
 

  

غیر حضوریسامانه خدمات   

 بازرسی انشعابات برق آموزش نحوه ارسال و پیگیری درخواست غیر حضوری



 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

 بازرسی انشعابات برق |خدمات غیر حضوری 

 

 سامانه جامع نوبت دهی و خدمات الکترونیکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و مراجعه به بخش مراجعه مالک به س

 
 

سیستم برای شماره همراه  نجام می شود.مالک شماره همراه خود را وارد کرده و کد امنیتی را وارد می کند ، از این به بعد تمامی مراحل با همین شماره ا

 مالک یک کد ارسال می کند و مالک می بایست کد دریافتی را به منظور تایید هویت خود وارد کند.

 
 

 

اه می بایست مالک می بایست اطالعات هویتی خود را وارد کند. این اطالعات برای هر شماره همراه فقط یک مرتبه قابل دریافت است. لذا حتما شماره همر

 مربوط به مالک باشد. 

 



 

 تعریف امالک ، پروژه ساختمانی خود را مطابق تصویر زیر معرفی می کند : <سپس مالک از طریق منوی ابزار مالکین 

 
 

با کلیک روی گزینه مدارک ، صفحه بارگزاری اسناد پروژه نمایش شده ایجاد می شود .  قبلی ثبتپس از تعریف اطالعات ملک ، یک ردیف در قسمت امالک 

آپلود کند. رعایت موارد امنیتی مورد نظر مالک از جمله استفاده از  pdfو یا   jpgده موارد ذیل را به صورت ش pdfمالک می بایست تصاویر داده می شود . 

watermark  ... بالمانع می باشد.در فایل های ارسالی و 

 
 

) ممکن است یک ملک خود را انتخاب خدمات غیر حضوری ، ابتدا مالک ،  <پس از بارگزاری تمامی موارد خواسته شده ، از طریق منوی ابزاری های مالک 

نشعابات برق مالک چندین ملک داشته باشد و همه این موارد با یک شماره همراه وارد شده باشد ( سپس نوع خدمات مورد را درخواست را درخواست بازرسی ا

 انتخاب می کند . سپس فرم را مطابق تصویر زیر تکمیل می کند. 



 
 

پس از تکمیل فرم ، از قسمت درخواست های قبلی ثبت شده اطالعات وارد شده در فرم باال می بایست با هماهنگی قبلی با مسئول دفتر طراحی وارد شود. 

این اسناد شامل کاربرگ تکمیل شده از سوی دفتر طراحی و  ابات برق توسط مالک بارگزاری می شود .درخواست انشع سایر اسناد مرتبط باگزینه مدارک ، 

 نقشه ها می باشد. pdfهمچنین فایل 

 رسی غیر حضوری مشاهده می نماید .مالک انجام فرآیند های مرتبط با پروژه ها را از طریق ابزار بر

از طریق آدرس وب سایت سازمان منوی پرداخت آنالین بازرسی برق در صورت اعالم کارشناسان نظام مهندسی به لزوم پرداخت وجه به صورت آنالین ، 

 صورت گرفته و تصویر فیش بارگزاری شود. 

 
 

 
 


