
 مانكارانیبندي مشاوران و پ و رتبه تیحالص صیتشخبیانیه سطح توافق خدمت 

 مقدمه

و رتبهه بنهدي مشهاوران و     تیصالح صیتشخ "خدمت  توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی برای ذیل به شرح را  " مانكارانیپ

 

 هدف

به منظور فراهم  ییو اجرا یت و رتبه بندی عوامل نظام فنیحالتوافق نامه ارائه با کیفیت خدمات تشخیص ص نیهدف از ا

توسال    اصالفهان  در اسالاان  صالالحیت تشخیص  یرشد و ارتقاء توسعه صنعت ساخت و تسهیل در روند بررس زمینه وردنآ

 ایالن  باشالد   یم (یو حقوق یاشخاص حقیق ،یفانجمن های صن ،ییدساگاه های اجرا)برای خدمت گیرندگان  سازمان نیا

 .میکند مشخص لزوم صورت در را سازمانی مسئولیاهای و خدمات این خصوص در دوجانبه توافق سطح یانیه،ب

 

 مسوولیت:  

 

 هیال پا ی،پیمانکاران حقیق 5 تا 3 هیپا یشامل پیمانکاران حقوق ،ییو اجرا یو رتبه بندی عوامل نظام فن صالحیتتشخیص 

بخشالنامه  ) یپیمانکاران حقیقال  صالحیتتشخیص  هاینامه  ینیبه ترتیب و با توجه به آ 3 هیپا یمشاوران حقوق و 3 تا 1

مصالالوبه شالالماره ) یپیمانکالالاران حقالالوق صالالالحیتنامالاله تشالالخیص  آئالالین ( 22/8/1382مالالور  156151/101 شالالماره

( مصالوبه   یمشاوران حقوق صالحیتتشخیص  نامه ینیو آ رانیهیأت محارم وز 11/12/1381مور  هال23251/ت38013

 :گیردیصورت م لیبه شرح ذ رانیهیأت محارم وز 23/3/1383مور  هال28332/ت20132شماره 

 یمدارک در سامانه ساجات توس  شرکت ماقاض لیتکم -1

 اساان یزیو برنامه ر تیریسازمان مد مانکارانیتوس  گروه مشاوران و پ دییو تا یبررس -2

 اساان یزیو برنامه ر تیریسازمان مد ییو اجرا ینظام فن ریتوس  مد دییتا -3

 اساان یزیو برنامه ر تیریسازمان مد سییتوس  ر دییتا -3

 سازمان برنامه و بودجه کشور ییو اجرا یتوس  نظام فن دییو تا یبررس -5

 در سامانه ساجار نامهیاصالت گواه دییامضاء، چاپ و تا -1

 اساان ییو اجرا ینظام فن تیریتوس  مد یامل و صاحبان امضاء شرکت ماقاضع رینامه به مد یگواه لیتحو -6

 

 :ییو دستگاه اجرا رندهیمتقابل خدمت گ تعهدات

 

 ثبت شرکت•

ناماله   ینیال مالوارد آ  یتمالام  تیال در سامانه ساجات مطابق راهنمای سالاجات بالا رعا   یالصاق مساندات شرکت های ماقاض•

 :لیپیمانکاران و مشاوران به شرح ذ صالحیت تشخیص



شالامل  )، مشخصالات شالرکت  (یشامل نالام و نالام خالانوادگ   ) عامل ریتکمیل فرم ثبت نام در ساجات شامل مشخصات مد-1

 (تاسالیس، کالد اقاصالادی و        خیشرکت، شماره ثبت، نام اخاصاری، محالل ثبالت، تالار    ینام کامل ثبا شرکت، یشناسه مل

عامالل،   ریتلفن همالراه مالد   ،یدفار مرکزی، کدپسا ،یآدرس ثبا نیاساان/شهر، آخرشامل کشور/) شرکت مشخصات محل

 صفحه اول اساسنامه شرکت شده اسکن لیفا و (نمابر و     

 یقانون اساسال  131شرکت مشمول مقرر در اصل  رعاملیو مد رهیاز شرکا ، هیئت مد کیهیچ  نکهیبرا یتعهد نامه مبن-2

