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 ورود به سيستم  -1
 پيش از ورود به سيستم ساجات به نكات زير توجه فرماييد:

  ازADSL ده کنيدسيم( استفا )اينترنت پر سرعت با . 

 تصوير، تنظيم  هبهترين حالت مشاهدResolution  1281روي صفحه نمايشx1124 است.  
 

 
با تًاييد ثبتت نتام اوليته شتما توستر دفتتر نظتام        
فنتتي و اجرايتتي، بتتراي شناستته کتتاربري شتتما    

اوليته تعيتين    اي کته در ثبتت نتام    )همان شناسته 
بتته شتتما داده   بتتا ايميتتلکرديتتد( گتتذرواژه دوم 

شتتتتود. در مرورگتتتتر ختتتتود نشتتتتاني    متتتتي
http://sajat.mporg.ir   را وارد کنيتتتد تتتتا

متتايش داده شتتود.  ن 1شتتكل  اي ماننتتد صتتفحه
شناستته کتتاربري و گتتذرواژه ختتود را در جتتاي    

را بزنيتتد و  Enterتعيتتين شتتده تايتتي و کليتتد  

.  کليتتک کنيتتد  يتتا روي دگمتته  
 شود.  باز مي 2شكل  مانند شرکت انفورماتيکبا اين کار صفحه فهرست تقاضاهاي 

 

کتار   بتا ادامته   استت  شتود، ايتن فهرستت ختالي     هنگامي که براي اولين بار وارد سيستم شده و ايتن صتفحه بتاز متي    
بتا سيستتتم در ايتتن فهرستتت ممكتتن استتت بتتيش از يتتک تقاضتتا باشتتد و هرکتتدام در وضتتعيت متفتتاوتي باشتتند. امتتا  

شتود. تقاضتاي در حتال تكميتل و يتا در حتال        استت، بتيش از يكتي نمتي    ” در حال تكميل“تقاضايي که در وضعيت 
 د بدون آن که بتوانيد ويرايش کنيد.توانيد ببيني توانيد ويرايش کنيد. ساير تقاضاها را تنها مي رفع نقص را مي

 

 تقاضاثبت  -2

 باز شود. 3شكل  دها مانن کليک کنيد تا صفحه ثبت درخواست روي دگمه  2شكل  در

 2شكل 

 4شكل 

http://sajat.mporg.ir/
http://sajat.mporg.ir/
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 هاي زير باشد : تواند يكي از حالت تقاضاي شرکت انفورماتيک مي
 درخواست احراز صالحيت 

 خواست احراز صالحيت همراه با درخواست دريافت امتياز از شرکت ديگردر 

 درخواست انتقال امتياز به شرکت ديگر 

بتاز   4شتكل  اي کته ماننتد    و در پنجتره  کليتک، “ انتخاب شرکت امتياز...”با انتخاب حالت دوم و يا سوم، بايد روي زبانه 
ده و يا شود، شرکت امتياز دهن مي

امتيتتاز گيرنتتده را تعيتتين کنيتتد.  
شناستتته ملتتتي شتتترکت را در   
مستطيل سفيد وارد و روي دگمه 

کليتتک کنيتتد. نتتام  “ جستتتجو”
شتترکت در پتتايين صتتفحه در   

شود. اگر نام شترکت درستت    مي
کليتک  “ تأييد”است، روي دگمه 

کنيد تا پنجره مشخصات شرکت 
 بسته شود.

 دهد.  را نشان مي ثبت شدهاضاي تق 5شكل  

 9شكل 

 1شكل 
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پنجره ثبت کليک کنيد تا دوباره  5شكل در سمت چي  ، روي نشان تقاضابراي ويرايش 

ايد نمايش  کرده تقاضايي که ثبتکليک کنيد،  روي نشان  5شكل  باز شود. اگر در تقاضا
تتا زمتاني کته ايتن تقاضتا کته       را ويرايش کنيد.  توانيد آن شود اما در اين حالت نمي داده مي

است ملغي نشده و يا مراحل خود را تا صتدور گواهينامته  تي    ” در حال تكميل“وضعيت آن 
  نكرده است،  ايجاد تقاضاي جديد امكان پذير نيست.

 6شكل مانند  اي زير هرکدام تعدادي نشان با نوشته 5شكل در  با کليک روي نشان   
 شود.  روي صفحه نمايش کامپيوترتان ظاهر مي

شود تا آن را  باز مي مربوط به آن نشان  نيد، صفحهها کليک ک روي هر کدام از اين نشان
اگتر  ها در همين راهنما توضيح داده شده است.  در باره هرکدام از اين نشان تكميل کنيد.

مانند کليک کنيد، نمايش کامپيوترتان پايين وراست صفحه  در گوشه روي 
توانيد  جا نيز مي و از اينشود  به شكل يک فهرست نمايش داده ميها  همين نشان 7شكل 
 ها را باز کنيد. مربوط به آن صفحه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5شكل 

 6شكل 

 7شكل 
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يا آن را  کنيد وو آن را ويرايش را باز ” ها تقاضافهرست “ ره صفحهاگر بخواهيد دوباپس از بسته شدن فهرست تقاضاها، 

 و يا  روي يكي از دو نشان باز شود.  7شكل مانند  ها کليک کنيد تا فهرست نشان روي ، ببينيد

 .ها باز شود فهرست تقاضا کليک کنيد تا صفحه

 

 تغيير گذرواژه  -3

بتا  بتاز شتود.    7شكل  کليک کنيد تا فهرستنمايش کامپيوترتان راست صفحه  ين وپاي در گوشه روي 

جديد و تكرار آن را تايي و  گذرواژه قبلي و گذرواژه. شود نمايش داده مي  8شكل  گزينهکليک روي 

 ي  روي دگمه
 کليک کنيد. 
 

 

 
 
 

 شرکت مشخصات عمومي  -4

 بخش دارد شششود  اي که باز مي کليک کنيد. صفحه روي نشان در صفحه نمايش کامپيوترتان 

 ويرايش اطالعات ثبتي 4-1

ها تغيير کرده استت   هايي که به هر دليل بعد از تأييد ثبت نام، محل ثبت و يا نوع ثبتي آن شرکت
 آمده است ويرايش کنند. 9شكل توانند ا العات ثبتي جديد خود را در جدولي که در  مي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8شكل 

 3شكل 
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 دفاتر 4-2

توانتد يتک دفتتر     هر شترکت تنهتا متي   يک يا چند شعبه نيز داشته باشد. شرکت ممكن است عالوه بر دفتر مرکزي، 
 مرکزي داشته باشد، اما تعداد شعبه ممكن است بيش از يكي باشد.

 

 باز شود. 11شكل  اي مانند کليک کنيد تا صفحه دگمه  براي انتخاب دفتر مرکزي و يا شعبه روي
براي نتوع دفتتر،   در اولين قدم 

 دفتر مرکتزي را تعيتين کنيتد.   
محل استقرار شتامل استتان و   
شتتهر را از فهرستتت کشتتويي  

هتا   انتخاب کنيد و ساير قسمت
را نيز تكميتل کنيتد. در پايتان    

 روي دگمتتتتته 
تتا ا العتات داده   کليک کنيد 

يتره شتده و   شده در سيستم ذخ
صفحه بسته شتود. پتس از آن   

اگر شرکت به جز دفتر مرکزي 
شعبه نيز دارد، به همين ترتيب 

که دهد. نشاني پست الكترونيک  دفاتر ثبت شده شرکت را نشان مي 11شكل هاي شرکت را وارد کنيد.  مشخصات شعبه
 همان است که شرکت هنگام ثبت نام اوليه ارائه کرده است.بينيد،  مي

 
 44شكل 

 هاي تماس شماره 4-3

 ها را انتخاب کنيد.  هاي تماس وابسته به دفتر است، بايد ابتدا دفتر مرکزي و يا يكي از شعبه شمارهچون 
شده آبي شتده و نتام آن دفتتر ماننتد      براي اين کار روي دفتر مورد نظر کليک کنيد. زمينه دفتر انتخاب

هاي تمتاس   از جدول شماره روي دگمه  نشيند. هاي تماس مي باالي جدول شماره 12شكل 
  کليک کنيد.

 41شكل 
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کليتک   وي دگمته  تلفن را انتخاب کنيد و پيش شماره و شماره تلفتن را وارد و ر  نوع 13شكل در 
هتاي   کنيد. اين کار را براي تمام تلفتن 
 دفتر انتخاب شده تكرار کنيد.

