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:جایگاه قانونی تشخیص صالحیت1.
ورمشاومهندسینصالحیتتشخیصبودجهوبرنامهقانون22مادهاستنادبه

مصوبآیین نامهاساسبروریزيبرنامهومدیریتسازمانتوسطپیمانکاران
.پذیردمیصورتوزیرانهیأت

شمارهبهپیمانکارانصالحیتتشخیصوبنديطبقهنامهآیین
مصوباتوآنبعديهايبخشنامه،1381/2/11مورخ23251ت/48013
صالحیتتشخیصعملمالكصالحیتتشخیصکمیتهرویهوحدت

.باشدمیپیمانکاران
28437ت/20637شمارهنامهآییناساسبرمشاورانصالحیتتشخیص

کمیتهرویهوحدتمصوباتوآنبعديهايبخشنامه،1383/4/23مورخ
پذیردمیصورت



:جایگاه قانونی تشخیص صالحیت1.

نکارانآیین نامه و اهم بخشنامه هاي مربوط به تشخیص صالحیت پیما

 1381/2/11مورخ 23251ت/48013مصوبه هیات محترم وزیران به شماره
بخشنامه هاي صادره سازمان برنامه و بودجه
158657 84/9/12مورخ
78542 88/4/14مورخ
130439 94/6/24مورخ
576756 1395/03/31مورخ



:جایگاه قانونی تشخیص صالحیت1.

پیمانکاراننفوذ آیین نامه تشخیص صالحیت دامنه 
استذیلپروژه هايوهاطرحبهمنحصرنامهآیینایندرمندرجمقررات

:)نامهآئین2ماده(
باشدشدهتأمیندولتعمومیبودجهازآنهامالیمنابعازبخشییاتمام.
لتیدوتسهیالتیاتضمینبهنیازکشورازخارجدرآنهااجرايیاومالیتأمینکههاییطرح

.دارد

نامهآئین3ماده(استذیلاشخاصبهمنحصرنامهآییندرمندرجمقررات(:
دارندایراندرکارقصدکهایرانیحقوقییاحقیقیاشخاص.
التتسهییاتضمینبهنیازکشورازخارجدرکاربرايکهایرانیحقوقییاحقیقیاشخاص

.دارنددولتی
دارندایراندرکارقصدکهخارجیحقوقیاشخاص.



و مصلحت  تشخیص صالحیت فایده 2.
بهیابیدستوپروژهموفقیتبامستقیمطوربهپیمانکاريهايپروژهدرمناسبپیمانکارانتخاب
ازپیشیاتیحتصمیمیکمنزلهبهپیمانکارانصالحیتتشخیصبنابراینوبودهارتباطدرآناهداف
کهدارندجودوپیمانکارانازتعداديپیمانکاري،رستهورشتههردر.باشدمیپیمانکارانتخابفرآیند

که،استآنمسألهاماهستند،پیمانانجامجهتالزمهايتواناییوشرایطدارايبالقوه،صورتبه
.شودمناقصهدرشرکتمتقاضیتواندمیپیمانکارکدام

راییاجدولتیهايبخشتوسطکشورايتوسعههايپروژهاکثرواستمداردولتاقتصادایران،در
اصلیوبزرگکارفرمايیکبعنوانکهاستشدهقائلخودبرايراحقایندولتوشودمی

.کندديبنرتبهوصالحیتتشخیصخودزیرمجموعههايدستگاهتمامبرايرامشاورانوپیمانکاران
تشخیصولیمتنیزدولتمناقصه،زماندرکارفرماتوسطپیمانکارانانتخابفرآیندبرعالوهنتیجهدر

وبرنامهسازمانسويازصالحیتپیشگواهینامهدریافتواستپیمانکارانبنديرتبهوصالحیت
. رودمیشماربههاپروژهمناقصهدرشرکتمتقاضیانصالحیتپیشفرآیندازاولمرحلهبودجه،

نیزربالگريغجنبه)کشوربودجهوبرنامهسازمان(دولتعملکردکهشدمتذکربایدرانکتهاینالبته
تشخیصبرايمناقصهبرگزاريزماندرمتقاضیاناززیاديحجمباکارفرماهاکهطوريبهدارد

.می گیردصورتمناقصه،درشرکتازقبلغربالگريونشوندمواجهصالحیت



فایده و مصلحت  تشخیص صالحیت 2.

هايپژوهشدرنظرانصاحبدیدگاهوکشوردرنگرشیبستربهتوجهباحاضرحالدر
انجمنبهانمشاوروپیمانکارانبنديرتبهوصالحیتتشخیصفرآیندواگذاريگرفته،صورت

يموردتبعیضاتوايمجموعهدرونروابطوجودعلتبهخصوصیکارفرماهايوصنفیهاي
یروهاينبا)مشاورانوپیمانکارانامور(کشوراجراییوفنینظاملذا.باشدنمیپذیرامکان

روشترینبهینهبهصالحیتتشخیصفرآیندتاکنندمیتالشتوان،تمامباخودمتخصص
.شودانجام



فرآیند اداري و راهنماي مراحل تشخیص صالحیت-3
دریافتنهمچنیواقتصاديکددریافتوشرکتثبتازپسصالحیتتشخیصمتقاضیشرکتهاي-1

.گردندصالحیتتشخیصپروسهواردتوانندمیبیمهکارگاهیکد
ودرخواستارسالبهاقدام)sajat.mporg.ir(ساجاتسامانهطریقازمنحصراًمتقاضیان-2

.می نمایندبنديرتبهپروندهتشکیل
وباالترین1پایه(می شوندصالحیتتشخیص5الی1هايپایهدرفنیتوانبهبستهپیمانکاران-3

)می باشدرتبهترینپایین5پایه
:گیردمیقراربررسیموردذیلهايدرمعیارپیمانکارانصالحیتتشخیص-4

 تمامی پایه ها(امتیاز هیئت مدیره و کارکنان(
 5تمامی پایه ها بجز پایه (امتیاز تجربه کاري و قرارداد هاي شرکت(
 5تمامی پایه ها بجز پایه (امتیار توان مالی(
 2و 1پایه هاي ( امتیاز قرارداد پروژه هاي شاخص(



فرآیند اداري و راهنماي مراحل تشخیص صالحیت-3
.گزینه ثبت نام وانتخاب sajat.mporg.irمراجعه به سایت -1
.کاربري و ایمیل کاربري و دریافت گذر واژه موقتشناسهتعریف -2
.و گذر واژه موقت ارسالیشناسهورود به سامانه با -3
.تکمیل اطالعات الزم و پرینت فرم ثبت نام-4
.ارسال فرم ثبت نام به سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق آدرس درج شده-5
.دریافت رمز دوم ورود به سامانه از طریق ایمیل-6
.توسط رمز دوم و تکمیل اطالعات مطابق راهنماي سامانهساجاتورود به سامانه -7
.ارسال پرونده الکترونیک تکمیل شده به سازمان یا تشکل صنفی حسب مورد-8
.رفع نواقص احتمالی پس از بررسی پرونده توسط سازمان-9

.ارسال مدارك فیزیکی پس از تائید پرونده الکترونیک مطابق کامنت هاي کارشناس-10
دریافت گواهینامه صالحیت -11
 sajar.mporg.irکنترل اطالعات و مشخصات شرکت در سامانه -12



