
1 
 

 سواالت رایج و متداول )نسخه اول(
 

مستند حاضر، پرسش و پاسخ های رایج و متداول در حوزه عضویت، رتبه بندی، پروانه اشتغال و کارشناسان ماده 

( می باشد که با عنایت به طرح سواالت و ابهامات زیاد در خصوص موارد مربوط به سامانه ها )سانکا و آموزش( 32)

محترم سازمان و بنا به تاکید رییس محترم سازمان مرکزی مبنی بر آموزش و رفع سواالت و  توسط همکاران و اعضای

ابهامات موجود، نسبت به تهیه آن اقدام شده است. امید است با مطالعه و تحلیل موارد موجود، توانمندی الزم جهت 

 کار با سامانه های سازمان جهت اعضا و همکاران محترم فراهم شود.

 
 ی به شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های سازمان به چه صورت می باشد؟دسترس -1

در داخل سامانه، می توانید موارد  "مرکز دانلود  "در صفحه ورودی سامانه و یا قسمت  "قوانین و مقررات، فرم ها و تعرفه ها  "با مراجعه به قسمت 

 مذکور را مشاهده و دانلود نمایید.
 

 ؟منوآل یا فلوچارت آموزشی در ارتباط با سامانه و فرآیندهای آن وجود داردآیا  -2

در داخل سامانه، می توانید موارد  " مرکز دانلود "در صفحه ورودی سامانه و یا قسمت  " قوانین و مقررات، فرم ها و تعرفه ها "با مراجعه به قسمت 

 مذکور را مشاهده و دانلود نمایید.
 

 ؟سامانه سانکا )عضویت، رتبه بندی و ارجاع کار( به چه صورت می باشدنحوه ورود به  -3

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می بایست به آدرس  "، رتبه بندی و ارجاع کارعضویت"متقاضیان جهت ورود به سامانه 

 http://sanka.agrieng.org  به نشانی یاhttp://www.agrieng.org   خدمات اعضاء مراجعه  –قسمت میز خدمات الکترونیکی سازمان

 پس از مراجعه به نشانی فوق،نمایند. 

 دسته از اعضاء حقیقی و حقوقی که در سامانه قدیم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دارای عضویت الکترونیک بوده، می توانند با واردآن الف(

کد  کردن نام کاربری )کد ملی جهت اعضاء حقیقی و شناسه ملی جهت اعضاء حقوقی( و رمز عبور خود )همان رمز عبور در سامانه قدیم( و در نهایت

تلفن همراه ه امنیتی موجود، وارد صفحه شخصی خود در سامانه شوند. الزم به ذکر می باشد به علت اینکه راه های ارتباطی سامانه با اعضا از طریق شمار

بدین منظور  و پست الکترونیک می باشد، لذا اعضا در اولین ورود خود می بایست نسبت به تایید شماره تلفن همراه و پست الکترونیک خود اقدام نمایند.

بت شده عضو در سامانه پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، صفحه ای نمایش داده می شود که در آن شماره تلفن همراه و پست الکترونیک ث

رقمی را که به شماره تلفن همراه و پست الکترونیک او ارسال  5نمایش داده می شود که در صورت تایید بودن اطالعات فوق، عضو می بایست کد های 

تغییر پست الکترونیک وجود دارد که گردیده در قسمت مربوطه وارد و در نهایت تایید نماید. البته در این قسمت امکان ثبت شماره تلفن همراه جدید یا 

 در اینصورت عضو می تواند نسبت به تغییر و ثبت اطالعات فوق در سامانه اقدام نماید.

ه دسته از اعضاء حقیقی و حقوقی که به عضویت نظام مهندسی درآمده اند و دارای کد نظام مهندسی می باشند، اما عضویت آنها الکترونیک نبودآن (ب

 ابتدا باید در سامانه از طریق قسمت ،برمیگردد( 1392در سامانه قدیم عضو نبوده اند )یعنی سابقه عضویت آنها به قبل از سال  یا به عبارتی

 ،به عنوان عضو حقیقی یا حقوقی ثبت نام نموده و پس از وارد نمودن اطالعات خواسته شده و تایید نهایی آن " ثبت نام )متقاضیان عضویت( " 

در نهایت  دوباره به صفحه الگین وارد شده و با وارد کردن نام کاربری )کد ملی جهت اعضاء حقیقی و شناسه ملی جهت اعضاء حقوقی( و رمز عبور خود و

شده به تلفن  رقمی ارسال 5کد امنیتی موجود وارد صفحه تایید شماره تلفن همراه و پست الکترونیک شده که در این مرحله عضو با وارد کردن کدهای 

دسته از  همراه و پست الکترونیک خود و تایید نهایی می تواند وارد کارتابل خود در سامانه عضویت و رتبه بندی شود. الزم به ذکر می باشد که این

در این قسمت کد اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ورود به سامانه هنگام ثبت درخواست عضویت می بایست عضویت قدیمی خود را اعالم نمایند که 

