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فهرست مطالب:
 -1ورود به پرتال خدمات الکترونیک سازمان
 -2صفحه اصلی سامانه
 -3خدمات مهندسی
 .aدرخواست ظرفیت
 .bسرپرست کارگاه
 .cاعالم آمادگی جهت تقبل مسئولیت نظارت
 -4مالی
 .aحق عضویت
 -5تنظیمات
 .aتغییر رمز عبور (در دست تهیه)

 -1ورود به پرتال خدمات الکترونیک سازمان
پرتال خدمات الکترونیک سازمان از طریق خدمات الکترونیک وبسایت  ، www.yazdnezam.irبخش
سامانههای نرمافزاری وبسایت  www.yazdnezam.irو یا لینک
 http://service.yazdnezam.ir:8033/panel/loginدر دسترس است.

پس از مشاهده صفحه ورود ( )Loginسامانه ،با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود میتوانید به پنل
شخصی خود دسترسی داشته باشد( .جهت سهولت کد ملی بهعنوان نام کاربری و رمز عبور پیشفرض
کد ملی مهندس است)

در صورت فراموشی رمز عبور میتوانید با استفاده از گزینه مربوطه و وارد نمودن کد ملی و زدن کلید
ارسال ،رمز عبور جدید خود را از طریق پیامک دریافت نمایید( .رمز عبور جدید به شماره همراه موجود
در بانک اطالعات سازمان متناظر با کد ملی مربوطه ارسال میگردد).
الزم به ذکر است رمز عبور این بخش با رمز عبور مورداستفاده در سامانه خدمات مهندسی سازمان
( )ess.yazdnezam.irمشترک هست و در صورت تغییر رمز عبور در هرکدام از سامانهها رمز عبور
دیگری نیز تغییر داده میشود.

 -2صفحه اصلی سامانه
پس از ورود پنل کاربری نام و نام خانوادگی مهندس ،گزینه خروج و منوهای عملیاتی قابلمشاهده
هست .در صورت مغایرت مشخصات نمایش دادهشده از سیستم خارج و جهت اصالح با واحد آمار و
فناوری اطالعات سازمان تماس بگیرید.

پس از اتمام فعالیت خود قبل از بستن مرورگر حتماً از گزینه خروج استفاده نمایید

 -3خدمات مهندسی :
 .aدرخواست ظرفیت
بخش ثبت درخواست ظرفیت ،از طریق منو سمت راست و انتخاب گزینه خدمات مهندسی و سپس
درخواست ظرفیت در دسترس هست.
در این بخش مهندس با توجه به عالقه و صالحیت خود میتواند هریک از گزینههای طراحی،
نظارت یا هردو را انتخاب و گزینه ثبت را انتخاب نماید.

پس از ثبت درخواست می توانید با استفاده از گزینه دانلود نسبت به ذخیره و چاپ فرم درخواست اقدام
نمایید
نکته :
موارد ذیل قبل ثبت توسط سامانه کنترل میگردد:
 دارا بودن صالحیت مربوط به هریک از موارد انتخابشده عدم عضویت در شرکتهای حقوقی تکمیل و تائید مشخصات هویتی در سامانه خدمات مهندسی عدم بدهی مالی -پایان مهلت ثبت درخواست

 .bاعالم آمادگی جهت تقبل مسئولیت نظارت
از منوی خدمات مهندسی گزینه ارجاع نظارت را انتخاب نمایید.
(توجه :تنها مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی قابلیت مشاهده این قسمت را دارند).

سپس در صفحه باز شده می توانید لیست پروژه های در انتظار تعیین ناظر را مشاهده کنید.

در این قسمت می توانید با انتخاب گزینه <توضیحات پروژه> موارد زیر را مشاهده کنید.

با انتخاب گزینه <داوطلبین> لیست مهندسین داوطلب شده برای مسئولیت های مختلف پروژه را مشاهده
کنید.

(توجه :ترتیب اسامی در این لیست بر اساس زمان اعالم آمادگی داوطلبی است).

با انتخاب گزینه <قبول مسئولیت نظارت> لیست مسئولیت های نظارت مورد نیاز پروژه را مشاهده می کنید.
در پایین هر مسئولیت ،صالحیت مورد نیاز برای قبول آن مسئولیت نوشته شده است .با تیک دار کردن مسئولیت
های مورد نظر و انتخاب گزینه <ثبت> شما به عنوان داوطلب برای آن مسئولیت انتخاب می شوید.

 مشاهده پروژه هایی که برای آن ها اعالم آمادگی نموده اید.از منوی <خدمات مهندسی> گزینه <پروژه های داوطلبی من> را انتخاب نمایید.

سپس در صفحه باز شده می توانید لیست پروژه هایی که برای آن ها اعالم آمادگی نموده اید را مشاهده کنید .با
انتخاب هر پروژه می توانید مسئولیت هایی که برای آن ها اعالم آمادگی نموده اید را نیز مشاهده کرده و با انتخاب
گزینه <حذف> جلوی هر مسئولیت ،از داوطلبی خود برای آن مسئولیت انصراف دهید.

امور مالی
 .cحق عضویت
در منو امور مالی با انتخاب گزینه حق عضویت قادر خواهید بود از وضعیت بدهی عضویت خود
به سازمان مطلع و در صورت تمایل با انتخاب گزینه مربوطه نسب به پرداخت آنالین بدهی
خود اقدام نمایید.

