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

  از ADSL سيم( استفاده کنيد )اينترنت پر سرعت با.  

 تصرررويرن تن ررريم  هبهتررررين حالرررت مشررراهد
Resolution  روي صررررررفيه نمررررررايش

1281x1124 است.  
 

 
د ثبررت نررام اوليرره شررما توسررم دفتررر ن ررام فنرري و  أييرربررا ت

اي کره   اجرايين براي شناسره کراربري شرما )همران شناسره     
بره    برا ايميرل  در ثبت نام اوليه تعيين کرديرد( گرذرواژه دوم   

شررررود. در مرورگررررر خررررود نشرررراني   شررررما داده مرررري
http://sajat.mporg.ir اي  را وارد کنيرررد ترررا صرررفيه

شناسرره کرراربري و  مررايش داده شررود.  ن 1شررکل  ماننررد
گررذرواژه خررود را در جرراي تعيررين شررده تايرر  و کليررد      

Enter   کليرر   را بزنيررد و يررا روي دگمرره
شررود. هنمرامي کره بررراي اولرين بررار وارد     برراز مري   2شرکل   ماننرد برا ايررن کرار صرفيه فهرسررت تقاضراهاي مشرراور     .  کنيرد 

 . است شودن اين فهرست خالي سيستم شده و اين صفيه باز مي
 

 
 

 ثبت درخواست -2
 شود تقسيم ميبه ترتيب زير   ن به دو دستهمشاوراهاي  درخواست

 شامل :پايه تخصص و هاي وابسته به  درخواست 

 شکيل پروندهت 

  تکرار تخصص 

  اضافه کردن تخصص 

 )خروج نفر ) غير از هيئت مديره 

 جايي افراد امتيازآور جابه 

 ارتقاء پايه 

 حذف تخصص 

 کاهش پايه 

 برگشت لغو تخصص 

 2شكل 

 1شكل 

http://sajat.mporg.ir/
http://sajat.mporg.ir/
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 شامل :  هپايتخصص و هاي غير وابسته به  درخواست 

 مديره تغييرات هيئت

 تغيير مدير عامل 

 شرکت تغيير نشاني 

 تغيير نام شرکت 

 شرکت تغيير شماره ثبتي 

 تمديد اعتبار گواهينامه موجود 

 تغييرات مفاد اساسنامه 

 تغييرات سهام 

 رفع ميروميت 

 انيالل 

 باز شود. 3شکل  دها مانن کلي  کنيد تا صفيه ثبت درخواست روي دگمه  2شکل   در

تکدرار  “و ” اضداهه کدردت تص د    “، ”تشکيل پروندد  “تواند  تنها مي مشاوراولين درخواست هر شرکت 

در قسررمت . باشددد” تص دد 

تخصص انواع درخواست وابسته به “

 روي نشررران ” ابتررردا  و پايررره
کلير    ”تشرکيل پرونرده  “روبرروي  
 ماننرد اي  با ايرن کرار صرفيه   کنيد. 
شرود و از فهرسرت    باز مري  4شکل 

و  گروهن تخصرص توانيد  کشويي مي
انتخراب   خواهيرد  اي را کره مري   پايه

 کنيرررد. برررا کليررر  روي دگمررره 

 و پايرره تخصررصن  
مسررتليل پررايين انتخرراب شررده در 

به ايرن  شود.  درج مي 3شکل شکل 
بررا شرررکت تخصررص اولررين ترتيررب 

 تشکيل پرونده به ثبت رسيده است. 
 
 

بره  توانيرد   پس از تشکيل پرونردهن مري  
همرررران روش بررررراي وارد کررررردن 

اضرافه  “هاي جديد از گزينره   تخصص
و برررراي تکررررار ” کرررردن تخصرررص
” تکررار تخصرص  “تخصص از گزينره  

استفاده کنيد. ايرن کرار را برراي تمرام     

 3شكل 

 4شكل 
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در  ي  خواهيد داشت. روي دگمه 5شکل خواهيد تکرار کنيد. سرانجام جدولي مانند  هايي که مي ها و پايه تخصص
شکل ها در  ام از رديفبسته شود. براي حذف هر کد  ايد ذخيره شده و اين صفيه چه انتخاب کرده کلي  کنيد تا آن 5شکل پايين 

 در آن رديف کلي  کنيد.  روي نشان  5
 

 
 
 

ها گواهينامه دريافرت شرده    هايي مجاز است که در اين تقاضا درخواست شده و يا قبالً براي آن تکرار تخصص براي تخصص
 آنحداکثر تعداد تخصص و تکررار  سازي و معمارين تخصص طراحي شهري از گروه شهرص معينن مثالً در ي  تخصاست. 

 : زير است هاي يکي از رديفبراي ي  شرکت 
  3و تکرار آن با پايه  3ي  تخصص پايه  
  2و تکرار آن با پايه  2ي  تخصص پايه  
  1و تکرار آن با پايه  1ي  تخصص پايه  
  1و ي  تخصص با پايه  2تکرار آن با پايه  ن 2ي  تخصص پايه 
  2و ي  تخصص با پايه  1تکرار آن با پايه  ن 1ي  تخصص پايه 
  1و تکرار آن با پايه  1ي  تخصص پايه  ن  2تکرار آن با پايه  ن 2ي  تخصص پايه 

  .شود نمايش داده مي 6شکل مانند  ”فهرست تقاضاها“صفيه  هان پس از ثبت درخواست   

 (6شکل شرماره ) در سمت چ   ايدن روي نشان  که انتخاب کرده هايي پايهتخصص و و کم و زياد کردن براي ويرايش  

کلير    6شرکل  در سمت چر    ايدن روي نشان  که انتخاب کرده هايي پايهبراي ويرايش و کم و زياد کردن تخصص و 

ايي کره  ه کلي  کنيدن تخصص و پايه روي نشان  6شکل کنيد تا دوباره صفيه انتخاب تخصص و پايه باز شود. اگر در 
توانيد آن را ويرايش کنيد. تا زماني که اين تقاضا کره وضرعيت آن    شود اما در اين حالت نمي ايد نمايش داده مي انتخاب کرده

 5شكل 

 6شكل 
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است ملغي نشده و يا مراحل خود را تا صدور گواهينامه طي نکرده استن  ايجاد تقاضاي جديد امکان پرذير  ” در حال تکميل“
 نيست.  

يستم در اين فهرست ممکن است بيش از ي  تقاضا باشرد و هرکردام در   با ادامه کار با س
استن بيش از يکري  ” در حال تکميل“وضعيت متفاوتي باشند. اما تقاضايي که در وضعيت 

توانيد ويررايش کنيرد.    شود. تقاضاي در حال تکميل و يا عودت شده به متقاضي را مي نمي
 ن آن که بتوانيد ويرايش کنيد.توانيد ببينيد بدو ساير تقاضاها را تنها مي

 7شکل مانند اي زير هرکدام  تعدادي نشان با نوشته 6شکل در  با کلي  روي نشان 
هرا کلير     شود. روي هر کدام از ايرن نشران   ي نمايش کامپيوترتان ظاهر مي روي صفيه

در باره هرکدام از ايرن   شود تا آن را تکميل کنيد. باز مي مربوط به آن نشان  نيدن صفيهک

پايين  در گوشه اگر روي شده است. ها در همين راهنما توضيح داده  نشان
به شکل ي   8شکل مانند ها  همين نشانکلي  کنيدن نمايش کامپيوترتان وراست صفيه 

  ها را باز کنيد. مربوط به آن توانيد صفيه جا نيز مي و از اينشود  فهرست نمايش داده مي

کلير  کنيرد ترا فهرسرت      روي  براي باز کردن مجدد فهرست تقاضراهان 
 باز شود. اکنون دو راه پيش رو داريد:  8شکل مانند ها  نشان

 ها باز شود فهرست تقاضا د تا صفيهکلي  کني  روي گزينه -

ي  تقاضا داشته باشريدن   اگر تنها اجازهکلي  کنيد.  گزينه روي  -

 کلي  کنيد.  شود روي دگمه  در پيامي که نمايش داده مي

فهرسرت  مرثالً پيمانکرار و مشراورن    شما اجازه داده شده باشردن  به بيش از ي  تقاضا اگر 
سررپس روي دگمرره   ود ن ررر . روي تقاضرراي مررور شررود تقاضرراهاي مجرراز برراز مرري  

 صرفيه . برا هرر ير  از ايرن دون     کلي  کنيرد  
  شود. مينمايش داده  مربوط به آن تقاضا فهرست

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8شكل 

 7شكل 
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 تغيير گذرواژ   -3

ي  در گوشررره روي 
نمررايش راسررت صررفيه   پررايين و

 کلي  کنيد تا فهرسرت کامپيوترتان 
برا کلير  روي   براز شرود.    8شکل 

  9شکل  ي  گزينه
گذرواژه قبلري  . شود نمايش داده مي

  جديد و تکرار آن را تاي و گذرواژه

 ي  و روي دگمررره
 کلي  کنيد. 

 

 گواهينامه صالحيت قبلي -4
ايدن الزم است اطالعات آن گواهينامه در اين سيستم ثبرت شرود. برراي     گواهينامه صالحيت دريافت کرده اگر شما قبالً

شود سره بخرش    باز مي کهاي  کلي  کنيد. صفيه روي نشان در صفيه نمايش کامپيوترتان اين من ور 
 دارد:

 

 صالحيت قبليمشص ات شرکت، مدير عامل و گواهينامه   4-1

اطالعررات ايررن بخررش را عينرراً از  
 درصالحيت قبلري  روي گواهينامه 

پر کردن هرر  وارد کنيد.  11شکل 

کنررارش  فيلرردي کرره نشرران 
پس از تکميل باشدن اجباري است. 

اطالعرررررررات روي دگمررررررره  

در پرررايين ايرررن   
بخررش از فرررم کليرر  کنيررد تررا   

مربوط به ايرن  اطالعات داده شده 

 در سيستم ثبت شود.بخش 
 

 هاتص    4-2

 باز شود.  12شکل د مانن  تخصصکلي  کنيد تا صفيه انتخاب  11شکل در روي دگمه  

 9شكل 

 10شكل 
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از فهرست کشويي انتخاب ها صادر شده است  تخصصگواهينامه براي آن را که گروهن تخصصن پايه و تعداد کار مجاز 

هاي درج شده در گواهينامه قبلي تکرار کنيرد.   کنيد. اين کار را براي تمام تخصصکلي   و روي دگمه 
 شود.  ديده مي 11شکل  هاي انتخاب شده در تخصص

در . کلي  کنيرد  و براي ويرايش آن روي نشان  در اين شکلن براي حذف ي  تخصص روي نشان   نکته:
 هاي ديمر اين دو نشان همين کارکرد را دارند تمام جدول

 
 امتيازآوراعضاي هيئت مدير  و کارکنات   4-3

کلي  کنيد تا صفيه انتخاب اعضاي هيئت مرديره و کارکنران امتيرازآور      روي دگمه 13شکل در  
در ي  به ير    راصالحيت قبلي ديره و کارکنان امتيازآور گواهينامه اعضاي هيئت ماطالعات باز شود.  14شکل  مانند

کنيد تا در سيستم ثبت شود. اين کار را برراي تمرام اعضراي هيئرت      کلي  د و روي دگمه وار 14شکل 
مديره و کارکنان 
امتيازآور مربروط  
برره گواهينامرره  

قبلري  صالحيت 
 تکررررار کنيرررد. 
براي رفرتن بره   
بخرررش بعررردن  

 11شكل 

 13شكل 

 12شكل 
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 .ببنديد 11شکل در گوشه باال و چ   صفيه گواهينامه قبلي را با کلي   روي نشان 
 

 
 

 مشص ات عمومي شرکت  -5

 بخش دارد هفتشود  اي که باز مي کلي  کنيد. صفيه روي نشان در صفيه نمايش کامپيوترتان 

 ويرايش اطالعات ثبتي 5-1

تواننرد   مري  ها تغيير کررده اسرت   دليل بعد از تأييد ثبت نامن ميل ثبت و يا نوع ثبتي آنهايي که به هر  شرکت
 آمده است ويرايش کنند. 15شکل اطالعات ثبتي جديد خود را در جدولي که در 

 
 15شكل 

 
 دهاتر 5-2

توانرد ير  دفترر     هر شررکت تنهرا مري   ي  يا چند شعبه نيز داشته باشد. شرکت ممکن است عالوه بر دفتر مرکزين 
 مرکزي داشته باشدن اما تعداد شعبه ممکن است بيش از يکي باشد. 

 

کلي  کنيرد ترا   در بخش دفاتر مشخصات عمومي شرکت  براي انتخاب دفتر مرکزي و يا شعبه روي دگمه 
 باز شود. 16شکل اي مانند  صفيه

 

 

 14شكل 
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ميل استقرار شرامل اسرتان و شرهر را از فهرسرت کشرويي       دفتر مرکزي را براي نوع دفتر تعيين کنيد.در اولين قدم 

کلي  کنيد ترا اطالعرات داده    د. در پايان روي دگمه ها را نيز تکميل کني انتخاب کنيد و ساير قسمت
يره شده و صفيه بسته شود. پس از آن اگر شرکت به جز دفتر مرکزي شعبه نيرز داردن بره همرين    شده در سيستم ذخ

دهرد. نشراني پسرت     دفاتر ثبت شده شرکت را نشران مري   17شکل هاي شرکت را وارد کنيد.  ترتيب مشخصات شعبه
 همان است که شرکت هنمام ثبت نام اوليه ارائه کرده است.بينيد  که ميالکتروني  

 

 
 
 
 

 هاي تماس شمار  5-3

براي اين کار روي ها را انتخاب کنيد.  هاي تماس وابسته به دفتر استن بايد ابتدا دفتر مرکزي و يا يکي از شعبه شمارهچون  
هاي تمراس   باالي جدول شماره 18شکل دفتر مورد ن ر کلي  کنيد. زمينه دفتر انتخاب شده آبي شده و نام آن دفتر مانند 

  هاي تماس کلي  کنيد. از جدول شماره روي دگمه  نشيند. مي

 16شكل 

 17شكل 
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کلي  کنيد. اين کار  تلفن را انتخاب کنيد و پيش شماره و شماره تلفن را وارد و روي دگمه  نوع 19شکل  در
 هاي دفتر انتخاب شده تکرار کنيد. را براي تمام تلفن

 

 
 الکترونيکهاي  پست 5-4

هراي الکترونير     در جدول پستهاي پست الکتروني  مربوط به شرکت بوده و به دفتر خاصي وابسته نيست.  نشاني 

نشاني پسرت الکترونير  شررکت را    شودن  باز مي 21شکل ماننداي که  کلي  کنيد. در صفيه روي دگمه 
تايرررررر  و روي دگمرررررره 

 کلي  کنيرد.  
ايرررن کرررار را برررراي تمرررام 

هاي پست الکترونير    نشاني
شرکت تکرار کنيرد. در تاير    

نشاني پست الکتروني  قالب 
  .درست را رعايت کنيد

 
 اي قبلي شرکته نام 5-5

کنيد  کلي  روي دکمه 21شکل  درديمري داشته استن اين قسمت بايد تکميل شود. نام قبالً اگر شرکت 

کلير  کنيرد. ايرن کرار را برراي تمرام        شودن نام قبلي را تاي  و روي دگمه  اي که باز مي و در صفيه
 هاي قبلي شرکت تکرار کنيد. نام
 

 18شكل 

 20شكل 

 19شكل 
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 هاي شرکت بصشاهراد شاغل در  5-6

 ن کارکنان فنري (داران سهام هيئت مديره و مدير عامل(ن شرکا ) هاي شرکت شامل مديران ) افراد شاغل در بخش انواع
روي دگمره   _22شرکل  _هراي شررکت    )پرسنل امتيازآور( و کارکنان خدماتي است. در جدول افراد شاغل در بخرش 

 کلي  کنيد.  
 

