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  :شرکتها و سهامداران حقوقی ماهیت.1
، تمـامي  ۲۹/۱/۸۸هــ مـورخ   ۳۹۲۷۱ت/۱۶۱۶۹نامه مصوب هيأت وزيران بـه شـماره    با توجه به اينكه آيين-۱-۱

حقوقي نموده است، بنـابراين تمـامي اشـخاص حقـوقي     اشخاص  مليشناسه اشخاص حقوقي را موظف به دريافت 
.مذكور باشندملي بايست داراي شناسه  متقاضي دريافت گواهينامه صالحيت پيمانكاري مي

و ان حقيقـي  چنانچه در فرآيند تشخيص صالحيت يك شركت پيمانكار مشخص شود كه يكي از سـهامدار -۱-۲
مشـاور و يـا   (، در شـركت ديگـري  "سهام مـي باشـد  % ۳۳يا بيشتر از و سهام % ۳۳كه داراي "يا حقوقي آن شركت 

  .باشد ت مديره مشترك با آن شركت هيأيامدير عامل و باشد و يا اينكه داراي  نيز داراي همين وضعيت  )پيمانكار
  .شودنمايش داده مي )sajar.mporg.ir(رسامانه ساجاالزم بذكر است هيات مديره و سهامداران مشترك در 

دارد بايـد در گواهينامـه صـادره     سهام ممتـاز تشخيص صالحيت  متقاضياگر موسسه يا شركتي در شركت -۱-۳
:جمله زير درج گردد

  "در اين شركت سهام ممتاز دارد.........شركت /موسسه"

شـركت بـا نـام بـوده و مشخصـات       درصد سهام آن۵۱اقل  بمنظور تعيين نوع شركت پيمانكاري، بايد حد-۱-۴
.داران ارائه شود سهام

اعـم از  (تكميل بخش سـهامداري در سيسـتم سـاجات ضـروري اسـت كليـه سـهامداران حقـوقي         هنگام-۱-۵
:معرفي گردند) خصوصي و غير خصوصي

.بل انتخاب و معرفي هستندسهامداران حقوقي غيرخصوصي از طريق ليستي كه در ساجات پيش بيني شده است قا
كليه سهامداران حقوقي خصوصي ملزم به ثبت نام در ساجات ميباشند تا قابل شناسائي بوده و امكـان معرفـي آنـان    

. بعنوان سهامدار حقوقي براي متقاضي فراهم گردد
يكي سـهامداري  سهامداران حقوقي خصوصي با شرايط زير عالوه بر ثبت نام ملزم هستند كه پرونده الكترون-٦-١

:را نيز تكميل نمايند 
.سهامداران حقوقي خصوصي كه در هيات مديره نماينده دارند 

.سهامداران حقوقي خصوصي كه ده درصد يا بيشتر سهام دارند
حتي سهامداراني با (درصد باشند، ورود  اطالعات سهامداران حقوقي  ٥٠چنانچه مجموع سهامداران حقوقي بيش از 

.الزامي است) درصد سهام ٥٠تعيين تكليف بيش از (تا تعيين نوع مالكيت شركت) درصد ١٠سهام كمتر از
در خصوص سهامداران حقوقي خـارجي، ثبـت نـام در سـاجات و تشـكيل پرونـده الكترونيكـي سـهامداري         -۱-۷

وسـتهاي  ليكن در پرونده الكترونيكي الصاق تصوير مدرك شناسايي شركت خارجي در محل سـاير پي .ضروري است
.نيست الزامي شركت كفايت ميكند و الصاق مدارك پرسنل افراد خارجي در قسمت پيوست افراد

بـوده و يـا    آنهـا زيـاد  ) درصـد سـهم  ۵سهامداران زير (در مورد شركتهايي كه تعداد سهامداران حقيقي جزء  -۱-۸
يك نفر از سهامداران بعنوان نماينـده  . درج كليه سهامداران جزء ضرورت ندارد ،باشدقابل شناسايي ن ءسهامداران جز

ساير سهامداران جزء با درج تجميع سهام آنها در سيستم ثبت شود و مستندات ليست سـهامداران جـزء  در پيوسـت    
  .الصاق گردد
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سـهامداران  % ۹۰، بـا حضـور   %۵صورت جلسه مجمع عمومي شركت كه بدليل عدم حضور سـهامدار زيـر   -۱-۹
  . پذيرش استتشكيل و امضا شود قابل 

هــ  ۲۳۲۵۱ت/۴۸۰۱۳بـه شـماره    بندي و تشخيص صالحيت پيمانكاراننامه طبقهآيين )۲۹(باستناد ماده -۱-۱۰
شـركتي  ران، يـ ات محتـرم وز يـ ه ۱۹/۲/۱۳۸۳هـ مـورخ  ۳۰۵۸۰ت/۴۵۶۳ز مصوبه شماره يو ن ۱۱/۱۲/۱۳۸۱مورخ 
آن  ۱۳۸۱و در سـال  ) نامـه قبلـي  آيـين  بر اسـاس (گرفته  گواهينامه ۱۳۸۲محسوب ميشود كه قبل از سال  قديمي

نامـه سـال   يـين آتطبيق بـا  (تجديد گواهينامه  ۱۳۸۳و تا آخر سال ) در ليست استاني و يا ملي(گواهينامه معتبر بوده 
طور مستمر از سال بديپلم و زير ديپلم باشند بايد فوق ديپلم، اعضاي هيات مديره كه ميخواهند  .نموده باشد) ۱۳۸۱
.در هيات مديره حضور داشته باشند تا كنون ۱۳۸۱

، موضـوع در  )هـاي قبلـي  ارائه شده در دوره(استان و ارسال مستندات بر اساس درخواستدر موارد خاص  :تبصره
  .شود گيري مي كميته وحدت رويه مطرح و تصميم

  
:امتیازآورکارکنان و هیات مدیره .2

ا بـودن تحصـيالت مربـوط    الحيت پيمانكـاران، دار نامـه تشـخيص صـ   آيـين  )١٢(مـاده   "ت"به استناد بند -١-٢
دو سـوم   حـداقل حداقل ليسانس براي مدير عامـل و  ) نامهمندرج در پيوست آيينيليتحص يها رشته(دانشگاهي 

  . اعضاي هيات مديره الزامي است
:رد زير بايد مد نظر قرار گيرداموهاي پيمانكار در رابطه با افراد امتيازآور شركت-٢-٢

هيأت مديره امتيازآور شركت، با شرايط كاركنان امتيازآور مورد محاسـبه قـرار    البدل اعضاي عليز امتيا
  . )شوند هيأت مديره در پيمانكاري جزء افراد هيأت مديره محسوب نميالبدل  عليياعضا. (گيرديم

، صـرفاً در يـك   "به لحاظ امتيازآور بـودن "گيرد كه افراد  همچنين اين موضوع نيز مورد تأكيد قرار مي
  . توانند امتيازآور باشند شركت مي

در تشـخيص صـالحيت   بجاي كارت وضعيت خـدمت  افراد  معافيت تحصيليدر خصوص موضوع پذيرفتن -۲-۳
مشـروط بـر   )باسـتثنائ مـدير عامـل   (، اين موضوع صرفاً براي اعضاي هيأت مديره شركت يهاي پيمانكار شركت

.اسـت ه از اين امتياز، تحصيالت خود را در دوره قانوني مقرر طـي نماينـد بالمـانع    اينكه اين افراد در راستاي استفاد
هـا و   نامـه  البته در صورتي كه شرايط و وضعيت فرد در شركت، با ساير ضـوابط و مقـررات مربـوط از جملـه آيـين     (

بـراي مقطـع    ؛وني مـذكور دوره قـان  ،طبق مقررات وزارت علوم ").هاي تشخيص صالحيت مغايرتي نداشته باشددستورالعمل

 ٥/٢ليسـانس حـداكثر    سال پس از شروع دوره ليسانس، براي مقطع فـوق  ٥سال، براي مقطع ليسانس حداكثر  ٥/٢فوق ديپلم حداكثر 

  ."ليسانس مقرر شده است سال پس از اخذ مدرك فوق ٤سال پس از اخذ مدرك ليسانس و براي مقطع دكترا 

) فوق ديپلم و بـاالتر (رشته تحصيلي زمينهبا  امتياز آور پرسنلدير عامل يا يا م وجود يك عضو هيات مديره-٤-٢
.استالزاميپيمانكار درخواستي ) پايه(رشته هر  براي

.آور محسوب شوندديره و كاركنان امتيازعضو هيات متوانند مدير عامل، ميته سافراد بازنش-٥-٢
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 سـاير رشـته نيـرو را دارنـد، كـل امتيـاز كاركنـان بـراي    ٣و٢و١هـاي   ي كه درخواست پايهيها براي پرونده-٦-٢
. پذيرد براساس نفرات صورت مينيز هاي درخواستي  رشته

در سيسـتم تيـك   (قـديمي محسـوب ميشـوند   مدير عامل و اعضاي هيات مديره شركتهاي پيمانكاري كـه   -٧-٢
ـ يا تاكنون مدير عامل و١٣٨١از سال و به طور مستمر  )قديمي دارند انـد،   بـوده همـان شـركت    رهات مـدي عضو هي

اما اگر به اين هيات مديره بخواهد فردي اضافه . شوندنمي) حداقل مدرك ليسانس(نامهمشمول شرط دو سوم آيين
.باشدمدرك ليسانس حداقل داراي ديباسانس،ين شرط حداقل دو سوم لي، تا تامشود

شاور ديگري بعنوان مدير عامل و يا هيات مديره امتيـازآور و   توانند در شركت پيمانكار و م افراد امتيازآور نمي-٨-٢
 .هيات مديره غير امتيـازآور در سـاير شـركتها فعاليـت نماينـد   عضو توانند بعنوان  ولي مي. يا كاركنان امتيازآور باشند

مشـمول   ،و يا جانبازان در حالت اشـتغال و بانـك شـهر   ) دولتي يهاشاغل در دستگاه(كليه كاركنان دولت-٩-٢
حتـي بـا اسـتفاده از مرخصـي بـدون حقـوق نيـز   كارمنـدان   لـذا   . باشند مي »...ون منع مداخله كارمندان دولت قان«
در مـورد   . درصد باشـند  ٥توانند در شركتهاي خصوصي بعنوان مديرعامل، عضو هيات مديره و سهامدار بيش از  مين

پيوندند ، بايد بصورت انتقال و يا ماموريت به شركت دولتي و يـا نماينـده    كاركنان دولتي كه به شركتهاي دولتي مي
.سهام دولت و موسسه دولتي در شركت دولتي فعاليت نمايند

ماه گذشته ، مبلغ  حق بيمـه    ٣٦ها در  در محاسبات امتياز كاركنان بر اساس بيمه پرداختي تجمعي كارگاه-١٠-٢
هـاي   لـذا پرداخـت بـدهي   . ماه گذشـته اسـت    ٣٦پرداختي كارگاه مربوط به پرسنل مشغول بكار در كارگاه در دوره 

