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تعاليبسمه

اهریزی استانمحترم سازمان مدیریت و برنامه ؤسایر

 ؛ و احترام باسالم

متقاضی تشخیص صالحیت  مشاورمهندسان  هایهای شرکتوه بررسی پروندهنامه ارائه مدارک و نحیوهش»به پیوست 

 شود.می 12/09/1398مورخ  515291ره این شیوه نامه جایگزین شیوه نامه شما د.گردغ میابال «در سامانه ساجات

در تشخیص صالحیت شرکتهای ، های مهندسان مشاورضمن اطالع رسانی به شرکت اییدخواهشمند است دستور فرم 

 تبیینبه منظور  ضمنا   گیرد.ر قرانیز مالک عمل  این شیوه نامه ،ورانمتقاضی عالوه بر آیین نامه تشخیص صالحیت مشا

.استان قرار گیردآن کار آموزش در در دستور موضوع امور تعامل با این  در ،شیوه نامه

رونوشت:
 ان برای بهره برداری و اطالع رسانی به شرکتهای مهندسین مشاور و از طریق تعامل با این امور برای آموزشجامعه مهندسان مشاور ایر 
 سرکار خانم زینالی رئیس محترم مرکز توسعه سیستم ها ، فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی برای صدور دستور در خصوص اعمال تغییرات 

مهدر سامانه ساجات مطابق مفاد شیوه نا

سیدجواد قانع فر 

رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین 

و پیمانکاران 

1400/



١ 
 

  هاي بررسی پروندهارایه مدارك و نحوه شیوه نامه «
  »در سامانه ساجات تیصالح صیتشخ یمتقاضهاي مهندسان مشاور شرکت 

  
  
  

در بارگذاري اطالعات و بررسی  مل بیشتر شرکتهاي متقاضی با سازمان برنامه و بودجهبه منظور تسریع و تعا

  شود.می بالغهاي شرکتهاي مهندسان مشاور متقاضی تشخیص صالحیت، شیوه نامه زیر اپرونده

با  http://sajat.mporg.irدر سامانه ساجات به آدرس اینترنتی  بارگذاري اطالعات و مستنداتالزم است 

این شیوه و نکات مندرج در  سامانه ساجات) دررسی مفاد آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران (قابل دسترعایت 

  صورت گیرد. از سوي شرکتهاي متقاضی  نامه

  گردد.از سوي کارشناس درخواست میمستندات تکمیلی  ،بدیهی است در صورت نیاز

  افراد فنی الزامی امتیازآور و سایر افراد فنی:  سرگروه، برايمستندات  -1

 مدرك تحصیلی - 1-1
 کار) اشتغال(سابقهگواهی  -1-2
 مستندات تمام وقت بودن  -1-3

  :مدرك تحصیلی مالحظات

o 5ردیف ((لیسانس) و داراي اولویت در تخصص مورد درخواست باشد بایست حداقل کارشناسیمدرك تحصیلی می 

 .آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران) 9بند ب ماده 

o .مدارك تحصیلی معادل دانشگاهی قابل قبول است 

o  استخدامی درصورت ارائه تاییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به منظور ادامه مدارك تحصیلی داراي ارزش

 باشد.تحصیل در مقاطع باالتر قابل پذیرش می

o  به شرط دارا بودن اولویت در  انددر طول زمان تغییر نام داشتههاي تحصیلی که رشتهمدارك تحصیلی در استفاده از

  تخصص بالمانع است.
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o هاي داراي رشتهعناوین خارجی که عناوین آن با ارزشیابی شده در مدارك مندرج هاي تحصیلی استفاده از رشته

فقط  تقاضا منطبق نباشد،تخصص مورد نامه تشخیص صالحیت مشاوران در آیین )2(اولویت موجود در جدول شماره 

با  تحصیلی مذکور رشته مبنی بر انطباق تحقیقات و فناوري ،ریزي آموزشی وزارت علومییدیه از دفتر برنامهابا ارائه ت

  باشد.داراي اولویت در تخصص مورد تقاضا بالمانع می تحصیلی هايیکی از رشته

o ) هاي تحصیلی بدون گرایش قید شده ، رشتهنامه تشخیص صالحیت مشاورانآیین )2در مواردیکه در جدول شماره

