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  و سهامداران مسائل مرتبط با ماهیت حقوقی شرکتها- 1

، تمـامی  29/1/88هــ مـورخ   39271ت/16169نامه مصوب هیأت وزیران به شـماره   با توجه به اینکه آیین .١-١

اشخاص حقوقی را موظف به دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی نموده اسـت، بنـابراین تمـامی اشـخاص     

.بایست داراي شناسه ملی مذکور باشند می مشاورهقی متقاضی دریافت گواهینامه صالحیت حقو

مشخص شود که یکـی از سـهامداران   ) یا پیمانکار(نانچه در فرآیند تشخیص صالحیت یک شرکت مشاور چ.٢-١

، در شـرکت  "سـهام مـی باشـد   % 33سـهام یـا بیشـتر از    % 33کـه داراي  "حقیقی یـا حقـوقی آن شـرکت    

هیـأت مـدیره مشـترك بـا آن     باشـد و یـا اینکـه داراي    نیز داراي همین وضعیت  )اور و پیمانکارمش(دیگري

  .نمایش داده میشود) www.sajar.mporg.ir(در سیستم ساجاراین موضوع باشد، شرکت  

درصـد سـهام آن شـرکت بـا نـام بـوده و مشخصـات         51بمنظور تعیین نوع شرکت مشاور، بایـد حـداقل    .٣-١

.رائه شودداران اسهام

تشخیص صالحیت سهام ممتاز داشـته باشـد بایـد در گواهینامـه      متقاضیدر شرکت اگر موسسه یا شرکتی.۴-١

:صادره جمله زیر درج گردد

  "در این شرکت سهام ممتاز دارد.........شرکت /موسسه"                                          

اعـم از خصوصـی   (وري است کلیه سهامداران حقوقیهنگام تکمیل بخش سهامداري در سیستم ساجات ضر.۵-١

:معرفی گردند) و غیر خصوصی

سهامداران حقوقی غیرخصوصی از طریق لیستی که در ساجات پیش بینی شده است قابـل  .1-4-1

انتخاب و معرفی هستند

کلیه سهامداران حقوقی خصوصی ملزم به ثبت نام در ساجات میباشـند تـا قابـل شناسـائی     .1-4-2

آنان بعنوان سهامدار حقوقی براي متقاضی فراهم گردد  بوده و امکان معرفی

سهامداران حقوقی خصوصی با شرایط زیر عالوه بر ثبت نام ملزم هستند که پرونده الکترونیکی سـهامداري  .۶-١

:را نیز تکمیل نمایند 

سهامداران حقوقی خصوصی که در هیات مدیره نماینده دارند .1-6.1

سهام دارند بیشترده درصد یا سهامداران حقوقی خصوصی که .1-6.2

درصـد باشـند، ورود اطالعـات سـهامداران      50چنانچه مجموع سهامداران حقـوقی بـیش از   .1-6.3

تعیـین  (تا تعیین نـوع مالکیـت شـرکت   ) درصد 10حتی سهامدارانی با سهام کمتر از (حقوقی 

الزامی است) درصد سهام 50تکلیف بیش از 

تشـکیل پرونـده الکترونیکـی سـهامداري      ثبـت نـام در سـاجات و    ،در خصوص سهامداران حقوقی خـارجی .٧-١

لیکن در پرونده الکترونیکی الصاق تصویر مدرك شناسـایی شـرکت خـارجی در محـل سـایر      .ضروري است

.و نیاز به الصاق مدارك پرسنل افراد خارجی در قسمت پیوست افراد نیستپیوستهاي شرکت کفایت میکند 
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بـوده و یـا   آنهـا زیـاد   ) درصـد سـهم  5سهامداران زیـر  (در مورد شرکتهایی که تعداد سهامداران حقیقی جزء .٨-١

. ، درج اطالعـات سـهامداري کلیـه سـهامداران جـزء ضـرورت نـدارد       قابل شناسایی نباشند ،سهامداران جزء

ن جـزء در سیسـتم درج گـردد و در بخـش     یک نفر از سهامداران بعنوان نماینده سایر سـهامدارا مشخصات 

مسـتندات لیسـت سـهامداران جـزء  در      م سهامداران جزء وارد گردد وتعداد سهام فرد یاد شده، مجموع سها

.پیوست الصاق گردد

سهامداران تشـکیل  % 90حداقل با حضور ، % 5بدلیل عدم حضور سهامدار پایین  کهصورت جلسات مجمع .٩-١

  .باشد و امضاء شود، قابل پذیرش می

  
  

  هیات مدیره و مدیر عاملمرتبط با مسائل- 2

هـاي مشـاور بایـد حـداقل در گـروه       هیأت مدیره و مدیرعامل غیر امتیازآور شـرکت  رشته تحصیلی اعضاي.١-٢

نامـه   آیـین  2مطـابق جـدول شـماره    (هـاي مـورد درخواسـت شـرکت      تخصصی مربوط به یکی از تخصص

هـایی کـه در ترکیـب اعضـاي هیـأت       به استثناء شرکت(بینی شده باشد پیش) حیت مشاورانتشخیص صال

نامـه تشـخیص صـالحیت     آیـین  9د، مایل به استفاده از مفاد تبصره یک بند ب مـاده  مدیره غیرامتیازآور خو

.)مشاوران باشند

    مدرك اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل غیـر امتیـازآور بایسـتی     ،در مورد تخصصهاي مشترك: 1تبصره                  

  تحصیلی مورد قبول تخصصهاي مورد تقاضا باشدهاي از رشته

تشـخیص صـالحیت   دوره قبـل   شـرکتهایی کـه در  اعضـاي هیـات مـدیره    چنانچه در ترکیب :2تبصره  

حضور دارند که مدارك آنها با مفاد این بند تناسب ندارد لیکن با مـدارك عنـوان شـده در      اند، افرادي  شده

 سایر گروهها متناسب است، به شرط استمرار حضور، منعـی بـراي حضـور در هیـات مـدیره      2جدول شماره 

.شرکت متقاضی ندارند

تخصـص مـرتبط بـا مـدرك      در رامدیر عامل حتی در صورت غیر امتیازآور بودن بایستی امتیاز سـرگروهی .٢-٢

داشـتن  نیازي بـه  در این حالت  ولی. کسب نمایدو متناسب با باالترین پایه درخواستی شرکت اش تحصیلی

.شرط سابقه طراحی ندارد

و یـا  (هـاي مشـاور    در تشـخیص صـالحیت شـرکت    ،صیلی افـراد در خصوص موضوع پذیرفتن معافیت تح.٣-٢

، این موضوع صرفاً براي اعضاي هیأت مدیره شـرکت مشـروط بـر اینکـه ایـن افـراد در راسـتاي        )پیمانکار

البتـه در صـورتی   (باشـد   استفاده از این امتیاز، تحصیالت خود را در دوره قانونی مقرر طی نمایند بالمانع می
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ــ ــعیت ف ــرایط و وض ــه ش ــین ک ــه آی ــوط از جمل ــررات مرب ــوابط و مق ــایر ض ـا س ــرکت، ـب ــه رد در ش ــا و  نام ه

).هاي تشخیص صالحیت مغایرتی نداشته باشد دستورالعمل

صرفاً مورد اسـتفاده در تشـخیص   (طبق مقررات وزارت علوم، دوره قانونی مذکور؛ براي مقطع فوق دیپلم  ".۴-٢

سال پـس از شـروع دوره لیسـانس،     5س حداکثر سال، براي مقطع لیسان 5/2حداکثر ) صالحیت پیمانکاري

سـال پـس از    4سال پس از اخذ مدرك لیسانس و براي مقطع دکتـرا   5/2لیسانس حداکثر  براي مقطع فوق

  "لیسانس مقرر شده است اخذ مدرك فوق

مدیر عامل شرکت مشـاور نمیتوانـد مـدیرعامل    تمام وقت است،  اي همشاور هر شرکت از آنجا که مدیرعامل.۵-٢

عضـو   است لیکن مجاز میتواند در شرکت دیگر امتیازآور باشدهمچنین ن.مشاور یا پیمانکار دیگر باشد شرکت

غیر امتیاز آور در هیات مدیره شرکت مشاور یا پیمانکار دیگر باشد

 متیازآور باشـند ولـی  ابعنوان مدیر عامل یا فرد فراد امتیاز آور نمیتوانند در شرکت مشاور یا پیمانکار دیگريا .۶-٢

.درسایر شرکتها فعالیت نمایند میتوانند بعنوان هیات مدیره غیر امتیاز آور

 "مشـمول   و نهادهاي عمـومی غیردولتـی  ) شاغل در دستگاه هاي و شرکتهاي دولتی(کلیه کارکنان دولت.٧-٢

نـد  توان لذا حتی با استفاده از مرخصی بدون حقوق نیز نمـی . باشند می "...قانون منع مداخله کارمندان دولت 

حضـور  . درصـد باشـند   5و سـهامدار بـیش از   در شرکتهاي خصوصی بعنوان مدیرعامل، عضو هیات مدیره 

کارکنان دولتی بعنوان نماینده سهامدار حقوقی دولتی در هیـات مـدیره شـرکتهاي مشـاور و پیمانکـار منـع       

.قانونی ندارد

رکنـان دولـت میباشـند و نمیتواننـد     ، مشمول قانون منـع مداخلـه کا  "در حالت اشتغال"جانبازان با وضعیت .٨-٢

.سهامدار پنج درصد و باالتر و یا عضو هیات مدیره شرکتهاي مشاور خصوصی باشند

بنـد ب   6مدرك حسابداري و حسابرسی از تخصصهاي مرتبط با امور اقتصادي بوده و لـذا بـه اسـتناد جـزء     .٩-٢

.هیات مدیره مجاز میباشدحضور یک فرد با مدرك حسابرسی یا حسابداري در  ،نامه آئین  9ماده 

اعضاي هیات علمی دانشگاههاي دولتی حق حضور در هیات مـدیره و یـا فعالیـت بعنـوان مـدیرعامل را در      .١٠-٢

اي ندارند و میزان حداکثر سهام مجاز آنان نیز بر اساس قانون منع مداخله کارکنان دولـت   شرکتهاي مشاوره

درصد میباشد 5کمتر از 

منعی براي حضور در هیـات مـدیره و یـا     و سایر دانشگاههاي غیر دولتی، آزاداعضاي هیات علمی دانشگاه .١١-٢
لیکن تنهـا در صـورتی میتواننـد بعنـوان فـرد امتیـازآور یـا        . ندارند سهام شرکتهاپنج درصد  مالکیت بیش از

وه مـدیر گـر  الزم به ذکر است کـه  . مدیرعامل فعالیت نمایند که سمت اجرائی در دانشگاه آزاد نداشته باشند
براي اعضاي هیات علمی، سمت اجرایی محسوب نمیشود

 متقاضـی صـالحیت   شـرکت  خـدمت در  مـدیرعامل، مـأمور بـه   پرسنل امتیازآور و یـا  افرادي که به صورت .١٢-٢
کـه نماینـده سـهامدار حقـوقی     هیـأت مـدیره    اعضـاي شوند بایستی حکم مأموریت را ارایه نمایند ولـی   می

.ت ندارندحکم مأموری ارائه نیازي به میباشند
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پیمانکـاري یـا   (متقاضـی تشـخیص صـالحیت    ) خصوصـی (درخصوص نحوه استفاده از افـراد غیـر ایرانـی    .١٣-٢

بعنوان اعضاي هیأت مدیره امتیازآور یا غیرامتیازآور، با توجه به اینکه در حال حاضر این موضوع ) اي مشاوره

نـابراین امکـان اسـتفاده از    بینی نشـده اسـت، ب   پیش) ساجات(در سامانه جامع هوشمند تشخیص صالحیت 