 
 
 
 
 

 هاي الکترونيک پست 4-4

 هاي پست الكترونيک مربوط به شرکت بوده و به دفتر خاصي وابسته نيست.  نشاني 

شتود،   بتاز متي   14شتكل   ماننتد اي که  کليک کنيد. در صفحه روي دگمه هاي الكترونيک  در جدول پست

هتاي   اين کار را براي تمتام نشتاني   کليک کنيد. نشاني پست الكترونيک شرکت را تايي و روي دگمه 
  .پست الكترونيک شرکت تكرار کنيد. در تايي نشاني پست الكترونيک قالب درست را رعايت کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي قبلي شرکت نام 4-5

 ري داشته است، اين قسمت بايد تكميل شود. ديگنام قبالً اگر شرکت 

 42شكل 

 49شكل 

 41شكل 
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 45شكل 

شتود، نتام قبلتي را تايتي و روي دگمته       اي کته بتاز متي    کنيتد و در صتفحه   کليتک  روي دکمته 15شكل  در

 هاي قبلي شرکت تكرار کنيد. کليک کنيد. اين کار را براي تمام نام 
 
 

 ت سهام شرک 4-6

شتود تعتداد کتل     باز متي  16شكل  ماننداي که  کليک کنيد. در صفحه روي دگمه در جدول سهام شرکت 
 کنيد. سهام و مبلغ هر سهم را وارد 

سيستم با ضرب تعداد کل سهام و مبلتغ  
در محاستبه و  سرمايه ثبتتي را  هر سهم 

روي  کنتد.  جاي مشخص شده در  متي 

تتتا  کليتتک کنيتتد دگمتته 
  .ا العات وارد شده ثبت شود

بسته شده و  16شكل با اين کار صفحه 
 17شتكل  جدول ستهام شترکت ماننتد    

دگمته   17شتكل  در تتوان ستهام شترکت را وارد کترد،      بتار متي   . توجه کنيد که چون تنهتا يتک  شود نمايش داده مي

، صتفحه مشخصتات   11شتكل  در  ديگر فعال نيست. براي رفتن به بخش بعد، با کليک  روي نشان  
 عمومي شرکت را ببنديد.

 
 47شكل 

 

 46شكل 



 هاي انفورماتيك شركت - راهنماي استفاده از ساجات 

 

 
8 

 داران سهام -5
انتد، يعنتي    و هنوز سهام خود را واگذار نكرده داران شرکت اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که سهام شرکت را خريده سهام

 . هنوز مالک سهام هستند

 را تكميل کنيد. کارکنان الزامي ، سپس هيئت مديره و سرانجامداران شود به ترتيب ابتدا ا العات سهام توصيه مينکته: 
 

 اردشود چهار بخش د اي که باز مي کليک کنيد. صفحه روي نشان در صفحه نمايش کامپيوترتان 
 

  داران شرکت سهام 5-1

روي داران  جتتتدول ستتتهام در 

 کليک کنيتد  دگمه 
 18شتتكل  تتتا زيتتر آن ماننتتد 

 دار بازشتود.  انواع سهامفهرست 
سه گزينه نمايش  مطابق شكل،

 شود.  داده مي

 دار حقيقي سهام 

 براي تكميل مشخصات فردي سه راه پيش رو داريد: .شود باز مي 19شكل  مانندفرمي دار حقيقي،  با انتخاب سهام
 تايپ مشخصات :الف

 هرکدام از فيلد هاي مشخصات فردي را در جاي خود تايي کنيد.
 انتخاب از ليست: ب

ها وارد سيستم شده  ، فهرست تمام پرسنل شرکت که پيشتر ا العات آن19شكل در  با کليک روي دگمه  

دار کليتک   در رديف آن ستهام  دار مورد نظر در اين فهرست بود، روي نشان  شود. اگر سهام باز مي 21شكل مانند است 
 19شتكل  دار در فيلتدهاي مربتوط بته مشخصتات      کنيد. با اين کار فهرست پرسنل شرکت بسته شده و ا العات آن سهام

 نشيند. مي
  جستجو: ج

اگر شماره ملي، شماره شناسنامه 
دار را  و تتتتاريخ تولتتتد ستتتهام  

 دانيد، روي دگمه   مي
کليتتک کنيتتد تتتا  19شتتكل در 

 باز شود. 21شكل فرمي مانند 
ايتتن فتترم را تكميتتل و روي    

شكل ايين در پ دگمه 
کليک کنيد. اگر مشخصتات   21

فردي او پيشتر مثالً بته عنتوان   
دار، وارد سيستتتم شتتده   ستتهام

باشتتد، بتتا ايتتن کتتار سيستتتم   

 48شكل 

 43شكل 
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 نشاند. مي 19شكل مشخصات فردي او را يافته و آن را در فيلدهاي مربوط به مشخصات فردي 

 
 21شكل 

 
قتانون منتع مداخلته کارمنتدان     “دار مشتمول   اگر سهام
آن کليک کنيد تا مربع کنار  روياست، ” 1337مصوب 

در  در پايتان روي دگمته    تيک بختورد. 
 کليک کنيد. 19شكل 

 دار حقوقي خصوصي سهام 

 نتد اي مان دار حقوقي خصوصي، صتفحه  با انتخاب سهام
 شود. باز مي 22شكل 

 

دار حقتوقي روي   هاي ثبت شده در سيستم ساجات باشد. براي انتختاب نتام ستهام    دار حقوقي خصوصي بايد يكي از شرکت سهام

 داده شود.  نمايش 23شكل کليک کنيد تا  22شكل در  دگمه پاييني 

کليتک   23شتكل  در  است. اين شناسه را تايتي و روي دگمته    شناسه ملي شرکتهمان  شناسه ملي اشخاص حقوقي
  ود.ش در  مي 22شكل دار در بخش پاييني  کنيد. با اين کار نام، شماره شناسايي مالياتي و شماره ثبت شرکت سهام

 
 22شكل 

 24شكل 
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 دار خصوصي است. اکنون بايد روي دگمه  مانند مشخصات فردي سهام ،دار نماينده اين سهامتعيين مشخصات فردي 
 کليک کنيد تا در سيستم ذخيره شود. 22شكل در 

 دار حقوقي غير خصوصي سهام 

فرمتي  غيتر خصوصتي    دار حقتوقي  سهامبا انتخاب 
تعيين مشخصات فردي  شود. باز مي 24شكل مانند 

حقوقي غير خصوصي مانند تعيتين  دار  نماينده سهام
 دار خصوصي است.  مشخصات فردي سهام

 

 
 21شكل 

 
انتخاب با استفاده از فهرست کشويي پايين صفحه مومي هاي دولتي و مؤسسات ع را از ميان سازمانمربو ه دار  عنوان سهام

اين کار را تا وارد کتردن ا العتات تمتام    کليک کنيد تا در سيستم ذخيره شود.  24شكل در  روي دگمه  کنيد. 
 .داران تكرار کنيد سهام
 
 مدارج تحصيلي  5-2

 ، او را انتخاب کنيد. جدول از اولين داران با کليک روي مشخصات يكي از سهام
شود تا نشان داده شود که اين مدار  تحصيلي مربتوط   دار باالي جدول مدار  تحصيلي در  مي با اين کار نام آن سهام

نمتايش   25شتكل  فرمي مانند کنيد تا کليک  روي دگمه  در جدول مدار  تحصيليدار است.  به کدام سهام
 د. داده شو

 29شكل 
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 را تكميل و روي دگمته  انتخاب شده دار  ا العات مربوط به باالترين مدرك تحصيلي سهام در اين فرم
دار تكرار کنيد. پس از ورود مدار  تحصتيلي   سهامآن تر  پايينمدارك تحصيلي دانشگاهي کليک کنيد. اين کار را براي 

داري تحصتيالت   اگتر ستهام   دار تكترار کنيتد.   داران ديگر تا آخترين ستهام   ن کار را براي سهامدار انتخاب شده، اي سهام
 وارد کنيد. دانشگاهي ندارد، براي او باالترين مدرك تحصيلي زير دانشگاه را 

عضو هيئت مديره و يا جزو که  و غير خصوصي خصوصيداران حقوقي  تكميل جدول مدار  تحصيلي براي سهام ه:نکت
 اختياري استنباشند،  ان الزاميکارکن
 

 سوابق کاري 5-3

دار باالي جدول  با اين کار نام آن سهام، او را انتخاب کنيد. از اولين جدول داران با کليک روي مشخصات يكي از سهام
سوابق کتاري در   

شود تتا نشتان    مي
داده شود که ايتن  
ستتتوابق کتتتاري  
مربتتوط بتته کتتدام 

 دار استتتت. ستتتهام
روي دگمتتتتتتتته 

در  
ستتتوابق  ولجتتتد

 کاري کليک کنيتد 
 تتتا فرمتتي ماننتتد  

نمتايش   26شكل 
  داده شود.