هایی که بطور مستقل در تخصص درج شده تحصیلی مذکور غیر از گرایشهاي رشته باشد منظور تمام گرایش

 .باشدمی

o ریزي تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامهدر  1 به عنوان اولویت ریزي روستاییبرنامهو  رك تحصیلی جغرافیامد

معماري قابل قبول سازي و در گروه شهر 1ریزي شهري به عنوان اولویت و مدرك تحصیلی جغرافیا و برنامه فضایی

 مشاورین و پیمانکاران). رئیس امور نظام فنی اجرایی، 18/12/1397مورخ  706983باشد (نامه شماره می

o  قابل قبول نیست.براي افراد امتیازآور مدارك تحصیلی دبیري 

o قابل براي افراد امتیازآور  حداکثر در هر تخصص یک نفر)در مجموع ( و علمی کاربردي مدارك تحصیلی تکنولوژي

 قبول است.

o قابل قبول است. اعضاي هیات مدیرهبراي  ،یک نفر حداکثر و علمی کاربردي مدارك تحصیلی تکنولوژي  

  :(سابقه کار)مالحظات گواهی اشتغال

o باید  دولتیاین سابقه براي بخش غیر. شودمحاسبه میها صادره توسط شرکتاشتغال  سابقه کار افراد بر اساس گواهی

توسط متقاضی تطبیق داده  شدهتواند با دیگر مستندات ارائه میسابقه فرد  در غیر اینصورت منطبق با بیمه باشد.

 شود.

o هاي زیر مجموعه متقاضی تشخیص صالحیت قابل قبول است.براي شرکت ارایه حق بیمه از سوي شرکت مادر 

o ها بر اساس گواهی سابقه کار و قرارداد سابقه کار افراد بازنشسته (بعد از بازنشستگی) یا اعضا هیات علمی دانشگاه

 همکاري ساالنه محاسبه میگردد. 
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o  ترجیحاً طبق جدول  سمتو  روع و خاتمه اشتغالتاریخ شحاوي بایست میفرد معرفی شده،  سابقه کارگواهی )

 .باشد یا مسئول امور اداري با امضاي مدیرعامل یا صاحبان امضاي مجاز )4شماره 

o و مشخصات کار، در صورتی قابل قبول است که تمامی اطالعات  جایگزینی قرارداد همکاري به عنوان گواهی سابقه

 باشد.  فرد موجود همکاري قرارداد ، درقبلی بند پیش گفته در

o   به استناد روزنامه رسمی قابل قبول است. و بدون ارائه گواهی کار متقاضی شرکتدر سوابق کاري مدیر عامل 

o  میان معتبر  قرارداد ارایه ،دنتشخیص صالحیت نشده باش کههایی از سوي شرکت کار سابقه یگواهمبناي پذیرش

مدت زمان اشتغال به کار افراد (مندرج در گواهی  بدیهی است .باشدمی مرتبط با انجام کارمستند و شرکت و کارفرما 

 .باشد مدت زمان قرارداد می بایست منطبق با سابقه کار)

o  مدت اشتغال است که  یا عمومی ي دولتیکارفرماارایه تاییدیه از سوي  ،مدیر پروژه کارسابقه یگواهمبناي پذیرش

 باشد. سمت مشخص آنفرد در 

o که گرددسابقه طراحی محسوب می در صورتی به عنوانها ت علمی دانشگاهاسوابق پژوهشی و تدریس اعضاي هی 

به ترتیب مورد بوده و آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران  2مرتبط با یکی از تخصصهاي مندرج در جدول شماره 

معاونت آموزشی دانشگاه  و) وابسته به وزارت علوم موسسات علمی و تحقیقاتییا (تایید معاونت پژوهشی دانشگاه 

 باشد.

o  (بعد از اعمال ضرایب سمت و تخصص) براي سرگروه و افراد الزامی  صرفاًپنجاه درصد سابقه کار مفید در تخصص

سابقه صرفنظر از میزان تحصیالت، حداقل سه سال بایست در زمینه طراحی باشد. بدیهی است این امتیاز آور می

 است.