 
 

شودن نوع پرسنل را از فهرست کشويي انتخاب و مجمروع تعرداد آن نروع را در     باز مي 23شکل  اي که مانند در صفيه

براي هر کدام از انواع پرسنل کره در شررکت   کلي  کنيد.  هاي شرکت تاي  و روي دگمه  تمام بخش
ايرن  . شما وجود نداردن عدد صفر بمذاريرد 

کار را براي تمام انواع پرسنل تکرار کنيد. 
خواهيرد   22شرکل   سرانجام جدولي مانند

داشت. برا انتخراب ير  نروع پرسرنل از      
فهرست کشويي و ذخيرره کرردن آنن در   

در فهرسرت  پرسنل انتخاب بعدي آن نوع 
کشويي ديده نخواهد شدن يعني از هر نوع 

 توان انتخاب کرد. پرسنل تنها ي  بار مي

 
 سهام شرکت  5-7

 21شكل 

 22شكل 

 23شكل 
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شرود تعرداد کرل     باز مري  24شکل اي که مانند در صفيهکلي  کنيد.  روي دگمه در جدول سهام شرکت 
 سهام و مبلغ هر سهم را وارد کنيد

سيستم با ضرب تعداد کل سرهام و مبلرغ   . 
در جاي مياسبه و سرمايه ثبتي را هر سهم 

دگمره   روي کنرد.  مشخص شرده درج مري  

ترا اطالعرات    کلي  کنيرد  
  .وارد شده ثبت شوند

 

 
 

خواهد شد. توجه کنيرد کره چرون تنهرا      25شکل بسته شده و جدول سهام شرکت مانند  24شکل با اين کار صفيه 

ديمر فعال نيست. براي رفتن به بخش بعدن  دگمه  25شکل در د کردن توان سهام شرکت را وار بار مي ي 

 ن صفيه مشخصات عمومي شرکت را ببنديد.15شکل در با کلي   روي نشان 
 

 
 

 دارات سهام -6
انردن يعنري    داران شرکت اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که سهام شرکت را خريده و هنوز سهام خود را واگذار نکرده سهام

 . هنوز مال  سهام هستند

 ن سپس هيئت مديره و سرانجام پرسنل امتيازآور را تکميل کنيد.داران شود به ترتيب ابتدا اطالعات سهام توصيه مينکته: 
 

 شود چهار بخش دارد اي که باز مي کلي  کنيد. صفيه روي نشان در صفيه نمايش کامپيوترتان 
 

  دارات شرکت سهام 6-1
روي دگمه داران  جدول سهامدر 

ترا زيرر    کلي  کنيد 
انواع فهرست  26شکل  آن مانند

 24شكل 

 25شكل 

 26شكل 
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 شود.  سه گزينه نمايش داده مي ملابق شکلن دار بازشود. سهام
 

 دار حقيقي سهام 

 براي تکميل مشخصات فردي سه راه پيش رو داريد: .شود باز مي 27شکل مانند فرمي دار حقيقين  با انتخاب سهام
 

 تايپ مشص ات :الف
هرکرردام از فيلررد هرراي  
مشخصررات فررردي را در 

 .تاي  کنيدجاي خود 
 انتصاب از ليست: ب

بررا کليرر  روي دگمرره   

در  
شررکل ماننررد ن 27شررکل 
فهرست تمام پرسنل  28

شررررکت کررره پيشرررتر  
هرررا وارد  اطالعرررات آن

 .شرود  سيستم شده است باز مي

کلي  کنيد. با اين کرار فهرسرت پرسرنل     دار سهامآن در رديف  روي نشان ر مورد ن ر در اين فهرست بودن دا اگر سهام
 .نشيند مي 27شکل در فيلدهاي مربوط به مشخصات  دار سهامشرکت بسته شده و اطالعات آن 

 
 
 
  جستجو: ج

دار  سهاماگر شماره ملين شماره شناسنامه و تاريخ تولد 

کلي   27شکل در  دانيدن روي دگمه   را مي
براز شرود.  ايرن فررم را      29شکل  کنيد تا فرمي مانند

 29شررکل در پررايين  تکميررل و روي دگمرره 
کلي  کنيد. اگر مشخصات فرردي او پيشرتر مرثالً بره     

دارن وارد سيستم شده باشردن برا ايرن کرار      عنوان سهام
سيسررتم مشخصررات فررردي او را يافترره و آن را در     

 .نشاند مي 27شکل فيلدهاي مربوط به مشخصات فردي 

 27شكل 

 28شكل 

 29شكل 
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در  کلي  کنيد تا تير  بخرورد.  آن مربع کنار  روياستن ” 1337قانون منع مداخله کارمندان مصوب “دار مشمول  اگر سهام

 کلي  کنيد 27شکل در  پايان روي دگمه 

 دار حقوقي خ وصي سهام 

 .شود ميباز  31شکل  ماننداي  ن صفيهدار حقوقي خصوصي سهام با انتخاب
 

يکرري از  دار حقرروقي خصوصرري بايررد هامسرر
م سراجات  هاي ثبت شرده در سيسرت   شرکت
حقوقي روي دار  امبراي انتخاب نام سهباشد. 

کلير    31شکل  در  پايينيدگمه 
 نمايش داده شود.  31شکل  کنيد تا

شناسره  همران   شناسه ملي اشخاص حقوقي
اسرت. ايرن شناسره را تاير  و      شرکتملي 

کلير    31شرکل   در روي دگمه 
با اين کار نامن شماره شناسايي مالياتي کنيد. 

دار در بخرش   و شماره ثبرت شررکت سرهام   
  شود. يدرج م 31شکل  پاييني

 
نماينررده ايررن  مشخصررات فررردي  تعيررين 
دار  مانند مشخصرات فرردي سرهام    ندار سهام

در  اکنون بايد روي دگمه  خصوصي است.
 کلي  کنيد تا در سيستم ذخيره شود. 31شکل 

 دار حقوقي غير خ وصي سهام 

فرمري  دار حقوقي غيرر خصوصري    سهامبا انتخاب 
 شود. باز مي 32شکل مانند 

 
دار  نماينده سهاممشخصات فردي تعيين 

حقرروقي غيررر خصوصرري ماننررد تعيررين  
دار خصوصري   مشخصات فرردي سرهام  

را از ميان مربوطه دار  عنوان سهاماست. 
هاي دولتي و مؤسسات عمرومي   سازمان

پرايين  با اسرتفاده از فهرسرت کشرويي    
روي دگمرره   انتخرراب کنيررد. صررفيه 

کلير  کنيرد    32شکل در  
اين کرار را ترا   تا در سيستم ذخيره شود. 

داران  کردن اطالعرات تمرام سرهام    وارد
 .تکرار کنيد

 32شكل 

 30شكل 

 31شكل 
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 مدارج تح يلي  6-2

دار باالي جدول  ن او را انتخاب کنيد. با اين کار نام آن سهاماز اولين جدول داران با کلي  روي مشخصات يکي از سهام
در جدول مردارج  دار است.  شود تا نشان داده شود که اين مدارج تيصيلي مربوط به کدام سهام مدارج تيصيلي درج مي

 نمايش داده شود.  33شکل  فرمي مانندکنيد تا کلي   روي دگمه  تيصيلي
 

 
 33شكل 

 را تکميل و روي دگمره  انتخاب شده دار  اطالعات مربوط به باالترين مدرک تيصيلي سهام در اين فرم
دار تکرار کنيد. پس از ورود مدارج تيصريلي   سهامآن تر  پايينمدارک تيصيلي دانشماهي کلي  کنيد. اين کار را براي 

داري تيصريالت   اگرر سرهام   تکررار کنيرد.   دار داران ديمر تا آخررين سرهام   دار انتخاب شدهن اين کار را براي سهام سهام
 وارد کنيد. دانشماهي نداردن براي او باالترين مدرک تيصيلي زير دانشماه را 

عضو هيئت مديره و يا جزو داران خصوصي که  و نيز سهامداران حقوقي  تکميل جدول مدارج تيصيلي براي سهام ه:نکت
 الزامي نيستپرسنل امتيازآور نباشندن 

 
 سوابق کاري 6-3

بررا کليرر  روي مشخصررات يکرري از  
ن او را از اولرررين جررردول داران سرررهام

بررا ايررن کررار نررام آن انتخرراب کنيررد. 
دار باالي جردول سروابق کراري     سهام
شود تا نشان داده شود که اين  درج مي

دار  سوابق کاري مربوط به کدام سرهام 

در  روي دگمررره  اسرررت.
ترا   کاري کلير  کنيرد  ول سوابق جد

نمررايش داده  34شررکل فرمرري ماننررد 
  شود.
ن رشررتهن سررمتن مرردت  ايررن فرررمدر 

ن همکارين موضوع کار و نرام شررکت  
مؤسسه يا دستماه اجرايي را مشخص 

انتخاب نام شرکت “ر سابقه کاري در همين شرکت بوده استن روي گزينه کنيد. اگکلي   و روي دگمه 
 تا نام شرکت در مستليل زير آن درج شود.  کلي  کنيد” فعلي

 34شكل 
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حتماً بايد  هعليچنين نام شرکت  هم. توجه کنيد که آخرين سابقه کاري بايد در شرکت جاري باشد

در جاي خود درج شود و از تايپ ندام شدرکت   ” انتصاب نام شرکت هعلي“کنار با کليک روي مربع 

 .خودداري شود هعلي

داران خصوصي که عضو هيئت مديره و يا جرزو   داران حقوقي و نيز سهام تکميل جدول سوابق کاري براي سهام نکته:
 .پرسنل امتيازآور نباشندن الزامي نيست

 
 سهام  6-4

دار باالي جدول  ن او را انتخاب کنيد. با اين کار نام آن سهاماز اولين جدول داران با کلي  روي مشخصات يکي از سهام
تعداد سهام او را در جاي  35شکل  درن دار است مربوط به کدام سهام سهامشود تا نشان داده شود که اين  درج مي سهام

 خود تاي  کنيد. 
 

 
 

يعنري   دار شردن  سرهام تراريخ   کند. و درج ميرا مياسبه ” در صد سهم از کل سهام“و نيز دار  سيستم ارزش سهام سهام

ترا در سيسرتم    کنيرد کلير    و روي دگمه خود تاي   دار آن را خريده است را در جاي تاريخي که سهام
 دار را وارد کنند. سهام  استن بايد درصد سهام” مسئوليت ميدود“ها  هايي که نوع آن شرکت در .ذخيره شود

عيين کنيد تا سيستم اجرازه دهرد مشخصرات    دارن بايد سهام او را هم ت مشخصات فردي سهام نپس از وارد کرد نکته:
 دار بعدي را وارد کنيد فردي سهام
 دهد. داران تعيين شده را نشان مي سهام 36شکل 

 

 
 
 

 داران شرکت را ببنديد. براي رفتن به بخش بعدن صفيه سهام
 

 36شكل 

 35شكل 
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 هيئت مدير  -7

ن ”مشخصرات فرردي  “شود سره بخرش    اي که باز مي کلي  کنيد. صفيه روي نشان در صفيه نمايش کامپيوترتان 

باز   37ل شککلي  کند تا فرمي  مانند  در باالترين جدول روي دگمه  دارد. ”سوابق کاري“و  ”مدارج تيصيلي“
 شود. 

اعضرراي  مشخصررات فررردي
يرا مسرتقيمأ   را هيئت مرديره  
هراي   از دگمهتاي  کنيد و يا 

و  

اسررررتفاده  
   کنيد

پس از ايرن کره مشخصرات    
فردي عضو هيئت مديره بره  
يکي از اين سه روش تکميل 
شدن سرمت او را از فهرسرت   

 37ل شررککشررويي پررايين  
تعيررين و ترراريخ انتصرراب و   

نيرز در جراي   تاريخ انقضرا را  
و روي دگمرره خررود تايرر   

 کنيد.کلي   
 در بخرش جردول  همرين دو  ماننرد  اعضراي هيئرت مرديره    هاي مدارج تيصيلي و سروابق کراري    روش تکميل جدول

هاي مدارج تيصريلي و سروابق    با تعيين مشخصات فردي و سمت اعضاي هيئت مديرهن جدول همراهداران است.  سهام
 براي رفتن به بخش بعدن صفيه مشخصات هيئت مديره را ببنديد.. ها را نيز تکميل کنيد کاري آن

 پرسنل امتيازآور -8
در صفيه نمايش کامپيوترتران   .آورند کارين امتياز مي سوابقآور کارکناني هستند که به سبب مدارج تيصيلي و  پرسنل امتياز

مردارج  “ن ”مشخصرات فرردي  “همانند صفيه هيئرت مرديره   شودن  اي که باز مي کلي  کنيد. صفيه روي نشان 
 پرسنل امتياز آور است. مربوط به مشخصات فردي  38شکل دارد.  ”سوابق کاري“و  ”تيصيلي

 

 38شكل 

 37ل شك
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  نشان داده شده باز شود. 39شکل کلي  کنيد تا فرمي که در  روي دگمه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

اسرتفاده کنيرد. مشخصرات     و  هراي   مشخصات فردي را يا مسرتقيما تاير  کنيرد و يرا از دگمره     

اطالعات مربوط به مشخصرات فرردين    کنيد.کلي   روي دگمه امتيازآوري را نيز از فهرست کشويي تعيين و 
تکميل اطالعات مدارج تيصريلي و سروابق کراري ماننرد     مدارج تيصيلي و سوابق کاري تمام پرسنل امتيازآور را وارد کنيد. 