فرآیند اداري و راهنماي مراحل تشخیص صالحیت-3
مراحل تشخیص صالحیت در پایه هاي مختلف از شروع تا پایان در مراجع بررسی مربوط•
بهانپیمانکارصالحیتتشخیصوبنديطبقهنامهآیین5مادهمطابق(اولنوعهايشرکت

ومدیریتسازماندر5و4و3هايپایهدر)1381/2/11مورخ23251ت/48013شماره
ودومنوعشرکتهاينیزو2و1پایهشرکتهايکلیهوشرکتثبتمحلاستانریزيبرنامه
صتشخیکشوربودجهوبرنامهسازماناجرائیوفنینظامدفتردرهاپایهتمامیدرسوم

گردندمیصالحیت
پروندهپایشمراحلاستمختارشرکتصنفیهايتشکلهمکارينامهتفاهموجودبهبسته

ررسیبجهتپروندهتکمیلازپسودادهانجامذیربطتشکلطریقازراصالحیتتشخیص
ارجاعشورکاجراییوفنینظامدفتریاوذیربطاستانریزيبرنامهومدیریتسازمانبهنهایی
.گردد



فرآیند اداري و راهنماي مراحل تشخیص صالحیت-3
تشخیص صالحیت در پایه هاي مختلف از شروع تا پایان در مراجع بررسی مربوطمراحل •

منويطریقازصرفاًاجراییوفنینظامعواملصالحیتتشخیصبهمربوطهايهزینه
.دگردمیپرداختسنواتیبودجهقانوندرشدهمشخصبمیزانوساجاتسامانهدرمربوط

وندهپرتکمیلوآمایشبهمربوطهايهزینهپرداختماننددیگراضافیهايهزینهپرداخت
شرکتمتوجهآنمسئولیتونداشتهسازمانبهارتباطیثالثاشخاصیاوهاتشکلتوسط

.باشدمیمتقاضی
لفنیتپیگیريیاوحضوريمراجعهبهنیازشرکتصالحیتتشخیصمراحلازهیچیکدر

"گوگفت"منويوساجاتسامانهطریقازصرفاًسازمانباارتباطونبودهمتقاضیشرکت
هیئتیاومدیرعاملازمنوهمینازطریقسازمانصالحدیدصورتدر.پذیردمیصورت
هارائرامستنداتاصلیاوتوضیحاتحضوريصورتبهکهگرددمیدعوتشرکتمدیره
.نمایند



فرآیند اداري و راهنماي مراحل تشخیص صالحیت-3
:روال، مراحل تایید پرونده به ترتیب ذیل می باشدمطابق 

.Aدر حال کارشناسی

.Bدر حال کسب تایید دوم

.Cدر حال کسب تایید سوم
.Dدر حال کسب تایید چهارم
.Eدر حال کسب تایید پنجم
.Fتایید صالحیت
.Gصدور گواهینامه

اتکارشناسیمرحلهاستانی؛هايپروندهبراي
مراحلوذیربطاستاندرچهارمتاییدکسب
میطیکشوراجراییوفنینظامدفتردربعدي
.گردد

بهاستممکنايمرحلههردراستبدیهی
مرحلهبهاصالحبرايپروندهمختلف،دالیل

.شوددادهبرگشتکارشناسی



فرآیند اداري و راهنماي مراحل تشخیص صالحیت-3
:وضعیتهاي پرونده در سامانه ساجات به شرح  ذیل می باشدعناوین 

شرکت شناسه و رمز کاربري دریافت نموده و در حال تکمیل توسط شرکت می باشد و هیچگاه به سازمان ارسال نشده است: درحال تکمیل
به کارشناس می باشدارجاعپرونده شرکت در اختیار واحد توزیع کننده و در انتظار : در حال توزیع.
به کارشناس می باشدارجاع  مجدد پرونده شرکت در اختیار واحد توزیع کننده و در انتظار : در حال توزیع مجدد.
پرونده در کارتابل کارشناس و در انتظار بررسی می باشد: در حال کارشناسی.
پرونده بررسی شده و در حال ارسال براي متقاضی است: در حال عودت به متقاضی.
پرونده در اختیار متقاضی بوده و پس از رفع نواقص می بایست مجدداً به سازمان ارسال گردد: در حال رفع نقص.
پرونده براي ارسال به سایر مبادي ذیربط ، براي توزیع کننده مرکزي در حال انتقال می باشد: در حال انتقال به توزیع مرکزي.
پرونده جهت بررسی در اختیار واحد پایش و تشکل هاي مربوط می باشد: در حال پایش.
رددپرونده به دالیلی از مراحل بعدي براي کارشناسی مجدد ارسال شده است و ممکن است جهت اصالح به متقاضی عودت گ: ارسال براي کارشناسی مجدد.
پرونده در حال طی کردنمراحل مختلف تایید توسط مسئولین ذیربط می باشد: در حال کسب تایید دوم الی پنجم.
پرونده مراحل تایید را گذرانده و آماده درج در سامانه ساجار می باشد: تایید صالحیت.
پرونده تمامی مراحل تایید را سپري نموده و به عنوان شرکت داراي صالحیت در سامانه ساجار قابل مشاهده می باشد: صدور گواهینامه



فرآیند اداري و راهنماي مراحل تشخیص صالحیت-3
طتشخیص صالحیت در پایه هاي مختلف از شروع تا پایان در مراجع بررسی مربومراحل 2.
بهبایستیواردمسایریاوارتقاء،نفرجابجاییجملهازسامانه؛درتغییريهرگونهبرايدارند،قرارگواهینامهصدوروضعیتدرکهشرکتهایی:نکته

شدهایجادبلیقپروندهمحتویاتتمامیباتکمیلحالدریکپروندهکاراینبا.نمایندتشکیلجدیديپروندهمربوطمنويازونمدهمراجعهسامانه
صدور"ضعیتودرکهقبلیشدهایتاییدپرونده،پروندهاینتاییدوبررسیازپس.گرددمیارسالسازمانبرايمدنظرتغییراتانجامازپسکهو

اعمالیدجدتغییراتتمامیویابدمیتغییر"گواهینامهصدور"حالتبهجدیدپروندهوشدهتبدیل"راکد"وضعیتبهداشتقرار"گواهینامه
.شدخواهد

صورتردمداركالصاقامامیسرنبودهمتقاضیتوسطتغییراتانجاماست،سازماناختیاردریاوکارشناسیحالدرپروندهکهمادامی:نکته
باشدمیپذیرامکانمربوطپیوستهاينبودنتایید
اینکهدلیلهباطالعاتتغییریاوتاییدبرايسازمانیاوکارشناستوسطاقدامیهرگونه،باشدمیشرکتاختیاردرپروندهکهمادامی:نکته

منويدرشرکتايهپیامخواندنیاوهاپیوستتاییدتیکبرداشتنجملهاز(.نیستپذیرامکانباشدنمیرویتقابلکارشناسکارتابلدرپرونده
)گفتگو
زمانمدت.ارددبستگیضوابطبامطابقمداركتکمیلدرشرکتسرعتوتواناییبهکامالًصالحیتگواهینامهوصدورتاییدزمانمدت:نکته