 نظام مهندسی و اعتبار عضویت آنان مورد نیاز می باشد.

http://www.agrieng.org/sanka
http://www.agrieng.org/sanka
http://www.agrieng.org/sanka
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 " ب "اشخاص حقیقی و حقوقی که به تازگی می خواهند به عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درآیند نیز مانند قسمت  (ج

از ورود به سامانه و ثبت درخواست عضویت قسمت مربوط به عضویت قدیمی را مراحل ورود به سامانه را انجام دهند. بدیهی است این دسته از افراد پس 

 نخواهند کرد. تکمیل

با سه عنوان حقیقی،  "ثبت نام )متقاضیان عضویت( "به اطالع کاربران سامانه می رساند در صورت انتخاب گزینه ثبت نام کارشناس همکار: (د

، باید حقوقی و کارشناس همکار مواجه می شوند. آن دسته از افرادی که تمایل به عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را دارند

صوص آن دسته از افرادیست که فقط مخ "کارشناس همکار "از یکی از دو طریق عضو حقیقی یا حقوقی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. لذا گزینه 

در شرایط عضویت در سازمان نطام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را نداشته و صرفا به منظور مشارکت، همکاری و ارائه نظرات خود به سازمان 

 وانند در سامانه ثبت نام نمایند.صورت صالحدید و تایید ریاست سازمان استان می ت

 

 ؟سامانه علیرغم وارد کردن نام کاربری و رمز عبور چیستعلت عدم ورود به  -4

و یا رمز عبور به درستی در قسمت مربوطه درج نشود، سامانه خطای چنین کاربری وجود ندارد را می  شناسه ملی(کد ملی/ در صورتیکه نام کاربری )

 د:دهد. برای آگاهی از علت این موضوع به دو روش زیر می توان موضوع را بررسی نمو

 –سایر گزارشات  –الف( نام کاربری: برای اطالع از اینکه آیا کد ملی / شناسه ملی کاربر در سامانه وجود دارد یا خیر ، همکار استان از قسمت گزارشات 

عضو حقیقی / حقوقی کاربری مورد نظر را جستجو و اگر با اطالعات منظور جستجو نتیجه ای را در  –اطالعات یک عضو و یا از قسمت مدیریت کاربران 

ری خود بر نداشت مشخص میگردد که سابقه ای از آن کدملی / شناسه ملی در سامانه وجود ندارد. همچنین همکار استان یا متقاضی می تواند نام کارب

ام )متقاضیان عضویت( بخش مربوط به کد ملی یا شناسه ملی وارد نموده و اگر خطای تکراری بودن کد ملی قسمت ثبت ن –را در صفحه ورودی سامانه 

و مشکل عدم ورود به خاطر نادرستی رمز است و اگر خطای تکراری را نداد و نام کاربری  را داد به آن معنا است که این کاربری در سامانه وجود داشته

 ن کاربری ای در سامانه وجود نداشته و متقاضی می بایست ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نماید.ثبت شد به آن معناست که چنی

م میتوانید ب( رمز عبور: اگر به هر دلیلی رمز عبور به نادرستی درج شود سامانه خطای چنین کاربری وجود ندارد را می دهد. جهت بازیابی رمز عبور ه

 ر اقدام نمایید و هم راهبر استان می تواند از قسمت مدیریت کاربران نسبت به تعریف رمز جدید اقدام نماید.از قسمت فراموشی رمز عبو

 

نکته: هنگام وارد کردن نام کاربری و رمز عبور دقت شود کیبورد به صورت انگلیسی باشد و از درج اعداد یا حروف با کیبورد فارسی پرهیز 

 نمایید.

 

 ؟سامانه به چه صورت می باشد فرمول تعریف رمز در -5

 باشد. التین )انگلیسی(کاراکتر و ترکیبی از اعداد و حروف  8رمز سامانه سانکا می بایست حداقل 

 

 ؟نحوه دریافت رمز جدید و یا بازیابی آن در سامانه به چه صورت می باشد -6

نسبت به ایجاد  "رمز عبور خود را فراموش کرده ام "اگر به هر دلیلی کاربران سامانه رمز عبور خود را فراموش نموده اند، می توانند با انتخاب گزینه 

مراه بایستی رمز جدید اقدام نمایند. در این حالت، پس از انتخاب نوع کاربری )عضو سازمان( نحوه ارسال رمز جدید از طریق پست الکترونیک یا شماره ه

راه را انتخاب و سپس شماره تلفن مشخص شود. به عنوان مثال اگر بخواهیم سامانه رمز جدید را به شماره همراه ما ارسال نماید، باید گزینه شماره هم

الزم به ذکر می باشد رقمی متشکل از اعداد( به شماره تلفن همراه ما پیامک می شود.  8همراه خود را وارد نماییم که در این صورت رمز جدید )یک کد 

از قبل در سامانه ثبت شده باشد در غیر اینصورت  را وارد نماییم که ای که در مرحله اخذ رمز جدید می بایست شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی

در صورتیکه عضو از شماره تلفن همراه و پست الکترونیک ثبت شده خود در سامانه مطلع نمی باشد، می تواند از  ارسال رمز با خطا مواجه خواهد شد.