 است.  داران سهامها در  همين جدول

 فعلري آخرين سابقه کاريشان در شرکت مدير عامل و هيئت مديره که امتياز آور هستند و همچنين افراد امتياز آور بايد  ته:نک
 باشد

 براي رفتن به بخش بعدن صفيه پرسنل امتياز آور را ببنديد.

 مشاورتجربه کاري  -9

 بخش داردچهار ي تجربه کاري باز شود. اين صفيه  کلي  کنيد تا صفيه روي نشان در صفيه نمايش کامپيوترتان 
 که هر کدام ي  جدول است. 

  ي انجام شد ها پروژ  9-1

باز  41شکل مانند خصات پروژه شي م کلي  کنيد تا صفيه روي دگمه استن  41شکل که مانند  يدر جدول
 شود.

 

 

 40شكل 

 39شكل 
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 اجباري را در فرم وارد کنيد. تمام اطالعات 

 هاي استفاد  شد  در قرارداد تص  در صد  9-2

هراي اسرتفاده شرده در     تخصرص درصرد  “جدول  بااليانتخاب کنيد. با کلي  روي آن ها ي  پروژه را  از جدول پروژه

 42شرکل  مانند اي که  کلي  کنيد. در صفيه روي دگمه  نشود. در اين جدول نام پروژه نوشته مي ”قرارداد

را  در پروژه را تاي  کنيد و دگمه  تخصصو درصد استفاده از آن را انتخاب گروه و تخصص شودن  باز مي
جرا کره مجمروع     تا آن که در آن پروژه استفاده شده است تکرار کنيد هاي ديمري  تخصصبزنيد. اين کار را براي تمام 

هراي   تخصرص انتخاب و ي  به ي  يمر را نيز هاي د . پروژهشود 111هاي استفاده شده در ي  پروژه  درصد تخصص
 تعيين کنيد.هم ها را  استفاده شده در آن پروژه

 
 
 

 کارکنات کليدي پروژ  9-3

نرام پرروژه نوشرته     ”کارکنران کليردي  “ها ي  پروژه را با کلي  روي آن انتخاب کنيد. باالي جردول   از جدول پروژه

مشخصرات  براالي آن  که قسرمت   شود اي باز مي کلي  کنيد. صفيه در اين جدولن روي دگمه شود.  مي
ده است است. اين مشخصات فردي را همان طور که قبال توضيح داده ش( 16) صفيه   37ل شکمانند است و فردي 

هرا را تاير  و سرمت را از فهرسرت      تراريخ  است. 43شکل پايين صفيه مربوط به نوع همکاري و مانند تکميل کنيد. 

کلي  کنيد. اين کار را براي هر تعداد از کارکنان که در آن پروژه نقش  کشويي انتخاب و روي دگمه 

 41شكل 

 42شكل 
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هاي ديمر را ي  بره ير     يدي ي  پروژهن پروژهپس از مشخص کردن تمام کارکنان کلاند تکرار کنيد.  کليدي داشته
 انتخاب و کارکنان کليدي هر پروژه را تعيين کنيد.

 

 
 
 

 مدارج تح يلي  9-4

را در از کارکنان کليردي  پس از تکميل کارکنان کليدي ي  پروژهن بايد اطالعات مربوط به مدارج تيصيلي هر کدام 
انجرام  داران  سهام همان طور که در مورد او را آخرين جدول وارد کنيد. يکي از کارکنان را انتخاب و مدارج تيصيلي 

هرا تکررار    ي  پروژه و سپس کارکنان کليدي تمرام پرروژه  اين کار را براي تمام کارکنان کليدي  نيد.تکميل کداديدن 
 کنيد.
 

 ساختار مديريتي -11

روش تکميل اين صفيه در زير شرر  داده  شود.  نمايش داده مي 44شکل اي مانند  صفيهد. کلي  کني روي نشان 
 شده است.

 
 
 

 سيستم مستند سازي استاندارد 11-1

  .شود جاي نوشتن دو سيستم ظاهر ميبا اين کار اگر شرکت چنين سيستمي داردن اين گزينه را تي  بزنيد. 
 سيستم مديريت و تضمين کيفيت  11-2

 43شكل 

 44شكل 
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 هاي اطالعات مديريت  سيستم 11-3

 گواهينامه ايزو  11-4

 هاي مديريتي  ساير سيستم 11-5

 استراتژي رسيدن به اهداف  11-6

 ن ام برنامه ريزي  11-7

دارنرد را تاير    تعداد افرادي که تيصيالت دانشماهي مرتبم با مرديريت   –تعداد افراد فني مرتبم با مديريت  11-8
 کنيد.

 طبقه بندي مشاغل  11-9

 

صفيه ساختار مديريتي را براي رفتن به بخش بعدن  کلي  کنيد تا در سيستم ذخيره شود. در پايان روي دگمه 
 ببنديد

 

 امکانات پشتيباني مشاور -11

شکل مانند شود دو بخش دارد. بخش باال  اي که باز مي کلي  کنيد. صفيه روي نشان در صفيه نمايش کامپيوترتان 
  .اي و علمي است هاي حرفه هرست کارکنان داراي قابليتف 45
 

 
 
 

نوشته ” نامشخص“عبارت  هايش ستونکلي  کنيد تا رديفي که در تمام  براي افزودن به اين فهرست روي دگمه 

در اولين ستون سمت راست کلي  کنيد تا فهرست کارکنان باز شرود. روي نرام مرورد     نشان شده است ديده شود. روي 

غيرر   45شکل که اکنون در  اين کار دگمه با بنشيند. سمت راست ن ر کلي  کنيد تا آن نام در اولين ستون 

هاي ديمر کلي  و از فهرست براز شرده مقردار مرورد ن رر را       در ستون پس از آن روي نشان شود.  فعال استن فعال مي
نروار اسرکرول برردهن     هاي سمت چ  که اکنون ناپيداست ديده شودن مراوس را روي  براي آن که آخرين ستونانتخاب کنيد. 

کلير    هرا روي دگمره    پس از تعيين مقدار تمام ستون دگمه چ  آن را نمهداشته و ماوس را به چ  ببريد.
 ها را دارند تکرار کنيد.  کنيد. اين کار را براي تمام کارکناني که اين قابليت

 45شكل 
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تعرداد هرر کردام را از فهرسرت     افزاري و ساير امکانات شررکت اسرت.    امکانات سختبراي ثبت  46شکل  مانندبخش پايين 

برراي  کنيد. کلي   و روي دگمه کشويي انتخاب کنيد و در صورت نياز ساير توضييات را در جاي خود تاي  
 .مشاور را ببنديدرفتن به بخش بعدن صفيه امکانات پشتيباني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجهيزات ويژ  تص  ي -12
است. اگر شرکت يکي از اين  نقشه برداريهاي  تخصصيا يکي از  و تخصص ژئوتکني تجهيزات ويژه تخصصي مربوط به 

ترا صرفيه تجهيرزات ويرژه      کلي  کنيد روي نشان وترتان يدر صفيه نمايش کامپن استرا انتخاب کرده ها  تخصص

نمرايش داده   47شرکل  تا صفيه تجهيزات جديد مانند کنيد   کلي در اين صفيه روي دگمه  باز شود.تخصص 
 شود. 

 
 
 

قسرمت پرايين تاير  و    مسرتليل  شماره سريال دستماه را در ابتدا نوع و شر  تجهيزات را از فهرست کشويي انتخاب کنيد. 

تا شماره سريال در مستليل بزرگ پايين درج شرود. ايرن کرار را       کنيددر پايين صفيه کلي روي دگمه سپس 
ه انتخاب شده تکرار کنيد. براي حذف ي  شماره سريالن روي آن شماره کلي  کنيد تا انتخاب شرود  براي هر تعداد از دستما

هراي ير  دسرتماهن روي دگمره      کلير  کنيرد. پرس از وارد کرردن تمرام شرماره سرريال        و سپس روي دگمه 

 46شكل 

 47شكل 
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شت. خواهيد دا 48شکل  سرانجام جدولي مانند ها تکرار کنيد. اين کار را براي تمام انواع دستماهکلي  کنيد.  
 را ببنديد.براي رفتن به بخش بعدن صفيه تجهيزات ويژه تخصص 

 

 
 
 
 

 اظهار نامه مالياتي -13
روي نشران  اظهار نامه مالياتين در صفيه نمايش کامپيوترتان  6براي واردکردن اطالعات مربوط به تراز نامه و جدول شماره 

را از روي آخررين اظهرار نامره     ايرن فررم  ارقام  نشان داده شود. 49شکل تا فرم اظهار نامه مالياتي مانند  کلي  کنيد 
اگر شرکت اظهار نامه مالياتي تاًييد شده نداردن از ارقام آخرين اظهار  پر کنيد.کرده استن تاًييد که سازمان امور مالياتي مالياتي 
 .اي که به سازمان امور مالياتي داده شده استفاده کنيد نامه

 نکته: ارائه اظهار نامه مالياتي اجباري نيست
 براي رفتن به بخش بعد صفيه اظهار نامه مالياتي را ببنديد. 
 

 

 48شكل 

 49شكل 
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 هاي پرسنل پيوست -14
است که بايد براي هر کدام از اعضراي هيئرت مرديرهن مردير     به شر  زير مدارکي تصوير هاي پرسنل  من ور از پيوست

در  يدک هايدل  تنها تمام تصويرهاي مدارک هر نفر از  شود. پس از آن بايدتهيه داران  عاملن پرسنل امتيازآور و سهام

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

 

 :خواسته شده استن به ترتيب زير عمل شود” برابر اصل شدهکپي “باره مدرکي درهر جا  :مهم نکته

  

  

  

اکر نياز به اصال  فايل پيوست باشدن بايد دوباره همه مدارک آن فايل به عالوه مدارک جديد اسکن شده و  – 2نکته 

 شود. فايل قبلي مي نجانشيجانشين فايل قبلي شود. در هر الصاق فايل جديد به طور کامل 
 مدارک الزم براي سهامداران 41-4

 تصوير کارت ملي 14-1-1

 دار( توضيح شناسنامه )تصوير صفيه اول و صفيهتصوير  14-1-2

 نمونه عکس پرسنلي 14-1-3

 نمونه امضاء 14-1-4

 مدارک الزم براي هيأت مديره و مديرعامل: 41-2

 تصوير کارت ملي 14-2-1

 دار( توضيح شناسنامه )تصوير صفيه اول و صفيهتصوير  14-2-2

 و بعد از آن 1338تصوير کارت پايان خدمت سربازي يا معافيت براي افراد مشمول متولد سال  14-2-3

ختلف )داراي اولويت در گروه تخصصري مرورد درخواسرت    مصدق مدرک تيصيلي براي مقاطع م 14-2-4
 نامه( آيين 2طبق جدول شماره 

 نمونه عکس پرسنلي 14-2-5

 نمونه امضاء 14-2-6

 مدارک الزم براي پرسنل امتيازآور: 41-3

 تصوير کارت ملي 14-3-1

 دار( توضيح شناسنامه )تصوير صفيه اول و صفيهتصوير  14-3-2

 و بعد از آن 1338متولد سال تصوير کارت پايان خدمت سربازي يا معافيت براي افراد مشمول  14-3-3

نامره و تصرميمات    آيرين  2مصدق مدرک تيصيلي براي مقاطع مختلف )منلبق با جدول شماره  14-3-4
 جلسات وحدت رويه باتوجه به تخصص درخواستي(

 نمونه عکس پرسنلي 14-3-5

 نمونه امضاء 14-3-6

 دار گواهي سابقه کار مدت 14-3-7
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دار براي هرير  از پرسرنل    ليست تجمعي بيمه تأمين اجتماعي منلبق با گواهي سابقه کار مدت 14-3-8
 امتيازآور

 ارائه قرارداد همکاري افراد با شرکت متقاضي 14-3-9
 

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

 گيرد: گواهي سوابق کاري مفيد ملابق موارد مندرج در نمودار زير مورد ارزيابي قرار مي – 2نکته 
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معيار ارزيابي 
گواهي سابقه کار 
مفيد افراد 
 امتيازآور شرکت

سرابقه کرار   ر معيار ارزيابي گواهي   1
صررادر شررده توسررم وزارتخانرره يررا   
سازمان دولتي و يا شررکت دولتري و   

 نهادهاي عمومي

 شود.ر سابقه کار مفيدن باتوجه به گواهي سابقه کار ارايه شده و احکام کارگزيني مياسبه مي

 ر ارائه گواهي قلع همکاري با دستماه مربوطه

ر معيار ارزيابي گواهي سرابقه کرار     2
 صادر شده توسم شرکت غيردولتي

ر معيار ارزيابي سابقه کار ارائه شده   3
 هابراي اعضاي هيأت علمي دانشماه

کار ارائه شده ر معيار ارزيابي سابقه   4
 براي افراد بازنشسته

براساس ارايه گواهي سابقه کار از شرکت مذکور که منلبق با ليست بيمه تأمين اجتماعي )از 
 د.باشقابل رؤيت مي http://savabegh.sso.irسايت 

باشرد  ر براساس ارائه گواهي سابقه کار از شرکت مذکور که منلبق با ليست بيمه ترأمين اجتمراعي فررد مري    

 گردد.مياسبه مي

 ر ارايه آخرين روزنامه رسمي شرکت جهت مشخص شدن موضوع کار شرکت صادرکننده گواهي سابقه کار

احراز انجام فعاليت شرکت صادرکننده گواهي سرابقه کرار در تخصرص مررتبم شرامل      ر ارايه اسناد و مدارک 

 قراردادها و تأييديه انجام کار توسم کارفرما

 شرکت تشخيص صالحيت شده 

 شرکت تشخيص صالحيت نشده

 ر انجام پروژه مرتبم با تخصص درخواستي با تأييد معاونت پژوهشي دانشماه با ذکر مسئوليت فرد و تاريخ و زمان انجام کار
 ر ارايه حکم کارگزيني اعضاي هيأت علمي

 ر ارائه گواهي سابقه تدريس در مقلع دکترا )مرتبم با تخصص درخواستي(

 ر ارائه حکم بازنشستمي
 ر ارايه قراردادهاي همکاري فرد با شرکت طي سالهاي اشتغال

 ر ارائه گواهي اشتغال در شرکت متقاضي

http://savabegh.sso.ir/
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 نکات قابل توجه براي مياسبه سابقه کاري مفيد پرسنل امتيازآور:

( منردرج در  1امتياز سابقه کار مفيد افراد امتيازآور معرفري شرده توسرم شررکت براسراس فرمرول شرماره )        -1

نامره )جردول ضرريب     ( آيرين 3نامه و جدول مربوط و توضييات ذيل آن و همچنرين جردول شرماره )    آيين

ييح نروع  نامره )جردول ضرريب تصر     ( آيرين 4ماندگاري افراد امتيازآور در شرکت متقاضي( و جدول شماره )

سابقه کار افراد امتيازآور( مياسبه خواهد شد. امتياز نيروي انساني متخصص واحرد متقاضري نيرز براسراس     

 شود. نامه مياسبه مي ( آيين11ماده ) “ب”فرمول مندرج در بند 

(ن بايد در زمينه طراحي تخصرص مرورد   1% سابقه کار مفيد ارائه شده باتوجه به مندرجات جدول شماره )51 -2

سرال   3ن ر از ميزان تيصيالت حرداقل   ا باشد. اين سابقه کار براي افراد فني الزامي و امتيازآور صرفتقاض

 گردد. تعيين مي

انرد ماننرد    کلي  کنيد. با اين کار فهرست افراد شرکت که به سيستم معرفي شرده  ها روي نشان  براي فرستادن فايل

 شود. ن اندازه فايل نشان داده ميشود. با بردن ماوس روي نشان  نمايش داده مي 51شکل 
 

 
 
 

 و کلي  روي دگمه شود  باز مي 52شکل مانند اي که  در صفيهدر هر رديف کلي  کنيد.  روي دگمه 
 پيدا کنيد.  53شکل مانند فايل مورد ن ر را از جايي که ذخيره شده است 

را ” خيرر “و يرا  ” بلره “يکي از دو گزينه شود.  نشان داده مي  51شکل  اشدن هشداري مانندباگر قبالً فايل الصاق شده : نکته
 .انتخاب کنيد

 50شكل 
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ماوس را روي فايل مورد ن ر ببريدن اندازه فايل در ي  مستليل  53شکل در اگر 

 شود. روي فايل مورد ن ر و سرپس روي دگمره    نمايش داده مي
شود در مستليل کنرار   ديده مي 52شکل با اين کار همان طور که در کلي  کنيد. 

