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:کنیدخودھمراه

گوشيمختصاین نرم افزار طراحی شده است و این نسخھAndroidدر حال حاضر فقط نسخھ اندروید 
.استاندرویدعاملسیستمدارايھاي

. خارج نماییدZipھ را از سایت سازمان دانلود نموده و آنرا از حالت زیپ ابتدا برنام

.پس از نصب و اجرای نرم افزار با این صفحھ روبرو می شودابتدا نرم افزار را نصب کنید، 

بھ اینترنت متصل شوید تا نرم افزار بھ روز برای استفاده از اپلیکیشن نظام مھندسی ساختمان ھمدان باید 
)Update (ت سازمان را نمایش دھدایسن اخبار و اطالعیھ ھای موجود در شده و آخری.

.با اتصال بھ شبکھ اینترنت، نرم افزار بھ روز شده و صفحھ زیر را مشاھده خواھید نمود



موضوعی قابل نمایش است و می آخرین تصاویر مناسبی، اخبار و اطالعیھ ھای سازمان بھ صورت 
.توانید با کلیک بر روی ھر یک از اخبار و اطالعیھ ھا، جزییات مربوط بھ آن موضوع را مشاھده نمایید

قرار دارد، با کلیک بر روی این + در قسمت پایین سمت راست نرم افزار یک دایره آبی رنگ با عالمت 
با کلیک بر روی ھر یک از این منوھا . ینی شده استجھت دسترسی پیش ب) منو(تعداد پنج گزینھ عالمت 

بھ صورت مستقیم بھ سایت سازمان متصل شده و از طریق مرورگر موجود در گوشی تلفن ھمراه می 
.توانید مطالب این قسمتھا را مشاھده نمایید

.دھدرا نمایش می... منو اول از قسمت باال بخش آموزش و اخبار مربوط بھ دوره ھای آموزشی و 

.منو دوم مدیریت کارتابل می باشد



منو سوم کارتابل اعضاء است و از این طریق می توانید اطالعات ھویتی، تحصیلی و حرفھ ای خود را 
مشاھده و بررسی نمایید و در صورت تغییر اطالعات و یا وجود ھر مشکلی، از طریق واحد عضویت آن 

.را اصالح نمایید

.بی را نمایش می دھدمنو چھارم فرم ھای ارزشیا

.در قسمت منو آخر نیز تعرفھ خدمات مھندسی قابل نمایش می باشد

. برای نمایش سایر بخش ھای سایت سازمان می توانید از منوھای سمت چپ این نرم افزار استفاده نمایید
چپ برای دسترسی بھ این منوھا کافی است روی منوی کوچھ بھ شکل سھ خط موازی در قسمت باال سمت 

.تا صفحھ زیر مشاھده شود. کلیک نمایید

نظارت عالیھ واحدھای فنی، در این قسمت منوھایی از قبیل اخبار، اخبار آموزشی، قوانین و مقررات، 
، شورای انتظامی، خدمات رفاھی، خدمات ورزشی، ھمایش ھا و سمینارھا، عضویت و صدور ٣۵ماده 

و با کلیک بر روی ھر یک از منوھا، اطالعات مربوط بھ آن پروانھ و بخشنا مھ ھای سازمان قرار دارد 
.قسمت قابل مشاھده می باشد

جھت خارج شدن از نرم افزار نیز کافی است در قسمت منوھای سمت چپ نرم افزار روی دکمھ خروج 
.گوشی کلیک نموده و از نرم افزار خارج شوید) back(یا بر روی دکمھ عقب . کلیک نمایید


