
آنالین عضو حقیقینام ثبت : الف

این قسمت تماماً توسط متقاضی انجام می پذیرد

:تذکر مهم

ا در سامانه اطالعات خود رمجدداً اعضای قدیم سازمان بایستی 
کنندروزرسانیتکمیل و به 



تذکر مهم

شروع



قاضی کلیه اطالعات خواسته شده بایستی به دقت توسط مت

.تکمیل شود

اطالعات ذخیره موقت می ( TABبرگه یا )در هر مرحله 

.شود تا اینکه متقاضی تایید و ثبت نهایی نماید

هبرگ

اول



پس از هر مرحله در صورت 

ر به تکمیل صحیح فرم ها پیام زی

.اطالع کاربر رسانیده می شود



هبرگ

دوم



هبرگ

سوم



برگه

چهارم

نمایش راهنمایی برای ارسال تصاویر

ارای این قسمت صرفا توسط اعضای قدیم سازمان که د

شماره نظام مهندسی می باشند تکمیل می گردد



اساساینبرعضویتحققسمت،اینتکمیلصورتدر

.شودمیمحاسبه

استضروریاطالعاتاینکردنوارددردقتلذا

.پذیردمیصورتنامثبتکارشناستوسطقسمتهااینبررسی

برگه

چهارم



راهنمای چگونگی ارسال فایل ها



هاراهنمای چگونگی ارسال فایل 

حتما از اصل کارت ملی 

اسکن تهیه شود



راهنمای چگونگی ارسال فایل ها

حتما از اصل شناسنامه  

اسکن تهیه شود



اخطار الزم 

در مورد 

ارارسال

تصاویر





راهنمای چگونگی ارسال فایل ها

حتما از اصل کارت عضویت 

سازمان اسکن تهیه شود



مسیر دهی برای انتخاب تصاویر 

اسکن شده



انتخاب رشته تحصیلی

و تکمیل موارد خواسته شده

هبرگ

پنجم



راهنمای چگونگی ارسال فایل ها

حتما از اصل مدرک تحصیلی 

اسکن تهیه شود



راهنمای چگونگی تکمیل اطالعات تحصیلی

ثبت 

مدرک 

لیسانس



محل درج نام متقاضی

مهم

هبرگ

آخر



نمایش مشخصات اولیه

متقاضی

نمایش مشخصات 

تحصیلی متقاضی

نمایش مشخصات فردی

متقاضی

اختنمایش مبلغ قابل پرد

بت متقاضی قبل از ث

نهایی و پرداخت حق

مشخصاتیعضویت 

ه که در فرمهای گذشت

وارد کرده مشاهده 

می نماید و در 

صورت درست بودن

تمامی اطالعات 

گزینه پرداخت وجه 

را کلیک می کند

محل 

عکس 

پرسنلی



ورود به درگاه بانک



:پیام بانک

شدانجامموفقیتباپرداخت:موفقیتصورتدر-1

پرداختدرخطا:خطاصورتدر-2



:پس از پیام بانک

در صورت موفقیت

وشودمیارسالمربوطهنامثبتکارشناسبرایدرخواست

.بماندمنتظربایستیمتقاضی

دهپرونبررسیروندازتواندمیخودکارتابلطریقازمتقاضی

.شودمطلعخود



در صورت ارسال درست 

درخواست عضویت

مشاهده 

نظرات 

کارشناس 

ثبت نام



:پس از پیام بانک

در صورت خطا

اربریکمنویبهمراجعهبابایستیمتقاضیونشدهارسالدرخواست

ستیبایمتقاضیوشودمیارسالمربوطهنامثبتکارشناسبرای

.بماندمنتظر

دهپرونبررسیروندازتواندمیخودکارتابلطریقازمتقاضی

.شودمطلعخود

لتکمیبهنیازیوبودهموجودقبلیاطالعاتکلیهذکربهالزم

نیستدوباره



در صورت عدم ارسال درخواست



:پس از پیام بانک

در صورت خطا

ویکاربرمنویبهمراجعهبابایستیمتقاضیونشدهارسالدرخواست

(آخر)مششبرگهبهمجدداً اطالعاتبروزرسانیوعضویتگزینهانتخاب

.نمایدارسالراخوددرخواستورفته

2

1



در صورت عدم ارسال 

درخواست

ضویتعمشخصاتتغییرگزینهاصلیصفحهمنویبهمراجعهبایا

.نمایدانتخابرا

لتکمیبهنیازیوبودهموجودقبلیاطالعاتکلیهذکربهالزم

نیستدوباره



خروج از 

سیستم

Logout





پرسش و پاسخ: ب
سوال

پیشنهاد

انتقاد

شکایت





محل درج متن درخواست



محل نمایش متن پاسخ محل نمایش متن پیشنهاد


