راهنمای عضویت در سامانه مهندس

فرایند انجام عضویت در سازمان نظام مهندسی بصورت الکترونیکی

برای انجام فرایند عضویت در ابتدا  ،از قسمت خدمات الکترونیکی و نوار ابزار سایت  ،بر روی درخواست عضویت کلیک نمایید.

صفحه مربوط به راهنمای عضویت باز می شود پس از مطالعه صفحه فوق برروی "درخواست عضویت " کلیک نمایید .

1

بعد از کلیک کردن بر روی درخواست عضویت صفحه زیر نمایش داده می شود .

پس از وارد نمودن اطالعات خواسته شده  ،بر روی دکمه "ثبت نام" کلیک نمایید  .توجه ( ورود اطالعات در فیلدهایی که
دارای عالمت ستاره قرمز رنگ می باشند  ،الزامی می باشد  ).با کلیک بر روی دکمه ثبت نام  ،سیستم  ،نام کاربری و کلمه عبور
به شما اختصاص داده و آن را برای شما نمایش میدهد (.شکل زیر ) از این پس برای پیگیری فرایندها (عضویت ) با نام کاربری
و کلمه عبور داده شده توسط سیستم  ،وارد سامانه مهندس می شوید .

2

پس از تایید نام کاربری  ،صفحه زیر نمایش داده می شود

پس از ورود به سامانه  ،صفحه زیر نمایش داده می شود  .سمت راست صفحه  ،شامل برگه های کارتابل و اسناد (  tabکارتابل
و اسناد ) میباشد .

3

برگه عمودی کارتابل (  tabکارتابل ) شامل نامه های ارسالی و نامه های دریافتی می باشد در صورتی که نامه ای از طرف اعضاء
به سازمان و یا فرایندهای مربوط به عضویت انجام و ارسال گردد در قسمت نامه های ارسالی نمایش داده می شود و در صورتی
که از طرف سازمان پاسخی مبنی بر فرایندهای عضویت و یا پاسخ نامه ی ارسالی به سازمان  ،داده شود در قسمت نامه های
دریافتی نمایش داده می شود .

برای ادامه فرایند عضویت از برگه اسناد ( tabاسناد ) بر روی پذیرش افراد حقیقی کلیک نمایید .صفحه زیر نمایش داده میشود.

4

پس از پر کردن فرم مربوطه ،برای انجام عمل ارسال  ،بر روی دکمه "انتقال به مرحله بعد "کلیک نمایید .

پس از کلیک بر روی این گزینه  ،فرم ارسال شده به قسمت برگه کارتابل(  tabکارتابل )  ،نامه های ارسالی منتقل می شود
برای مشاهده سابقه فرم ارسال شده تیک مربعی شکل کنار نامه را بزنید  ،سپس بر روی دکمه سابقه در باالی فرم کلیک نمایید
 .سابقه نامه و مراحل طی شده نمایش داده می شود .

5

برای ادامه فرایند عضویت  ،در ابتدا باید منتظر بمانید تا سازمان فرم ارسال شده را بررسی و پاسخ آن را ارسال نماید  .در صورتی
که از طرف سازمان نامه ای داشته باشید  ،در صفحه اول پروفایل و نیز در قسمت برگه کارتابل ( tabکارتابل ) نامه های
دریافتی نمایش داده می شود .

با کلیک بر روی نامه دریافتی و باز کردن نامه  ،درصورت عدم تایید از طرف سازمان در قسمت ایرادات در داخل فرم  ،مشکل
فوق ذکر شده و شما باید نسبت به رفع مشکل ذکر شده اقدام و مجددا با کلیک کردن بر روی دکمه " انتقال به مرحله بعد"
عمل ارسال فرم را انجام دهید و درغیر اینصورت  ،به مرحله بعد که پرداخت حق عضویت بصورت الکترونیکی می باشد( بشکل
زیر) خواهید رسید .

6

برای انجام دادن ادامه فرایند عضویت در ابتدا در فرم مربوطه فیلدهای ستاره دار را پر کرده و سپس نسبت به پرداخت حق
عضویت اقدام نمایید برای انجام پرداخت بر روی دکمه "انتقال به مرحله بعد" کلیک کرده  ،با کلیک بر روی این دکمه صفحه
بانک برای پرداخت باز شده و پس از عمل پرداخت  ،کد رهگیری توسط بانک اختصاص داده شده و نیز کدرهگیری مورد نظر
در داخل فرم شما نمایش داده می شود پس از نمایش کد رهگیری و اطمینان داشتن از کامل بودن فرم  ،شما می توانید نسبت
به ارسال فرم مربوطه اقدام نمایید برای انجام عمل ارسال فرم بر روی دکمه " انتقال به مرحله بعد " کلیک نمایید .
با انجام عمل ارسال  ،فرم مربوطه به قسمت برگه کارتابل ( tabکارتابل ) نامه های ارسالی منتقل شده و سابقه همانند قبل
نمایش داده می شود  .پس از این مرحله با توجه به حجم کاری پرسنل واحد پذیرش ظرف مدت  24الی  72ساعت از ارسال
فرم  ،شماره عضویت به متقاضی اختصاص داده می شود که در قسمت باالی صفحه  ،در جلوی سمت  ،نمایش داده می شود .

بعد از اختصاص دادن شماره عضویت  ،متقاضی بصورت موقت عضو سازمان شده و زمانی که پاسخ استعالمی که از طریق
سازمان به دانشگاه مربوطه ارسال می گردد  ،داده شود  ،سازمان برای مراحل صدور کارت  ،به متقاضی پاسخ می دهد که در
قسمت برگه کارتابل (  tabکارتابل ) در نامه های دریافتی نمایش داده می شود و متقاضی با کلیک بر روی نامه های دریافتی
فراخوان مربوطه را مشاهده و پس از آن باید بر روی دکمه "انتقال به مرحله بعد" کلیک نماید  .پس از کلیک بر روی دکمه
مورد نظر متقاضی به سازمان مراجعه و نسبت به صدور کارت عضویت اقدام می نماید .
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نکات مهم در سامانه مهندس

 -1کل فرایندهای عضویت بصورت الکترونیکی می باشد و در صورتیکه فرد متقاضی قسمتی از مراحل فرایند ها را بصورت
سیستمی و قسمتی دیگر را بصورت حضوری و دستی انجام دهد  ،مسئولیت این امر بعهده خود متقاضی می باشد و
سازمان هیچ مسئولیتی در قبال مشکل به وجود آمده نخواهد داشت .
 -2عضو قدیم به اعضایی گفته می شود که عضویت آنها بصورت حضوری انجام شده باشد و عضو جدید به اعضایی گفته
می شود که تمام فرایند آن بصورت الکترونیکی انجام شده باشد( .توجه  :در صورت وارد نمودن اطالعات بصورت صحیح و
مواجه شدن با مشکل برای بازیابی نام کاربری و کلمه عبور درساعات اداری با شماره تلفن  37015209تماس حاصل نمایید ) .

 -3پرداخت حق عضویت در فرایند عضویت باید بصورت الکترونیکی انجام شود .
 -4برای اطالع از روند پاسخگویی به فرایندها و همچنین تایید هر مرحله از فرایند  ،در ابتدا (قبال توضیح داده شده است)
بر روی سابقه فرم خود کلیک نموده و پس از اطالع یافتن از واحدی که فرم متقاضی در آن قرار دارد  ،با واحد مربوطه
تماس حاصل نمایید  .واحد فناوری اطالعات فقط پاسخگوی مشکالت سیستمی می باشد .
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