  .هاي قبل در دوره مذكور قابل قبول نيستدوره
ماه گذشته، براي شـركتهاي    ٣٦در  ها كارگاهتجمعي ات امتياز كاركنان بر اساس بيمه پرداختي در محاسب-١١-٢

دفتـر مركـزي بعنـوان كاركنـان امتيـاز آور در سيسـتم   فني پيمانكاري طرح و ساخت، در صورت ثبت كليه پرسنل 
. ها اضافه ميشود ساجات، بيمه پرداختي دفتر مركزي به مجموع بيمه پرداختي كارگاه

امتيـاز مـدرك بـر اسـاس   ) امتيـازآور  پرسـنل مدير عامل، هيات مديره، سـهامدار و   (براي افراد امتياز آور-١٢-٢
حـداقل فـوق ديـپلم   (و امتياز سابقه از تاريخ اخذ مدرك امتيازآوري قابـل قبـول   محاسبه باالترين مدرك ارائه شده 

  .محاسبه ميشود) زمينه و مرتبط و باالتر
اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي حق حضور در هيات  ،نون منع مداخله كاركنان دولتبر اساس قا -١٣-٢

ندارند و ميزان حداكثر سـهام مجـاز آنـان    )نوع اول(پيمانكاري مديره و يا فعاليت بعنوان مديرعامل را در شركتهاي 
.باشددرصد  ٥كمتر از د يبانيز 
منعي براي حضور در هيات مـديره و يـا    هاي غير دولتيانشگاهدساير دانشگاه آزاد و اعضاي هيات علمي -١٥-٢

ليكن تنها در صورتي ميتوانند بعنـوان فـرد امتيـازآور يـا مـديرعامل فعاليـت   . سهامدار باالي پنج درصد شدن ندارند
مدير گـروه بـراي اعضـاي هيـات علمـي،   الزم به ذکر است که  .نداشته باشند ند كه سمت اجرائي در دانشگاهنماي

.مت اجرايي محسوب نميشودس
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هیات مدیره ، مدیر عامـل  (میتوانند نیمی از افراد امتیازآور حداکثر شرکتهاي متقاضی تشخیص صالحیت  -١٣-٢

  .استفاده نمایند خود را از افراد بازنشسته و هیات علمی) و پرسنل
تـا دو نفـر بعنـوان    ) دولتـی دانشگاههاي غیر(بازنشسته و هیات علمیآور استفاده از افراد امتیاز:1هتبصر

  . شرکت متقاضی تشخیص صالحیت بالمانع است کلیه عامل و یا عضو هیات مدیره درمدیر
. استفاده از کارکنان امتیازآوري که در شرکت متقاضی بازنشسته شده باشند محدودیتی ندارد:2تبصره 
انـد،   امتیـازآور معرفـی شـده   علمـی و بازنشسـتگانی کـه بعنـوان افـراد       چنانچه اعضاي هیات :3تبصره

باشند، جزء نفـرات تمـام وقـت و غیربازنشسـته     درصد 5مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا سهامدار باالي 
درصـد   5در دارا بودن سهام  یدولت يدانشگاهها یات علمیه يت اعضاینظر به محدود .محسوب میشوند

سـوابق کـار   الزم بذکر اسـت . کندیت میآنان کفايدرصد برا 5تا  4ا باالتر، دارا بودن سهام در محدوده ی
ـ      یقابـل بررسـ   یازآور بازنشسته با سنوات کامل فقط در صورتیافراد امت ش از یخواهـد بـود کـه نـامبرده پ

.ز سوابق مرتبط و قابل قبول داشته باشدین یبازنشستگ

  : در تشخیص صالحیت پیمانکاري "قابل استفاده"مدارك تحصیلی رشته و .3
:رجمدا-3-1
نامه شـرکت دارنـدگان    آئين"تحت عنوانوزارت علوم، ۱۶/۵/۱۳۹۲مورخ  ۷۱۷۸۵/۲بر اساس بخشنامه شماره - ۱- ۱- ۳

صرفا در دو  يمعادل و غير رسم ي، دارندگان  مدارک تحصيل"مقاطع باالتر يورود يدر آزمونها يمدارک معادل و غيررسم
:باشدحالت قابل پذيرش مي

ارائه نامه تاييد برگزاري دوره ، يو در صورت عدم ذکر مجوز دوره در مدرک تحصيلر آزمون جامع ارائه مدرك قبولي د - الف
  . از وزارت علوم

  مقاطع باالتر يبر مجاز بودن حضور در آزمون ورود يارائه نامه تائيديه وزارت علوم مبن- ب
خيص صـالحيت پيمانكـاري در همـان    در تش) مورد تاييد وزارت علوم(مدارك تحصيلي معادل معتبر دانشگاهي  :تبصره

امتياز مدرك زمينه بـه مـرتبط و امتيـاز    (محاسبه مي شود اسبه امتياز با يك درجه پايين ترمقطع قابل قبول است امادر مح
در سـامانه سـاجات بعنـوان دبيـري و يـا      ). مدرك مرتبط به غير مرتبط و امتياز مدرك غير مرتبط صـفر محاسـبه ميشـود   

.انتخاب شود تكنولوژي آن رشته
  
).ها تمام گرایش(به عنوان رشته تحصیلی صنایع "طراحي صنعتي"رشته تحصيلي - ۲- ۱- ۳
"الكترونيك " رشته تحصيليبعنوان  "الكترونيك و مخابرات دريايي"رشته تحصيلي - ۳- ۱- ۳
"شهرسازي"رشته تحصيلي به عنوان "تأسيسات شهري و روستايي-عمران ملي"رشته تحصيلي - ۴- ۱- ٣
مدرك تحصيلي ليسانس علمي كاربردي اداره كل مدارس فني حرفـه اي وزارت آمـوزش و پـرورش بعنـوان     - ۵- ۱- ۳

.رشته مربوط با رشته هاي تحصيلي آيين نامه تشخيص صالحيت پيمانكاران ليسانس دبيري
پـرورش بعنـوان   مدرك تحصيلي فوق ديپلم علمي كاربردي اداره كل مدارس فني حرفه اي وزارت آموزش و - ۶- ۱- ۳

.فوق ديپلم رشته مربوط با رشته هاي تحصيلي آيين نامه تشخيص صالحيت پيمانكاران
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الي با مجوز وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري كه عمدارك تحصيلي ليسانس صادره توسط موسسات آموزش - ۷- ۱- ۳
يان آنها از طريق كنكور سراسـري وارد ايـن   و دانشجو) مهر و يا آرم( وجود دارددر مدرك تحصيلي آن تاييديه وزارت علوم 

قابـل  ) سازمان سـنجش (مدرك آنها براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر از طريق كنكور سراسري  يا  موسسات شده اند و
  .، بعنوان مدرك قابل قبول در تشخيص صالحيت پيمانكاران قابل استفاده استباشد قبول

".هاي زيرزميني آب"به عنوان رشته تحصيلي " داري قناتبر نگهداري و بهره"رشته تحصيلي- ۸- ۱- ۳
آوري بعنـوان مسـتند مـدرك     مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فـن  يگواهي موقت عام صادره دانشگاهها- ۹- ۱- ۳

.تحصيلي قابل قبول است
ميتواننـد  رشاي آموزش و پرو هاي دبيري و تكنولوژي و فارغ التحصيالن مراكز فني و حرفهليسانس-١٠-١-٣

در اي آمـوزش و پـرورش  مراكز فنـي و حرفـه  ليسانس براي مدرك . بعنوان مدير عامل شركتهاي پيمانكاري باشند
.مرتبط به غير مرتبط و زمينه به مرتبط تغيير يابدسيستم بايد دبيري انتخاب شود تا امتياز از

بـا رشـته تحصـيلي ايرانـي      "معـادل "مدارك خارجي كه در برگـه ارزشـيابي وزارت علـوم بـه لفـظ      -١١-١-٣
.برابرسازي مي شود، لفظ معادل بمعناي برابر بودن است و اشكالي ندارد

.لذا اين دو رشته يكي هستند. نام جديد رشته گرافيك به رشته ارتباط تصويري تغيير يافته است-١٢-١-٣
  .برابر سازي ميشود) ارنرم افز -سخت افزار(با رشته مهندسي كامپيوتر  ITرشته مهندسي -١٣-١-٣

:کارشناسی ارشد-3-2
كارشناسـي ارشـد رشـته    بعنـوان  ) مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران("ژئوفيزيك "كارشناسي ارشد رشته-۳-۲-۱
".ژئوفيزيك"

كارشناسـي  بعنـوان  ) پلي تكنيك تهـران  -۵۹سال ("طراحي -مهندسي مكانيك"كارشناسي ارشد رشته-۳-۲-۲
" ي مكانيكمهندس"ارشد رشته 

فني صادره از مدرسه عالي نقشه برداري سازمان نقشه برداري بعنوان كارشناسي ارشد  رشـته   كارشناسي ارشد -۳-۲-۳
  "  نقشه برداري–مهندسي عمران "

تمـام  (تجسـمي  -هنرهـاي تزئينـي  "رشـته  رشته ارتباط تصويري بعنـوان كارشناسـي ارشـد   كارشناسي ارشد  -۳-۲-۴
  )"  گرايشها

  
  

:کارشناسی-3-3
بعنـوان   )هنرسـراي عـالي وزارت علـوم    ۵۰سـال  ("هاي احتراقي  ماشين - مهندسي مكانيك"كارشناسي رشته - ۱- ۳- ۳

  ". مهندسي مكانيك"كارشناسي رشته
كارشناسـي رشـته   بـه عنـوان  ) تكنيك بيرمنگام انگلسـتان  دانشگاه پلي("مهندسي مكانيك"رشته كارشناسي - ۲- ۳- ۳
  )".ها گرايش مامت(مهندسي مكانيك"

تمـام  (مهندسي مكانيـك  "كارشناسي رشته به عنوان) دانشگاه علم و صنعت("مهندسي توليد"كارشناسي رشته - ۳- ۳- ۳
.؛ البته باتوجه به اظهار نظر دانشگاه)" ها گرايش
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كارشناسي رشتهبه عنوان) دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي("علمي كاربردي صنايع شيميايي"كارشناسي رشته - ۴- ۳- ۳
.نامه مربوطه آيين) ۲پيوست (و البته با مد نظر قرار دادن توضيح ذيل جدول )" ها تمام گرايش(مهندسي شيمي "

مهندسـي  "كارشناسي رشته به عنوان) دانشگاه جامع علمي كاربردي("پرورش و تكثير آبزيان"كارشناسي رشته - ۵- ۳- ۳
)".ها ساير گرايش(كشاورزي 

