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     ثبت نام و دریافت شناسه و رمز عبور از طریق پیامک )پیامک های تبلیغاتی مسدود نباشد( -2
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و بر روی گزینه ثبت وارد کارتابل خود شوید  ، رمز عبورو   شماره پیگیریپیامک ارسال از پس   -3

 . دادخواست جدید اقدام نمایید

 
 

 

 مطابق راهنمایی ذیل انجام گردد اطالعات خواهان ) شاکی ( در این صفحه   -4
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 کسی که میخواهید از آن شکایت کنید( مطابق شکل زیر ثبت کنیدمتشاکی ( ) ت خوانده )اادامه اطالعدر -5

 
 
 

 شرح ذیل پرکنید ادامه اطالعات مربوط به موضوع دادخواست ) شکایت( را به در  -5
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 د است(دود فایل برای آپلود نامح) تعدامگ(  3فایل ارسالی زیر هر)حجم بارگزاری ضمائم و مدارک مورد نیاز -6

 از مهندسان ذیل پروانه : مالک جهت طرح شکایت ضروری موارد+

 پروانه ساختمانی تمام صفحات 

  کارت شناسایی 

  سند ملکیت 

  از و شبه قضایی  ) طرح و اقامه دعوی در کلیه مراجع قضایی  ارائه وکالت نامه در صورت معرفی وکیل

 جمله شورای انتظامی نظام مهندسی استان تهران در وکالت نامه قید شده باشد (

   قرارداد 

   سایر موارد ذکر شده در قسمت اسناد و مدارک در صورت لزوم 

 ) همسایگان(:ملک مجاور مجرییا  ناظرمهندسان موارد ضروری جهت شکایت از  +           

 مشخصات ناظر ملک مجاور، سند ملک ، کارت شناسایی 

 :همان پروژهی چهار رشته از یکدیگر یا مجرناظر  مهندسان موارد ضروری جهت شکایت از+            
  ییشناسا کارت ،قرارداد  یاساختمانی پروانه 

 :از شرکت حقوقی پروانه جهت خروج ی سازماناعضاموارد ضروری جهت شکایت +            
  ییشناسا کارت ،قرارداد 
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ه و با تصویر باال با انتخاب گزینه ارسال درخواست شکایت شما برای شورای انتظامی ارسال شددر  -7

  شکل زیر مواجه خواهید شد
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شما را کنترل می کند که اگر مدارک شما ناقص باشد این مرحله شورای انتظامی مدارک ارسال در  -8

  که با مراجعه به کارتابل باید رفع نقص انجام گیردبا ارسال پیامک برای شما نقص اعالم می شود 

 

منتظر  از طرف شورای انتظامیدعوتنامه  صدورتا اگر کامل بود پرونده شما تشکیل پرونده می شود و و    

  بمانید.

 
 

 
:"توجه"  

 در صورت انتخاب ثبت موقت، دادخواست برای شورای استان قابل رؤیت نخواهد بود. -

 ریخ جلسه اطالع رسانی گردد.در انتظار دعوت بمانید تا از طریق پیامک تا پس از ثبت نهایی -

 روز نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.5در صورت دریافت پیامک اصالح، ظرف مدت  -

 متعاقباً اعالم خواهد شد.زمان دعوت از تاریخ ثبت دادخواست بدون نقص مدارک،  -

 

 را شماره گیری نمایید داخلی نه  و بعد از آن سه داخلی  تماس گرفته سپس   140-44644  ابتدا با    مراحل تماس:         

 و پس از اعالم شماره تماس خود به اپراتور مربوطه منتظر تماس ما بمانید.          

روزهای دوشنبه  بدلیل برگزاری جلسات رسیدگی امکان پاسخ گویی به تلفن امکان پذیر نمی باشد                         

 

                         
 


