
 

 

 مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجامو مشاهده مراحل ارسال 

 

  ساختماني هاي پروژه مستندات مشاهده امكان

  ساختماني هاي پروژه مستندات كليه ارسال

 .اداري امورات انجام در تسريع و اطالعات به آسان دسترسي مهندسان، وقت اتالف از جلوگيري سامانه اين اجراي از هدف

 مختلف هاي زمان در برداري بهره جهت مكاتبات و ها نقشه از آرشيو تشكيل

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 اجرا و خدامات فني آزمايشگاهي ( -طراحي -نظارت)  مهندسين براي ساختماني هاي پروژه مستندات مشاهده امكان

 ده است در این قسمت نمایش داده می شود .وتمام پروژه هایی که مهندس قبول مسئولیت نم - 1

 ناد بنا جزئیات آرشیو پروژ قابل دسترس می باشد .سو فشردن دکمه نمایش ابا انتخاب کدنوسازی مورد نظر 

 

می  قابل دسترس و بهره برداری همهندسین پروژه مربوط برای های مربوط به پروژه در این قسمت آرشیو می گردد وتمامی مستندات و نامه  -2

  د .باش

 برای مشاهده مستندات پروژه می توانید بروی هریک از عناوین فایل دکمه مشاهده را انتخاب و محتویات را مشاهده نمایید .

 نصب شده بر روی رایانه می باشد. WinZip / WinRarو همچنین   Adob Readerنیاز به نرم افزارهای  اسناد  : برای مشاهده محتویات نکته

 

 

 

 



 

 

 

 

 سال مستندات پروژه های ساختمانیرنحوه ا

افزودن سند  فشردن دکمه -4 روی کدنوسازی درج شده بر کلیک دوبار-3 آرشیو اسناد بنا منوی انتخاب _2 مهندسین )ساجام( کارتابل به ورود -1

 بندی( طبقه)اطالعات در قسمت مورد نظر  انتخاب نوع فایل و آپلود -5به بنا  

 متناسب باشد .انتخاب شده نوع فایل به آرشیو مستندات بنا دقت گردد که فایل مربوط با موضوع  لحاق آندر هنگام انتخاب فایل و ا

 می باشد . مگابایت 25 وع فایلحداکثر حجم ارسالی برای هر نالزم به ذکر است که 

 

 

 

 

 



 

 

مورد نظر خود که را جهت نمایش کلیه فایل های   All filesالزم به ذکر است جهت آپلود فایل می بایست پس از فشردن دکمه انتخاب فایل گزینه 

 در رایانه شما موجود می باشد کلیک نمایید .

 

 

 

فايل هاي  همچنين ومي باشند   ip , Jpg , bmp, cad  pdf , Z شامل سامانهایل های قابل پذیرش جهت ارسال در ف: پسوند  نکته

 . باید به صورت زیپ شده باشند  Etabs , safeمحاسباتي 

 



 

 از طریق سامانه ساجام الکترونیکی صورت به نامهو دریافت  ارسال مراحل

 

 نمایید اقدام sajam.nezammohandesi.ir  آدرس طریق از مهندس کارتابل ورود به نسبت ابتدا -1

 

 نمودن وارد از پس و کلیک نمایید را " ام کرده فراموش را رمز " دکمه دانید نمی را خود عبور رمز و کاربری نام صورتیکه در -2

 .گردد می ارسال باشد می عبور رمز و کاربری نام حاوی که پیامی خود موبایل شماره

 

 

 

 



 

موضوع مورد نظر خود را مشخص و کرده و سپس قالب نامه و را انتخاب  ثبت نامه،  مدیریت نامهپس از ورود از منو ، گزینه  -3

 نمایید . انتخابپس از تکمیل آن دکمه ثبت را جهت ارسال نامه به سازمان 

" رسال نامه از قسمت سبت به تعیین نقش جهت اننظر باشد  در صورتی که ارسال نامه با عنوان مدیر عامل شرکت مد

  می گردد.اقدام  "نامه فرستنده 

 

 پذیرفته بر صورت و اقدامات خود نامه وضعیت از در کارتابل نامه های ارسالی توانید می شما سازمان، به نامه ارسال از پس -4

 . گردید مطلع نامه روی

 

 

 

 دریافتی نیز میتوان نامه های ارسال شده از طرف سازمان را مشاهده کرد .قسمت کارتابل نامه های  در -5

 نامه الزم است تنظیمات زیر را در مرورگر گوگل کروم انجام دهید . نمایش: در صورت عدم نکته 

1

Customize and 
control google 

chrome 

2

Settings

3

Advance 

4

content 
settings 

5

pop-up and 
redirects

6

Active block 
(allowed)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان با رابطه در مهندسین هاي نامه قالب  

اجرایی عملیات توقف درخواست نامه  

موقت غیر توقف رفع درخواست نامه  

 مرحله اعالم و نظارت ظرفیت آزادسازي درخواست نامه
ساختمان اجراي  

کار اصلی مراحل اعالم و بازدید گزارش نامه  

ساختمان هاي نقشه ارسال نامه  

ساختمان فنی هاي آزمایش نتایج تصاویر ارسال نامه  

ساختمان اجراي مرحله اعالم نامه  

2 شماره گزارش-ساختمانی عملیات شروع اعالم نامه  

 خاك مکانیک آزمایش داراي هاي پروژه براي بنا توسعه نامه
پروانه زمان در  

آموزش و پذیرش هاي نامه قالب  

ارشد پایه صالحیت درخواست نامه  

 هاي دوره نام ثبت وجه استرداد و انصراف درخواست نامه
 آموزشی

 ارتقا هاي دوره جهت دیگر استان به معرفی درخواست نامه
 پایه
ارزي هم کمیسیون در مدرك بررسی درخواست نامه  

