
 

 1 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش گام تِ گام ٍ تصَیری ساهاًِ ٍزارت علَم را ارائِ هی دّین.زدر ایي دفترچِ آهَ

تَجِ : ًام کارتری ٍ رهس عثَر تَسط ادهیي تعریف هی ضَد ٍ کارتراى اهکاى ٍیرایص ًام 

 س عثَر خَد را دارًذ.کارتری ٍ ره

 هاُ آتاى

683; 



هطاّذُ  ٍ کلیک تر رٍی دکوِ ثثت، ( 6-)تصَیر ًام کارتری ٍ رهس عثَر ٍارد کردىپس از 

 هی ضَین.(  7-)تصَیر ٍارد فرم اصلی یا پیطخَاىهیکٌیذ 

 

 2 ریتصو

 از سوت چپ صفحِ پیطخَاى ٍ تاال از هٌَیی کِ عکس ٍ ًام ضوا قاتل هطاّذُ ّست

کردُ تا هٌَی کارتری هرتَطِ تاز ضَد، از ایي هٌَ هیتَاًذ اطالعات ، کلیک (  8-)تصَیر

 کارتری خَد را ٍیرایص ًواییذ.

 

 3 ریتصو

 



در قسوت تاال ٍ ّوجَار دکوِ ای کِ اطالعات کارتری هیثاضذ، دکوِ ی کَچکی تا عالهت زًگ 

ا کلیک ًواییذ زیر هٌَیی تاز هی ضَد کِ اگر ایي دکوِ ر (  9-)تصَیریا ّطذار ٍجَد دارد

کِ ّطذارّا ٍ آالرم ّای هرتثط تا ضوا را ًطاى هیذّذ. اگر ّطذاری ٍجَد ًذاضتِ تاضذ 

 تعذاد صفر در کادر ًارًجی رًگ کَچک ًوایص دادُ خَاّذ ضذ.

 

 4 ریتصو

کِ در صَرت کلیک تر  (  :-)تصَیرّوجَار هٌَی ّطذارّا هٌَی گسارضات ٍجَد دارد

 رٍی آى زیر هٌَیی تاز هی ضَد کِ لیست اًَاع گسارضات تِ ضرح زیر هیثاضذ:

)هٌَیی ترای علَم ٍزارت یعوراً یّا طرح تر تیریهذ ساهاًِ تِ هرتَط گسارضات -

 هذیریت جْت هطاّذُ ٍ دیذ کلی(

 کطَر یّا داًطگاُ یّا سیپرد گسارضات -

 کطَر سطح در یطراح ٍ هطالعِ دست در پرٍشُ گسارش -

 کطَر سطح در اجرا دست در پرٍشُ گسارش -

 کطَر سطح در هَجَد یّا پرٍشُ گسارش -

 یآهَزض یکارتر گسارش -

 یآهَزض کوک گسارش -

 یآهَزض یکارتر ییداًطجَ آهار گسارش -

 یآهَزض کوک یکارتر ییداًطجَ آهار گسارش -



 

 5 ریتصو

کِ پیغام ٍ تصَیر  (  ;-)تصَیرپٌل هذیریت ٍجَد دارد در صفحِ پیطخَاى پٌلی تِ عٌَاى

 هرتثط کِ حاٍی اطالعیِ یا پیغام هذیریت هی تاضذ، ٍجَد دارد.

 

 6 ریتصو

 

کِ در تصَیر  (  >-)تصَیرهٌَ ّای اصلی ساهاًِ در سوت راست صفحِ لیست ضذُ اًذ

)هٌَّایی کِ ترای یکسری از افراد قاتل هطاّذُ ًوی تاضٌذ،  زیر تِ ضرح آى هی پردازین.

 تذلیل هجَز دسترسی هی تاضذ.(



 

 7 ریتصو

 "پرٍشُ ّای در دست هطالعِ "(  هطاّذُ هی ًواییذ هٌَی اٍل  >-ّواًطَر کِ از )تصَیر

افتی، ارسالی، عَدتی ٍ هی تاضذ. کِ تا کلیک تر رٍی آى هی تَاًیذ تعذاد پرٍشُ ّای دری

ایي هٌَّای  پرٍشُ ّای هي )لیست کلی پرٍشُ ّای ضوا کِ ثثت کردیذ( را هطاّذُ ًواییذ.

