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1- Uها شركت ي  حقوق ت  ا ماهي ط ب تب ر ئل م سا نم را دا سهام   و 

، تمامي 29/1/88هـ مورخ 39271/ت16169 با توجه به اينكه آيين نامه مصوب هيأت وزيران به شماره  .١-١
اشخاص حقوقي را موظف به دريافت شناسه ملي اشخاص حقوقي نموده است، بنابراين تمامي اشخاص 

  حقوقي متقاضي دريافت گواهينامه صالحيت مشاوره مي بايست داراي شناسه ملي مذكور باشند.

نانچه در فرآيند تشخيص صالحيت يك شركت مشاور (يا پيمانكار) مشخص شود كه يكي از سهامداران چ .٢-١
، در شركت "% سهام مي باشد33% سهام يا بيشتر از 33كه داراي "حقيقي يا حقوقي آن شركت 

ديگري(مشاور و پيمانكار) نيز داراي همين وضعيت  باشد و يا اينكه داراي هيأت مديره مشترك با آن 
  .)  نمايش داده ميشودwww.sajar.mporg.irدر سيستم ساجار (  اين موضوعشركت   باشد،

 درصد سهام آن شركت با نام بوده و مشخصات 51بمنظور تعيين نوع شركت مشاور، بايد حداقل   .٣-١
 سهامداران ارائه شود.

در شركت متقاضي تشخيص صالحيت سهام ممتاز داشته باشد بايد در گواهينامه  اگر موسسه يا شركتي .۴-١
 صادره جمله زير درج گردد:

 "موسسه/شركت .........در اين شركت سهام ممتاز دارد"                                          
هنگام تكميل بخش سهامداري در سيستم ساجات ضروري است كليه سهامداران حقوقي(اعم از خصوصي  .۵-١

 و غير خصوصي) معرفي گردند:

سهامداران حقوقي غيرخصوصي از طريق ليستي كه در ساجات پيش بيني شده است قابل  .1-4-1
 انتخاب و معرفي هستند

كليه سهامداران حقوقي خصوصي ملزم به ثبت نام در ساجات ميباشند تا قابل شناسائي  .1-4-2
 بوده و امكان معرفي آنان بعنوان سهامدار حقوقي براي متقاضي فراهم گردد 

سهامداران حقوقي خصوصي با شرايط زير عالوه بر ثبت نام ملزم هستند كه پرونده الكترونيكي سهامداري  .۶-١
 را نيز تكميل نمايند :

  سهامداران حقوقي خصوصي كه در هيات مديره نماينده دارند .1-6.1

 سهامداران حقوقي خصوصي كه ده درصد يا بيشتر سهام دارند .1-6.2

 درصد باشند، ورود اطالعات سهامداران 50چنانچه مجموع سهامداران حقوقي بيش از  .1-6.3
 درصد) تا تعيين نوع مالكيت شركت(تعيين 10حقوقي (حتي سهامداراني با سهام كمتر از 

  درصد سهام) الزامي است50تكليف بيش از 

در خصوص سهامداران حقوقي خارجي، ثبت نام در ساجات و تشكيل پرونده الكترونيكي سهامداري  .٧-١
ضروري است.ليكن در پرونده الكترونيكي الصاق تصوير مدرك شناسايي شركت خارجي در محل ساير 

 پيوستهاي شركت كفايت ميكند و نياز به الصاق مدارك پرسنل افراد خارجي در قسمت پيوست افراد نيست.
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بوده و يا درصد سهم) آنها زياد 5در مورد شركتهايي كه تعداد سهامداران حقيقي جزء (سهامداران زير  .٨-١
، درج اطالعات سهامداري كليه سهامداران جزء ضرورت ندارد. سهامداران جزء، قابل شناسايي نباشند

مشخصات يك نفر از سهامداران بعنوان نماينده ساير سهامداران جزء در سيستم درج گردد و در بخش 
تعداد سهام فرد ياد شده، مجموع سهام سهامداران جزء وارد گردد و مستندات ليست سهامداران جزء  در 

 پيوست الصاق گردد.

% سهامداران تشكيل 90با حضور حداقل ، % 5 بدليل عدم حضور سهامدار پايين كهصورت جلسات مجمع   .٩-١
و امضاء شود، قابل پذيرش مي باشد. 

 
 

 
2- Uعامل ر  دي ره و م دي ت م ا هيا ط ب تب ر ئل م سا  م

رشته تحصيلي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل غير امتيازآور شركت هاي مشاور بايد حداقل در گروه  .١-٢
 آيين نامه 2تخصصي مربوط به يكي از تخصص هاي مورد درخواست شركت (مطابق جدول شماره 

تشخيص صالحيت مشاوران) پيش بيني شده باشد (به استثناء شركت هايي كه در تركيب اعضاي هيأت 
 آيين نامه تشخيص صالحيت 9مديره غيرامتيازآور خود، مايل به استفاده از مفاد تبصره يك بند ب ماده 

 مشاوران باشند).

    : در مورد تخصصهاي مشترك، مدرك اعضاي هيات مديره و مديرعامل غير امتيازآور بايستي 1تبصره                  

تحصيلي مورد قبول تخصصهاي مورد تقاضا باشد  از رشته هاي

چنانچه در تركيب اعضاي هيات مديره شركتهايي كه در دوره قبل تشخيص صالحيت  :2تبصره  

حضور دارند كه مدارك آنها با مفاد اين بند تناسب ندارد ليكن با مدارك عنوان شده در   شده اند، افرادي 
 ساير گروهها متناسب است، به شرط استمرار حضور، منعي براي حضور در هيات مديره 2جدول شماره 

 شركت متقاضي ندارند.

مدير عامل حتي در صورت غير امتيازآور بودن بايستي امتياز سرگروهي را در تخصص مرتبط با مدرك  .٢-٢
تحصيلي اش و متناسب با باالترين پايه درخواستي شركت كسب نمايد. ولي در اين حالت نيازي به داشتن 

 شرط سابقه طراحي ندارد. 

در خصوص موضوع پذيرفتن معافيت تحصيلي افراد، در تشخيص صالحيت شركت هاي مشاور (و يا  .٣-٢
پيمانكار)، اين موضوع صرفاً براي اعضاي هيأت مديره شركت مشروط بر اينكه اين افراد در راستاي 

استفاده از اين امتياز، تحصيالت خود را در دوره قانوني مقرر طي نمايند بالمانع مي باشد (البته در صورتي 
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كه شرايط و وضعيت فرد در شركت، با ساير ضوابط و مقررات مربوط از جمله آيين نامه ها و 
 دستورالعمل هاي تشخيص صالحيت مغايرتي نداشته باشد).

 طبق مقررات وزارت علوم، دوره قانوني مذكور؛ براي مقطع فوق ديپلم (صرفاً مورد استفاده در تشخيص " .۴-٢
 سال پس از شروع دوره ليسانس، 5 سال، براي مقطع ليسانس حداكثر 5/2صالحيت پيمانكاري) حداكثر 

 سال پس از 4 سال پس از اخذ مدرك ليسانس و براي مقطع دكترا 5/2براي مقطع فوق ليسانس حداكثر 
 "اخذ مدرك فوق ليسانس مقرر شده است

از آنجا كه مديرعامل هر شركت مشاوره اي تمام وقت است، مدير عامل شركت مشاور نميتواند مديرعامل  .۵-٢
شركت مشاور يا پيمانكار ديگر باشد.همچنين نميتواند در شركت ديگر امتيازآور باشد ليكن مجاز است عضو 

 غير امتياز آور در هيات مديره شركت مشاور يا پيمانكار ديگر باشد

 افراد امتياز آور نميتوانند در شركت مشاور يا پيمانكار ديگري بعنوان مدير عامل يا فرد امتيازآور باشند ولي  .۶-٢
 .ميتوانند بعنوان هيات مديره غير امتياز آور درساير شركتها فعاليت نمايند

 "كليه كاركنان دولت(شاغل در دستگاه هاي و شركتهاي دولتي) و نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول   .٧-٢
 مي باشند. لذا حتي با استفاده از مرخصي بدون حقوق نيز نمي توانند "قانون منع مداخله كارمندان دولت ...

 درصد باشند.  حضور 5در شركتهاي خصوصي بعنوان مديرعامل، عضو هيات مديره و سهامدار بيش از 
كاركنان دولتي بعنوان نماينده سهامدار حقوقي دولتي در هيات مديره شركتهاي مشاور و پيمانكار منع 

 قانوني ندارد.

، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت ميباشند و نميتوانند "در حالت اشتغال"جانبازان با وضعيت  .٨-٢
 سهامدار پنج درصد و باالتر و يا عضو هيات مديره شركتهاي مشاور خصوصي باشند.

 بند ب 6مدرك حسابداري و حسابرسي از تخصصهاي مرتبط با امور اقتصادي بوده و لذا به استناد جزء  .٩-٢
  آئين  نامه، حضور يك فرد با مدرك حسابرسي يا حسابداري در هيات مديره مجاز ميباشد.9ماده 

اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي حق حضور در هيات مديره و يا فعاليت بعنوان مديرعامل را در  .١٠-٢
شركتهاي مشاوره اي ندارند و ميزان حداكثر سهام مجاز آنان نيز بر اساس قانون منع مداخله كاركنان دولت 

  درصد ميباشد5كمتر از 

 منعي براي حضور در هيات مديره و يا  و ساير دانشگاههاي غير دولتي،اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد .١١-٢
 ندارند. ليكن تنها در صورتي ميتوانند بعنوان فرد امتيازآور يا سهام شركتها پنج درصد مالكيت بيش از

مدير گروه . الزم به ذكر است كه مديرعامل فعاليت نمايند كه سمت اجرائي در دانشگاه آزاد نداشته باشند
 براي اعضاي هيات علمي، سمت اجرايي محسوب نميشود

  متقاضي صالحيت شركت خدمت درمديرعامل، مأمور بهپرسنل امتيازآور و يا افرادي كه به صورت  .١٢-٢
كه نماينده سهامدار حقوقي  هيأت مديره اعضايمي شوند بايستي حكم مأموريت را ارايه نمايند ولي 

 . حكم مأموريت ندارند ارائه نيازي بهميباشند
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درخصوص نحوه استفاده از افراد غير ايراني (خصوصي) متقاضي تشخيص صالحيت (پيمانكاري يا  .١٣-٢
مشاوره اي) بعنوان اعضاي هيأت مديره امتيازآور يا غيرامتيازآور، با توجه به اينكه در حال حاضر اين موضوع 

در سامانه جامع هوشمند تشخيص صالحيت (ساجات) پيش بيني نشده است، بنابراين امكان استفاده از 
اينگونه افراد ميسر نمي باشد. بديهي است در صورت اتخاذ تصميمات مقتضي، در زمان خود اطالع رساني 

 الزم صورت خواهد گرفت.

 
 

 

3- U شاوره تيمهاي م ن  ود تكميل ب ا  ط ب تب ر ئل م سا م
 حذف گرديده است لذا ساير "بصورت مشترك" در تشخيص صالحيت خدمات مشاوره اي، اولويت سوم  .١-٣

 افراد فني نيز بايد تمام وقت باشند. 

اعضاي هيات علمي در صورت داشتن پستهاي اجرايي در دانشگاهها امكان حضور در شركتهاي مشاوره اي  .٢-٣
مدير گروه براي اعضاي هيات علمي، سمت اجرايي . الزم به ذكر است كه بعنوان فرد امتيازآور را ندارند 

 محسوب نميشود
استفاده از افراد هيات علمي بعنوان فرد امتيازآور در شركتهايي مجاز است كه در استان دانشگاه محل  .٣-٣

 خدمت فرد ياد شده به ثبت رسيده باشند. 