o هاي مشتركدر قسمت تخصصمشاوران  صالحیت تشخیص نامه آیین )2( زیرنویس جدول شماره 3 ردیف بر اساس 

یک ظرفیتی  3 هاي فتوگرامتري، هیدروگرافی و میکروژئودزي پایهبراي دریافت تخصص، برداري)(بخش نقشه

شود. در صورتیکه فرد بایست یک نفر با مدرك تحصیلی مرتبط با تخصص مربوطه و امتیاز سرگروهی معرفی می

(بعد از اعمال ضرایب  فردسال از سوابق  5/3حداقل  بایستمی اشدبرداري بعرفی شده فارغ التحصیل رشته نقشهم

 در تخصص مورد درخواست باشد.سمت و تخصص) 
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o 4 با امتیاز سرگروه طبق ردیفمنظور از متخصص  ،هاي فتوگرامتري، هیدروگرافی و میکروژئودزيدر تخصص 

مورد است که داراي مدرك تحصیلی در تخصص  فرديهاي مشترك، در قسمت تخصص )2( زیرنویس جدول شماره

 .باشددر تخصص مربوطه  فرد معرفی شده (با مدرك غیر مرتبط با تقاضا)تمامی سابقه بوده یا  تقاضا

  
  

  :مستندات تمام وقت بودنمالحظات 
o  از  فقط دارا بودن پرداختی بیمه ،سرگروه، افراد فنی الزامی امتیازآور و اعضاي هیات مدیره معرفی شده امتیازآوربراي

   شرکت متقاضی

o تمام و یا  امتیاز آور از جملهتوانند به عنوان افراد میبه شرط نداشتن سمت اجرایی  هادانشگاه یعلم اتیه ياعضا

 پاره وقت معرفی گردند(مدیر گروه قابل پذیرش است).

o به عنوان فرد  محل ثبت شرکت متقاضیشاغل در خارج از استان اعضاي هیات علمی  معرفی محدودیتی براي

 وجود ندارد.امتیازآور 

o  ،د.ننمی باش تمام وقتسایر افراد فنی 

  :اعضاي هیأت مدیره مدیر عامل و برايمستندات الزم  -2

 مدرك تحصیلی  -2-1

  :مالحظات مدرك تحصیلی

o مورد  هايتخصصیکی از مرتبط با بایست داراي اولویت در گروه اعضاي هیات مدیره می مدیر عامل و رشته تحصیلی

 ولویت در تخصص مورد تقاضا باشد.داراي ا بایدرشته تحصیلی  هاي مشتركدر گروه تخصص تقاضا باشد.

o  ریزي یا مدیریت باشد.برنامه، امور اقتصاديدر تواند یک نفر از اعضاي هیات مدیره میحداکثر رشته تحصیلی 

o ،رشته تحصیلی حسابداري به عنوان امور اقتصادي قابل  تحقیقات و فناوري طبق استعالم صورت گرفته از وزارت علوم

 .باشدقبول نمی
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  قراردادها):تجربه کاري (   برايمستندات   -3

 قرارداد منعقده -3-1
 مستندات دریافت حق الزحمه - 3-2

  :قرارداد منعقدهمالحظات 

o  قرارداد امضاي طرفینو  حاوي شماره و تاریخ انعقاد قرارداد ،متن موافقتنامهارائه  

o  در صورت لزوم(پیوست شرح خدمات ارائه( 

o  باشد درصد 25بیش از آن  تغییر مبلغ قراردادکه قراردادهاي طراحی براي  قرارداد مستند افزایش مبلغارائه. 

o قابل قبول  هدف سفارتخانه و یا نمایندگی جمهوري اسالمی ایران در کشورتایید  قراردادهاي خارج از کشور به شرط

 است.

o نامه و اصل قرارداد با کارفرماي اصلی، قابل قبول است.قراردادهاي مشارکتی به شرط ارائه متن مشارکت 

o  قابل قبول است. بررسی هاي کارشناسیو  مستندات مستدلقراردادهاي دست دوم به شرط ارائه 

  :مالحظات مستندات دریافت حق الزحمه

o یا  مرتبط یامور فن ای یحسابیو ذ یامور مال ای ییمقام کارفرما نیباالتر يبا امضا در قرارداد یمبلغ پرداخت هیدییانامه ت