كارشناسـي   به عنـوان ) دانشگاه محقق اردبيلي("باغباني –مهندسي توليدات گياهي "اسي ناپيوسته رشته كارشن- ۶- ۳- ۳
)".ها ساير گرايش(مهندسي كشاورزي "رشته

كارشناسـي   بـه عنـوان  ) دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز("علمي كاربردي معماري"رشته كارشناسي ناپيوسته - ۷- ۳- ۳
  "معماري"رشته

مهندسـي  » دبيـري «"كارشناسـي رشـته   بعنوان) دانشسراي فني بابل("آموزش فني مكانيك"رشناسي رشته كا- ۸- ۳- ۳
  .نامه مربوطه آيين) ۲پيوست (و البته با منظور نمودن توضيح ذيل جدول)" ها تمام گرايش(مكانيك 

تمام (مهندسي مكانيك "هكارشناسي رشت بعنوان "علمي كاربردي تأسيسات حرارتي و برودتي"كارشناسي رشته - ۹- ۳- ۳
)".ها گرايش

كارشناسـي رشـته   بعنـوان ) مؤسسـه آمـوزش عـالي جهـاد دانشـگاهي رشـت      ("رشته ساختمان"كارشناسي - ۱۰- ۳- ۳
".ساختمان"

كارشناسي  بعنوان) دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي("برداري علمي كاربردي مهندسي نقشه"كارشناسي رشته - ۱۱- ۳- ۳
.نامه مربوطه آيين) ۲پيوست (و البته با مدنظر قراردادن توضيح ذيل جدول " برداري نقشه - انعمرمهندسي"رشته

مهندسـي  "كارشناسي رشـته  بعنوان) دانشگاه كردستان("زراعت - مهندسي توليدات گياهي"كارشناسي رشته - ۱۲- ۳- ۳
)".ها ساير گرايش(كشاورزي 

و البته با مدنظر قـرار دادن  " جوشكاري برق"كارشناسي رشته انبعنو "تكنولوژي جوشكاري "كارشناسي رشته- ۱۳- ۳- ۳
.نامه مربوطه آيين) ۲پيوست(توضيح ذيل جدول 

كارشناسـي رشـته   بعنـوان ) مديريت دولتي مهندسي زيگمن آلمـان ("اقتصاد آب و آبرساني "كارشناسي رشته- ۱۴- ۳- ۳
".مهندسي عملي"

از دانشگاههاي كردسـتان و فردوسـي   ("عمران - مهندسي عمران"مدارك تحصيلي معادل كارشناسي رشته- ۱۵- ۳- ۳
به شرط آنكه دارنده مدرك با كنكور سراسري وارد دانشگاه شده ". عمران - مهندسي عمران"كارشناسي رشته بعنوان) مشهد
.باشد

و " اقتصـاد "شـته كارشناسـي ر  بعنوان) دانشگاه شيراز("اي ريزي منطقه عمران ملي و برنامه "كارشناسي رشته- ۱۶- ۳- ۳
".ريزي برنامه"

مهندسي كشاورزي "كارشناسي رشته بعنوان) دانشگاه جامع علمي كاربردي("پرورش طيور"كارشناسي رشته- ۱۷- ۳- ۳
)".ها ساير گرايش(

رشـته   بعنـوان دبيـري  ) از آموزشكده فني آموزش و پـرورش ("ماشين ابزار - ساخت و توليد"كارشناسي رشته- ۱۸- ۳- ۳
كانيك م مهندسي

.")ر گرايشهاساي(مهندسي كشاورزي "كارشناسي رشتهبعنوان  "مهندسي توليدات دامي"كارشناسي رشته - ۱۹- ۳- ۳
كارشناسي امتياز % ۵۰بعنوان ) مدرك خارجي است("فلز كاري - تكنولوژي آموزش صنعتي"كارشناسي رشته- ۲۰- ۳- ۳

."فلزكاري"رشته
سـاير  ("مهندسـي كشـاورزي  "كارشناسـي رشـته  بـه عنـوان   ) دانشگاه تبريز("فضاي سبز "كارشناسي رشته - ۲۱- ۳- ۳

.) ها گرايش
  " .شهرسازي"كارشناسي رشته به عنوان "تأسيسات شهري و روستايي - عمران ملي"كارشناسي رشته- ۲۲- ۳- ۳
البتـه بـا   . "تمانسـاخ "كارشناسي رشته نوانبه ع) دانشگاه مازندران("آموزش فني ساختمان"كارشناسي رشته- ۲۳- ۳- ۳

.نامه مربوطهآيين) ۲پيوست (لحاظ نمودن توضيح ذيل جدول 
  . )" ها تمام گرايش(ع صناي"كارشناسي رشته به عنوان "مهندسي تكنولوژي توليدات صنعتي"كارشناسي رشته- ۲۴- ۳- ۳
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  ." سي مكانيكمهند"كارشناسي رشته نوانبع) مدرك خارجي است(" مهندسي هواپيما "كارشناسي رشته- ۲۵- ۳- ۳
؛ " مهندسي عمران"كارشناسي رشته بعنوان) ي استمدرك خارج("فناوري مهندسي عمران "كارشناسي رشته- ۲۶- ۳- ۳

.نامه مربوطه آيين) ۲پيوست (البته با منظور نمودن توضيح ذيل جدول 
.ايع غذاييصن"كارشناسي رشته بعنوان "شير و فرآورده هاي لبني"كارشناسي ناپيوسته رشته - ۲۷- ۳- ۳
.رياضيكارشناسي رشته علوم كامپيوتري بعنوان "كارشناسي رشته - ۲۸- ۳- ۳
.منابع طبيعي كارشناسي رشتهمرتع و آبخيزداري بعنوان كارشناسي رشته - ۲۹- ۳- ۳
مهندسـي  كارشناسـي رشـته   بعنـوان  ) تاييد شده وزارت علوم)(مهندسي عملي(ماشين سازي كارشناسي رشته - ۳۰- ۳- ۳

.عملي
" . آب - عمران"رشته آب به عنوان فوق ديپلم- مهندسي تكنولوژي عمرانكارشناسي رشته - ۳۱- ۳- ۳
" . نقشه برداي- عمران"كارشناسي رشته  به عنوان نقشه برداريكارشناسي رشته - ۳۲- ۳- ۳
،كارشناسي رشته رياضي كاربردي با گرايش كامپيوتر  بعنوان كارشناسي رشته نرم افزار كامپيوتر - ۳۳- ۳- ۳
  .)تمام گرايشها(تجسمي - طراحي بعنوان كارشناسي رشته هنرهاي تزئيني- كارشناسي رشته فرش- ۳۴- ۳- ۳

  :فوق دیپلم-3-4§
بـه عنـوان فـوق ديـپلم     ) آموزشكده فني شـهيد صـدوقي يـزد   (فوق ديپلم رشته مكانيك خودروها -۳-۴-۱
)".ها تمام گرايش(مهندسي مكانيك "

".مهندسي برق"به عنوان فوق ديپلم ) آموزشگاه فني اردكان(تي فوق ديپلم رشته برق صنع-۳-۴-۲
بـه  ) اصـفهان  ۲اي شـماره   آموزشـكده فنـي حرفـه   (سازي  قالب –فوق ديپلم رشته ساخت و توليد -۳-۴-۳

".تراشكاري"عنوان فوق ديپلم 
مهندسـي  "فوق ديپلم رشته تأسيسات گرايش حرارت مركزي و تهويه مطبوع به عنوان فوق ديـپلم  -۳-۴-۴

)".ها تمام گرايش(مكانيك 
".مهندسي عمومي"بعنوان فوق ديپلم ) دانشگاه صنعتي اصفهان(فوق ديپلم رشته عمومي -۳-۴-۵
بعنـوان فـوق   ) اي شـهيد بهشـتي كـرج    آموزشكده فني حرفه(كشي معماري  فوق ديپلم رشته نقشه-۳-۴-۶

".كشي نقشه"ديپلم 
بعنـوان فـوق ديـپلم    ) دانشگاه جامع علمي كـاربردي (افزار  ماشينفوق ديپلم رشته علمي كاربردي -۳-۴-۷
)".ها تمام گرايش(مهندسي مكانيك "

مهندسـي  "بعنـوان فـوق ديـپلم    ) دانشـگاه ايـالم  (بخيـزداري   فوق ديپلم رشته تكنولوژي مرتـع و آ -۳-۴-۸
.نامه مربوطه آيين )۲پيوست (و البته با مد نظر قراردادن توضيح ذيل جدول )" ها ساير گرايش(كشاورزي 

بعنـوان فـوق ديـپلم    ) دانشگاه جامع علمي كاربردي(فوق ديپلم رشته نگهداري و مرمت ساختمان -۳-۴-۹
  ".كارهاي عمومي ساختمان"

مهندسـي  "بعنوان فوق ديپلم ) انستيتو تكنولوژي تهران(فوق ديپلم رشته مكانيك خاك و آبياري -۳-۴-۱۰
)".هاي آب گرايش(كشاورزي 

بعنوان فوق ) اي ياسوج آموزشكده فني حرفه(افزار   فوق ديپلم رشته ساخت و توليد گرايش ماشين-۳-۴-۱۱
).ها تمام گرايش(مهندسي مكانيك "ديپلم 
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) آموزشـگاه كمـك مهندسـي نيـروي هـوايي     (فوق ديپلم رشته كمك مهندسـي نيـروي هـوايي    -۳-۴-۱۲
علمـي  "بعنـوان فـوق ديـپلم    "وختگـان وزارت علـوم   براساس گواهي صادره از سوي اداره كل امـور دانـش ام  "

".كاربردي برق
بعنـوان  ) اي وزارت آموزش و پرورش سازمان تعليمات فني حرفه(فوق ديپلم رشته صنايع اتومبيل -۳-۴-۱۳

)".ها تمام گرايش(مهندسي مكانيك " ديپلم فوق
بعنـوان فـوق ديـپلم    ) لسـي دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد شـهر مج    (فوق ديپلم رشته تاسيسات  -۳-۴-۱۴
  )".تمام گرايشها(مهندسي مكانيك "

).ها ساير گرايش(منابع طبيعي فوق ديپلم فوق ديپلم رشته حفاظت خاك بعنوان -۳-۴-۱۵
هـاي پيمانكـاري    هاي راهسـازي در رشـته    فوق ديپلم رشته تحصيلي نگهداري و تعميرات ماشين-۳-۴-۱۶
هاي مذكور بعنوان رشـته   باشد كه البته در رشته يپلم مكانيك قابل قبول ميبعنوان فوق د" آب"و " راه و ترابري"

.باشد ها بعنوان رشته غير مرتبط مورد تأييد مي زمينه و در ساير رشته
سـازي در   فوق ديپلم رشته تحصيلي مكانيـك موتورهـاي دريـايي بعنـوان فـوق ديـپلم كشـتي       -۳-۴-۱۷

