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نداشتن نام کاربری و رمز ورود و کلیک بر
روی نام کاربری و رمز را فراموش کردم

خدمات الکترونیکی

سامانه ساجام
وارد کردن شماره همراه که به سازمان اعالم
نموده اید و زدن روی گزینه ارسال شود

ارسال نام کاربری و رمز ورود به تلفن همراه

کارتابل مهندس

داشتن نام کاربری و رمز ورود و وارد کردن ان

با کلید بر روی ورود عضو وارد شدن در سامانه

در صورت تمایل در طرح ارجاع
الزاما می بایست کادر فوق را پر و
تمایل خود را جهت شرکت در
طرح ارجاع اعالم فرمائید

با کلید بر روی ورود عضو وارد شدن
در سامانه

منوی اصلی سامانه
کلیک بر روی ارجاع کار نظارت

انتخاب گزینه لیست ارجاعات جهت
اعالم کاندیداتوری

مشاهده امتیاز
و در صورت مشاهده امتیاز صفر بررسی آن

مواردی که باعث صفر شدن امتیاز
میگردد

 -1تا زمانی که اثر انگشت برای اشخاص حقیقی ثبت نشده باشد امتیاز صفر منظور میگردد و در طرح حضور ندارد
 -2عضویت ناظر باید در سازمان معتبر و برقرار باشد
-3پروانه اشتغال ناظران حقیقی و حقوقی فعال در سیستم ارجاع کار  ،باید دارای اعتبار باشد
-4در صورت محرز شدن عدم حضور ناظر در مشهد و پس از بررسی حوزه فنی و مسدود شدن کد شهرداری امکان حضور در سیستم طرح ارجاع را ندارد
 -5اشخاص فعال در بخش اجرا یا ازمایشگاه (یا موارد مشابه ) نمی توانند در سیستم ارجاع نظارت فعال باشند و تمامی کسانیکه عضو شرکت باشد
-6در حال حاضر محدوده جغرافیایی نظارت بر اساس پروانه شهر می باشد
 --7تمامی شرکت و اعضایی که در پنل اعالم کردند که مایل به شرکت در طرح ارجاع نظارت نمی باشد
 -8اشخاص حقیقی و حقوقی که تاریخ پروانه و اعتبار آن تمام شده باشد
 -9شرکت هایی که دارای عضوی با اتمام عضویت سازمان باشند
 -10اعضایی که به هر دلیلی نامعتبر باشند
 -11برای شرکت ها که تاریخ پروانه عضو تمام شده باشد ظرفیت آن عضو از شرکت خارج میگردد

نحوه محاسبه امتیاز

توجه :
متراژ نظارت و طراحی ازاد نشده بر
حسب داده های نرم افزار ساجام
محاسبه میشود  ،در حال حاضر از
تاریخ  97/7به بعد در سامانه وارد
شده است.

صفحه اصلی لیست ارجاعات جهت
اعالم کاندیداتوری

توجه به شماره حساب ثبت شده

مشاهده امتیاز

لیست ارجاعات کار

تذکر :با کلیک بر روی دکمه √ و زدن گزینه بلی کاندیدای پروژه خواهید شد  ،به متراژ و تعداد سقف دقت و با صالحیت پروانه کنترل الزم را انجام دهید

با زدن گزینه بلی کاندیدای کار
خواهید شد

مواردی را که شخص کاندیدا شده است در بخش بایگانی قابل مشاهده است

با زدن دکمه قرمز رنگ میتوانید تا قبل از نهایی شدن وضعیت پرونده اعالم انصراف فرمایید
همچنین جهت مشاهده صف که چه تعداد کاندیدای کار شده اند می توانید از دکمه خاکستری رنگ استفاده کنید

مشاهده امتیاز
و در صورت مشاهده امتیاز صفر بررسی آن

کاندیدا شدن در پروژه های مورد نظر

در پروژه بیشترین امتیاز و رتبه را
دارید و کار به شما ارجاع میشود

با پیامک به مهندس اطالع رسانی
میگردد

با مراجعه به ساجام و مراجعه به
قسمت ارشیو بنا پروژه قابل مشاهده
است

کا به شخص دیگری ارجاع شده است
توجه:
در امتياز هاي مساوي مالك انتخاب ،
سابقه بيشتر در اولين پروانه اشتغال
خواهد بود و در صورت سابقه يكسان ،
مالك انتخاب ،زمان كانديدا شدن خواهد بود

پروژه از بایگانی شما حذف میشود
یا در قسمت وضعیت عبارت " ارجاع
برای دیگری " درج میشود

توجه :
 -1پس از دریافت پیامک و ارجاع شدن پروژه دیگر نمیتوان با مراجعه به بایگانی از پروژه انصراف داد
 -2در صورت منصرف شدن از نظارت پروژه می بایست قبل از صدور پروانه درخواست انصراف بصورت مکتوب از طریق ساجام
در قسمت ثبت نامه و نوع نامه های امور مهندسین ناظر و در قالب درخواست انصراف ناظر/طراح قبل از صدور پروانه ساختمانی
درخواست را ثبت نمایید که پس از اقدام به انصراف امتیاز به میزان  %50کاهش خواهد یافت
 – 3در صورت اتمام و تایید مهر سبز سازمان جهت انصراف می بایست به شورای انتظامی مراجعه کرد

با سپاس از حسن توجه شما