 انجام موضوع قراردادبه عنوان مستند مالی مبنی بر   ،تامین اجتماعی مهیحساب ب مفاصا هائیا ار و پروژه/مجري طرح

ه ارائیا  ویید شده اارائه اظهارنامه مالیاتی سالیانه ت در غیر اینصورت باشد.الزحمه، قابل قبول میو یا دریافت حق

  باشد.قابل قبول میمورد نظر  مرتبط با قرارداد شده دفاتر حسابرسیمندرج در مستنداتی از مبالغ دریافتی 

o جمهوري اسالمی ایران سفارتخانه و یا نمایندگی هاي خارج از کشور، باید توسط دمستند مالی مبنی بر انجام قراردا

 مورد تایید قرار گیرد. در کشور هدف 

o گردد.شرکت، محاسبه میالزحمه دریافتی در امتیاز تجربه کاري درصد حق 100ر قراردادهاي طراحی، د 

o  ،گردد.الزحمه دریافتی در امتیاز تجربه کاري شرکت، محاسبه میدرصد حق 100در قراردادهاي نظارت عالیه 

o  30، مرتبط بعديو بخشنامه هاي  20/02/1396مورخ 1162634/96در قراردادهاي نظارت طبق بخشنامه شماره 

 گردد.شرکت، محاسبه میالزحمه دریافتی در امتیاز تجربه کاري درصد حق
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o  ،گردد.الزحمه دریافتی در امتیاز تجربه کاري شرکت، محاسبه میدرصد حق 20در قراردادهاي نظارت کارگاهی 

o  ،الزحمه دریافتی در امتیاز تجربه کاري شرکت، محاسبه درصد حق 30در قراردادهاي نظارت کارگاهی و عالیه

 گردد.می

o درصد حق الزحمه دریافتی در امتیاز تجربه کاري شرکت،  50گاهی و عالیه، در قراردادهاي طراحی، نظارت کار

 گردد.محاسبه می

o  الزحمه دریافتی در امتیاز تجربه کاري درصد حق 70، طراحی بر مدیریت طرحمهندسی ارزش و در قراردادهاي

 گردد.شرکت، محاسبه می

o  ،گردد.دریافتی در امتیاز تجربه کاري شرکت، محاسبه میالزحمه درصد حق 20در قراردادهاي مدیریت طرح بر اجرا 

o  ،الزحمه دریافتی در امتیاز تجربه کاري شرکت، محاسبه درصد حق 30در قراردادهاي مدیریت طرح بر طراحی و اجرا

 گردد.می

  مالحظات عمومی: -4
o  عمومی نباید مشمول ممنوعیت درصد و باالتر از آن و مدیران شرکتهاي غیر دولتی و غیر  5سهامداران داراي سهام

الزم به ذکر است در صورت ایجاد تغییر در مشمولیت نظام وظیفه افراد، شرکت موظف  قانونی معامله با دولت باشند.

  است در اسرع وقت جایگزینی نفرات خود را در سامانه اعمال نماید.

o  وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان  مشمول قانون منع مداخلهو دهیاران روستاها اعضاي شوراهاي اسالمی شهر

  می باشند. 1337در معامالت دولتی و کشوري مصوب سال 

o امتیاز در محاسبه بخش خصوصی خصوصی و  ،مشارکت عمومی خدمات فنی و مهندسی،ی با موضوع صدور قراردادهای

 .نمایدظرفیتی از مشاور اشغال نمیشود ولی تجربه کاري شرکت در نظر گرفته می

o هاي موجود در کشور ارتباط سامانه هوشمند تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی با دیگر سامانه به توجه با

هایی که در آینده اعالم خواهد (و دیگر سامانهاز جمله روزنامه رسمی، ثبت احوال، سابقه بیمه تامین اجتماعی افراد 

مستندات مجدد لزومی به دریافت  هاي مرتبط یکسان باشد،سامانهبا اطالعات  ادعاي متقاضیدر صورتیکه  شد)،

 باشد.هاي متقاضی نمیکننده پرونده از شرکتتوسط کارشناس بررسی
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o  تاریخ نامه شرکت متقاضی در خصوص گواهی سابقه کار و یا ارایه سابقه بیمه تامین اجتماعی براي افراد امتیازآور تا