." سات و تجهيزاتأسيت"و " صنعت و معدن"هاي پيمانكاري  رشته
.ق ديپلم مكانيك فوق ديپلم رشته تحصيلي مكانيك خودرو بعنوان فو-۳-۴-۱۸
.وق ديپلم عمران ها بعنوان ف فوق ديپلم رشته تحصيلي پيش ساخته-۳-۴-۱۹
. " آبياري"لم فوق ديپلم رشته انتقال آب به عنوان فوق ديپ-۳-۴-۲۰
اداره كـل مـدارس عـالي فنـي و     ) (شه كشي و طراحي صنعتينق(فوق ديپلم نقشه كشي عمومي-۳-۴-۲۱

.بعنوان فوق ديپلم نقشه كشي) اي وزارت آموزش و پرورش حرفه
" . راه سازي"به عنوان فوق ديپلم  "سازه هاي زير زميني"فوق ديپلم رشته -۳-۴-۲۲
" . عمران آب"به عنوان فوق ديپلم " آبشناسي-عمران"فوق ديپلم رشته -۳-۴-۲۳
عمـران  "به عنـوان فـوق ديـپلم    " نگهداري و بهره برداري سد وشبكه -عمران"فوق ديپلم رشته -۳-۴-۲۴

" . آب
" . عمران"به عنوان فوق ديپلم " امور پيمانها -عمران"فوق ديپلم رشته -۳-۴-۲۵
" .نقشه برداي - عمران"فوق ديپلم نقشه برداري به عنوان فوق ديپلم -۳-۴-۲۶
تمـام  (رشته تحصيلي مهندسـي مكانيـك    فوق ديپلمناپيوسته تعميرات مكانيكي  همتراز با لم فوق ديپ-۳-۴-۲۷

  )   گرايشها
رشته تحصيلي الكتروتكنيك   فوق ديپلمبرق صنعتي  همتراز با فوق ديپلم  -۳-۴-۲۸

  :مدارك تحصیلی غیر قابل استفاده در تشخیص صالحیت پیمانکاري.4
:رشته-4-1

هـاي آموزشـي    براساس قراردادهاي آموزشي منعقده با دانشگاهها اقدام به برگزاري دوره دستگاههايي كه- ۱- ۱- ۴
ها صرفاً ارزش استخدامي داشته و براي ادامه تحصيل  نمايند، با توجه به اينكه مدرك تحصيلي حاصله از اين دوره مي

بديهي است منظـور از  . اربرد ندارندباشند، لذا اين مدارك در تشخيص صالحيت شركتهاي پيمانكاري ك فاقد اعتبار مي
  .باشد ها، صرفاً دانشگاههاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميدانشگاه
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هـاي تحصـيلي    با توجه به اظهار نظر معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي، رشـته  -۴-۱-۲
بنابراين . بعنوان دو رشته مجزا شناخته شده است) زشكيهاي علوم پ از جمله رشته(اي و بهداشت محيط بهداشت حرفه

.باشد قابل استفاده نمي" بهداشت محيط"اي بعنوان در تشخيص صالحيت پيمانكاري رشته بهداشت حرفه
يا وزارت جهـاد  (مدارك تحصيلي صادره از سوي معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي -۴-۱-۳

.باشد ركتهاي پيمانكاري قابل استفاده نبوده و مورد تأييد نميدر تشخيص صالحيت ش) كشاورزي
نامـه   آيـين ) ۲پيوسـت (ريـزي شـهري در جـدول     با توجه به اينكه رشته تحصيلي جغرافيا و برنامـه -۴-۱-۴

.باشد بيني نگرديده بنابراين در تشخيص صالحيت پيمانكاري قابل استفاده نمي پيش
آموختگان وزارت علوم و متعاقب آن اظهار نظـر اعـالم    مده از امور دانشبا توجه به استعالم بعمل آ-۴-۱-۵

شده از سوي دانشگاه الزهرا، رشته تحصيلي هنر و تزئين داخلي برابر با دكوراسيون داخلي در نظر گرفتـه شـده   
و بعنوان معماري داخلي مورد تاييد قرار نگرفتـه اسـت، بنـابراين در تشـخيص صـالحيت پيمانكـاري بعنـوان        

.قابل استفاده نميباشد" معماري داخلي"
رشته بيوشيمي ارتباطي با رشته شيمي و مهندسي شيمي ندارد لذا در پيمانكـاري غيـر قابـل قبـول     -۴-۱-۶

.است
:کارشناسی ارشد-4-2

)ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه(كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي -۴-۲-۱
سي ارشد رشته زيست شناسي دريا گرايش جانوران درياكارشنا-۴-۲-۲

:کارشناسی-4-3
اسـتخدامي  سـازمان امـور اداري و  (سوئيچينگ سـيگنالينگ  -رشته كاربردي مخابرات يكارشناس-۴-۳-۱

)كشور
مجتمع عـالي  (شبكه هاي انتقال و توزيع -كارشناسي ناپيوسته رشته علمي كاربردي مهندسي برق-۴-۳-۲

)شي صنعت آب و برق خراسانآموزش پژوه
)معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي(كارشناسي ناپيوسته آب و فاضالب -۴-۳-۳

  :فوق دیپلم-4-4
)فرماندهي آموزشي نيروي دريايي ارتش(مدرك تحصيلي تكنسيين برق-۴-۴-۱
  )ريت دولتيمركز آموزش مدي(كامپيوتر و عمران روستايي دبيري دوره هاي تحصيلي -۴-۴-۲

  :سوابق کاري افراد امتیازآور.5
در شركتهاي پيمانكاري با پرداخت حق بيمـه تـامين اجتمـاعي جـزء سـابقه       مرتبطسابقه خدمت سربازي  -۵-۱

).فقط سوابقي كه بعد از تاريخ اخذ مدرك باشد ( كاركنان و اعضاي هيات مديره محاسبه مي شود
ت كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر هسـتند، بـر اسـاس    مدير عامل و اعضاي هيات مديرة شرك  -٢-٥

يا عضو هيـات مـديره آن شـركت، بشـرح زيـر در       مدير عاملي وسمت سابقه مستمر در پانزده سال اخير حضور در 
):١٠فوق ديپلم و پايينتر با ضريب ( شوند امتيازآور مي  ٢٠هاي درخواستي با ضريب رشته
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  .شودهاي درخواستي محاسبه مي  مديره همان شركت در تمام رشته سابقه حضور در هيات) الف
ها فقط براي يك رشـته محاسـبه   پ، با ارائه گواهي بيمه، امتياز آنن شركتبراي سابقه خارج از هيات مديره هما) ب
. شودمي
د فرد با شـركت و  تجربه افراد بازنشسته پس از بازنشستگي، با توجه به فقدان مدرك بيمه، بر اساس قراردا -٣-٥

سابقه بازنشستگي مرتبط قابل قبول (شود هاي مورد همكاري باشد، محاسبه مي گواهي اشتغال كه مشتمل بر پروژه
.)است

افراد مشترك با شركتهاي ديگر بر اساس حق بيمه پرداختي ميتوانند امتيازآور  شركت پرداخت كننـده حـق    -٤-٥
مزمان از طرف چند شركت حق بيمه براي آنها پرداخـت ميشـود، ايـن فـرد     در مورد افرادي كه بطور ه. بيمه باشند

. شودامتيازآور شركتي است كه بيشترين حق بيمه كارگاهي براي آن پرداخت مي
موضـوع بخشـنامه شـماره    (ماهـه كارگـاه   ٣٦در امتيـاز كاركنـان شـركتهايي كـه بـه روش معـادل بيمـه         -٥-٥

شود معرفي و درج اطالعات كاركنان امتيازآور باندازه حداقل حد نصـاب  ، عمل مي)٢٦/٤/١٣٨٩مورخ  ٣١٣٩٥/١٠٠
) باسـتثناي رشـته نيـرو   ( وليكن محاسبه امتياز به روش بخشـنامه فـوق آلـذكر   . امتياز كاركنان امتيازآور الزامي است

.)٦/٣/١٣٩٢مورخ  ١٩١٦٧موضوع بخشنامه شماره  (صورت ميگيرد
داران و كاركنان، دارا بـودن حـداقل   ير عامل، اعضاي هيات مديره، سهامعم از مدآور ابراي كليه افراد امتياز -٦-٥

.اخير الزامي است چهار سالدر  مفيدمه يبماه سابقه  ٣٦
هـاي دولتـي     در دسـتگاه  کـار در محاسبه امتياز سوابق كليه افراد امتيازآور در شركتهاي پيمانكاري، سـوابق  -٧-٥
كاري در شركتهاي مشاور با تخصص مرتبط قابل و سوابق) پيمانكاري درخواست مورد با رشته بودن بشرط مرتبط(

.قبول است
آور مستند به اسناد بيمه تامين اجتماعي كه مرتبط با موضوعات پيمانكـاري باشـد  امتيازاي افراد  سوابق بيمه -٨-٥
هـاي پيمانكـاري قابـل     در رشـته  ،)اي و سازندگان حتي در شركتهاي پيمانكاري فاقد گواهينامه، شركتهاي مشاوره(

.شركت پيمانكاري حاضر باشداز فرد بايد يمه پرداختيسابقه بآخرين . قبول است
مسـتند  " اي، صرفا اند، ضمن ضرورت ارائه سابقه بيمه در سالهايي كه افراد امتيازآور، عضو هيات مديره بوده  -٩-٥

اما سابقه  خـارج از  . ك محاسبه سابقه و امتياز خواهد بودروزنامه رسمي مبني بر سابقه عضويت در هيات مديره مال
  . هيات مديره شركت پيمانكاري حاضر براي آنها صرفآ بر اساس مستند بيمه قابل محاسبه است

 )١٢(مـاده   "ج"مبنـي بـر اينكـه طبـق بنـد      " ١٤/١٢/١٣٨٤مـورخ  ٢١٥٩٣٩/٥١٥بخشنامه  شماره  ٣بند -١٠-٥
براي افراد امتيازآور با مدرك تحصيلي فوق ديـپلم بـه   ) Fi( نكاران، تجربه سنواتينامه تشخيص صالحيت پيماآيين

.مجددآ تاييد شد. گرددامتياز محاسبه مي ۱۰ازاي هر سال 
، بايـد آخـرين سـابقه بيمـه مـدير     فاقد تجربه كاري تاييد شـده  پيمانكاري )٥(در شركتهاي متقاضي پايه -١١-٥

  .عامل در شركت متقاضي باشد
، دارا بـودن حـداقل سـه سـال سـابقه مفيـد       )٥(ها، در پايه  در اولين درخواست تشخيص صالحيت شركت:هتبصر

