنید.

1

در صورتی که در دو رشته دارای پروانه اشتغال می باشید ،رشته مورد نظر به منظور "آماده به کاری" را انتخاب نمایید.

اطالعات عضویت ،پروانه اشتغال و دفتر طراحی (در صورت وجود) به شما نشان داده می شود .لطفا اطالعات را به دقت
مطالعه فرمایید و در صورت وجود مغایرت در اطالعات مذکور از پایین صفحه گزینه "اطالعات نمایش داده شده دارای
مغایرت می باشد" و "نوع مغایرت" را انتخاب نماید .درصورت نیاز به درج توضیحات ،توضیحات را نیز تایپ نمایید.
سپس بر روی "ذخیره اعالم مغایرت" کلیک کنید.

2

در صورتی که اطالعات شما صحیح می باشد،
شهرهای انتخابی اول و دوم (در صورت تمایل) را مطابق تصویر انتخاب نمایید .شهرها زیر مجموعه دفتر نمایندگی شما
می باشند.

قوانین آماده به کاری را مطالعه و تیک بزنید.
در صورتی که شاغل تمام وقت نمی باشید تیک آنرا ثبت نمایید.
گروه ساختمانی کارهای ارجاعی را بر اساس باالترین پایه خود ثبت نمایید.
در صورت تمایل به انجام پروژه های خیریه و شهرک صنعتی نیز تیک آن ها را بزنید.

3

حداکثر ظرفیت نظارت و طراحی بر اساس پایه شما نمایش داده می شود.
نکته :در صورت داشتن دفتر طراحی معتبر شما قادر به افتتاح ظرفیت طراحی می باشید.
در صورت تمایل به انجام پروژه های "بنیاد مسکن" میزان ظرفیت نظارت و طراحی را در باکس بنیاد مسکن وارد نمایید.
مابقی ظرفیت نظارت شما در شهرهای انتخابی و طراحی در کل استان قابل استفاده می باشد.

در صورتی که رشته شهرسازی می باشید حداکثر زیر بنای "طرح های شهرسازی" و "انطباق شهری" بر اساس پایه
شهرسازی نمایش داده می شود .میزان ظرفیت شهرداری شیراز را وارد نمایید .مابقی ظرفیت تخصیص یافته به شهرداری
شیراز جزء ظرفیت استان محسوب و در سامانه خدمات مهندسی ثبت می گردد.

پس از تکمیل اطالعات ،فرم آماده به کاری را تایید و سپس ذخیره نمایید.
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در صفحه "ورود به پرتال" با کلیک بر روی "مدیریت آماده به ماری" می توانید اطالعات آماده به کاری ذخیره شده خود
را مشاهده فرمایید.
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