نسبت به تعریف رمز  ن می تواند از قسمت مدیریت کاربرانهمچنین راهبر استا طریق تماس با مسئول مربوطه استان اطالعات مذکور را کسب نماید.

 جدید اقدام نماید.
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 ؟آیا امکان ویرایش رمز عبور برای اعضاء وجود دارد -7

نام عضو حقیقی/حقوقی درج شده است که با انتخاب آن  ،سمت چپ ،، در قسمت باالی صفحهسانکاکاربران پس از ورود به کارتابل خود در سامانه بله. 

شماره همراه، پست الکترونیک، نام کاربری و باکس مربوط  "اطالعات کاربری"مواجه می شوند. در قسمت  "اطالعات کاربری"و  "خروج"با دو گزینه 

 د و حروف التین باشد که جهت تغییر رمز باید این شروط رعایت شوند. کاراکتر و ترکیبی از اعدا 8به تغییر رمز عبور وجود دارد. رمز عبور بایستی حداقل 

 

در صورت تغییر شماره تلفن همراه یا پست الکترونیک در این قسمت، دوباره عضو مجبور است در اولین ورود خود نسبت به تایید آن اقدام  :1 تذکر

 ودداری فرمایید. نماید. لذا از تغییر غیر ضروری شماره همراه یا پست الکترونیک خ

می بایست گزینه خروج را انتخاب نمایید که اگر به شیوه ای غیر از این از سامانه خارج شوید،  سانکابه منظور خروج از کارتابل خود در سامانه  :2تذکر 

 دقیقه امکان ورود مجدد به سامانه فراهم نخواهد شد. 10تا 

 

 ؟هایی بوده و چه نوع درخواست هایی را میتوان در این قسمت ثبت نمودزیر سیستم عضویت در سامانه دارای چه بخش  -8

 کلیه درخواست های اعضاء در ارتباط با عضویت به این قسمت از سامانه مربوط می شود که شامل موارد ذیل می باشد:

 عضویت -1

 تمدید عضویت -2

 ویرایش اطالعات -3

 انتقال عضو -4

 صدور کارت مجدد -5

 

 ؟حقیقی و مدارک مورد نیاز چیستشرط الزم جهت عضویت اشخاص  -9

شایان ذکر شرط عضویت اشخاص حقیقی در سازمان، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی و یا محیط زیست می باشد. 

 رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل می بایست مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری باشد.  است

( + 3*4عبارتند از: تصویر صفحه اول شناسنامه )و در صورت داشتن توضیحات صفحه آخر شناسنامه( + عکس پرسنلی )رنگی عضویت مدارک مورد نیاز 

 تصویر پشت و روی کارت ملی در یک صفحه + تصویر مدرک / مدارک تحصیلی

 

 ؟استعالم رشته تحصیلی جهت عضویت به چه صورت می باشد -10

ایجاد یک مدرک  در قسمت و گرایش های تحصیلی مورد تایید جهت عضویت، در سامانه سانکا تعریف شده است که با جستجو در سامانه عمده رشته

می توان از وجود و یا عدم وجود آن در سامانه مطلع شد. اما اگر رشته یا گرایش تحصیلی مذکور در سامانه وجود نداشت و یا در ابتدا  ،تحصیلی جدید

اینکه مورد تایید وزارت علوم است یا خیر و یا اینکه در گروه های تحصیلی مورد تایید سازمان )کشاورزی،  اظستید نسبت به استعالم آن از لحمیخوا

)دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت  283r/fa/grid/https://www.msrt.i/به آدرس با مراجعه منابع طبیعی، محیط زیست( قرار دارد یا خیر، 

در  که در آن لیست کامل رشته های مورد تایید وزارت علوم وجود دارد و از این طریق میتوانید رشته یا گرایش تحصیلی متقاضی را جستجو و اگرعلوم( 

 سازمان بالمانع می باشد.گروه تحصیلی کشاورزی، منابع طبیعی یا محیط زیست قرار داشت، عضویت در 

 

 ؟به چه صورت امکان پذیر است استعالم دانشگاه محل تحصیل -11

ات و با عنایت به اینکه مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم شرط عضویت می باشد، جهت مشاهده لیست دانشگاه ها، موسس

قسمت دانشگاه ها و پژوهشگاه  https://www.msrt.ir/faمراکز آموزشی مورد تایید وزارت علوم به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به نشانی 

دانشگاه ها و مراکز آموزش  -1ها مراجعه و در این قسمت می توانید به جستجوی مراکز مورد تایید این وزارتخانه بپردازید. در قسمت مذکور پنج بخش 