رسـانی   بدیهی است در صورت اتخاذ تصمیمات مقتضی، در زمان خـود اطـالع  . باشد اینگونه افراد میسر نمی

.الزم صورت خواهد گرفت

  

  

شاوره- 3 تیمهاي م ن  تکمیل بود ا  ط ب تب ر ئل م سا   م

لـذا سـایر   حذف گردیـده اسـت    "بصورت مشترك"اي، اولویت سوم  در تشخیص صالحیت خدمات مشاوره.١-٣

. افراد فنی نیز باید تمام وقت باشند

اي  اعضاي هیات علمی در صورت داشتن پستهاي اجرایی در دانشگاهها امکان حضور در شرکتهاي مشـاوره .٢-٣
مدیر گروه براي اعضاي هیـات علمـی، سـمت اجرایـی     الزم به ذکر است که  .بعنوان فرد امتیازآور را ندارند 

محسوب نمیشود
اسـتان دانشـگاه محـل    شرکتهایی مجـاز اسـت کـه در    اد هیات علمی بعنوان فرد امتیازآور در افر استفاده از.٣-٣

.فرد یاد شده به ثبت رسیده باشند خدمت

مربوط به این رشـته جـایگزینی اولویتهـاي بـاال       2در رشته نقشه برداري زمینی بر اساس زیر نویس جدول .۴-٣

بجاي اولویتهاي پائین به دفعات بالمانع است

شرکتهاي متقاضی صالحیت در گروه نفت وگاز بجز  آئین نامه، 3-1زیر نویس جدول شماره  5ورد بند در م.۵-٣

هاي تحصیلی  رشته ، در صورتیکه در بین افراد فنی الزامی تخصص مربوط،افرادي با"اکتشاف و استخراج "

یر افـراد فنـی امتیـازآور ،    ابزار دقیق نداشته باشند، باید یک نفر را بعنوان سا-یا مهندسی برق مهندسی برق 

پـنج سـال   فرد معرفـی شـده بایـد داراي     .هاي تحصیلی فوق الذکر معرفی کنند التحصیل یکی از رشته فارغ

الزم بـه توضـیح   . زیـر نـویس میباشـد    6در بند  اشارهاین فرد، عالوه بر فرد اضافی مورد .مفید باشد سابقه

نامـه اسـتثنا    آئین ) گروه نفت وگاز(2نویس جدول شماره سازي در زیر است با توجه به اینکه تخصص مقاوم

.آن نیز نمیگردد3-1زیرنویس جدول شماره  5شده است، بنابراین مشمول بند

در گـروه نفـت و گـاز، الکترونیـک، بـرق قـدرت،       ) 1ـ   3(در زیرنـویس جـدول   صـرفاً  منظور از رشته برق .۶-٣

  .باشد الکتروتکنیک و کنترل و ابزار دقیق می
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مبنی بـر عـدم تکـرار    )GISتخصص (در گروه نفت وگاز و گروه تخصصهاي مشترك 2ویس جدول زیر ن.٧-٣

رشـته  فقـط  و  رشته یا گرایش به این مفهوم است که رشته تکراري با گرایشـهاي متفـاوت مشـکلی نـدارد    

.تکراري با گرایش همسان ممنوع است

ي شـرکتها  ،در نظام فنی و اجرایـی کشـور  اي هو مشاور شرکتهاي مهندسیفعالیت  تداومبمنظور اطمینان از .٨-٣

و تمـام  حداقل نیمی از افراد امتیازآور خـود را از افـراد غیـر بازنشسـته    موظفند  متقاضی تشخیص صالحیت

 .استفاده از اعضاي هیات علمی و بازنشسته براي باقیمانده افراد امتیازآور بالمانع اسـت . وقت استفاده نمایند

. وري که در شرکت متقاضی بازنشسته شده باشند محدودیتی ندارداستفاده از کارکنان امتیازآ

اند، مدیرعامل یـا   شده یکه بعنوان افراد امتیازآور معرف یو بازنشستگان یعلم هیات يچنانچه اعضا:تبصره

 .شـوند یربازنشسته محسوب میجزء نفرات تمام وقت و غباشند، درصد 5يعضو هیات مدیره یا سهامدار باال

درصد یا بـاالتر، دارا بـودن    5محدودیت اعضاي هیات علمی دانشگاههاي دولتی در دارا بودن سهام نظر به 

 سوابق کـار افـراد امتیـازآور   الزم بذکر است .باشد قابل قبول میدرصد براي آنان  5تا  4سهام در محدوده 

از بازنشستگی نیز سوابق بازنشسته با سنوات کامل فقط در صورتی قابل بررسی خواهد بود که نامبرده پیش 

.مرتبط و قابل قبول داشته باشد

  

  

  سائل مرتبط با امتیاز افراد امتیازآورم- 4
  تحصیالت و رشته تحصیلی افراد امتیاز آور.١-۴

صادره توسط موسسات آموزش عالی با مجوز وزارت علوم ، تحقیقـات   و باالتر مدارك تحصیلی لیسانس.1- 1- 4

و دانشـجویان آنهـا از   ) مهر و یا آرم( وزارت علوم وجود دارد و فنآوري که در مدرك تحصیلی آن تاییدیه

طریق کنکور سراسري وارد این موسسات شده اند و یا  مدرك آنها براي ادامه تحصیل در مقاطع بـاالتر  

قابل قبول است، بعنوان مـدرك قابـل قبـول در تشـخیص     ) سازمان سنجش(از طریق کنکور سراسري 

.است قابل استفاده مشاورانصالحیت 

شـرکت دارنـدگان   نامـه   آئین"تحت عنوان 16/5/1392مورخ  71785/2بر اساس بخشنامه شماره .2- 1- 4

تحصیلی معادل و غیر ، دارندگان  مدارك "مدارك معادل و غیررسمی در آزمونهاي ورودي مقاطع باالتر

:صرفا در دو حالت قابل پذیرش میباشدرسمی 

مدرك تحصیلی، ارائه متن صورت عدم ذکر مجوز دوره در  و در،ارائه مدرك قبولی در آزمون جامع - الف

  نامه تائید دوره از وزارت علوم

ارائه نامه تائیدیه وزارت علوم مبنی بر مجاز بودن حضور در آزمون ورودي مقاطع باالتر- ب
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بعنوان مستد مدرك تحصیلی قابـل قبـول     )مورد تائید وزارت علوم(عام صادره دانشگاهها گواهی موقت.3- 1- 4

است

نامه تشخیص صالحیت مشاوران، رشـته تحصـیلی اقتصـاد     آیین 2در مواردي که در جدول شماره .4-1-4

.استفاده شود ")ها تمام گرایش(اقتصاد "ذکر شده باشد، باید به عنوان  "بدون گرایش"

نامه تشخص صالحیت مشاوران، رشته تحصـیلی مهندسـی    آیین 2در مواردي که در جدول شماره .4-1-5

استفاده شود "عمران –مهندسی عمران"ذکر شده باشد، باید به عنوان  "بدون گرایش"عمران 

نامه تشخیص صالحیت مشاوران، رشته مهندسی مکانیـک   آیین 2در مواردي که در جدول شماره .4-1-6

.در نظر گرفته شود "ها تمام گرایش"ذکر شده باشد، بعنوان مهندسی مکانیک  "بدون گرایش"

نامه تشخیص صالحیت مشاوران، رشته مهندسی کـامپیوتر   ینآی 2در مواردي که در جدول شماره .4-1-7

 -مهندسـی کـامپیوتر  "و  "نرم افزار –مهندسی کامپیوتر "ذکر شده باشد، بعنوان  "بدون گرایش"

.در نظر گرفته شود "سخت افزار

هـاي تحصـیلی    نامـه تشـخیص صـالحیت مشـاوران، رشـته      آیین 2در مواردیکه در جدول شماره .4-1-8

تمـام  "شناسـی  دسـی صـنایع، بـدون گـرایش قیـد شـده باشـد، بعنـوان زمـین         شناسی و مهن زمین

امـا در مـواردي کـه در    . باشـد  قابل اسـتفاده مـی   "ها تمام گرایش"و مهندسی صنایع  "ها گرایش

رشـته تحصـیلی بـا     صـرفاً  نامه در مورد رشته تحصیلی گرایش خاصی ذکر شده باشد، جداول آیین

همان گرایش قابل قبول است

هاي تحصـیلی مهندسـی     نامه تشخیص صالحیت مشاوران رشته آیین 2دي که در جدول در موار.4-1-9

کلیه گرایشات این رشـته هـا قابـل     ،کشاورزي، و مهندسی شیمی بدون گرایش ذکر گردیده است

قبول است

باشد اي قابل استفاده نمی هاي تحصیلی مختلف، در تشخیص صالحیت مشاوره دبیري رشته.4-1-10

با رشته تحصیلی ایرانـی برابـر   "معادل"رگه ارزشیابی وزارت علوم به لفظمدارك خارجی که در ب.4-1-11

.شود، لفظ معادل به معناي برابر بودن است و اشکالی ندارد سازي می

 دو رشـته مدارك قدیمی بدون گرایش نظیر مهندسی مکانیک و برق در کلیـه گرایشـهاي ایـن    .4-1-12

  ) لویت مستقلی تعریف نشده باشدبشرطی که براي مدارك بدون گرایش او.(مورد قبول میباشد

، و دانشـگاه فردوسـی مشـهد    براساس استعالم بعمل آمده از امور دانش آموختگان وزارت علـوم .4-1-13

 صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد هاي شهري و روستایی رشته تحصیلی جغرافیاي انسانی با گرایش

قابـل   "ریـزي روسـتایی  برنامـه "و  "ریـزي شـهري   برنامـه "هاي تحصیلی  به ترتیب بعنوان رشته

.باشد استفاده می
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در تشـخیص   "شهرسـازي "تأسیسات شهري و روستایی به عنوان  -رشته تحصیلی عمران ملی.4-1-14

.باشد قابل استفاده می) و یا پیمانکاري(اي  صالحیت مشاوره

اي در تخصـص   ریزي شهري میتواند بعنوان برنامه ریزي شهري و منطقـه  رشته جغرافیا و برنامه.4-1-15

مورد استفاده قرار گیرد شهرسازي

.باشد مدرك تحصیلی لیسانس آمایش به عنوان شهرسازي قابل قبول می.4-1-16

.به عنوان شهرسازي قابل قبول است) شهرسازي(مدرك تحصیلی عمران.4-1-17

بـه عنـوان مـدرك تحصـیلی علـوم       1354مدرك تحصیلی روابط عمومی و امور اجتماعی سال .4-1-18

.قبل قبول می باشد)باشدبراي هیات مدیره قابل قبول می (اجتماعی 

مدرك تحصیلی جغرافیاي طبیعی ـ ژئومورفولوژي به عنوان مدرك تحصـیلی جغرافیـاي    .4-1-19
ریزي فضایی  شناسی یا هیدرواقلیم براي تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامه طبیعی اقلیم

.باشد قابل پذیرش نمی
یلی شـیمی در  مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد رشته شیمی فیزیـک بـه عنـوان مـدرك تحصـ      .4-1-20

  .باشد ریزي فضایی قابل قبول می تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامه

  .باشد اي بعنوان آمایش قابل پذیرش می ریزي ناحیه مدرك تحصیلی برنامه.4-1-21

.مدرك تحصیلی آبادانی روستا بعنوان عمران روستایی قابل پذیرش میباشد.4-1-22

قابل قبول است مدرك تحصیلی اقتصاد اجتماعی وحقوق کار بعنوان اقتصاد.4-1-23

درك تحصیلی کارشناسی ارشد اقتصاد سنجی و اقتصاد ریاضی در انگلستان بـه عنـوان مـدرك    .4-1-24

