اعضا محترم سازمان جهت ورود به سامانه اندازیار به لینک  http://78.39.234.138:3030زیر مراجعه و با وارد
کردن نام کاربری و رمز عبور خود ( جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور با واحد انفورماتیک تماس بگیرید ) لطفا بعد
از اولین ورود به سامانه رمز عبور خود را تغییر دهید .

با ورود به سامانه اندازیار در قسمت داشبورد کلیه اطالعات پروانه ای  ،اطالعات آماری ظرفیت ( آزاد شده مصرف شده ،
باقیمانده ظرفیت) صالحیت های مهندس و همچنین نمودار پروژه های انجام شده نمایش داده می شود .

در قسمت کارتابل اعضا موارد زیر برای اعضا نمایش داده میشود :
-

مشخصات اشخاص حقیقی

 وضعیت ظرفیت اطالعات پروژه ها پیام ها -مدیریت نقشه های طراحی

مشخصات اشخاص حقیقی
تب اطالعات شناسنامه ای  :در این قسمت مهندسین میتوانند آدرس و شماره تلفن خود را تغییر دهند ( لطفا شماره
موبایلی را وارد کنید که همیشه در دسترس می باشد زیرا تمامی پیامک های ارجاع کار و تکمیل پروژه ها در این سامانه
به شماره موبایل شما ارسال میگردد)
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تب اطالعات پروانه ای  :دراین قسمت اطالعات پروانه ای مهندس نمایش داده میشود  .جهت ارائه خوداظهاری به
سازمان در این قسمت مهندسین میتوانند در بازه زمانی مشخص شده از سوی سازمان  ،نسبت به وارد کردن درصد
کارهای نظارت و طراحی ( مهندسینی که دارای دو صالحیت طراحی و نظارت می باشند دکمه تعیین درصد طراحی و
نظارت را نمایش میدهد) شهرستان محل فعالیت و تعیین حداقل متراژکار(لطفا در وارد کردن متراژ دقت الزم را بعمل
آورید زیرا کارهای کمتر از این متراژ برای شما ارجاع داده نمیشود و قابل تغییر هم نمی باشد ).

تعیین درصد کار طراحی و نظارت  :با انتخاب پروانه خود بر روی دکمه تعیین درصدکار طراحی و نظارت کلیک نمائید
صفحه مشابه صفحه زیر نمایش داده میشود که در این قسمت میتوانید درصد کار انجام شده ظرفیت کل برای هر صالحیت
در سال جاری را وارد نمائید .
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تعیین حداقل متراژکار  :با انتخاب صالحیت صفحه ی زیر نمایش داده می شود  .با انتخاب صالحیت مورد نظر میتوان
حداقل متراژ کار را وارد کرد  ،با وارد کردن حداقل متراژ پروژه هایی با متراژ بیشتر از آن متراژ به شما در آن صالحیت
ارجاع داده خواهد شد .

تب گروه فعالیت های ساختمانی :
در بازه زمانی که توسط سازمان تعیین میگردد میتوانید با انتخاب گروه فعالیت ساختمانی که میخواهید کارهای ارجاع
شده از سوی سازمان با آن گروه نقشه برای شما ارجاع شود را مشخص کنید بعد از اتمام بازه زمانی فقط میتوانید این
قسمت را مشاهده کنید و قابل تغییر نمی باشد .
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وضعیت ظرفیت  :در این قسمت تمامی جزئیات ظرفیت تخصیص داده شده و آزاد شده که شامل تاریخ و مقدار ظرفیت
آزاد شده  ،جزئیات ظرفیت مصرف شده همراه با وضعیت پروژه  ،جزئیات پروژه های رد شده توسط مهندس و همچنین
وضعیت جاری که شامل تمامی پروژه های که در ظرفیت مهندس موجود می باشد را نشان می دهد .

اطالعات پروژه ها
این قسمت از سامانه دارای پنج تب می باشد .
در تب پروژه های منتظر تائید ،پروژه های که به مهندسین ارجاع داده شده است و گام مورد نظر نیازمند تکمیل فرآیند
توسط مهندس عضو می باشد را نشان می دهد ( مانند  :گام تائید مهندس ناظر  ،بارگذاری فایل نقشه برداری توسط
مهندس طراح نقشه بردار  ،بارگذاری گزارشات ژئوتکنیک ) با انتخاب کلید تکمیل فرآیند می توان پارامترهای درخواستی
در آن صفحه را تکمیل و در نهایت دکمه ذخیره و تائید را نمود.

با انتخاب پروژه مورد نظر و کلیک برروی کنترل وضعیت پروژه می توان فرم دستور نقشه پروژه را مشاهده نمود
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و همچنین با انتخاب ارتباط مهندسان از طریق سامانه با مهندسان دیگر پروژه مورد نظر ارتباط ( پیام و ارسال فایل) برقرار
نمود.

کلید ثبت گزارش و نظر این کلید برای ارسال گزارشات پروژه توسط مهندس می باشد مهندسین موظف می باشند
گزارشات پروژه را از این طریق برای کلیه رشته ها ارسال نمایند ( این کلید در کلیه تب ها موجود می باشد).

تب پروژه های منتظر در حال اجرا  ،پروژه های را می توان در این قسمت مشاهده نمود که فرآیندهای گامهای آن درون
سازمان به اتمام نرسیده و ارجاع به شهرداری صورت نگرفته است.
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پیام ها
پیام های که از طریق سازمان برای مهندسین ارسال میگردد در این قسمت قابل مشاهده می باشد و از همان طری می
توان به آن پیام پاسخ داد .

مدیریت نقشه های طراحی :
این قسمت سامانه برای مهندسینی که دارای صالحیت طراحی می باشند قابل مشاهده است  .با انتخاب این گزینه کلیه
پروژه های که طراحی آن پروژه را انجام داده نمایش داده میشود با انتخاب پروژه ای که مهندس قصد ارسال نقشه
طراحی شده آن را دارد میتوان با انتخاب وضعیت نقشه فایل  dwgو  pdfکه فایل  zipتبدیل شده است را ارسال
نمایند تا در فرآیند تعریف شده در سازمان توسط کنترل کننده ها و تائید نماینده شهرداری برسد .

7

