
   -  -FM-SC کد: 
  "روند ارائه الیحه دفاعیه"

 1از  1صفحه 

 

 

شناسه ورود و رمز  ) مهندس عضو سازمان که از وی شکایت شده است (  خوانده محترم -1

 . پیامک شده استبه همراه دعوتنامه عبور برای شما 

 سایت از گزینه بازیابی رمز استفاده کنید () اگر شناسه ورود و رمز عبور را در اختیار ندارید در صفحه اول 

 پیامک های تبلیغاتی مسدود نباشد( )

 وارد کارتابل شوید.  shoraentezami.tceo.irاز طریق سامانه شورا به آدرس -2

 

 استفاده کنید. لیست شکایت هاطالعات پرونده ای که از شما شکایت شده است از گزینه مشاهده ابرای   -3
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 وارد پرونده مذکور شوید  نمایشصفحه جدید با انتخاب گزینه در  -4

 

می باشد که شامل  () موضوع شکایتدادخواست صفحه مربوط یه  می باشدت یصفحه ای که برایتان قابل رواولین  -5

 اطالعات ذیل است:
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جلسه شورا، الیحه خود را تنظیم نموده و مدارک ساعت بعد از حضور در  44با اطالع از مفاد پرونده و مطالعه آن تا  -6

  الزم را بارگزاری نمایید.

 است. یالزام یمرحله ا  یارسال گزارش ها 

 است. یالزام یارسال پروانه ساختمان 

 ست.ا یپروانه اشتغال معتبر الزام ریارسال تصو 

 مگ( 3ریز لی)حجم هر فا             
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  استفاده کنید الیحه دفاعیهعیه مطابق شکل باال از گزینه شروع ثبت دفارای ب -7
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پر کردن الیحه دفاعیه و ثبت موقت " " ه و بارگزاری مدارک گزینه شکل باال پس از پر کرده شرح دفاعیمطابق    -4

 انتخاب کنبد.را  " مرحله بعد بعد از آن گزینه " و  را انتخاب
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 خواهید شد مجدداً وارد صفحه دفاعیه  "مایشن "نتخاب گزینهاا این مرحله بدر  -9

کرده و پس از صحت کامل از مدارک محترم لطفاً شرح دفاعیه و مدارک خود را مجدداً بصورت کامل کنترل کاربر 

 مربوطه" را انتخاب نمایید. دفاعیه و ارسال به شورای استان ثبت نهایی "ارسالی مطابق شکل زیر از گزینه 

 

 

 

 :"توجه"

 نخواهد بود. تیاستان قابل رؤ یشورا یبرا دفاعیهدر صورت انتخاب ثبت موقت،  -

 
 

 نه  را شماره  یسه و بعد از آن داخل  یتماس گرفته سپس داخل  140-44644:   ابتدا با   مراحل تماس

 .دیو پس از اعالم شماره تماس خود به اپراتور مربوطه منتظر تماس ما بمان دیینما یریگ

 باشد ینم ریبه تلفن امکان پذ ییامکان پاسخ گو یدگیجلسات رس یبرگزار لیدوشنبه  بدل یروزها             

          

              
 