چْارگاًِ)دریافتی، ارسالی، عَدتی، پرٍشُ ّای هي( در سایر ًَع پرٍشُ ّا ) در دست اجرا ٍ 

 در حال تْرُ ترداری( ًیس ٍجَد دارد.

 

 

 



 پرٍشُ ّای در دست هطالعِ :

ایي قسوت دارای دٍ هرحلِ است کِ فقط هرحلِ اٍل را تَضیح هیذّین هرحلِ دٍم عیٌا 

 هاًٌذ هرحلِ اٍل است.  

پرٍشُ ّای  ی در دست هطالعِ گسیٌِترای ارسال درخَاست تایذ از قسوت راست ساهاًِ ، هٌَ پرٍشُ ّا

  هي را اًتخاب ًواییذ )تا فلص هطخص ضذُ است( :

 

گسیٌِ ثثت پرٍشُ در دست هطالعِ ٍ طراحی را اًتخاب ًواییذ )تا فلص هطخص ضذُ تعذاز تاز ضذى صفحِ 

 است( :

 

رااًتخاب در دست هطالعِ ٍ طراحی  ثثت پرٍشٍُ پس از ایٌکِ اطالعات هَرد ًظر را کاهل کردیذ گسیٌِ 

 ًواییذ.



را هطخص ًواییذ در غیر ایي صَرت اجازُ اداهِ ًخَاّذ  طرح اًتخابٍ   پردیستَجِ داضتِ تاضیذ حتوا 

 داد )تا فلص هطخص ضذُ است( :

 

 

 سپس پٌجرُ ای تاز ضذُ ٍ پیغاهی هثٌی تر ایٌکِ اطالعات ضوا ثثت ضذ دریافت هی ًواییذ.

در قسوت تعذی تعذ از هطاّذُ ایٌکِ اطالعاتتاى درست ثثت ضذُ در قسوت پایاًی صفحِ گسیٌِ ارسال 

 اًتخاب هی ًواییذ.)ایي درخَاست تِ هذیر ارسال هی ضَد( را

 اصالح درخَاست هی تَاًیذ تا اًتخاب گسیٌِ کردُ ایذدرس ٍارد ً را الزم تِ رکر است اگر اطالعاتتاى

 ٍیرایص ًواییذ.

 

 



ریت سپس تِ ریاست سپس تِ هٌطقِ ٍ ًْایتا تِ ٍزارت خاًِ س از ارسال، درخَاست اتتذا تِ هذیپ

 هی گردد ٍ تعذاز تاییذ تِ کارضٌاس ارسال هی گردد تا ترای هرحلِ دٍم اقذام ًوایذ.ارسال 

 دادُ هی ضَد. عَدتتِ کارضٌاس  ِ تاضذداضت عَدت الزم تِ رکر است اگر درخَاست ًیاز تِ

 پایاى پرٍشُ ّای در دست هطالعِ

 

 پرٍشُ ّای در دست اجرا :

  عٌَاًی کِ در هَافقت ًاهِ ٍارد هی ضَد تایذ  "ًام پرٍشُ"ًام ٍارد ضذُ در فیلذ

 تاضذ. لطفا ًام دیگری ٍارد ًٌواییذ.

ٍ تِ دست کارضٌاس رسیذ درخَاست اًتقال پیذا هی کٌذ تِ  تِ اتوام رسیذپس از ایٌکِ هرحلِ دٍم 

 .قسوت پرٍشُ ّای در دست اجرا

ٍ ٍارد هطاّذُ ٍ  ًواییذترای اداهِ کار از قسوت پرٍشُ ّای در دست اجرا قسوت دریافتی را اًتخاب 

 اداهِ ضَیذ.

 

تعذ از ایٌکِ اطالعات را  اصالح درخَاست را اًتخاب ًواییذ سپس افِ کرى اطالعات گسیٌِترای اض 

 درخَاست را ارسال ًواییذ. ٍارد ًوَدیذ

 اضافِ ضذُ است کِ تایذ آى را درصذ 5:الزم تِ رکر است در ایي قسوت پٌل فرم تکویلی  

 یذ.یکویل ًوات



پس از ارسال، درخَاست اتتذا تِ هذیریت سپس تِ ریاست سپس تِ هٌطقِ ٍ ًْایتا تِ ٍزارت  

تعذی اقذام  هرحلِ  خاًِ ارسال هی گردد ٍ تعذاز تاییذ تِ کارضٌاس ارسال هی گردد تا ترای

 ًوایذ.