. اين کرار را  تا فايل به سيستم فرستاده شود کلي  کنيد روي دگمه  شود. درج مينام فايل ن  دگمه 
درج ” بلره “براي تمام پرسنل بايرد   51شکل در ” پيوست دارد“سرانجام در ستون  براي تمام پرسنل معرفي شده تکرار کنيد.

 هاي پرسنل را ببنديد. براي رفتن به بخش بعد صفيه پيوستشده باشد. 
 

 هاي قراردادها پيوست -15

باز شود. در اين  54شکل هاي قراردادها مانند  صفيه پيوستکلي  کنيد تا  در صفيه نمايش کامپيوترتان روي نشان 
 شود.  ديده مي وارد شده است” تجربه کاري مشاور“هايي که در بخش  صفيه فهرست تمام پروژه

 

 
 
 

 51شكل 

 52شكل 

 53شكل 

 54شكل 
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در  يک هايلبميريد و سپس از تمام تصويرهاي مدارک هر قرارداد تنها از مدارک زير تصوير براي هر کدام از اين قراردادهان 

  درست کنيد. pdfقالب  

توضيح داده شدن رعايت  هاي پرسنل  ان مالح اتي که در پيوستهم و برابر اصل کردنن  گرفتن تصوير براي :نکته 
 شود
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 نامه )قرارداد(ر تصوير متن موافقت
  

 ر تصوير شر  خدمات پروژه

الف ر تصوير مستندات 
 قرارداد

کارفرماي بخرش دولتري   
 يا عمومي

ب ر تصوير مستندات 
 مالي قرارداد

 )قرارداد دست اول(

 کارفرماي بخش خصوصي

 تصوير مفاصا حساب بيمه ←ر قرارداد خاتمه يافته 
 

 تصوير استعالم از بيمه تأمين اجتماعي ←ر قرارداد درحال اجرا 

 تصوير مفاصا حساب بيمه
 يا 

 تصوير تأييديه مالي از کارفرما با درج مشخصات قرارداد شامل:
 

 ر استعالم از بيمه تأمين اجتماعي
 تصوير تأييديه مالي از کارفرماي دولتي

 

 موضوع قراردادر 
 ر شماره و تاريخ قرارداد

 ر تاريخ شروع و خاتمه قرارداد
 ر مبلغ پرداختي طي قرارداد مذکور

 قراردادهاي خاتمه يافته

 قراردادهاي درحال اجرا
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 نکات قابل توجه:

امتياز تجربه کاري شرکت متقاضين پس از پذيرش مستندات قراردادهاي ارايه شردهن براسراس منردرجات جردول      -1
 نامه مياسبه خواهد شد. ( آيين11ماده ) "پ"نامه و فرمول مندرج در بند  ( آيين5شماره )

 % مبلغ اوليه قراردادهان الياقيه يا ختم قرارداد ارايه گردد.25ورت افزايش بيش از درص -2
براي قراردادهاي دست دومن تصوير قرارداد دست اولن تصوير قرارداد دست دومن تصوير پرداخت به طرف قررارداد   -3

در کارگاه پروژه ارائه شود دست دوم با تأييد کارفرماي اصلي و تصوير اسناد بيمه پرداختي طرف قرارداد دست دوم 
 )امتياز اين کارها فقم براي ي  مشاور قابل قبول خواهد بود(

 هاي مشارکتين تصوير سند منعکس کننده درصد مشارکت طرفين ارائه گردد. براي پيمان -4
تواننرد بره صورتجلسره وحردت رويره مراجعره نماينرد.         براي مشاهده شر  تفصيلي اين موضروعن متقاضريان مري    -5

 قابل مشاهده و دانلود است http://tec.mporg.irه مذکور در سايت صورتجلس
 

هراي   پيوسرت  تهيره کنيرد. در صرفيه    pdf يک هايلپس از آن براي هر قراردادن از تمام تصويرهاي مربوط به آن قرارداد 

شودن روي دگمه  باز مي 55شکل مانند اي که  کلي  کنيد. در صفيه در هر قرارداد روي نشان _  54شکل _قرارداد 

 آن قرارداد را انتخاب تا نام فايل در جاي خود درج شود.  pdfکلي  و فايل  

کلي  کنيرد ترا فايرل     روي دگمه 
 فرستاده شود. 

برراي هرر    pdfحداکثر حجم فايرل   تذکر:
 مما بايت است 3قرارداد 
 
 
درج ” بله“قراردادها بايد براي تمام  54شکل در ” پيوست دارد“اين کار را براي تمام قراردادها تکرار کنيد. سرانجام در ستون  

 هاي قراردادها را ببنديد. شده باشد. براي رفتن به بخش بعد صفيه پيوست
 

 هاي شرکت پيوست -16
 . فرستاده شودو  تهيه pdf يک هايلها  هاي شرکت مستنداتي است که بايد از تصوير هرکدام از آن من ور از پيوست

 .توضيح داده شدن رعايت شرود  هاي پرسنل  ان مالح اتي که در پيوستهم و برابر اصل کردنن  گرفتن تصوير براي نکته :

هراي شررکت    چند رديف اول از صفيه پيوسرت  56شکل کلي  کنيد. در  در صفيه نمايش کامپيوترتان روي نشان 

 کلي  کنيد.  نشان داده شده است.در اين صفيهن در هر رديف روي نشان 
 

 55شكل 

http://tec.mporg.ir/
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شرود. بره    تهيه کرده باشيد ديده مري  pdfشودن نام کامل مستندي که بايد از تصوير آن مستند فايل  اي که باز مي در صفيه

کلير  و   شرود. روي دگمره    ه مينمايش داد 57شکل  ن5در رديف  عنوان مثال با کلي  روي دگمه 

 .کلي  کنيد مربوط به آن مستند را انتخاب و سپس روي دگمه  pdfفايل 
 

 
 

 
 

هداي   مستندات پيوسدت 

شددرکت بدده شددر  زيددر 

است. ال دا  مسدتندات   

 لزامي است: ا 33-16و  27-16، 22-16، 4-16، 3-16، 2-16، 1-16بندهاي 
 ( A4برگ  2که برابر اصل شده باشد )حداکثر در  اظهارنامه ثبتي شرکتآخرين  16-1

 تصوير بميرند” شرکت نامه“هاي با مسئوليت ميدود به جاي اظهار نامه ثبتي شرکتن از  تذکر : شرکت

)حرداکثر   ها گردد تمامي صفيات ممهور به مهر ثبت شرکتو  که برابر اصل شده باشد آخرين اساسنامه شرکت 16-2
 ( A4برگ  15در 

 باشد صفيه صاحبان امضاء صفيه سهامدارانن صفيه تعداد اعضاي هيات مديرهن شامل صفيه موضوع فعاليتنحتما بايد 

 :هاي رسمي عبارتند از روزنامه. هاي رسمي که برابر اصل شده باشد روزنامه 16-3
نام شرکتن آگهي تغيير آدرسن آگهي تغييرات هيأت آگهي تأسيسن آگهي تغيير سرمايهن آگهي تغيير موضوعن آگهي تغيير 

بررگ   15)حداکثر در  مديره و مديرعامل و آخرين آگهي تغييرات يا ابقاء هيأت مديره و مديرعامل مربوط به دو سال اخير
A4 ) 

 57شكل 

 56شكل 
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مرورد   مربوط به شرکت خودتان عالمت بزنيد تا در زمان بررسين متنهاي  دور قسمت حتماً هاي رسمي در اسکن روزنامه
هاي مربوط به شرکت خود را همرراه برا سرربرگ آن     توانيد قسمت براي کاهش حجم فايل  الصاقي مين ر نمايان باشد. 

 روزنامه برش زده و در کنار هم و به ترتيب تاريخ قرار دهيد

 (A4برگ  3)حداکثر در  % صاحبان سهام باشد111که بيانمر برابر اصل شده آخرين صورتجلسه مجمع عمومي  16-4
لياتي هاي الکترونيکي اظهارنامه ما ا اسکن فرميکه به تاًييد سازمان امور مالياتي رسيدهن خرين اظهارنامه مالياتي آ 16-5

ن 15ن 14ن 13ن 11ن 9ن 6ن 5ن 4شامل مشخصاتن ترازنامهن حساب سود و زيانن جداول شماره کپي برابر اصل شده 
 ( A4برگ  6که برابر اصل شده باشد )حداکثر در  16

را بنويسرند و  ” تازه تاًسيس است و هنوز اظهار نامه مالياتي نردارد “هاي تازه تاًسيس روي ي  برگ عبارت  تذکر : شرکت
 تصوير آن برگ را بفرستند

 11ساير  16-6

 12ساير  16-7

 ( A4برگ  5)حداکثر در  گواهي سري ايزو 16-8
 ( A4برگ  3)حداکثر در   بلند مدت هاي کوتاه مدتن ميان مدت و استراتژي 16-9
هاي فني و مهندسي براي هيات مديره و کارکنان  ک تيصيالت دانشماهي مرتبم با مديريت عالوه بر رشتهمدار 16-11

 ( A4برگ  2)حداکثر در  امتيازآور
 ( A4برگ  3آموزشين کنترل پروژه )حداکثر در   ريزي استراتژي  از مراجع معتبر گواهي ن ام برنامه 16-11
 ( A4گ بر 1)حداکثر در  ساختار سازماني و تشکيالتي 16-12
 ( A4برگ  1)حداکثر در  بندي مشاغل گواهي طبقه 16-13
 ( A4برگ  4)حداکثر در  هاي آموزشي کوتاه مدت دوره 16-14
 ( A4برگ  2)حداکثر در  هاي آموزشي کوتاه مدت مديريتي دوره 16-15
 ( A4برگ  2)حداکثر در  المللي براي هر مقاله و نشريات بين هاي علمي در سمينارها چکيده مقاله 16-16
 ( A4برگ  2)حداکثر در  براي هر مقالهداخلي  و نشريات هاي علمي در سمينارها چکيده مقاله 16-17
 ( A4برگ  1)حداکثر در  مشارکت در تدوين استانداردها و ضوابم معتبر 16-18
 ( A4برگ  8)حداکثر در  صفيه اول ترجمه کتاب و چکيده ترجمه مقاله مرتبم با تخصص 16-19
 ( A4برگ  1)حداکثر در  گواهي ثبت اختراع 16-21
 ( A4برگ  2)حداکثر در  المللي يا داخلي اي از مجامع معتبر بين صالحيت حرفه گواهي 16-21
 (A4برگ  1نامه رسمي و معتبر )حداکثر در  تصوير مبايعه نامه معتبر مالکيت و يا اجاره 16-22
 (A4برگ  5فهرست کتابهاي تخصصي )حداکثر در  16-23
 (A4برگ  19اي )حداکثر در  فهرست تجهيزات رايانه 16-24
نامه براي هر وسيله )حرداکثر   آيين 12و  11فاکتور خريد براي هر ي  از تجهيزات طبق جدول  قرارداد خريد يا 16-25

 ( A4برگ  1در 
هاي قبلي نمري گنجرد و يرا مردرکي را کارشرناس       ها الزم باشد که در ميل مدارک مهمي براي اثبات اطالعات فرم اگر

 پرونده تقاضا کند در اين قسمت قرار گيرد
 ( A4برگ  5)حداکثر در  1ساير  16-26
 ( A4برگ  5)حداکثر در  2ساير  16-27
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 ( A4برگ  5)حداکثر در  3ساير  16-28
 ( A4برگ  5)حداکثر در  4ساير  16-29
 ( A4برگ  5)حداکثر در  5ساير  16-31
 ( A4برگ  5)حداکثر در  6ساير  16-31
 ( A4برگ  5)حداکثر در  7ساير  16-32
 ( A4برگ  5)حداکثر در  8ساير  16-33
 ( A4برگ  5)حداکثر در  9ساير  16-34
 ( A4برگ  5)حداکثر در  11اير س 16-35

 مما بايت است 3هاي شرکت  براي هر ي  از پيوست pdfذکر: حداکثر حجم فايل 

و  هرا  جدولمن ور راهنمايي و توجيه متقاضيان در زمينه ارائه مستندات مربوط به ساختار مديريتي و امکانات پشتيبانين  هب
 شدهتوضيح داده  3در پيوست  نها و معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي و امکانات پشتيباني شاخص دربارهنمودارهاي الزم 

 است

 نترل نهايي و ارسالک -17

 ايد و مدارک شما کامل استن روي نشان  ها را به طور کامل پر کرده ها و جدول براي آن که ملمئن شويد تمام فرم
ميان آن صفيه   58شکل به شکل سايه دار نمايش داده شده و مانند ” کنترل نهايي وارسال“کلي  کنيد. با اين کار صفيه 

 شود.  پنجره کوچکي باز مي
 

 
 
 

شود و  باز مي” هاي موجود در تقاضاي گواهينامه مشاوران فرم مغايرت“با عنوان  Excelبا کلي  روي اين پنجرهن ي  فايل 
در آن تمام نواقص به تفصيل فهرست شده است. 