نتوع  ، اين فترم در 
، ستتمت، استتتخدام

متتدت همكتتاري،  
موضوع کار و نتام  

 25شكل 

 26شكل 
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کنيتد. اگتر ستابقه کتاري در همتين      کليک  و روي دگمه ، مؤسسه يا دستگاه اجرايي را مشخص شرکت
تا نتام شترکت در مستتطيل زيتر آن در  شتود.       کليک کنيد” تخاب نام شرکت فعليان“شرکت بوده است، روي گزينه 

حتماً بايد با کليک  فعليچنين نام شرکت  . همتوجه کنيد که آخرين سابقه کاري بايد در شرکت جاري باشد

  در جاي خود در  شود و از تايي نام شرکت فعلي خودداري شود.” انتخاب نام شرکت فعلي“روي مربع کنار 

که عضو هيئت مديره و يتا جتزو    و غير خصوصي داران حقوقي خصوصي تكميل جدول سوابق کاري براي سهام نکته:
 کارکنان الزامي نباشند، اختياري است.

 
 سهام  5-4

دار باالي جدول  ، او را انتخاب کنيد. با اين کار نام آن سهاماز اولين جدول داران با کليک روي مشخصات يكي از سهام
تعداد سهام او را در جاي  27شكل  در، دار است مربوط به کدام سهام سهامشود تا نشان داده شود که اين  مي در  سهام

 خود تايي کنيد. 
 

 
 27شكل 

ابتياع يعني تاريخي کته   تاريخ کند. و در  ميرا محاسبه ” در صد سهم از کل سهام“و نيز دار  سيستم ارزش سهام سهام

در  .تا در سيستم ذخيره شتود  کنيدکليک  و روي دگمه خود تايي  دار آن را خريده است را در جاي سهام
داران تعيين  سهام 28شكل . دار را وارد کنند سهام  است، بايد درصد سهام” مسئوليت محدود“ها  هايي که نوع آن شرکت
 دهد نشان ميشده را 

 
 28شكل 

دار، بايد سهام او را هم تعيين کنيد تا سيستم اجتازه دهتد مشخصتات     مشخصات فردي سهام نپس از وارد کرد نکته:
 دار بعدي را وارد کنيد فردي سهام

ده و يک کرهم جمع  خود را با% 5توانند ميزان سهام سهامداران زير  مي استهايي که تعداد سهامداران آنها زياد  شرکت
 ند.کنرد انفر از سهامداران را به عنوان نماينده معرفي نموده و جمع سهام آنها را براي نماينده سهامداران و
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 داران شرکت را ببنديد. براي رفتن به بخش بعد، صفحه سهام
 

 هيئت مديره -6

، ”مشخصتات فتردي  “شود سته بختش    ز مياي که با کليک کنيد. صفحه روي نشان در صفحه نمايش کامپيوترتان 

بتاز   29شكل کليک کند تا فرمي  مانند  در باالترين جدول روي دگمه  دارد. ”سوابق کاري“و  ”مدار  تحصيلي“
 شود. 

 
 23شكل 

 .استفاده کنيد و  هاي  مهمشخصات فردي اعضاي هيئت مديره را يا مستقيمأ تايي کنيد و يا از دگ
 

  تا در سيستم ذخيره شود. کنيدکليک  روي دگمه 
داران  ستهام  در بختش جتدول  همتين دو  مانند اعضاي هيئت مديره هاي مدار  تحصيلي و سوابق کاري  روش تكميل جدول

ها را نيتز   ق کاري آنهاي مدار  تحصيلي و سواب همراه با تعيين مشخصات فردي و سمت اعضاي هيئت مديره، جدولاست. 
 براي رفتن به بخش بعد، صفحه مشخصات هيئت مديره را ببنديد.. تكميل کنيد
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 کارکنان الزامي -7
هتاي زمينته و   هر شرکت انفورماتيک بايد حداقل دو نفر کارشناس تمام وقت با حداقل مدرك تحصيلي کارشناسي در رشتته 

اي که بتاز   کليک کنيد. صفحه روي نشان امپيوترتان در صفحه نمايش ک در استخدام خود داشته باشد.مرتبر 
در دارد. بتاالترين جتدول کته     ”سوابق کاري“و  ”مدار  تحصيلي“، ”مشخصات فردي“همانند صفحه هيئت مديره شود،  مي

 ت. اسکارکنان الزامي نشان داده شده است، مربوط به مشخصات فردي  31شكل 
 

  نشان داده شده باز شود. 31شكل کليک کنيد تا فرمي که در  روي دگمه 

 
 91شكل 

  استفاده کنيد. و  هاي  مشخصات فردي را يا مستقيما تايي کنيد و يا از دگمه

 
 94شكل 
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روي  ، او يكي از کارکنان الزامتي خواهتد بتود.   “حساب آيد به عنوان يكي از کارکنان الزامي به”تيک روي مربع کنار با زدن 

ا العات مربوط به مشخصات فردي، مدار  تحصتيلي و ستوابق    تا در سيستم ذخيره شود. کنيدکليک  دگمه 
ها در  ات مدار  تحصيلي و سوابق کاري مانند همين جدولتكميل ا العرا وارد کنيد.  حداقل دو نفر از کارکنان الزاميکاري 

 هيئت مديره است. براي رفتن به بخش بعد، صفحه پرسنل امتياز آور را ببنديد.
 

 توانمندي اجرايي -8

کته هتر    بختش دارد  دوباز شود. اين صفحه  آن کليک کنيد تا صفحه روي نشان در صفحه نمايش کامپيوترتان 
 کدام يک جدول است. 

  ي انجام شدهها هپروژ 8-1

شتكل  مانند خصات پروژه شم کليک کنيد تا صفحه روي دگمه است،  32شكل  که مانندجدول  باالتريندر 
 باز شود. 33

 
 92شكل 

، ”خاتمته يافتته  “ هتاي  يک از حالتبا انتخاب هر ” قراردادت وضعي“فيلد  درتمام ا العات اجباري را در فرم وارد کنيد. 
يعنتي پتر   شود،  نيز تعيين” تاريخ خاتمه قرارداد“الزم است فيلد ” در دست اجرا“و يا ” معلق“، ”گذشته“ ،”خلع يد شده“

 اجباري است. ها ه حالتدر هم” تاريخ خاتمه قرارداد“فيلد  کردن



 هاي انفورماتيك شركت - راهنماي استفاده از ساجات 

 

 
16 

 
 99شكل 

 هاي استفاده شده در قرارداد رشتهد در ص 8-2

 ”هاي استفاده شده در قرارداد رشتهدرصد “جدول  بااليانتخاب کنيد. با کليک روي آن ها يک پروژه را  از جدول پروژه

از آن  و درصتد استتفاده   رستته، رشتته  شود،  باز مي 34شكل مانند که  اي پنجرهکليک کنيد. در  روي دگمه 
در پروژه را تايي کنيد  رشته

را  و دگمتتته 
بزنيد. اين کار را براي تمتام  

کته در   هاي ديگتري   رشته
آن پروژه استفاده شده است 

جتتا کتته  تتتا آن تكتترار کنيتتد
هتاي   رشتته مجموع درصتد  

استفاده شده در يک پتروژه  
هاي ديگتر   . پروژهشود 111
انتخاب و يک به يک را نيز 
 تعيين کنيد.هم ها را  ه در آن پروژههاي استفاده شد رشته
 

 خود اظهاري -9

 باز شود. 35شكل کليک کنيد تا صفحه آن مانند  روي نشان  در صفحه نمايش کامپيوترتان

 91شكل 
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 95شكل 

، رشته، گرايش و درصد را تعيين و سترانجام  هرست 36شكل و در  کليک کنيد براي افزودن يک رشته روي دگمه 

  روي دگمتته 
کليک کنيد. ايتن کتار را تتا    

جا ادامه دهيد که مجموع  آن
بتتراي  شتتود. 111درصتتدها 

 1پيوستت  توضيح بيشتر 
صتتتفحه  را نگتتتاه کنيتتتد. 