 .نمیباشد یکارمندان دولت در معامالت دولا مداخله و منع

سالوابق   ،ینام پدر، درصالد و نالوس سالهام، مالدارج تحصالیل      ،یشامل نام و نام خانوادگ) درج مشخصات سهامداران شرکت-3

  ...)کاری و

و سالوابق   یسالمت، مالدارج تحصالیل    ،ینام پدر، کالد ملال   ،یشامل نام و نام خانوادگ) رهیدرج مشخصات اعضای هیئت مد-3

 )کاری

 مقام صادر کننده ینام و نام خانوادگ ،یشامل محل صدور گواهینامه قبل) مربوط به گواهینامه قبل از ساجات اطالعات-5

 .در صورت وجود (فهرست رشاه ها و     ،یصدور و اعابار گواهینامه قبل خیتار گواهینامه،

 نیبالا آخالر   سالت یبا یارائه تقاضا با سربرگ شرکت به همراه شماره تلفن و آدرس شالرکت کاله مال    صالحیت،جهت اخذ -1

 .مطابقت داشاه باشد یرسم روزنامه آدرس

و سوابق کاری مسالاند   یرشاه، مدارج تحصیل ،ینام پدر، کد مل ،یشامل نام و نام خانوادگ) مشخصات پرسنل امایازآور-2

 )به بیمه

 خینوس پیمان، موضوس پیمان، شماره قرارداد، تالار )کاری پیمانکارشامل: پروژه های انجام شده  مربوط به تجربه اطالعات-8

 .و درصد رشاه های اسافاده شده در هر قرارداد( نام کارفرما و     قرارداد، انعقاد

گالذاری کوتالاه مالدت، سفارشالات و پالی        هیشامل موجودی نقدی، سرما) شرکت یمربوط به اظهارنامه مالیات اطالعات-6

 ....)های جاری و ییخالص دارا ،یهای ثابت مشهود، درآمد ناخالص پیمانکاری، خالص گردش مال یدارائ پرداخت ها،

 درخواست یاساان از ماقاض زییو برنامه ر تیریکه از طرف سازمان مد یاصل کلیه مدارک و مساندات هیالصاق و ارا •

 .باشد یم یگردد الزام یم

 ، سهامدار و امایاز آور ، حداکثر ظرف مدت سه ماه تغییرات مربوطه رهیدر صورت تغییر آدرس، اعضای هیئت مد •

 گردد  اعالممجدد، از طرف شرکت به سازمان  یکارشناس جهت

 

 

 ها و پرداخت ها نهیهز

 1301پرونده های تشخیص صالحیت در سال یو بررس  یپا یخدمات کارشناس نهیهز

 
(ريال)عنوان گواهي نامه تشخيص صالحيت نرخ تعرفه   

ریال 0888888مشاوران        1تخصص پایه   

ریال 0888888مشاوران        2تخصص پایه   



ریال 0888888مشاوران        3تخصص پایه   

ریال 10888888پیمانکاران          1رشته پایه   

ریال 12888888پیمانکاران          2رشته پایه   

ریال 0888888پیمانکاران          3رشته پایه   

ریال 0888888پیمانکاران          0رشته پایه   

ریال 0888888پیمانکاران          5رشته پایه   

ریال 2888888انفورماتیکی 3، 2، 1رشته رتبه   

ریال 1588888انفورماتیکی  0، 5، 0رشته رتبه   

ریال 10888888هر تخصص مدیریت طرح      

 ریال 22888888رشته طرح و ساخت غیرصنعتی و صنعتی هر 
 

 

 

 عملكرد دوره

 نیال صادر میگردد، لذا دوره عملکالرد ا  صالحیتماقاضیان گواهینامه  صالحیتتشخیص  ندیفرآ انیکه در پا نیباتوجه به ا

ناماله هالا و    ینیال آ نیشده براساس آخالر  صالحیت پیمانکاران و مشاوران تشخیص صالحیت یبا اعابار گواه مطابق ندیفرآ

 باشد  ی، مصالحیت یاخذ گواه خی، به مدت چهار سال از تار موجود بخشنامه های

 

 توافقنامه خاتمه

 ناماله  توافالق  خاتمه موضوس قبلی اطالس با گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 شد خواهد اعالم

 