، براي يك نفر از اعضاي هيـات مـديره امتيـازآور شـركت، الزامـي      رشته مورد درخواستدر ) مستند به اسناد بيمه(
  .افراد مذكور بايد در شركت متقاضي باشد يپرداخت بيمه سابقهآخرين . است
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  .در شركت متقاضي باشدپرسنل امتيازآور بايد سابقه بيمه پرداختي آخر سه ماه حداقل -١٣-٥
بمنظور تسهيل در ارائه بيمه تجمعي افراد امتيـازآور، شـركتهاي متقاضـي ميتواننـد در صـورتيكه سـوابق       -١٤-٥

اين سوابق را دريافت كرده و پـس   از طريق سايت سازمان تامين اجتماعي قابل دريافت باشد،اي افراد امتيازآور بيمه
د بيمـه تجمعـي ارائـه    نبعنوان مسـت  به همراه مهر شرکتعامل امضاي مديرو" كپي برابر اصل است" درج جمله از 

  .دهند
اند، بعنـوان   معرفي افرادي كه از شركتهاي دولتي يا شركتهاي هلدينگ به شركت زيرمجموعه مامور شده-١٥-٥

 بـوده اسـت  در شركت مقصد بر اساس مدارك مثبته بيش از يكسال حضور مستمر يكه مدت افراد امتيازآور، درصورت
.بالمانع است

  
  

  :تجربه کاري.6
در صـورتيكه در  ،تـاثير دارنـد  دو پايه و بيشتر  ،پيمانكار كه در فرآيند ارتقا پايههاي قراردادهاي مهم شركت-۶-۱

از (.جلسه وحدت رويـه برسـد  تاييد بايد به .ديگري نداشته باشندگواهينامه قبلي خود، پايه مشابه پايه جديد در رشته 
.)" ۱به ۴"يا و" ۱به ۵"يا و" ۲به ۵"يا و" ۱به ۰"يا و" ۲به ۰"يا و" ۳به ۰"پايه 
  
وجود داشـته باشـد بطـوري كـه     " بسيار بزرگ"يك يا دو قرارداد پرت ،پيمانكار اگر در سابقه كاري شركت-۶-۲

بيش از چهار برابر سقف ريالي بزرگترين قرارداد عادي قبل از خودش باشـد و  ) يا دو قرارداد(قرارداد سقف ريالي آن 
يا موضوع بزرگترين قرارداد شركت با موضوع رشته مربوطه و فعاليت شركت در سـاير قراردادهـا مطابقـت طبيعـي     

. شـود  ناميـده مـي   )(non-symmetric-single-contractنمـا   نداشته باشد، آن قرارداد نامتقارن يا انگشـت 
قراردادهاي نامتقارن چه براي سابقه كار و چه براي كار شاخص پس از طرح و تأييد در جلسـه وحـدت رويـه قابـل     

حـداكثر يـك هفتـه بعـد از     (اينگونه موارد حتماً بايد در اولين جلسه وحـدت رويـه   . محاسبه و امتيازدهي خواهد بود
همچنين تجربه كاري غيرمرتبط، نـاموزون و  . وند بررسي پرونده تأخير ايجاد نگرددطرح شود تا در ر) ارجاع موضوع

.كننده پرونده نيز مشمول استفسار از جلسه وحدت رويه است نامتناسب به تشخيص كارشناس بررسي
  
ـ   هاي مسكن مهر واقع در استانها مي كه مربوط به پروژهقراردادهايي امتياز -۶-۳ بـراي  ر باشند، در دو صـورت زي

  :باشد شركتهاي پيمانكار قابل محاسبه مي
  ).براي تشخيص مقدار كار در موضوعات پيمانكاري(پرداختهاي بيمه و ماليات بنام پيمانكار سازنده صادر شده باشد 

بانـك  " و يا "بانك مسكن عامل"و  "مسكن و شهرسازي استان مربوطهسازمان "تأييديه پرداخت يا صورت وضعيت از كارفرماي اصلي 
.براي قراردادهاي پيمانكاري، مقدار متراژ زيربناي مفيد بايد در اسناد و مدارك ذكر شده باشد. داشته باشد" عامل

  
موضوع انجام كار شاخص براي شركتهاي پيمانكاري، چنانچه در قالب يك قرارداد منعقد و به انجام رسيده -۶-۴

اي از كارها در قالـب دو  بنابراين تجميع مجموعه. محاسبه قرار دادتوان آن را بعنوان يك كار شاخص مورد باشد مي
بديهي است ايـن امـر   . گردد، كار شاخص تلقي نميمنفصل و در چند محيط كارگاهي متفاوت" كامال يا چند قرارداد

نامه تشخيص صالحيت پيمانكاران و اصالحات مربوط بـه آن در آيين) پيوست يك(توضيح ذيل جدول  در چارچوب
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كار شاخص بايد بيـانگر اغلـب   " ضمنا. قابل انجام است ۲۶/۴/۱۳۸۹مورخ  ۳۱۳۹۵/۱۰۰بخشنامه شماره) ۴(صفحه 
  .هاي حياتي آن رشته باشدجنبه

  .شودقراردادهاي الحاقيه و متمم يك قرارداد جزئ عملكرد قرارداد محسوب مي: تبصره

بوده و در ظرفيت كاري مربوطه محاسبه شـود، آن   ند رتبههر كاري كه نوعاً در ارجاع كار  پيمانكاري نيازم-۶-۵
به عنوان تجربه كاري آن شركت، در ارتقاء رتبه وي مورد محاسبه قـرار  " مورد نظر رتبهبه تناسب ارتباط با نوع "كار 
كـاري  ر زمـره كارهـاي پيمان  توجه به اينكه موضوع خريد دبا بديهي است در رابطه با كارهاي پيمانكاري،. گيرد مي

.باشد ها نيز قابل محاسبه نمي شود بنابراين در تجربه كاري آن محسوب نمي

مسـتقلي بـوده باشـند و    ) تجربه كـاري (در صورتيكه دو شركت مستقل پيمانكاري داراي قراردادهاي كاري -۶-۶
كـاري خـود   تبديل به شركت واحدي شـده باشـند، بمنظـور ارتقـاء پايـه پيمان     " با عمل ادغام"سپس اين دو شركت 

توانند از آن تجربيـات كـاري مسـتقل     مربوطه ميرشتهمشروط به مرتبط بودن آن كار با " بعنوان يك شركت واحد"
ارائـه مسـتندات انحـالل شـركتهاي ادغـامي الزامـي        .بعنوان تجربيات كاري واحد استفاده نمايند" قبلي"انجام شده 

.است
ي بمنظور ارتقاء پايه، واضح است كه عالوه بر مبلغ ريالي، احراز اينكـه  در رابطه با ارايه قراردادهاي پيمانكار-۶-۷

  .باشد مورد نظر مرتبط باشد نيز حائز اهميت ميرشتهنوع كار بايد با 

هـاي  هـا و ايسـتگاه  خانـه  طبق نظريه ارايه شده از سوي وزارت نيرو، كارهاي تأسيسات و تجهيزات تصـفيه -۶-۸
بايسـت بصـورت    كاري شركتهاي پيمانكار به منظور ارتقاء پايه مـي  وچك، در تجربهپمپاژ آب و فاضالب بزرگ و ك

  :نظر قرار گيردزير مد
هاي پمپاژ آب بزرگ، تأسيسات و تجهيزاتي اسـت كـه بـراي دبـي     ها و ايستگاه خانه منظور از تأسيسات و تجهيزات تصفيه·

  .اند ليتر بر ثانيه طراحي شده ۲۰۰بيشتر از 
هاي پمپاژ آب كوچك، تأسيسات و تجهيزاتي است كـه بـراي دبـي    ها و ايستگاه خانه ات و تجهيزات تصفيهمنظور از تأسيس·

  .اند ليتر بر ثانيه طراحي شده ۲۰۰كمتر يا مساوي
هاي پمپاژ فاضالب بزرگ، تأسيسات و تجهيزاتـي اسـت كـه بـراي     ها و ايستگاه خانه منظور از تأسيسات و تجهيزات تصفيه·

  .اند ليتر بر ثانيه طراحي شده ۱۵۰دبي بيشتر از 
هاي پمپاژ فاضالب كوچك، تأسيسات و تجهيزاتي است كـه بـراي   ها و ايستگاه خانه منظور از تأسيسات و تجهيزات تصفيه·

  .اند ليتر بر ثانيه طراحي شده ۱۵۰دبي كمتر يا مساوي
  
در مـورد قراردادهـايي كـه     .شـود براي يك شركت پيمانكاري محاسبه مي فقط و فقطامتياز هر قرارداد،  -۶-۹

بخشي از آن بصورت دست دوم به پيمانكاران ديگر ارجاع شود، امتياز قرارداد متناسب با حجم كـار انجـام شـده بـر     
  .شوددوم تقسيم ميكه ارائه ميگردد، بين پيمانكار اول و)۲-۷بند (اساس مستنداتي

عقـد   تـوان بـا اسـتفاده از متوسـط نـرخ ارز سـال       ميدر محاسبه قراردادهاي خارجي در سالهاي مختلف -۶-۱۰
  .محاسبه نمود ، ارزش ريالي اين قراردادها را بدون تعديل ديگرقرارداد
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بعنـوان مثـال اگـر     .تفكيـك قـرارداد الزم نيسـت   . براي درخواستهايي كه فقط مربوط به يك رشته است-۶-۱۱
ميتوان كـل مبلـغ قـرارداد را     ،را از قرارداد جدا نموددرخواست فقط رشته ساختمان باشد الزم نيست سهم تاسيسات 

 کـرده هم درخواست ، رشته تاسيسات را اما اگر عالوه بر درخواست رشته ساختمان. کردبعنوان كار ساختماني قبول 
ك قـرارداد بـر   يـ يبـرا تفكيك سهم هر رشـته  .سهم تاسيسات را بايد جدا كرد ،ساختماني قراردادکل مبلغاز  ،بود

  .انجام مي پذيرد، آخرين صورت وضعيت تاييد شده توسط كارفرمااساس 

بايـد مبلـغ خريـد     ،كل پيمان باشدمبلغ  % ۶۷براي قراردادهايي كه سهم خريد تجهيزات در آن بيشتر از -۶-۱۲
ضـريب  (دسـتمزدي   صورتكار انجام شده به مانده بعنوان يکل پيمان كسر شود و سپس مبلغ باقتجهيزات از مبلغ 

.محاسبه شود) ۳
گاز از اين بنـد   گيريهاندازهاي هاي تقليل فشار گاز و ايستگاهقراردادهاي مربوط به ارتباطات و ايستگاه :)١(تبصره

  :شودمستثني است و در ذيل گواهينامه اين شركتها متن زير درج مي
  ". ميباشد...) ذيليكي از چهار موضوع ( ... اين شركت در زمينه رشته ارتباطات ... پايه " ).الف