 را ببنديد. خوداظهاري
 

 پرسشنامه -11

بتاالي آن   قتاب دو  37شتكل  بتاز شتود.   صتفحه آن   کليتک کنيتد تتا    روي نشتان   در صفحه نمايش کامپيوترتتان 
 دهد. را نشان مي

 
 97شكل 
چتون اظهارنامته ماليتاتي پتس از پايتان ستال متالي ارائته         . در باالي صفحه، سال مالي را از فهرستت کشتويي انتختاب کنيتد    

هتر ستال متالي کته از قتاب بتاال انتختاب کنيتد، قتاب زيتر آن           ه در دستت استت.   همواره اظهارنامه سال مالي گذشتشود،  مي
ا العات اظهار نامته ماليتاتي مربتوط بته آن ستال استت. اگتر ا العتات اظهتار نامته را داريتد، گزينته بلته را انتختاب و سته                

 96شكل 
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ي ختتود وارد کنيتتد. را در جتا “ درآمتتد حاصتل از صتتادرات ”و “ حقتو  و دستتتمزد پرداختتي  ”، “درآمتتد مشتمول ماليتتات ”مقتدار  
شتود و بايتد    بتاز متي   38شتكل  اگر گزينه خير را انتخاب کنيد، اين سه مقدار غير فعتال شتده و پتايين صتفحه جتدولي ماننتد       

 هاي پرداختي در سال مالي را در آن وارد کنيد. بيمه

 
 98شكل 

ه ماليتاتي ستال متالي گذشتته، دو جتدول مربتوط بته ستال متالي ماقبتل ستال گذشتته استت              پايين جدول ا العات اظهارنام
را “ بلته ”نشان داده شده است. اگر برگ قطعتي ستال متالي ماقبتل ستال گذشتته صتادر شتده استت، گزينته            39شكل که در 

در ايتن حالتت جتدول زيتر آن غيتر فعتال خواهتد شتد.          انتخاب و درآمد مشمول ماليات آن ستال را در جتاي ختود وارد کنيتد.    
را انتختاب و از جتدول زيترش    “ خيتر ”اگر هنتوز بترگ قطعتي ستال متالي ماقبتل ستال گذشتته صتادر نشتده استت، گزينته             

اين جدول درآمتد مشتول ماليتات و درآمتد حاصتل از صتادرات را بتا توجته بته اظهارنامته ستال            را تيک بزنيد. در “ بله”گزينه 
 سال گذشته وارد کنيد. مالي ماقبل

 
 93شكل 

 مجوزهاي توليد -11

 باز شود.  41شكل مانند کليک کنيد تا صفحه آن  روي نشان  در صفحه نمايش کامپيوترتان
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 11شكل 

بتاز شتود. نتوع مجتوز، رشتته و ستازمان صتادرکننده را از         41شتكل  اي ماننتد    کليک کنيتد تتا پنجتره    روي دگمه 
فهرستتت کشتتويي مربتتوط   
انتختتتاب کنيتتتتد. زمينتتتته  
فعاليتتت و شتتماره مجتتوز را  
در جتتتاي ختتتود نوشتتتته و  

صتتتدور و تتتتاريخ   تتتتاريخ
انقضتتا را تعيتتين کنيتتد. روي 

 دگمتتتتتتتته 
کليتک کنيتد تتا در سيستتتم    
ذخيتتره شتتود. ايتتن کتتار را   

مجوزهتتتاي  بتتتراي تمتتتام 

 توليد تكرار کنيد.

 هاي پرسنل پيوست -12
است که بايد براي هر کدام از اعضتاي هيئتت متديره، متدير     به شرح زير مدارکي تصوير هاي پرسنل  منظور از پيوست

در  يتک فايتل  تنهتا  تمام تصويرهاي مدارك هر نفر از  شود. پس از آن بايدتهيه داران  و سهام کارکنان الزاميعامل، 

از تصوير مدارك به صورت سياه و سفيد و آن که اندازه فايل ها از حد مجاز بيشتر نشود، براي   ساخته شود. pdf قالب 
از تصويرها در  pdfروش تهيه فايل  گرفته شود. dpi 211 و از کپي مدارك با تراکم dpi 111با تراکم اصل مدارك 
 در همين راهنما توضيح داده شده است. 1پيوست شماره 

 

 :خواسته شده است، به ترتيب زير عمل شود” برابر اصل شده“در باره مدرکي هر جا  نکته:

  

  

  
 

معافيت براي افتراد مشتمول متولتد     تصوير کارت پايان خدمت سربازي ياشناسنامه، پشت و روي کارت ملي،  12-1
 ( A4برگ  2)حداکثر در  و بعد از آن 1338

 آخرين مدارك تحصيلي  12-2

 14شكل 
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 ( A4برگ  11حداکثر در براي مدير عامل در صورت لزوم )سوابق تجربي براي  12-3

 .شرکت داده شده است تكرار نشود هاي پيوستهاي رسمي که در رديف  تذکر : تصوير روزنامه

 مدير عامل يا هر يک از دو کارشناس الزامي )در صورت لزوم(ي حكم بازنشستگي برا 12-4

 ( A4برگ  3)حداکثر در هاي غيرخصوصي شرکت الزامياحكام اداري براي مديران و کارکنان  12-5

قراردادهاي همكاري شرکت با افراد بازنشسته که استمرار قترارداد مجتددا در تتاريخ ارايته متدرك بته تاييتد         12-6
 ( A4برگ  6)حداکثر در باشدصل شده و برابر ابازنشسته رسيده 

با توجه به سوابق ارائه شده که برابتر   دار مرتبر گواهي تجمعي بيمه تامين اجتماعي يا گواهي سابقه کار مدت 12-7
 ( A4برگ  4)حداکثر در اصل شده باشد

 .اخير الزامي است سال 3تذکر: گواهي بيمه تجمعي )بايد از بيمه مورد نظر دريافت کنيد(  براي افراد امتيازآور در 

 1)حتداکثر در  اند کليه افراد دولتي و عمومي که قبال در آن موسسات شاغل بوده برايگواهي خاتمه همكاري  12-8
 ( A4برگ 

 )در صورت لزوم(دوره هاي آموزشی مربوط به مدارک  12-9

 ريز واحدهاي گذرانده شده دانشگاهی )در صورت لزوم( 12-11

 

 مگا بايت است 3براي هر نفر  pdfحداکثر حجم فايل  تذکر:

انتد ماننتد    معرفي شتده  افراد شرکت که به سيستمکليک کنيد. با اين کار فهرست  ها روي نشان  فرستادن فايلبراي 
 شود.  نمايش داده مي 42شكل 

 
 12شكل 

 

در هتتر رديتتف کليتتک  روي دگمته  
بتاز   43شكل د مانناي که  در صفحهکنيد. 

 کليتک  روي دگمه شود  مي
فايل مورد نظر را از جايي که ذخيره شده  و

 پيدا کنيد.  44شكل مانند است 

 19شكل اگر ماوس را روي فايل متورد نظتر ببريتد،    
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 شود.  اندازه فايل در يک مستطيل نمايش داده مي

با اين کار نتام  کليک کنيد.  ر و سپس روي دگمه روي فايل مورد نظ
 شود در مستطيل کنار  ديده مي 43شكل فايل همان  ور که در 

تا فايل به سيستم  کليک کنيد روي دگمه  شود. در  مي دگمه 
ستتون  سترانجام در   . اين کار را براي تمام پرسنل معرفي شده تكرار کنيد.فرستاده شود

براي رفتن بته  در  شده باشد. ” بله“براي تمام پرسنل بايد  42شكل در ” پيوست دارد“
 هاي پرسنل را ببنديد. بخش بعد صفحه پيوست

 

 توانمندي اجراييهاي  پيوست -13

 45شتكل  مانند  توانمندي اجراييهاي  کليک کنيد تا صفحه پيوست در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان 
 شود.  ديده مي وارد شده است” توانمندي اجرايي“هايي که در بخش  باز شود. در اين صفحه فهرست تمام پروژه

 

