راهنمای تصویری افتتاح ظرفیت سال 1397

 -1آدرس سامانه باز کردن ظرفیت اشتغال مهندسان سال :1397
http://esys.fceo.ir

 -2در صورت داشتن بدهی عضویت یا وام بر روی لینک پرداخت آنالین بدهی عضویت و پرداخت آنالین بدهی وام
در باالی صفحه کلیلک کنید.

 -3با کد عضویت و شماره شناسنامه نسبت به ورود به صفحات پرداخت آنالین بدهی عضویت یا وام اقدام فرمایید.

 -4پس از پرداخت آنالین بدهی ها ،یا درصورتی که بدهی ندارید به سامانه  http://esys.fceo.irمراجعه
نمایید.
نام کاربری ،کد عضویت و کلمه عبور ،شماره شناسنامه شما در سایت سازمان می باشد.
پس از وارد شدن ،اطالعات خود را به صورت دقیق کنترل نمایید و در صورت وجود مغایرت گزینه "اطالعات دارای مغایرت
می باشد" را انتخاب نمایید .سپس مطابق تصویر از بین لیست مغایرت ها گزینه ی مربوطه را انتخاب و سپس بر روی
دکمه "اعالم مغایرت" کلیک فرمایید .در این حالت امکان ثبت ظرفی ت برای شما وجود ندارد و مغایرت ثبت شده پس از
گذشت  7الی  10روز پیگیری خواهد شد.

 -5در صورت صحیح بودن اطالعات گزینه "اطالعات صحیح می باشد" را انتخاب نمایید و با توجه به حداکثر
ظرفیت استان که در باالی صفحه درج گردیده و همچنین حداکثر ظرفیت مقابل هر ردیف ،میزان ظرفیت نظارت
و طراحی خود را وارد نمایید.

توجه :اعضای دفاتر نمایندگی تنها قادر به افتتاح ظرفیت در حوزه شهرستان خود (مطابق تصویر زیر )
می باشند.

 -6پس از کلیک بر روی "ثبت ظرفیت" در صورتی که از اطالعات درج شده مطمئن می باشید بر روی دکمه
 OKو در صورتی که اطالعات وارد شده ظرفیت توسط شما نیاز به ویرایش دارند بر روی  Cancelکلیک نمایید
و اطالعات را ویرایش نمایید.

پس از ثبت نهایی و کلیک بر روی  OKامکان ویرایش اطالعات مربوط به ظرفیت را نخواهید داشت و پیغام زیر به شما
نمایش داده خواهد شد.

 -7در این مرحله اطالعات شما به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس یا دفاتر نمایندگی به منظور بررسی
و تایید ارسال خواهد شد.
در صورتی که عضو شیراز می باشید پس از بررسی و تایید توسط سازمان پیام کوتاهی با موضوع زیر دریافت
خواهید کرد:
آقای/خانم مهندس  ...................به شماره عضویت  ...................ظرفیت شما در سیستم سازمان نظام مهندسی
ساختمان ثبت گردید .جهت تکمیل مراحل افتتاح ظرفیت شیراز پس از  72ساعت به سایت
 http://esup.shiraz.irمراجعه نمایید.

