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ارائه 
دهنده 

ت
خدم

 
 ریزی استان تهرانبرنامهمدیریت و سازمان  نام دستگاه اجرایی:

 سازمان برنامه و بودجه کشور نام دستگاه مادر:
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ت
ت خدم

صا
مشخ

 

 (مانکارانی)مشاوران و پ ییاجرا یعوامل نظام فن یبندو رتبه تیصالح صیتشخ شرح خدمت

 نوع خدمت 
    خدمت به شهروندان (G2C) 
    خدمت به کسب و کار(G2B) 
    دولتیهای خدمت به دیگردستگاه(G2G) 

نوع
 

مخاطبین
 

 پیمانکاران حقوقی و حقیقی، مشاوران حقوقی

 تصدی گری         حاکمیتی     ماهیت خدمت 

 روستایی     شهری     استانی     منطقه ای     ملی      سطح خدمت

 صدور مجوزسایر:   رویداد مرتبط با:

 نحوه آغاز خدمت
       تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص رخداد رویدادی مشخص 

    تشخیص دستگاه     ...  :سایر 

مدارک الزم برای 
 انجام خدمت

 یمال یهاشامل: اظهارنامه مالیاتی و صورت یاطالعات مال-2های رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی، شرکت اعم از : اظهارنامه ثبتی، اساسنامه، روزنامه یمدارک ثبت هیکل-1
 ییمدارک شناسا-4مشاور(، 8 یال 1و فرم  یمانکاریپ 600یال100مندرج در سامانه ساجات)فرم  تیصالح صیتشخ یهایهاتعهدنامه شرکت و تعهدنامه افراد،  فرم-3شرکت،

شرکت  یاطالعات قراردادها-5،یو سوابق کار مهیمدارک تحصیلی، ب فه،ینظام وظ تیوضع شناسنامه، کارت ملی، عکس پرسنلی، نمونه امضاء، کارت ریاشخاص شامل: تصو
های قرارداد، آخرین صورت وضعیت، تعدیل و مابه های مشابه، متمم یا الحاقیهابالغ تمدید یا ابالغ ی،% اضافه یا کسر 25نامه قرارداد یا پیمان، ابالغ شامل: ابالغ و موافقت

 مشاور یهاشرکت یبرا یبانیو پشت یتیریمستندات مربوط به امکانات مد-6د کارفرما، مفاصا حساب بیمه پیمان در صورت وجود،التفاوت مورد تایی

قوانین و مقررات 
 باالدستی

نامه نییآ(، رانیوز أتیمصوب ه نامهنییبر اساس آ یزیرو برنامه تیریتوسط سازمان مد مانکارانیمشاور و پ نیمهندس تیصالح صیقانون برنامه و بودجه )تشخ 22ماده 
سازمان برنامه  ییو اجرا یدفتر نظام فن یهاآن و دستورالعمل یبعد یها، بخشنامه 02/11/1381مورخ  23251ت/48013به شماره  مانکارانیپ تیصالح صیو تشخ یبندطبقه

 ییو اجرا یدفتر نظام فن نامهوهیآن و ش یبعد  یها، بخشنامه23/04/1383مورخ  28437ت/20637نامه شماره نییمشاوران بر اساس آ تیصالح صیتشخ، و بودجه کشور
 سازمان برنامه و بودجه کشور
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ت
ت خدم

جزییا
 

آمار تعداد خدمت 
 گیرندگان

 سال         فصل       در:       ماه                   یمانکاریپ تیصالح نامهیگواه 1000حدود 

 سال         فصل       در:       ماه               خدمات مشاوره تیصالح نامهیگواه 150 حدود

 سال         فصل      در:       ماه       مانکاریپ یقیاشخاص حق تیصالح نامهیگواه20 حدود

 زمان متوسط مدت
 خدمت: ارایه

ظرف  کیپرونده الکترون دییو تا یمدارک توسط متقاض لیدر صورت تکم وابسته است. یمدارک توسط متقاض لیکامال به مدت زمان تکم یهر متقاض یمدت ارائه خدمت برا
 .صادر خواهد شد تیصالح نامهیروز گواه 20

 تواتر
 :سال اعتبار دارند 4های صادره متغیر است، اما گواهینامه بسته به درخواست متقاضیان

   بار در:         یک حداقلیکبار برای همیشه       ماه          فصل  سال         4 سال 

 تعدادبار مراجعه
 حضوری

 مگر در صورت لزوم ارائه اصل مدارک باشدینم یبه مراجعه حضور ازنی 

هزینه ارایه 
خدمت)ریال( به 

 *خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

  77/1105 میلیون ریال 8 :مشاوران 1 هیتخصص پا
  77/1105 میلیون ریال 6: مشاوران 2 هیپا تخصص
  77/1105 میلیون ریال 4: مشاوران 3 هیپا تخصص

  77/1105  میلیون ریال 14: مانکارانیپ 1 هیپا رشته
  77/1105 ریال میلیون 12: مانکارانیپ 2 هیپا رشته
  77/1105 الیر ونیلیم 8: مانکارانیپ 3 هیپا رشته
  77/1105 الیر ونیلیم  6: مانکارانیپ 4 هیپا رشته
  77/1105  الیر ونیلیم 4: مانکارانیپ 5 هیپا رشته
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ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 sajat.mporg.ir: یا بخشی از آنس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه آدر

 ساجات سامانه  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

ت
الع رسانی خدم

در مرحله اط
 

   الکترونیکی 
 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                          پست الکترونیک    پستیارسال 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 