.تحصیلی اقتصاد قابل قبول می باشد

بـه   1353مدرك تحصیلی لیسانس اقتصاد مدرسه عالی علوم اقتصادي و اجتماعی سـال بابلسـر   .4-1-25

  .عنوان مدرك تحصیلی اقتصاد قابل قبول است

.اقتصاد امور دارایی به عنوان اقتصاد قابل قبول است مدرك تحصیلی.4-1-26

به عنـوان مـدرك تحصـیلی    ) مهندسی عملی(مدرك تحصیلی لیسانس در اقتصاد آب و آبرسانی.4-1-27

.باشد اقتصاد می

.تواند به عنوان اقتصاد مهندسی و اقتصاد انرژي قرار گیرد مدرك تحصیلی اقتصاد بازرگانی نمی.4-1-28

بازرگانی تهران و مدرسه عالی بازرگانی رشت به عنوان لیسـانس   لیسانس بازرگانی مدرسه عالی.4-1-29

  .اقتصاد بازرگانی قابل قبول است

و عمـران ملـی   ) ریزي یا عمران ملی و برنامه(اي ریزي منطقه رشته تحصیلی عمران ملی و برنامه.4-1-30

 مشـابه عنـوان منـدرج در مـدرك    ( "اقتصـاد "و یا "ریزي برنامه"واقتصاد صرفاً حسب مورد بعنوان

باشد قابل استفاده می) تحصیلی
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بـه عنـوان     ) وزارت علـوم  –مدرسـه عـالی بازرگـانی   (حسـابداري   –کارشناسی رشـته بازرگـانی   .4-1-31

  ."اقتصاد بازرگانی"

ــه.4-1-32 ــته برنام ــد رش ــی ارش ــادي  کارشناس ــت اقتص ــزي و سیاس ــت(ری ــارجی اس ــدرك خ ــوان ) م بعن

  ."هاي اقتصادي ریزي و تحلیل سیستم برنامه"

براي اعضاي هیات مـدیره   60یسانس رشته بازرگانی مربوط به قبل از سال از مدرك تحصیلی ل.4-1-33

نامه تشخیص صالحیت مشاوران، میتوان  آئین  9غیر امتیازآور، به استناد مفاد تبصره یک بند ماده 

بعنوان رشته تحصیلی اقتصاد استفاده نمود

ـ   -59سـال  (طراحی  -مدارك تحصیلی فوق لیسانس مهندسی مکانیک.4-1-34 و ) ک تهـران پلـی تکنی

بعنـوان  ) هنرسراي عـالی وزارت علـوم   50سال (هاي احتراقی  ماشین -لیسانس مهندسی مکانیک

.باشد قابل استفاده می) و پیمانکاري(در تشخیص صالحیت خدمات مشاوره  "مهندسی مکانیک"

دانشـکده مهندسـی مکانیـک دانشـگاه صـنعتی      (هوا فضا  –کارشناسی رشته مهندسی مکانیک .4-1-35

دانشـکده مهندسـی هوافضـا دانشـگاه صـنعتی      (ارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا و ک) شریف

  ."مهندسی مکانیک"به عنوان ) امیرکبیر

."مکانیک"تولید بعنوان  -سازي کارشناسی رشته ماشین.4-1-36

به عنـوان مـدرك    1340-49مدرك تحصیلی در شعبه الکترومکانیک رشته صنایع مکانیک سال .4-1-37

.قبول استتحصیلی الکترومکانیک قابل 

.به عنوان مکانیک قابل قبول است) 1352سال (مدرك تحصیلی تولید .4-1-38

سازي به عنوان مکانیک جامـدات و مکانیـک سـیاالت     مدرك تحصیلی مهندسی مکانیک کشتی.4-1-39

.باشد قابل قبول می

به عنـوان مـدرك تحصـیلی مهندسـی     ) هاي حرارتی ماشین(مدرك تحصیلی مهندسی مکانیک  .4-1-40

  .باشد ل پذیرش میمکانیک جامدات قاب

بـه عنـوان مـدرك     1352سـال  ) مکانیـک (مدرك تحصیلی معادل کارشناسی دیزل الکترونیک  .4-1-41

  .باشد تحصیلی مکانیک قابل قبول می

بـه عنـوان مکانیـک قابـل قبـول       1350سازي طراحی و گرافیک سـال   مدرك تحصیلی ماشین.4-1-42

  .باشد می

ـ   .4-1-43 وان مـدرك تحصـیلی مکانیـک    مدرك تحصیلی لیسانس مکانیک شاخه ساخت و تولیـد بـه عن

.جامدات قابل قبول می باشد

  .مهندسی عملی مکانیک بعنوان مهندسی مکانیک قابل پذیرش است.4-1-44

مدرك تحصیلی مکانیک نیروگاه  بعنوان مکانیک قابل قبول میباشد.4-1-45
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.باشد مدرك تحصیلی مکانیک سیاالت به عنوان تأسیسات قابل قبول می.4-1-46

.باشد سازي قابل قبول می نوان مدرك تحصیلی کشتیمدرك تحصیلی مهندسی دریایی به ع.4-1-47

یا الکترومکانیک و مکانیک بعنوان رشته صنایع مکانیک -مدرك تحصیلی الکترومکانیک.4-1-48
  .باشد قابل پذیرش مییا الکترومکانیکبرقبعنوان رشته برق -الکترومکانیک

.باشد کارشناسی ارشد آموزش مهندسی مکانیک در مشاور قابل قبول نمی.4-1-49

رك تحصیلی لیسانس رشته مهندسی کشاورزي گرایش گیـاه پزشـکی و لیسـانس مهندسـی     مدا.4-1-50

کشاورزي گرایش حفاظت گیاهان در تخصصهاي گروه کشاورزي بجز تخصص شیالت و آبزیان، 

آب و خـاك و دفـع   : نظیـر (با توجه به گذراندن اغلب واحدهاي اصلی مهندسی کشاورزي عمـومی 

مهندسی کشاورزي عمومی قابل استفاده استبعنوان ...) آالت و آفات و ماشین

مهندسـی  "هـاي   توانـد بعنـوان گـرایش    مـی ) قـدیم (رشته تحصیلی مهندسی کشاورزي عمومی .4-1-51

  .باشد پذیر نمی استفاده شود ولیکن عکس موضوع امکان "کشاورزي

 -محیط زیست و لیسانس مهندسی منـابع طبیعـی    -مدرك تحصیلی لیسانس مهندسی شیالت .4-1-52

نوان محیط زیست در تمام تخصصهایی کـه ایـن رشـته تحصـیلی داراي ضـریب      محیط زیست بع

اولویت میباشد قابل استفاده است

و یـا اکولـوژي   (مدرك تحصیلی فوق لیسانس رشـته علـوم گیـاهی گـرایش اکولـوژي گیـاهی       .4-1-53

.باشد قابل استفاده می "اکولوژي"بعنوان ) جانوري

لیـه گرایشـهاي مهندسـی کشـاورزي     رشته تحصیلی کشاورزي در تخصصهاي مشترك شامل ک.4-1-54

میباشد

.باشد مدرك تحصیلی علوم زراعی برابر مدرك تحصیلی زراعت می.4-1-55

.باشد مدرك تحصیلی مهندسی زراعی به عنوان مدرك تحصیلی آبیاري قابل قبول می.4-1-56

که با عنوان دانشنامه مهندسی کشاورزي اعطـاء   1351زیست سال  مدرك رشته تحصیلی محیط.4-1-57

.زیست، کشاورزي و کشاورزي عمومی قابل قبول است محیطشده است بعنوان 

دارندگان مدرك تحصـیلی منـابع طبیعـی در گـروه مهندسـی آب و گـروه مطالعـات کشـاورزي         .4-1-58

.توانند به عنوان عضو هیأت مدیره پذیرفته شوند می

مدرك تحصیلی پروش طیور بعنوان دامپروري قابل قبول میباشد.4-1-59

ي قابل پذیرش میباشدردامپرومدرك تحصیلی علوم دامی بعنوان .4-1-60

قابـل اسـتفاده نمـی     "کشاورزي عمـومی "رشته تحصیلی مهندسی عملی جنگل و مرتع بعنوان .4-1-61

.باشد
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بـه عنـوان   ) مـدرك خـارجی اسـت   (کارشناسی ارشد رشته فناوري فرآیند پایدار زیست محیطـی  .4-1-62

. "محیط زیست"

، مهندسی آب، انـرژي و   رشته عمران محیط زیست  در گروههاي صنعت، شهرسازي و معماري .4-1-63

تخصصهاي تاسیسات برق و مکانیـک، واحـدهاي پاالیشـگاه نفـت و گـاز و صـنایع پتروشـیمی،        

آرائی و فرآوري مواد  بجاي محیط زیست قابل استفاده است،  کانه

مدرك تحصیلی فوق لیسانس مدیریت و آموزش محیط زیست در صورتیکه لیسانس وي محـیط  .4-1-64

.وان محیط زیست پذیرفته شودتواند به عن زیست باشد می

آب و فاضـالب بـه عنـوان مـدرك      –مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیسـت  .4-1-65

.تحصیلی محیط زیست قابل قبول می باشد

  .درك تحصیلی زیست شناسی بعنوان مدرك محیط زیست یا منابع طبیعی قابل قبول نیستم.4-1-66

با توجه به اظهار نظر وزارت علـوم  ")مدرك خارجی است(کارشناس ارشد رشته مهندسی محیط .4-1-67

، بنـابراین  "که این رشته تحصیلی را بعنوان مهندسی عمران گـرایش محـیط تأییـد نمـوده اسـت     

  .باشد مورد تأیید می "مهندسی عمران"بعنوان

، در تشـخیص صـالحیت    57قبـل از سـال    "سـازه "و  "راه و سـاختمان "هاي تحصـیلی   رشته.4-1-68

.باشد ستفاده میاي بجاي یکدیگر قابل ا مشاوره

.رشته تحصیلی مهندسی عمران و مهندسی راه وساختمان یکسان است.4-1-69

مدرك تحصیلی دبیر فنی ساختمان دانشگاه مازندران به عنوان مهندسی سـاختمان قابـل قبـول    .4-1-70

.باشد می

مدارك کارشناسی ارشد مهندسی ساختمان و ترافیک به عنوان مهندسـی راه و سـاختمان قابـل    .4-1-71

.قبول است

سی عملی ساختمان سازي به عنوان مدرك تحصیلی سـاختمان در تخصـص سـاختمانهاي    مهند.4-1-72

باشد  مسکونی و آموزشی قابل قبول می

عمران قابل قبول میباشد -عمران بعنوان عمران-مدرك تحصیلی مهندسی تکنولوژي عمران.4-1-73

هـاي   مدرك تحصیلی ساختمان از هنرسراي عالی به عنـوان سـاختمان در تخصـص سـاختمان    .4-1-74

.کونی و آموزشی قابل قبول استمس

.مدرك تحصیلی مهندسی سیویل به عنوان راه و ساختمان قابل قبول است.4-1-75

به عنوان مـدرك تحصـیلی حمـل و    ) مهندسی عملی ( مدرك تحصیلی رشته راه و امور ترافیک .4-1-76

.نقل و ترافیک قابل قبول می باشد
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آهن قابـل   بعنوان مهندسی راه) لترافیک و حمل و نق(داري  مدرك تحصیلی خط و ابنیه به بهره.4-1-77

.باشد قبول نمی

مدرك تحصیلی راهسازي از دانشکده تکنولوژي به عنوان راه و ساختمان در تخصـص راه قابـل   .4-1-78