 مربوط به اين رشته جايگزيني اولويتهاي باال  2در رشته نقشه برداري زميني بر اساس زير نويس جدول  .۴-٣
 بجاي اولويتهاي پائين به دفعات بالمانع است

 آئين نامه، شركتهاي متقاضي صالحيت در گروه نفت وگاز بجز 3-1 زير نويس جدول شماره 5در مورد بند  .۵-٣

، در صورتيكه در بين افراد فني الزامي تخصص مربوط،افرادي با رشته هاي تحصيلي " اكتشاف و استخراج"
مهندسي برق  يا مهندسي برق-ابزار دقيق نداشته باشند، بايد يك نفر را بعنوان ساير افراد فني امتيازآور ، 

. فرد معرفي شده بايد داراي پنج سال فارغ التحصيل يكي از رشته هاي تحصيلي فوق الذكر معرفي كنند
 زير نويس ميباشد. الزم به توضيح 6سابقه  مفيد باشد. اين فرد، عالوه بر فرد اضافي مورد اشاره در بند 

(گروه نفت وگاز) آئين  نامه استثنا 2است با توجه به اينكه تخصص مقاوم سازي در زيرنويس جدول شماره 
  آن نيز نميگردد.3-1 زيرنويس جدول شماره 5شده است، بنابراين مشمول بند 

) در گروه نفت و گاز، الكترونيك، برق قدرت، 1 ـ 3منظور از رشته برق صرفاً در زيرنويس جدول ( .۶-٣
الكتروتكنيك و كنترل و ابزار دقيق مي باشد. 
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 )مبني بر عدم تكرار GIS در گروه نفت وگاز و گروه تخصصهاي مشترك(تخصص 2زير نويس جدول   .٧-٣
رشته يا گرايش به اين مفهوم است كه رشته تكراري با گرايشهاي متفاوت مشكلي ندارد و فقط رشته 

 تكراري با گرايش همسان ممنوع است.

 فعاليت شركتهاي مهندسي و مشاوره اي در نظام فني و اجرايي كشور، شركتهاي تداومبمنظور اطمينان از  .٨-٣
متقاضي تشخيص صالحيت موظفند حداقل نيمي از افراد امتيازآور خود را از افراد غير بازنشسته و تمام 

وقت استفاده نمايند. استفاده از اعضاي هيات علمي و بازنشسته براي باقيمانده افراد امتيازآور بالمانع است. 
 استفاده از كاركنان امتيازآوري كه در شركت متقاضي بازنشسته شده باشند محدوديتي ندارد. 

 چنانچه اعضاي هيات  علمي و بازنشستگاني كه بعنوان افراد امتيازآور معرفي شده اند، مديرعامل يا تبصره:

 باشند، جزء نفرات تمام وقت و غيربازنشسته محسوب ميشوند.  درصد5عضو هيات مديره يا سهامدار باالي 
 درصد يا باالتر، دارا بودن 5نظر به محدوديت اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي در دارا بودن سهام 

  سوابق كار افراد امتيازآور  درصد براي آنان قابل قبول مي باشد. الزم بذكر است5 تا 4سهام در محدوده 
بازنشسته با سنوات كامل فقط در صورتي قابل بررسي خواهد بود كه نامبرده پيش از بازنشستگي نيز سوابق 

 .مرتبط و قابل قبول داشته باشد

 
 

4- Uزآور م ا امتي د  را ف ا ز  ا امتي ا  ط ب تب ر ئل م سا
۴-١. U ز آور ا د امتي را ف ي ا صيل ح ت شته  ت و ر صيال ح ت

 صادره توسط موسسات آموزش عالي با مجوز وزارت علوم ، تحقيقات  و باالترمدارك تحصيلي ليسانس .4-1-1
و فنآوري كه در مدرك تحصيلي آن تاييديه وزارت علوم وجود دارد( مهر و يا آرم) و دانشجويان آنها از 
طريق كنكور سراسري وارد اين موسسات شده اند و يا  مدرك آنها براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر 

از طريق كنكور سراسري (سازمان سنجش) قابل قبول است، بعنوان مدرك قابل قبول در تشخيص 
 صالحيت مشاوران قابل استفاده است.

آئين نامه شركت دارندگان " تحت عنوان16/5/1392 مورخ 71785/2بر اساس بخشنامه شماره  .4-1-2
، دارندگان  مدارك تحصيلي معادل و غير "مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع باالتر

 رسمي صرفا در دو حالت قابل پذيرش ميباشد:

و در صورت عدم ذكر مجوز دوره در متن مدرك تحصيلي، ارائه  ، ارائه مدرك قبولي در آزمون جامعالف-
نامه تائيد دوره از وزارت علوم 

 ب-ارائه نامه تائيديه وزارت علوم مبني بر مجاز بودن حضور در آزمون ورودي مقاطع باالتر
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گواهي موقت عام صادره دانشگاهها(مورد تائيد وزارت علوم)  بعنوان مستد مدرك تحصيلي قابل قبول  .4-1-3
 است

 آيين نامه تشخيص صالحيت مشاوران، رشته تحصيلي اقتصاد 2در مواردي كه در جدول شماره  .4-1-4
  استفاده شود."اقتصاد (تمام گرايش ها)" ذكر شده باشد، بايد به عنوان "بدون گرايش"

 آيين نامه تشخص صالحيت مشاوران، رشته تحصيلي مهندسي 2در مواردي كه در جدول شماره  .4-1-5
  استفاده شود" عمران–مهندسي عمران" ذكر شده باشد، بايد به عنوان "بدون گرايش"عمران 

 آيين نامه تشخيص صالحيت مشاوران، رشته مهندسي مكانيك 2در مواردي كه در جدول شماره  .4-1-6
  در نظر گرفته شود."تمام گرايش ها" ذكر شده باشد، بعنوان مهندسي مكانيك "بدون گرايش"

 آيين نامه تشخيص صالحيت مشاوران، رشته مهندسي كامپيوتر 2در مواردي كه در جدول شماره  .4-1-7

مهندسي كامپيوتر- " و " نرم افزار–مهندسي كامپيوتر " ذكر شده باشد، بعنوان "بدون گرايش"
  در نظر گرفته شود."سخت افزار

 آيين نامه تشخيص صالحيت مشاوران، رشته هاي تحصيلي 2در موارديكه در جدول شماره  .4-1-8
تمام "زمين شناسي و مهندسي صنايع، بدون گرايش قيد شده باشد، بعنوان زمين شناسي

 قابل استفاده مي باشد. اما در مواردي كه در "تمام گرايش ها" و مهندسي صنايع "گرايش ها
جداول آيين نامه در مورد رشته تحصيلي گرايش خاصي ذكر شده باشد، صرفاً رشته تحصيلي با 

 همان گرايش قابل قبول است

 آيين نامه تشخيص صالحيت مشاوران رشته  هاي تحصيلي مهندسي 2در مواردي كه در جدول  .4-1-9
كشاورزي، و مهندسي شيمي بدون گرايش ذكر گرديده است، كليه گرايشات اين رشته ها قابل 

 قبول است

 دبيري رشته هاي تحصيلي مختلف، در تشخيص صالحيت مشاوره اي قابل استفاده نمي باشد .4-1-10

با رشته تحصيلي ايراني برابر "معادل"مدارك خارجي كه در برگه ارزشيابي وزارت علوم به لفظ .4-1-11
 سازي مي شود، لفظ معادل به معناي برابر بودن است و اشكالي ندارد.

 دو رشتهمدارك قديمي بدون گرايش نظير مهندسي مكانيك و برق در كليه گرايشهاي اين  .4-1-12
.(بشرطي كه براي مدارك بدون گرايش اولويت مستقلي تعريف نشده باشد)  مورد قبول ميباشد

براساس استعالم بعمل آمده از امور دانش آموختگان وزارت علوم و دانشگاه فردوسي مشهد،  .4-1-13
رشته تحصيلي جغرافياي انساني با گرايش هاي شهري و روستايي صرفاً در مقطع كارشناسي ارشد 

 قابل "برنامه ريزي روستايي" و "برنامه ريزي شهري"به ترتيب بعنوان رشته هاي تحصيلي 
 استفاده مي باشد.
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 در تشخيص "شهرسازي"رشته تحصيلي عمران ملي- تأسيسات شهري و روستايي به عنوان  .4-1-14
 صالحيت مشاوره اي (و يا پيمانكاري) قابل استفاده مي باشد.

رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري ميتواند بعنوان برنامه ريزي شهري و منطقه اي در تخصص  .4-1-15
 شهرسازي مورد استفاده قرار گيرد

 مدرك تحصيلي ليسانس آمايش به عنوان شهرسازي قابل قبول مي باشد. .4-1-16

 مدرك تحصيلي عمران(شهرسازي) به عنوان شهرسازي قابل قبول است. .4-1-17

 به عنوان مدرك تحصيلي علوم 1354مدرك تحصيلي روابط عمومي و امور اجتماعي سال  .4-1-18
 اجتماعي (براي هيات مديره قابل قبول مي باشد)قبل قبول مي باشد.

مدرك تحصيلي جغرافياي طبيعي ـ ژئومورفولوژي به عنوان مدرك تحصيلي جغرافياي  .4-1-19
طبيعي اقليم شناسي يا هيدرواقليم براي تخصص مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي فضايي 

 قابل پذيرش نمي باشد.

 مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد رشته شيمي فيزيك به عنوان مدرك تحصيلي شيمي در  .4-1-20
تخصص مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي فضايي قابل قبول مي باشد. 

مدرك تحصيلي برنامه ريزي ناحيه اي بعنوان آمايش قابل پذيرش مي باشد.  .4-1-21

 مدرك تحصيلي آباداني روستا بعنوان عمران روستايي قابل پذيرش ميباشد. .4-1-22

 مدرك تحصيلي اقتصاد اجتماعي وحقوق كار بعنوان اقتصاد قابل قبول است .4-1-23
درك تحصيلي كارشناسي ارشد اقتصاد سنجي و اقتصاد رياضي در انگلستان به عنوان مدرك  .4-1-24

 تحصيلي اقتصاد قابل قبول مي باشد.

 به 1353مدرك تحصيلي ليسانس اقتصاد مدرسه عالي علوم اقتصادي و اجتماعي سال بابلسر  .4-1-25
عنوان مدرك تحصيلي اقتصاد قابل قبول است. 

 مدرك تحصيلي اقتصاد امور دارايي به عنوان اقتصاد قابل قبول است. .4-1-26

مدرك تحصيلي ليسانس در اقتصاد آب و آبرساني(مهندسي عملي) به عنوان مدرك تحصيلي  .4-1-27
 اقتصاد مي باشد.

 مدرك تحصيلي اقتصاد بازرگاني نمي تواند به عنوان اقتصاد مهندسي و اقتصاد انرژي قرار گيرد. .4-1-28

ليسانس بازرگاني مدرسه عالي بازرگاني تهران و مدرسه عالي بازرگاني رشت به عنوان ليسانس  .4-1-29
اقتصاد بازرگاني قابل قبول است. 