.استداركمتکمیلدرشرکتسرعتوتواناییازتابعینیزآناست،کهسازمانبهارسالیهايپروندهتعدادبهتوجهبانیزپروندهکارشناسی





ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
و واژگانتعاریف •
:پیمانکار حقوقی•

صالحیتنامهگواهیالزمشرایطداشتنباامالكواسنادثبتیاوشرکتهاثبتادارهدرثبتازپسکهپیمانکاري
نمایندمیدریافتپیمانکاري

:حقیقیپیمانکار•
.نمایددریافتپیمانکاريصالحیتگواهینامهالزم،شرایطداشتنباکهفردي

:ایرانیشرکت•
باشدایراندرآناقامتگاهوشودثبتایراندرکهشرکتیهر

:خارجیشرکت
فعالیتشورکدرخودنمایندگییاشعبهطریقازبتوانداینکهبرايوبودهایرانازخارجآناقامتگاهکهشرکتی

ثبتبهتهراندرهاشرکتثبتدرآنشعبهوشدهشناختهقانونیشرکتخوداصلیکشوردرباید،نماید
باشدرسیده



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
و واژگانتعاریف •

:کارکنان
ستخدام براساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی یا ا( مستخدمینی که قرارداد کار آنها مشمول بیمه کارکنان

.باشد و حق بیمه هاي آنها از سه سال قبل از درخواست گواهینامه پرداخت شده است) کشوري
:انجام شدهکارهاي

.اجراي در هر رشته که تحویل موقت و یا صورت وضعیت شده باشددردستکارهاي پایان یافته یا 
: شرکتموضوع 

در آن فعالیتهایی که در اساسنامه شرکت تعیین و انجام خدمات پیمانکاري، منطبق با رشته هاي درخواستی
0استلحاظ و شرکت بر اساس آن تشکیل شده 

پیمانکاريگواهینامه صالحیت 
در کاريپیماناحراز شرایط الزم از سوي سازمان براي فعالیت ازايمدرکی که بر اساس مقررات این آئین نامه و به 

.نامه اصالح و تمدید می گرددائینمقرر در این ترتیباتچارچوب کاربرد این آئین نامه صادر و طی 



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
و واژگانتعاریف •

انواع پیمانکار
سهماکثریتکهایرانیغیردولتیهايبخشحقوقیاشخاصوحقیقیپیمانکاران:اولنوع

.باشدایرانیایرانیحقیقیافرادبهمتعلقآنهاسهامیاالشرکه
نوع،اشدباولنوعحقوقیوحقیقیافرادبهمتعلقآنهاسهاماکثریتکههاییشرکت:تبصره

.شوندمیمحسوباول
،هاهرداريشدولت،بهمتعلقآنسهامیاالشرکهسهممالکیتاکثریتکهپیمانکارانی:دومنوع

.باشدالمنفعهعامعمومیمؤسساتدیگریااسالمیانقالبهايارگانونهادهایامؤسسات
.شوندمیمحسوبدومنوعشوندمیتشکیلقانوناجازهباکهدولتیهايشرکت:تبصره

.نباشنددومواولنوعشرایطحائزکهپیمانکارانیسایرومشارکتهايگروه:سومنوع



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی تشخیص صالحیت•

:شرایط عمومی 
 قانون اساسی141و 49نداشتن ممنوعیتهاي مقرر در اصول
لت نداشتن ممنوعیت مقرر در قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دو
نداشتن محرومیت یا محکومیت موثر در کارهاي پیمانکاري
 دارا بودن صالحیت و امتیازهاي الزم بر اساس آئین نامه
 آیین نامه و ضوابط 24نداشتن ممنوعیت از اعطاي صالحیت به شرح مندرج در ماده

ارزشیابی پیمانکاران



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی تشخیص صالحیت•

:شرایط عمومی 
3و4و5هايپایهدراولنوعپیمانکارانصالحیتتشخیصنامهآیین21مادهاساسبر

ارانپیمانکومشاوراناموردفترتوسطپیمانکارانسایروهااستانمدیریتسازماندر
.شودمیصالحیتتشخیص

بهتوجهبااستالزم5و4و3پایهدراولنوعهايشرکتصالحیتتشخیصبراي
تاناسهمانمدیریتسازمانطریقازمتقاضی،شرکتمرکزيدفترثبتیمحلآخرین

.شوداقدام
صورت99/3/3مورخ94867بخشنامهمطابقپیمانکارانايحرفهتخلفاتبهرسیدگی

.پذیردمی
ضوابطرعایتونامهآیینمقرراتطبقواستسال4پیمانکاريهايگواهینامهاعتبار

گرددمیبهنگامارزشیابی



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی تشخیص صالحیت•

:شرایط عمومی 
سالسهحداقلدارايباید)پرسنلومدیرههیأتاعضايمدیرعامل،(امتیازآورافرادتمامی

دباشنپیمانکارصالحیتتشخیصدرخواستآخرینبهمنتهیچهارسالدرمفیدسابقه
.)باشدمتقاضیشرکتازبایدپرسنلوعاملمدیربیمهسابقهآخرین(
پیمانکاريصالحیتتشخیصبررسیدربایستمیلزوماً پیمانکاريشرکتمدیرعامل،

.باشدامتیازآور
لجدوطبقکارشناسیمدركدارايبایستیشرکت،مدیرههیئتاعضاءسومدووعاملمدیر

.باشدعلوموزارتتاییدموردکهباشندصالحیتتشخیصنامهآیین2
امتیاز،مالیتواننظرازبایستمیمتقاضیشرکترشته،چنددرصالحیتتشخیصبمنظور

.نمایدتامینمجزابطورراپایهورشتههربرايالزمه
باشدبانامشرکتسهاماکثریتبایستیالزاماًصالحیتتشخیصبراي



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی تشخیص صالحیت•

:شرایط اختصاصی 
ودرخواستموردرشتهدرکاریکانجامدوویکهايپایهدرصالحیتتشخیصبراي

لزامیادرخواستموردرشتهپایینترپایهظرفیتسومیکحداقلکارکردمبلغمعادل
.است

نعتیصاتوماسیونرشتهزیرونیرورشتهتوزیعوانتقالپست،رشتهزیردر:تبصره
.یابدمیتقلیلششمیکبهالذکرفوقسومیکضریبمعدنوصنعترشته

السسهحداقلبودنداراپنج،پایهدر،شرکتصالحیتتشخیصدرخواستاولیندر
یکرايبدرخواست،موردرشتهدر)دولتیبخشگواهییاوايبیمهسوابق(مفیدسابقه

.استالزامیشرکت،امتیازآورمدیرههیاتاعضايازنفر



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی تشخیص صالحیت•

:شرایط اختصاصی 
یالرمیلیونبهبلندمدتمالیتوانوجاريمالیتوانمالی،گردش(مالیتوانامتیازمعادل(

یمالیاتاظهارنامهآخرسالسهمالیامتیازمیانگینیاومالیاتیاظهارنامهآخرینبراساس
.گرددمیتعیینشرکتدرخواستآخرینبهمنتهی