.قبول است

.مدرك تحصیلی آب و فاضالب به عنوان عمران آب قابل قبول میباشد.4-1-79

اه جـامع علمـی   آبهـاي زیرزمینـی دانشـگ    -مدرك تحصیلی کارشناسی ناپیوسـته مهندسـی آب  .4-1-80

.باشد کاربردي به عنوان مدرك تحصیلی منابع آب قابل قبول می

از کانـادا بـه   ) توزیـع سـرعت در رودخانـه   (مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد در مهندسی عمران .4-1-81

  .باشد عنوان مدرك تحصیلی مهندسی رودخانه قابل پذیرش می

.ل می باشدمدرك تحصیلی کارهاي آبی به عنوان مدرك عمران آب قابل قبو.4-1-82

.مدرك تحصیلی عمران آب در تخصص نقشه برداري قابل قبول نیست.4-1-83

در گـروه راه و   سازي به عنوان مدرك تحصـیلی راه و سـاختمان   مدرك تحصیلی راه سازي و پل.4-1-84

قابل پذیرش است ترابري

مدارك قبـل از  (1348برداري سال  مدرك تحصیلی معادل لیسانس فنی در رشته مهندسی نقشه.4-1-85

  .باشد برداري قابل قبول می به عنوان مدرك تحصیلی لیسانس نقشه )انقالب

بعنـوان  ) مـدرك خـارجی اسـت   (ژئـوگراف   -بـرداري جغرافیـایی   دکتراي رشته مهندسـی نقشـه  .4-1-86

.")ژئودزي(برداري  مهندسی نقشه"

مدارك قبـل از  (1348برداري سال  مدرك تحصیلی معادل لیسانس فنی در رشته مهندسی نقشه.4-1-87

  .باشد برداري قابل قبول می نوان مدرك تحصیلی لیسانس نقشهبه ع) انقالب

."برق"رشته تحصیلی الکتروتکنیک بعنوان.4-1-88

رشته تحصیلی مهندسی برق کنترل و ابزار دقیق یکسان بوده و امکان استفاده از آنهـا بـه جـاي    .4-1-89

هم فراهم است

بعنـوان   60مدرك تحصیلی لیسانس برق الکتروتکنیک و لیسانس مهندسی بـرق قبـل از سـال    .4-1-90

آئـین نامـه    2توضیح آنکه در مواردي که در جدول شـماره (مهندسی برق قدرت قابل استفاده است

تشخیص صالحیت مشاوران رشته تحصیلی مهندس بـرق بـدون گـرایش قیـد شـده باشـد، بایـد        

تلقی گردد "قدرت-مهندس برق"بعنوان 

الکترونیک قابل قبـول  پلی تکنیک، بعنوان مدرك تحصیلی ) جریان ضعیف(مدرك تحصیلی برق.4-1-91

.باشد می

.مدرك تحصیلی مهندسی ارتباط رشته عمومی به عنوان مخابرات قابل قبول است.4-1-92
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بـه عنـوان مهندسـی    ) 1355سـال  (مدرك تحصـیلی مهندسـی الکترونیـک هواپیمـایی سـال       .4-1-93

  .الکترونیک قابل قبول است

  .ستبه عنوان برق قدرت قابل قبول ا) هاي برق ماشین(مدرك تحصیلی برق  .4-1-94

مدرك تحصیلی ارتباط رشته عمومی مهندسی ارتباط به عنوان مهندسی مخـابرات قابـل قبـول     .4-1-95

.باشد می

بـه عنـوان الکترونیـک    ) تکنولوژي مهندسی الکترونیـک (مدرك تحصیلی لیسانس در تکنولوژي .4-1-96

.باشد قابل قبول می

قابـل قبـول    مدرك تحصیلی لیسانس رشته آموزش فنی برق، دبیري برق بوده و براي مشـاوره .4-1-97

.باشد نمی

مدرك تحصیلی مهندسی وسیستم با گرایش الکترونیک دیجیتال بعنوان الکترونیک قابـل قبـول   .4-1-98

است

."ریاضی"رشته تحصیلی ریاضیات عملی و تحقیق در عملیات بعنوان.4-1-99

.باشد افزار می افزار و یا مهندسی کامپیوتر نرم  برابر با مهندسی کامپیوتر سخت ITمهندسی .4-1-100

لیسانس علم کامپیوتر از انگلستان به عنوان ریاضی در کامپیوتر قابل قبول  حصیلی فوقمدرك ت .4-1-101

  .باشد می

به عنوان مدرك تحصـیلی مهندسـی   ) 1358سال (مدرك تحصیلی کاربرد کامپیوتر آنالیز سیستم.4-1-102

.کامپیوتر قابل قبول می باشد

ن مـدیریت اداري قابـل   بعنـوا ) 53سـال  (مدرك تحصیلی مقطع لیسانس رشته اداره امور دولتی .4-1-103

.استفاده می باشد

.رشته تحصیلی مهندسی مواد و مهندسی متالوژي یکسان است.4-1-104

.مدرك تحصیلی کارشناسی کنترل فرآیند شیمیایی به عنوان مهندسی شیمی قابل قبول است.4-1-105

.باشد مدرك تحصیلی دکتري کریستالوگرافی به عنوان مدرك تحصیلی متالوژي می.4-1-106

فرآینـد قابـل    -ی کنترل فرآیندهاي شیمیایی به عنوان مهندسی شـیمی رشته کارشناسی مهندس.4-1-107

.قبول است

رشته تحصیلی اکتشاف و استخراج دانشکده نفت آبادان بعنوان رشـته تحصـیلی مهندسـی نفـت     .4-1-108

قابل قبول میباشد

هنر سراي عالی به عنوان مدرك تحصـیلی متـالوژي    -مدرك تحصیلی ذوب فلزات و مدلسازي.4-1-109

.قابل قبول است
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بعنـوان مهندسـی شـیمی قابـل قبـول      ) الك و رنـگ (مدرك تحصیلی مهندسی شیمی صـنعتی .4-1-110

.باشد می

مخازن هیـدروکربوري بعنـوان مهندسـی شـیمی و مهندسـی       -مدرك تحصیلی مهندسی شیمی.4-1-111

.مخازن قابل قبول است

مدرك تحصیلی مهندسی شیمی صنایع غـذایی در گـروه نفـت بعنـوان مهندسـی شـیمی قابـل        .4-1-112

پذیرش نمیباشد

که توسط وزارت علوم ارزشـیابی شـده باشـد و از دانشـکده مـدیریت یـا       رشته مهندسی صنعتی .4-1-113

بجاي مهندسی صنایع قابل استفاده استصنایع اخذ شده باشد 

قابـل  ) هاي آزاد دانشگاه کردستان دوره آموزش(تولید صنعتی  -کارشناسی رشته مهندسی صنایع.4-1-114

.باشد استفاده نمی

.باشد ی به عنوان صنایع قابل قبول میمدرك تحصیلی تولید صنعت.4-1-115

.مدرك تحصیلی تکنولوژي صنعتی و آموزش صنعتی به عنوان صنایع قابل قبول است.4-1-116

  .باشد مدرك تحصیلی فیزیک براي اعضاء هیأت مدیره گروه نفت و گاز قابل پذیرش می .4-1-117

  .باشد شناسی قابل پذیرش می شناسی تکنونیک به عنوان زمین مدرك تحصیلی زمین.4-1-118

  .باشد شناسی قابل پذیرش می شناسی اقتصادي به عنوان زمین مدرك تحصیلی زمین.4-1-119

بـه عنـوان مـدرك     1358ها و حسابداري سـال   مدرك تحصیلی خدمات بازرگانی و اداري بانک.4-1-120

  .باشد تحصیلی مدیریت بازرگانی قابل قبول می

نس علـوم  لیسـا  که به دریافـت درجـه فـوق    1350مدرك تحصیلی رشته مهندسی بهسازي سال .4-1-121

.باشد به عنوان مدرك تحصیلی بهداشت محیط قابل قبول می (M.S.P.H)بهداشتی 

اي بعنـوان مـدرك تحصـیلی رشـته بهداشـت       رشته تحصیلی بهداشت عمومی و بهداشت حرفـه .4-1-122

محیط قابل پذیرش نمیباشد

بـه  ) فرانسـه (مدرك تحصیلی دکتري سیکل سوم رشته ژئولوژي دینامیک از دانشـگاه پـاریس    .4-1-123

.باشد ان مدرك تحصیلی ژئوفیزیک قابل قبول میعنو

لـیکن   نمایـد تحصیلی علوم در تخصص نقشه برداري میتواند بعنوان مدیر عامل فعالیـت  مدرك .4-1-124

بعنوان فرد امتیاز آور نمیتواند معرفی گردد

آئـین   9بر اساس تبصره مـاده  ) مهندسی ومدیریت سیستمها(مدرك تحصیلی تحقیق در عملیات.4-1-125

در هیات مدیره عضویت داشته باشدنامه میتواند 

تجسـمی  هاي تحصیلی طراحی صنعتی و هنرهاي طبق استعالم بعمل آمده از وزارت علوم، رشته.4-1-126

شدبا قابل استفاده نمی "اري داخلیمعم"بعنوان 
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بـرداري سـد و شـبکه بعنـوان مهندسـی       نگهـداري و بهـره   -مدرك تحصیلی مهندسی عمـران .4-1-127

.آب قابل قبول است  -عمران

.ایمنی قابل قبول استایمنی صنعتی بعنوان  -ك تحصیلی مهندسی صنایعمدر.4-1-128

هاي انتقال وتوزیع در تخصصهاي انتقال وتوزیع قابل قبول است شبکه -برقمدرك تحصیلی .4-1-129

  .مهندسی اقتصاد بعنوان مهندسی صنایع قابل قبول است.4-1-130

  کاري افراد امتیاز آور ابقهس.٢-۴
مـدت  صورتدر این. ازآور باید متکی به اسناد بیمه باشدافراد امتی توسطه شده ئسوابق کاري ارا.4-2-1

کـه هماهنـگ بـا اسـناد بیمـه      ،از شـرکت مشـاور یـا پیمانکـار     "تمام وقت"ه شده سابقه کار ارائ

بیمه فرد گواهی شـونده را در مـدت مـورد گـواهی پرداختـه       ارائه کننده گواهی شرکت یعنی(باشد

  .شودمیمحاسبه ) ایت سایر ضوابط مربوطبا اعمال ضرایب و رع(تماماً، )باشد باشد

در اسناد بیمه از یک شرکت مشاور یا پیمانکار که مستند به مدت گواهی سابقه کار ارائه شده :1تبصره

با اعمال ضرایب و رعایت (چهارمبصورت یک حداکثر ، نباشد  سابقه کار کننده گواهی شرکت

شده باید داراي تاریخ شروع کار، خاتمه کار، گواهی ارائه  .شودمیمحاسبه ) سایر ضوابط مربوط

  .هاي موضوع گواهی باشد سمت فرد در پروژه، و)حسب مورد(ها فهرست پروژه

بطور (در تعداد دو تخصص "براي بار اول"در رابطه با شرکتهاي متقاضی صالحیت پایه سه : 2بصرهت

ا دو سال ، قرارداد کاري با ، براي اثبات سابقه کار حداکثر ت)همزمان یا در دو مقطع مختلف

ولیکن در صورت . نماید کفایت می) بدون ارایه سابقه بیمه در این شرکت(الذکر  شرکت فوق

و یا گواهی بیش از دو سال سابقه کار در شرکت  )و بیشتر(درخواست پایه سه در سومین تخصص 

یعنی در رابطه . ستالزامی اورامتیازآ تمام افرادکلیه سابقه براي اي  ارائه مستندات بیمه، متقاضی 

.خواهد شد عملسایر شرکتهاي متقاضی  مشابهاثبات تجربه پرسنل،  براي با مستندات مورد نیاز