)با سيم(خطوط انتقال مخابراتي 
)با سيم(نصب تجهيزات مخابراتي

)ماكرويو( نصب تجهيزات خطوط مخابرات 
)ماهواره( نصب تجهيزات خطوط مخابرات 

 يهـا  هاي تقليل فشـار گـاز و ايسـتگاه   اين شركت در زمينه ايستگاهو تجهيزات  رشته تاسيسات... پايه ). "ب
  ".ري گاز ميباشدگياندازه
  .رشته اتوماسيون صنعتي از اين بند مستثني استن زيرقراردادهاي مربوط به رشته صنعت و معد): ٢(تبصره

  
:كار شاخص رشته نيرو-۶-۱۳

: رشته توليد نيروزير
.شركت بايد قرارداد انجام كار در يكي از بخشهاي اصلي نيروگاه را داشته باشد-

:نيروو توزيع انتقالها، پستزيررشته 
هاي نيرو اندازي پستنصب و راه ،قرارداد انجام كار انتقال نيرو-

و يـا   داشتن كار شـاخص در خطـوط انتقـال نيـرو     ؛رشتهزيردر اين نيرو  ۱شرط الزم براي اخذ پايه ·
.استو باالتر  كيلو ولت  ۲۳۰اندازي پستنصب و راه

و يـا  ته داشتن كار شـاخص در خطـوط انتقـال نيـرو     زيررشدر اين  نيرو  ۲شرط الزم براي اخذ پايه ·
  .و باالتر استكيلو ولت  ۱۳۲اندازي پستنصب و راه

موضوع كارهاي حفاري و ساخت تونل متروي شهري بعنوان كار شـاخص در رشـته راه و ترابـري قابـل     -۶-۱۴
  .باشد قبول مي
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" ج"ت نيرو دريافت داشته اند از مصاديق بند پروانه حفاري از وزار ۱۳۸۱شركتهاي پيمانكاري كه در سال -۶-۱۵
  .باشندنامه تشخيص صالحيت پيمانكاران ميآيين )۱۲(ماده 

بعنـوان كـار شـاخص    "صـرفا ) تلكيلو و ۴۰۰تا  ۲۳۰نظير پست(موضوع كار ساختماني پست انتقال برق -۶-۱۶
  . رشته ساختمان قابل قبول است ۳پايه 

  .قابل قبول است ۲بعنوان كار شاخص پايه  SFX compactاجراي كار ساختمان پست  :تبصره
  
و حـداقل  ۲، بعنوان كار شـاخص پايـه   مسكوني با سازه حداقل پنج طبقهمسكوني موضوع كار ساختمان-۶-۱۷

  . رشته ساختمان و ابنيه قابل قبول است۱هشت طبقه مسكوني، بعنوان كار شاخص پايه 
  
بعنوان مثـال سـاخت تعـداد    (كار اجرايي يكسان نبايد حاصل شده باشدكار شاخص از تكرار تعداد زيادي -۶-۱۸

  ...).زيادي واحد مسكوني يك يا دوطبقه در يك قرارداد، تعداد زيادي ايستگاه گاز در يك قرارداد و 
  
هـا و  روپيـاده (ريزي، ديواركشي، احـداث سـكوي حمـل، جـدول گـذاري     برداري، خاك خاك قراردادهاي-۶-۱۹

هـاي  بعنوان كار شاخص در رشـته ، مانكاري ساختنازكسازي، احداث پاركها، روها، محوطهپوش پياده، كف)هاجاده
قـرارداد سـاختماني، راه و ترابـري و    (اما اگر اين فعاليتها بخشي از قرارداد كار شاخص . شودپيمانكاري محاسبه نمي

  .لغ پيمان بعنوان كار شاخص قابل قبول استكل پيمان باشد، كل مبمبلغ درصد  ۴۰باشد و سهم آن كمتر از ...) 

سال اخير است و روند اجراي پيمـان و سـال    ۱۵شروع پيمان قبل از عقد و در مورد قراردادهايي كه سال -۶-۲۰
سـال اخيـر محاسـبه     ۱۵سال اخير قرار دارد، بايد سهم مبلغ كاركرد پيمان در دوره زماني  ۱۵خاتمه پيمان در دوره 

سال اخير امتياز محاسـبه   ۱۵و بر مبناي سال شروع ابتداي ) سال اخير به كل زمان پيمان ۱۵زماني به نسبت دوره (
  . شود

امـا در  . توانـد منظـور گـردد    ترابري  بعنوان كار شاخص مـي در رشته راه وروكش آسفالتتجربه كاري -۶-۲۱
"آسـفالت روكـش  موضـوع  "در خصـوص  "صـرفا  شركتاين كه  شود توضيح داده مي گواهينامه اين نوع پيمانكاران

  .است رشته راه وترابري ۳و يا ۲و يا  ۱داراي پايه 

نامه، ضـروري اسـت    براي محاسبه كار شاخص عالوه بر محاسبه و امتيازدهي تجربه كاري به روش آيين-۶-۲۲
بعنوان . (ودمحاسبه و با جدول چك ش) بر مبناي نصاب معامالت كوچك(كار شاخص بر اساس ضريب تعديل ذيل 

ميليون ريـال عملكـرد، در    ۳۰۰۰۰با مبلغ  ۱۳۸۵و سال خاتمه  ۱۳۸۳مثال پيماني در رشته نفت و گاز با سال شروع 
و ضـريب تعـديل سـال     ) ۴.۴(۱۳۸۳ميـانگين ضـريب تعـديل سـال      : شـود مـي  محاسـبه بصورت زير  ۱۳۹۲سال 
حاصل ضرب اين عدد در رقم دريافتي پيمـان  . ميشود ۳.۸۷، معادل )۳.۴(۱۳۸۵و ضريب تعديل سال ) ۳.۸(۱۳۸۴

با مراجعه به جدول حداقل مبلغ كاركرد شرط احراز، اين پيمان فقـط بعنـوان   . ميليون ريال مي شود ۱۱۶۱۰۰معادل 
  .قابل قبول است ۳كار شاخص پايه 
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ه  ۴۹۲۱۸ت /۸۲۸۰۳مصوبه شماره  ۱۳۹۲ضريب تعديل براساس حد نصاب معامالت سال 
باشد به شرح ذيل قابل اجرا مي۰۹/۰۴/۱۳۹۲مورخ

1392ضریب تعدیل کار شاخص پیمانکاران پایه سال

137710.1
13788.4
13797.4
13806.7
13815.7
13825.0
13834.4
13843.8
13853.4
13863.0
13872.5
13882.0
13891.8
13901.6
13911.3
13921.0

شاخص کنترل کار
رشته پیمانکاريردیف

)میلیون ریال(حداقل مبلغ کارکرد شرط احراز     
4پایه1/3، 3پایه 3پایه1/2، 2پایه 2پایه1/3، 1پایه 

                    نفت وگاز    1
200,200

               
150,480

                    
50,160

133,467100,32033,440ابنیه و ساختمان2

200,200150,48050,160آب    3

200,200150,48050,160ي راه وترابر4

200,200150,48050,160صنعت ومعدن 5

200,200150,48050,160نیرو    6

93,42770,22423,408تاسیسات وتجهیزات7

53,38740,12813,376کاوشهاي زمینی8

93,42770,22423,408ارتباطات9

53,38740,12813,376کشاورزي10

53,38740,12813,376مرمت وآثارباستانی11
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در امتيـاز  . شـده باشـد  ) ۴۶مـاده  (پيمان، پيمانكار توسط كارفرما خلع يـد   يقراردادهايي كه در روند اجرا-۶-۲۳
. تجربه كاري شركت قابل محاسبه نيست

در صورتيكه اقدام به . بل داراي تجربيات كاري با گواهينامه پيمانكار حقيقي باشندافرادي كه در سنوات ق-۶-۲۴
درصد سهام باشد، تجربيات كـاري ايـن    ۲۰تاسيس شركت سهامي خاص نمايند و اين فرد در شركت داراي حداقل 

تغييـر و   بـا  . است فرد در دوره گواهينامه پيمانكار حقيقي براي يك بار بعنوان تجربيات كاري شركت قابل محاسبه
.يا جابجايي اين فرد به شركت ديگري اين سوابق قابل انتقال نيست

 ۳لذا مشـمول ضـريب    ،گرددكارهاي پيمانكاري بدون مصالح محسوب نمي ءكارهاي مديريت پيمان جز-۶-۲۵
.شودنامه تشخيص صالحيت پيمانكاران نميآيين )۱۳(تبصره ماده 

، باشـد مـي قـرارداد  ي سهام آنهـا مربـوط بـه كارفرمـا    % ۵۰از يمانكاراني كه بيشدر مورد تجربه كاري پ-۶-۲۶
.شودعمل ميساب بيمه تاييديه اين گونه قراردادها مشابه قراردادهاي دسته دوم بر اساس مفاصا ح

هـاي تاسيسـات و   در زمينـه راهبـري، نگهـداري و تعميـر رشـته      قـرارداد يك سـال  كاركرد% ٢٠حداكثر -۶-۲۷
قابـل   ي شركت متقاضـي بعنوان تجربه كاري پيمانكار ،ات، نفت و گاز، آب، صنعت و معدن، نيرو و ارتباطاتتجهيز

  .  قبول است
هاي عمراني بعنـوان تجربـه كـاري قابـل     رت كارگاهي و يا عاليه در پروژهنظاها در  تجربه كاري شركت -۶-۲۸

  .گرددقبول پيمانكاري محسوب نمي
  .رشته صنعت و معدن قابل قبول است ۳بعنوان كار شاخص پايه "اي صنعتي صرفاهموضوع كار سازه -۶-۲۹
بـيش از   در مفاصـا حسـاب بيمـه آن    شود كهقراردادي دستمزدي محسوب و ثبت مي ،در سامانه ساجات-۶-۳۰

 ۳در اين موارد كارشناس سهم دستمزدي از كل پيمان را با ضـريب  . باشد% ۱۵پرداخت حق بيمه آن به ماخذ % ۵۰
بـا  % ۷۰بعنوان مثـال در قـراردادي كـه     . محاسبه و درصد كارشناسي را ثبت و تاييد مينمايد ۱و مابقي را با ضريب 

.نمايـد پيمـان را ثبـت و تاييـد مـي    مبلـغ کـارکرد   % ۸۰كارشـناس  ، % ۷پرداخت شده و مابقي با ماخـذ  % ۱۵ماخذ 
}۸۰)=%۱۰۰*%۳)/(۷۰*%۳+۳۰*%۱({.  
درج قراردادهايي كه بيش از  ،از تاييد صالحيت پرونده هر شركت در سامانه ساجات با توجه به اينكه پس-۶-۳۱
ن يـ ت ايـ ضـمن رعا هـا  شـركت  ليـه لذا ضروري اسـت ك  ،ماه از تاريخ انعقاد آنها گذشته باشد، امكان پذير نيست ۳