کیبرايحداقلدرخواستموردرشتهدرزمینهتحصیلیمدركبودنداراها،پایهتمامبراي
الزامیشدهمعرفی)کارکنانیاومدیرههیأتاعضايیاوعاملمدیر(امتیازآورافرادازنفر

.است
اجراییوفنینظاماموربا،)2(پیوستجدولدرنشدهقیدتحصیلیهايرشتهسایرتطبیق

.باشدمی
ثبتیاتمستندمطابقشرکتفعالیتموضوعدرصراحتبهبایستیشرکتدرخواستیرشته

باشدشدهقید



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •

بهبزرگازپایهپنجدرصالحیتتشخیصمعیارهايبهتوجهباپیمانکاران
7ماده(.شوندمیطبقه بنديذیلشرحبهظرفیتوتواننظرازکوچک

)نامهآئین
 1پایه
 2پایه
 3پایه
 4پایه
 5پایه



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •

:  معیار تشخیص صالحیت پیمانکاران عبارتند از

1-تخصص
2- تجربه
3- توان مالی
4- ضریب ارزشیابی



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •

: (S)صالحیت امتیاز 

 

Ce:  اساس رویه ها و دستورالعمل ارزشیابی تعیین می شودبر (ارزشیابی ضریب(
E: امتیاز تخصص و تجربه
P: امتیاز توان مالی



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •

: (S)تجربه امتیاز تخصص و 

 

: کارکنانو مدیرانامتیاز
: انجام شدهکارهايامتیاز
پیمانکاريفعالیتتداوم امتیاز





ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •

:مثال 
 (Ep)و کارکنانمحاسبه امتیاز مدیران 

رشته مورد درخواست

سابقه کار مدرك تحصیلی تاسیسات و تجهیزاتنفرات ساختمان و ابنیه

جمع هامتیاز سابق امتیاز مدرك 
تحصیلی جمع هامتیاز سابق امتیاز مدرك 

تحصیلی
860 1155 اعضا هیئت مدیره

185 60 125 310 60 250 3 لیسانس عمران 1مدیر 

355 80 275 215 80 135 4 فوق لیسانس برق 2مدیر 

0 0 0 210 120 150 6 کاردانی معماري 3مدیر 

160 60 100 210 60 150 3 دکتري ژئوتکنیک 4مدیر 

160 60 100 210 60 150 3 دکتري اقتصاد 5مدیر 

165 175 کارمندان

175 50 125 5 لیسانس کامپیوتر 1کارمند 

165 40 125 4 لیسانس حسابداري 2کارمند 

1025 1330 و کارکنانجمع امتیاز مدیران



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
)امتیاز نفرات( تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلف معیارهاي •



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
)امتیاز نفرات( تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •
:نکات و رویه هاي مهم در خصوص  مدیرعامل ،هیئت مدیره، سهامداران، افراد امتیاز آور•
باشدآورامتیازبایستیالزاماًصالحیتتشخیصفرآینددرشرکتعاملمدیر.
نامهآیین2شمارهجدولدروبودهعلوموزارتتاییدموردبایستیآورامتیازافرادتحصیلیمدرك

.باشدصالحیتتشخیص
باشدنمیپذیرشمورداستخدامیارزشباصرفاًتحصیلیمدارك
قابلشرکتهمینمدیرههیئتدرعضویتمدتوبیمهاستنادبهمدیرههیئتومدیرعاملسوابق

.استپذیرش
قابلبازنشستگیازبعدهمکاريهايقراردادیاوبیمهاساسبرصرفاًآورامتیازپرسنلسوابق

.استپذیرش
رداختپمتقاضیشرکتازمنحصراًبایستیآورامتیازپرسنلومدیرعاملپرداختیبیمهآخرین

شود



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
)امتیاز نفرات( تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •
:نکات و رویه هاي مهم در خصوص  مدیرعامل ،هیئت مدیره، سهامداران، افراد امتیاز آور•
خصوصدرالزممستنداتارایهدولتیمعامالتدردولتکارمندانمداخلهمنعقانونکنترلمنظوربه

پرداختیبیمه.استالزامیسهام%5ازبیشتردارايسهامدارانومدیرههیئتافرادهمهاشتغالوضعیت
.باشدمیمالكافراد
باوابقساینارتباطاست،پذیرشقابلافرادامتیازمحاسبهبرايپیمانکاريهايزمینهدرمرتبطسوابق

تهايشرکقراردادنمونهیارتبهکار،گواهیبیمه،سوابقطریقازدرخواستیرشتهوپیمانکاريموضوعات
.گرددمیاحرازکارسوابقکنندهصادر
استپذیرشقابلبیمهسایتپرینتطریقازتنهابیمهسوابق
باشدمیسالسهآورامتیازبعنوانشخصپذیرشبرايکاريسابقهحداقل
باشدداشتهاخیرسالچهاردرسالسابقهسهبایستیآورامتیازشخصهر.
باشدمیعملمالكاخیرسال15درتنهاافرادکاريسابقه
استالزامی2شمارهجدولمطابقزمینهآورامتیازنفریکوجودپیمانکاريرشتههراخذبراي.
هیئتدرویتعضیاومعتبرهمکاريقرارداداستنادبهبازنشستگیتاریخازبعدبازنشستهافرادکاريسوابق

استپذیرشقابلمتقاضیشرکتمدیره





ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
)اامتیاز قرارداده(تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •

:مثال 
)Ew(شدهامتیاز کارهاي انجام 

1387 :تاریخ قرارداد
1389 :تاریخ پایان یا آخرین صورت وضعیت

25,000 ):ریالمیلیون (آخرین صورتوضعیتمبلغ  
1398 :سالجاري

:لذا
1388)= 1389+1387/(2)=تاریخ خاتمه+شروعتاریخ /(2= میانه تاریخ شروع و تاریخ خاتمه 

10= 1398-1388= سالجاري–سال میانه 
Ew:مطابق رابطه 

1شماره امتیاز قرارداد= 4644 = 25000 * (10)^ 1.2 * 0.03



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
)امتیاز قراردادها( تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •
:نکات و رویه هاي مهم در خصوص   قراردادها•
ستاپذیرشقابلامتیازمحاسبهبرايباشدتقاضاموردرشتهزمینهدرآنموضوعکهقراردادهاییتنها.
پیمانهاولیمبلغنهاست،کارفرماازدریافتیمبالغیاوصورتوضعیتآخرینمبلغامتیازمحاسبهمالك.
هايیدیهتایوصورتوضعیتمستنداتاساسبراست،پیمانکاريرشتهچندشاملکهقراردادهاییتفکیک

.پذیردمیصورتکارفرما
امضاابوتجمعیکارکردمبلغکارفرما،دبیرخانهتاریخوشمارهدارايبایستیشدهارایهکارکردمستند

یدیهتای.باشداجراییدستگاهدرمرتبطمراجعسایرومالیواحدیاوذیحسابیاکارفرمامقامباالترین
.باشدنمیپذیرشقابلمشابهافرادوکارگاهرییسیاوناظرمشاور،

هنامیاواجتماعیتامینبیمهمفاصاخصوصیکارفرمايیاودومدستقراردادهايکارکردمستندتنها
الیاتیمامورسازمانتاییدیهیاومالیاتیاظهارنامهمطابقمالیاتیمستنداتیاوذیربطشعبهتاییدیه
.می باشد

