
 

 

 

 "ییاجرا یعوامل نظام فن یبندو رتبه تیصالح صیتشخ "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 قانون برنامه  22به استناد ماده  " )ساجات( ییاجرا یعوامل نظام فن یو رتبه بند تیصالح صیتشخ "خدمت خدمت:  فیتعر

 ردازد.پیم (مانکارانیو پ انمشاور) ییاجرا یعوامل نظام فن یبندرتبهو  تیصالح صیاست که به تشخ یو بودجه خدمت

 مانکارانیمشاوران و پ: رندگانیت گخدم یمعرف 

 سامانه ساجات( قیاز طرالکترونیکی): به صورت رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه 

 ر شده و صاد همربوط تیصالح نامهیگواه ییاجرا یعوامل نظام فن یو رتبه بند تیصالح صیپس از تشخ: یدهنحوه گزارش

 .گرددیجهت اطالع عموم منتشر م  https://sajar.mporg.irینشان هبدر سامانه ساجار  جهینت

 مختلف  یکاهایو سند یصنف یهاها ، انجمنخصوصاً  تشکل ،یدر حوزه نظام فن عفنیعوامل ذ شنهادیبا پ: ندیفرا ینیبازب نحوه

 یررسبدر حوزه درون سازمانی  .گرددیابالغ م دییو پس از تا یکشور بررس ییو اجرا یو ضوابط توسط نظام فن ندیاصالح فرا

و  یارشناسنظرات ک یآورپس از جمع ندیفرا یاثربخش شیافزا نیو همچن یآن با الزامات قانون قیاز منظر تطب ندیفرا انهیسال

 .ردیپذیصورت م یاقدامات اصالح فیتعر

 

 هدف-2

با  "ییاجرا یعوامل نظام فن یبندو رتبه تیصالح صیتشخ"است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

و  تیریسازمان مد"مربوطه و در زمان مقرر  توسط  یمناسب و با دانش و آگاه ییدقت باال، سرعت مطلوب، پاسخگو

 .ردیمورد توافق قرار گ " مانکارانیمشاوران و پ" یبرا "استان تهران یزیربرنامه

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

  بر  یزیرو برنامه تیریتوسط سازمان مد مانکارانیمشاور و پ نیمهندس تیصالح صیتشخ) قانون برنامه و بودجه 22ماده

 ( رانیوز أتیمصوب ه نامهنییاساس آ

 یبعد یها، بخشنامه 02/88/8418مورخ  24238/ت31084به شماره  مانکارانیپ تیصالح صیو تشخ یبندنامه طبقهنییآ 

 سازمان برنامه و بودجه کشور  ییو اجرا یدفتر نظام فن یهاآن و دستورالعمل

 آن و  یبعد  یها، بخشنامه24/03/8414مورخ  21342/ت20642نامه شماره نییمشاوران بر اساس آ تیصالح صیتشخ

 سازمان برنامه و بودجه کشور ییو اجرا ینامه دفتر نظام فنوهیش



 

 

  رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 یحاصله به متقاض جینتااعالم و  یو ضوابط جار طیبا شرا قیو تطب تیصالح صیپرونده تشخ یبررس 

 سازمان برنامه و بودجه کشور یهامطابق دستورالعمل یصدور راو  مانکارانیمشاوران و پ یتخلفات انتظام یبررس 

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 یصنف یهاو انجمن تیسا قیاز طر مانکاریمشاور و پ یهاشرکتموثر به  یبخشیآگاه 

 زمان ممکن  نیدر کمتر تیصالح نامهیبا دقت باال، سرعت مطلوب و صدور گواه انیمتقاض تیصالح صیپرونده تشخ یبررس

 نامهنییآ طیدر صورت احراز شرا

 انیمتقاض یکتب اتیانتقادات و شکا شنهادات،یپ یبررس 

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 رعاملیمدو  رهیمد ئتیسهامداران، ه یبرا یقانون اساس 838مقرر در اصل  تیعدم شمول ممنوع  

 رانیسهامداران و مد یبرا یقانون اساس  34مقرر در اصل  تیشمول ممنوع عدم 

 یشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولت عدم 

 تیحصال صیتشخ یکیزیالصاق شده و مدارک ف، مدارک تیصالح صیدرج شده در سامانه تشخ اطالعات تیو واقع صحت 

 ماه از  4آور و ... ظرف  ازینفرات امتسهامداران، ، رهیمد ئتی، همفاد پرونده از جمله قراردادها در رییهرگونه تغ یرساناطالع

 تیصالح صیبه مرجع تشخ رییتغ خیتار

 منتشر شده و اصالح  یهاییو راهنما تیصالح صیتشخ یهاها، بخشنامهطالعات براساس ضوابط، دستورالعملا لیتکم

 یمرجع بررس یسو نواقص اعالم شده از

 و استثناها:  طیشرا- 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 کشور  ییو اجرا یو در صورت لزوم استعالم از دفتر نظام فن ربطیذ تیریموارد اختالف توسط مد یمکاتبه  با سازمان و بررس

 ییو اجرا ینظام فن یبعنوان متول

 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 ماًیت مستقدر سامانه ساجا کیپرداخت الکترون یمنو قیاز طر تیصالح صیتشخ یهاپرونده یو بررس شیپا یکارشناس نهیهز

 :گرددیم زیبه حساب خزانه وار

 الیر 1،000،000 مشاوران 8 هیپا تخصص



 

 

 الیر 6،000،000 مشاوران 2 هیپا تخصص

 الیر 3،000،000 مشاوران 4 هیپا تخصص

 الیر 83،000،000  مانکارانیپ 8 هیپا رشته

 الیر 82،000،000 مانکارانیپ 2 هیپا رشته

 الیر 1،000،000  مانکارانیپ 4 هیپا رشته

 الیر 6،000،000  مانکارانیپ 3 هیپا رشته

 الیر 3،000،000  مانکارانیپ 3 هیپا رشته

 

 دعملکر دوره-6

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حیهالاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 

 توافقنامه خاتمه-7

 اعالم مهخاتمه توافقنا موضوع قبلی اطالع با ،گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان رئیس تشخیص به چنانچه

 .گرددمی

 

 

 عالءالدین ازوجی

 رئیس سازمان