موسسات آموزش عالی آزاد  -5موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و  -4دانشگاه های غیر انتفاعی غیر دولتی  -3واحدهای پژوهشی و فناوری  -2عالی 

 وجود دارد که مدارک صادره توسط همه مراکز این بخش ها مورد تایید سازمان نیز می باشد.

https://www.msrt.ir/fa/grid/283/
https://www.msrt.ir/fa
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 ؟شرط الزم جهت عضویت اشخاص حقوقی و مدارک مورد نیاز چیست -12

داره ثبت شرکت ها به عنوان یک شرکت به ثبت رسیده باشند همچنین وجود حداقل اشخاص حقوقی به منظور عضویت در سازمان ابتدا می بایست در ا

ت یک کارشناس بخش کشاورزی )کشاورزی، منابع طبیعی یا محیط زیست( در شرکت به عنوان مدیر عامل، عضو هیئت مدیره و یا پرسنل شاغل تمام وق

 الزامیست.

)در صورت  تصویر آگهی تغییرات و تصویر آگهی تاسیس )روزنامه رسمی(، ویر اظهارنامه ثبتیتص، تصویر اساس نامهمدارک الزم عضویت عبارتند از: 

تصویر رنگی پشت و روی کارت ملی ، تصویر رنگی صفحه اول و توضیحات شناسنامه مدیر عامل: وجود( و همچنین مدارک هویتی مدیر عامل از قبیل

 .مدیر عامل شرکت

 تکمیل اطالعات مربوط به افراد شاغل و سهامدار الزامی است و جهت درخواست عضویت، اطالعات مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامدار  تذکر:

الزامی می بایست در این بخش تکمیل گردد. افرادی که به عنوان پرسنل شاغل تمام وقت در شرکت معرفی می شوند، بارگذاری قرارداد تمام وقت آنها 

 باشد. می

 

 ؟در عضویت اشخاص حقوقی، درج اطالعات همه پرسنل شاغل در شرکت الزامیست -13

 خیر. فقط افرادی که طبق شیوه نامه های رتبه بندی و دستورالعمل پروانه اشتغال می توانند جهت شرکت امتیازآور باشند.

 

 ؟مدارک الزم جهت عضویت باید اصل باشد یا کپی آن قابل قبول می باشد -14

 مدارکی که در سامانه آپلود می شوند، الزاما می بایست تصویر اصل مدارک و یا مدارک برابر اصل شده باشند.

 

 ؟می باشدثبت درخواست عضویت به چه صورت مراحل  -15

با این قسمت از سامانه کاری  ،آندسته از اعضای حقیقی و حقوقی که در سامانه قدیم نظام مهندسی دارای عضویت الکترونیک بوده الف(

اعضاء می رساند نداشته بطوریکه با انتخاب گزینه عضویت سامانه بطور اتوماتیک پیغام شما به عضویت سازمان درآمده اید را میدهد. به اطالع ایندسته از 

می  ،وجود دارد و اگر نقصی در اطالعات عضو شده استکه کلیه اطالعات هویتی، تحصیلی، پستی، شغلی و ... آنها از سامانه قدیم به این سامانه منتقل 

 بایست از قسمت ویرایش اطالعات نسبت به اصالح یا تکمیل آن اقدام نمایند.

 

اما عضویت سازمان را داشته و  آندسته از اعضای حقیقی و حقوقی که در سامانه قدیم عضو نبوده و فاقد عضویت الکترونیک می باشند، ب(

درخواست نسبت به ثبت سه به ترتیب پس از ورود به سامانه  می بایستدارای کد نظام مهندسی می باشند به عبارتی دارای عضویت قدیمی هستند، 

 :اقدام نمایندذیل 

 ب(ثبت درخواست عضویت و تکمیل اطالعات )متقاضی( و  الف(مرحله  2این فرآیند جهت اعضای قدیمی سازمان تنها دارای درخواست عضویت:  -1

 تکمیل فرآیند درخواست و ثبت اطالعات و ، متقاضی می بایست ضمنبررسی اولیه درخواست )مسئول استانی( می باشد. در مرحله ثبت درخواست

 " عضویت قدیمی "به در بخش مربوط  ام مهندسی، اعتبار عضویت و آپلود کارت نظخود عالم کد نظام مهندسیمدارک مورد نیاز، حتما نسبت به ا

و ... خود را در این مرحله ثبت و مدارک مربوطه را از  مدارک تحصیلی، وضعیت شغلی، مشخصات فردیاقدام نماید. همچنین کلیه اطالعات مربوط به 

جهت اعضای قدیم الزم به ذکر می باشد که این درخواست  بارگذاری نماید.و ...  قبیل تصویر شناسنامه، کارت ملی، عکس پرسنلی، مدارک تحصیلی

درخواست متقاضی به کارتابل مسئول استانی جهت بررسی اولیه منتقل خواهد شد که پس از تایید  ،و پس از تکمیل اطالعات فاقد هزینه بودهسازمان 

یابد و کد نظام مهندسی به همراه اعتبار عضویت تایید شده در  فرآیند این درخواست به پایان رسیده و خاتمه می ،درخواست در مرحله بررسی اولیه

 سامانه جهت متقاضی ثبت خواهد شد.