رشته تحصيلي عمران ملي و برنامه ريزي منطقه اي(يا عمران ملي و برنامه ريزي) و عمران ملي  .4-1-30

( مشابه عنوان مندرج در مدرك "اقتصاد" و يا"برنامه ريزي"واقتصاد صرفاً حسب مورد بعنوان
 تحصيلي) قابل استفاده مي باشد
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 وزارت علوم) به عنوان   – حسابداري (مدرسه عالي بازرگاني–كارشناسي رشته بازرگاني  .4-1-31
. "اقتصاد بازرگاني"

كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي و سياست اقتصادي (مدرك خارجي است) بعنوان  .4-1-32
. "برنامه ريزي و تحليل سيستم هاي اقتصادي"

 براي اعضاي هيات مديره 60از مدرك تحصيلي ليسانس رشته بازرگاني مربوط به قبل از سال  .4-1-33
 آئين  نامه تشخيص صالحيت مشاوران، ميتوان 9غير امتيازآور، به استناد مفاد تبصره يك بند ماده 

 بعنوان رشته تحصيلي اقتصاد استفاده نمود

- پلي تكنيك تهران) و 59مدارك تحصيلي فوق ليسانس مهندسي مكانيك- طراحي (سال  .4-1-34
 هنرسراي عالي وزارت علوم) بعنوان 50ليسانس مهندسي مكانيك- ماشين هاي احتراقي (سال 

  در تشخيص صالحيت خدمات مشاوره (و پيمانكاري) قابل استفاده مي باشد."مهندسي مكانيك"

 هوا فضا (دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي –كارشناسي رشته مهندسي مكانيك  .4-1-35
شريف) و كارشناسي ارشد رشته مهندسي هوافضا (دانشكده مهندسي هوافضا دانشگاه صنعتي 

. "مهندسي مكانيك"اميركبير) به عنوان 

 ."مكانيك"كارشناسي رشته ماشين سازي- توليد بعنوان  .4-1-36

 به عنوان مدرك 1340-49مدرك تحصيلي در شعبه الكترومكانيك رشته صنايع مكانيك سال  .4-1-37
 تحصيلي الكترومكانيك قابل قبول است.

  ) به عنوان مكانيك قابل قبول است.1352مدرك تحصيلي توليد (سال  .4-1-38

مدرك تحصيلي مهندسي مكانيك كشتي سازي به عنوان مكانيك جامدات و مكانيك سياالت  .4-1-39
 قابل قبول مي باشد.

 مدرك تحصيلي مهندسي مكانيك (ماشين هاي حرارتي) به عنوان مدرك تحصيلي مهندسي  .4-1-40
مكانيك جامدات قابل پذيرش مي باشد. 

 به عنوان مدرك 1352 مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ديزل الكترونيك (مكانيك) سال  .4-1-41
تحصيلي مكانيك قابل قبول مي باشد. 

 به عنوان مكانيك قابل قبول 1350مدرك تحصيلي ماشين سازي طراحي و گرافيك سال  .4-1-42
مي باشد. 

مدرك تحصيلي ليسانس مكانيك شاخه ساخت و توليد به عنوان مدرك تحصيلي مكانيك  .4-1-43
 جامدات قابل قبول مي باشد.

مهندسي عملي مكانيك بعنوان مهندسي مكانيك قابل پذيرش است.  .4-1-44
 مدرك تحصيلي مكانيك نيروگاه  بعنوان مكانيك قابل قبول ميباشد .4-1-45
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 مدرك تحصيلي مكانيك سياالت به عنوان تأسيسات قابل قبول مي باشد. .4-1-46

 مدرك تحصيلي مهندسي دريايي به عنوان مدرك تحصيلي كشتي سازي قابل قبول مي باشد. .4-1-47

يا الكترومكانيك و بعنوان مكانيك -رشته صنايع مكانيك مدرك تحصيلي الكترومكانيك .4-1-48
  قابل پذيرش مي باشد.يا الكترومكانيك برقبعنوان الكترومكانيك-رشته برق 

 كارشناسي ارشد آموزش مهندسي مكانيك در مشاور قابل قبول نمي باشد. .4-1-49
مدارك تحصيلي ليسانس رشته مهندسي كشاورزي گرايش گياه پزشكي و ليسانس مهندسي  .4-1-50

كشاورزي گرايش حفاظت گياهان در تخصصهاي گروه كشاورزي بجز تخصص شيالت و آبزيان، 
با توجه به گذراندن اغلب واحدهاي اصلي مهندسي كشاورزي عمومي(نظير: آب و خاك و دفع 

 آفات و ماشين آالت و...) بعنوان مهندسي كشاورزي عمومي قابل استفاده است

مهندسي "رشته تحصيلي مهندسي كشاورزي عمومي (قديم) مي تواند بعنوان گرايش هاي  .4-1-51

 استفاده شود وليكن عكس موضوع امكان پذير نمي باشد. "كشاورزي
مدرك تحصيلي ليسانس مهندسي شيالت - محيط زيست و ليسانس مهندسي منابع طبيعي -  .4-1-52

محيط زيست بعنوان محيط زيست در تمام تخصصهايي كه اين رشته تحصيلي داراي ضريب 
 اولويت ميباشد قابل استفاده است

مدرك تحصيلي فوق ليسانس رشته علوم گياهي گرايش اكولوژي گياهي (و يا اكولوژي  .4-1-53
  قابل استفاده مي باشد."اكولوژي"جانوري) بعنوان 

رشته تحصيلي كشاورزي در تخصصهاي مشترك شامل كليه گرايشهاي مهندسي كشاورزي  .4-1-54
 ميباشد

 مدرك تحصيلي علوم زراعي برابر مدرك تحصيلي زراعت مي باشد. .4-1-55

 مدرك تحصيلي مهندسي زراعي به عنوان مدرك تحصيلي آبياري قابل قبول مي باشد. .4-1-56

 كه با عنوان دانشنامه مهندسي كشاورزي اعطاء 1351مدرك رشته تحصيلي محيط زيست سال  .4-1-57
 شده است بعنوان محيط زيست، كشاورزي و كشاورزي عمومي قابل قبول است.

دارندگان مدرك تحصيلي منابع طبيعي در گروه مهندسي آب و گروه مطالعات كشاورزي  .4-1-58
 مي توانند به عنوان عضو هيأت مديره پذيرفته شوند.

 مدرك تحصيلي پروش طيور بعنوان دامپروري قابل قبول ميباشد .4-1-59

 ي قابل پذيرش ميباشدرمدرك تحصيلي علوم دامي بعنوان دامپرو .4-1-60
 قابل استفاده نمي "كشاورزي عمومي"رشته تحصيلي مهندسي عملي جنگل و مرتع بعنوان  .4-1-61

 باشد.
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كارشناسي ارشد رشته فناوري فرآيند پايدار زيست محيطي (مدرك خارجي است) به عنوان  .4-1-62
 . "محيط زيست"

رشته عمران محيط زيست  در گروههاي صنعت، شهرسازي و معماري  ، مهندسي آب، انرژي و  .4-1-63
تخصصهاي تاسيسات برق و مكانيك، واحدهاي پااليشگاه نفت و گاز و صنايع پتروشيمي، 

 كانه آرائي و فرآوري مواد  بجاي محيط زيست قابل استفاده است، 

مدرك تحصيلي فوق ليسانس مديريت و آموزش محيط زيست در صورتيكه ليسانس وي محيط  .4-1-64
 زيست باشد مي تواند به عنوان محيط زيست پذيرفته شود.

 آب و فاضالب به عنوان مدرك –مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست  .4-1-65
 تحصيلي محيط زيست قابل قبول مي باشد.

درك تحصيلي زيست شناسي بعنوان مدرك محيط زيست يا منابع طبيعي قابل قبول نيست. م .4-1-66
با توجه به اظهار نظر وزارت علوم "كارشناس ارشد رشته مهندسي محيط (مدرك خارجي است)  .4-1-67

، بنابراين "كه اين رشته تحصيلي را بعنوان مهندسي عمران گرايش محيط تأييد نموده است
 مورد تأييد مي باشد. "مهندسي عمران"بعنوان

 ، در تشخيص صالحيت 57 قبل از سال "سازه" و "راه و ساختمان"رشته هاي تحصيلي  .4-1-68
 مشاوره اي بجاي يكديگر قابل استفاده مي باشد.

 رشته تحصيلي مهندسي عمران و مهندسي راه وساختمان يكسان است. .4-1-69

مدرك تحصيلي دبير فني ساختمان دانشگاه مازندران به عنوان مهندسي ساختمان قابل قبول  .4-1-70
 مي باشد.

مدارك كارشناسي ارشد مهندسي ساختمان و ترافيك به عنوان مهندسي راه و ساختمان قابل  .4-1-71
 قبول است.

مهندسي عملي ساختمان سازي به عنوان مدرك تحصيلي ساختمان در تخصص ساختمانهاي  .4-1-72
 مسكوني و آموزشي قابل قبول مي باشد 

 مدرك تحصيلي مهندسي تكنولوژي عمران-عمران بعنوان عمران- عمران قابل قبول ميباشد .4-1-73

مدرك تحصيلي ساختمان از هنرسراي عالي به عنوان ساختمان در تخصص ساختمان هاي  .4-1-74
 مسكوني و آموزشي قابل قبول است.

 مدرك تحصيلي مهندسي سيويل به عنوان راه و ساختمان قابل قبول است. .4-1-75

مدرك تحصيلي رشته راه و امور ترافيك ( مهندسي عملي ) به عنوان مدرك تحصيلي حمل و  .4-1-76
 نقل و ترافيك قابل قبول مي باشد.
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بهره داري (ترافيك و حمل و نقل) بعنوان مهندسي راه آهن قابل و مدرك تحصيلي خط و ابنيه  .4-1-77
 قبول نمي باشد.

مدرك تحصيلي راهسازي از دانشكده تكنولوژي به عنوان راه و ساختمان در تخصص راه قابل  .4-1-78
 قبول است.

 مدرك تحصيلي آب و فاضالب به عنوان عمران آب قابل قبول ميباشد. .4-1-79

مدرك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مهندسي آب- آبهاي زيرزميني دانشگاه جامع علمي  .4-1-80
 كاربردي به عنوان مدرك تحصيلي منابع آب قابل قبول مي باشد.

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در مهندسي عمران (توزيع سرعت در رودخانه) از كانادا به  .4-1-81
عنوان مدرك تحصيلي مهندسي رودخانه قابل پذيرش مي باشد. 

 مدرك تحصيلي كارهاي آبي به عنوان مدرك عمران آب قابل قبول مي باشد. .4-1-82
 مدرك تحصيلي عمران آب در تخصص نقشه برداري قابل قبول نيست. .4-1-83

 در گروه راه و مدرك تحصيلي راه سازي و پل سازي به عنوان مدرك تحصيلي راه و ساختمان .4-1-84
  قابل پذيرش استترابري

 (مدارك قبل از 1348مدرك تحصيلي معادل ليسانس فني در رشته مهندسي نقشه برداري سال  .4-1-85
انقالب) به عنوان مدرك تحصيلي ليسانس نقشه برداري قابل قبول مي باشد. 

دكتراي رشته مهندسي نقشه برداري جغرافيايي- ژئوگراف (مدرك خارجي است) بعنوان  .4-1-86
 ."مهندسي نقشه برداري (ژئودزي)"

 (مدارك قبل از 1348مدرك تحصيلي معادل ليسانس فني در رشته مهندسي نقشه برداري سال  .4-1-87
انقالب) به عنوان مدرك تحصيلي ليسانس نقشه برداري قابل قبول مي باشد. 