کلي  کنيد تا پنجره  58شکل در  روي نشان 
بسته شده و سايه از روي صفيه کنترل نهرايي و  

در سمت راسرت صرفيه کنتررل    ارسال کنار رود. 
 اسرت.  59شرکل  هرسرتي ماننرد   نهايي و ارسال ف

هرراي تکميررل شررده تيرر  خررورده و      قسررمت

 58شكل 

 59شكل 
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هاي تکميل نشده تي  نخورده است. براي تکميل هر قسمتي که تي  نخورده استن به همان قسمت مراجعه و فررم   قسمت
 يا جدول را کامل کنيد.

 است.  61شکل  فهرست مانند 3 سمت چ  صفيه کنترل نهايي و ارسال 
 

 
 

باز و  61شکل ) مثلث رو به پايين( است. اگر روي اين نشان کلي  کنيدن فهرست مانند  در کنار چ  هر فهرست نشان 

 آيد. ) مثلث رو به باال( درمي آن نشان به شکل 

 
 
 
هاي ديمر فهرستن روي مثلث برااليي و يرا    تنها ي  رديف از فهرست نشان داده شده است. براي ديدن رديف 61شکل در 

سيسرتم کره    تر نشان داده شرود. بره همران قسرمتي از     هاي باالتر و يا پايين چندين بار کلي  کنيد تا رديف پاييني نشان 

کلير    ايد مراجعه و اطالعات را کامل کنيد. پس از اين الزم است دوبراره روي نشران    اطالعات آن را ناقص پرکرده
 ها تي  خورده است.  کنيد و اگر کار به درستي انجام شده باشدن اين بار تمام قسمت

 
 

آن را به دقرت بخوانيرد و سرپس ماننرد      پايين صفيه متن ي  تعهدنامه است.
کلي  کنيد تا تير   ” اين تعهدنامه مورد تاًييد است“روي مربع کنار  62شکل 
 بخورد. 
 
 

شرکل  ه کنترل و ارسال نهرايي ماننرد   در نوار پايين صفي

همواره فعال است  چهار دگمه است. دگمه  63
هاي ديمر بسرتمي بره    اما فعال بودن يا فعال نبودن دگمه

 ها به شر  زير است: شرايم دارد. کار اين دگمه

 60شكل 

 61شكل 

 62شكل 

 63شكل 
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  ز مي کند. اگر روي اين پنجره کلير  کنيردن فايرل    را با 58شکل هر بار کلي  روي اين دگمهن پنجره  –بازخواني
Excel شود که در آن آخرين وضعيت نواقص مشخص شده است. به اين ترتيب برا رفرع هرگونره     نمايش داده مي

 توانيد بالفاصله کار خود را کنترل کنيد. نقص مدارکن مي

  62شرکل  در ن اگرر  ه باشرد کامرل پرر نشرد   هرا   حتي اگر مدارک ناقص و فرم  -بررسي شرايم تشخيص صالحيت 
را نماه کنيرد (   5شکل ايد ) . تاًييد درخواست هايي که شما ثبت کردهاين دگمه فعال است تعهدنامه تاًييد شده باشدن

برره شرررايم هيئررت مررديرهن پرسررنل امتيررازآور و مرردارج تيصرريلي آنرران بسررتمي دارد. بررا کليرر  روي دگمرره     

هاي ثبت شده مقايسه و  ن سيستم شرايم شرکت را با شرايم الزم براي درخواست 
 دهد. نمايش مي Excelا به شکل ي  فايل هرگونه نقص شرايم ر

  و نيرز    اگر مدارک شرکت کامل بوده و شرکت تمام شرايم را داشته باشدن دگمره   -مياسبه امتياز

ن سيستم براساس اطالعاتي کره  آيد. با کلي  روي دگمه  به حالت فعال درمي  دگمه 
اين پايه نوعي خرود ارزيرابي از اطالعرات واردشرده قبرل از      دهد.  ايد پايه را مياسبه و به شما نمايش مي ارائه کرده

 بررسي پرونده توسم کارشناسان است.

  ده شما براي بررسي به خواهيد پرون مرجعي را انتخاب کنيد که ميبايد  64شکل  پايين صفيهن مانند -ارسال نهايي
هاي پيش رويتان نمايش داده شود. در هر مرجع  آن مرجع فرستاده شود. روي فهرست کشويي کلي  کنيد تا گزينه

 برا کلير  روي دگمره    هاي در دست بررسي نيز مشخص شده است تا بتوانيرد بهترر تصرميم بميريرد.     تعداد پرونده

 .شود ده ميستاايد فر به مرجعي که تعيين کرده ن مدارک شما 

 
 

 شود: روي مدارک شرکت دو نوع بررسي انجام مي 

ارسرالي  انلباق مردارک  کامل بودن و تنها شود. در اين مرحله  اين بررسي در واحدهاي پايش انجام مي –بررسي شکلي 
 شود ها پر شده است بررسي مي چه در فرم ها با آن در پيوست

ها مستقر اسرت   و يا استانداري ها امور ن ام اجرايي طر هاي رسيدگي که در دفتر اين بررسي در واحد –بررسي ماهوي 
 شود. ميتواي مدارک نيز بررسي ميدر اين مرحله شود.  انجام مي

ائري را انتخراب   اگر شما از کامل بودن مدارک خود اطمينان کافي داريدن واحد رسيدگي استان و يا دفتر ن ام فنري و اجر 
مثالً جامعه مهندسان مشاورن را انتخراب  کنيد. اما اگر گمان داريد که ممکن است مدارک شما کامل نباشدن واحد پايشن 

 کنيد.
 

 ها هرم -18
ن فررم   8ن 6ن 5ن 4ن 3ن 2ن 1هراي   هرا در فررم   زمان با تکميل اطالعات از سوي شرکتن اين اطالعات بره تناسرب نروع آن    هم
ي جديدي از  ها کلي  کنيدن آن فرم در صفيه شود. روي نشان هر کدام از فرم هاي شرکت و نيز فرم افراد درج مي الزحمه حق

 ي  نوار ابزار است.  65شکل مانند  ها شود. باالي هري  از فرم مرورگر باز مي
 

 

 64شكل 

 65شكل 
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در کنار نشان  توانيد آن فرم را چاپ کنيد. با کلي  روي نشان  راست نوار ابزارن مي  در گوشه با کلي  روي نشان  
فايرل برا يکري از    ير   بفرسرتيدن يعنري از آن فررم     هاي زيرر  توانيد فرم را به قالب شود که در آن مي اي باز مي چاپن صفيه

 هاي زير بسازيد. قالب
1-1 Crystal Report (RPT) 

2-1 Acrobat Format (PDF) 

3-1 MS WORD 

4-1 MS Excel 97-2000 

5-1 MS Excel 97-2000 (Data Only) 

6-1 Rich Text Format 

ها تنها براي نمايش اطالعات واردشده توسم متقاضي است و روي فرم هيچ تغييري نمي توان داد. سمت چ   اين فرم

براي جستجو در فرم و کنار آن ي  مستليل است. اگر عبارتي را در ايرن مسرتليل تاير  و روي     نوار ابزار نشان 

ي فرم روي خلي که عبارت تاي  شرده در آن باشرد   ها ن در تمام صفيهرابزنيد Enterکلي  کنيد يا کليد  نشان 
 جستجو شده است..” مشاور“است و کلمه  1بخشي از فرم  66شکل شود.  ي  نوار رنمي کشيده مي

 

 
 
 

 تاريصچه تقاضا -19

 دهد که پرونده ميان متقاضي و مرجع بررسي پرونده طي کرده است. روي نشان  تاريخچه تقاضا مراحلي را نشان مي
 باز شود. 67شکل ي تاريخچه تقاضا مانند  کلي  کنيد تا صفيه

 

 66شكل 

 67شكل 
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 نواق  -21
 شود: ر ساجات در دو سلح انجام ميهاي ديم بررسي پرونده توسم کارشناس و يا رده

  قررارداد مربروط بره ير  پرروژهن درصرد       دارانن  هرکدام از اقالم اطالعاتي مانند مدارج تيصيلي سهام -سلح اول
 استفاده شده از ي  تخصص در ي  پروژهن ...

غير قابل قبول را انتخاب و توضرييات  خرود را   اثر و  تاًييد شدهن ناقصن بي هاي ها کارشناس يکي از حالت در اين بررسي
 کند نيز تاي  مي

  کل پرونده -سلح دوم 

هاي ناقص و  تاًييدن رد صالحيتن عودت به متقاضين ارسال به بايماني پروندههاي  در اين بررسي کارشناس يکي از حالت
کند. پرس از آن کره ن رر کارشرناس بره تاًييرد        يا انتقال به توزيع کننده مرکزي را انتخاب و توضييات خود را تاي  مي

را انتخاب کنرد و  ” متقاضي عودت به“. اگر کارشناس رسد هاي باالتر رسيدن آخرين وضعيت پرونده به اطالع شما مي رده
پرونده به شما برگشت داده به اين معني است که برخي از مدارک شما ناقص بوده است. در اين حالت ن ر او تأييد شودن 

همران فرآينرد هنمرام    براي اطالع از نواقص پس از ورود به سيسرتمن  باره ارسال کنيد. شود تا نواقص آن را رفع و دو مي

ان دار از نواقص مربوط به سهامکلي  کنيد تا  دنبال کنيد. به عنوان مثال روي نشان را ها  ولها و جد پرکردن فرم
 آگاه شويد.نشان داده شده استن  68شکل چه در ستون وضعيت  مانند آن

 

 
نمرايش داده   69شکل دار مانند  دار کلي  کنيد تا مشخصات آن سهام مربوط به ي  سهام روي نشان  68شکل در 
 شود.

 
 

 68شكل 

 69شكل 
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کلير  کنيرد ترا     69شکل در  دگمه براي اطالع از ن ر کارشناس در مورد هر ي  از اقالم پروندهن روي 
  شود. داده  نشان 71شکل مانند  ندار ثبت کرده است هايي که کارشناس روي اين سهام پيامفهرست صفيه 

 
 

کلي  کنيد ترا   روي دگمه  71شکل در شناس پيام ثبت کنيد. دار براي کار توانيد درباره اين سهام شما نيز مي
  باز شود. 71شکل صفيه گفتمو با کارشناس مانند 

 
 
 

هرا   دهد پيام شما نيز بره فهرسرت پيرام    نشان مي  72شکل  کلي  کنيد. پيام خود را تاي  و روي دگمه 

 اند. مشخص شده اند با نشان  نشدهها که خوانده  و آن اندن با نشان  هايي که خوانده شده پيام اضافه شده است.
 

 

 70شكل 

 72شكل 

 71شكل 
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 هاي ثبت شده روي هرکدام از نواقص پرونده خود را ببينيدن در صفيه کامپيوترتان روي نشان  براي آن که پيام
 باز شود. 73شکل کلي  کنيد تا 

 
 

 

فهرسرت تمرام    شرودن   ديرده مري   73شرکل  همان طور کره در  ن در رديف هرکدام از نواقص  با کلي  روي نشان 
در جدول پرايين نمرايش داده    ندارن چه از طرف کارشناس و چه از طرف شما هاي مربوط به نقص مدارک آن سهام پيام

 بت کرده اسرت نمرايش داده خواهرد شرد.    هايي که کارشناس ث ن تنها فهرست پياماما با کلي  روي نشان  شود. مي

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

 پرداخت الکترونيکي -21

ن پنجرره پرداخررت  هزينره قرانوني کارشناسري را بايرد بره روش الکترونيکري پرداخرت کنيرد. برا کلير  روي نشران            
 پرداخت الکترونيکي را نماه کنيد. –اربران ساجات شود. براي توضيح در اين بارهن راهنماي ک الکترونيکي باز مي

 

 از تصويرها pdf روش ساختن فايل – 1 پيوست
ي  پوشه بره همران نرام درسرت کنيرد. بره عنروان مثرال در          pdfهاي  در کامپيوتر خود به ازاي هر کدام از فايل -1

هاي پرسنلن براي هري  از اعضاي هيئت مديرهن مدير عاملن پرسنل امتيازآور ي  پوشره بره نرام هرير       پيوست
 قرارداد بسازيد.آن هاي قراردادهان براي هر قرارداد ي  پوشه به نام  درست کنيد. يا در مورد پيوست

اسکن کنيد. از هر مدرکي که اسکن مي کنيد ي  فايل به دست  jpegهر قسمت را در قالب مدارک مورد نياز در  -2
است و نام فايل را بايد خودتان انتخاب کنيد. به هر فايل نام مناسبي بدهيد تا تشخيص  jpegآيد که پسوند آن  مي

 آن آسان باشد.

 73شكل 
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اي ذخيره کنيد کره بره آن نرام     ر همان پوشهاز آن ساخته شودن د pdfتمام تصويرهايي را که قرار است ي  فايل  -3
ساخته شده است. به عنوان مثال تمام تصويرهاي مربوط به مدير عامل مانند تصوير شناسرنامهن مردرک تيصريلين    

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

 است   2007Wordچه از اين پس آمده است بر اساس  آن توجه:

کلي  کنيد تا امکانات زير آن  را باز کنيد. در نوار ابزار باالي صفيه روي دگمه  Wordي  فايل خالي  -4
 نمايش داده شود. 74شکل مانند 

 

هايي را که تصويرها در آن ذخيره شرده اسرتن مرثالً     ترتان يکي از پوشهيوکلي  کنيد و از کامپ روي دگمه   -5
 انتخاب کنيد.ايدن  اي که به نام مدير عامل ساخته پوشه

را  برا هرم    Aو  Ctrlکليدهاي  شود کلي  کنيد و سپس ها ديده مي اي که نام فايل در جايي از ناحيه 75شکل  در -6
 شود. ها آبي رنگ مي لت زمينه نام تمام فايلفشار دهيد تا تمام فايل هاي پوشه انتخاب شود. در اين حا

 
 
 
 

 

کلي  کنيد. با اين  روي دگمه  -7
گذارده  Wordهاي پوشه در فايل  کار تمام فايل

 شود. مي

را بررا نررام مناسررب در جررايي از    Wordفايررل  -8
کامپيوترتان ذخيره کنيد. براي ذخيره کردن فايل 

Word  ابتدا روي نشان  76شکل ن مانند 

 76شكل 

 74شكل 

 75شكل 
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 کلي  کنيد تا امکانات زير آن باز شود.  Wordدر گوشه چ  و باالي صفيه 
 

 بررده و سرپس روي گزينره     ماوس را روي گزينره  

به همان نرامي   Wordيل کلي  کنيد. بهتر است فا کلي  کنيد. نام فايل را تاي  و روي دگمه 
 تصويرها داده بوديد.  ذخيره شود که به پوشه

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

اي کره براز    برده و کلي  کنيد. در صرفيه  روي گزينه  اين بارو  
است.  pdfبا آن نام ذخيره شده و پسوند فايل  Wordکه فايل فرض نام فايل هماني است  شودن به طور پيش مي

