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نام کاربری و رمز عبور با 

.وارد سامانه شویدخود 

:دموارد زیر را مطالعه فرماییناظران در رابطه با نحوه مشاهده کارکرد خدمات مهندسی و آزادسازی حق الزحمه

http://www.fceo.ir/


:دناظران موارد زیر را مطالعه فرماییدر رابطه با نحوه مشاهده کارکرد خدمات مهندسی و آزادسازی حق الزحمه

پس از ورود به سامانه 

گزارش کارکرد نظام مهندسی، 

مهندسی را در صفحهخدمات 

.نماییدانتخاب اصلی 



واحدیا در منوی سمت راست 

مهندسی، گزارش کارکرد خدمات 

مهندسی را انتخاب نماییدخدمات 



مه موارد را پس از ورود به قسمت کارکرد در باالی صفحه،در قسمت وضعیت کسرظرفیت،ه

.ییدانتخاب نموده تا تمام کارهای تحت نظارت یا طراحی خود را مشاهده نما

.اییدنمخود را فیلتر همچنین می توانید تاریخ کسر ظرفیت را بین دو تاریخ انتخاب و کارکرد



.دجدول کارکرد خود را درقسمت  پایین صفحه مشاهده می نمایی



ا در صورتی که فیلدهای باال ر

مشاهده نمی کنید می توانید

از پایین صفحه آیکون 

را انتخاب و فیلدهای دیگر را 

.اضافه نمایید



فیلدهای موجود در کارکرد خدمات 

مهندسی و نکاتی در رابطه با آزادسازی 

:ناظرانحق الزحمه 



:ناظرانی حق الزحمه فیلدهای موجود در کارکرد خدمات مهندسی و نکاتی در رابطه با آزادساز

کد پروژه، نام مالک، پالک ثبتی، شهر،منطقه شهرداری، متراژ پروژه، متراژ )شامل: مشاهده مشخصات ملک•
(کسرظرفیت

.سهم سازمان است که از مبلغ حق الزحمه کسر می شودشده کسر درصد 3"  سهم سازمان"•

.مبلغ حق الزحمه کسر می شوداز است که ناظران مبلغ بیمه مسئولیت مدنی " سهم بیمه"•

.دمبلغی است که پس از کسر بیمه و سهم سازمان به حساب بانکی مهندس ناظر واریز می گرد" سهم محاسبه شده"•

.کسر ظرفیت از مهندس می باشدسال " سال کاری"•

اس سالی است که مبلغ حق الزحمه بر اساس آن سال محاسبه شده است و فیش حق الزحمه نظارت بر اس" سال تعرفه"•
.آن سال از مالک دریافت شده است



:ی حق الزحمه ناظرانفیلدهای موجود در کارکرد خدمات مهندسی و نکاتی در رابطه با آزادساز

رای در صورتی که این ستون دا. تاریخ ارسال لیست حق الزحمه به امور مالی می باشد" ناظرانثبت در لیست حق الزحمه "•

روز کاری پس از این تاریخ ، مبلغ حق الزحمه نظارت به حساب ناظر واریز می گردد و درصورتی 10الی 7تاریخ باشد، طی 

.ارسال نماییدnezarat@fceo.irکه خالی باشد، بایستی پروانه ساختمانی را از طریق ایمیل به آدرس ایمیل سازمان  

درصورتی که سه ماه از تاریخ پرداخت فیش)خواهشمند است قبل از ارسال پروانه ساختمانی یا نامه درخواست آزادسازی •

الیخرا مشاهده و درصورتی که در این ستون " ناظرانثبت در لیست حق الزحمه "ستون ( باشدنظارت توسط مالک گذشته 

.می باشد اقدام به ارسال پروانه ساختمانی نمایید؛ در غیر اینصورت نیازی به ارسال مجدد پروانه ساختمانی نیست

روز کاری گذشته باشد و مبلغ به حساب ناظر پرداخت نشده باشد به 10الی 7در صورتی که از تاریخ موجود در این ستون، •

.سازمان نظام مهندسی مراجعه نمایید1واحد امور مالی واقع در ساختمان شماره 

.که آیا شما ناظر هماهنگ کننده در پروژه مدنظر می باشید یا خیرمی کند مشخص " ناظر هماهنگ کننده"•

mailto:nezarat@fceo.ir