 ."برق"رشته تحصيلي الكتروتكنيك بعنوان .4-1-88

رشته تحصيلي مهندسي برق كنترل و ابزار دقيق يكسان بوده و امكان استفاده از آنها به جاي  .4-1-89
 هم فراهم است

 بعنوان 60مدرك تحصيلي ليسانس برق الكتروتكنيك و ليسانس مهندسي برق قبل از سال  .4-1-90
 آئين نامه 2مهندسي برق قدرت قابل استفاده است(توضيح آنكه در مواردي كه در جدول شماره

تشخيص صالحيت مشاوران رشته تحصيلي مهندس برق بدون گرايش قيد شده باشد، بايد 
  تلقي گردد"مهندس برق-قدرت"بعنوان 

مدرك تحصيلي برق(جريان ضعيف) پلي تكنيك، بعنوان مدرك تحصيلي الكترونيك قابل قبول  .4-1-91
 مي باشد.

 مدرك تحصيلي مهندسي ارتباط رشته عمومي به عنوان مخابرات قابل قبول است. .4-1-92
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) به عنوان مهندسي 1355 مدرك تحصيلي مهندسي الكترونيك هواپيمايي سال (سال  .4-1-93
الكترونيك قابل قبول است. 

 مدرك تحصيلي برق (ماشين هاي برق) به عنوان برق قدرت قابل قبول است.  .4-1-94
 مدرك تحصيلي ارتباط رشته عمومي مهندسي ارتباط به عنوان مهندسي مخابرات قابل قبول  .4-1-95

 مي باشد.

مدرك تحصيلي ليسانس در تكنولوژي (تكنولوژي مهندسي الكترونيك) به عنوان الكترونيك  .4-1-96
 قابل قبول مي باشد.

مدرك تحصيلي ليسانس رشته آموزش فني برق، دبيري برق بوده و براي مشاوره قابل قبول  .4-1-97
 نمي باشد.

مدرك تحصيلي مهندسي وسيستم با گرايش الكترونيك ديجيتال بعنوان الكترونيك قابل قبول  .4-1-98
 است

 ."رياضي"رشته تحصيلي رياضيات عملي و تحقيق در عمليات بعنوان .4-1-99

  برابر با مهندسي كامپيوتر سخت  افزار و يا مهندسي كامپيوتر نرم افزار مي باشد.ITمهندسي  .4-1-100

 مدرك تحصيلي فوق ليسانس علم كامپيوتر از انگلستان به عنوان رياضي در كامپيوتر قابل قبول  .4-1-101
مي باشد. 

) به عنوان مدرك تحصيلي مهندسي 1358مدرك تحصيلي كاربرد كامپيوتر آناليز سيستم(سال  .4-1-102
 . كامپيوتر قابل قبول مي باشد

) بعنوان مديريت اداري قابل 53مدرك تحصيلي مقطع ليسانس رشته اداره امور دولتي (سال  .4-1-103
 استفاده مي باشد.

 رشته تحصيلي مهندسي مواد و مهندسي متالوژي يكسان است. .4-1-104

 مدرك تحصيلي كارشناسي كنترل فرآيند شيميايي به عنوان مهندسي شيمي قابل قبول است. .4-1-105

 مدرك تحصيلي دكتري كريستالوگرافي به عنوان مدرك تحصيلي متالوژي مي باشد. .4-1-106

رشته كارشناسي مهندسي كنترل فرآيندهاي شيميايي به عنوان مهندسي شيمي- فرآيند قابل  .4-1-107
 قبول است.

رشته تحصيلي اكتشاف و استخراج دانشكده نفت آبادان بعنوان رشته تحصيلي مهندسي نفت  .4-1-108
 قابل قبول ميباشد

مدرك تحصيلي ذوب فلزات و مدلسازي- هنر سراي عالي به عنوان مدرك تحصيلي متالوژي  .4-1-109
 قابل قبول است.
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مدرك تحصيلي مهندسي شيمي صنعتي(الك و رنگ) بعنوان مهندسي شيمي قابل قبول  .4-1-110
 مي باشد.

مدرك تحصيلي مهندسي شيمي- مخازن هيدروكربوري بعنوان مهندسي شيمي و مهندسي  .4-1-111
 مخازن قابل قبول است.

مدرك تحصيلي مهندسي شيمي صنايع غذايي در گروه نفت بعنوان مهندسي شيمي قابل  .4-1-112
 پذيرش نميباشد

رشته مهندسي صنعتي كه توسط وزارت علوم ارزشيابي شده باشد و از دانشكده مديريت يا  .4-1-113
 صنايع اخذ شده باشد بجاي مهندسي صنايع قابل استفاده است

كارشناسي رشته مهندسي صنايع- توليد صنعتي (دوره آموزش هاي آزاد دانشگاه كردستان) قابل  .4-1-114
 استفاده نمي باشد.

 مدرك تحصيلي توليد صنعتي به عنوان صنايع قابل قبول مي باشد. .4-1-115

 مدرك تحصيلي تكنولوژي صنعتي و آموزش صنعتي به عنوان صنايع قابل قبول است. .4-1-116

 مدرك تحصيلي فيزيك براي اعضاء هيأت مديره گروه نفت و گاز قابل پذيرش مي باشد.  .4-1-117
 مدرك تحصيلي زمين شناسي تكنونيك به عنوان زمين شناسي قابل پذيرش مي باشد.  .4-1-118
 مدرك تحصيلي زمين شناسي اقتصادي به عنوان زمين شناسي قابل پذيرش مي باشد.  .4-1-119
 به عنوان مدرك 1358مدرك تحصيلي خدمات بازرگاني و اداري بانك ها و حسابداري سال  .4-1-120

تحصيلي مديريت بازرگاني قابل قبول مي باشد. 

 كه به دريافت درجه فوق ليسانس علوم 1350مدرك تحصيلي رشته مهندسي بهسازي سال  .4-1-121
  به عنوان مدرك تحصيلي بهداشت محيط قابل قبول مي باشد.(M.S.P.H)بهداشتي 

رشته تحصيلي بهداشت عمومي و بهداشت حرفه اي بعنوان مدرك تحصيلي رشته بهداشت  .4-1-122
 محيط قابل پذيرش نميباشد

 مدرك تحصيلي دكتري سيكل سوم رشته ژئولوژي ديناميك از دانشگاه پاريس (فرانسه) به  .4-1-123
 عنوان مدرك تحصيلي ژئوفيزيك قابل قبول مي باشد.

 ليكن نمايدمدرك تحصيلي علوم در تخصص نقشه برداري ميتواند بعنوان مدير عامل فعاليت  .4-1-124
 بعنوان فرد امتياز آور نميتواند معرفي گردد

 آئين 9مدرك تحصيلي تحقيق در عمليات(مهندسي ومديريت سيستمها) بر اساس تبصره ماده  .4-1-125
 نامه ميتواند در هيات مديره عضويت داشته باشد

طبق استعالم بعمل آمده از وزارت علوم، رشته هاي تحصيلي طراحي صنعتي و هنرهاي تجسمي  .4-1-126

 شد قابل استفاده نمي با"معماري داخلي"بعنوان 
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مدرك تحصيلي مهندسي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبكه بعنوان مهندسي  .4-1-127
 عمران-  آب قابل قبول است.

 مدرك تحصيلي مهندسي صنايع- ايمني صنعتي بعنوان ايمني قابل قبول است. .4-1-128

 مدرك تحصيلي برق- شبكه هاي انتقال وتوزيع در تخصصهاي انتقال وتوزيع قابل قبول است .4-1-129

 مهندسي اقتصاد بعنوان مهندسي صنايع قابل قبول است. .4-1-130
 

۴-٢. Uز آورس امتيا د  را ف ا قه كاري  ب  ا
سوابق كاري ارائه شده توسط افراد امتيازآور بايد متكي به اسناد بيمه باشد. در اين صورت مدت  .4-2-1

 از شركت مشاور يا پيمانكار، كه هماهنگ با اسناد بيمه "تمام وقت"سابقه كار ارائه شده 
باشد(يعني شركت ارائه كننده گواهي بيمه فرد گواهي شونده را در مدت مورد گواهي پرداخته 

 (با اعمال ضرايب و رعايت ساير ضوابط مربوط) محاسبه ميشود. UتماماUًباشد باشد)، 
اسناد بيمه در  مدت گواهي سابقه كار ارائه شده از يك شركت مشاور يا پيمانكار كه مستند به  : 1تبصره

 (با اعمال ضرايب و رعايت Uحداكثر بصورت يك چهارمUشركت گواهي كننده سابقه كار نباشد ، 
ساير ضوابط مربوط) محاسبه ميشود. گواهي ارائه شده بايد داراي تاريخ شروع كار، خاتمه كار، 

فهرست پروژه ها(حسب مورد)، و سمت فرد در پروژه هاي موضوع گواهي باشد. 
در تعداد دو تخصص (بطور   "براي بار اول": در رابطه با شركتهاي متقاضي صالحيت پايه سه 2بصرهت

همزمان يا در دو مقطع مختلف)، براي اثبات سابقه كار حداكثر تا دو سال ، قرارداد كاري با 
شركت فوق الذكر (بدون ارايه سابقه بيمه در اين شركت) كفايت مي نمايد. وليكن در صورت 

درخواست پايه سه در سومين تخصص (و بيشتر) و يا گواهي بيش از دو سال سابقه كار در شركت 
ست. يعني در رابطه متقاضي ، ارائه مستندات بيمه اي براي كليه سابقه تمام افراد امتيازآور الزامي ا

 با مستندات مورد نياز براي اثبات تجربه پرسنل، مشابه ساير شركتهاي متقاضي عمل خواهد شد.

در شركت  چنانچه اعضاي هيات مديره بعنوان افراد امتيازآور معرفي گردند، سوابق كار آنان : 3تبصره

جاري نيز نيازمند بيمه ميباشد ليكن ارائه بيمه براي نيمي از مدتي كه اين افراد عضو هيات مديره 
بوده اند كفايت ميكند و ساير سوابق اعم از فعاليت در شركتهاي ديگر يا شركت فعلي (خارج از 

عضويت در هيات مديره) بايستي بطور كامل مستند به بيمه باشد. 
بمنظور تسهيل در ارائه بيمه تجمعي افراد امتيازآور، شركتهاي متقاضي ميتوانند در صورتيكه  .4-2-2

سوابق بيمه اي افراد امتيازآوراز طريق سايت سازمان تامين اجتماعي قابل دريافت باشد، اين 
سوابق را دريافت كرده و پس از مهر وامضاي مديرعامل شركت متقاضي بعنوان مستد بيمه 

تجمعي ارائه دهند 
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نحوه محاسبه تجربه افراد بازنشسته پس از بازنشستگي با توجه به فقدان  مدارك بيمه،  بر  .4-2-3
اساس قرارداد فرد با شركت و گواهي اشتغالي كه مشتمل بر پروژه هاي مورد همكاري باشد  

سوابق كار افراد امتيازآور بازنشسته با سنوات كامل فقط در  . الزم بذكر استمحاسبه ميگردد
صورتي قابل بررسي خواهد بود كه نامبرده پيش از بازنشستگي نيز سوابق مرتبط و قابل قبول 

 .داشته باشد

تجربه اساتيد دانشگاه در شركتهاي مشاوره  اي يا پيمانكاري با توجه به اينكه بيمه اين افراد  .4-2-4
توسط دانشگاه پرداخت ميگردد بر اساس قرارداد فرد با شركت و گواهي اشتغالي كه مشتمل بر 