مرورد ن رر را    pdfکلي  کنيد. به اين ترتيب فايل  بهتر است همين نام را بپذيريد و روي دگمه 
 ايد. ساخته

 

 هاي مشترک سيستم آشنايي با بخش - 2پيوست 
ها را پر کنيرد. ايرن    هاي مختلف آن رديفشود که بايد  هايي نمايش داده مي براي تکميل اطالعات شرکت جدول

ها ي   اين ويژگي اين رو در اين راهنمان در باره هايي دارد که در سراسر سيستم يکسان است و از ها ويژگي جدول
وجود دارد کره   (Buttons)هايي  و دگمه (Icons)ها  ها نشان چنين در اين جدول شود. هم بار توضيح داده مي

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

 ها جايي و تن يم پهناي ستون انتخابن جابه
شرود. در ايرن    در هر جدولن تعدادي ستون وجود دارد و در هرکدام ي  اطالع مانند نامن سمتن مقلع تيصيلين .... درج مري 

و جا کند  هارا جابه ها مرتب کندن آن ها را برحسب مقدار يکي از ستون ها را کم و زياد کندن رديف ستونتواند  ها کاربر مي جدول
 دلخواه تن يم کند يا پهناي هرکدام را به اندازه

 رنرگ   77شرکل  ها ببريردن ماننرد    اگر ماوس را روي يکي از ستون –ها  مرتب سازي سلرهاي جدول و انتخاب ستون

 شود. ديده مي عنوان آن ستون آبي شده و کنار چ  آن نشان 
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 شود. اگر روي اين نشان کلي  کنيدن مانند شکل ي  مستليل زير آن باز مي 

  و يرا  ” مرترب سرازي افزايشري   “ي  با کلي  روي ي  از دو گزينره  –مرتب سازي سلرها
توانيد سلرهاي جدول را برحسب مقدار اين ستون مرتب کنيد.  ن مي”مرتب سازي کاهشي“

توانيد سلرهاي جردول را برحسرب    با کلي  روي عنوان ي  ستون نيز مي 78شکل مانند 
کند.  مقدار آن ستون مرتب کنيد. هر بار کلي  روي عنوان ستونن مرتب سازي را وارونه مي

وان سرتوني کره سرلرهاي جردول     ي  مثلث کوچ  رو به پايين و يا رو به باال در کنار عن
 دهد.  برحسب مقدار آن مرتب شده استن ترتيب مرتب سازي را نشان مي

 

 روي آن  ها روبه ببريد تا فهرست ستون ماوس را روي   77شکل در  –ها  انتخاب ستون
خرورد و آن سرتون در جردول ظراهر      هان در آن مربع تي  مري  باز شود. با کلي  روي مربع کنار هر کدام از ستون
 ي  برداشته شده و آن ستون در جدول ديده نخواهد شدخواهد شد. با کلي  دوباره روي آن مربعن نشان ت

 ي چ  آن را  موس را روي عنوان ستون بردهن  دگمه –ها  جايي ستون جابه
نام آن  79شکل فشار داده و نمهداريد. با کوچکترين حرکت ماوسن مانند 

 شود.  ستون در ي  مستليل ديمر پايين آن ظاهر مي

 

ايدن آن را به چ  يا راسرت   ي چ  ماوس را نمهداشته طور که دگمه همان
جرا   ي مراوس را رهرا کنيردن سرتون انتخراب شرده آن       ببريد. هرجا دگمره 

 نشيند مي

 هنمامي که موس را روي مرز دو سرتون ببريردن    -ها  تن يم پهناي ستون

شود. اگرر در ايرن    نمايان مي در مرز دو ستون نشان  81شکل مانند 
ي  ي چ  موس را نمهداريدن دو خرم سرياه قرائم در دو کنراره     حال دگمه

شرود. در   ستون سمت راست آن نشان و در تمام ارتفاع جدول نمايان مري 
ايدن آن را به چ  يا راست ببريد  ي چ  موس را نمهداشته حالي که دگمه

 شودتا پهناي ستون ميان دو خم قائم زياد يا کم 

 79شكل 

 80شكل 

 78شكل 

 77شكل 
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 اي هاي خوشه جدول  2-2

باالي سرهم وجود دارد. در هر جدول ي  قلم اطالعات مانند مشخصرات فرردين     هايي از سيستم چند جدول در بخش
شود. هنمامي که از باالترين جدولن روي ي  رديف کلير  کنيرد رنرگ آن      مدارج تيصيلين سوابق کارين ... ثبت مي

اطالعات منردرج در   81 شکلن رديف انتخاب شده است. در اين حالت مانند شود و به اين معناست که آ رديف آبي مي
براالترين  هاي پايين تر مربوط به رديف انتخاب شده از باالترين جدول است. به عنوان مثالن اگرر هرر رديرف از     جدول

تواند مدارج تيصيلين سوابق کارين تعداد سهامن ... کسي باشد که از  هاي پايين مي جدول مشخصات فردي باشدن جدول
توان سر ي  خوشه  تصرورکرد کره    باالترين جدول انتخاب شده است. به اين ترتيب هر رديف از باالترين جدول را مي

 ي خوشه است. هاي پايين دنباله جدول

  
 

 
 انتخاب از فهرست کشويي 2-3

شود. با کلي   نشان داده مي (Combo Box)هايي از سيستم براي تعيين مقدار ي  فيلدن ي  فهرست کشويي  در بخش

شرود. برا کلير  روي يکري از      در کنار چ  کشون فهرستي از مقدارهاي مجاز براي آن فيلد نمايش داده مي روي نشان 
 نشيند.  مقدارهان کشو بسته شد و مقدار انتخاب شده در فيلد مورد ن ر مي

 

 تعيين مقدار فيلد تاريخ 2-4

ديرده   و کنار چر  ايرن فيلردها نشران      ها تاريخ است هاي گوناگوني از سيستم فيلدهايي وجود دارد که مقدار آن در فرم
 شود. براي تعيين تاريخ دو راه پيش رو داريد: مي

  ن پس از آن ماه و “/” جايي از مستليل فيلد تاريخ کلي  کنيد و ابتدا سال ) دو يا چهار رقم( سپس  –تاي  مستقيم
و سرانجام روز را تاي  کنيد. اگر سال را دو رقم تاي  کرده باشيدن با کلي  روي فيلد ديمرن سيستم سال تاريخ “/” 

 را با چهار رقم نمايش خواهد داد. 

 81 شكل

 82شكل 
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   براز   82شرکل  ي تقرويم ماننرد    هير  صرفي   با کلي  روي نشران
شود. در اين صفيه دور روز جاري ي  مربع است. با کلي  روي هرر   مي

شود.  ي تقويم بسته مي روزين آن تاريخ در فيلد مربوط درج شده و صفيه
صفيه دو مثلث کوچ  بره طررف راسرت و چر  ديرده      دو طرف باالي 

شود. هر بار کلي  روي مثلث راستن تقويم ي  ماه به عقب  و روي  مي
رود. کنار سال ي  مثلث کوچ  رو به پرايين   ماه جلو ميمثلث چ  ي  

شرود و در آن   براز مري   83شکل اي مانند  است. با کلي  روي آن صفيه
شکل تخاب کرد. باال و سمت چ  توان سال را در ميدوده ي  دهه ان مي
ي  دو مثلث رو به راست و چ  است. با کلي  روي مثلث راست دهره  83

” تاًييرد “ي  شود. روي سال و ماه مورد ن ر و سرپس روي گزينره   ي بعد نمايش داده مي قبل و روي مثلث چ  دهه
ايد نشان داده شود. در تقويم نشان داده شرده روي روز مرورد ن رر     ب کردهکلي  کنيد تا تقويم ماه وسالي که انتخا

 کلي  کنيد تا آن تاريخ در فيلد مربوط درج شود.

 مستندات مربوط به ساختار مديريتي و امکانات پشتيباني – 3پيوست 

 

 هاي مربوط به ساختار مديريتي الف د پيوست

شاخ  ها و معيارهاي ارزيابي ساختار  دربار اين راهنما مندرج در ذيل  2و 1شمار   هاي ولدر جد 
 ارايه شد  است : مصت ر، شر  و توضيح مديريتي شرکت ها 

 
 

  

 83شكل 
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 ها و معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها و مبناي امتيازدهي به آنها:  شاخ   1جدول شمار  

 مبناي امتياز دهي موارد ارزيابي معيار ارزيابي موضوع

 امتياز
ساختار  

 مديريتي 
 شرکت ها

 

بهر  منددي شدرکت از    -
سديستددددددم هددددداي  
مستندسازي اسدتاندارد از  

 جمله :
 

 سيستم استاندارد مديريت محيط زيست  -

 سيستم استاندارد مديريت ايمني و بهداشت حرهه اي  -

 سيستم استاندارد مديريت پروژ   -

 و ساير سيستم هاي مستندسازي استاندارد  

 اين راهنمدا(  2)شر  و توضيح اخت اري هر سيستم در جدول شمار       

ارايه گواهينامه استاندارد اخذ شد  توسط شرکت از  -

 يک مرجع معتبر .        

 (امتياز 11 )براي گواهينامه و به ازاي هر سيستم  

 امتياز 51حداکثر  

بهر  منددي شرکدت از  -
سيستدم هاي استدداندارد  

                                                                                          مديريتي :  
 

 (  QCسيستم کنترل کيفيت )  -

 (QAسيستم تضمين کيفيت )  -

 (QMسيستم مديريت کيفيت )  -

 (TQMسيستم مديريت کيفيت جامع )  -

 اين راهنمدا(   2)شر  و توضيح اخت اري هر سيستم در جدول شمار       

ارايه گواهينامه استاندارد از قبيل گواهينامه ايزو اخذ  -

 شد  توسط شرکت از يک مرجع معتبر .

 (امتياز 11)براي گواهينامه و به ازاي هر سيستم 

 بهر  منددي شرکت از  -
سيسددتم هدداي اتالعدداتي 

 شامل :
 

 MIS) سيستم اتالعات مديريت )  -

  DSS)گيري ) سيستم پشتيباني ت ميم  -

 اين راهنما(  2)شر  و توضيح اخت اري هر سيستم در جدول شمار       

ارايه شواهد و مستندات مبني بر اسدتقرار سيسدتم    -

در شرکت . مستدات ارايه شدد  بايدد بيددانار ايدن     

موضدوع باشد که اين سيستم ها حداقل زمينه هداي  

مالي ، پرسنلي ، مکاتبدات و پدروژ  هداي شدرکت را     

 پوشش مي دهد .     

 امتياز(  11)به ازاي هر سيستم حداکثر              

منددي شدرکت از   بهر  -
استراتدژي براي رسديدت  

 به اهداف شامل :

 استراتژي کوتا  مدت در رسيدت به اهداف   -

 استراتژي ميات مدت در رسيدت به اهداف   -

 استراتژي بلند مدت در رسيدت به اهداف   -

 اين راهنمدا ( 2)شر  و توضيح اخت اري استراتژي در جدول شمار        

مستندات مربوط به بهر  مندي و برخدورداري شدرکت از   ارايه شواهد و  -

 استراتژي مشص  و مدوت در سطو  و رد  هاي زماني مصتلف .

 امتياز( 11امتياز و در مجموع حداکثر  3.3)براي هر رد  استراتژي حداکثر   
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 به آنها:  شاخ  ها و معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها و مبناي امتيازدهي  1جدول شمار  

 مبناي امتيازدهي موارد ارزيابي معيار ارزيابي موضوع

 امتياز
ساختار  

 مديريتي 
 شرکت ها

تح يدددالت کالسيدددک   -
در رشته هاي مرتبددط بدا   
مديددددريت عدددالو  بدددر 
رشدتدددده هددداي هندددي  

 مهندسي

بهر  مندي از اهراد شاغل  )عالو  بر اهراد امتياز آور شرکت( که   -

 داراي تح يالت دانشااهي در هر يک از رشته هاي مديريتي باشند.   

 اين راهنما آمد  است(  2)توضيح اخت اري در جدول شمار           

ارايه مدارك مربوط بده اشتغددال اهدراد داراي تح ديالت دانشادداهي       -

در هر يک از رشته هداي مدديريتي در    بر اهراد امتياز آور شرکت( )عالو  

 . شرکت

 امتياز و 11)به ازاي هر نفر شاغل در شرکت   
 امتياز( 21در مجموع حداکثر  

بهر  منددي شرکدت از  -
 نظامات برنامه ريزي 

 نظام برنامه ريزي استراتژيک   -

 نظام برنامه ريزي آموزشي   -

 نظام برنامه ريزي پروژ  و کنترل پروژ    -

 اين راهنما آمد  است( 2)شر  و توضيح اخت اري هر نظام درجدول شمار  

 . ارائه گواهينامه از مراجع ذي ال  -

 امتياز و 11)به ازاي هر نظام برنامه ريزي حداکثر   

 امتياز( 31در مجموع حداکثر  

سددداختار سدددازماني و   -
تشددکيالت اداري مددنظم  

 شرکت 

چارت سازماني و ساير اتالعات مربوط به ساختار و تشکيالت   -

 اداري منظم شرکت

 اين راهنما آمد  است( 2)توضيح اخت اري در اين مورد درجدول شمار     

ارايه مستندات مربوط به وجود ساختار و چدارت سدازماني و تشدکيالت     -
 و منظم در شرکت .   اداري مدوت 

 امتياز ( 11)حداکثر                                               

 
 
بنددي مشداغل در    تبقه -

 شرکت
 
 

 رسته ها و گرو  هاي کاري مصتلف در شرکت .  -

 مشاغل ذيل هر يک از رسته ها و گرو  هاي کاري در شرکت .  -

 وظايف و مسئوليت هاي هريک از مشاغل .  -

 شرايط احراز مشاغل از نظر تح يالت و تجربه کاري .  -

          ساير موارد مندرج در مقررات و دستورالعمل هاي معتبر مرتبط .   -

 اين راهنما آمد  است( 2)توضيح اخت اري دراين مورد در جدول شمار  

 .    گواهي از وزارت کار و امور اجتماعيارايه  -
 

 امتياز ( 11)حداکثر                                              
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 :  شر  و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها  2جدول شمار  

 شر  و توضيح معيار ارزيابي

سيستم کنترل 
 کيفيت

 (QC) 

براي دستيابي به بهبود کيفي در زمينه توليدد کاههدا يدا ارايده خددمات       هايي العمل ، به عنوات استفاد  از هنوت و دستور (Quality Control:QC) سيستم کنترل کيفيت
تي مح وهت و خددمات  شود . در راستاي تحقق اين هدف ، در اين سيستم ، تشصي  و شناسايي ، آناليز و بررسي و در گام بعدي اقدام به حل نق  و کاس شناخته مي

 اهميت اساسي داشته و پيايري خواهد شد .

