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تعاليبسمه

«های صالحیت خدمات مشاوره و مدیریت طرح اطالعیه در خصوص تمدید مجدد تاریخ انقضای گواهینامه»

؛ و احترام باسالم

رساند به منظور حفظ سالمت جامعه، جلوگیری از انتشار بیماری و مراجعه حداقلی متقاضیان به استحضار می 

گردد.زیر تمدید میهای به سازمان، اعتبار گواهینامه

شوند، از تاریخ انقضاء به منقضی شده و یا می 1399اعتبار گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره که در سال  .1

گردد.مدت چهار ماه تمدید می

ای که توسط امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران صادر و اعتبار گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره .2

تمامی افراد  و اعضای هیات مدیره شوند و هیچ گونه تغییری دری شده و یا میمنقض 1399در سال 

گردد. امتیازآور شرکت نداشته باشند، از تاریخ انقضاء به مدت یک سال تمدید می

بایست مراحل زیر را رعایت نماید:برای استفاده از بند اخیر، شرکت متقاضی می

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران مبنی بر تمدید  ارسال درخواست کتبی توسط شرکت به -الف

،)شماره و تاریخ این اطالعیه در متن نامه ذکر شود( موقت یکساله تاریخ انقضای گواهینامه

با امضای مدیرعامل  )با متن یکسان زیر(صدور یک گواهی کار تجمیعی برای تمامی پرسنل امتیاز آور  -ب

دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد. این تعهد نامه به پیوست نامه فوق الذکر به شرکت که توسط یکی از 

 امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران ارسال گردد،

بدینوسیله اینجانب ...... مدیر عامل شرکت ....... به نمایندگی از صاحبان امضای مجاز این  :متن یکسان نامه

حاضر در اعضای هیات مدیره و تمامی پرسنل امتیازآور)با مشخصات زیر( که دارم در حال شرکت اعالم می

اند تغییری صورت نگرفته و تمامی پرسنل در فرآیند تشخیص صالحیت قبلی این شرکت معرفی شده

نمایم در صورتیکه دهند. در پایان اعالم میشرکت به ارایه خدمات خود ادامه میاین امتیازآور کماکان در 

)نام و نام باشد. به هر نحوی مشخص شود، شرکت پذیرای تبعات این تخلف می ی فوق الذکرعاخالف اد

 خانوادگی و کد ملی تمامی پرسنل امتیازآور، در پایان نامه درج شود(

های فوق دارای گواهینامه صالحیت خدمات مدیریت طرح باشند، تاریخ انقضای این در صورتیکه شرکت .3

یابد.خودکار مطابق با گواهینامه مشاوره تغییر می ها نیز بصورتگواهینامه
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 بدیهی است مبنای اعالم تاریخ اعتبار گواهینامه، این اطالعیه و سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور

 باشد. می sajar.mporg.irآدرس اینترنتی 

یند تشخیص صالحیت خود را در شود، فرآدر پایان به شرکتهای مشمول این بخشنامه اکیداً توصیه می

.سامانه ساجات پیگیری نمایند

 رونوشت:
حترم مركز توسعه سيستم ها و فناوري اطالعات براي اعمال مفاد بخشنامه در سايت ساجات و همچنين جايگزين نمودن سركار خانم زينالي رئيس م 

با اطالعيع قبلي در صفحه اول سامانه ساجات
 سركار خانم وزيري رئيس محترم مركز اطالع رساني،روابط عمومي و امور بين الملل براي اطالع رساني 
 ايران براي اطالع رساني جامعه مهندسان مشاور 
 حرفه اي كشور براي اطالع رساني شوراي هماهنگي تشكلهاي مهندسي ، صنفي و 
 جناب آقاي ياري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين براي اطالع رساني 
 ع رسانيحاجتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان براي اطال جناب آقاي 
 مديريت و برنامه ريزي استان كردستان براي اطالع رسانيجناب آقاي نصراللهي زاده رئيس محترم سازمان  
 اطالع رسانيجناب آقاي رودري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان براي  
 رسانيكرمانشاه براي اطالع  جناب آقاي وفائي بكياني رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
 جناب آقاي نوروزي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس براي اطالع رساني 
 رسانيجناب آقاي پارسي پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي براي اطالع  
 رسانيشرقي براي اطالع امه ريزي استان آذربايجانجناب آقاي بهبودي رئيس محترم سازمان مديريت و برن 
 جناب آقاي شايقي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل براي اطالع رساني 
 آقاي ميرزايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان براي اطالع رساني جناب 
 رسانيسازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران براي اطالع سركار خانم حشمتي دستيار محترم رئيس  
 جناب آقاي جمشيدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي براي اطالع رساني 
 خانم حسن پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان براي اطالع رساني سركار 
 اد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران براي اطالع رسانيجناب آقاي غالمي ر 
اطالع رسانيجناب آقاي سلحشوري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد براي  
 انيجناب آقاي محمدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن براي اطالع رس 
 جناب آقاي حضرتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي براي اطالع رساني 
 جناب آقاي اكبري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان براي اطالع رساني 

سیدجواد قانع فر 

رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین 

و پیمانکاران 
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 راي اطالع رسانيخانم يادگاري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ب سركار 
 جناب آقاي صيدايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان براي اطالع رساني 
 آقاي حسيني پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد براي اطالع رساني جناب 
اطالع رسانيهار محال و بختياري براي جناب آقاي شهريارپور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چ 
 جناب آقاي عابدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان براي اطالع رساني 
 دريانورد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان براي اطالع رساني جناب آقاي 
 برنامه ريزي استان ايالم براي اطالع رساني جناب آقاي قيصوري رئيس محترم سازمان مديريت و 
 اطالع رسانيجناب آقاي عرب اول رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان براي  
 جناب آقاي درويشي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر براي اطالع رساني 
 ازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان براي اطالع رسانيجناب آقاي مالكي رئيس محترم س 
 رسانيجناب آقاي پورعيسي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي براي اطالع  
 سركار خانم عربشاهي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز براي اطالع رساني 
 رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم براي اطالع رسانيآقاي نوربخش  جناب 
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