 پروژه هاي مورد همكاري باشد  بطور كامل محاسبه ميگردد 

كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي انجام شده توسط اساتيد دانشگاهها كه به تأييد معاونت پژوهشي  .4-2-5
 بعنوان "مشروط بر مرتبط بودن موضوع با تخصص مورد تقاضا"دانشگاه مربوطه رسيده باشد 

 قابل " طبق ضوابط و مقررات مربوط"تجربه كاري فرد (اعم از سابقه كار طراحي و تجميعي)
محاسبه مي باشد. چنانچه اينگونه كارها در مراكز يا مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي انجام شده 

 موافقت قطعي وزارت ارائهتأييد انجام كار توسط مركز يا مؤسسه  مربوطه، ضرورت باشد، ضمن 
(يا حسب مورد از وزارت بهداشت، درمان و انجام فعاليتهاي پژوهشي   باعلوم، تحقيقات و فناوري

 نيز الزامي است. آن مركز يا مؤسسه ) توسطآموزش پزشكي

 با توجه به اينكه تدريس اساتيد دانشگاهها، ماهيتاً در زمره خدمات مشاوره قرار نمي گيرد،  .4-2-6
بنابراين بعنوان تجربه كاري فرد در تخصص مورد تقاضا قابل محاسبه نمي باشد. به استثناء سابقه 
تدريس مقطع دكترا كه بدليل اينكه مي توان همانند سابقه پژوهشي و تحقيقاتي تلقي نمود، بايد 

البته با ارايه فهرست تزهاي پژوهشي و تحقيقاتي ارزيابي شده "بعنوان سابقه كار طراحي فرد 

  منظور نمود"مرتبط با تخصص مورد درخواست مشاور

در محاسه سابقه طراحي يا سابقه مطالعاتي (در تخصصهائي كه ماهيت طراحي ندارند) ارائه  .4-2-7
گواهي معتبر سابقه كار از شركتهاي مشاوره اي( كه در  زمينه تخصص گواهي شده داراي 

گواهينامه صالحيت باشند) يا از دستگاههاي دولتي فعال در امور عمراني  با ذكر سمت فرد 
 گواهي شونده، و عنوان پروژه هائي كه فرد در آنها فعاليت داشته است ضروري است.

در مواردي كه شركت مادر بصورت متمركز اقدام به پرداخت بيمه پرسنل شركتهاي زير  .4-2-8
مجموعه خود مي نمايد، سابقه بيمه تجمعي افراد امتياز آوري كه بيمه آنها توسط شركت مادر( 

  درصد شركت زير مجموعه)پرداخت گرديده است قابل قبول ميباشد.50داراي مالكيت بيش از 
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معرفي افرادي كه از شركتهاي دولتي يا شركتهاي هلدينگ به شركت زيرمجموعه مامور  .4-2-9
شده اند، بعنوان افراد امتيازآور، در صورتيكه مدت ماندگاري در شركت مقصد بر اساس مدارك 

 مثبته بيش از يكسال باشد بالمانع است 

ابقه كاري كه افراد امتيازآور در زمينه تخصص نقشه برداري زميني ارائه ميكنند در س .4-2-10
تخصص هاي نقشه برداري زميني- فتوگرامتري و نقشه برداري زميني - هيدروگرافي و نقشه 

. ليكن براي دريافت تخصص  قابل محاسبه است0.8برداري زميني- ميكرو ژئودزي با ضريب 
  حداقل نيمي از سوابق فرد بايد در تخصص مورد درخواست باشد3تك ظرفيتي پايه 

در رابطه با سابقه كاري افراد به عنوان مدير پروژه در مواردي كه نياز به مدارك مثبته باشد نامه  .4-2-11
كارفرما در مورد مدير پروژه بودن شخص مربوطه در پروژه ذيربط الزامي است ضمن آنكه سابقه 

 مديريت پروژه در پنج سال اول سابقه كاري افراد امتيازآور قابل پذيرش نميباشد.

 فرد ياد شده به شركتي منسوب ، پرداخت شودشركت خصوصيدر صورتيكه بيمه افراد از دو  .4-2-12
نمايد. در صورتيكه شركت ذيحق طي نامه اي عدم ميخواهد شد كه حق بيمه باالتري پرداخت 

فعاليت فرد ياد شده را گواهي نمايد شركت ديگر(پرداخت كننده حق بيمه كمتر) ميتواند از فرد ياد 
 شده بعنوان امتيازآور استفاده نمايد.

 
 

 
5- Uشاور هاي م شركت ه كاري  جرب ت ز  امتيا ا  ط ب تب ر ئل م سا  م

۵-١. U ن و وا رداموضوع"عن را ص"د ق ابل قبول در هر تخ   ص ق

نانچه عنوان و موضوع كلي و شرح خدمات قراردادي بصورت روشن و مشخص در حيطه چ .5-1-1
 آئين نامه تشخيص 10شرح خدمات يكي از تخصصهاي خدمات مشاوره اي موضوع جدول

صالحيت مشاوران قرارداشته باشد، ميتوان كليه امتياز آن قرارداد را به تخصص مذكور اختصاص 
داد و ضرورتي به جداسازي قسمتهائي كه بطور مستقيم به تخصص مورد درخواست مربوطند 

 نميباشد.

در مواردي كه عنوان و موضوع قرارداد بطور صريح در حيطه تخصص خاصي قرار ندارد(بر  .5-1-2
 آئين نامه) مراجعه به شرح خدمات و جداسازي بخشهاي مرتبط با تقاضاي مورد 10اساس جدول 

 درخواست(به كمك مدارك مثبته) بالمانع است

براي اخذ رتبه در هر تخصص شركتهاي متقاضي بايستي قراردادهايي با عنوان و موضوع مرتبط  .5-1-3
با آن تخصص ارائه نمايند . لذا در حالت كلي شركتهاي متقاضي مجاز نيستند از طريق جداسازي 
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 مرتبط است براي اخذ رتبه "الف"بخشهايي از قراردادهاي كه موضوع آنها صراحتا به تخصص 
  اقدام نمايند "ب"در تخصص 

: در مواقعي كه شركت در اخذ تخصص جديد پس از ارائه قراردادهاي مستقل در رابطه با 1تبصره   
 درصد از تجربه مورد نياز)مواجه 30تخصص مورد درخواستي با كسر امتياز تجربه كاري (تا سقف 

باشد، مجاز خواهد بود كه اين كسري را با استفاده از تجربه كاريهاي تفكيك شده از ساير 
 قراردادها(بشرط مرتبط بودن) تامين نمايد. 

تجربه درصد  100: تخصص سازه و تاسيسات برق و مكانيك از اين قاعده مستثني بوده و 2تبصره   
 كاري الزم براي ارتقاء در اين تخصصها قابل تفكيك از ساير قرارداهاست.

درصد تخصص سازه در قراردادهاي ساختماني و راهسازي، بدين شرح  مورد تاييد است:   .5-1-4
 30 درصد، طراحي ساختمان هاي مختلف تا 70 درصد، طراحي پل و تونل تا 90طراحي سيلو تا 

درصد بر حسب نوع ساختمان و ارتفاع آن( بخش سازه ساختمان مسكوني زير هفت طبقه قابل 
 محاسبه نميباشد)

در گروه مهندسي آب، مالك انتساب قراردادهاي انتقال آب به تخصصهاي شبكه آبياري و  .5-1-5
زهكشي و تاسيسات آب و فاضالب، نوع مصرف آب ميباشد و مصارف كشاورزي در حيطه 

تخصص شبكه آبياري وزهكشي و مصارف آب شرب در حيطه تخصص تاسيسات آب و فاضالب 
 ارزيابي ميگردد. 

قراردادهاي نقشه برداري زميني يا هيدروگرافي يا فتوگرامتري يا ميكروژئودزي هر يك در  .5-1-6
 قرارداد هيدروگرافي يا فتوگرامتري يا ميكروژئودزيليكن در تخصص خود قابل محاسبه است 

بخش زميني مربوطه ميتواند بدون تفكيك در تخصص مربوطه (هيدروگرافي،فتوگرافي، 
ميكروژئودزي) لحاظ شود. در موارد داراي ابهام در خصوص شرح خدمات هيدروگرافي تائيد 

 سازمان نقشه برداري مالك عمل خواهد بود.

 درصد از قراردادهاي ساختماني قابل تفكيك و استفاده در تخصص تاسيسات برق و 20حداكثر  .5-1-7
 مكانيك ميباشد

صفر منظور ، شدهارزش فني قراردادهاي شركت در گذشته كه به دليل موانع قانوني ابطال  .5-1-8
 ميگردد.

 درصورت ارائه گزارش دستگاه اجرايي درخصوص نحوه عملكرد مشاور در پروژه ها، در صورت  .5-1-9
اعالم نارضايتي دستگاه از انجام خدمات مشاوره، امتياز آن پروژه براي شركت محاسبه نمي گردد. 

 پروژه هاي گروه گشت و بازرسي (تعادل بخشي) و آماربرداري براي خدمات مشاوره در گروه  .5-1-10
 مهندسي آب قابل قبول نمي باشد و امتيازي در تشخيص صالحيت مشاور نخواهد داشت.
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تجربه كاري شركت در بخش برق و ابزار دقيق بعنوان تجربه قابل قبول در تخصص اتوماسيون  .5-1-11
صنعتي است ليكن در صورتيكه اين تجربه بهمراه ساير بخشهاي ديگر نظير بخش مكانيكال و 

سيويل در يك قرارداد ارائه شود مجموع تجربه بعنوان تجربه قابل قبول در تخصص مربوطه 
(مثال پااليشگاه يا صنعت موضوع قرارداد)مورد پذيرش خواهد بود. در صورت درخواست شركت 

  درصد از تجربه صرفاً برق و ابزار دقيق در تخصص مربوطه قابل پذيرش ميباشد.  30حداكثر 

 هكتار) جزء تخصص 1000فعاليتهاي آبياري وزهكشي در مزارع كوچك و زمينهاي محدود(زير  .5-1-12
 درصد قابل تخصيص به شبكه 30كشاورزي محسوب ميشود. در صورت نياز به تفكيك حداكثر 

 هكتار) حسب شرح خدمات بخش شبكه 1000خواهد بود. در دشتها و زمينهاي وسيع(باالي 
 درصد قابل تخصيص 30فرعي جزء تخصص آبياري وزهكشي محسوب ميگردد و در صورت نياز 

 به كشاورزي خواهد بود.

 .منظور ميگردد حداكثر ده درصد پروژه هاي مسكن مهر امتياز قراردادهاي .5-1-13

در پروژه هاي مربوط به طرحهاي تفصيلي شهرها، حق الزحمه پرسنل دفاتر مشاوره فني مقيم در  .5-1-14
 ستادهاي كارفرمائي بعنوان نظارت كارگاهي منظور ميشود

 در تخصص خطوط انتقال نفت وگاز بعنوان CNGطراحي و نظارت بر احداث ايستگاههاي  .5-1-15
 نظارت كارگاهي محسوب ميشود.

 
 

۵-٢. U د ردا را ش ق ر ذي پ راي  ي مورد قبول ب ت مال دا ستن  م

 در تجربه كاري شركتهاي " دست اول قابل قبول "مستندات مالي كه در رابطه با قراردادهاي  .5-2-1
 مشاور بايستي اخذ شود (عالوه بر متن قرارداد و پيوست هاي ضروري آن)بشرح زير است:

 منعقد شده باشد: براي خاتمه يافته ها، ارايه مفاصا UدولتيUدر مورد قراردادهايي كه با دستگاههاي  •
يا نامه تأييد از كارفرما و براي كارهاي و   و يا مفاصا حساب ماليات بر ارزش افزودهحساب بيمه

  نامه تأييد از كارفرما كفايت مي نمايد.ئهدر دست اجراء، ارا

 منعقد شده باشد: براي خاتمه يافته ها، ارايه UغيردولتيUدر مورد قراردادهايي كه با كارفرماهاي  •
 براي كارهاي دردست اجرا، بايد  يا مفاصا حساب ماليات بر ارزش افزوده ومفاصا حساب بيمه و

 از بيمه تأمين اجتماعي استعالم شود.