از آنجایی که مسئولین استانی بررسی درخواست های عضویت، فایل سوابق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی خود را از ابتدای تاسیس سازمان  تذکر:

در مرحله بررسی  عضویت قدیمی خود را اعالم ننماید، سوابق خود بررسی نموده و اگر شخصیرا ابتدا در  تاکنون دارند، لذا کلیه درخواست های عضویت

ام مهندسی کد ملی یا شناسه ملی در سازمان نظکه هر داده می شود )به دلیل اینتایید نشده و برگشت عضویت اولیه متوجه این موضوع شده و درخواست 
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. از اینرو تقاضا می شود جهت تسریع در فرآیند عضویت و صرفه جویی در (بایست فقط دارای یک کد نظام مهندسی باشدکشاورزی و منابع طبیعی می 

 زمان، در صورت وجود سابقه عضویت قدیمی نسبت به اعالم آن اقدام فرمایید.

که با  مدید اعتبار عضویت خود اقدام نمایندتدر مرحله دوم اعضای قدیمی می بایست نسبت به پس از تایید عضویت قدیمی،  تمدید عضویت: -2

می توانند این درخواست را ثبت نمایند. این فرآیند تنها دارای یک مرحله بوده و درخواست های تمدید عضویت به کارتابل عضویت انتخاب گزینه تمدید 

بطور اتوماتیک نظر، این فرآیند تکمیل و خاتمه یافته و  مسئول استانی جهت بررسی منتقل نخواهد شد و به محض ثبت درخواست و پرداخت هزینه مورد

سه سال آینده ، دو سال آینده، یک سال آیندهحالت تا پایان سال جاری،  5 ،جهت تمدید عضویت در سامانه ثبت خواهد شد.عضویت، شده  اعتبار تمدید

بوده است، گزینه تمدید اعتبار عضویت تا پایان سال جاری شامل  91 و چهار سال آینده وجود دارد. به فرض مثال اگر پایان اعتبار عضویت شخصی سال

 می شود. 1399تا سال  1391از سال  پرداخت هزینه عضویت

در مرحله آخر می بایست اقدام به صدور کارت مجدد اعضای قدیمی ، ت و به روز شدن اعتبار عضویتپس از تمدید عضوی صدور کارت مجدد: -3

و  صدور -2ثبت درخواست صدور کارت مجدد )متقاضی( و  -1مرحله می باشد:  2نمایند. این قسمت از فرآیند عضویت دارای )کارت عضویت جدید( 

نیز )همانند درخواست توسط سازمان مرکزی )کارتابل راهبر سیستم در سازمان مرکزی(. بنابراین درخواست صدور کارت مجدد عضویت کارت  ارسال

به کارتابل ، توسط متقاضیو پرداخت هزینه مسئولین استانی جهت بررسی و اقدام منتقل نخواهد شد و پس از ثبت درخواست  به کارتابلتمدید عضویت( 

 منتقل خواهد شد. ،رس پستی متقاضیمان مرکزی جهت صدور و ارسال به آدراهبر سیستم در ساز

 

گواهی ، می توانند پس از ثبت و تایید عضویت خود در سامانهع طبیعی مهندسی کشاورزی و منابکلیه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام  تذکر:

برای این منظور کافی است به مشاهده و دانلود نمایند. کشاورزی و منابع طبیعی در سازمان نظام مهندسی را عضویت خود  کارتو  )تاییدیه عضویت(

مراجعه نمایند. البته الزم به ذکر می باشد  )باالی صفحه سمت راست( موجود در کارتابل شخصی خود " کارت عضویتو  گواهیمشاهده  "قسمت 

 ارسال خواهد شد. عضوکه فیزیک کارت عضویت پس از صدور در حداقل زمان ممکن به آدرس پستی 

 

ایندسته از  اشخاص حقیقی و حقوقی که به تازگی می خواهند به عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درآیند: ج(

ثبت  -1نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می نمایند. این درخواست شامل مراحل:  " عضویت "پس از ورود به سامانه با انتخاب گزینه  ،اشخاص

واریز  -4 (عضویت )کارتابل مسئول استانی بررسی نهایی -3 درخواست عضویت )کارتابل مسئول استانی( بررسی اولیه -2درخواست و تکمیل اطالعات 

)سازمان مرکزی( می باشد. بطوریکه پس  عضویت صدور کارت -6و  (استان)کارتابل رییس سازمان رییس سازمان  بررسی -5 هزینه عضویت )متقاضی(

هایی منتقل از ثبت درخواست عضویت و تکمیل اطالعات و بارگذاری مدارک خواسته شده، درخواست به کارتابل مسئولین استانی جهت بررسی اولیه و ن

