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راهنما ی ثبت نام مهندسان

ثبت نام اعضاء جدید در سازمان نظام مهندسی استان اردبیل


وارد سایت سازمان نظام مهندسی استان اردبیل به آدرس اینترنتی  http://ardabilnezam.irمراجعه
فرمایید .وارد سایت سازمان الکترونیکی سازمان نظام مهندسی استان اردبیل شده و قسمت ثبت نام اعضا را
انتخاب نمایید.



توجه داشته باشید از مرورگر های  Google Chromو یا  Mozila FireFoxاستفاده کرده و حتما مرورگر
خود را بروزرسانی کنید.



اگر برای اولین بار می خواهید ثبت نام کنید ،از منوی این صفحه  ،ثبت نام را انتخاب کنید .در صورتی که
قبال ثبت نام کرده اید ،با وارد کردن کد ملی و کدپیگیری اقدام به ویرایش و تایید نهایی اطالعات فرمایید.

نکته :پس از تایید نهایی اطالعات ،قادر به ویرایش اطالعات نخواهید بود.
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مراحل ثبت نام
 ثبت مشخصات فردی


در مرحله اول از ثبت نام باید مشخصات فردی خود را وارد نمایید .تمام اطالعات ضروری بوده و در
صورتی که اطالعات را بدرستی وارد ننمایید  ،قادر به ادامه ثبت نام نخواهید بود.پس از ثبت اطالعات از
قسمت آپلود تصویر ،تصویر پرسنلی خود را آپلود نمایید.

نکته :اطالعات موجود در فرم مشخصات عضو ،مربوط به رشته هم ردیف و معتبر برای عضویت در سازمان نظام
مهندسی می باشد.

نکات قابل توجه در ثبت نام:


در وارد کردن اطالعات دقت فرمایید ،این اطالعات در پرونده ثبت و استعالم میگردد.



کد ملی ده رقمی خود را بدون خط فاصله و بطور صحیح وارد نمایید.



آدرس محل کار و سکونت باید حداقل ده کارکتر باشد.



کدپستی ده رقمی را بطور صحیح وارد نمایید.



شماره موبایل  11رقمی خود را بطور صحیح وارد نمایید.
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 ثبت سوابق تحصیلی
 در مرحله بعد ،با فعال شدن منوی سوابق تحصیلی صفحه ی زیر ظاهر می گردد که شما می توانید اطالعات
سوابق تحصیلی خود را ثبت  ،ویرایش و حذف نمایید.
نکته :شما حدقل باید یک سابقه تحصیلی راوارد نمایید و درغیر اینصورت قادر به ادامه ثبت نام نخواهید بود.

 بارگذاری مدارک


در مرحله بعد اسکن کارت ملی ،شناسنامه و مدرک تحصیلی خود را در قالب تصویر با پسوند  jpgآپلود
نمایید.



سایر مدارک و گواهی ها در قالب فایل  pdfآپلود نمایید .درج این مدارک اختیاری می باشد .حجم این
فایل نباید بیشتر از  10مگابایت باشد.



این مدارک چاپ در پرونده شما ثبت خواهد شد  ،لذا داشتن کیفیت امری ضروری است.
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حجم تصویر کارت ملی کمتر از  100کیلوبایت نباشد.



حجم تویر شناسنامه کمتر از  150کیلوبایت نباشد.



حجم مدرک تحصیلی کمتر از  200کیلوبایت نباشد.



پس از انتخاب تصویر از دکمه  ،Choose Fileدکمه ارسال را فشار دهید.درصورت موفقیت آمیز بودن
عملیات پیغام مناسب نمایش داده می شود.



برای حذف فایل آپلود شده  ،دکمه "حذف" را فشار دهید.




تایید نهایی اطالعات
در مرحله نهایی ،با انتخاب ثبت و ارسال نهایی  ،اطالعات شما غیر قابل ویرایش خواهد بود و بازگشت به
مراحل قبل امکان پذیر نمی باشد.



پس از تایید  ،قادر به پرینت اطالعات خود خواهید بود.



برای پیگیری و استعالم وضعیت ثبت نام  ،فرم چاپ شده نیاز است.
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 وضعیت ثبت نام:


پس از تایید نهایی ثبت نام  ،در منوی وضعیت ثبت نام می توانید از وضعیت مراحل عضویت خود مطلع
شوید .
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 پشتیبانی:


درصورت بروز هرمشکل در روند ثبت نام و سوال با واحد انفورماتیک سازمان نظام مهندسی استان اردبیل
تماس حاصل فرمایید.
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