در شرکت چنانچه اعضاي هیات مدیره بعنوان افراد امتیازآور معرفی گردند، سوابق کار آنان : 3تبصره

نیمی از مدتی که این افراد عضو هیات مدیره ارائه بیمه براي  لیکنجاري نیز نیازمند بیمه میباشد 

خارج از (شرکتهاي دیگر یا شرکت فعلی  فعالیت در سایر سوابق اعم از و اند کفایت میکند بوده

  .بایستی بطور کامل مستند به بیمه باشد) عضویت در هیات مدیره

نـد در صـورتیکه   بمنظور تسهیل در ارائه بیمه تجمعی افراد امتیازآور، شـرکتهاي متقاضـی میتوان  .4-2-2

اي افراد امتیازآوراز طریق سایت سازمان تـامین اجتمـاعی قابـل دریافـت باشـد، ایـن        سوابق بیمه

سوابق را دریافت کرده و پس از مهر وامضاي مـدیرعامل شـرکت متقاضـی بعنـوان مسـتد بیمـه       

  تجمعی ارائه دهند
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بـر  ، دان  مـدارك بیمـه  با توجه بـه فقـ   پس از بازنشستگی نحوه محاسبه تجربه افراد بازنشسته.4-2-3

گواهی اشتغالی که مشتمل بر پـروژه هـاي مـورد همکـاري باشـد       قرارداد فرد با شرکت و اساس 

سوابق کار افراد امتیـازآور بازنشسـته بـا سـنوات کامـل فقـط در       الزم بذکر است. محاسبه میگردد

ط و قابـل قبـول   ابق مـرتب صورتی قابل بررسی خواهد بود که نامبرده پیش از بازنشستگی نیز سـو 

.داشته باشد

با توجه بـه اینکـه بیمـه ایـن افـراد       اي یا پیمانکاري  در شرکتهاي مشاوره اساتید دانشگاه تجربه.4-2-4

گواهی اشتغالی کـه مشـتمل بـر    قرارداد فرد با شرکت و توسط دانشگاه پرداخت میگردد بر اساس 

محاسبه میگرددبطور کامل پروژه هاي مورد همکاري باشد  

کارهاي پژوهشی و تحقیقاتی انجام شده توسط اساتید دانشگاهها که به تأیید معاونـت پژوهشـی   .4-2-5

بعنـوان   "مشروط بر مرتبط بودن موضوع با تخصـص مـورد تقاضـا   "دانشگاه مربوطه رسیده باشد 

قابـل   "طبق ضـوابط و مقـررات مربـوط    ")اعم از سابقه کار طراحی و تجمیعی(تجربه کاري فرد 

چنانچه اینگونه کارها در مراکز یا مؤسسات پژوهشـی و تحقیقـاتی انجـام شـده     . شدبا محاسبه می

وزارت موافقـت قطعـی    ارائهتأیید انجام کار توسط مرکز یا مؤسسه  مربوطه، ضرورت باشد، ضمن 

یا حسب مورد از وزارت بهداشت، درمـان و  (انجام فعالیتهاي پژوهشی با علوم، تحقیقات و فناوري

.نیز الزامی استآن مرکز یا مؤسسه توسط) آموزش پزشکی

گیـرد،   با توجه به اینکه تدریس اساتید دانشگاهها، ماهیتاً در زمـره خـدمات مشـاوره قـرار نمـی     .4-2-6

به استثناء سـابقه  . باشد بنابراین بعنوان تجربه کاري فرد در تخصص مورد تقاضا قابل محاسبه نمی

نند سابقه پژوهشی و تحقیقاتی تلقی نمـود، بایـد   توان هما تدریس مقطع دکترا که بدلیل اینکه می

البته با ارایه فهرست تزهاي پژوهشـی و تحقیقـاتی ارزیـابی شـده     "بعنوان سابقه کار طراحی فرد 

منظور نمود "مورد درخواست مشاور مرتبط با تخصص

ارائـه   )در تخصصهائی کـه ماهیـت طراحـی ندارنـد    (مطالعاتی سابقه یا سابقه طراحیدر محاسه .4-2-7

گـواهی شـده داراي    تخصـص کـه در  زمینـه    (اي از شـرکتهاي مشـاوره   سابقه کـار واهی معتبرگ

سـمت فـرد    بـا ذکـر  فعـال در امـور عمرانـی     دولتی  دستگاههايیا از  )باشند گواهینامه صالحیت

.ضروري است استداشته فعالیت ئی که فرد در آنها ها عنوان پروژه و گواهی شونده،

بصورت متمرکـز اقـدام بـه پرداخـت بیمـه پرسـنل شـرکتهاي زیـر          در مواردي که شرکت مادر.4-2-8

( مـادر  سابقه بیمه تجمعی افراد امتیاز آوري که بیمه آنهـا توسـط شـرکت   مجموعه خود می نماید، 

.پرداخت گردیده است قابل قبول میباشد)درصد شرکت زیر مجموعه 50مالکیت بیش از داراي
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کتهاي هلـدینگ بـه شـرکت زیرمجموعـه مـامور      معرفی افرادي که از شرکتهاي دولتی یـا شـر  .4-2-9

اند، بعنوان افراد امتیازآور، در صورتیکه مدت ماندگاري در شـرکت مقصـد بـر اسـاس مـدارك       شده

ش از یکسال باشد بالمانع است یمثبته ب

ابقه کـاري کـه افـراد امتیـازآور در زمینـه تخصـص نقشـه بـرداري زمینـی ارائـه میکننـد در            س.4-2-10

هیـدروگرافی و نقشـه   -فتوگرامتري و نقشه بـرداري زمینـی    -زمینی برداري هاي نقشه تخصص

لـیکن بـراي دریافـت تخصـص     . قابل محاسبه است 0.8میکرو ژئودزي با ضریب  -برداري زمینی

حداقل نیمی از سوابق فرد باید در تخصص مورد درخواست باشد 3تک ظرفیتی پایه 

ه در مواردي که نیاز به مدارك مثبته باشد نامـه  در رابطه با سابقه کاري افراد به عنوان مدیر پروژ.4-2-11

کارفرما در مورد مدیر پروژه بودن شخص مربوطه در پروژه ذیربط الزامی است ضمن آنکـه سـابقه   

.در پنج سال اول سابقه کاري افراد امتیازآور قابل پذیرش نمیباشد پروژهمدیریت 

رد یاد شـده بـه شـرکتی منسـوب     ف ،پرداخت شود شرکت خصوصیدر صورتیکه بیمه افراد از دو .4-2-12

در صورتیکه شرکت ذیحق طـی نامـه اي عـدم    . نمایدمیخواهد شد که حق بیمه باالتري پرداخت 

میتواند از فرد یـاد  ) پرداخت کننده حق بیمه کمتر(فعالیت فرد یاد شده را گواهی نماید شرکت دیگر

.شده بعنوان امتیازآور استفاده نماید

  

  

  تجربه کاري شرکتهاي مشاور مسائل مرتبط با امتیاز- 5
صدر هر تخصقابل قبول "دقرارداموضوع"عنوان و .١-۵

نانچه عنوان و موضوع کلی و شرح خدمات قـراردادي بصـورت روشـن و مشـخص در حیطـه      چ.5-1-1

نامـه تشـخیص    آئـین  10اي موضـوع جـدول   شرح خدمات یکی از تخصصـهاي خـدمات مشـاوره   

امتیاز آن قرارداد را به تخصص مـذکور اختصـاص    صالحیت مشاوران قرارداشته باشد، میتوان کلیه

داد و ضرورتی به جداسازي قسمتهائی که بطور مستقیم بـه تخصـص مـورد درخواسـت مربوطنـد      

.نمیباشد

بـر  (در مواردي که عنوان و موضوع قرارداد بطور صریح در حیطه تخصـص خاصـی قـرار نـدارد    .5-1-2

ازي بخشهاي مرتبط با تقاضاي مـورد  مراجعه به شرح خدمات و جداس) آئین نامه 10اساس جدول 

بالمانع است) به کمک مدارك مثبته(درخواست

براي اخذ رتبه در هر تخصص شرکتهاي متقاضی بایستی قراردادهایی با عنوان و موضوع مرتبط .5-1-3

لذا در حالت کلی شرکتهاي متقاضی مجاز نیستند از طریق جداسـازي  . با آن تخصص ارائه نمایند 
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مرتبط است بـراي اخـذ رتبـه     "الف"دهاي که موضوع آنها صراحتا به تخصص بخشهایی از قراردا

اقدام نمایند  "ب"در تخصص 

در مواقعی که شرکت در اخذ تخصص جدید پس از ارائه قراردادهاي مستقل در رابطه با : 1تبصره   

مواجه )درصد از تجربه مورد نیاز 30تا سقف (تخصص مورد درخواستی با کسر امتیاز تجربه کاري 

باشد، مجاز خواهد بود که این کسري را با استفاده از تجربه کاریهاي تفکیک شده از سایر 

. تامین نماید) بشرط مرتبط بودن(قراردادها

تجربه درصد 100تخصص سازه و تاسیسات برق و مکانیک از این قاعده مستثنی بوده و : 2تبصره   

  .تفکیک از سایر قرارداهاستکاري الزم براي ارتقاء در این تخصصها قابل 

: مـورد تاییـد اسـت   درصد تخصص سازه در قراردادهـاي سـاختمانی و راهسـازي، بـدین شـرح      .5-1-4

 30درصد، طراحی ساختمان هاي مختلـف تـا    70تا درصد، طراحی پل و تونل 90طراحی سیلو تا 

قابـل   زیر هفـت طبقـه  مسکونی  ساختمانبخش سازه (درصد بر حسب نوع ساختمان و ارتفاع آن

)محاسبه نمیباشد

در گروه مهندسی آب، مالك انتساب قراردادهاي انتقـال آب بـه تخصصـهاي شـبکه آبیـاري و      .5-1-5

زهکشی و تاسیسات آب و فاضـالب، نـوع مصـرف آب میباشـد و مصـارف کشـاورزي در حیطـه        

تخصص شبکه آبیاري وزهکشی و مصارف آب شرب در حیطه تخصص تاسیسات آب و فاضـالب  

. دارزیابی میگرد

ـ      .5-1-6 ک در قراردادهاي نقشه برداري زمینی یا هیدروگرافی یـا فتـوگرامتري یـا میکروژئـودزي هـر ی

 هیدروگرافی یـا فتـوگرامتري یـا میکروژئـودزي    قرارداد لیکن در تخصص خود قابل محاسبه است 

ــه  ــص مربوط ــک در تخص ــدون تفکی ــد ب ــه میتوان ــی مربوط ــش زمین ــدروگرافی،فتوگرافی، (بخ هی

در موارد داراي ابهـام در خصـوص شـرح خـدمات هیـدروگرافی تائیـد        .شود لحاظ) میکروژئودزي

.برداري مالك عمل خواهد بود سازمان نقشه

درصد از قراردادهاي ساختمانی قابل تفکیک و استفاده در تخصص تاسیسات بـرق و   20حداکثر .5-1-7

مکانیک میباشد

صـفر منظـور   ، شـده طـال  ارزش فنی قراردادهاي شرکت در گذشته که به دلیل موانع قـانونی اب .5-1-8

.میگردد

هـا، در صـورت    درصورت ارائه گزارش دستگاه اجرایی درخصوص نحوه عملکرد مشاور در پروژه .5-1-9

  .گردد اعالم نارضایتی دستگاه از انجام خدمات مشاوره، امتیاز آن پروژه براي شرکت محاسبه نمی

دمات مشـاوره در گـروه   و آماربرداري براي خـ ) تعادل بخشی(هاي گروه گشت و بازرسی  پروژه .5-1-10