وباشدمینامهآیینهايرشتهتعاریفمطابقشدهانجامفعالیتهايمربوطه،رشتهدرقراردادمحاسبهمالك
.باشدنمیعملمالكمختلفهايبهافهرستمطابقفعالیتاجراي

کیکتفمستندارائهباشد،ساختمانتعمیریاوتکمیل،توسعه،پروژهعملیاتموضوعکهصورتیدر
.باشدمیالزامیتاسیساتیوساختمانیعملیات



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
)هاامتیاز قرارداد( تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •
:نکات و رویه هاي مهم در خصوص   قراردادها•
 وجود داردپروژهها دو گزینه براي ثبت نوع در زمان ثبت اطالعات قرارداد  :

خصوصی–عمومیمشارکت-1
.را به انجام می رساندموضوع  پروژهگذارسرمایهبعنوانشرکتکهقراردادهاییبراي

مهندسی-صدور خدمات فنی -2
.شونددرخارج ازکشور اجرا می هایی که براي پروژه 

ازفادهاستماند،میخالیگزینهایننباشدفوقمواردجزءپروژهنوعصورتیکهدر
خلفتوبودهواقعخالفاطالعاتدرجمشمولمستنداتارائهبدونفوقهايگزینه

.میشودمحسوب



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
)امتیاز نفرات( تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •
:نکات و رویه هاي مهم در خصوص   قراردادها•
اساسبرفاضالبوآبپمپاژایستگاههايوفاضالبیاوآبخانهتصفیهاحداثهايقرارداد

ودنبکوچکیاوبزرگمالك.میگرددمحاسبهتاسیساتیاوآبرشتهدربودنبزرگیاکوچک
باشدمینیرووزارتنظراساسبرآنهادبیپمپاژایستگاهوخانهتصفیه

وتأسیساتبزرگ،آبپمپاژایستگاههايوهاخانهتصفیهتجهیزاتوتأسیساتازمنظور•
.اندشدطراحیثانیهبرلیتر200ازبیشتردبیبرايکهاستتجهیزاتی

وتأسیساتکوچک،آبپمپاژایستگاههايوهاخانهتصفیهتجهیزاتوتأسیساتازمنظور•
.اندشدطراحیثانیهبرلیتر200مساويیاکمتردبیبرايکهاستتجهیزاتی

واتتأسیسبزرگ،فاضالبپمپاژایستگاههايوهاخانهتصفیهتجهیزاتوتأسیساتازمنظور•
.اندشدطراحیثانیهبرلیتر150ازبیشتردبیبرايکهاستتجهیزاتی

واتتأسیسکوچک،فاضالبپمپاژایستگاههايوهاخانهتصفیهتجهیزاتوتأسیساتازمنظور•
.اندهشدطراحیثانیهبرلیتر150مساويیاکمتردبیبرايکهاستتجهیزاتی



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
)امتیاز نفرات( تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •
:نکات و رویه هاي مهم در خصوص   قراردادها•
ودرجساجاتسامانهدرراالزماطالعات،قراردادعقدازپسماه3حداکثراستموظفشرکت

.داردنوجودشرکتبرايمدنظرتاریخبهقرارداددرجامکاندیگراینصورتغیردر.نمایدتکمیل
اطالعاتتانمودهدرجقراردادهاملیپایگاهدرراقرارداداطالعاتمربوطه،کارفرماياینکهمگر

.گردداضافهساجاتسامانهدرشرکتقراردادهافهرستبهاتوماتیکبصورت
باشدمی%15کسوراتماخذبهبیمهحسابمفاصاارائه،قراردادبودندستمزديمستند
باشدمیکاريتجربهمحاسبهمالكپروندهبررسیزمانبهمنتهیسال15قراردادهايامتیاز..



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •

(P)امتیاز توان مالی

 

Ptگردش مالی بر حسب میلیون ریال
Pcبر حسب میلیون ریال) تفاضا داراییهاي جاري و بدهیهاي جاري(توان مالی جاري
Pl بر حسب میلیون ریال) تفاضا داراییهاي بلند مدت و بدهیهاي بلند مدت(توان مالی بلند مدت

سه مالك محاسبه توان مالی آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا میانگین اظهار نامه
.سال اخیر می باشد



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •

(Ec)پیمانکار امتیاز تجربه و تداوم فعالیت 



i استتعداد تعداد سال هایی که پیمانکار فعال بوده و سال تاسیس موءید آن.(i<15)



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •

پیمانکارانجدول کلیات معیار تشخیص صالحیت 

توان مالیتجربهتخصصپایه

5--
4

3

2

1

:کار شاخص•

یه تشخیص صالحیت در پابراي
یک و دو انجام یک کار در هاي

رشته مورد درخواست و معادل 
مبلغ کارکرد حداقل یک سوم 

ورد ظرفیت پایه پایینتر رشته م
.استالزامیدرخواست 



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
معیارهاي تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلف•

:مطابق
آیین نامه،1روابط جدول پیوست 

1395/03/31مورخ 576756بخشنامه شماره 
1398/04/29مورخ   221427بخشنامه شماره 

.محاسبه می گرددپیمانکاريحداکثر ظرفیت مبلغ و ظرفیت هر رشته 
:نمونهبعنوان

ضریب رشته* 40*ضریب متوسط افزایش وزنی بر اساس شاخص هاي سالیانه*139= 1399ساختمان سال 5حداکثر ظرفیت پایه 

میلیون ریال110088= 10* 40*1.98*139= 1399ساختمان سال 5حداکثر ظرفیت پایه 

میلیون ریال3756753= 15* 910*1.98*139= 1399نفت و گاز سال 1حداکثر ظرفیت پایه 

میلیون ریال251001= 4* 228*1.98*139= 1399کشاورزي سال 3حداکثر ظرفیت پایه 

میلیون ریال219626= 7* 114*1.98*139= 1399تاسیسات و تجهیزات سال 4حداکثر ظرفیت پایه 



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •



ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران4)
تشخیص صالحیت و حد نصاب ها و حداقل  امتیازات  پایه هاي مختلفمعیارهاي •



و رمز کاربريشناسهو دریافت ساجاتنحوه ثبت نام اولیه در سامانه 5.

سامانهدرنامثبت:اولمرحله
:ساجات
هبساجاتسامانهبهمتقاضیشرکت
نشانی

https://sajat.mporg.ir/
رانامثبتگزینهونمودهمراجعه
.نمایدمیانتخاب



نحوه ثبت نام اولیه در سامانه ساجات و دریافت شناسه و رمز کاربري5.

:  مرحله اول
شناسهیکوirدامنهباایمیلیک

.گرددمیدرجپیشنهادي
تثببراياولیهپسوردآنمتعاقب

شدهارائهایمیلبهساجاتدرنام
.گرددمیارسال



نحوه ثبت نام اولیه در سامانه ساجات و دریافت شناسه و رمز کاربري5.



نحوه ثبت نام اولیه در سامانه ساجات و دریافت شناسه و رمز کاربري5.