هزینه  + شامل: حق عضویت ساالنهبر اساس تعرفه سال دوباره به کارتابل متقاضی جهت واریز هزینه عضویت ) عضویت، شده که پس از تایید درخواست

هزینه صدور +  و شخص حقوقی شامل: هزینه عضویت ساالنه + هزینه پست کارت هزینه عضویت ساالنه در صندوق تعاون و رفاه + صدور کارت عضویت

تایید درخواست منتقل و پس از آن نیز درخواست جهت صدور بررسی و منتقل که پس از واریز هزینه به کارتابل رییس استان جهت  (کارت عضویت

 به سازمان مرکزی منتقل خواهد شد. به آدرس پستی متقاضی، کارت عضویت و ارسال آن

اسفندماه ثبت درخواست  1هزینه ساالنه عضویت به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال اگر شخص حقیقی یا حقوقی در تاریخ  تذکر:

 روز عضویت محاسبه و اخذ خواهد شد نه یکسال. 29جهت ، هزینه عضویت ایشان برای سال جاری عضویت نماید

 

 ؟ر چه مبنایی می باشدفرمول کد عضویت یا کد نظام مهندسی ب -16

رقمی می باشد. از سمت چپ: دو رقم اول مربوط به کد استان می باشد.  9رقمی و جهت اشخاص حقوقی  10کد نظام مهندسی جهت اشخاص حقیقی 

عنوان مثال  رقم بعدی )جهت اشخاص حقوقی( شماره انداز استان می باشد. به 4رقم بعدی )جهت اشخاص حقیقی( /  5سه رقم بعدی سال عضویت و 

 07نشان دهنده اینست که اوال به علت ده رقمی بودن آن، مربوط به یک شخص حقیقی است. از سمت چپ عدد  0708408087کد نظام مهندسی 

 شماره انداز استان بدان معنی که این شخص در لیست 08087( و عدد 1384نشان دهنده سال عضویت )سال  084مربوط به کد استان )تهران(، عدد 

 قرار دارد. 8087اعضای حقیقی استان در ردیف 
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 ؟بر چه مبنایی می باشد اشخاص حقیقی و حقوقیاستان عضویت  -17

اشخاص حقیقی بر اساس اطالعات محل فعالیت که در سامانه ثبت می نمایند، استان عضویت آنها مشخص می شود و اطالعات محل سکونت مبنای 

 حقوقی نیز بر اساس اینکه در کدام استان به ثبت رسیده باشند، مبنای استان محل عضویت آنها می باشد.محل عضویت نخواهد بود. اشخاص 

 

 ؟به چه صورت می توان استان محل عضویت را تغییر داد -18

ی حقوقی جهت ثبت اعضای حقیقی جهت تغییر محل عضویت خود، با ثبت درخواست انتقال عضویت می توانند محل عضویت خود را تغییر دهند. اعضا

 درخواست انتقالی، الزاما می بایست در استان مقصد دارای شعبه یا دفتر کار باشند.

مشخصات  –اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمانیکه کد عضویت آنها در سامانه صادر یا تایید نشده باشد، می توانند از قسمت ویرایش اطالعات : 1نکته 

 اطالعات محل فعالیت ، استان محل عضویت خود را تعیین، تغییر و یا ویرایش نمایند. –فردی 

اشخاص حقیقی و حقوقی زمانیکه در سامانه کد عضویت آنها صادر و یا تایید شود، دیگر از قسمت ویرایش اطالعات قادر به تغییر استان محل : 2نکته 

 درخواست انتقالی ثبت نمایند. عضویت خود نخواهند شد و جهت این موضوع می بایست

درخواست های انتقالی جهت تغییر استان و یا شهرستان محل عضویت می باشد. لذا جهت ویرایش شهرستان محل عضویت نیز الزم است  :3نکته 

ی به ثبت درخواست انتقالی همانند استان درخواست انتقالی ثبت شود. شایان ذکر است جهت تغییر تقسیمات جغرافیایی پایین تر از شهرستان، نیاز

 نیست و از طریق قسمت ویرایش اطالعات قابل ویرایش و تغییر می باشد.

 

 ؟در صورت انتقال عضویت، آیا کد نظام مهندسی تغییر می یابد و به چه صورت -19

ن تغییر می باید و فقط سال عضویت بدون در صورت تغییر استان محل عضویت، کد نظام مهندسی در بخش های مربوط به کد استان و شماره انداز استا

 تغییر باقی می ماند.

 

 ؟درخواست انتقال عضویت مورد بررسی استان مبدا قرار می گیرد یا استان مقصد -20

به استان درخواست های انتقالی عضویت )تغییر استان محل عضویت( صرفا توسط استان مبدا مورد بررسی قرار می گیرد و با تایید استان مبدا، عضو 

 مقصد منتقل و کد عضویت آن نیز تغییر می یابد.