گواهينامـه صـالحيت    كه قبال ۵شركتهاي متقاضي پايه  از اينرو. قراردادهاي خود را در سيستم درج نمايندموضوع، 
در غير اينصـورت بـا ضـوابط     ،پرونده شركت داشته باشندبايست تجربه كاري تاييد شده در مي ،اندداشته يپيمانكار
    .خواهند شدكه براي اولين بار متقاضي تشخيص صالحيت هستند، بررسي  يهايشركت

  

  :تجربه کاريمستندات .7
در تجربه كاري شركتهاي پيمانكـاري اخـذ شـود   " قابل محاسبه"دهاي مستنداتي كه بايد در رابطه با قراردا-۷-۱
):هاي ضروري آنو پيوست ابالغ قرارداد، عالوه بر متن قرارداد(

ه با دستگاههاي دولتي منعقد و خاتمه يافته است، ارائه برابر اصـل مفاصـا حسـاب    کدر مورد قراردادهايي ·
ساب دستگاه حدستگاه اجرايي و يا ذي يولتي و يا باالترين مقام كارفرمايمدير عامل شركت د(كارفرما هبيمه و يا تاييدي
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نامه عمراني با معاونت را امضا كرده باشد و يا مجري طرحي كه كپي تفـويض مـاده   كه موافقتاجرايي و يا مجري طرحي
.).قانون محاسبات عمومي را داشته باشد ۵۳

منعقد و در حال اجرا است، ارائه برابر اصل آخـرين صـورت   هاي دولتي در مورد قراردادهايي كه با دستگاه·
مدير عامل شركت دولتي و يا باالترين مقام كارفرمايي دستگاه اجرايي و يا ذيحساب دسـتگاه  (كارفرما هوضعيت تاييدي

ض مـاده  نامه عمراني با معاونت را امضا كرده باشد و يا مجري طرحي كه كپي تفـوي كه موافقتاجرايي و يا مجري طرحي
.).قانون محاسبات عمومي را داشته باشد ۵۳

و يـا سـازمان امـور     اي غيردولتي منعقد و در حال اجرا است، از بيمـه در مورد قراردادهايي كه با دستگاهه·
. استعالم گردد مالياتي 

اصا حساب هاي غيردولتي منعقد و خاتمه يافته است، ارائه برابر اصل مفدر مورد قراردادهايي كه با دستگاه·
.بيمه

نـام كارفرمـا و نـام پيمانكـار،     : بديهي است در تمامي مستندات ذكر شده، بايد چارچوب و محتـواي قـرارداد اعـم از   
  .، مشخص شده باشداوليه پيمان و مدت پيمان موضوع كار و شماره و تاريخ قرارداد، مبلغ

در تجربـه كـاري شـركتهاي    " محاسـبه  قابـل "دسـت دوم مستنداتي كه بايد در رابطـه بـا قراردادهـاي     -۷-۲
):و پيوستهاي ضروري آن ابالغ قرارداد ،عالوه بر متن قرارداد(پيمانكاري اخذ شود

و نامـه تاييديـه كارفرمـاي    در مورد قراردادهايي كه خاتمه يافته است، ارائه برابر اصل مفاصا حساب بيمه ·
اصلي 

و نامه تاييديه كارفرماي اصلي  م از بيمهاستعالدر مورد قراردادهايي كه در حال اجرا است، ·

نـام كارفرمـا و نـام پيمانكـار،     : بديهي است در تمامي مستندات ذكر شده، بايد چارچوب و محتـواي قـرارداد اعـم از   
  .اوليه پيمان و مدت پيمان، مشخص شده باشد موضوع كار و شماره و تاريخ قرارداد، مبلغ

، مقرر شد بگونه زير عمـل  )و مشاوران(خارجي در تجربه كاري پيمانكاران  درخصوص پذيرفتن قراردادهاي -۷-۳
.شود

تمام صفحات قرارداد بايد به تأييد سفارت ايران در كشور هدف و معاونت كنسولي : ارايه تأييديه قرارداد·
واردي هاي معاونت نظارت راهبردي در م ارايه مدارك مربوط به تأييديه. (وزارت امور خارجه رسيده باشد

  )انجام شده باشد، مفيد خواهد بود ۱۹كه كار خارجي با روال صادرات خدمات فني مهندسي و كميته ماده 
  :ارايه يكي از مستندات مالي زير·

پرداختي مربوط به قرارداد و اسناد ماليات پرداختي در كشور هدف كه به تأييد سفارت ايران دركشور  اصل بيمه -ب
ارت امورخارجه رسيده باشد بعالوه اظهارنامه مالياتي و بـرگ تشـخيص قطعـي كـه بـه      هدف و معاونت كنسولي وز

  .تأييد شعبه مالياتي ايران رسيده و مؤيد و منعكس كننده قرارداد خارجي مورد ادعا باشد
يـا سـاير    LCهـا از كارفرمـا بصـورت     الزحمـه  ها و حـق  مدارك بانكي معتبر مبني بر دريافت صورت وضعيت -الف

اين مدارك بايستي از سوي بانكهاي داخلي يا سفارت ايران در كشور هدف و معاونت كنسـولي وزارت امـور    .روشها
  )مهر برجسته.(خارجه مورد تأييد قرار گرفته باشد

بندي امنيتي، ضرورتي بـراي قـراردادن مسـتندات آنهـا در سـايت سـاجات       در مورد قراردادهاي داراي طبقه -۷-۴
اير موارد اين قراردادها بـا ارائـه مـتن اصـلي در حضـور نماينـده قـانوني شـركت، توسـط          نبوده و پس از بررسي س

  .ردندگ يارزيابي و صورتجلسه م) اون دفتريا مع(كارشناس پرونده و رئيس گروه
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  :صدور گواهینامه.8
ـ  مـي صـرفا رشته  انجام داده باشد، نكار، كار شاخص خود را در يك زيرصورتيكه شركت پيما در-۸-۱ د در آن توان

در ذيـل  لـذا   .کنـد  تر  فعاليـت هاي  پايين هاي آن رشته با پايهتواند در ساير زيررشته اما مي. فعاليت نمايدزيررشته 
:گردديمدرج ) http://sajar.mporg.ir(ت ساجار يدر سارشته ميباشند متن زير زير هايي كه دارايگواهينامه

. "تر فعاليت كند هاي پايين با پايه ٠٠٠٠هاي ديگر رشته  اين شركت مجاز است در زيررشته"
هـاي   ها صرفاً در حد پايه با توجه به لزوم انجام كار شاخص در هر زيررشته، تشخيص صالحيت در زيررشته: توضيح

دارند بـراي كـل   ن رشتههاي قبلي كه زير مهگواهينا). رندزير رشته ندا ۵و  ۴هاي  پايه(باشد  پذير مي امكان ۳و  ۲و  ۱
  .اعتبار دارد) ها رشتهتمام زير(آن رشته 

اصلي آن شركت در زمينه رشـته   يها فعاليت وراه و ترابري در صورتيكه تجربه كاري يك شركت در رشته-۸-۲
.گردديمقيد ) http://sajar.mporg.ir(ساجارت يدر سااين موضوع در گواهينامه آن شركت  ،ديگري باشد

."است...... هاي مربوط به رشته  اين شركت در زمينه فعاليت راه و ترابري رشته... پايه "
 ٢باشد و بخاطر حجم كار شـرايط پايـه   هاي نفت و گاز ميهاي دسترسي پروژه بعنوان مثال اگر تجربه كاري يك شركت در زمينه راه

  .شوديمدرج آن شرکت جمله زير در گواهينامه . دينماترابري را اخذ  راه و
  .مربوط به رشته نفت وگاز است هايفعاليتاين شركت در زمينه  راه و ترابري رشته ٢پايه "

 تعداد كار مجاز آنها بـدون تغييـر  به . شركتهايي كه صرفا تجربه كاري در تجهيزات هيدرومكانيك سد دارند-۸-۳
بعنـوان نمونـه   ( عالوه بر درج تعداد كار مجـاز   در اين گونه موارد. شودكار اضافه مي ۳لغ ظرفيت ريالي سقف مب در

بـراي اطـالع   ت سـاجار  يدر سـا در گواهينامـه شـركت    )كارمجـاز   ۶تعداد  و تجهيزات رشته تاسيسات ۳براي پايه 
.كارفرمايان جمله زير درج ميگردد

ـدرو مكان" ـزات هـي ـاع كــار تجهـي ـك ســد ، در ارجـ ـت ـي ـن شــركت در ســايت معاوـن ـه تعــداد كــار آزاد اـي ـب
)http://sajar.mporg.ir(  كار آزاد اضافه شود ۳تعداد".  

رشته ساختمان و ابنيه و رشته تاسيسات و تجهيزات و رشـته مرمـت آثـار     ۵اعطاي همزمان سه پايه " صرفا-۸-۴
.شدباستاني مجاز ميبا

هاي تاسيسات و تجهيـزات،  رشتههاي راهبري، نگهداري و تعمير اگر كار شاخص  شركتي در زمينه فعاليت -۸-۵
در  شـده باشـد،  ۳و۲و۱نحـو موفـق بـه اخـذ پايـه       نيبه اوباشد نفت و گاز، آب، صنعت و معدن، نيرو و  ارتباطات 

.متن زير درج ميشودت ساجار يدر ساگواهينامه آنها 
  ."است اتاين شركت صرفا در زمينه فعاليتهاي مربوط به  تعمير... رشته . ..پايه"

:د و خروج افراد در سامانه ساجات نحوه ورو.9
» صدور گواهينامه«هايي كه درخواست ورود و خروج نفر دارند، اگر پرونده ساجات آنها در وضعيت  شركت

هاي صادره از سامانه  در بخش گواهينامه )http://sajar.mporg.ir(ساجار  باشد، به عبارتي نام شركت در سايت
  .توانند با ثبت درخواست جديد نسبت به خروج نفر و جايگزيني فرد جديد اقدام نمايند ساجات ديده شود، مي

ه منجر به صدور در گام اول با زدن درخواست جديد، يك نسخه از اطالعات پرونده الكترونيكي شركت ك
در اين پرونده امكان ويرايش . اختيار متقاضي قرار ميگيردگواهينامه براي شركت شده است به صورت كامل در
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تواند فرد مورد نظر را از بخش سهامداران، اعضاي هيأت  لذا شرکت متقاضي مي. اطالعات توسط شرکت وجود دارد
ز رساني اطالعات، شركت متقاضي بعد از برو. ن را معرفي نمايندآور حذف و فرد جايگزي مديره و يا افراد امتياز

معاونت و يا (مالياتي را نيز تکميل کرده و درخواستش را براي مرجع تشخيص صالحيتصفحه اظهارنامه 
اطالعات پرونده الكترونيكي در درخواست جديد، کپي آخرين اطالعات شركت است که . كند ارسال مي) استانداري