بديهي است در تمامي مستندات ذكر شده، بايد چارچوب و محتواي قرارداد اعم از: نام     
موضوع كار و شماره و تاريخ قرارداد، مبلغ حق الزحمه دريافتي و تاريخ  كارفرما و نام مشاور، 

 شروع و خاتمه قرارداد مشخص شده باشد.
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 در تجربه كاري "دست دوم قابل قبول"مستندات مالي كه بايد در رابطه با قراردادهاي  .5-2-2
 شركتهاي مشاوره اي اخذ شود(عالوه بر متن قرارداد و پيوستهاي ضروري آن) عبارتند از:

در مواردي كه  قرارداد اصلي با دستگاههاي دولتي منعقد و خاتمه يافته است، ارائه برابر  •
يا تاييديه كارفرما   يا مفاصا حساب ماليات بر ارزش افزوده وواصل مفاصا حساب بيمه 

 اصلي كه تفكيك پرداخت ميان مشاور اصلي و مشاور دست دوم را مشخص كرده باشد

در مواردي كه  قرارداد اصلي با دستگاههاي دولتي منعقد و در حال اجرا است.ارائه نامه  •
تائيديه كارفرما اصلي كه تفكيك پرداخت ميان مشاور اصلي و مشاور دست دوم را 

 مشخص كرده باشد و يا از بيمه استعالم گردد. 

در مورد قراردادهايي كه با دستگاههاي غيردولتي منعقد و خاتمه يافته است، ارائه برابر اصل  •
  يا مفاصا حساب ماليات بر ارزش افزوده الزامي است. ومفاصا حساب بيمه

در مورد قراردادهايي كه با دستگاههاي غيردولتي منعقد و در حال اجرا است، از بيمه  •
 استعالم گردد. 

بديهي است در تمامي مستندات ذكر شده، بايد چارچوب و محتواي قرارداد اعم از: نام كارفرما و نام      
پيمانكار، موضوع كار و شماره و تاريخ قرارداد، مبلغ  اوليه پيمان و مدت پيمان ، مشخص شده باشد. 

 منعقد شده باشند تنها مستد مالي قابل قبول 90 در مورد قراردادهاي دست دومي كه پس از سال تبصره:   

مي باشد.  يا مفاصا حساب ماليات بر ارزش افزوده مفاصا حساب بيمه و

امتياز هر قرارداد ، فقط و فقط براي يك شركت مشاوره اي محاسبه مي شود. در مورد  .5-2-3
قراردادهايي كه بخشي از آن بصورت دسته دوم به مشاوران ديگر ارجاع شود ، امتياز قرارداد 

متناسب با حجم كار انجام شده بر اساس مستنداتي كه ارائه ميگردد، بين مشاور اول ودوم تقسيم 
 ميشود.

تاييديه هاي كارفرماهاي دولتي در صورتي معتبر خواهند بود كه به امضاي يكي از مسئولين  .5-2-4
 زير در دستگاه اجرايي كارفرما رسيده باشد:

 مديرعامل شركتهاي دولتي يا باالترين مقام كارفرمايي دستگاه اجرايي •

 معاون مالي دستگاه اجرايي يا مدير كل دفتر امور مالي يا ذيحساب •

 معاون فني دستگاه اجرايي يا مدير كل دفتر امور فني مرتبط  •

مجري طرحي كه موافتنامه عمراني با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي امضا كرده  •
 قانون محاسبات عمومي به وي 53باشد و يا مجري طرحي كه اختيارات بر اساس ماده  

 ستتفويض شده باشد .در اين حالت ارائه كپي نامه حكم مجري طرح ضروري ا
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در مورد قراردادهاي داراي طبقه بندي، ضرورتي براي قراردادن مستندات آنها در سايت ساجات  .5-2-5
نبوده و پس از بررسي ساير موارد، اين قراردادها با استفاده از متن اصلي در حضور نماينده 

 متقاضي، توسط كارشناس پرونده و رئيس گروه (يا  معاون دفتر)ارزيابي ميگردند

  در مورد مدارك مربوط به صدور خدمات فني و مهندسي، وجود مهر برجسته سفارتخانه مبني  .5-2-6
 بر اصالت كاغذ و نيز مهر برجسته كنسولگري مبني بر تأييد مهر سفارتخانه ضروري است.

در صورتيكه دو شركت مستقل مشاور در يكديگر ادغام گردند و شركت واحدي را تشكيل دهند،  .5-2-7
شركت جديد مجاز خواهد بود از تجربه كاري شركتهاي ادغام شده در تشخيص صالحيت استفاده 

 نمايد.

 در صورتيكه خدمات همياري فني و يا مهندسي كارگاهي عالوه بر خدمات مهندسي، شامل  .5-2-8
ساير خدمات نظير كنترل پروژه، خدمات قراردادي و هزينه اي، مهندسي كاال، پشتيباني و 

 %  كل حق الزحمه قابل محاسبه خواهد بود.30هماهنگي باشد، حداكثر 

درخصوص قراردادهاي خارجي در تجربه كاري پيمانكاران (و مشاوران)، ارائه مدارك زير  .5-2-9
 الزاميست:

ارايه تأييديه قرارداد: تمام صفحات قرارداد بايد به تأييد سفارت ايران در كشور هدف و  •
معاونت كنسولي وزارت امور خارجه رسيده باشد. (ارايه مدارك مربوط به تأييديه هاي 

معاونت نظارت راهبردي در مواردي كه كار خارجي با روال صادرات خدمات فني 
 انجام شده باشد، مفيد خواهد بود) 19مهندسي و كميته ماده 

ارايه يكي از مستندات مالي زير:  •
الف- مدارك بانكي معتبر مبني بر دريافت صورت وضعيت ها و حق الزحمه ها از كارفرما 

 يا ساير روشها. اين مدارك بايستي از سوي بانكهاي داخلي يا سفارت LCبصورت 
ايران در كشور هدف و معاونت كنسولي وزارت امور خارجه مورد تأييد قرار گرفته 

باشد.(مهر برجسته) 
ب- اصل بيمه  پرداختي مربوط به قرارداد و اسناد ماليات پرداختي در كشور هدف كه به 

تأييد سفارت ايران دركشور هدف و معاونت كنسولي وزارت امورخارجه رسيده باشد 
بعالوه اظهارنامه مالياتي و برگ تشخيص قطعي كه به تأييد شعبه مالياتي ايران رسيده و 

مؤيد و منعكس كننده قرارداد خارجي مورد ادعا باشد. 
قراردادهايي كه در روند اجرا پيمان ، مشاور توسط كارفرما خلع يد شده باشد. در امتياز تجربه  .5-2-10

 كاري شركت قابل محاسبه نيست. 
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۵-٣. U ديل ع ت ب  ر ضري دها ب ردا را رق م كا جا حل ان را س م سا  ا

قابل محاسبه مي باشد.  حق الزحمه دريافتي درصد 100در كارهاي طراحي و نظارت عاليه،  .5-3-1

 . درصد حق الزحمه دريافتي قابل محاسبه ميباشد10در نظارت كارگاهي،  .5-3-2

 .درصد حق الزحمه دريافتي قابل محاسبه ميباشد 20،  و عاليهدر نظارت كارگاهي .5-3-3

بخشي از خدمات مديريت طرح(به شرح بندهاي بعدي)، در تجربه كاري مشاوران قابل پذيرش  .5-3-4
 تخصصي را اخذ نمود و 1 و 2ميباشد ليكن به صرف انجام خدمات مديريت طرح نميتوان پايه 

 انجام پروژه هايي با سوابق طراحي الزاميست.

 . حق الزحمه دريافتي قابل محاسبه مي باشد درصد50در مديريت طرح بر انجام مطالعات،  .5-3-5
 در مديريت طرح بر اجراي عمليات، مطابق نظارت كارگاهي محاسبه شود. .5-3-6

چنانچه مديريت طرح بر تمامي مراحل انجام كار از مطالعات تا اجرا توسط مشاور انجام شده  .5-3-7
حق الزحمه دريافتي قابل محاسبه مي باشد. بديهي است مواردي همچون خريد  درصد 20باشد،

و تامين كاال و ... مشمول اين امر نمي باشد. و بايد پيش از محاسبه از قرارداد مشاور خارج 
 گردد.

 در قالب يك "نظارت كارگاهي" با "مطالعه و طراحي و نظارت عاليه"چنانچه پروژه انجام شدة  .5-3-8
قرارداد بگونه اي باشد كه جداسازي مبلغ حق الزحمه دريافتي مربوط به آنها از يكديگر، تحت 

% كل حق الزحمه دريافتي بعنوان تجربه كاري مشاور محاسبه شود؛ 30شرايطي عملي نباشد، بايد
% 20وليكن چنانچه نظارت عاليه با نظارت كارگاهي در قالب يك قرارداد منعقد شده باشد، بايد 

 كل حق الزحمه دريافتي محاسبه شود.

درخصوص نحوه محاسبه حق الزحمه قراردادهاي مربوط به آزمايشگاههاي محلي ژئوتكنيك، با  .5-3-9
توجه به اينكه اين آزمايشگاهها در زمان و طول اجراي پروژه  (مرحله نظارت) در محل مربوطه 

مستقر مي شوند و در واقع نتايج حاصله از آزمايشهاي آزمايشگاههاي مركزي ژئوتكنيك را 
% كل حق الزحمه دريافتي 20بعنوان بازوي اجرايي آنها به اجرا در مي آورند، بنابراين بايد صرفا 

اين قراردادها، بعنوان تجربه كاري مشاور مورد محاسبه قرار گيرد؛ وليكن در صورتيكه حسب 
مورد و در طول انجام مطالعات پروژه اي (مراحل اول و دوم)، آزمايشگاه محلي همزمان با شروع 
فعاليت آزمايشگاه مركزي، قسمتي از انجام خدمات اين آزمايشگاه را بر عهده داشته باشد، بايد 

كل حق الزحمه دريافتي مربوط به فعاليت آزمايشگاه محلي را (همانند حق الزحمه مراحل 
 مطالعاتي)مورد محاسبه قرار دهد

در محاسبه قرادادهاي خارجي در سالهاي مختلف ميتوان مبلغ حق الزحمه را با استفاده از نرخ ارز  .5-3-10
  در سال انعقاد قرارداد به ريال تبديل نمود.آزاد اعالمي بانك مركزي
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ر محاسبات قراردادهايي كه دستگاه اجرايي، كارفرما از مشاور و پيمانكار شكايت قابل قبولي د .5-3-11
) شده باشد امتياز آن 46داشته باشند كه قرارداد آن مشاور فسخ يا قرارداد پيمانكار مشمول ماده (

 قرارداد صفر درنظر گرفته مي شود.

