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 سامانه جامع طراحي ، نظارت ، اجرا سازمان نظام مهندسي

 هدف :

قيق در اين با توجه به افزايش نقش مهم سازمان نظام مهندسي در طراحي نظارت و اجرا در زمينه ساخت و ساز مي بايست سيستم مديريتي و نظارت كامال د

خدمات دهي مناسب و بر اساس قوانين مربوطه به متقاضيان و مهندسين اين سازمان   سازمان موجود باشد تا بتوان به بهترين روش و سريعترين زمان ممكن

نرم افزاري را تهيه نموده است كه بتواند تا آنجا كه امكان دارد از خطاي انساني جلوگيري نمايد و  سيماب تشخيص رائه نمود در اين راستا اين شركتا

 سهلوت وكارايي الزم را سازمان داشته باشد .

 : كليات نرم افزار

 به طور كلي نرم افزار شامل دو بخش نرم افزار تحت وب و گوشي هوشمند مي باشد .

 ماژول هاي اصلي نرم افزار :

 ماژول طراحي   -1

 نظارت  ماژول -2

 ماژول اجرا -3

 نرم افزار تحت اندرويد ) نظارت و طراحي( -4

 ماژول آموزش -5

 ماژول مالي  -6

 كارتابل هاي مختلف -7

 جيتالي پرونده دي -8

 گزارشگيري  -9
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 امكانات سامانه جامع نظام مهندسي:

 امكان دريافت طرح از شهرداري و يا سازمان هاي مربوطه -

 امكان اتصال به سامانه هاي شهرداري و بنياد مسكن  -

 اليه داراي كارتابل طراح، ناظر، مالك ، ناظر ع -

 قابليت فيلتر طراحان و ناظرين بر اساس نمره فني و كنترل اعتبار پروانه و صالحيت انجام هر پروژه -

 قرارداد به صورت پيش فرض و انعقاد آن و ثبت در نظام مهندسي  تهيه قابليت  -

 داراي سطوح دسترسي مختلف) استان ، شهرستان ، مالي ، و...( -

 با قابليت  ارسال آنالين اطالعات به سرور  IOSراحي تحت اندرويد و داراي نرم افزار ط -

 قابليت عودت طرح و مكاتبه با شهرداري در صورت مغايرت -

 مالي و ...  ناظر ، داراي تاييده هاي الكترونيك مالك ، طراح ، -

 قابليت ضميمه كردن طرح تهيه شده توسط طراحان به پرونده مالك و مشاهده آن توسط مالك به همراه اظهار نظر  -

 طراح تاسيسات مكانيكي ، طراح تاسيسات برقي  طراح سازه،و سطح دسترسي  داراي كارتابل   -

 بررسي خودكار صالحيت تمامي طراحان و ناظرين توسط سامانه به صورت هوشمند -

 قابليت ارتباط با سامانه آموزش  -

 كسر ظرفيت خودكار از طراح و ناظرين و مجريان  -

 مجريان به صورت گرافيكي و عددي در صفحه اصلي كارتابل ناظرين ، نمايش ظرفيت طراحان ، -

 محل درنه با درگاه اينترنتي و بدون نياز به حضور فيزيكي قابليت پرداخت سهم نظام مهندسي از طريق ساما -

 هاي مالي بر اساس هر پروژه و ميزان پرداختي ها به همراه كنترل قرار داد  به صورت هوشمندقابليت گزارشگيري  -

 قابليت ارجاع طرح تاييد شده به شهرداري و بنياد مسكن -

 ارجاع طرح ها طراحي شده به كميته بازبيني به صورت رندم  -
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 به همراه امكانات مختلف گزارشي و عملكردي داراي كارتابل مسئولين بازبيني طراحي -

 )رتبه بندي (و سطح بندي بر اساس بازخورد از كميته بازبيني طراحي به طراحان   قابليت نمره دهي -

 قابليت ارسال پيامك در هر بخش از سامانه كه نياز باشد به طراح ، ناظر ، مالك و مسئول بازبيني  -

 قابليت اعالم هشدار در هر مرحله از سامانه با بر روي اپليكيشن و همچنين به صورت  پيامكي به مالك   -

 انتخاب ناظر به صورت رندن و بر اساس قوانين و اعتبار پروانه و صالحيت ناظرين   -

 توليد قرار داد ناظرين و ارجاع به شهرداري به همراه امضاي ديجيتالي -

 قابليت نمايش پروژه ها بر روي نقشه شهري به همراه جزئيات اجرا -

 پروژه كنترل تمامي روند پروژه توسط واحد كنترل و ارزيابي  -

 ارسال اطالعات مورد نظر به واحد خدمات مهندسي  -

 واحد هاي زير مجموعه از جمله واحد مالي  مي راسال اطالعات مورد نظر در هر مرحله از پروژه به تما -