تشخيص دور گواهينامه ساجات شده است، به جز اطالعات مربوط به آخرين اظهارنامه مالياتي منجر به ص
پرونده (در اين صورت فقط تغييرات ايجاد شده در تقاضا . که در هر درخواست بايد مجدد تکميل شودصالحيت

اس تأييد شده است، گيرد و مواردي که قبالً توسط کارشن مورد بررسي قرار مي) جديد نسبت به پرونده قبلي
  .ماند بصورت تأييد شده باقي مي

» صدور گواهينامه«ها، وقتي تقاضاي دوم شركت در وضعيت  تأييد توسط كنترل كنندهمراحل  يطپس از 
توانند اين فرد را با زدن دكمه جستجو،  هاي ديگر مي شود و شركت قرار گرفت فرد حذف شده خود به خود آزاد مي

  .نمايند فراخواني و استفاده
توانند به همين  رشته پيمانکاري دارند نيز مي يا افزودن هايي هم كه درخواست ارتقا و بديهي است شركت

توانند در صفحه ثبت تقاضاي دوم اعمال نموده و  خواهند مي با اين تفاوت كه هر تغييري كه مي. منوال عمل نمايند
در اين حالت نيز موارد تأييد شده پرونده . ي ارسال نمايندهاي مربوط، پرونده را براي بررس بعد از تكميل قسمت

ماند و فقط موارد جديد و تغيير داده شده  قبلي به شرط عدم تغيير توسط متقاضي بصورت تأييد شده باقي مي
  . شود بصورت بررسي نشده ظاهر مي

" در حال تكميل" وضعيت آن اما شركتهايي كه پرونده آنها براي اولين بار در سامانه ساجات ثبت شده است و 
شركتهاي در اين حالت . است، راسا بايد وارد پرونده شده و فرد مورد نظر را حذف كنند" در حال رفع نقص" يا 

لذا در اين حالت . ديگر ميتوانند پس از اطمينان از خروج فرد، از طريق جستجو فرد مورد نظر را انتخاب نمايند
  .فرد نيست نيازي به طي مراحل تاييد خروج

مديرههياتمديرعامل،(امتيازآوراناطالعاتوشرکتسهاموارکاندرتغييرهرگونه«
  ».و ارسال شودثبتساجاتسامانهماه درسهمدتظرفحداکثربايد،)امتيازآورکارکنانو

  
انه ساجات که قبل از سام ييها شرکت يبرا... ت و ير ظرفيياعمال هرگونه ورود و خروج، تغ يضمنا برا

  .ل پرونده و ارسال در سامانه ساجات استينام، تکم اند، منوط به ثبت نامه گرفتهيگواه
  

  ):پس از صدور گواهینامه(شرکت کنترل ظرفیت و یا آزاد کردن ظرفیت اشغال شده.10
به اين معني که . گيرد ها صورت مي در سامانه ساجات، کنترل ظرفيت بر اساس خود اظهاري و اعالم شرکت

صدور اند و پرونده آنها در وضعيت  هايي که گواهينامه صالحيت از طريق سامانه ساجات دريافت کرده رکتش
موظفند نسبت به وارد نمودن اطالعات قراردادهاي جديد و نيز تکميل اطالعات قراردادهاي در  ،است گواهينامه

روش زير اقدام به درج اطالعات  در صورتيکه که شرکت بر اساس. دست اجراي خود بشرح زير اقدام نمايند
قراردادهاي جديد و در دست اجراي خود در مهلت تعيين شده ننمايد، امکان استفاده از امتياز اين قراردادها را براي 

  .هميشه از دست خواهد داد
پس از انعقاد قرارداد به سايت  ماه ۳حداکثر ظرف در مورد قراردادهاي جديد، شرکت موظف است، ·

.ده و در پرونده الکترونيکي خود، مشخصات و اطالعات قرارداد جديد خود را وارد نمايدمراجعه کر
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اي طراحي شده است که امکان وارد نمودن قرارداد جديد در حالتي که پرونده  سامانه ساجات بگونه
مراجعه توانند بسادگي به پرونده خود  ها مي لذا شرکت. نامه باشد نيز فراهم استدر وضعيت صدور گواهي

در اين حالت نيازي به درخواست جديد . کاري اطالعات قرارداد جديد را وارد نمايند و در بخش تجربه
  .پرونده نيست و مستقيما بر روي پرونده اوليه قابل اعمال است

ها بمنظور آزاد سازي ظرفيت کاري خود موظفند،  در مورد قراردادهاي در دست اجرا و معلق، شرکت·
کاري و در قسمت  د مالي خود را پس از دريافت صورت وضعيت جديد در بخش تجربهاطالعات عملکر

تا از مبلغ ظرفيت كار اشغال . رساني نمايند پروژه هاي انجام شده مبلغ صورت وضعيت و تاريخ آن را بروز
مبلغ اوليه پيمان % ۹۵در صورتيکه مبلغ صورت وضعيت ثبت شده پيمان به . شده شركت كاسته شود

با . تبديل نمايد" گذشته "به " در دست اجرا و يا معلق "تواند وضعيت پيمان  را از حالت  ، شرکت ميبرسد
بعبارت ديگر به تعداد كار آزاد شركت يك كار . اين اقدام از تعداد كار اشغال شده شرکت كاسته ميشود

مبلغ % ۹۵ندازه حداقل درج صورت وضعيت به ا(تبديل وضعيت قرارداد پيش از اين شرايط . اضافه ميشود
توضيح . (ميسر است )۴۸ماده("خاتمه يافته"به وضعيت " در دست اجرا و يا معلق"فقط از حالت )  پيمان
يابد،  )۴۸ماده(مبلغ اوليه، خاتمه% ۹۵در صورتيکه قرارداد بدالئلي پيش از موعد مقرر و رسيدن به : اينکه

)۴۸ماده(" خاتمه يافته "، وضعيت قرارداد را به حالتتواند بمنظور آزاد سازي ظرفيت كاري خود شرکت مي
.ر دهدتغيي

در هر دو صورت پس از تغيير وضعيت قرارداد، امکان اصالح و تغيير در اطالعات وارد شده از شرکت سلب 
  . گردد مي

در  .خواهد شدو بررسي مستندات اطالعات وارد شده در تشخيص صالحيت دوره بعد، از متقاضي دريافت 
  .ت مغايرت مستندات با اطالعات وارد شده در پرونده شركت، امتياز آن قرارداد براي شركت لحاظ نخواهد شدصور

  
  :نحوه پیگیري پرونده.11

امكانات ايجاد شده در سامانه جامع ساجات براي حضور لحظه به با توجه  در راستاي تكريم ارباب رجوع و    
رونده،  حضور نماينده شركت در محل تشخيص صالحيت لحظه نماينده شركت متقاضي در روند بررسي پ

  .شركت دعوت بعمل خواهد آمد مدير عامل و يا يكي از اعضاي هيات مديرهدر موارد ضروري از . ضرورت ندارد
  

  :مستندات الصاقی در پیوستهاي پرونده.12
ن امضاء مجاز و امضاي صاحباشرکت كليه مستندات الصاقي پرونده در سيستم ساجات بايد داراي مهر 

  .باشند" كپي برابر اصل است" شركت و جمله
  : مستندات پيوستهاي شركتـ  ١-١٢

، تصوير آخرين اظهارنامه ثبتي، )تمام صفحات(تصوير آخرين اساسنامه ·
و  )سال اخيـر  ۱۵حداقل (هاي رسمي تغييرات تاكنون  تصوير روزنامه رسمي آگهي تأسيس و تمامي روزنامه·

ي مرتبط،يا تصوير نامه ثبت
تصوير صورتجلسه آخرين مجمع عمومي بيانگر صددرصد سهام، ·
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هـاي   اظهارنامه مالياتي و صـورت   ۷۶تصوير اظهارنامه مالياتي سال منتهي به بررسي پرونده و فرم روكش ·
.مالي حسابرسي شده با مهر حسابداران رسمي

،تصوير گواهينامه هاي تشخيص صالحيت شده قبلي·
  

  : يوستهاي پرسنلمستندات پـ  ٢-١٢
تصوير پشت و روي كارت ملي،·
،)اگر توضيحات داشت صفحه توضيحات(تصوير شناسنامه  ·
تصوير مدرك تحصيلي، ·
،سوابق بيمه اي فرد تصوير  ·
،)پايان خدمت و يا معافيت(و باالتر  ۱۳۳۸سال  متولدينتصوير كارت وضعيت خدمت در مورد افراد ذكور ·
.ئ فردعكس، نمونه امضا ·

  
  :مستندات پيوستهاي قراردادها ـ  ٣-١٢

تصوير ابالغ قرارداد، ·
تصوير قرارداد يا موافقتنامه،·
ها حسب مورد،  تصوير الحاقيه ·
تصوير متمم حسب مورد،·
حسب مورد،% ۲۵تصوير افزايش سقف  ·
،رين صورت وضعيت با تاييد كارفرماتصوير آخ·
تصوير مفاصا حساب بيمه حسب مورد، ·
و يا صورت وضعيت تفكيكي تاييد شده هاي پيمانكاري هر قرارداد توسط كارفرما  يه تفكيك رشتهنامه تأييد ·

حسب مورد،
هـاي حـق     ماه اخير به تفكيك كارگـاه شـامل فـيش    ۳۶پرداختي قراردادها طي  ها حق بيمه تصوير گواهي ·

ش موضوعي پرداخـت حـق   و يا اصل گزار(ها و جدول محاسبه به تفكيك ماه، سال و مبالغ پرداختـي   بيمه
.ال اخير فعال بوده اندسدر مورد قراردادهايي كه در سه .)ها از شعب تأمين اجتماعي مربوطه بيمه پيمان

ضروري است مدارك فيزيكـي پرونـده    ساجات، پرونده الكترونيكي پيمانكاري آن شركت در سامانه شدن نهايي  پس از
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئـيس جمهـور و يـا    (صالحيت محل تشخيص به  )در زونكن آبي رنگ(آن شركت 

  . ارسال گردد )دفاتر فني استانداريها
  مستندات الصاقي به انضمام ارسال  ١٠٠ـ چاپ و امضاء فرم  ١
  مستندات الصاقي به انضمام ارسال  ۲۰۰ـ چاپ و امضاء فرم ٢
  لصاقي مستندات ابه انضمام ارسال  ۳۰۰ـ چاپ و امضاء فرم ٣
  مستندات الصاقي به انضمام ارسال ۴۰۰ـ چاپ و امضاء فرم ٤
  مستندات الصاقي به انضمام ارسال ۵۰۰ـ چاپ و امضاء فرم ٥
  .تعهدنامه ۶۰۰ـ چاپ و امضاي فرم  ۶
  .ـ عودت اصل گواهينامه صالحيت قبلي ۷

.شده است برسد تک افرادي که اسم آنها در آن قيد بايد به امضاي تک ۲۰۰توجه فرماييد فرم 


