
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال معرفی نامه به مهرسازی جهت ساخت 

 مهر از طریق سامانه

مدارک مورد نیاز جهت صدور ، تمدید و یا ارتقای پروانه اشتغال به کار توسط مهندس به دپارتمان ارسال 
http://online.nezam-hormozgan.com عضویت و پروانه اشتغال از طریق لینک     

 پروانه اشتغال به کار به آدرس پستی مهندسارسال 

  ارسال معرفی نامه به مهرسازی توسط مهندس ) اختیاری ( 

 فرایند صدور پروانه اشتغال به کار

 بله

 مهرسازی به سازمان از طریق سامانهپاسخ ارسال 

 آیا مدارک مورد تایید می باشد؟

 خیر

 چاپ پروانه اشتغال به کار توسط سازمان و ارسال به راه و شهرسازی

در تیکت ارسالیمهندس اعالم نواقص به   

 نکته :

جهت آگاهی از مدارک الزم -1

می توانیداز کاربرگهای موجود 

قسمت  -در سایت سازمان 

فرمهای  -فرمهای مورد نظر

مورد نیاز واحد عضویت و پروانه 

 اشتغال استفاده نمایید.

به  قبل از ارسال مدارک -2

پرداخت حق نسبت به  سازمان

عضویت و ارسال فیش پرداختی 

 به همراه مدارک اقدام نمایید. 

پروانه اشتغال به کار توسط راه و شهرسازی و ارسال به سازمانتوشیح   

دریافت  قبل از ارسال مدارک جهت

معرفی نامه به اداره امور مالیاتی نیز 

 از طریق همین سامانه  اقدام نمایید

و پاسخ اداره امور مالیاتی را به 

 همراه مدارک ارسال نمایید .



    گردش کار اخذ مدارک جهت صدور ، تمدید و ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی  

 به صورت الکترونیکی

 http://online.nezam-hormozgan.com از طریق لینک ورود به سامانه ارسال درخواست-1

نام نموده و نام کاربری و کلمه عبور وارد نموده را به خاطر سپرده تا  ثبت  جهت ورود به سیستم  ابتدادر -2

 در مراحل بعدی جهت ورود به سیستم از آن استفاده نمایید .

،نامه دارایی می باشد ابتدا از طریق همین سامانه درخواست  یکی از مدارک الزم جهت ارسال  : چنانچه1تبصره 

صدور معرفی نامه به اداره امور مالیاتی را ارسال نموده و پس از اخذ پاسخ از اداره امور مالیاتی ، نسبت به 

 نمایید.ارسال مدارک اقدام 

ه را تکمیل نموده  ارسال تیکت جدید کلیک کرده و سپس صفحه مربوط جهت ثبت درخواست بر روی گزینه-3

 و در انتها مدارک مورد نیاز را در قسمت افزودن فایل ، اضافه نمایید .

که مدارک ارسال شده مربوط به کدام یک از خدمات واحد عضویت   اییددر قسمت موضوع تیکت مشخص نم-4

 و دپارتمان مورد نظر را عضویت و پروانه اشتغال انتخاب نمایید.و پروانه اشتغال می باشد 

 بعدی حفظ  نمایید. رهگیریهای ایجاد شده توسط سیستم را جهت  پیگیری : شماره  2تبصره 

قسمت فرمهای مورد   -سایت سازمان  آگاهی از مدارک الزم می توانیداز کاربرگهای موجود در    جهت:  3تبصره  

 استفاده نمایید.فرمهای مورد نیاز واحد عضویت و پروانه اشتغال  -نظر

 : ارسال تصویر کاربرگهای مورد نظر همراه با سایر مدارک الزامی می باشد.4تبصره 

همراه با سایر مدارک ارسال نمایید. شایان ذکر است در زمان اسکن  jpg: فایل عکس خود را با فرمت 5تبصره 

 استفاده نمایید. 6*4اندازه  عکس صرفاً از عکس با 

جهت تایید دوره های آموزشی کاربرگ مذکور را به دپارتمان آموزش ارسال نموده و پس از تایید  : 6تبصره 

 واحد آموزش همراه با سایر مدارک ارسال نمایید.

ظر را به  : جهت آگاهی از میزان حق عضویت سالیانه از امور مالی استعالم نموده و سپس مبلغ مورد ن7تبصره 

بانک اقتصاد نوین به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان  6274-1219-4006-2227شماره کارت 

 واریز نموده و فیش پرداختی را همراه با سایر مدارک ارسال نمایید.

داده و یا  تحویل  عضویت و پروانه اشتغال اصل مدرک تحصیلی را به واحد  واصل پروانه اشتغال به کار قبلی  -5

 از طریق پست پیشتاز به سازمان ارسال نمایید .



: در صورت درخواست جهت تمدید و یا ارتقای پروانه اشتغال بکار نیازی به ارائه اصل مدرک تحصیلی 8تبصره 

 نمی باشد.

، مندرج در کاربرگهای مذکور ارسال  با عنایت به اینکه اصل پروانه اشتغال به کار به آدرس پستی منزل شما-6

 می گردد خواهشمند است آدرس پستی را با ذکر کد پستی به طور صحیح و کامل  اعالم نمایید.

 توسط پست ، از طریق پیامک اطالع رسانی می گردد. ارسال پروانه اشتغال زمان : 9تبصره 

از طریق پیامک و یا سامانه اطالع رسانی  نیز نحوه ارسال معرفی نامه به مهرسازی جهت ساخت مهر : 10تبصره 

 .) معرفی نامه به مهرسازی از طریق پست و یا سامانه ارسال می گردد.( می گردد 

ی ، پاسخ مهرساز:چنانچه معرفی نامه به مهرسازی را از طریق پست دریافت نمودید پس از تهیه مهر  11تبصره  

معرفی نامه به  ارسال ولی در صورتیکه  را از طریق سامانه برای واحد عضویت و پروانه اشتغال ارسال نمایید.

ارائه کارت  از مهرسازی ، در زمان تحویل گرفتن مهر شده ،  انجامیق سامانه از طرتوسط سازمان و مهرسازی 

را برای سازمان  نامه ضمن اینکه مهرسازی ، پاسخ الزامی می باشد.  مذکور شناسایی و یا تصویر معرفی نامه

 ارسال می نماید.

مهر و  – روبه روی تی بی تی سابق  –بین چهارراه فاطمیه و اتوتاج  شهر کارت ::آدرس مهرسازی 12تبصره 

 07632234009-07632233893تلفن تماس  – پالک شهر کارت

تلفن   –چاپ تحریران  –ورودی دوم  – پاساژ نخل  –آدرس مهرسازی تحریران:روبه روی بیمارستان کودکان 

 09379374311تماس 

 