در  يک فايلبگيريد و سپس از تمام تصويرهاي مدارك هر قرارداد تنها از مدارك زير تصوير براي هر کدام از اين قراردادها، 

  درست کنيد. pdf  قالب

 
 15شكل 

 هاي شرکت توضيح داده شد، رعايت شود برا ي گرفتن تصوير همان مالحظاتي که در پيوست نکته :

 ( A4برگ  15)حداکثر در  تصوير قرارداد منعقده با کارفرما  13-1
 ( A4برگ  1)حداکثر در  % اضافه يا کسري25ابالغ  13-2
 ( A4برگ  2)حداکثر در  هاي مشابه ابالغ تمديد يا ابالغ 13-3

 ( A4برگ  11)حداکثر در   هاي قرارداد متمم يا الحاقيه 13-4
 ( A4برگ  3التفاوت مورد تاييد کارفرما )حداکثر در  آخرين صورت وضعيت، تعديل و مابه 13-5

 ( A4برگ  1مفاصا حساب بيمه پيمان در صورت وجود )حداکثر در  13-6

رداد دست اول، تصوير قرارداد دست دوم، تصوير پرداخت به  رف قترارداد  تصوير قرا ،براي قراردادهاي دست دوم 13-7
)حتداکثر   دست دوم با تاييد کارفرماي اصلي و تصوير اسناد بيمه پرداختي  رف قرارداد دست دوم در کارگاه پروژه

 ( A4برگ  15در 

 ( A4برگ  2 )حداکثر در براي پيمان هاي مشارکتي، تصوير سند منعكس کننده درصد مشارکت  رفين 13-8

 11شكل 
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هتاي   پيوستت  تهيته کنيتد. در صتفحه    pdf يک فايلپس از آن براي هر قرارداد، از تمام تصويرهاي مربوط به آن قرارداد 

در هر قرارداد  45شكل قرارداد 

کليک کنيد.  روي نشان 
شتكل  ماننتد  اي کته   در صفحه

ود، روي دگمتته شتت بتتاز متتي 46

کليک و فايتل   
pdf    آن قرارداد را انتختاب تتا

نتتام فايتتل در جتتاي ختتود در  

 شتتتود. روي دگمتتته 
 کليک کنيد تا فايل فرستاده شود. 

 
 مگا بايت است 3براي هر قرارداد  pdfحداکثر حجم فايل  تذکر:

در  ” بله“براي تمام قراردادها بايد  45شكل در ” پيوست دارد“اين کار را براي تمام قراردادها تكرار کنيد. سرانجام در ستون  
 را ببنديد. هاي اجرايي توانمنديشده باشد. براي رفتن به بخش بعد صفحه 

 

 هاي شرکت پيوست -14
ر صفحه ساخته و بفرستيد. د pdf يک فايلها  هاي شرکت مستنداتي است که بايد از تصوير هرکدام از آن منظور از پيوست

 هاي شرکت نشان داده شده است. پيوست عنوان 47شكل کليک کنيد. در  نمايش کامپيوترتان روي نشان 
 

 
 17شكل 

 16شكل 
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تصوير شود، نام کامل مستندي که بايد از  اي که باز مي در صفحهکليک کنيد.  در اين صفحه، در هر رديف روي نشان 

  48شتكل   ،6در رديتف   شود. به عنوان مثتال بتا کليتک روي دگمته      تهيه کرده باشيد ديده مي pdfآن مستند فايل 
شتود. روي   نمايش داده متي 

کليک  دگمه 
مربتوط بته آن    pdfو فايل 

مستتند را انتختاب و ستپس    

کليک  روي دگمه 
 .کنيد

هتتتاي  ت پيوستتتتمستتتتندا
 : به شرح زير است شرکت 
 روزنامه رسمي تأسيس شرکت  14-1

 روزنامه رسمي تغيير موضوع فعاليت شرکت ) در صورت لزوم( 14-2

 روزنامه رسمي تغيير مدير عامل شرکت )در صورت وجود( 14-3

 روزنامه رسمي تغيير شماره و محل ثبت شرکت )در صورت وجود( 14-4

 صفحه حاوي موضوع فعاليت از اساسنامه شرکت 14-5

 العاده مبني بر تغيير موضوع فعاليت شرکت )حسب مورد(  صورتجلسه مجمع فو 14-6

 تعهد براي ارائه روزنامه رسمي تغيير موضوع فعاليت شرکت پس از چاپ در روزنامه رسمي )حسب مورد( 14-7

 ها مبني بر ارائه صورتجلسه تغيير موضوع فعاليت به آن اداره )در صورت لزوم( رسيد اداره ثبت شرکت 14-8

 شرکت )در صورت وجود( روزنامه رسمي تغيير نام 14-9

 هاي آتي در صورت وجود يک ليست بيمه، تعهد براي تداوم بيمه کردن افراد معرفي شده  ي ماه 14-11

هايي که از اعداد ليستت بيمته    هاي آتي براي آن دسته از شرکت هاي مالياتي در سال تعهد براي ارائه اظهارنامه 14-11
 کنند جهت اخذ رتبه استفاده مي

 نتعهد نامه رعايت قواني 14-12

 )در صورت لزوم( ها نامه ساير تعهد 14-13

 آخرين صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت )در صورت لزوم( 14-14

 روزنامه رسمي تغيير نوع شرکت )در صورت لزوم( 14-15

 سه ليست بيمه اخير شرکت 14-16

 هاي پرداخت سه ليست بيمه اخير شرکت فيش 14-17

 ت وجود(اظهارنامه مالياتي آخرين سال مالي )در صور 9و  6، 4، 1صفحات  14-18

 برگ قطعي ماليات بر عملكرد )سال قبل از آخرين سال مالي( 14-19

 از آخرين سال مالي )در صورت لزوم و در صورت وجود(  صفحات الزم از اظهارنامه مالياتي سال قبل 14-21

 صورت جلسه مجمع عمومي شرکت انتقال دهنده امتياز )حسب مورد( 14-21

 تصوير مجوزهاي مختلف حسب مورد 14-22

 نامه رتبه بندي )در صورت وجود( يآخرين گواه - 1ساير  14-23

 

 18شكل 
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 مگا بايت است 3هاي شرکت  براي هر يک از پيوست pdfتذکر: حداکثر حجم فايل 

 نترل نهايي و ارسالک -15
ها و  براي آن که مطمئن شويد تمام فرم

ايد و  ها را به  ور کامل پر کرده جدول
مدارك شما کامل است، روي نشان 

کليک کنيد. با اين کار صفحه  
به شكل سايه ” کنترل نهايي وارسال“

 49شكل دار نمايش داده شده و مانند 
هاي موجود  فرم مغايرت“با عنوان  Excelشود. با کليک روي اين پنجره، يک فايل  ميان آن صفحه پنجره کوچكي باز مي

شكل در  و در آن تمام نواقص به تفصيل فهرست شده است. روي نشان  شود باز مي” پيمانكاراندر تقاضاي گواهينامه 
 کليک کنيد تا پنجره بسته شده و سايه از روي صفحه کنترل نهايي و ارسال کنار رود.  49

 
 51شكل 

هاي تكميل  هاي تكميل شده تيک خورده و قسمت قسمت است. 51شكل نند هرستي ماصفحه کنترل نهايي و ارسال فباالي 
 نشده تيک نخورده است. براي تكميل هر قسمتي که تيک نخورده است، به همان قسمت مراجعه و جدول را کامل کنيد.

 ها تيک خورده است.  بار تمام قسمتکليک کنيد و اگر کار به درستي انجام شده باشد، اين  دوباره روي نشان 
اين تعهدنامه مورد تاًييد “روي مربع کنار  51شكل پايين صفحه متن يک تعهدنامه است. آن را به دقت بخوانيد و سپس مانند 

 کليک کنيد تا تيک بخورد. ” است
 
 

چهتار دگمته    52شتكل  ه کنترل و ارسال نهايي ماننتد  در نوار پايين صفح

اما فعال بودن يتا فعتال نبتودن     ،همواره فعال است است. دگمه 

 هاي ديگر بستگي به شراير دارد.  دگمه
 

 ها به شرح زير است: کار اين دگمه

 13شكل 

 54شكل 
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  اگر روي اين پنجره کليتک کنيتد، فايتل    را باز مي کند.  49شكل هر بار کليک روي اين دگمه، پنجره  –بازخواني
Excel شود که در آن آخرين وضعيت نواقص مشخص شده است. به اين ترتيب بتا رفتع هرگونته     نمايش داده مي

توانيد بالفاصله کار خود  نقص مدارك، مي

 را کنترل کنيد.