عضویت گواهی درخواست نامه  

عضویت انتقال درخواست نامه  

المثنی کار به اشتغال پروانه درخواست نامه  

 درخواست تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی      

 نامه درخواست تمدید عضویت حقوقی 

 درخواست اعالم سوابق شوراي انتظامی 

ناظر مهندسین امور هاي نامه قالب  

سبز مهر اخذ جهت مدارك ارسال نامه  

برداري بهره کار پایان/ خالف عدم درخواست ارسال نامه  

ساختمان اجراي مرحله اعالم نامه  

 درخواست متفرقه 

پیشخوان دفتر به پرونده برگشت درخواست نامه  

 پروانه صدور از قبل طراح/ناظر انصراف درخواست نامه
 ساختمانی

مالیاتی امور کل اداره به عملکرد اعالم درخواست نامه  

 نامه درخواست ارجاع حقوقی پروژه 

)1مجري (فرم شماره  -طراح-ناظرنامه معرفی مهندسین   

ژئوفیزیک و ژئوتکنیک مطالعات کار به شروع اعالم نامه  

ساختمان ژئوتکنیک گزارش ارسال نامه  

 ارسال تصویر بیمه نامه تضمین کیفیت ساخت ساختمان 

ساختمان هاي نقشه با رابطه در محاسب/طراح نامه  

اداري امور مهلت-موقت توقف رفع درخواست نامه  

شهرسازي پیشنهادات ارسال نامه  

نامه توسعه بنا براي پروژه هاي فاقد آزمایش مکانیک خاك 
 در زمان پروانه 

 ارسال تصویر کارت نظارت ساختمان

 ارسال دفترچه اطالعات فنی ساختمانی 

 درخواست مجوز گود برداري 

  19گزارش بازدید عایق کاري حرارتی ساختمان / مبحث 

اعالم تصویر قرارداد خدمات فنی و آزمایشگاهی 
 جوش/بتن/ساختمان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

ذیصالح مجریان هاي نامه قالب  

مجریان براي ساختمان اجراي مرحله اعالم نامه  

 اتمام یا و توقف به توجه با مجري نماینده خروج درخواست نامه
اجرایی عملیات  

جدید مجري نماینده معرفی درخواست نامه  

مجري نماینده خروج درخواست نامه  

 مدارك ارائه و نواقص رفع خصوص در ذیصالح مجري تعهد نامه
برداري بهره پایانکار صدور به منضم  

 ظرفیت آزادسازي درخصوص طراح/ناظر همکاري عدم اعالم نامه
 مجري

دارائی به اجرا قراردادهاي ارسال درخواست نامه  

 نامه درخواست آزادسازي مجري 

 ارسال قرارداد مالک و مجري 

برداري نقشه هاي نامه قالب  

 تفکیکی هاي نقشه در پارکینگ جانمایی امکان عدم نامه
 آپارتمان

 هاي نقشه تهیه جهت ملک از بازدید امکان عدم نامه
آپارتمان تفکیکی  

 هاي نقشه تهیه در عرصه اصالحی نقشه دریافت عدم نامه
 تفکیکی

  خودرو جانمایی محل به مربوط سطوح موجود وضع نقشه ارسال نامه
تفکیکی                                       هاي نقشه تهیه  

د 15درخواست آزاد سازي ظرفیت ناظر نقشه بردار بر مبناي گذشت 
 زمان پروانه 

درصد ظرفیت نظارت  50نامه درخواست افزایش   

اي حرفه تشکلهاي و مشارکتها هاي نامه قالب  

 مجري/طراحی مهندسی دفتر مجوز درخواست نامه
حقوقی مجري/حقوقی طراحان و ناظران/حقیقی  

 طراحی دفتر از اعضا خروج و پانچ درخواست نامه
حقوقی شرکت/مهندسی  

حقوقی شرکت مجوز انحالل تقاضاي نامه  

طراحی مهندسی دفتر مجوز انحالل تقاضاي نامه  

 و دفاتر در مهندسین عضویت عدم از استعالم درخواست نامه
حقوقی شرکتهاي  

شرکت/دفتر آدرس تغییر اعالم نامه  

 استعالم بیمه سالمت 

 قالب نامه هاي تعویض مهندسین ناظر /طراح / مجري

 نامه درخواست انصراف مهندس ناظر جهت تغییر ناظر 

 نامه درخواست ناظر جدید جهت تغییر ناظر 

 نامه تاییدیه ضوابط فنی مهندس ناظر تغییر ناظرین و مجریان 

 نامه درخواست محاسب / طراح جدید 

 درخواست مجري جدید 

 نامه درخواست محاسب / طراح جهت تغییر 


	اسناد بنا
	مراحل ارسال نامه  به صورت الکترونيکي
	قالب نامه 4ها