.باشد و امتیازي در تشخیص صالحیت مشاور نخواهد داشت مهندسی آب قابل قبول نمی
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تجربه کاري شرکت در بخش برق و ابزار دقیق بعنوان تجربه قابل قبول در تخصص اتوماسیون .5-1-11

صنعتی است لیکن در صورتیکه این تجربه بهمراه سایر بخشهاي دیگر نظیـر بخـش مکانیکـال و    

یویل در یک قرارداد ارائه شود مجموع تجربه بعنوان تجربـه قابـل قبـول در تخصـص مربوطـه      س

در صـورت درخواسـت شـرکت    . مورد پذیرش خواهد بود)مثال پاالیشگاه یا صنعت موضوع قرارداد(

.  درصد از تجربه صرفاً برق و ابزار دقیق در تخصص مربوطه قابل پذیرش میباشد 30حداکثر 

جزء تخصـص  ) هکتار 1000زیر (اري وزهکشی در مزارع کوچک و زمینهاي محدودفعالیتهاي آبی.5-1-12

درصد قابل تخصیص بـه شـبکه    30در صورت نیاز به تفکیک حداکثر . کشاورزي محسوب میشود

حسـب شـرح خـدمات بخـش شـبکه      ) هکتار 1000باالي (در دشتها و زمینهاي وسیع. خواهد بود

درصد قابل تخصـیص   30ردد و در صورت نیاز فرعی جزء تخصص آبیاري وزهکشی محسوب میگ

.به کشاورزي خواهد بود

.منظور میگرددحداکثر ده درصدي مسکن مهر ها پروژه امتیاز قراردادهاي.5-1-13

الزحمه پرسنل دفاتر مشاوره فنی مقـیم در   ، حقشهرها هاي مربوط به طرحهاي تفصیلی در پروژه.5-1-14

یشودستادهاي کارفرمائی بعنوان نظارت کارگاهی منظور م

بعنـوان  در تخصص خطوط انتقال نفـت وگـاز    CNGطراحی و نظارت بر احداث ایستگاههاي .5-1-15

.محسوب میشودنظارت کارگاهی 

  

ت .٢-۵ دا ستن ی م دمورد قبول  مال دا ر را ش ق ر ذی پ راي    ب

در تجربه کاري شـرکتهاي   "قبولقابل دست اول  "که در رابطه با قراردادهاي  مستندات مالی.5-2-1

:بشرح زیر است)هاي ضروري آن عالوه بر متن قرارداد و پیوست(اخذ شود  بایستی مشاور

ها، ارایه مفاصـا   براي خاتمه یافته: منعقد شده باشد دولتیدر مورد قراردادهایی که با دستگاههاي ·

یا نامه تأیید از کارفرما و براي کارهـاي  و و یا مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده حساب بیمه

.نماید نامه تأیید از کارفرما کفایت میئهدر دست اجراء، ارا

هـا، ارایـه    براي خاتمـه یافتـه  : منعقد شده باشد غیردولتیدر مورد قراردادهایی که با کارفرماهاي ·

براي کارهاي دردست اجرا، بایـد   یا مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده و مفاصا حساب بیمه و

.از بیمه تأمین اجتماعی استعالم شود

نـام  : است در تمامی مستندات ذکر شـده، بایـد چـارچوب و محتـواي قـرارداد اعـم از       بدیهی    

الزحمـه دریـافتی و تـاریخ     موضوع کار و شماره و تاریخ قرارداد، مبلغ حـق کارفرما و نام مشاور، 

  .شروع و خاتمه قرارداد مشخص شده باشد
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در تجربـه کـاري    "ولقبـ دوم قابـل   دسـت "باید در رابطـه بـا قراردادهـاي    که  لیام مستندات.5-2-2

:عبارتند از )عالوه بر متن قرارداد و پیوستهاي ضروري آن(اي اخذ شود شرکتهاي مشاوره

در مواردي که  قرارداد اصلی با دستگاههاي دولتی منعقد و خاتمه یافتـه اسـت، ارائـه برابـر     ·

رمـا  یا تاییدیـه کارف یا مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده و واصل مفاصا حساب بیمه 

اصلی که تفکیک پرداخت میان مشاور اصلی و مشاور دست دوم را مشخص کرده باشد

ارائـه نامـه   .در مواردي که  قرارداد اصلی با دستگاههاي دولتی منعقد و در حـال اجـرا اسـت   ·

تائیدیه کارفرما اصلی که تفکیک پرداخـت میـان مشـاور اصـلی و مشـاور دسـت دوم را       

. استعالم گرددیا از بیمه  مشخص کرده باشد و

در مورد قراردادهایی که با دستگاههاي غیردولتی منعقد و خاتمه یافته است، ارائه برابر اصل ·

.الزامی است یا مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده و مفاصا حساب بیمه

در مورد قراردادهایی که با دسـتگاههاي غیردولتـی منعقـد و در حـال اجـرا اسـت، از بیمـه        ·

. داستعالم گرد

نـام کارفرمـا و نـام    : بدیهی است در تمامی مستندات ذکر شده، بایـد چـارچوب و محتـواي قـرارداد اعـم از          

  .اولیه پیمان و مدت پیمان ، مشخص شده باشد پیمانکار، موضوع کار و شماره و تاریخ قرارداد، مبلغ

باشند تنها مستد مالی قابـل قبـول   منعقد شده  90در مورد قراردادهاي دست دومی که پس از سال  :تبصره   

  .باشد مییا مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده  ومفاصا حساب بیمه 

در مـورد  . شـود  اي محاسـبه مـی   امتیاز هر قـرارداد ، فقـط و فقـط بـراي یـک شـرکت مشـاوره       .5-2-3

قراردادهایی که بخشی از آن بصورت دسته دوم به مشـاوران دیگـر ارجـاع شـود ، امتیـاز قـرارداد       

ناسب با حجم کار انجام شده بر اساس مستنداتی که ارائه میگردد، بین مشاور اول ودوم تقسـیم  مت

.میشود

تاییدیه هاي کارفرماهاي دولتی در صورتی معتبر خواهند بود که بـه امضـاي یکـی از مسـئولین     .5-2-4

:زیر در دستگاه اجرایی کارفرما رسیده باشد

ارفرمایی دستگاه اجراییمدیرعامل شرکتهاي دولتی یا باالترین مقام ک·

معاون مالی دستگاه اجرایی یا مدیر کل دفتر امور مالی یا ذیحساب·

معاون فنی دستگاه اجرایی یا مدیر کل دفتر امور فنی مرتبط ·

ریزي و نظارت راهبـردي امضـا کـرده     مجري طرحی که موافتنامه عمرانی با معاونت برنامه·

قانون محاسبات عمـومی بـه وي    53س ماده  باشد و یا مجري طرحی که اختیارات بر اسا

ستدر این حالت ارائه کپی نامه حکم مجري طرح ضروري ا.تفویض شده باشد 



  معتبر است خواهد بود 93که در سال تا تاریخ نسخه بعدي 25/8/1392این نسخه صرفا از تاریخ 

٢١
  

بندي، ضرورتی براي قراردادن مستندات آنها در سـایت سـاجات    در مورد قراردادهاي داراي طبقه.5-2-5

در حضـور نماینـده   نبوده و پس از بررسی سایر موارد، ایـن قراردادهـا بـا اسـتفاده از مـتن اصـلی       

ارزیابی میگردند)یا  معاون دفتر(متقاضی، توسط کارشناس پرونده و رئیس گروه 

مهر برجسته سـفارتخانه مبنـی    ، وجودصدور خدمات فنی و مهندسی مدارك مربوط بهدر مورد   .5-2-6

.ضروري استمهر برجسته کنسولگري مبنی بر تأیید مهر سفارتخانه نیز بر اصالت کاغذ و 

که دو شرکت مستقل مشاور در یکدیگر ادغام گردند و شرکت واحدي را تشکیل دهند، در صورتی.5-2-7

شرکت جدید مجاز خواهد بود از تجربه کاري شرکتهاي ادغام شده در تشخیص صالحیت استفاده 

.نماید

در صورتیکه خدمات همیاري فنی و یا مهندسی کارگاهی عالوه بـر خـدمات مهندسـی، شـامل     .5-2-8

تـرل پـروژه، خـدمات قـراردادي و هزینـه اي، مهندسـی کـاال، پشـتیبانی و         سایر خدمات نظیر کن

.کل حق الزحمه قابل محاسبه خواهد بود%  30هماهنگی باشد، حداکثر 

، ارائـه مـدارك زیـر    )و مشـاوران (درخصوص قراردادهاي خارجی در تجربـه کـاري پیمانکـاران    .5-2-9

:الزامیست

ید به تأیید سفارت ایران در کشـور هـدف و   تمام صفحات قرارداد با: ارایه تأییدیه قرارداد·

هـاي   ارایه مدارك مربـوط بـه تأییدیـه   . (معاونت کنسولی وزارت امور خارجه رسیده باشد

معاونت نظارت راهبردي در مواردي کـه کـار خـارجی بـا روال صـادرات خـدمات فنـی        

  )انجام شده باشد، مفید خواهد بود 19مهندسی و کمیته ماده 

  :دات مالی زیرارایه یکی از مستن·

هـا از کارفرمـا    الزحمه ها و حق مدارك بانکی معتبر مبنی بر دریافت صورت وضعیت -الف

این مدارك بایستی از سـوي بانکهـاي داخلـی یـا سـفارت      . یا سایر روشها LCبصورت 

ایران در کشور هدف و معاونت کنسـولی وزارت امـور خارجـه مـورد تأییـد قـرار گرفتـه        

  )مهر برجسته.(باشد

پرداختی مربوط به قرارداد و اسناد مالیات پرداختی در کشور هدف که بـه   اصل بیمه -ب

تأیید سفارت ایران درکشور هـدف و معاونـت کنسـولی وزارت امورخارجـه رسـیده باشـد       

بعالوه اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخیص قطعی که به تأیید شعبه مالیاتی ایران رسیده و 

  .خارجی مورد ادعا باشد مؤید و منعکس کننده قرارداد

در امتیـاز تجربـه   . قراردادهایی که در روند اجرا پیمان ، مشاور توسط کارفرما خلع ید شـده باشـد  .5-2-10

. کاري شرکت قابل محاسبه نیست
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  اساس مراحل انجام کاربر  قراردادهاضریب تعدیل .٣-۵

  .باشد میقابل محاسبه الزحمه دریافتیحقدرصد  100نظارت عالیه،  طراحی وکارهاي در.5-3-1

.درصد حق الزحمه دریافتی قابل محاسبه میباشد 10در نظارت کارگاهی، .5-3-2

.درصد حق الزحمه دریافتی قابل محاسبه میباشد20، و عالیه در نظارت کارگاهی.5-3-3

، در تجربه کاري مشاوران قابل پـذیرش  )به شرح بندهاي بعدي(بخشی از خدمات مدیریت طرح.5-3-4

تخصصی را اخـذ نمـود و    1و  2دیریت طرح نمیتوان پایه میباشد لیکن به صرف انجام خدمات م

.انجام پروژه هایی با سوابق طراحی الزامیست

  .باشد الزحمه دریافتی قابل محاسبه می حق درصد 50در مدیریت طرح بر انجام مطالعات، .5-3-5

.در مدیریت طرح بر اجراي عملیات، مطابق نظارت کارگاهی محاسبه شود.5-3-6

امی مراحل انجام کار از مطالعات تا اجرا توسـط مشـاور انجـام شـده     چنانچه مدیریت طرح بر تم.5-3-7

بدیهی است مواردي همچون خریـد  . حق الزحمه دریافتی قابل محاسبه می باشددرصد  20باشد،

و باید پـیش از محاسـبه از قـرارداد مشـاور خـارج       .مشمول این امر نمی باشد... و تامین کاال و 