 
۵-۴. Uدها ردا را ي ق زمان ديل  ع ت ب  ضري دول   ج

براي محاسبه امتياز تجربه كاري مشاور بايستي ابتدا مبلغ مورد قبول هر قرارداد بر اساس ضرائب نوع كار كه در بند 
 تبديل و تجميع گردند و 83پيشين مشخص شد تعيين گردد و سپس اين مبالغ از طريق جدول تعديل زير به پايه سال 

  آئين نامه) مورد محاسبه قرار گيرند  5سپس بر اساس جدول امتيازات تجربه كاري مشاور(جدول 

 ضريب تعديل سال

1368  22.2  
1369  15.8  
1370  10.5  
1371  9 
1372  8.2  
1373  6.8  
1374  6 
1375  5 
1376  4.6  
1377  4 
1378  3.4  
1379  3 
1380  2.7  
1381  2.3  
1382  2 
1383  1.8  
1384  1.5  
1385  1.3  
1386  1.2  
1387  1 
1388  1 
1389  1 
1390  1 
1391  1 
1392 1 
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6- Uتو جا سا در  د  را ف ا ج  خرو  رود و 

شركت هايي كه درخواست ورود و خروج نفر دارند، اگر پرونده ساجات آنها در وضعيت «صدور گواهي نامه»  .١-۶
 در بخش گواهي نامه هاي صادره از سامانه ساجات ديده شود، pmnباشد، به عبارتي نام شركت  در سايت 

مي توانند با ثبت درخواست جديد نسبت به خروج نفر و جايگزيني فرد جديد اقدام نمايند. 
در گام اول با زدن درخواست جديد، يك نسخه از اطالعات پرونده الكترونيكي شركت كه منجر به صدور 

گواهينامه براي شركت شده است  به صورت كامل دراختيار متقاضي قرار ميگيرد. در اين پرونده امكان 
ويرايش اطالعات توسط شركت وجود دارد. لذا شركت متقاضي مي تواند فرد مورد نظر را از بخش 

سهامداران، اعضاي هيأت مديره و يا افراد امتياز آور حذف و فرد جايگزين را معرفي نمايند. شركت متقاضي 
بعد از بروز رساني اطالعات، صفحه اظهارنامه مالياتي را نيز تكميل كرده و درخواستش را براي مرجع 
تشخيص صالحيت( معاونت و يا استانداري) ارسال مي كند. اطالعات پرونده الكترونيكي در درخواست 

جديد، كپي آخرين اطالعات شركت است كه منجر به صدور گواهي نامه ساجات شده است، به جز اطالعات 
مربوط به آخرين اظهارنامه مالياتي كه در هر درخواست بايد مجدد تكميل شود. در اين صورت فقط 

تغييرات ايجاد شده در تقاضا (پرونده جديد نسبت به پرونده قبلي) مورد بررسي قرار مي گيرد و مواردي كه 
قبالً توسط كارشناس تأييد شده است، بصورت تأييد شده باقي مي ماند. پس از تأييد مراحل توسط كنترل 

كننده ها، وقتي تقاضاي دوم شركت در وضعيت «صدور گواهي نامه» قرار گرفت فرد حذف شده خود به خود 
 آزاد مي شود و شركت هاي ديگر مي توانند اين فرد را با زدن دكمه جستجو، فراخواني و استفاده نمايند.

 و يا» درحال تكميلشركت هايي كه درخواست ورود و خروج نفر دارند، اگر پرونده ساجات آنها در وضعيت « .٢-۶

 ميتوانند مستقيما وارد پرونده الكترونيكي شده و اقدام به حذف و جايگزيني باشد، »در حال رفع نقص «
 باشد با تماس تلفني يا » در حال كارشناسي «نفرات امتيازاور اقدام نمايند. در صورتيكه پرونده در وضعيت 

 درج پيغام و يا ارسال نامه، پرونده جهت اعمال اصالحات به شركت متقاضي عودت خواهد شد

شركت هايي كه درخواست ارتقا و يا افزودن تخصص مشاور و يا رشته پيمانكاري دارند نيز مي توانند به  .٣-۶
همين منوال عمل نمايند. با اين تفاوت كه هر تغييري كه مي خواهند مي توانند در صفحه ثبت تقاضاي دوم 

اعمال نموده و بعد از تكميل قسمت هاي مربوط، پرونده را براي بررسي ارسال نمايند. در اين حالت نيز 
موارد تأييد شده پرونده قبلي به شرط عدم تغيير توسط متقاضي بصورت تأييد شده باقي مي ماند و فقط 

موارد جديد و تغيير داده شده بصورت بررسي نشده ظاهر مي شود. مجددا تاكيد ميشود كه ثبت درخواست 
جديد شركت ها زماني امكان پذير خواهد بود كه درخواست اول آنها به مرحله صدور گواهي نامه رسيده 

 باشد.
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7- Uد ردا را ق م  عال دا زا سازي و  آ ت     ظرفي

در سامانه ساجات، كنترل ظرفيت بر اساس خود اظهاري و اعالم شركت ها صورت مي گيرد. به اين معني  .8-1
كه شركت هايي كه گواهي نامه صالحيت از طريق سامانه ساجات دريافت كرده اند و پرونده آنها در وضعيت 

صدور گواهي نامه است. موظفند نسبت به وارد نمودن اطالعات قراردادهاي جديد و نيز تكميل اطالعات 
قراردادهاي در دست اجراي خود بشرح زير اقدام نمايند. در صورتيكه كه شركت بر اساس روش زير اقدام 
به درج اطالعات قراردادهاي جديد و در دست اجراي خود در مهلت تعيين شده ننمايد، امكان استفاده از 
امتياز اين قراردادها را براي هميشه از دست خواهد داد. ضمن آنكه در صورت مشخص شدن عدم ثبت 

اطالعات قراردادهاي جديد، با شركت متخلف بر اساس دستورالعمل تخلفات رفتار خواهد شد. 
 ماه پس از انعقاد قرارداد به سايت مراجعه 4در مورد قراردادهاي جديد، شركت موظف است، حداكثر ظرف  .8-2

 كرده و در پرونده الكترونيكي خود، مشخصات و اطالعات قرارداد جديد خود را وارد نمايد.

سامانه ساجات بگونه اي طراحي شده است كه امكان وارد نمودن قرارداد جديد در حالتي كه پرونده در  .8-3
وضعيت صدور گواهي نامه باشد نيز فراهم است. لذا شركت ها مي توانند بسادگي به پرونده خود مراجعه و در 

بخش تجربه كاري اطالعات قرارداد جديد را وارد نمايند. در اين حالت نيازي به درخواست جديد پرونده 
نيست و مستقيما بر روي پرونده اوليه قابل اعمال است. 

در مورد قراردادهاي در دست اجرا و معلق ، شركت ها بمنظور آزاد سازي ظرفيت كاري خود بايستي،  .8-4
 درصد از قرارداد  ) 85اطالعات اين گروه از قراردادهاي خود را پس از اتمام قرارداد، (يعني انجام حداقل 

 به "در دست اجرا و يا معلق "بروز رساني كنند . در اين صورت شركت مي تواند وضعيت قرارداد را از حالت 
 تبديل نمايد. با اين اقدام از تعداد كار اشغال شده شركت كاسته ميشود. بعبارت ديگر به تعداد "گذشته "

در دست "كار آزاد شركت يك كار اضافه ميشود. تبديل وضعيت قرارداد پيش از اين شرايط فقط از حالت 
 ميسر است. (توضيح اينكه: در صورتيكه قرارداد بدالئلي پيش از "خاتمه يافته" به وضعيت "اجرا و يا معلق

% مبلغ اوليه، خاتمه يابد، شركت مي تواند بمنظور آزاد سازي ظرفيت كاري خود، 85موعد مقرر و رسيدن به 

  تغيير دهد)"خاتمه يافته"وضعيت قرارداد را به حالت

در هر دو صورت پس از تغيير وضعيت قرارداد، امكان اصالح و تغيير در اطالعات وارد شده از شركت سلب  .8-5
 مي گردد. مستندات اطالعات وارد شده در تشخيص صالحيت دوره بعد، از متقاضي دريافت خواهد شد.

رعايت ظرفيت آزاد و اعالم كليه قراردادهاي منعقده با دستگاههاي دولتي در سيستم ساجات الزامي است و  .8-6
عدم اعالم اين قراردادها منجر به برخورد انضباطي با مشاور بر اساس دستورالعمل تخلفات مشاوران خواهد 

 شد.صحت اطالعات قراردادهاي وارده از طريق مقايسه با جداول اظهارنامه مالياتي سنجيده خواهد شد.



خ  ري ا ت ز  ا ا صرف سخه  ن ن ي 2ا 5/8/1 3 9 سال2 دي كه در  ع سخه ب خ ن ري ا ت ا  ت  9 ت 3 س ر ا عتب ود م د ب خواه  
 

26 
 

قراردادهاي منعقده با شهرداري(كه منابع آن از بودجه ، منعقده با بخش خصوصيقراردادهاي  .8-7
 براي تجربه ، ارايه مستند مالي قابل قبولدرصورت ،خارجيعمومي تامين نشده باشد) و قراردادهاي 

 كرد. از شركت اشغالي نخواهد يكاري شركت قابل پذيرش مي باشد ولي ظرفيت
با عنايت به اينكه قراردادهاي شركتهاي مشاور با بخش خصوصي و نيز صدور خدمات فني جزء ظرفيت  .8-8

كاري مشاوران منظور نميگردد و از سويي امتياز اين قراردادها در ارتقاء شركتها قابل قبول ميباشد لذا 
شركتهاي مشاور ميتوانند در زمان ورود اطالعات اين نوع قراردادها، در بخش مشخصات كارفرما عنوان 

 را انتخاب نمايند تا ضمن استفاده از امتياز اين "صدور خدمات فني و مهندسي" و يا "بخش خصوصي"
 قراردادها از ظرفيت كاري آنان كسر نگردد.

مشاوران مجازند قراردادي را كه در آن كليه مراحل كار به مشاور ارجاع شده باشد و مرحله نظارت كارگاهي  .8-9
مدت زيادي طول خواهد كشيد ، بصورت دو قرارداد مجزا، مشتمل بر قرارداد طراحي و قرارداد نظارت وارد 

نمايند. پس از اتمام بخش طراحي مشاور ميتواند قرارداد اين بخش را در سيستم خاتمه يافته اعالم  و 
 ظرفيت اشغال شده را آزاد نمايد.