     سایر: شبکه دولت 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح
 

    جهت احراز اصالت فرد 
  جهت احراز اصالت مدرک 
    مناسبنبود زیرساخت ارتباطی 
   :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 

   شهرستانی 

ت
ت خدم

در مرحله درخواس
 

   الکترونیکی 
 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                            پست الکترونیک ارسال پستی 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 

      :سایر 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح
 

    جهت احراز اصالت فرد 
  جهت احراز اصالت مدرک 
   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب 
   :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 



ت
مرحله تولید خدم

 

)فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با 
دیگر دستگاه ها (*

 

   الکترونیکی 
 

     مانند درگاه دستگاه(      ینترنتیا( 

     مانند ا ینترانتیا(ایدستگاه  یداخل نترانتی ERP) ) 
     کیپست الکترون                

     ریسا  : 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 
مراجعه 

ی
ضور

ح
 

 لزوم ارائه اصل مدارک
ت

درمرحله ارائه خدم
    الکترونیکی 

 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                            پست الکترونیک ارسال پستی 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 

     ریسا  : 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح
 

    جهت احراز اصالت فرد 
  جهت احراز اصالت مدرک 
   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب 
   :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 
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ت با سایر 
سامانهارتباط خدم

ها 
ی( 

العات
ی اط

)بانکها

دردستگاه
 

 فیلدهای موردتبادل نام سامانه های دیگر

 استعالم غیر الکترونیکی استعالم الکترونیکی

ط
برخ

 o
n

lin

e
دسته 
ی -

)ا
B

atc

h)
 

- - 
 

   

- - 
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ارتباط

 
ت

خدم
با 

 
سایر

 
دستگاه

ی دیگر
ها

 نام دستگاه دیگر 
نام سامانه های 

 دستگاه دیگر
 فیلدهای موردتبادل

مبلغ )درصورت 
 پرداخت هزینه(

 الکترونیکیاستعالم 

ط :، استعالم توسطاست غیرالکترونیکی اگراستعالم
برخ

 o
n

li

n
e

دسته 
ی -

)ا
B

at

ch
) 

سازمان برنامه و 
 بودجه کشور

 قراردادها یمل گاهیپا
 یاقراردادهاطالعات
 ییاجرایهادستگاه

   گانیرا
  دستگاه 
 کننده مراجعه 

 امور مالیاتی سازمان
 رایگان مالیاتی اظهارنامه 

  
    دستگاه 
   کننده مراجعه 

کل ثبت  اداره 
 شرکت ها

 رایگان های رسمیآگهی 
  

    دستگاه 
   کننده مراجعه 

 مدارک تحصیلی پاداک وزارت علوم  
 رایگان

  
    دستگاه 

 مراجعه کننده   

 سوابق بیمه افراد  تامین اجتماعی
 رایگان

  
    دستگاه 

 مراجعه کننده   
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ت
ی خدم

عناوین فرایندها
 

     

 توسط متقاضی یرانیا لیمیا کیساخت -1

 یتوسط متقاض رمز اول افتینامه در سامانه ساجات و در ثبت-2

 یتوسط متقاض فرم ثبت نام به سازمان برنامه و بودجه کشور یپست ارسال-3

 توسط نظام فنی و اجرایی کشور  لیمیا قیاز طر یرمز دوم به شرکت متقاض صیو تخص یبررس-4

 یتوسط متقاض مدارک مطابق ضوابط لیو تکم یافتیبه سامانه با رمز در ورود-5

 یتوسط متقاض شده به سازمان لیتکم کیپرونده الکترون ارسال-6

 یورود یپرونده ها عیتوز-7

 یبه شرکت متقاض یشرکت و اعالم نواقص احتمال کیپرونده الکترون یبررس-8

 نواقص پرونده استخراج-9

 در صورت کامل بودن مستندات و مدارک کیپرونده الکترون دییتا-10

 ینواقص به شرکت متقاض اعالم-11

 یتوسط متقاض وارسال مجدد به سازمان کیپرونده الکترون لیتکم-12

 یبه شرکت متقاض یکیزیارسال مدارک ف امیپ ارسال-13

 یبه سازمان توسط متقاض یکیزیمدارک ف ارسال-14

 تهیمجدد و کنترل مضاعف توسط کارشناس کم یبررس-15

 گروه سیمجدد و کنترل مضاعف توسط رئ یبررس-16

 به کارشناس پرونده ینواقص احتمال اعالم-17

 در صورت کامل بودن مستندات و مدارک کیپرونده الکترون دییتا-18

 ینظام فن  ریتوسط مد کیپرونده الکترون دییو تا یبررس-19

 سازمان سیتوسط رئ  کیپرونده الکترون دییو تا یبررس-20

 نامهیگواه چاپ-21

 نامهیگواه یامضا-22

 کشور ییو اجرا یدفتر نظام فن یدر سامانه ساجات و ارسال برا تیصالح نامهیاطالعات گواه درج-23

 نامهیگواه یپست ارسال-24

 درج  مشخصات شرکت در سامانه ساجار دییو درصورت تاکشور  ییو اجرا یتوسط دفتر نظام فن کیپرونده الکترون یبررس-25

 کشور ییو اجرا یتوسط نظام فن یجهت رفع نواقص احتمالبه استان  یشرکت متقاض کیو عودت پرونده الکترون یبررس-26

 :فرم کننده تکمیل خانوادگی ونام نام
 مجتبی زمانیان

 :تلفن
4- 22901250 

 :الکترونیک پست

fani@thmporg.ir 

 :واحدمربوط
 امور مشاوران و پیمانکارانگروه 

 