 

 ؟عضویت به چه صورت می باشدانتقال مراحل درخواست  -21

ت اگر عضوی بخواهد استان محل عضویت خود را تغییر دهد، می بایست به این بخش از زیر سیستم عضویت در سامانه مراجعه و درخواست خود را ثب

ل عضویت مخصوص استان مبدا می باشد، بدین معنی که پس از بررسی و تایید درخواست انتقال عضویت توسط استان مبدا، درخواست های انتقا نماید.

درخواست انتقال عضویت فاقد  عضویت متقاضی به استان مقصد منتقل خواهد شد و این فرآیند در استان مقصد نیاز به بررسی و تایید نخواهد داشت.

 -3)کارتابل مسئول استانی(  یبررسی اولیه انتقال -2)کارتابل متقاضی(  ی و انتخاب استان مقصدثبت درخواست انتقال -1و شامل مراحل:  هزینه بوده

ر توسط رییس سازمان )کارتابل رییس استان( می باشد که پس از تایید د یانتقالو تایید بررسی  -4)کارتابل مسئول استانی( و  یبررسی نهایی انتقال

 ، عضویت متقاضی به استان مقصد منتقل خواهد شد.4مرحله 

 جهت انتقال عضویت، می بایست کلیه بدهی های عضو در استان مبدا از قبیل اعتبار عضویت، اعتبار پروانه اشتغال و ... تسویه گردد. نکته:

 

 ؟مراحل درخواست ویرایش اطالعات به چه صورت می باشد -22

، پستی، شغلی و ... یا بارگذاری مدارک تحصیلی جدید خود می بایست به این هویتیاعضای حقیقی و حقوقی سازمان جهت ویرایش و اصالح اطالعات  

درخواست  بررسی اولیه -2ثبت درخواست ویرایش اطالعات و  -1این فرآیند دارای مراحل  قسمت از سامانه در زیر سیستم عضویت مراجعه نمایند.

اطالعات ویرایش شده در سامانه ثبت خواهد  ،می باشد که پس از تایید و نهایی شدن درخواست ویرایش اطالعات بررسی نهایی -3 ویرایش اطالعات و

 شد.
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سط متقاضی نخواهد اطالعات مربوط به مدارک تحصیلی از قبیل گروه تحصیلی، مقطع تحصیلی، رشته و گرایش تحصیلی و ... قابل ویرایش تو : 1 تذکر

مغایرت در اطالعات  بود و متقاضیان فقط می توانند مدارک تحصیلی جدید خود را در سامانه بارگذاری نمایند. لذا اعضاء در صورت مشاهده هر گونه

. شودصیلی اقدام مدرک تحتحصیلی خود می بایست درخواست خود را به مسئول مربوطه استانی اعالم تا نسبت به اصالح و ویرایش اطالعات مربوط به 

استانی تقاضا می  لذا با عنایت به زمان بر بودن فرآیند ویرایش مدرک تحصیلی، از همه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین از همه مسئولین مربوطه

 .شود نسبت به ثبت و تایید درخواست های عضویت )به خصوص بخش مربوط به مدرک تحصیلی( نهایت دقت را عنایت فرمایند

 

بارگذاری مجدد  در صورت مشاهده اطالعات نادرست در بخش مدرک تحصیلی از قبیل گروه تحصیلی، رشته تحصیلی، گرایش تحصیلی و ... از : 2 تذکر

ای بعدی هچرا که این عمل مشکالت عدیده ای را در بخش  .مدرک تحصیلی در همان مقطع و ثبت اطالعات جدید و درست جدا خودداری فرمایید

 ننده اطالعات فوق می باشد.مسئول استانی تایید کو ولیت آن به عهده عضو و ... به وجود خواهد آورد که مسئ سامانه از قبیل رتبه بندی، پروانه اشتغال

 

 ؟کدامیک از اطالعات عضو قابل ویرایش توسط متقاضی نمی باشد -23

ام مهندسی و اطالعات مربوط به مدارک تحصیلی قابل ویرایش توسط عضو نبوده و راهبر استان در این خصوص می تواند اقدام نماید. همچنین کد نظ

 ویرایش استان و شهرستان محل عضویت با ثبت درخواست انتقالی میسر می باشد.

 

 ؟آیا ثبت همزمان چند درخواست در سامانه امکان پذیر می باشد -24

ا توسط عضو مختومه ینیابد  درخواست خاتمههر عضو حقیقی و حقوقی تنها می تواند دارای یک درخواست جاری در سامانه باشد و تا زمانی که آن خیر. 

یت بندی درخواست های سامانه اجازه ثبت درخواست جدید را به عضو نمی دهد. لذا به منظور پرهیز از دوباره کاری و بروز خطا، نسبت به اولونشود، 

در  ،اخت کرده ایدکه بابت آن درخواست پرد را اییهزینه ه مطلع باشید همچنین در صورت تمایل به مختومه نمودن یک درخواست،خود دقت فرمایید. 