  حتي   -بررسي شراير تشخيص صالحيت
. .اين دگمه فعتال استت   تعهدنامه تاًييد شده باشد، 51شكل در ر ، اگکامل پر نشده باشدها  اگر مدارك ناقص و فرم

و متدار   کارکنتان الزامتي   را نگاه کنيد ( بته شتراير هيئتت متديره،      5شكل ايد ) که شما ثبت کرده تقاضاييتاًييد 

سيستتم شتراير شترکت را بتا     ،  تحصيلي آنان بستگي دارد. با کليک روي دگمته  
 دهد. نمايش مي Excelثبت شده مقايسه و هرگونه نقص شراير را به شكل يک فايل  تقاضايشراير الزم براي 

  و نيتز    اگر مدارك شرکت کامل بوده و شرکت تمام شراير را داشته باشد، دگمته   -محاسبه امتياز

سيستم براساس ا العاتي کته   ،آيد. با کليک روي دگمه  به حالت فعال درمي  دگمه 
نوعي خود ارزيابي از ا العات واردشتده قبتل از    امتيازدهد. اين  را محاسبه و به شما نمايش مي امتيازايد  ارائه کرده

 بررسي پرونده توسر کارشناسان است.

  خواهيد پرونده شما براي بررسي به  کنيد که ميمرجعي را انتخاب بايد  53شكل  پايين صفحه، مانند -ارسال نهايي
هاي پيش رويتان نمايش داده شود. در هر مرجع  آن مرجع فرستاده شود. روي فهرست کشويي کليک کنيد تا گزينه

 بتا کليتک روي دگمته    هاي در دست بررسي نيز مشخص شده است تا بتوانيتد بهتتر تصتميم بگيريتد.     تعداد پرونده

بتته  ، متتدارك شتتما  
ده ايتد فرستتا   ي که تعيين کردهمرجع
 .شود مي

 

  

 نواقص -16
 شود: ر ساجات در دو سطح انجام ميهاي ديگ بررسي پرونده توسر کارشناس و يا رده

  داران، قترارداد مربتوط بته يتک پتروژه، درصتد        هرکدام از اقالم ا العاتي مانند مدار  تحصيلي سهام -سطح اول
 در يک پروژه، ... رشتهاستفاده شده از يک 

غير قابل قبول را انتخاب و توضتيحات  ختود را   اثر و  تاًييد شده، ناقص، بي هاي ها کارشناس يكي از حالت در اين بررسي
 کند نيز تايي مي

  کل پرونده -سطح دوم 

هتاي   ارستال بته بايگتاني پرونتده     ييد، رد صالحيت، عودت به متقاضي و ياهاي تاً در اين بررسي کارشناس يكي از حالت
هتاي بتاالتر رستيد، آخترين      کند. پس از آن که نظر کارشناس به تاًييد رده و توضيحات خود را تايي مي ا انتخابرناقص 

به اين معني را انتخاب کند و نظر او تأييد شود، ” عودت به متقاضي“. اگر کارشناس رسد وضعيت پرونده به ا الع شما مي
شود تا نواقص آن را رفتع و   پرونده به شما برگشت داده ميحالت است که برخي از مدارك شما ناقص بوده است. در اين 

دنبال را ها  ها و جدول همان فرآيند هنگام پرکردن فرمبراي ا الع از نواقص پس از ورود به سيستم، باره ارسال کنيد. دو

 ستتون وضتعيت   چته در  ماننتد آن ان دار از نواقص مربوط به سهامکليک کنيد تا  کنيد. به عنوان مثال روي نشان 
 آگاه شويد.نشان داده شده است،   54شكل 

 52شكل 

 59شكل 
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نمتايش داده    55شتكل   دار مانند دار کليک کنيد تا مشخصات آن سهام مربوط به يک سهام روي نشان  54شكل در 
 شود.

 
 55شكل 

کليتک کنيتد تتا     55شتكل  در  دگمه براي ا الع از نظر کارشناس در مورد هر يک از اقالم پرونده، روي 
  شود. داده  نشان  56شكل  دار ثبت کرده است مانند هايي که کارشناس روي اين سهام پيامفهرست صفحه 

کليک کنيد تتا   روي دگمه  56شكل در شناس پيام ثبت کنيد. دار براي کار توانيد درباره اين سهام يشما نيز م
  باز شود. 57شكل صفحه گفتگو با کارشناس مانند 

 
 56شكل 

 51شكل 
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 .کنيدکليک  پيام خود را تايي و روي دگمه 

 

 
 58شكل 

 

و  انتد، بتا نشتان     هايي که خوانده شده پيام ها اضافه شده است. دهد پيام شما نيز به فهرست پيام نشان مي 58شكل 
 اند. مشخص شده اند با نشان  ها که خوانده نشده آن

ببينيتد، در صتفحه کامپيوترتتان روي نشتان     يكجا م از نواقص پرونده خود را هاي ثبت شده روي هرکدا براي آن که پيام

 باز شود. 59شكل کليک کنيد تا  

هاي  فهرست تمام  پيامشود،  ديده مي 59شكل همان  ور که در ، در رديف هرکدام از نواقص  با کليک روي نشان 
اما با  شود. در جدول پايين نمايش داده مي ،دار، چه از  رف کارشناس و چه از  رف شما به نقص مدارك آن سهام مربوط

  هايي که کارشناس ثبت کرده است نمايش داده خواهد شد. ، تنها فهرست پيامکليک روي نشان 

 57شكل 
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 53شكل 

 پيام کليک کنيد.در رديف آن  براي خواندن پيام روي نشان 
 

 ارسال مدارك -17
 بايست به دبيرخانه شورا ارسال گردد به شرح زير است: فهرست مدارك فيزيكي مورد نياز که مي

 )نسخه چاپي قابل دريافت باشد( 61شكل برابر با نمونه نامه درخواست  -1
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 61شكل 
 )نسخه چاپي قابل دريافت باشد(به شرح زير انين اصل تعهدنامه رعايت قو -2

 

 

 

 

  *تعهد نامه رعايت قوانين
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شود و هرگونه دستکاري و جعتل   مي و احراز صالحيت صادره، سند رسمي دولتي محسوب بندي رتبهبا آگاهي از اينکه گواهي 

 باشد، مي آن طبق قوانين و مقررات ممنوع

 
 .................................................با کد ملي به شماره  ..........................................................اينجانب / اينجانبان 

 .................................................با کد ملي به شماره  ..........................................................                                      

 .................................................با کد ملي به شماره  ..........................................................                                      

 

 ................................................................................................................................................................................**صاحب/صاحبان امضاء مجاز تعهدآور شرکت

 نماييم :  نمايم/ مي تعهد مي............................................ ***به شماره ثبت
دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک کشور و ا العات مندر  در فايل الكترونيكي شرکت، بر مبناي متدارك   کليه مدارك ارسالي به -1

 اصلي تهيه شده و صحيح است.
قتانون اساستي و قتانون ممنوعيتت      141هيچ يک از اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت مشمول ممنوعيت مقرر در اصتل   -2

جلس شوراي اسالمي نيستند. شرکت، شرکاي شرکت و ارکان آن قتانون منتع   م 11/11/1373تصدي بيش از يک شغل مصوب 
 کنند.  را رعايت مي 1337مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب بيست و دوم دي ماه سال 

 دو کارشناس معرفي شده از امتياز آور بودن خود در اين شرکت ا الع دارند.  -3

 انفورماتيكي يا غير آن، سمت مديرعاملي ندارد. ديگري اعم از  مديرعامل در هيچ شرکت -4

 دو کارشناس معرفي شده، به  ور تمام وقت در اين شرکت شاغل هستند. -5

 مديرعامل به  ور تمام وقت در اين شرکت شاغل است. )اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از اين بند مستثني هستند(. -6

هامداران و کارشناسان الزامي امتياز آور، در اسرع وقت به دبيرخانه شوراي س هرگونه تغييرات در اعضاي هيأت مديره، مديرعامل،  -7
 عالي انفوماتيک کشور اعالم خواهد شد.

