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 1از  1صفحه  

 

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

 . پیامک شده استبه همراه دعوتنامه عبور برای شما 

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

 پیامک های تبلیغاتی مسدود نباشد( )

ل وارد کارتاب shoraentezami.lorestannezam.ir از طریق سامانه شورا به آدرس -2

 شوید.

 

 نید.کاستفاده  لیست شکایت هابرای مشاهده اطالعات پرونده ای که از شما شکایت شده است از گزینه   -3
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 وارد پرونده مذکور شوید  نمایشدر صفحه جدید با انتخاب گزینه  -4

 

ل شد که شاممی با (دادخواست ) موضوع شکایتصفحه مربوط یه  می باشدت صفحه ای که برایتان قابل رویاولین  -5

 اطالعات ذیل است:
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تنظیم نموده و مدارک  شورا، الیحه خود راساعت بعد از حضور در جلسه  48با 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 

 است. یپروانه اشتغال معتبر الزام ریارسال تصو 

 مگ( 3ریز لی)حجم هر فا             
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 استفاده کنید  الیحه دفاعیهبرای شروع ثبت دفاعیه مطابق شکل باال از گزینه  -7
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وقت " میه و ثبت " پر کردن الیحه دفاعمطابق شکل باال پس از پر کرده شرح دفاعیه و بارگزاری مدارک گزینه    -8

 را انتخاب  و بعد از آن گزینه " مرحله بعد"  را انتخاب کنبد.
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 مجدداً وارد صفحه دفاعیه خواهید شد  "نمایش "مرحله با انتخاب گزینهدر این  -9

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

 ایید.نمتخاب " ثبت نهایی دفاعیه و ارسال به شورای استان مربوطه" را انارسالی مطابق شکل زیر از گزینه 

 

 

 

 :"توجه"

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

 
 

              
 