:  دوممرحله
عبوررمزوپیشنهاديشناسهبا

ساجاتسامانهوارددریافتی،اولیه
نامثبتبرايالزماطالعاتوشده

.شودمیتکمیل
کی،اطالعاتثبتوتکمیلازپس
رارقمتقاضیاختیاردرنامثبتفرم
کتشرتوسطبایستیکهگیردمی

آدرسوشدهامضاءومهرمتقاضی
تپسکشوربودجهوبرنامهسازمان

.گردد
اطالعاتتاییدوبررسیازپس

ایمیلبهدومیرمزسازمان،توسط
.گرددمیارسالشرکت



نحوه ثبت نام اولیه در سامانه ساجات و دریافت شناسه و رمز کاربري5.



نحوه ثبت نام اولیه در سامانه ساجات و دریافت شناسه و رمز کاربري5.



نحوه ثبت نام اولیه در سامانه ساجات و دریافت شناسه و رمز کاربري5.



نحوه ثبت نام اولیه در سامانه ساجات و دریافت شناسه و رمز کاربري5.



نحوه ثبت نام اولیه در سامانه ساجات و دریافت شناسه و رمز کاربري5.

امور نظام فنی و اجرایی-کشور سازمان برنامه و بودجه-میدان بهارستان -تهران 
1149943141: کدپستی



نحوه ثبت نام اولیه در سامانه ساجات و دریافت شناسه و رمز کاربري5.



نحوه ثبت نام اولیه در سامانه ساجات و دریافت شناسه و رمز کاربري5.



ت نحوه ثبت نام اولیه در سامانه ساجات و دریاف5.
شناسه و رمز کاربري

نمونه فرم ثبت نام 



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
نحوه تکمیل اطالعات رشته و پایه درخواستی شرکت•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
نحوه تکمیل اطالعات رشته و پایه درخواستی شرکت•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
نحوه تکمیل اطالعات رشته و پایه درخواستی شرکت•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
نحوه تکمیل اطالعات رشته و پایه درخواستی شرکت•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
نحوه تکمیل اطالعات رشته و پایه درخواستی شرکت•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
نحوه تکمیل اطالعات رشته و پایه درخواستی شرکت•





نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
نحوه تکمیل اطالعات رشته و پایه درخواستی شرکت•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

ساجاتازقبلگواهینامه•
افتدریصالحیتگواهینامهساجات،سامانهایجادازقبالشمااگر•

تثبسیستمایندرگواهینامهآناطالعاتاستالزماید،کرده
واردقبلیگواهینامهرويازعیناًرابخشایناطالعات.شود
.کنید



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:شرکتعمومیمشخصات•

:گرددمیذخیرهوتکمیلذیلاطالعاتقسمتایندر•
ثبتیاطالعاتویرایش1.
دفاتر2.
تماسهايشماره3.
الکترونیکهايپست4.
شرکتقبلینامهاي5.
شرکتهايبخشدرشاغلافراد6.
شرکتسرمایهوسهام7.



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:سهامداران•

:گرددمیذخیرهوتکمیلسهامداراناطالعاتقسمتایندر•
هنوزوخریدهراشرکتسهامکههستندحقوقییاحقیقیاشخاصشرکتسهامداران1.

:باشندمینوعسهکه.هستندسهاممالکهنوزیعنیاند،نکردهواگذارراخودسهام
حقیقیسهامدار•
خصوصیحقوقیسهامدار•
خصوصیغیرحقوقیسهامدار•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:مدیرههیئت•

:هازجملگردد،میذخیرهوتکمیلمدیرههیئتاطالعاتقسمتایندر•

فرديمشخصات•
تحصیلیمدارج•
کاريسوابق•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

امتیازآورپرسنل•
کاري،بقسواوتحصیلیمدارجسبببهکههستندکارکنانیامتیازآورپرسنل•

.آورندمیامتیاز
گردد،میذخیرهوتکمیلامتیازآورپرسنلاطالعاتقسمتایندر•

:ازجمله

فرديمشخصات•
تحصیلیمدارج•
کاريسوابق•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:کاريتجربه•
.گرددمیذخیرهوتکمیلشرکتقراردادهاياطالعاتقسمتایندر•

:شامل
قراردادهااطالعات•
قرارداددرشدهاستفادههايرشتهدرصد•
پرداختیماهانهبیمهحقجمع•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:مالیاتیاظهارنامه•
ذخیرهوتکمیلشرکتمالیاتیاظهارنامهاطالعاتقسمتایندر•

:شامل.می گردد
ترازنامهاطالعات•
پیمانکاريدرآمدهاياطالعات•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:ارسالونهاییکنترل•
لتکمیصورتدروبررسیراشدهدرجاطالعاتشرکتقسمتایندر•

.نمایدمیصالحیتتشخیصواحدبهپروندهارسالبهاقدام



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:نواقص•
رسیبرنتیجهدرکهرانواقصیلیستتواندمیشرکتقسمتایندر•

.نمایدمالحظهاستشدهواردکارشناسی



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:پرسنلیپیوستهاي•
شرکتافرادپیوستمداركالصاقبهاقدامشرکتقسمتایندر•

.می نماید



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:هاقراردادپیوستهاي•
درجقراردادهايبهمربوطمداركالصاقبهاقدامشرکتقسمتایندر•

.می نمایدکاريتجربهمنويدرشده



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:شرکتپیوستهاي•
.می نمایدذیلشرحبهمداركالصاقبهاقدامشرکتقسمتایندر•
شرکتثبتیاظهارنامهآخرین
شرکتاساسنامهآخرین
تغییراتهايروزنامههمهوتاسیسآگهیروزنامهشاملرسمیهايروزنامه
عمومیمجمعصورتجلسهآخرین
مالیاتیاظهارنامهآخرین
نامهتعهد(600فرم(



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:تقاضاتاریخچه•
باشرکتوسازمانبینپروندهبرگشتورفتفرآیندقسمتایندر•

.می باشدمشاهدهقابلساعتوتاریخ



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:600الی100هايفرم•
تاطالعااینشرکت،سويازاطالعاتتکمیلباهمزمانقسمتایندر•

میدرجشرکتافرادفرمو500الی100هايفرمدرآنهانوعتناسببه
آننیدمیتواابزار،نوارراستگوشهپرینتردرنشانرويکلیکبا.شود
.کنیدچاپرافرم



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:الکترونیکیپرداخت•
وبررسیالزحمهدرخواستی،حقهايپایهبامتناسبقسمتایندر•

واتیسنبودجهقانونمطابقصالحیتتشخیصهايپروندهکارشناسی
.گرددمیپرداخت



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:هاقراردادامتیازوضعیت•
دادهنمایششدهدرجهايقراردادامتیازوضعیتقسمتایندر•

می شود



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:شرکتتخلفات•
شودمیدادهنمایششرکتاحتمالیتخلفاتسوابققسمتایندر•



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:رسمیروزنامه•
روزنامهپایگاهازشرکترسمیهايروزنامهآگهیلینکحاوياین•

.باشدمیکشوررسمی



نحوه تکمیل مدارك پس از دریافت شناسه و رمز کاربري6)
:صالحیتتشخیصهايآیکونومنوهاباآشنایی•