بازرسي و آزمدوت قدرار    در سيستم کنتدرل کيفيت ، کيفيت مح وهت و خدمدات ارايه شد  توسط شرکت ، با استفاد  از ابزار و روش هاي علمي و آماري ، تحت کنترل و
  گيري و آزموت و بدازرسي هاي بعمل آمد  و نمونه برداري هاي انجام شد  و با استفاد  از انددواع نمودارهدا از   مي گيرد . اين کار با بهر  گيري از تجهيزات تست ، اندار

                 ي آماري انجدام مدي شدود .    جمله نمودارهاي کنترل ، نمودار پارتو ، هيستدوگدرام هاي آماري ، نمودار استصوات ماهي ، روش هاي علمي نمونه گيري ت ادهي و آزموت ها
 مالك ارزيابي و امتيازدهي به استقرار اين سيستم در شرکت ، ارايه گواهينامه از مرجعي معتبر در اين زمينه مي باشد .

سيستم تضمين 
 کيفيت

        (QA) 

، مجموعه اي از مستندات ، روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي کاري مرتبط با امور تضمين کيفيت توسدط شدرکت    (Quality Assurance:QA)در سيستم تضمين کيفيت 

  با بهدر  گيدري از روال هدا و    تدوين شد  و با پيايري ، مشارکت و تالش مديريت و تمامي بصش هاي تاثيرگذار و مرتبدط با امور کيفي ، کيفيت مح وهت و خدمات ارايه شد

 هاي مشص  شد  ، توسط شرکت تضمين مي شود . برخي از مستندات مورد استفاد  در اين سيستم عبارت است از :روند

 خط مشي کيفيت ، نظامنامه کيفيت و هرايندها و گردش کارها . _ 
 بهر  گيري از روش هاي کنترل سوابق و کنترل مدارك و داد  ها ._ 

 کيفيتي . مشص  بودت اهداف ، برنامه ها و تر  هاي_ 
 بهر  گيري از روش بازناري قراردادها ، کنترل هرايند و کنترل تراحي ._ 

 برقراري نظام آموزشي ، سنجش رضايت مشتري و بهر  گيري از هنوت آماري ._ 

 بکارگيري روش هاي کنترل مح ول يا خدمات نامنطبق و اجراي مميزي داخلي ._ 

 ها و کنترل تجهيزات انداز  گيري و آزموت .بهر  گيري از روش هاي تجزيه وتحليل داد_ 

 انجام  اقدامات پيشايرانه و اصالحي و بکارگيري روش هاي بهبود ._ 

 هرم هاي مورد استفاد  و سوابق اجراي سيستم . _

   . مالك ارزيابي و امتيازدهي به استقرار اين سيستم در شرکت ، ارايه گواهينامه از مرجعي معتبر در اين زمينه مي باشد

از   11صفحه 

31

از   11صفحه 

31
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 :  شر  و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها 2جدول شمار  

 شر  و توضيح معيار ارزيابي

مديريت کيفيت 
 جامع

 (TQM) 

 (Total Quality Management:TQM) :  مفهوم و هلسفه مديريت کيفيت جامع  _

خدمات يا  آت ، مديريدت شرکت با مشدارکت کارکدنات و مشتريدات شرکت ، به بهبدود مستمر کيفيدت اساسمديدريت کيفيدت هراگير يا جامع ، هراينددي است که بدر 

ها  رييگد تدوانند در ت ميم بصشدد که بر اساس آت  هر يک از کدارکندات مي را تدوسعه مي يمشدارکتد ک ندوع هرهندگياين روش ،  پردازد . مي مح وهت خدود

هاي کيفي ، خددمدات و توليددات با  تريق بکدارگيري روش به عبارت ديار مديدريدت کيفيت هراگير ، يک استدراتژي سازمداني است که ازداشتده باشندد .  حضور

ورد  ساختن نيازهاي سازماندهي کار با نارش برآ کند . هلسفه آت نيز ، ايجاد هرهناي است که به وسيله آت به تور مداوم ، مي کيفيدت باه به مشتدريات شرکدت  ارايده

 متغير و متنوع مشتريات بهبود يابد .

يند کنتدرل ، مدديريت ،   در سيستم مديريت کيفيت جدامع ، بر کارتيمي و مشارکت ، پيايري ، استاندارد سازي هعاليت ها و تالش تمامي بصش ها و اجزاي شرکت در هرآ
نه تنها موجب بهبدود کيفيدت مح وهت و خدمدات ارايه شد  مي گردد ، بلکده    TQMداکيد مي شود . تضمين ، بهبود و ارتقاي کيفيت مح وهت و خدمات ارايه شد  ت

ديريت کيفيدت ، تضدمين   باعث بقدا و دستيابي شرکت ها به مزيدت هاي رقابتي مي گردد . اين سيستم مي تواند در برگيدرند  مجمدوعه سيستدم هاي کيفيتي از جمله م
 جاري شدت امور کيفيدتي در تمامي بصش هاي شرکت باشد . کيفيت و کنترل کيفيت و 

سطو  شرکت ، براي ارايده خدمددات و يدا کاههدا     هاي بهبدود کيفي مستمدر اهراد در کليده ک سيستم اثربصش براي انجام تالشيمديريت کيفيدت جامع را مي توات 
معتقد و متعهد به  وجوي اين است که هرهناي را در شرکت ايجاد کند تا کليه کارکنات به وسيله آت جستکند . اين سيستم در  مي دانست که رضايت مشتريات را تضمين

 بهبددود بصشددد . مقولدده کيفيددت باشددند . ايددن سيسددتم بايددد بتوانددد بطددور مددداوم سددازماندهي کارکنددات را بددا ناددرش تددامين نيازهدداي متغيددر و متنددوع مشددتريات 

شرکت استوار است و هدف آت ، نيل به موهقيت درازمددت از تريدق جلدب     دار  يک شرکت است که بر اساس کيفيت همه اعضايمديريت کيفيت هراگير روشي براي ا 
 . تامين منداهع همه اهراد ذينفع است رضايت مشتري و

 اهداف مديريت کيفيت جامع : _

اهداف که به تور شاخ   گنجد . ليکن در ذيل به چند نمدونه از اين در اين مقال نميبسياري است که تمامي آنها  اندازهاي مديريت کيفيت هراگير ، در پي اهداف و چشم
 :گردد خورد ،  اشار  مي اند به چشم مي پرداخته ، در بسياري از منابعي که به بحث پيراموت اين مفهوم

 هزينه . جلب رضايت مشتري با کمترين (1
 نتيجه انايزش بهتر آنها . وگيري از ضايعات و در( درگير کردت همه کارکنات با هدف حذف خطاها و جل2
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 ها :  شر  و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت 2دول شمار  ج

 شر  و توضيح معيار ارزيابي

مديريت کيفيت 
 جامع

 (TQM) 

 ( حفظ کيفيت و بهبود مستمر .3

 هناوري و هرآيندهاي مناسب توليد . ( تراحي و انتصاب4

 آموزش عيني کيفيت . (5

 . کار گيري ( انداز 6

 هاي چرخه حيات . بهينه هزينه توجه به نقطه (7 

 وري و ارزش اهزود  بيشتر . ( بهر 8 

 استانداردهاي باهتر . (9 

 اهته .يها و رويه هاي بهبود  سيستم (11 

 اجزا و ابزار مديريت کيفيت جامع : _

                                                                                                           :* برخي  ابزارهاي هزم براي به کارگيري مديريت کيفيت هراگير                            :است در نظر گرهته شد  * براي اين مفهوم ، سه جزء يا محور

 کنترل آماري     _آموزش                                              _  گرايي( .                       کيفيت )مشتريکنند   عنوات عامل اصلي تعيين مشتري ، به _

 ساير موارد   _ساختار سازي کيفي                            _اي براي يکپارچاي و انسجام اهداف .                             وسيله کارگروهي به عنوات _

 ها .                   داد  آوري و تحليل جمع گيري بر اساس ک نارش علمي ت ميمي _

 :قرارند نيبرخي پيش زمينه ها و عوامل زمينه ساز براي استقرار سيستم مديريت کيفيت جامع در شرکت ها بد_  

 وقوع بحرات بيانجامند . حل مسايل پيش از آنکه به _نيازهاي هزايند  مشتريات شرکت .                                     _ 

 اهزايش سود و مناهع ..                                                    _ بهبود وجهه شرکت _ 

 خدمات .                                                                                  بهبود در توليد کاهها و ارايه_  .                                             باه بردت روحيه کارکنات_  

 اهزايش سهم بازار _ 

  معتبر در اين زمينه مي باشد .مالك ارزيدابي و امتيدازدهي به استقدرار اين سيستم در شرکت ، ارايده گواهيدنامه از مرجعي   
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 :  شر  و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها 2جدول شمار  

 شر  و توضيح معيار ارزيابي

سيستم اتالعات 
 مديريت
(MIS) 

منظم و سداختار ياهتده مدي باشدد . ايدن سيسدتم       : اين سيستم تامين کنند  اتالعات مورد نياز مديريت شرکت ها به صورتي ( (MISسيستم اتالعات مديريت

کت ها قرارمدي دهدد . سيسدتم    اتالعاتي با گردآوري ، سازماندهي و انتصاب داد  ها ، اتالعات و گزارشات هزم را جهت برنامه ريزي و کنترل امور در اختيار مديرات شر
 رار مي گيرند .هاي اتالعات مديريت رايانه محور بود  و ب ورت مکانيز  مورد استفاد  ق

MIS  صشي از وظدايف  ، سيستمي منسجم براي تهيه اتالعات به منظور حمايت از برنامه ريزي ، کنترل و عملکرد سازمات است که از تريق ارايه گزارش هاي خاص ، ب
ز قبيل گزارشات رايانه اي مدديريتي و اتالعدداتي   مستندات اين سيستم  مي تواند شامل مدارك سيستم و ورودي هاي آت و خروج هايي ا  .مي دهد مديريتي را پوشش

( مشتق از سيسدتم اتالعدات   PMISهاي اتالعات مديريت پروژ  ) مربددوط به وضعيدت و عملکدرد بصش هاي مصتلف شرکت در مقاتع زماني گوناگوت باشد )سيستم
اي و تحليددل   هاي خام پروژ  و ايجاد اتالعات پايده  ، پردازش و پاهيش داد ( ، گردآوري PMISهاي اتالعاتي مديريت پروژ  ) ( است . وظيفه سيستمMISمدديريت )

سازماني ايجاد شد  و مي تواند مبناي ت ميم گيري هاي   شد  مورد نيداز مديدريت در تمام سطدو  است . از اين اتالعدات با گذشت زمات و گذشت چند پروژ  ، دانش
 ( .مديريتي شرکت در ارتباط با پروژ  ها باشد

   باشد. نامه از مرجعي معتبر در اين زمينه مي مبناي ارزيابي و امتيازدهي به سيستم اتالعات مديريت ارائه گواهي

 
 

 سيستم پشتيباني
 ت ميم گيري

(DSS) 

: سيستم پشتيبات ت ميم گيري ،  نوعي سيستم اتالعات رايانه اي است که در ت ميم گيري در خ دوص ت دميم هدايي کده      (DSSسيستم پشتيباني ت ميم گيري)
ايدن    .کندد  ا نمايش پيامدهاي محتمل برخي از اقددامات هستند به مدديرات کمدک مدي   يانتصاب بهترين اقدام  نيازمند مدلسازي ، هرمولبندي ، محاسبات ، مقايسات و

ي هدا بهدر    ز  مجمدوعه اي از رويده ها در مددل ها و چدارچوب هاي مشص  ، براي پدردازش داد  ها و اتالعات در راستاي کمک به مديرات در ت ميم گيرسيستم ، ا
با کارکرد تجزيده و تحليدل و    مي برد . اين سيستم که براي رهع نقاي  و به عنوات تکميل کنند  سيستم اتالعات مديريت ايجاد گرديد  ، بعنوات سيستمي رايانه محور
بر شمدرد  مدي   DSSستقرار ارايه اتالعات مورد نياز مديرات بمنظور پشتيباني آنها در هرآينددهاي ت ميدم سازي و ت ميدم گيري مطر  مي باشد . مزايدايي که براي ا

 شود عبارتند از  :
  . ( بهبود رضايت مشتري و کارکنات6در زمات و  ي( صرهه جوي5( اهزايش بهر  روي ، 4،  ( کاهش هزينه3( بهبود ارتباتات ، 2(کيفيت باهتر ت ميم گيري ، 1 

ل مي تواند شامل خروجي اين سيستم معموه ب ورت گزارشات ادواري ، گزارشات خداص و موردي و مشابده سازي هاي رياضي مي باشد . مستنددات ذيربط در اين مد
از قبيل گدزارشات رايانه اي مدديريتي و اتالعداتي مربوط به وضعيت و عملکرد بصش هاي مصتلدف شدرکت  بص دوص در     مدارك سيستم و ورودي و خروجي هاي آت

 .زمينه هاي مورد نظر ، در مقاتع زماني گوناگوت باشد

     باشد. نامه از مرجعي معتبر در اين زمينه مي ارائه گواهي پشتيباني ت ميم گيري مبناي ارزيابي و امتيازدهي به سيستم
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 شر  و توضيح معيار ارزيابي

 استدراتژي
بلند مدت ، ميات  

مدت و کوتا  مدت 
براي رسيدت به 

 اهداف

 تبيين اسدتراتدژي :

گذارد ، به شمدار آورد . يعني راهي که يک شرکت براي نيل به  را مي توات رهنمدودهدايي در مورد چادوناي اتصداذ ت ميماتي که بر عملکرد شرکت اثر مي استدراتدژي
 گيرد . هدف هاي خود در پيش مي

 . هدف هاست اين به دستيابي يبرا هزم منابع و تص ي  مجموعه اقدامات شرکت و گزينش  اهداف يک  تعيين معناي به  استراتژي -
 و مورد نظر .  آگاهانه مسير اقدام نوعي استراتژي يعني -
 از رقبا مي باشد . تمايز شرکت هرد براي  استراتژي ، ايجاد مزيت منح ر به -
 شرکت است . يک برتر براي جاياا  استراتژي هنر خلق -
ريزي شد  ، بهر  برداري و تص ي  منابع و تعامل يک شرکت با بازارها ، رقبا و ديار عوامل محيطي اسدت . تبدق    برنامهاستراتژي ، الاويي بنيادي از اهداف هعلي و  -

 اين تعريف يک استراتژي بايد سه چيز را مشص  کند :
 ( چه اهدداهي بايد محقق گردد ،1
 ( روي کدام بدازارها و خدمات بايد تمرکز کرد ، 2 
هايي انجام  هاي محيطي و مواجهه باتهديدهاي محيطي به منظور کسب يک مزيت رقابتي منابع تص ي  يابد و چه هعداليت درداري از هرصتب ( چاونده براي بهر 3 

 گيرد .   