 روزرسانی گواهی سابقه کار نیست. بوده و لزومی براي به یکسال از تاریخ صدور، قابل قبول

o  هاي متقاضی نامه دریافت پرونده فیزیکی به شرکت بایدتایید اول بر روي پرونده تشخیص صالحیت، اخذ همزمان با

 ارسال گردد.

o  دفاتر محل کار طی فرآیند تشخیص صالحیت، استعالم مستندات ارایه شده از سوي شرکت متقاضی و یا بازدید از

 آنان بالمانع است.

o ننده، تخلف محسوب شده و موضوع کننده و یا صادرکارائه هرگونه گواهی اشتغال (سابقه کار) خالف واقع توسط ارائه

 رسیدگی خواهد شد. مربوطه اي دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفهاساس بر 

o ریزي ت و نیز تخصص خدمات برنامهیمدیر هاي پنجگانه گروه خدماتتشخیص صالحیت مشاوران در تخصص

 آموزشی و توسعه منابع انسانی از طریق سازمان اداري و استخدامی کشور صورت میگیرد. 

o هاي چهارگانه گروه مطالعات آماري از طریق مرکز آمار ایران صورت میگیرد. تشخیص صالحیت مشاوران در تخصص 

o هیات مدیره و کارکنان ن و سهام شرکت و اطالعات امتیازآوران (مدیر عامل، هرگونه تغییر در ارکابعد از  باید بالفاصله

 براي بررسی مرتبط الکترونیکی ت و سپس پروندهثب http://sajat.mporg.irدر سامانه ساجات  تغییراتامتیازآور) 

 و حداکثر ظرف مدت سه ماه جایگزینی صورت گیرد. ارسال شود

o  توکیل به  و تشخیص صالحیت در حوزه کاري مربوطه بصورت اصیل بوده و قابل تفویضفعالیت دارندگان گواهی نامه

 غیر نمی باشد.

o باید در سامانه ساجات ثبت شود، تا امتیاز آنها  هر قرارداد جدید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انعقاد قرارداد

 هنگام تشخیص صالحیت دوره بعد محاسبه شود. 

o  ریخ انقضا گواهینامه، از طریق جابجایی نفرات) در محدوده شش ماه قبل از رسیدن به تاهر گونه تقاضا (بغیر از

 گیرد. اهینامه در سامانه ساجات صورت میروزرسانی تاریخ انقضا گوبه

o  به  ،هاي تشخیص صالحیت از تاریخ صدور آخرین گواهینامهتسریع در بررسی پروندهنظم بخشی بیشتر و به منظور

 شود.هاي متقاضی بررسی نمیاز سوي شرکت (بغیر از جابجایی نفرات) مدت شش ماه هیچ تقاضایی
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o  در  تخصص مرتبط ،ماه 3از آنجا که در صورت خروج فرد امتیازآور و عدم جایگزینی فرد مناسب ظرف مدت

هاي تغییر افراد، ارسال پروندهگردد، لذا به منظور تسریع در روند بررسی میتعلیق گواهینامه صالحیت مشاور 

شرکتهاي متقاضی  بنابراینیا اضافه نمودن تخصص جدید مجاز نیست. تخصص هاي تغییر فرد و ارتقاء همزمان پرونده

و پس از  ارسال نمودهبایست، ابتدا با ارایه تقاضاي تغییر فرد پرونده خود را از طریق سامانه ساجات به سازمان می

 نده، درخواست جدید خود را ارسال نمایند.بررسی و تایید پرو

o  به منظور حفظ سالمت جامعه، جلوگیري از انتشار بیماري و مراجعه حداقلی متقاضیان به سازمان، اعتبار

اي که توسط امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران صادر و در سال صالحیت خدمات مشاورههاي گواهینامه

اد امتیازآور نسبت به آخرین تمامی افر در اعضاي هیات مدیره وعدم تغییر  به شرطشوند یمنقضی شده و یا م 1400

 )17/09/1399تاریخ  490563شماره  نامه 2بند مطابق شرایط (با درخواست شرکت متقاضی گواهینامه صادره، 