:قراردادپایگاهکاريتجربهفهرست•
درشرکتکارفرمايتوسطکهقراردادهاییفهرستقسمتایندر•

.شودمیدادهنمایشاستشدهدرجکشورقراردادهايملیپایگاه



ی نحوه تکمیل اطالعات ثبت•
و شناسایی



نحوه تکمیل اطالعات ثبتی و شناسایی•



نحوه تکمیل اطالعات ثبتی و شناسایی•



نحوه تکمیل اطالعات ثبتی و شناسایی•



نحوه تکمیل اطالعات ثبتی و شناسایی•



نحوه تکمیل اطالعات ثبتی و شناسایی•



نحوه تکمیل اطالعات ثبتی و شناسایی•



نحوه تکمیل اطالعات ثبتی و شناسایی•



نحوه تکمیل اطالعات ثبتی و شناسایی•



نحوه تکمیل اطالعات ثبتی و شناسایی•



نحوه تکمیل اطالعات ثبتی و شناسایی•



نحوه تکمیل اطالعات ثبتی و شناسایی•



نحوه تکمیل اطالعات هیئت مدیره، کارکنان  و سهامداران•



نحوه تکمیل اطالعات هیئت مدیره، کارکنان  و سهامداران•



نحوه تکمیل اطالعات هیئت مدیره، •
کارکنان  و سهامداران



نحوه تکمیل اطالعات هیئت مدیره، کارکنان  و سهامداران•



نحوه تکمیل اطالعات هیئت مدیره، کارکنان  و سهامداران•



نحوه تکمیل اطالعات هیئت مدیره، کارکنان  و سهامداران•



نحوه تکمیل اطالعات هیئت•
مدیره، کارکنان  و 

سهامداران



نحوه تکمیل اطالعات •
قرارداد هاي شرکت



نحوه تکمیل اطالعات •
مالیاتیاظهارنامه



مدارك الصاقی و پیوستهاي الزم در تشخیص صالحیت پیمانکاران7)

عمل خواسته شده است، به ترتیب زیر” برابر اصل شده“هر جا در باره مدرکی : نکته•
:شود
درج شود"کپی برابر اصل است"نسخه کپی جمله روي •
امضاي صاحبان امضاي مجاز شرکت برسدبه •
مهر شرکت ممهور گرددبه •



مدارك الصاقی و پیوستهاي الزم در تشخیص صالحیت پیمانکاران7)
پرسنلیپیوستهاي •
. تهیه شودرانمدامنظور از پیوستهاي پرسنل تصویر مدارکی به شرح زیر است که باید براي هر کدام از اعضاي هیئت مدیره، مدیرعامل، پرسنل امتیازآور و سها•

براي آن که اندازه فایل ها از حد مجاز بیشتر نشود، تصویر مدارك به . ساخته شود pdfباید از تمام تصویرهاي مدارك هر نفر تنها یک فایل در قالب پس از آن 
. گرفته شودdpi 200و از کپی مدارك با تراکم dpi 100صورت سیاه و سفید و از اصل مدارك با تراکم 

و بعد از آن 1338شناسنامه، پشت و روي کارت ملی، عکس پرسنلی، نمونه امضا، تصویر کارت پایان خدمت سربازي یا معافیت براي افراد مشمول متولد -1•
آخرین مدارك تحصیلی براي مقاطع مختلف طبق آیین نامه که برابر اصل شده باشد-2•

•- کارکنان وسوابق تجربی براي اثبات حضور فرد در شرکت و نیز سمت وي مانند روزنامه هاي رسمی براي اثبات سابقه حضور مدیر عامل، اعضاي هیات مدیره3
)سال اخیر که برابراصل شده باشد15امتیازآور در پست هاي مدیریتی در 

حکم بازنشستگی براي افراد بازنشسته4•
•- احکام اداري براي مدیران و کارکنان امتیازآور شرکتهاي غیرخصوصی 5
•- دشباقراردادهاي همکاري شرکت با افراد بازنشسته که استمرار قرارداد مجددا در تاریخ ارایه مدرك به تایید بازنشسته رسیده و برابر اصل شده 6
•- گواهی تجمعی بیمه تامین اجتماعی یا گواهی سابقه کار مدت دار مرتبط با توجه به سوابق ارائه شده که برابراصل شده باشد 7
گواهی خاتمه همکاري براي کلیه افراد دولتی و عمومی که قبال در آن موسسات شاغل بوده اند8-•



مدارك الصاقی و پیوستهاي الزم در تشخیص صالحیت پیمانکاران7)
پرسنلیپیوستهاي •
نکات حائر اهمیت در مورد پیوست پرسنلی•
گواهی کارها -سوابق بیمه-مدارك تحصیلی-مدارك شناسایی: بهتر است مستندات به این ترتیب الصاق گردد1.

ه تغییر پس از تشخیص صالحیت شخص می تواند نسبت ب.(بروز افراد بایستی از سایت بیمه دریافت و الصاق شود و روي آن رمز ورود درج گرددپرینت بیمه2.
)رمز اقدام نماید

.در صورت لزوم الصاق صفحه توضیحات شناسنامه الزامی است3.

.نمونه امضا هر شخص بایستی کنار یکی از مستندات درج شده باشد4.

درصد و بیشتر سهام، الصاق پرینت بیمه جهت کنترل قانون  منع مداخله 5براي کلیه اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل، کارکنان امتیاز آور، و سهامداران داراي 5.
.کارمندان  الزامی است

.ارائه مستندات واریز حقوق سه ماه اخیر براي افراد بازنشسته امتیاز آور الزامی است6.

.مستندات قطع همکاري براي افرادي که در دستگاههاي مشمول منع مداخله کارمندان دولت  فعالیت نموده اند الزامی است7.

درصد 5کارمندان حتی با استفاده از مرخصی بدون حقوق نیز نمی تواننند در شرکتهاي خصوصی بعنوان مدیرعامل، عضو هیات مدیره و سهامدار بیش از 8.
.باشند

امه، امضاء ندوردر متن گواهی بایستی به تاریخ شروع و پایان همکاري، سمت و نوع فعالیت در شرکت اشاره شده باشد و گواهی صادره داراي شماره و تاریخ ص9.
و مهر شرکت و آدرس و شماره تلفن در سربرگ شرکت باشد

.بیمه بیکاري بعنوان سابقه کار محسوب نمی شود10.
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قراردادهاپیوست •
.تهیه نمایید pdfبراي هر کدام از این قراردادها، از مدارك زیر تصویر بگیرید و سپس از تمام تصویرهاي مدارك هر قرارداد تنها یک فایل در قالب •

- ابالغ و موافقت نامه قرارداد یا پیمان  1
- اضافه یا کسري % 25ابالغ  2
- ابالغ تمدید یا ابالغهاي مشابه  3
- متمم یا الحاقیه هاي قرارداد  4
- التفاوت مورد تایید کارفرما آخرین صورت وضعیت، تعدیل و مابه 5
- مفاصا حساب بیمه پیمان در صورت وجود  6
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قراردادهاپیوست •
نکات حائر اهمیت در مورد پیوست قراردادها•
عی در صورت ابالغ تحویل موقط یا قط–متن قرارداد مستندات کارکرد -ابالغ افزایش قرارداد-ابالغ قرارداد: بهتر است مستندات به این ترتیب الصاق گردد1.