.گردد

در قالب یک  "نظارت کارگاهی"با  "مطالعه و طراحی و نظارت عالیه"چنانچه پروژه انجام شدة .5-3-8

اي باشد که جداسازي مبلغ حق الزحمه دریافتی مربوط به آنهـا از یکـدیگر، تحـت     قرارداد بگونه

کاري مشاور محاسبه شـود؛   الزحمه دریافتی بعنوان تجربه کل حق% 30شرایطی عملی نباشد، باید

% 20نظارت کارگاهی در قالب یک قرارداد منعقد شده باشد، بایـد   ولیکن چنانچه نظارت عالیه با

.الزحمه دریافتی محاسبه شود کل حق

الزحمه قراردادهاي مربوط به آزمایشگاههاي محلی ژئوتکنیک، بـا   درخصوص نحوه محاسبه حق.5-3-9

 در محـل مربوطـه  ) مرحله نظارت(توجه به اینکه این آزمایشگاهها در زمان و طول اجراي پروژه 

آزمایشـگاههاي مرکـزي ژئوتکنیـک را     هايمستقر می شوند و در واقع نتایج حاصـله از آزمایشـ  

الزحمه دریـافتی   کل حق% 20بعنوان بازوي اجرایی آنها به اجرا در می آورند، بنابراین باید صرفا 

این قراردادها، بعنوان تجربه کاري مشاور مورد محاسبه قرار گیرد؛ ولـیکن در صـورتیکه حسـب    

، آزمایشگاه محلی همزمان با شـروع  )مراحل اول و دوم(اي  رد و در طول انجام مطالعات پروژهمو

فعالیت آزمایشگاه مرکزي، قسمتی از انجام خدمات این آزمایشگاه را بر عهده داشته باشـد، بایـد   

الزحمـه مراحـل    هماننـد حـق  (الزحمه دریافتی مربوط بـه فعالیـت آزمایشـگاه محلـی را      کل حق

مورد محاسبه قرار دهد)تیمطالعا

الزحمه را با استفاده از نرخ ارز  در محاسبه قرادادهاي خارجی در سالهاي مختلف میتوان مبلغ حق.5-3-10

.در سال انعقاد قرارداد به ریال تبدیل نمود آزاد اعالمی بانک مرکزي
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ـ  د.5-3-11 ل قبـولی  ر محاسبات قراردادهایی که دستگاه اجرایی، کارفرما از مشاور و پیمانکار شـکایت قاب

شده باشد امتیاز آن ) 46(داشته باشند که قرارداد آن مشاور فسخ یا قرارداد پیمانکار مشمول ماده 

.شود قرارداد صفر درنظر گرفته می

  
  دول ضریب تعدیل زمانی قراردادهاج.۵-۴

 کـار کـه در بنـد    نـوع  براي محاسبه امتیاز تجربه کاري مشاور بایستی ابتدا مبلغ مورد قبول هر قرارداد بر اساس ضـرائب 

تبدیل و تجمیـع گردنـد و    83پیشین مشخص شد تعیین گردد و سپس این مبالغ از طریق جدول تعدیل زیر به پایه سال 

مورد محاسبه قرار گیرند  ) آئین نامه 5جدول (سپس بر اساس جدول امتیازات تجربه کاري مشاور
ضریب تعدیلسال

١٣۶٨٢٢.٢
١٣۶٩١۵.٨
١٣٧٠١٠.۵
١٣٧١٩
١٣٧٢٨.٢
١٣٧٣۶.٨
١٣٧۴۶
١٣٧۵۵
١٣٧۶۴.۶
١٣٧٧۴
١٣٧٨٣.۴
١٣٧٩٣
١٣٨٠٢.٧
١٣٨١٢.٣
١٣٨٢٢
١٣٨٣١.٨
١٣٨۴١.۵
١٣٨۵١.٣
١٣٨۶١.٢
١٣٨٧١
١٣٨٨١
١٣٨٩١
١٣٩٠١
١٣٩١١
١٣٩٢١
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  مسائل مربو ط به مدیریت طرح- 6
هـاي موجـود    درحال حاضـر و بـر اسـاس بخشـنامه    ح،  از آنجا که براي اخذ گواهینامه خدمات مدیریت طر.١-۶

چنانچه اساسنامه شـرکت داللـت بـر خـدمات مشـاوره       میشود،مدیریت طرح جزء خدمات مشاوره محسوب 

داشته باشد ، مدیریت طرح نیز یکی از خدمات آن شرکت است و ضرورتی به ذکر کلمـه مـدیریت طـرح در    

.بایستی مغایر با کار مدیریت طرح باشدلیکن اساسنامه ن. اساسنامه نیست

در 2و 1اولویتهـاي   کارشناسـی ارشـد در  حـداقل  در مدیریت طرح مدرك تحصـیلی مـدیر پـروژه بایسـتی     .٢-۶

مدیریت پروژه در یکی از تخصصهاي گـروه  حداقل ده سال و تجربه وي بایستی مورد تقاضا باشدتخصص 

قابل قبول  یگر بعنوان سابقه مدیر پروژهونه مدیریت دسوابق عضویت هیأت مدیره یا هرگ. مورد تقاضا باشد

.سال قابل قبول است 4اجرایی حداکثر تا سقف دستگاه سوابق مدیر پروژه در  همچنین.نیست

هاي مهندسی صـنایع، مـدیریت صـنعتی یـا مـدیریت       از رشتهباید کنترل پروژه در مدیریت طرح کارشناس.٣-۶

کنتـرل پـروژه   کارشناس. مورد تقاضا انتخاب شود گروهندرج در هاي مهندسی م ساخت یا عمران و یا رشته

در شـرکتهاي مشـاوره، و یـا     کنترل پـروژه یـا مـدیریت پـروژه     درکاري تجربهبایستی حداقل هشت سال 

دستگاه اجرایی داشته باشد

هـاي   رشـته  و یـا  هاي حقوق و حسـابداري  از رشتهباید امور حقوقی و قراردادها در مدیریت طرح کارشناس.۶-۴

کـاري  تجربهبایستی حداقل هشت سال امور حقوقیکارشناس . مورد تقاضا انتخاب شود تخصصندرج در م

  .زمینه امور حقوقی و قراردادها در شرکتهاي مشاوره، پیمانکاري و یا دستگاه اجرایی داشته باشددر 
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ود و خروج افراد در ساجاترو- 7
» نامـه  صدور گواهی«وج نفر دارند، اگر پرونده ساجات آنها در وضعیت هایی که درخواست ورود و خر شرکت.١-٧

هاي صادره از سامانه ساجات دیده شـود،   نامه در بخش گواهی pmnباشد، به عبارتی نام شرکت  در سایت 

  .توانند با ثبت درخواست جدید نسبت به خروج نفر و جایگزینی فرد جدید اقدام نمایند می

خواست جدید، یک نسخه از اطالعات پرونده الکترونیکی شرکت که منجـر بـه صـدور    در گام اول با زدن در

در ایـن پرونـده امکـان    . گواهینامه براي شرکت شده است  به صورت کامل دراختیار متقاضی قـرار میگیـرد  

توانـد فـرد مـورد نظـر را از بخـش       لـذا شـرکت متقاضـی مـی    . ویرایش اطالعات توسط شرکت وجود دارد

شرکت متقاضـی  . آور حذف و فرد جایگزین را معرفی نمایند اعضاي هیأت مدیره و یا افراد امتیازسهامداران، 

بعد از بروز رسانی اطالعات، صفحه اظهارنامه مالیاتی را نیـز تکمیـل کـرده و درخواسـتش را بـراي مرجـع       

ر درخواسـت  اطالعـات پرونـده الکترونیکـی د   . کنـد  ارسال مـی ) معاونت و یا استانداري( تشخیص صالحیت

نامه ساجات شده است، به جز اطالعات  جدید، کپی آخرین اطالعات شرکت است که منجر به صدور گواهی

در ایـن صـورت فقـط    . مربوط به آخرین اظهارنامه مالیاتی که در هر درخواسـت بایـد مجـدد تکمیـل شـود     

گیرد و مـواردي کـه    ی قرار میمورد بررس) پرونده جدید نسبت به پرونده قبلی(تغییرات ایجاد شده در تقاضا 

پس از تأیید مراحـل توسـط کنتـرل    .ماند قبالً توسط کارشناس تأیید شده است، بصورت تأیید شده باقی می

قرار گرفت فرد حذف شده خود به خود » نامه صدور گواهی«ها، وقتی تقاضاي دوم شرکت در وضعیت  کننده

  .را با زدن دکمه جستجو، فراخوانی و استفاده نمایند توانند این فرد هاي دیگر می شود و شرکت آزاد می

و یا» درحال تکمیل«هایی که درخواست ورود و خروج نفر دارند، اگر پرونده ساجات آنها در وضعیت  شرکت.٢-٧

میتوانند مستقیما وارد پرونده الکترونیکی شده و اقـدام بـه حـذف و جـایگزینی      باشد،»در حال رفع نقص «

باشد با تماس تلفنی یـا   »در حال کارشناسی  «در صورتیکه پرونده در وضعیت . دام نمایندنفرات امتیازاور اق

درج پیغام و یا ارسال نامه، پرونده جهت اعمال اصالحات به شرکت متقاضی عودت خواهد شد

تواننـد بـه    هایی که درخواست ارتقا و یا افزودن تخصص مشاور و یا رشته پیمانکاري دارنـد نیـز مـی    شرکت.٣-٧

توانند در صفحه ثبت تقاضـاي دوم   خواهند می با این تفاوت که هر تغییري که می. مین منوال عمل نماینده

در ایـن حالـت نیـز    . هاي مربوط، پرونده را براي بررسی ارسـال نماینـد   اعمال نموده و بعد از تکمیل قسمت

مانـد و فقـط    شـده بـاقی مـی    موارد تأیید شده پرونده قبلی به شرط عدم تغییر توسط متقاضی بصورت تأیید

مجددا تاکید میشود کـه ثبـت درخواسـت    . شود موارد جدید و تغییر داده شده بصورت بررسی نشده ظاهر می

نامـه رسـیده    ها زمانی امکان پذیر خواهد بود که درخواست اول آنها به مرحلـه صـدور گـواهی    جدید شرکت

  .باشد
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ظرفیت  سازي و  آزاد اعالم قرارداد- 8
بـه ایـن معنـی    . گیرد ها صورت می ه ساجات، کنترل ظرفیت بر اساس خود اظهاري و اعالم شرکتدر سامان.1- 8

اند و پرونده آنها در وضـعیت   نامه صالحیت از طریق سامانه ساجات دریافت کرده هایی که گواهی که شرکت

یـل اطالعـات   موظفند نسبت به وارد نمودن اطالعات قراردادهاي جدید و نیـز تکم . نامه است صدور گواهی

در صورتیکه که شرکت بر اساس روش زیـر اقـدام   . قراردادهاي در دست اجراي خود بشرح زیر اقدام نمایند

به درج اطالعات قراردادهاي جدید و در دست اجراي خود در مهلت تعیین شـده ننمایـد، امکـان اسـتفاده از     

ه در صـورت مشـخص شـدن عـدم ثبـت      ضمن آنک. امتیاز این قراردادها را براي همیشه از دست خواهد داد

  .بر اساس دستورالعمل تخلفات رفتار خواهد شد متخلفاطالعات قراردادهاي جدید، با شرکت 

ماه پس از انعقاد قرارداد به سـایت مراجعـه    4در مورد قراردادهاي جدید، شرکت موظف است، حداکثر ظرف .2- 8

.اد جدید خود را وارد نمایدکرده و در پرونده الکترونیکی خود، مشخصات و اطالعات قرارد