پرٍشُ تِ هرحلِ ی تعذی کِ هرحلِ ی  ًثاضذدرصذ 655اگر ثثت پیطرفت فیسیکی پرٍشُ :  تَجِ 

 تْرُ ترداری است فرستادُ ًویطَد ٍ تِ هرحلِ در دست اجرا عَدت دادُ هی ضَد.

پس از ایٌکِ پرٍشُ ّای در دست اجرا تِ اتوام رسیذ ٍارد هرحلِ ی ساختواى ّای در حال تْرُ  

  .ترداری هی ضَیذ

 ضَد: در فرم ثثت پیطرفت فیسیکی پرٍشُ تِ هَارد زیر دقت* 

هیثاضذ. "  درصذ ًسثت تِ کل پرٍشُ "هقذاری کِ در تاکس ّای درصذ ٍارد هیطَد، هاّیتا  - 

 لطفا دادُ دیگری ٍارد ًٌواییذ.

اهِ 6فرم  "در فرم ثثت پیطرفت فیسیکی پرٍشُ ، هالک دادُ ٍرٍدی  -   " خالصِ طرح هَافقتً 

 هیثاضذ ًِ فرم دیگری.

 ساختواى ّای درحال تْرُ ترداری : 

ٍ تِ دست کارضٌاس رسیذ درخَاست اًتقال پیذا  پرٍشُ ّای در دست اجرا تِ اتوام رسیذپس از ایٌکِ 

 .ساختواى ّای درحال تْرُ ترداریهی کٌذ تِ قسوت 

ترای اداهِ کار از قسوت پرٍشُ ّای در دست اجرا قسوت دریافتی را اًتخاب ًواییذ ٍ ٍارد هطاّذُ ٍ 

 اداهِ ضَیذ.

پٌل هرتَط تِ ساختواى اضافِ ضذُ است کِ تِ صَرت زیر تایذ اطالعات را ٍارد در ایي قسوت چٌذ 

 ًواییذ.

ب پس از ایٌکِ ٍارد درخَاست ضذیذ ٍ اصالح درخَاست را اًتخاب ًوَدیذ، ثثت پرٍشُ ٍ اداهِ را اًتخا

 ًواییذ.



 

 سپس در ایي قسوت ثثت پَستِ جذیذ را اًتخاب ًواییذ.

 

 کلیذ ثثت را اًتخاب ًواییذ ٍ اداهِ دّیذ. ٍارد ًوَدیذپس از ایٌکِ اطالعات را 

 ، هٌظَر از ًَع عایق ّواى حرارتی هی تاضذ.در فرم ثثت پَستِ*



  هقررات هلی ساختواى هی تاضذ. 63صفحات عایق هفاد هثحث ِ، هٌظَر از در فرم ثثت پَست*

 در فرم درب ٍ پٌجرُ ًَع ضیطِ جسٍ یکی از هَارد زیر هی تاضذ:*

 (هیلی;هیلی تازتاتطی  9تازتاتطی             یهیل ;هیلی هطجر  9هطجر          هیلی ;هیلی سادُ  9سادُ )

جذارُ جذیذ را اًتخاب پس از اًتخاب کلیذ اداهِ پٌل ثثت جذارُ تاز هی ضَد کِ طثق رٍال قثلی ثثت 

 ًوَدُ ٍ اداهِ دّیذ.

سپس تِ ترتیة پٌل ّای ثثت درب ٍ پٌجرُ ّای داخلی ٍ هذارک هَرد ًظر را طثق رٍال قثلی ٍارد ًواییذ 

 ٍ در پایاى درخَاست خَد را ارسال ًواییذ. 

اتتذا تِ هذیریت سپس تِ ریاست سپس تِ هٌطقِ ٍ ًْایتا تِ ٍزارت خاًِ ارسال هی ضوا درخَاست  

 وت پیگیری ًتیجِ را هطاّذُ ًواییذ.ٍ در صَرت تاییذ هیتَاًیذ در قسگردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اطالعات فٌی گرهایطی ٍ سرهایطی هَرد ًیاز ترای پرٍشُ در تصاٍیر زیر ٍجَد دارد:*





 

 

 پایاى