 نتخاب مجري توسط مالك و ارسال پرونده ديجيتالي به كارتابل مجريقابليت ا -

 داراي سطح دسترسي و كارتابل مجري  -

 ه اينترنتي ي  توسط سامانه و درگا/ به نظام مهندس000مبلغ پرداخت  -

 كنترل كسر ظرفيت به صورت استاني و شهرستاني  -

 قابليت گذارشگيري از روند اجراي هر پروژه  *

 * قابليت الگ برداري از تمامي رويداد هاي سيستم 

 *  ثبت تمامي رويداد هاي سيستم و قابليت پرينت آن جهت بررسي توسط ساير واحد ها 

 * ارائه تمامي گزارش هاي مالي به واحد مالي

 * گزارش عملكرد طراحان و ناظرين و مسئولين كنترل ناظرين و طراحان

 هاي عاليه* قابليت گزارشگيري از ناظر 
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 پروژه ها  و نمايش بر روي نقشه  * گزارشگيري آنالين از وضعيت نظارت

 *  تهيه پرونده الكترونيك پروژه و مالك

 قابليت برقراري ارتباط با تمامي سامانه هاي موجود در نظام مهندسي* 

 * قابليت ايجاد پروانه ساخت بعد از تمامي تاييده ها 

 ي جهت روئيت در تمامي سازمان ها ه الكترونيك* توليد شناس

 * داراي كارتابل مديريتي

 دي بر روي كارتابل مديريت سازمان* نمايش آمار ها به صورت نمودار و عد

 * مستند بودن تمامي روند پروژه ) ثبت تمامي رويداد ها (

 د آوري در زمان مورد نظر* قابليت برنامه ريزي و زمانبندي در قسمت هاي مختلف نرم افزار به همراه يا

 تحت وب بودن سامانه * 

 * دسترسي سريع به منو هاي نرم افزار

 * كاربر پسند بودن نرم افزار

 ز مشتريعه نرم افزار بر اساس نيا* قابليت تعميم و توس

 ساله  00* داراي پشتيباني 

 * تضمين پشتيباني نرم افزار بر اساس تضامين درخواست شده توسط نظام مهندسي

 * قابليت استفاده در تمامي استان فارس 
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 ماژول طراحي:

 در اين قسمت تمامي مراحل طراحي به صورت سيستمي با قابليت رهگيري و ثبت تمامي رويدادها مي باشد .

 اين سامانه داراي قسمتي جهت صدور نقشه مي باشد كه اين مشخصات توسط شهرداري تكميل و به مالك ابالغ مي شود.

كارتابل مالك ، كارتابل طراح حقيقي ، كارتابل طراح حقوقي، كارتابل دفاتر قسمت كارتابل هاي مختلفي وجود از جمله:   در اين

 طراحي

و بعد از ابالغ دستور نقشه توسط شهرداري به مالك مالك با مراجعه به كارتابل خود مي تواند ليست تمامي طراحان اعمم از حقيقي ، حقوقي، 

را ببند و سپس يكي از سرحان را انتخاب كرده و ابالغ خود را ارسال مي نمايد . بعد از اينكه مالك اين طراح را انتخاب كرد در دفاتر طراحي 

نظام  كارتابل طراح به آن اطالعاات الزم ارسال مي شود و در صورت توافق طرفين و تاييد توسط مالك و طراح قرار داد توليد شده كه مورد تاييد

مي باشد و مالك از طريق اين سامانه مي تواند هزينه طراحي را به طراح پرداخت نمايد كه همه اين اطالعات به صورت رويداد در مهندسي 

د كارتابل مالك يا طراح ديده مي شود. اين اطالعات براي هر ابالغ به صورت مجزا تا هر زمان كه مد نظر سازمان نظام مهندسي باشد مي توان

 .نگهداري نمود 

بررسي قابليت واگذاري طراحي نقشه به طراح مي باشد كه اين كه توسط بررسي  ،يكي ديگر از امكانات ماژول طراحي

كه تمامي اين كنترل ها به صورت خودكار و توسط سيستم بر كنترل صالحيت و كنترل اعتبار پروانه انجام  مي شود 

ت بررسي مي شود و در صورت اين كه از تمامي فيلتر هاي اساس مستنداتي كه از واحد خدمات مهندسي گرفته شده اس

 الزم رد شود مي تواند ابالغ را دريافت نمايد .