بته دبيرخانته شتوراي عتالي       نمايتد،  شود يک نسخه از قراردادهايي که از اين تاريخ با کارفرمايتان منعقتد متي    شرکت متعهد مي -8
 انفورماتيک کشور ارسال نمايد. 

هتاي مترتتب    شرکت آگاهي دارد که احراز عدم صحت هريک از اظهارات فو  و نيز ارائه اسناد مجعول، عالوه بر شمول مجازاتضمنا اين 
 بندي و ابطال گواهينامه و اعمال محروميت خواهد شد.  بر ارائه مدارك رسمي و ا العات غير واقعي به مراجع دولتي، موجب لغو رتبه

 نام و نام خانوادگي         

 صاحب / صاحبان امضاء مجاز 

 مهر و  امضاء
 قابل توجه:

 بايست در سربرگ شرکت تهيه شده و داراي شماره و تاريخ و ممهور به مهر شرکت و داراي امضاء باشد. تعهدنامه رعايت قوانين مي*
 سيس يا آخرين روزنامه رسمي تغيير نام شرکت باشد.تأبايست مطابق روزنامه رسمي  نام شرکت مي**

 شماره ثبت شرکت مطابق روزنامه رسمي در  شود.***
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 يک کپي از اساسنامه شرکت -3

 )نسخه چاپي قابل دريافت باشد(نشان داده شده است  61شكل که در برچسب آدرس  -4

 

 
 64شكل 

 بندي شرکت يک کپي از آخرين گواهي رتبه -5

ماليتاتي آخترين ستال متالي کته توستر مميتز دارايتي مربو ته، رونوشتت برابتر اصتل شتده               هتاي  تصوير اظهارنامته  -6

 باشد.

 تصوير برگ قطعي عملكرد سال مالي ماقبل -7

 6هتايي کته فاقتد رديتف      ماه ليست بيمته پرداختتي شترکت مربتوط بته آخترين ستال متالي بتراي شترکت           12کپي  -8
 باشند و نوپا نيستند. مي

صتادره از ستوي ستازمان امتور ماليتاتي بته ادارات کتل تابعته جهتت برابتر            62شتكل   نشتان داده شتده در  متن بخشنامه 
هتا در صتورت لتزوم بته مميتزين دارايتي        اصل نمودن مدارك مالياتي در سيستم ساجات قابتل دريافتت باشتد تتا شترکت     

 مربو ه خود ارائه نمايند. 
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 62شكل 

 

 راهنماي تكميل درصد فعاليت هاي خود اظهاري – 1 پيوست
شتود جتدول زيتر را متد نرتر قترار        : براي انتخاب بهينه درصد فعاليتت هتاي ختود اظهتاري، توصتيه متي      توجه

 دهيد :
 11111<ميزان امتياز در هر رشته فعاليت= --------------1رتبه

 5111<=ميزان امتياز در هر رشته فعاليت=<9999 -------------2رتبه

 2111<=ميزان امتياز در هر رشته فعاليت=<4999 -------------3رتبه

 511<=ميزان امتياز در هر رشته فعاليت=<1999 -------------4رتبه

 151<=ميزان امتياز در هر رشته فعاليت=<499 -------------5رتبه

 51<=ميزان امتياز در هر رشته فعاليت=<149 -------------6رتبه

 =ميزان امتياز در هر رشته فعاليت<49 -------------7رتبه

 را اظهتاري  ختود  هتاي  فعاليتت  درصتد  زيتر  متوارد  رعايتت  بتا  توانيتد  متي  شرکت کل امتياز به توجه با

 : نماييد وارد
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 باشد. از مييامت 51ت اصلي ياز قابل قبول براي هر رشته فعالحداقل امتي -1

 توانند انتخاب نمايند. را ميرشته فعاليت  2وپا(، حداکثر هاي ن )شرکت 51هاي با امتياز کل کمتر از  شرکت -2

توانيد از امتيتاز   بوده، با توجه به جدول زير مي 51باشد و امتياز سال قبل نيز بيشتر از  51اگر امتياز کل شرکت بيشتر از  -3

 هاي جديد اختصاص دهيد: رشته هاي موجود کاسته و به رشته فعاليت

 .هاي جديد اختصاص دهيد درصد را به فعاليت 35توانيد  امتياز مي 149تا  -

 .هاي جديد اختصاص دهيد درصد را به فعاليت 31توانيد  امتياز مي 499تا  151از  -

 .هاي جديد اختصاص دهيد درصد را به فعاليت 25توانيد  امتياز مي 1999تا  511از  -

 .صاص دهيدهاي جديد اخت درصد را به فعاليت 21توانيد  امتياز مي 4999تا  2111از  -

 .هاي جديد اختصاص دهيد درصد را به فعاليت 15توانيد  امتياز مي 9999تا  5111از  -

 .هاي جديد اختصاص دهيد درصد را به فعاليت 11مي توانيد به باالامتياز  11111از  -

هتاي   ته فعاليتت امتيتاز( امتيتاز رشت    51)با رعايت حداقل  توانيد به هر ميزان هستيد مي 51اگر داراي امتياز کل بيش از  -4

 موجود را بين يكديگر جابجا نماييد

 از تصويرها pdfروش ساختن فايل  – 2پيوست 
يک پوشه بته همتان نتام درستت کنيتد. بته عنتوان مثتال در          pdfهاي  در کامپيوتر خود به ازاي هر کدام از فايل -1

ر يک پوشته بته نتام هريتک     هاي پرسنل، براي هريک از اعضاي هيئت مديره، مدير عامل، پرسنل امتيازآو پيوست
 قرارداد بسازيد.آن هاي قراردادها، براي هر قرارداد يک پوشه به نام  درست کنيد. يا در مورد پيوست

اسكن کنيد. از هر مدرکي که اسكن مي کنيد يک فايل به دست  jpegمدارك مورد نياز در هر قسمت را در قالب  -2
يد خودتان انتخاب کنيد. به هر فايل نام مناسبي بدهيد تا تشخيص است و نام فايل را با jpegآيد که پسوند آن  مي

 آن آسان باشد.

اي ذخيره کنيد کته بته آن نتام     از آن ساخته شود، در همان پوشه pdfتمام تصويرهايي را که قرار است يک فايل  -3
متدرك تحصتيلي،    تصوير شناستنامه، ساخته شده است. به عنوان مثال تمام تصويرهاي مربوط به مدير عامل مانند 

 اي ذخيره کنيد که به نام مدير عامل ساخته شده است. بق کاري...او را در پوشهسوا

 است  Word 2007چه از اين پس آمده است بر اساس  آن توجه:
 
را  Wordيک فايل خالي  -4

باز کنيد. در نوار ابزار باالي 
صتتتتتفحه روي دگمتتتتته 

کليک کنيتد تتا    

شكل امكانات زير آن مانند 
 نمايش داده شود. 63

هايي را که تصويرها در آن ذخيره شتده استت، متثالً     ترتان يكي از پوشهيوکليک کنيد و از کامپ روي دگمه   -5
 ايد، انتخاب کنيد. اي که به نام مدير عامل ساخته پوشه

 69شكل 
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در جتتتايي از   64شتتتكل  در -6
هتا ديتده    ايلاي که نام ف ناحيه
 شود کليک کنيد و ستپس  مي

را  بتتا  Aو  Ctrlکليتتدهاي 
هم فشار دهيد تا تمتام فايتل   
هاي پوشه انتختاب شتود. در   
ايتتن حالتتت زمينتته نتتام تمتتام 

 شود. ها آبي رنگ مي فايل

 روي دگمتته  -7
کليک کنيد. با اين کتار تمتام   

هتتاي پوشتته در فايتتل   فايتتل
Word شود. گذارده مي 

نام مناستب در جتايي از   را با  Wordفايل  -8
کامپيوترتان ذخيره کنيد. براي ذخيره کردن 

ابتتدا روي   65شتكل  ، مانند  Wordفايل 

در گوشه چي و باالي صتفحه   نشان 
Word   کليک کنيد تا امكانات زير آن بتاز

شتتتتتتود. متتتتتتاوس را روي گزينتتتتتته  

بتتترده و ستتتپس روي   

گزينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

 

به همان نتامي   Wordکليک کنيد. بهتر است فايل  ل را تايي و روي دگمه کليک کنيد. نام فاي
 تصويرها داده بوديد.  ذخيره شود که به پوشه