 چنانچه قراردادهاي نظارت كارگاهي به مشاور طراح ارجاع نگردد ضرورت دارد كه موارد زير رعايت گردد: .8-10

 پايه مشاور ناظر كارگاهي بايستي در حد پايه مشاور طراح يا حداكثر يك پايه كمتر باشد •

 ماهه نبايستي بيش از 24حداكثر مبلغ حق الزحمه نظارت براي هر مشاور در هر پروژه براي هر دوره  •
 ) باشد. 9سه برابر حق الزحمه پايه مربوطه در جدول (

استفاده از گروه مشاركت در مواردي كه مبلغ طراحي يا نظارت بيش از دو برابر مبالغ مجاز براي  •
 مشاوران پايه يك باشد الزاميست.
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8- Uرونيكي الكت ده  رون پ هاي  ست پيو در  ي  صاق ال ت  دا ستن  م
مشروح نحوه تكميل پرونده در راهنماهاي تهيه شده در سامانه ساجات قابل دسترسي ميباشد. بمنظور  .١-٨

 دسترسي سريع در اين بخش به اصلي ترين مستندات مورد نياز اشاره ميشودكه بشرح زيرند:

١-١-٩. Uت شرك ت هاي  س پيو ش  خ ي در ب صاق ت ال دا ستن  : Uم

 تصوير آخرين اساسنامه (تمام صفحات) •

 تصوير آخرين اظهارنامه ثبتي ممهور به مهر ثبت شركت ها •

 تصوير روزنامه رسمي آگهي تأسيس و تمامي روزنامه هاي رسمي تغييرات تاكنون  •

  آخرين روزنامه رسمي انتخاب  هيأت مديره •

  تصوير صورتجلسه آخرين مجمع عمومي بيانگر صددرصد صاحبان سهام •

 تصوير گواهينامه هاي صالحيت قبلي •

 
٢-١-٩. U:(سنل ر پ ز  ر يك ا راي ه سنل(ب ر پ ت هاي   س پيو ش  خ ي در ب صاق ت ال دا ستن   U م

 تصوير پشت و روي كارت ملي •

  تصوير شناسنامه (صفحه توضيحات در صورت داشتن توضيحات) •

 عكس، نمونه امضاء فرد. •

 تصوير مدرك تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم و تحقيقات (گواهي موقت يا دانشنامه) •

 ارائه گواهي سوابق كاري مدت دار (به تفكيك پروژه، مسئوليت، مدت)  •

 درصورت بازنشسته بودن نامه يا حكم اوليه بازنشستگي  بعالوه ارائه قرارداد همكاري با  •
 شركت و گواهي كار 

تصوير سوابق بيمه تجمعي افراد امتيازآور(اين اطالعات در وهله نخست از طريق سايت بيمه  •
 و در صورت عدم امكان از طريق شعب بيمه تهيه شود)

(پايان  و باالتر 1338 سال متولدين  تصوير كارت وضعيت خدمت وظيفه در مورد افراد ذكور •
 خدمت و يا معافيت)

٣-١-٩. U: دها ردا را هاي ق ست پيو ش  خ ي در ب صاق ت ال دا ستن   م

 تصوير ابالغ قرارداد در صورت موجود بودن •

 تصوير قرارداد يا موافقتنامه •

  تصوير متمم و الحاقيه ها حسب مورد •

 تصوير پيوست شرح خدمات و حق الزحمه  •



خ  ري ا ت ز  ا ا صرف سخه  ن ن ي 2ا 5/8/1 3 9 سال2 دي كه در  ع سخه ب خ ن ري ا ت ا  ت  9 ت 3 س ر ا عتب ود م د ب خواه  
 

28 
 

 تصوير مفاصا حساب بيمه يا تاييد كارفرما با توجه به مالحظالت زير: •
o :قراردادهاي دست اول 

  ـ كارفرماي دولتي: 1
الف ـ كارهاي خاتمه يافته: ارائه مفاصا حساب بيمه يا نامه تأييد از 

 كارفرما
 ب ـ كارهاي در دست اجرا: ارائه نامه تأييد از كارفرما

  ـ كارفرماي غيردولتي: 2
 الف ـ كارهاي خاتمه يافته: ارائه مفاصا حساب بيمه

 ب ـ كارهاي در دست اجرا: استعالم از بيمه تأمين اجتماعي
o :قراردادهاي دست دوم 

  ـ كارفرماي دولتي در قرارداد اصلي:1
الف ـ كارهاي خاتمه يافته: مفاصا حساب بيمه بنام شركت يا تأييديه 

كارفرماي اصلي كه تفكيك مبالغ پرداختي ميان مشاور اصلي و مشاور 
 دست دوم مشخص كرده باشد.

ب ـ قراردادهاي در دست اجرا: ارائه نامه تأييديه كارفرماي اصلي كه 
تفكيك مبالغ پرداختي ميان مشاور اصلي و مشاور دست دوم را 

 مشخص كرده باشد.
  ـ كارفرماي غيردولتي در قرارداد اصلي:2

 الف ـ كارهاي خاتمه يافته: ارائه مفاصا حساب بيمه
 ب ـ قراردادهاي در دست اجرا: استعالم از بيمه تأمين اجتماعي

توضيح: تأييديه هاي كارفرماهاي دولتي بايستي به امضاء  يكي از مسئولين از جمله  •
مديرعامل يا باالترين مقام كارفرمايي دستگاه اجرايي يا معاون مالي دستگاه اجرايي يا 

مديركل دفتر امورمالي يا ذيحساب يا معاون فني دستگاه اجرايي يا مديركل دفتر امور فني 
 قانون محاسبات عمومي امضاء به وي تفويض شده باشد( 53يا مجري طرح كه طبق ماده 

 به همراه تصوير نامه حكم مجري طرح) رسيده باشد.
١-٩-۴. U: ي ان شتيب پ ت  ا ي و امكان ريت دي ر م ا خت سا ت هاي  س پيو ش  خ ي در ب صاق ت ال دا ستن  م

 تصاوير مستندات ايزو، سيستمهاي مديريتي و ساير •

 تصاوير چارت تشكيالتي و طبقه بندي مشاغل. •
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تصاوير گواهي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، ارائه نمونه مقاله علمي در سمينارهاي داخلي  •
و بين المللي ـ ارائه تأليف كتب يا مقاله يا ترجمه افراد فني ـ  ارائه  مستند عضويت شركت يا 

افراد فني در مجامع حرفه اي معتبر ـ اجاره نامه معتبر يا سند ملكي ـ ارائه ليست كتاب هاي 
ـ  ارائه مشخصات سخت افزار و نرم افزار.  مرتبط با تخصص ـ ارائه ليست تجهيزات شركت 

 تصاوير سندهاي خريد تجهيزات ويژه(در تخصصهاي ژئوتكنيك و نقشه برداري) •
پس از نهايي شدن پرونده الكترونيكي مشاور شركت در سامانه ساجات،  ضروري است مدارك فيزيكي  .٢-٨

پرونده آن شركت (در زونكن نارنجي رنگ) به محل تشخيص صالحيت (معاونت برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي رئيس جمهور و يا دفاتر فني استانداريها) ارسال گردد. ارسال كليه مستندات پرونده منطبق بر 

اطالعات الصاقي در سيستم ساجات و فرم هاي هشتگانه يك الي هشت قابل پرينت از ساجات(به 
 ) به عالوه فرم حق الزحمه هاي پرداخت شده به شرح زير الزامي مي باشد. 4استثناي فرم شماره 

فرم هاي ساجات، تصوير مدارك تحصيلي، بيمه تجمعي افراد امتيازآور و مستندات مالي  .١-٢-٩
قراردادها، اعم از نامه تأييد كارفرما يا مفاصا حساب بيمه بايد داراي امضاء مديرعامل يا صاحبان 

امضاي مجاز و ممهور به مهر شركت باشند و براي ساير مستندات مهر شركت كفايت مي كند. فرم 
 3 بايستي توسط كليه اعضاء هيأت مديره و سهامداران امضاء شود. همچنين فرم شماره 2شماره 

با الصاق عكس نيز برسد. مستندات قراردادها فقط براي قراردادهاي  به امضاء فرد معرفي شده 
 تاييد شده توسط كارشناس الزامي است.

 عودت اصل گواهينامه صالحيت قبلي. .٢-٢-٩
 آخرين ليست بيمه و ماليات. .٣-٢-٩
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9- U رس ي ردا   موا
شرايط تمديد صالحيت شركتهاي مشاور:  .١-٩

 .پرونده الكترونيكي تكميل و ارسال شده باشد •

تمام يا اكثريت اعضاي هيأت مديره (و مديرعامل) شركت تغيير نكرده باشند (با ارايه روزنامه رسمي  •
كشور). 

 نوع شركت تغيير نكرده باشد. •

در چهار سال گذشته كار خاتمه يافته يا در دست انجام داشته باشند؛ بعبارتي غيرفعال و راكد نبوده  •
 باشند (ثبت و تكميل و ارسال اطالعات در ساجات كرده باشد).

افراد امتيازآور (و مديرعامل) شركت با افراد امتيازآور (و مدير عامل) شركتهاي ديگر تالقي نداشته  •
باشند. چنانچه هر كدام از امتيازآوران شركت در جايگاه قبلي خود حضور داشته باشند، گواهينامه 

صالحيت بمدت يكسال تمديد مي شود وگرنه ( درصورت جانشيني تعداد يك يا دو نفر از افراد امتيازآور) 
بمدت شش ماه قابل تمديد است. 

در صورتيكه شركت حائز شرايط فوق نباشد، بررسي صالحيت وي همانند ساير شركتها خواهد بود.  .٢-٩
 اعتبار دارد و متقاضي تمديد نيستند "يا كمتر از آن"شركتهايي كه گواهينامه صالحيت آنها، شش ماه  .٣-٩

بلكه تخصص جديد يا ارتقاء مي خواهند، بعد از درج همه اطالعات پرونده در سامانه ساجات توسط 
 شركت، بايد بروزرساني شده و گواهينامه چهار ساله دريافت نمايند.

شركتهايي كه براي اولين بار اقدام به تشكيل پرونده الكترونيكي در ساجات مي نمايند بايستي تمام  .۴-٩
اطالعات پرونده خود را در سيستم وارد نمايند، لذا شركتهايي كه قبالً داراي صالحيت بوده اند نيز، 

چنانچه يك يا چند تقاضاي جديد داشته باشند (اعم از تخصص جديد يا ارتقاء پايه)، بايد تمام اطالعات 
با "پرونده خود از جمله موارد مرتبط با تقاضاي قديم و جديد را وارد سامانه مذكور نمايند. درصورتيكه 

 كل پرونده بررسي و بروزرساني گردد، مي توان براي شركت گواهينامه "صالحديد كارشناس مربوطه
صالحيت چهارساله صادر نمود. وليكن چنانچه صرفاً تقاضاي جديد توسط كارشناس بررسي گردد، مدت 

  تاريخ اعتبار گواهينامه قبلي خواهد بود."طبق روال گذشته"اعتبار گواهينامه 

چنانچه شركتي تقاضاي ارتقاء يا تخصص جديد در گروه خدمات مديريت و يا تخصصهاي خدمات  .۵-٩
برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني در گروه خدمات برنامه ريزي واقتصاد را داشته باشد، در صورت 

درج اطالعات پرونده متقاضي در سامانه ساجات امكان بررسي پرونده الكترونيكي شركت در سامانه 
ساجات وجود دارد و در صورت تائيد، گواهينامه صادر خواهد شد. وليكن چنانچه شركتي صرفاً تقاضاي 

 اخذ نموده را داشته "معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني"تمديد اعتبار گواهينامه قبلي خود را كه از 
 باشد، بايد از طريق همان معاونت  و به روش سابق تمديد صالحيت نمايد.
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در راستاي تكريم ارباب رجوع و با توجه امكانات ايجاد شده در سامانه جامع ساجات براي حضور لحظه به  .۶-٩
لحظه نماينده شركت متقاضي در روند بررسي پرونده،  حضور نماينده شركت در محل تشخيص 

صالحيت ضرورت ندارد. در موارد ضروري از مدير عامل و يا يكي از اعضاي هيات مديره شركت دعوت 
بعمل خواهد آمد. 

در راستاي تخصصي سازي فعاليتهاي شركتهاي مشاور، شركتهايي كه پايه يك و دو تخصصي را داشته  .٧-٩
باشند مجازند پايه سه ساير تخصصهاي همگروه تخصص ياد شده را نيز درخواست نمايند ليكن 

حداكثر  به دو تخصص از يك گروه جديد محدود ميباشد. شركتهاي  درخواست پايه سه از ساير گروهها،
تازه تاسيس نيز مجازند حداكثر در دو تخصص پايه سه درخواست ارائه نمايند.الزم بذكر است 

  تخصصهاي گروه مشترك شامل محدوديتهاي ياد شده نميباشد.
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