همچنين در اين ماژول بر اساس مشخصات نقشه طراح كه توسط شهرداري ابالغ شده است ليست طراح هان فيلتر شده 

 نخورند.و به مالك نمايش داده مي شود تا در انتخاب طراح به مشكل بر 

س بعد از اينكه قرارداد بين مالك و طراح انعقاد گرديد و به تاييد سازمان رسيد مشخصات طرح به نرم افزار اندرويد طراح ارسال مي شود سپ

ه و به طراح با استفاده از نرم افزار مي تواند از محل بازديد نمايد و مختصات آن را برداشت نمايد و از زواياي مختلف زمين عكس تهيه كرد

همچنين حدود اربعه زمين بر اساس مشخصات ارسال شده از شهرداري توسط طراح بررسي شده و ذخيره  ارسال نمايد سرور صورت آنالين به 

 مي شود.

 در اين حالت دو اتفاق ممكن است رخ دهد: 

 اطالعات مطابق با دستور نقشه باشد : -1

طرح اوليه معماري بر اساس مقررات ملي و خواسته هاي مالك تهيه شده و  به  ه سامانه ،در اين حالت بعد از ارسال اطالعات توسط طراح ب

 در كارتابل طراحي بارگذاري شده كه اين طراحي توسط مالك قابل مشاهده مي باشد و مي تواند بر روي آن نظر دهد  pdfصورت يك فايل 

 اطالعات مطابق با دستور نقشه نبايد :  -2
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ورت سيستمي با شهرداري مكاتبه شده و شهرداري بر اساس نامه رسيده توسط طراح براي آن مالك زمانبندي كرده و جواب در اين حالت به ص

 الزم و اصالحيات الزم را در زمان مقرر انجام داده و به طراح و مالك بازگرداني مي شود 

 

 د .تمامي مراحل طراحي و مكاتبات با شهرداري توسط مالك قابل روئيت مي باش

 

 امكانات كارتابل مالك:

مشاهده ابالغ هاي ارسال شده از طرف شهرداري يا نظام مهندسي و هر ارگاني كه از اين سامانه استفاده مي كنند به  -1

 صورت تفكيك شده و مجزا

 قابليت مشاهده ليست طراحان حقيقي، دفاتر طراحي ، طراحان حقوقي   -2

سيستم و ارسال به طراح مربوطه و در صورت تاييد طرفين قرارداد توليد شده و انعقاد مي قابليت انتخاب طراح از طريق  -3

 شود.

 تاييد و ثبت قرار داد هاي توليد شده و ثبت شده د رنظام مهندسي -4

 و مالك به صورت مكتوب اظرابليت ارسال پيام بين طراح و نق -5

 ساب هاي الزمقابليت واريز وجه مالك از طريق سامانه و تسويه ح -6

 ارسال پيامك به طراح مربوطه در صورت انتخاب توسط مالك  -7

 قابليت جلوگيري از انتخاب طراحي كه صالحيت هاي الزم جهت طراحي را ندارند به صورت هوشمند توسط سامانه -8

 طراحان: IOSنرم افزار تحت اندرويد و امكانات 

 براي هر طراح بر اساس سطوح دسترسي الزم توسط سامانهبه صورت نا محدود  جاد نام كاربري و رمز عبور قابليت اي -

 ست، به همراه مشخصات و موقعيت زمينار داد شده اقابليت دريافت ليست  طرح هايي كه منجر به عقد قر -

 قابليت بازيد از محل بر اساس موقعيت و تصوير برداري از زواياي مختلف زمين و ارسال آنالين و آفالين آن به سرور -

 ور بودن بازديد از طرح ) تاريخ و مكان هر با بازديد از ملك ثبت مي شود(مكان مح -
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 مشاهده پيام هاي رسيده از سمت نظام مهندسي و يا مالك -

 قابلت نمايش استاندارد هاي ملي ساختمان -

 برداشت نقاط مختلف زمين از طريف موبايل قابليت   -

 ي اطالعات با سرور نظام مهندسي قابليت همگامساز -

 قابلبيت ارسال پيام به مالك يا نظام مهندسي -

 امكانات اپليكيشن ناظر: 

 قابليت نصب بر روي گوشي هاي اندرويد و آيفون  -

 مشاهده ليست پروژه هاي ارجاع شده به ناظر -

 بليت مشاهده نقشه ملك قا -

 رونيكي به همراه مختصات و محل آنقابليت پركردن فرم ها به صورت الكت -

 قابليت تهيه عكس از محل و ارسال آن به سرور نظام مهندسي -

 سال تمامي الگ ها در سامانهثبت تمامي رويداد هاي نظارت به صورت خودكار و ار -

 گوشي  IEMIقابليت قفل كردن نرم افزار بر اساس  -

 