لزوم
رداد را ه هر قرارشدمفاصا حساب بیمه قرارداد ،  نامه تاییدیه کارکرد کارفرما و یا صورتوضعیت هاي معتبر، مندرجات اظهارنامه مالیاتی که مبلغ درآمد اظها•

.نشان دهد بعنوان کارکرد قرارداد محسوب می شود و الصاق هر کدام کافی می باشد
اظر و دیگر امضاء مشاور ، ن. نامه تاییدیه یا صورتوضعیت قرارداد بایستی داراي امضاء باالترین مقام کارفرما یا ذیحساب و مسئول مرتبط مالی کارفرما باشد•

.عناوین مشابه پذیرفته نمی باشد
.براي قراردادهایی که زبان آن  غیر از فارسی است بایستی متن ترجمه شده رسمی الصاق گردد•
د کنسولی  امه تاییز نبراي قراردادهاي خارج از کشور بایستی عالوه بر ترجمه رسمی قرارداد و تاییدیه کارفرما ، نامه تاییدیه سفارت ایران در کشور هدف و نی•

.وزارت امور خارجه نیز الصاق شود
در امضاء وو در صورتی که جدول درآمدهاي پیمانکاري اظهارنامه مالیاتی مالك عملکرد قرارداد قرار گیرد، آن جداول بایستی توسط سرممیز مالیاتی مهر •

.مدارك فیزیکی ارائه گردد
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مدارك ثبتی و شناسایی شرکتپیوست •

:پیوستهاي شرکت شامل
شرکتثبتیاظهارنامهآخرین
شرکتاساسنامهآخرین
روزنامهشاملرسمیهايروزنامه

تغییراتهايروزنامههمهوتاسیسآگهی
عمومیمجمعصورتجلسهآخرین
مالیاتیاظهارنامهآخرین
نامهتعهد(600فرم(
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هاي شرکتپیوست •
نکات حائر اهمیت در مورد پیوست هاي شرکت•
تمانی صفحات آخرین اساسنامه شرکت بایستی برابر اصل شده و الصاق شود•

.ثبت شرکت الصاق شود"شرکت نامه و تقاضا نامه"و براي شرکتهاي مسئولیت محدود  "اظهارنامه ثبتی"براي شرکتهاي سهامی خاص•
نامه براي کاهش حجم فایل الصاقی میتوان قسمتهاي مربوط به شرکت خود را همراه با سربرگ آن روز.(تمامی روزنامه هاي رسمی از زمان تاسیس الصاق شود•

).برش زده و در کنار هم و به ترتیب تاریخ قرار داد
روزنامه ها به ترتیب تاریخ الصاق شود•
.براي بررسی راحت تر و سریع تر بهتر است آگهی مربوط به شرکت در صفحه مربوط عالمت گذاري شود•
.سهم صاحبان سهام است الصاق شود% 100آخرین صورتجلسه مجمع عمومی برابر اصل شده شرکت  که بیانگر •
.صورتهاي مالی الصاق شده بایستی داراي  مهر و امضا حسابرس رسمی باشند•
.را بنویسند وتصویر آن برگ را الصاق نمایند” تازه تاسیس است و هنوز اظهار نامه مالیاتی ندارد “ شرکتهاي تازه تاًسیس روي یک برگ عبارت •
تشخیص صالحیت قبلی قابل استفاده در تشخیص صالحیت 600جدید بایستی تهیه و ارائه گردد و فرم )تعهد نامه(600براي هر تشخیص صالحیت یک فرم •

.بعدي نمی باشد
.الصاقی باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده و داراي شناسه یکتا و رمز تصدیق باشد600فرم •



مدارك فیزیکی تشخیص صالحیت8)
برنامه نامه درخواست شرکت ، مبنی بر تحویل مدارك فیزیکی به عنوان سازمان مدیریت و-1

ریزي استان تهران ، امور مشاوران و پیمانکاران 
100چاپ و امضاي فرم -2
) تکمیل محل امضاي هرفرد دراین فرم الزامی میباشد ( 200چاپ و امضاي فرم -3
300چاپ و امضاي فرم -4
)  درصورت وجود قرارداد ( 400چاپ و امضاي فرم -5
و تنظیم و گواهی آن در دفاتر اسناد رسمی و نیز الصاق) تعهدنامه(600چاپ و امضاء فرم -6

پیوستهاي شرکت 8در ردیف 
عامل از دریافت و تکمیل متن تعهدنامه براي تک تک افراد امتیازآور و هیئت مدیره و مدیر-7

 http://s3.picofile.com/file/8225071984/Disclaimer.pdf.html: طریق لینک
مرکزيدفترتلفنقبضاصل-9

ساجاتسامانهطریقازالکترونیکیپروندهمجددارسالوتکمیلاصالح،-10



نحوه تغییر افراد امتیاز آور 9)

باشد با این براي تغییر افراد امتیاز آور شرکت عینا مطابق فرآیند تشخیص صالحیت می
سمتهایی انتخاب می شود و تنها ق"تغییر افراد"تفاوت که در قسمت نوع تقاضا گزینه 

.از پرونده که وابسته به تغییر نفرات است بهنگام خواهد شد
ابجا بدیهی است از آنجا که تشخیص صالحیت جدید صورت نمی پذیرد و تنها افراد ج

.می شوند، اعتبار گواهینامه صالحیت همان اعتبار گواهینامه قبلی خواهد بود



فرآیند رسیدگی به 10)
تخلفات پیمانکاران



فرآیند ابطال گواهینامه تشخیص صالحیت و مدارك الزم11)

ت مدارك درخواست کتبی ابطال گواهینامه صالحیت شرکت با امضاء صاحب امضاء مجاز شرکت به پیوس-1
:ذیل
اصل گواهینامه صالحیت شرکت: الف
ه اعضاء هیئت صورتجلسه هیئت مدیره شرکت  مبنی بر تصمیم اعضاء به ابطال گواهینامه، با امضاء کلی: ب

مدیره شرکت 
من انجام ارسال پرونده الکترونیک تشخیص صالحیت با انتخاب گزینه درخواست ابطال گواهینامه ض-2

:اقدامات ذیل در سامانه
درج کامنت درخواست ابطال گواهینامه شرکت در قسمت گفتگوها :الف
پیوست هاي پیمانکاران 9در ردیف  ) قسمت الف1بند (الصاق صورتجلسه هیئت مدیره شرکت  : ب
پیوست هاي پیمانکاران مشاوران10در ردیف  ) 1بند (الصاق نامه درخواست ابطال گواهینامه شرکت : پ
ر اسناد پس از بررسی مدارك با اعالم سازمان کلیه اعضاء هیئت مدیره می بایست فرمه ابطال را در دفت-3

رسمی گواهی امضاء و تحویل سازمان نمایند
ده پس از تهیه نامه ابطال گواهینامه توسط استان  و ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور، پرون-4

.الکترونیک تایید  و پس از طی مراحل مربوط  گواهینامه صالحیت شرکت ابطال خواهد شد



ص فرآیند ابطال گواهینامه تشخی10)
صالحیت و مدارك الزم