تاریخ انقضاء به مدت یک سال تمدید از د، ناستفاده نکرده باش شارهمرتبط در نامه فوق االمنوط به اینکه قبالً از بند 

هاي فوق داراي گواهینامه صالحیت خدمات مدیریت طرح باشند، تاریخ انقضاي ضمنا در صورتیکه شرکت .گرددمی

  یابد.ها نیز بصورت خودکار مطابق با گواهینامه مشاوره تغییر میاین گواهینامه

  باشد:ابق موارد زیر میبه ترتیب، مط» هاي شرکتپیوست«اطالعات و مستندات  -5

  بارگذاري شود. هاآخرین اظهارنامه ثبتی ممهور به مهر ثبت شرکت -1پیوست 

 بارگذاري شود. ها (تمام صفحات)ممهور به مهر ثبت شرکت شرکت آخرین اساسنامه -2پیوست 

از طریق دسترسی بـه لینـک    اگر .، تغییرات هیات مدیره، سرمایه، آدرس، موضوع شرکت و ..آگهی تاسیس -3پیوست 

  گذاري شود.  رهاي شرکت باپیوست 3در ردیف  نباشد،روزنامه رسمی در پرونده الکترونیکی قابل رویت 

    شرکت بارگذاري شود. آخرین صورتجلسه مجمع عمومی بیانگر صددرصد صاحبان سهام -4پیوست 

  بارگذاري شود. پشتیبانیمدارك مرتبط با ساختار مدیریتی و امکانات  -19تا  6پیوست 

به نام شرکت یا یکی از سهامداران و یـا اعضـاي    تصویر اجاره نامه معتبر و یا سند رسمی مالکیت شرکت -20پیوست 

  بارگذاري شود.   هیات مدیره

    بارگذاري شود.مدارك مرتبط با امکانات پشتیبانی  -23تا  21پیوست 
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  تجهیزات ویژه بارگذاري شود.    مدارك مرتبط با -24پیوست 

(در صورت دارا بودن) با امضا مـدیر عامـل و مهـر     هاسریال دستگاهه فهرست با شماره توضیح: براي تجهیزات ویژه ارائ

  نماید.کفایت میشرکت 

دفـاتر  ییـد  مهور به مهر شـرکت و تا مدیرعامل و صاحبان امضاي مجاز م با امضاي (تعهدنامه) 8ارائه فرم  -26 پیوست

  بارگذاري شود. اسناد رسمی

 ،با امضاي مدیر عامـل  (درخواست شرکت مبنی بر ابطال مدارك مرتبط با تقاضاي ابطال گواهینامه -28تا  27 پیوست

  بارگذاري شود. تمامی صاحبان امضاي مجاز شرکت)ئه صورتجلسه ابطال گواهینامه با امضاي اار

همراه یک نسـخه فیزیکـی   بایست پرونده الکترونیکی به توضیح: پس از بارگذاري مستندات فوق در سامانه ساجات می

  .اصل گواهینامه شرکت به سازمان ارسال شودمستندات پیش گفته و 

تبـار  هـاي تمدیـد تـاریخ اع   بکار سامانه ساجات به همراه نامهگواهینامه تشخیص صالحیت قبل از شروع  -29پیوست 

  بارگذاري شود.) 1گواهینامه (سایر

باشد که بـا درخواسـت کارشـناس و توسـط شـرکت متقاضـی تکمیـل        می 12تا  2به عنوان سایر  -40تا  30 پیوست

    شود در غیر اینصورت بارگذاري نشود.می

  شود:در پایان موارد زیر مجدد یادآوري می
بایست توسط مدیر عامل امضا و ممهور به مهر شرکت میتمامی مدارك و مستندات بارگذاري شده در سامانه  - 1

 .باشد

صورت » 5«تا » 1«به ترتیب ذکر شده در بندهاي  منطبق با مدارك مورد درخواست و اچیدمان مستندات حتم -2
  گیرد.

  تمامی مدارك بصورت خوانا اسکن و در یک جهت بارگذاري گردد.  -3
خودداري شود. داهاي مرتبط جاز بارگذاري سایر مستندات غیرضروري در قسمت  -4

  
 .گرددمی 12/09/1398مورخ  515291نامه شماره شیوهه نامه جایگزین ین شیوا