 استراتژي شرکت با توجه اهداف مدوت شرکت مي تواند براي مقاتع زماني کوتا  مدت ، ميات مدت و بلند مدت تدوين شود .  
متيازدهي ، ارايه شواهد و مستندات مرتبط با بهر  مندي شرکت از اهداف مشص  و سطو  مصتلف زماني استراتژي و کيفيت ظاهري و محتوايي مالك ارزيابي و ا

 اين مستندات خواهد بود .

تح يالت 
 کالسيک در 

رشته هاي مرتبط 
 با مديريت 

معرهي شد  توسط شرکدت( که داراي تح يدالت کالسيدک دانشاداهي در يکدي از رشتددده هداي و    بهر  منددي شرکت از اهرادي شاغل )عالو  بر اهراد امتيداز آور _ 

 مرتبط با مديريت باشند . اين موضوع براي ارتقاي هاکتورها و توانايي هاي مديريتي در شرکت ها مد نظر قرار گرهته است .

)عالو  بدر اهدراد امتيداز آور    توسط شرکت که داراي مدرك تح يلي مديريتي مي باشندرزيابي و امتيازدهي بر اساس بررسي مشص ات اهراد شاغل معرهي شد  ا 

  ، انجام خواهد شد . شرکت(
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 نظام

برنامه ريزي  
 استراتژيک

 
 
 
 

 

 :  Strategic Planningريزي استراتژيک  برنامه

شود . تشصي  اولويت ها و تعيين اقدامات اصلي و کليدي کده   هرآيندي است که ضمن آت اهداف و خطوط کلي هعاليت ها و مأموريت هاي شرکت در درازمدت تعيين مي
 شود .  مي ريزي انجام براي نيل به اهداف شرکت ضروري است نيز ، در چارچوب اين برنامه

 درحالت کالت ، برنامه هاي مهم استراتژيک مي توانند شامل موارد زير باشند :
تراتدژي هاي روابدط استدراتژي هاي مح ول يا خدمت ، استراتژي هاي بازاريدابي ، استددراتژي هاي مالي ، اسدتراتدژي هاي شرکتي ، استراتژي هاي پرسنلي ، اس

 عمومي و .... .
 دانند.  بکارگيري آت در جهت تحقق مقاصد شرکت مي هاي اصلي شرکت و ياهته براي اجراي استراتژي استراتژيک را کوششي نظامريزي  برنامه_ 
نقاط قدوت و ضدعف شدرکت را شناسدايي       ها و تهديدها و ريزي استراتژيک اهداف شرکت را با توجه به رسالت آت تعيين و از تريق مطالعات محيطي ، هرصت برنامه_ 
ها به  درازمدت نتايج مثبتي براي شرکت تواند در ريزي استراتژيک توسط مديرات مي تعيين و اجرا شود . بکارگيري برنامه تري بينانه هاي واقع کند تا از اين تريق هدف مي

 .بار آورد
يابي به اهداف و رسالت بلندمدت  هاي آت براي دست به تالشريزي استراتژيک هرآينددي است در تجهيز مدنابع سازمات و وحدت بصشيدت  در تعريفي ديار ، برندامه_ 

 با توجه به امکانات و محدوديت هاي دروني و بروني .

  : ريزي استراتژيک هاي برنامه ويژگي

 .هاي حاکم بر جامعه  انعکاس ارزش _

 سوال اصلي و اساسي شرکت . توجه به _

 مديريت . گيري ريزي و ت ميم تعيين چارچوبي براي برنامه _

 هاي دورتر براي شرکت . ديد درازمدت و توجه به اهق_ 

 هاي زماني توهني . هاي شرکت در دور  و انسجام در عمليات و اقدام ايجاد پيوستاي _

مديريت استراتدژيک در شرکت هدا   از سوي ديار ، مندظور از استراتژي ، مي تواند تعهداتي باشد که شرکت بر عهدد  مي گيرد تا جهت نيل به اهداف به اجرا درآورد و
 مي آيد . عبارتست از مديريت برنامه اي که براي هدايت عمليات ، جلب رضايت مشتريات ، رقدابت موهقيدت آميدز و نيل به اهداف سازماني به اجرا در

کت تعيين شدد  و پدا از تدي مراحدل نظدارت و اجدرا ،        و اهدداف شر (MISSION)، ماموريددت  (VISION)برنامه ريزي استراتژيک روشي است که در آت چشم انداز
 ارزيابي هاي هزم بمنظور اصال  و تطبيدق امور صورت مي گيرد.
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 شر  و توضيح معيار ارزيابي

 نظام
ريزي  برنامه

 استراتژيک

نمايد . در واقع عبارتي است که دليلِ وجودِ سدازمات )يدا هلسدفه وجدودي آت( را بيدات       هاي اصلي سازمات )و حوز  عملکرد آت( را مشص  مي ، مق ود و ارزش "مدامدوريت  "
 دارد .  مي
 شود . رود و به آت تبديل مي کند که شرکت بدانجا مي ص  ميانددازي را مش راي بيدانيه مامدوريت سازمدات رهته و چشمو،   "ديدمدات استراتدژيک يا چشم انداز  "

 . باشد ارائه گواهينامه از مرجعي معتبر ميمبناي ارزيدابي و امتيدازدهي به استقرار نظام برنامه ريزي استراتژيک در شرکت ، 

 نظام آموزشي

شد  و اثر بصش کارکنات در شرکت مي باشد . اين سيستم بايد واجد الزاماتي همچوت تعيدين  منظور از نظام آموزشي ، استقرار سيستمي بمنظور آموزش مستمر ، برنامه ريزي 
بصشي آموزش ها و ناهداري و ثبدت   نيازهاي آموزشي و نيدازسنجي آمدوزشي کارکنات ، برنامه ريزي ، تدارك و اجراي دور  هاي آموزشي مورد نياز کارکنات ، اندداز  گيري اثر

  . از کارکنات شرکت باشدسوابق آموزشي هر يک 

 .باشد ارائه گواهينامه از مرجعي معتبر ميمبناي ارزيابي و امتياز دهي به استقرار نظام آموزشي ،  

 نظام
 برنامه ريزي پروژ  

 و
 کنترل پروژ 

معدين،   هداي  بايدد در تداري    هسدتند کده   هعاليدت هدايي   هدا شدامل   گيرند . پروژ  مي انجام  خاصي منظور يا هدف  به دستيابي براي که از هعاليت ها است اي مجموعه پروژ   تعريف پروژ  : يک
مذکدور از حدود  عامل از سه هريک شدت  خارج و است معين و کيفيت زمات ، هزينه عامل هر سه به توامات هرپروژ  ، دستيابي موهقيت ، اجرا شوند . هزمه  شد  تعيين و کيفيت مشص  هايي باهزينه

براي هر پروژ  ،    .پروژ  دارند و کيفيت زمات ، هزينه را در کنترل اصلي نقش عن ر کارهرما ، مشاور و پيمانکار ، سه. منجر شود و غيراقت ادي ناموهق اي پروژ   انجام تواند به شد  ، مي  نتعيي
 مرحله زير مي تواند مد نظر قرار گيرد : 4
 نظري  (مرحله1 
 ريزي  و برنامه تر   (مرحله2 

 اجرا  ( مرحله3 
 پاياني مرحله (4 

در  پدروژ   مدديريت . اسدت  پدروژ   اجدراي  از متوليدات نيدازها و انتظارات  منظور رهع  هعاليت ها به اجراي جريات ادار  در هزم هاي دانش ، مهارت ها و ابزار و تکنيک بکارگيري پروژ  : مديريت
پروژ  ، با درنظر  يک اجراي  براي  هزم  هاي هعاليت و توازي توالي ريزي ، تعيين ريزي پروژ  : هرآيند برنامه گيرد . برنامه مي و کنترل پروژ  بهر  ريزي برنامه قدرتمند بازوياز دو  مهم اين اجراي
در  حالدت  تدرين  اقت دادي  هعاليدت هدا و درك   کامدل  برنامده ، شدناخت    در تهيده  گام ، نصستيندر واقع    .است هعاليت آت براي شد  تعيين کيفيت و هر هعاليت اجراي مورد نياز براي زمات گرهتن
   .است و کيفيت زمات ، هزينه  عامل سه تنظيم

خود در  خاص هاي ابزار و تکنيک از پروژ  ، که اجراي در حين و کيفيت زمات ، هزينه عامل سه بين موجه اقت ادي  تعادل يک به دستيابي براي مسير پروژ  حفظ در جهت است پروژ  : هرآيندي کنترل 
هعاليدت هدا ،    تدرين  اقت ادي و تر  علل با تشصي  از برنامه ، بتوات خروج  هناام است ، بطوريکه پروژ  براي شد  تدوين برنامه و کامل دقيق اجراي  کنترل گيرد. در واقع کار کمک مي اين انجام
( 3،  با برنامه واقعي وضعيت ( مقايسه2پروژ ،  واقعي وضعيت ( تعيين1  :گيرد مي بهر  عامل 3از   را  در اين  پروژ  خود بازگرداند . کنترل و اصلي ير اوليهدر مس ممکن حالت نزديکترين به را پروژ 

  .يا مجموعه اقدامات اصالحي اقدام در نظر گرهتن

 . باشد ارائه گواهينامه از مرجعي معتبر مي مبناي ارزيابي و امتيازدهي ،
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ساختار سازماني و 
تشکيالت اداري 

 منظم

 
اني ، بصدش ها و پسدت  بطور معمول يکي از ابدزارهاي نشات دادت و ارزيدابي ساختار سازماني و تشکيالت اداري شرکت ها ، چارت سازماني مي باشد . در چارت سازم

 ي شود .  هاي مصتلف شرکت و نحو  تعامل و ارتباط آنها بايکديار و چاوناي  سامات ياهتن نظم سازماني و مديريتي شرکت نشات داد  م

شرکت و ميزات نظم ، گويدايي و شدفاهيت و   تشکيالت اداري مبناي ارزيابي و امتيازدهي ، ارايه مستندات مرتبط توسط شرکت از جمله چارت و ساختار سازماني و 
 کيفيت ظاهري و محتوايي اين مستندات مي باشد .

  

تبقه بندي 
 مشاغل

 
 در يک سازمات يا شرکت ، بطور معمول تبقه بندي مشاغل شامل موارد زير مي شود : 

 رسته ها و گرو  هاي کاري مصتلف . _
 مشاغل ذيل هريک از رسته ها وگرو  هاي کاري ._ 
 وظايف و مسئوليت هاي هر يک از مشاغل . _

 شرايط احراز مشاغل از نظر تح يالت و تجربه کاري ._ 
 درج در مقررات و دستورالعمل هاي معتبر مرتبط .ساير موارد من

 باشد. گواهينامه از وزارت کار و امور اجتماعي مي مبناي ارزيابي و امتياز دهي به تبقه بندي مشاغل شرکت، ارايه
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 هاي مربوط به امکانات پشتيباني ب د پيوست

           

                                                                                                                                                  

                                    

     

                                

 

                           

        

 

 

 

 

 

 اي(هاي آموزشي گذراند  شد  اهراد شرکت )حداقل دو هفتهارائه گواهينامه دور 
 

  هاي کوتا  مدت تص  يدور   _

 و يا

هدداي کوتددا  مدددت غيددر تص  ددي   دور   _
  )عمومي(

امتياز (                                          21حداکثر  -امتياز 5) براي هرمورد   

                               دور  هاي آموزشي کوتا  مدت در زمينه مديريت ) امتياز اين مورد شامل اهراد داراي مدرك دانشااهي مديريت نمي شود( .                 گواهينامه ارايه  -

 امتيراز (   11حرداکثر   -امتيراز  5) براي هرر مرورد       
 المللدي بدين  در سدمينارها و نشدريات   ارايده شدد    علمدي  تارايه نسصه اي از مقداه  -

 بين المللي بين المللي 

 برداري زميني ، هتوگرامتري و هيدروگراهي و ژئودزي(شد  و خاص تص   ها شامل : )ژئوتکنيک ، نقشهاستفاد  از تجهيزات ويژ  بر اساس ههرست اعالم  -  

 مشارکت در تدوين استانداردها و ضوابط معتبرارايه مدارك مربوط به  -

امتياز (                                          5حداکثر  -امتياز 5) به ازاي هر مورد   

 ترجمه کتاب و مقاله مرتبط با تص   ارايه مدارك مربوط به -

امتياز (                                          5حداکثر  -امتياز 5) به ازاي هر مورد   

امتياز (                                          11حداکثر  -امتياز 11) به ازاي هر مورد     آوري نوارايه مدارك مربوط به ثبت اختراع و  -

 ارايه گواهي صالحيت حرهه اي از مجامع معتبر داخلي يا بين المللي -

                                    (      امتياز 11حداکثر  -امتياز 5) به ازاي هر مورد    

 پژوهش و آموزش  -

 

 پشتيبانيمکانات ا

 شرکت دهترکار -
 

  برخورداري شرکت از کتابصانه -  

  چاپار در شرکتاستفاد  از رايانه ، پالتر و  - 

امتياز (                                          21) حداکثر 

                                         امتياز ( 21حداکثر ) 

 ارايه مدارك عضويت در مجامع معتبر )داخلي و يا بين المللي(  - 

مبايعه نامه يا اجار  نامه معتبر که نشاني محدل شدرکت در آت درج   

 گرديد  است.

% دهدداتر 75اي برابددر بددا اسددتيجاري: امتيدداز دهدداتر کددار اجددار 
 ملکي است.
 امتياز 5/11مترمربع  11ملکي: هر 

 ي )با نام مديرعامل(اي صادر شد  براي شرکت متقاضگواهي صالحيت حرهه -
 
 . اي صادرشد  براي اهراد شاغل در شرکت متقاضيگواهي صالحيت حرهه -

 امتياز (   2) به ازاي هر يکصد عنوان کتاب شرکت شامل تخصصي يا غير تخصصي 

 امتياز (  2) به ازاي هر دستماه قابل استفاده در شرکت 

 امتياز (  11به ازاي هر مورد عضويت ) 

 آيين نامه درج شده است .  12و  11داقل تجهيزات و وسايل الزامي مشاوران در پايه هاي مختلف تخصص هاي فوق الذکر ن در جداول شماره رح

 داخلي   در سمينارها و نشرياتارايه شد   علمي  نسصه اي از  مقاهت ارايه -

  امتياز (  21حداکثر  -امتياز 5) براي هر مورد     

 امتياز (  21حداکثر  -امتياز 5) براي هر مورد 

امتياز (                                          21) حداکثر 

امتياز (                                          21) حداکثر 

امتياز (                                          25) حداکثر 


