




توضیحات اولیه:
 ل سیسام  اااا)برای ورود به سااااهه ا  ررقار راقاهاه

و ا  ررقر اهدروقد Firefoxحمماً ا  ارورگر ( وقندو 
 Internetا  ارورگاار ( گوشاام اوباقاال و ت  اا )

explorerاسمفاده هماقید.
ا  ساااهه دارای دو صف اجزا شاال ساهکا و غیار سااهک

.ام باشد
هر صف برابر با هر صالحی  ام باشد.
باشدصف ساهکا تابع اقررات ساااهه سن  کشور ام.
اشدصف غیر ساهکا شاال قواهین سن  اسمان ام ب .
اااهه صاف ساااهکا براباار کارشاناب انمطاا  توساا  ساا

.کشوری ساهکا ام باشد
ه صف غیر ساهکا شااال ااواردی همناون رت اهب ساابق

.اضوق ب صالحی   و رشمه تحصی م ام باشد



:آدرس ورود به سایت

http://snmkq.com/sign-in



کد نظام مهندسی کارشناس:  نام کاربری

کد نظام مهندسی کارشناس: کلمه عبور

تمامی موارد به صورت پیش فرض بوده و پس از )
اقدام تغییر کلمه عبور ورود، می بایست نسبت به 

( فرمایید



درج نام کاربری

درج کلمه عبور

هحوه ورود به ساااهه



. لطفاً پس از ورود به سامانه، نسبت به تغییر کلمه عبور، اقدام فرمایید
.مسئولیت حراست از کلمه عبور،  بر عهده هر کارشناس محترم می باشد



کد هظام اهندسم کشاور ی

ورود کلمه عبور جدید و 
مورد دلخواه

مه ثبت کل
عبور مورد

دلخواه

(1

2)

(3

اراحل تغییر ک مه ا ور



«تاالر شیشه ای»ورود به 



، (ناخالص و بدون کسر سهم سازمان)ورود به تاالر شیشه ای، جستجو نام خانوادگی هر کارشناس، مشاهده دریافتی مجموع صفوف سانکا 
و نیز مجموع دریافتی از صف سانکا و غیر سانکا ( خالص و با کسر سهم سازمان)مجموع صفوف غیر سانکا 

هر کارشناس( صف)بر اساس رتبه و تعداد صالحیت 



ا  قسم  داش ردب ااکان « گزارش ام کرد کارشناب»با ک یک بر روی انوی 
.اشاهده ام کرد رقالم هر کارشناب به صورت شطصم فراه  ام گردد



نوی ارالع ا  ام کرد رقالم ساهکا و غیر ساهکا هر کارشناب با ک یک بر روی ا
.ا  انوی داش رد« گزارش ام کرد کارشناب»



ازمانمشاهده تعداد کارت زرد و قرمز محاسبه شده  با  قابلیت مشاهده توسط همه کارشناسان س

مفهوم کارت زرد
اخطار:  بار اول

قرار گیری در نفر آخر صف: بار دوم
خروج کلی از صف : بار سوم

(صرفاً ویژه صفوف غیر سانکا)

مفهوم کارت قرمز
(صرفاً ویژه صفوف غیر سانکا)خروج مستقیم از صف  

.ضمناً، نحوه خروج از صف سانکا بر اساس قوانین سامانه کشوری سانکا خواهد بود



ساا  اخیر24ارالع ا  ارجاع کار صورت گرفمه در 

ش کارشناب اوظف بوده هر رو ه هس   به چک کردن پنل کارشناسم خوق( 1هکمه 
اا  )ود ارجاع کار صورت گرفمه به خادم پذقرش و قا پذقرشاقدام هموده و هس   به 

.اقدام هماقد( ا  صف ساهکا و صف غیر ساهکا

ساا  ا  24در صورت ادم ورود کارشناب به پنل کارشناسم خوقش پس ا  ( 2هکمه 
رش  اان ارجاع کار صورت گرفمهب امالً ساااهه به صورت خودکارب کار اورد هظر را  پذق
.شده فرض هموده و در تاالر شیشه ایب ا  غ کار ارجاام هماقش داده خواهد شد



:تذکر بسیار اه 
اان ؛ به صورت ه   ساااهه ساهکابرای کارهای ارجاام ا  ررقر 

ب برای در داخل کارتابل ساهکا و هیز کارتابل ارجاام ساااهه اسمان
.پذقرش قا ادم پذقرش اقدام فرااقید

احل ادم تأقید کار ارجاام

احل 
تأقید 
کار 
ارجاام



غیر کار ارجاام توس  کارشناب با دلیلادم پذقرش در صورت ( هکمه
.دوری اسیر و غیرهب امالً با اخطار اواجه خواهد شد: اوجه هظیر



.صف هایی که کارشناس با دارا بودن صالحیت در آن حضور دارد( 1نکته 

ه  از بدون ترتیب بوده و عمالً مطابق با ارجاع کار صورت گرفتسانکاصف ( 2نکته 
.طریق سامانه سانکا می باشد

.نمایش داده می شود( صف)مبالغ دریافتی هر فرد در هر صالحیت ( 3نکته 



.صف هایی که کارشناس با دارا بودن صالحیت در آن حضور دارد( 1نکته 

سابقه دارای ترتیب بوده و نوبت هر کارشناس بر اساسغیر سانکا صف ( 2نکته 
.نمایش داده می شود( مطابق با کد نظام مهندسی)عضویت 

.نمایش داده می شود( صف)مبالغ دریافتی هر فرد در هر صالحیت ( 3نکته 



نمایش صف هایی که به دلیل دریافت کارت قرمز، 
.کارشناس از آن خارج شده و حضور ندارد



ی، نمایش صف هایی که به دلیل سقف دریافتی ریال
.کارشناس از آن خارج شده و حضور ندارد



ارشناس نمایش صف هایی که به دلیل عدم تطابق صالحیت، ک
. در هریک از آن صفوف حضور ندارد

یز صرفاً جهت اطالع فردی هر کارشناس از حضور، نوبت و ن)
وجه به که در آن صف با تسایر کارشناسانی مبلغ دریافتی 

(رشته و گرایشهای تحصیلی مختلف حضور دارند



ر نمایش کارشناسان داخل صف همراه با جستجوی نام کارشناس داخل ه
(حیتصال)و نیز مبلغ دریافتی هر کارشناس در هر صف (  صالحیت)صف 



ریالیبه دلیل پر شدن سقف(  صالحیت)نمایش کارشناسان خارج از صف 



ترمو شکیبایی کلیه   کارشناسان مح با سپاس   از صبر 

عی استان قزوینسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبی 