کليک کنيد و ماوس را روي گزينه  روي نشان دوباره ،  Wordاز اين فايل  pdfبراي درست کردن فايل  -9

از اي کته بت   برده و کليک کنيتد. در صتفحه   روي گزينه  اين بارو  
است.  pdfبا آن نام ذخيره شده و پسوند فايل  Wordفرض نام فايل هماني است که فايل  شود، به  ور پيش مي

متورد نظتر را    pdfکليک کنيد. به اين ترتيب فايل  بهتر است همين نام را بپذيريد و روي دگمه 
 ايد. ساخته

 61شكل 

 65شكل 
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 هاي مشترك سيستم آشنايي با بخش - 3پيوست 
هتا   ها را پر کنيتد. ايتن جتدول    هاي مختلف آن شود که بايد رديف هايي نمايش داده مي شرکت جدول براي تكميل ا العات

هتا يتک بتار توضتيح داده      اين ويژگي اين رو در اين راهنما، در باره هايي دارد که در سراسر سيستم يكسان است و از ويژگي
کردشتان در سراستر    وجود دارد کته عمتل   (Buttons)هايي  و دگمه (Icons)ها  ها نشان چنين در اين جدول شود. هم مي

 شود. ها نيز تنها در اين پيوست توضيح داده مي سيستم مانند هم است و در باره آن
 ها جدول 2-1

 ها جايي و تنظيم پهناي ستون انتخاب، جابه
شتود. در ايتن    در  متي در هر جدول، تعدادي ستون وجود دارد و در هرکدام يک ا الع مانند نام، سمت، مقطع تحصيلي، .... 

و جا کند  هارا جابه ها مرتب کند، آن ها را برحسب مقدار يكي از ستون ها را کم و زياد کند، رديف تواند ستون ها کاربر مي جدول
 دلخواه تنظيم کند يا پهناي هرکدام را به اندازه

 رنتگ   66شتكل  ببريتد، ماننتد   ها  اگر ماوس را روي يكي از ستون –ها  مرتب سازي سطرهاي جدول و انتخاب ستون

اگر روي اين نشان کليک کنيد، ماننتد شتكل يتک     شود. ديده مي عنوان آن ستون آبي شده و کنار چي آن نشان 
 شود. مستطيل زير آن باز مي

 
 66شكل 

  مرتتب ستازي کاهشتي   “و يتا  ” ب سازي افزايشيمرت“ي  با کليک روي يک از دو گزينه –مرتب سازي سطرها” ،
بتا   67شكل توانيد سطرهاي جدول را برحسب مقدار اين ستون مرتب کنيد. مانند  مي

توانيتد ستطرهاي جتدول را برحستب مقتدار آن       کليک روي عنوان يک ستون نيز مي
کنتد.   ازي را وارونته متي  ستون مرتب کنيد. هر بار کليک روي عنوان ستون، مرتب س

يک مثلث کوچک رو به پايين و يا رو به باال در کنتار عنتوان ستتوني کته ستطرهاي      
 دهد.  جدول برحسب مقدار آن مرتب شده است، ترتيب مرتب سازي را نشان مي

 ببريتد تتا    ماوس را روي   66شكل در –ها  انتخاب ستون
ها، در  وي آن باز شود. با کليک روي مربع کنار هر کدام از ستونر ها روبه فهرست ستون

خورد و آن ستون در جدول ظاهر خواهد شد. با کليک دوباره روي آن مربع، نشان تيک برداشتته   آن مربع تيک مي
 شده و آن ستون در جدول ديده نخواهد شد

 67شكل 
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 را چي آن  را روي عنوان ستون برده،  دگمه موس –ها  جايي ستون جابه
نتام   68شتكل  فشار داده و نگهداريد. با کوچكترين حرکت ماوس، مانند 

 شود.  آن ستون در يک مستطيل ديگر پايين آن ظاهر مي

 

ايد، آن را به چي يا راست  ي چي ماوس را نگهداشته  ور که دگمه همان
جتا   ده آني متاوس را رهتا کنيتد، ستتون انتختاب شت       ببريد. هرجا دگمته 

 نشيند مي

 هنگامي که موس را روي مرز دو ستون ببريد، ماننتد   -ها  تنظيم پهناي ستون

 شود. اگر در اين حتال دگمته   ان مينماي در مرز دو ستون نشان  69شكل 
ستون سمت راستت آن   د، دو خر سياه قائم در دو کنارهچي موس را نگهداري

چي متوس را   شود. در حالي که دگمه نمايان ميم ارتفاع جدول نشان و در تما
ايد، آن را به چي يا راست ببريد تا پهناي ستون ميان دو ختر قتائم    نگهداشته

 زياد يا کم شود

 
 اي هاي خوشه جدول  2-2

 باالي سرهم وجود دارد. در هر جدول يک قلم ا العات مانند مشخصتات فتردي،    هايي از سيستم چند جدول در بخش
شود. هنگامي که از باالترين جدول، روي يک رديف کليتک کنيتد رنتگ آن      مدار  تحصيلي، سوابق کاري، ... ثبت مي

 شود و به اين معناست که آن رديف انتخاب شده است.  رديف آبي مي

 
 71شكل 

 
هاي پايين تر مربوط به رديف انتخاب شده از بتاالترين جتدول      در جدولا العات مندر 71شكل در اين حالت مانند 

توانتد متدار     هتاي پتايين متي    است. به عنوان مثال، اگر هر رديف از باالترين جدول مشخصات فتردي باشتد، جتدول   
هر رديتف از  تحصيلي، سوابق کاري، تعداد سهام، ... کسي باشد که از باالترين جدول انتخاب شده است. به اين ترتيب 

 خوشه است. هاي پايين دنباله ورکرد که جدولتوان سر يک خوشه  تص باالترين جدول را مي
  

 68شكل 

 63شكل 
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 انتخاب از فهرست کشويي 2-3
شود. با کليک  نشان داده مي (Combo Box)هايي از سيستم براي تعيين مقدار يک فيلد، يک فهرست کشويي  در بخش

شتود. بتا کليتک روي يكتي از      رهاي مجاز براي آن فيلد نمايش داده ميدر کنار چي کشو، فهرستي از مقدا روي نشان 
 نشيند.  مقدارها، کشو بسته شد و مقدار انتخاب شده در فيلد مورد نظر مي

 

 تعيين مقدار فيلد تاريخ 2-4

ده ديت  ها تاريخ است و کنار چتي ايتن فيلتدها نشتان      هاي گوناگوني از سيستم فيلدهايي وجود دارد که مقدار آن در فرم
 شود. براي تعيين تاريخ دو راه پيش رو داريد: مي

  پس از آن ماه و “/” جايي از مستطيل فيلد تاريخ کليک کنيد و ابتدا سال ) دو يا چهار رقم( سپس  –تايي مستقيم ،
اريخ و سرانجام روز را تايي کنيد. اگر سال را دو رقم تايي کرده باشيد، با کليک روي فيلد ديگر، سيستم سال ت“/” 

 را با چهار رقم نمايش خواهد داد. 

  شتود. در   باز متي  71شكل ي تقويم مانند  يک صفحه با کليک روي نشان
خ در اين صفحه دور روز جاري يک مربع است. با کليک روي هر روزي، آن تاري

حه دو شود. دو  رف باالي صتف  تقويم بسته مي فيلد مربوط در  شده و صفحه
شود. هتر بتار کليتک روي مثلتث      مثلث کوچک به  رف راست و چي ديده مي

رود. کنتار   راست، تقويم يک ماه به عقب  و روي مثلث چي يک متاه جلتو متي   
اي ماننتد   سال يک مثلث کوچک رو به پايين است. بتا کليتک روي آن صتفحه   

تخاب کرد. ال را در محدوده يک دهه انتوان س شود و در آن مي باز مي 72شكل 
دو مثلث رو به راستت و چتي استت. بتا کليتک روي       72شكل باال و سمت چي 

 شود.  بعد نمايش داده مي راست دهه قبل و روي مثلث چي دههمثلث 

ايد نشتان داده   ه وسالي که انتخاب کردهکليک کنيد تا تقويم ما” تاًييد“ي  روي سال و ماه مورد نظر و سپس روي گزينه
شود. در تقويم نشان داده شده روي روز مورد نظر کليک کنيد تا آن تاريخ در فيلد 

 مربوط در  شود.

 74شكل 

 72شكل 