دن وم مختومه نملذا خواهشمند است هنگا و قابل عودت یا محاسبه برای دیگر درخواست ها نمی باشد. دست دادهاز  ،درخواست نمودنصورت مختومه 

 درخواست جوانب کار را از هر لحاظ بسنجید.

 

 ؟چه شخصی انجام می شوداسترداد یا مختومه نمودن درخواست توسط  -25

وی سطل زباله جلوی راسترداد یا مختومه نمودن درخواست صرفا توسط متقاضی انجام می شود که جهت انجام آن به کارتابل خود مراجعه و با کلیک بر 

 انجام می شود. " ی شمادرخواست ها" در قسمت  منظور درخواست

 

 ؟سرنوشتی داردهزینه پرداخت شده در درخواست مختومه چه  -26

ن درخواست آبا عنایت به اینکه جهت هر درخواست در سامانه یک کد رهگیری خاص و منحصر به فرد صادر می شود، هزینه های پرداخت شده جهت 

ومه در آمده ت مختو جهت درخواست مشابه دیگر محاسبه و یا منظور نمی گردد. لذا اگر آن درخواست از حال باقی ماندهصرفا مخصوص همان درخواست 

 و ادامه پیدا کند، نیازی به پرداخت هزینه مجدد آن درخواست نمی باشد.

 

 ؟ثبت اطالعات فردی و مدرک تحصیلی به صورت انگلیسی چه مشکلی را به وجود می آورد -27

دره سامانه اطالعات گواهینامه و پروانه های صااگر اطالعات فردی یا مدارک تحصیلی به صورت التین )انگلیسی( درج و ثبت شود، بر روی کارت ها، 

 ارسی ویرایش شود.مزبور به صورت مربع درج می شود. لذا با مشاهده مربع بر روی مدارک صادره از سامانه، الزم است اطالعات مربوطه به صورت ف

 

 ؟یا خیر به چه صورت می توان متوجه شد که کارت عضویت اعضا توسط سازمان مرکزی صادر شده است -28

ربوط به باکس م –قسمت مشخصات فردی  –جستجو و مشاهده کارتابل عضو  –اطالعات یک عضو  –سایر گزارشات  –با مراجعه به قسمت گزارشات 

 آخرین تاریخ صدور کارت، نمایانگر تاریخ صدور کارت می باشد. 
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مشخصات فردی می توانند به این  –مشاهده  –اطالعات من  –اطالعات من  –اعضای سازمان نیز از طریق مراجعه به کارتابل خود قسمت گزارشات 

 اطالعات دسترسی پیدا کنند. 

الزم  حاصل نمایید. همچنین در صورتیکه باکس مربوطه دارای تاریخ صدور بود، جهت پیگیری ارسال کارت عضویت می توانید با دبیرخانه سازمان تماس

 ا به آدرس درخواستی آنان )آدرس پستی و یا سازمان استان( ارسال خواهد شد.به ذکر می باشد که کارت عضویت اعض

 

 ؟مشکالت سامانه ای اعضا به چه صورت قابل بررسی و پیگیری خواهد بود -29

حقیقی/حقوقی  –اطالعات یک عضو  –سایر گزارشات  –به منظور بررسی مشکالت ایجاد شده در سامانه جهت اعضا در اولین اقدام از قسمت گزارشات 

 ما عضو مورد نظر را بر اساس کد ملی یا هر اطالعات دیگر جستجو و پس از آن صفحه اطالعات جامع عضو را مشاهده نمایید. از طریق این صفحه ش

یگر مسلط باشید، از سرعت می توانید علت تمامی مشکالت را بررسی و واکاوی نمایید. لذا هر قدر که به اطالعات موجود در این صفحه و رابطه آنها با یکد

 عمل و توانمندی بیشتری جهت حل مشکالت برخوردار خواهید بود.

 

 ؟چه کاربردی داردقسمت مربوط به مدارک و مستندات الکترونیک در کارتابل اعضا  -30

مدرک مورد نظر کیفیت تصویری یا  ،)به غیر از مدرک تحصیلی( شدیدمواجه نقص مدرکی از عضو  با آیند بررسی درخواست های اعضاء ،اگر در طی فر

های اضافی و صرفه  )به منظور جلوگیری از ثبت درخواست نمی باشد توسط عضو نیازی به برگشت درخواست و یا ثبت درخواست جدید ،الزم را ندارد

یا ویرایش  )منظور مدارک هویتی( با بارگذاری مدرک مربوطه " مدارک و مستنداتتکمیل  "قسمت بلکه عضو می تواند با مراجعه به  جویی در زمان(،

از: مدارک الزامی عضویت،  مدارکی که در این قسمت میتوان بارگذاری کرد عبارتندخود را برطرف نماید. و درخواست نقص مدرک  مدرک بارگذاری شده،

 ریز نمرات، تعهد نامه ها و ... که آیتم های مربوطه در محل مذکور درج شده است.

 