اي طراحی شده است که امکان وارد نمـودن قـرارداد جدیـد در حـالتی کـه پرونـده در        سامانه ساجات بگونه.3- 8

توانند بسادگی به پرونده خود مراجعـه و در   ها می لذا شرکت. نامه باشد نیز فراهم است وضعیت صدور گواهی

در این حالت نیـازي بـه درخواسـت جدیـد پرونـده      . رد نمایندکاري اطالعات قرارداد جدید را وا بخش تجربه

  .نیست و مستقیما بر روي پرونده اولیه قابل اعمال است

هـا بمنظـور آزاد سـازي ظرفیـت کـاري خـود بایسـتی،         در مورد قراردادهاي در دست اجرا و معلق ، شرکت.4- 8

) درصـد از قـرارداد     85انجام حـداقل  یعنی (اطالعات این گروه از قراردادهاي خود را پس از اتمام قرارداد، 

بـه   "در دست اجرا و یا معلق "تواند وضعیت قرارداد را از حالت  در این صورت شرکت می. بروز رسانی کنند 

بعبـارت دیگـر بـه تعـداد     . با این اقدام از تعداد کار اشغال شده شرکت کاسته میشود. تبدیل نماید "گذشته "

در دسـت  "تبدیل وضعیت قرارداد پیش از این شرایط فقـط از حالـت   . یشودکار آزاد شرکت یک کار اضافه م

در صورتیکه قرارداد بدالئلی پـیش از  : توضیح اینکه. (میسر است "خاتمه یافته"به وضعیت  "اجرا و یا معلق

تواند بمنظور آزاد سازي ظرفیت کاري خـود،   مبلغ اولیه، خاتمه یابد، شرکت می% 85موعد مقرر و رسیدن به 

)تغییر دهد "خاتمه یافته"وضعیت قرارداد را به حالت

در هر دو صورت پس از تغییر وضعیت قرارداد، امکان اصالح و تغییر در اطالعات وارد شده از شرکت سـلب  .5- 8

.مستندات اطالعات وارد شده در تشخیص صالحیت دوره بعد، از متقاضی دریافت خواهد شد. گردد می

یه قراردادهاي منعقده با دستگاههاي دولتی در سیستم ساجات الزامی اسـت و  رعایت ظرفیت آزاد و اعالم کل.6- 8

عدم اعالم این قراردادها منجر به برخورد انضباطی با مشاور بر اساس دستورالعمل تخلفات مشاوران خواهـد  

.صحت اطالعات قراردادهاي وارده از طریق مقایسه با جداول اظهارنامه مالیاتی سنجیده خواهد شد.شد
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کـه منـابع آن از بودجـه    (قراردادهاي منعقـده بـا شـهرداري   ، منعقده با بخش خصوصیراردادهاي ق.7- 8
براي تجربه  ،ارایه مستند مالی قابل قبول درصورت،خارجیو قراردادهاي ) عمومی تامین نشده باشد

  .کرداز شرکت اشغالی نخواهد  یباشد ولی ظرفیت کاري شرکت قابل پذیرش می
راردادهاي شرکتهاي مشاور با بخش خصوصی و نیز صدور خـدمات فنـی جـزء ظرفیـت     با عنایت به اینکه ق.8- 8

کاري مشاوران منظور نمیگردد و از سویی امتیاز این قراردادها در ارتقـاء شـرکتها قابـل قبـول میباشـد لـذا       

شرکتهاي مشاور میتوانند در زمان ورود اطالعات این نوع قراردادها، در بخـش مشخصـات کارفرمـا عنـوان     

را انتخاب نمایند تا ضـمن اسـتفاده از امتیـاز ایـن      "صدور خدمات فنی و مهندسی"و یا  "بخش خصوصی"

.قراردادها از ظرفیت کاري آنان کسر نگردد

مشاوران مجازند قراردادي را که در آن کلیه مراحل کار به مشاور ارجاع شده باشد و مرحله نظارت کارگاهی .9- 8

ت دو قرارداد مجزا، مشتمل بر قرارداد طراحی و قرارداد نظـارت وارد  مدت زیادي طول خواهد کشید ، بصور

پس از اتمام بخش طراحی مشاور میتواند قرارداد ایـن بخـش را در سیسـتم خاتمـه یافتـه اعـالم  و       . نمایند

.ظرفیت اشغال شده را آزاد نماید

:که موارد زیر رعایت گرددچنانچه قراردادهاي نظارت کارگاهی به مشاور طراح ارجاع نگردد ضرورت دارد .10- 8

پایه مشاور ناظر کارگاهی بایستی در حد پایه مشاور طراح یا حداکثر یک پایه کمتر باشد·

ماهه نبایستی بـیش از   24حداکثر مبلغ حق الزحمه نظارت براي هر مشاور در هر پروژه براي هر دوره ·
. باشد) 9(الزحمه پایه مربوطه در جدول  سه برابر حق

که مبلغ طراحی یا نظـارت بـیش از دو برابـر مبـالغ مجـاز بـراي        گروه مشارکت در مواردي استفاده از·
  .مشاوران پایه یک باشد الزامیست

  تندات الصاقی در پیوستهاي پرونده الکترونیکیمس- 9
بمنظـور  . مشروح نحوه تکمیل پرونده در راهنماهاي تهیه شده در سامانه ساجات قابـل دسترسـی میباشـد   .١-٩

  :بشرح زیرند ترین مستندات مورد نیاز اشاره میشودکه در این بخش به اصلیدسترسی سریع 

  : هاي شرکتپیوست الصاقی در بخش مستندات.١-١-٩

)تمام صفحات(یر آخرین اساسنامه تصو·

ها تصویر آخرین اظهارنامه ثبتی ممهور به مهر ثبت شرکت·

کنون تاهاي رسمی تغییرات  تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و تمامی روزنامه·

  انتخاب  هیأت مدیره آخرین روزنامه رسمی ·

عمومی بیانگر صددرصد صاحبان سهامتصویر صورتجلسه آخرین مجمع  ·

ینامه هاي صالحیت قبلیتصویر گواه·
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  :)براي هر یک از پرسنل(پرسنل هايپیوست الصاقی در بخش مستندات .٢-١-٩

تصویر پشت و روي کارت ملی·

)در صورت داشتن توضیحات توضیحات صفحه(تصویر شناسنامه  ·

.عکس، نمونه امضاء فرد·

)گواهی موقت یا دانشنامه(حقیقات تصویر مدرك تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم و ت·

) به تفکیک پروژه، مسئولیت، مدت(دار  ارائه گواهی سوابق کاري مدت·

همکـاري بـا   ارائـه قـرارداد   نامه یا حکم اولیه بازنشستگی  بعالوه درصورت بازنشسته بودن  ·

شرکت و گواهی کار 

این اطالعات در وهله نخست از طریق سایت بیمه (وابق بیمه تجمعی افراد امتیازآورتصویر س·

)و در صورت عدم امکان از طریق شعب بیمه تهیه شود

پایـان  (و باالتر  1338سال  متولدینتصویر کارت وضعیت خدمت وظیفه در مورد افراد ذکور ·

)خدمت و یا معافیت
₫--.   :پیوستهاي قراردادها  الصاقی در بخش مستندات 

تصویر ابالغ قرارداد در صورت موجود بودن·

تصویر قرارداد یا موافقتنامه·

ها حسب مورد صویر متمم و الحاقیهت ·

شرح خدمات و حق الزحمه  تصویر پیوست·

  :تصویر مفاصا حساب بیمه یا تایید کارفرما با توجه به مالحظالت زیر·

oست اولقراردادهاي د:

    :ـ کارفرماي دولتی 1

ارائه مفاصا حسـاب بیمـه یـا نامـه تأییـد از      : الف ـ کارهاي خاتمه یافته 

  کارفرما

  ارائه نامه تأیید از کارفرما: ب ـ کارهاي در دست اجرا

  : ـ کارفرماي غیردولتی 2

  ارائه مفاصا حساب بیمه: الف ـ کارهاي خاتمه یافته

  م از بیمه تأمین اجتماعیاستعال: ب ـ کارهاي در دست اجرا

oقراردادهاي دست دوم:  

  :در قرارداد اصلی دولتی ـ کارفرماي 1
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تأییدیـه  بنام شـرکت یـا   مفاصا حساب بیمه : الف ـ کارهاي خاتمه یافته 

کارفرماي اصلی که تفکیک مبالغ پرداختی میان مشاور اصلی و مشـاور  

  .دست دوم مشخص کرده باشد

ارائه نامه تأییدیه کارفرماي اصـلی کـه   : ب ـ قراردادهاي در دست اجرا  

ــت دوم را  ــاور دس ــلی و مش ــاور اص ــان مش ــی می ــالغ پرداخت ــک مب تفکی

  .مشخص کرده باشد

  :ـ کارفرماي غیردولتی در قرارداد اصلی 2

  ارائه مفاصا حساب بیمه: الف ـ کارهاي خاتمه یافته

  استعالم از بیمه تأمین اجتماعی: ب ـ قراردادهاي در دست اجرا

یکـی از مسـئولین از جملـه     هـاي کارفرماهـاي دولتـی بایسـتی بـه امضـاء       تأییدیـه : حتوضی·

مدیرعامل یا باالترین مقام کارفرمایی دستگاه اجرایی یـا معـاون مـالی دسـتگاه اجرایـی یـا       

مدیرکل دفتر امورمالی یا ذیحساب یا معاون فنی دستگاه اجرایی یا مدیرکل دفتر امـور فنـی   

( قانون محاسبات عمومی امضاء به وي تفویض شـده باشـد   53ده یا مجري طرح که طبق ما

  .رسیده باشد) به همراه تصویر نامه حکم مجري طرح
₫--�. هاي ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی پیوستالصاقی در بخش مستندات:  

سایرتصاویر مستندات ایزو، سیستمهاي مدیریتی و ·

  .تصاویر چارت تشکیالتی و طبقه بندي مشاغل·

هاي آموزشی کوتاه مدت، ارائه نمونه مقاله علمی در سمینارهاي داخلـی   ویر گواهی دورهتصا·

ارائه  مستند عضویت شرکت یـا   المللی ـ ارائه تألیف کتب یا مقاله یا ترجمه افراد فنی ـ    و بین

هـاي   نامه معتبر یا سند ملکی ـ ارائه لیست کتـاب   اي معتبر ـ اجاره  افراد فنی در مجامع حرفه

  .افزار افزار و نرم ارائه مشخصات سخت تبط با تخصص ـ ارائه لیست تجهیزات شرکت ـمر

  )در تخصصهاي ژئوتکنیک و نقشه برداري(تصاویر سندهاي خرید تجهیزات ویژه·

پس از نهایی شدن پرونده الکترونیکی مشاور شرکت در سامانه ساجات،  ضروري اسـت مـدارك فیزیکـی    .٢-٩

معاونت برنامه ریـزي و نظـارت   (به محل تشخیص صالحیت ) ارنجی رنگدر زونکن ن(پرونده آن شرکت 

ارسال کلیه مستندات پرونـده منطبـق بـر    . ارسال گردد) راهبردي رئیس جمهور و یا دفاتر فنی استانداریها

بـه  (هاي هشـتگانه یـک الـی هشـت قابـل پرینـت از سـاجات        اطالعات الصاقی در سیستم ساجات و فرم

  . باشد هاي پرداخت شده به شرح زیر الزامی می الزحمه به عالوه فرم حق) 4استثناي فرم شماره 

هاي ساجات، تصـویر مـدارك تحصـیلی، بیمـه تجمعـی افـراد امتیـازآور و مسـتندات مـالی           فرم.١- ٢-٩

قراردادها، اعم از نامه تأیید کارفرما یا مفاصا حساب بیمه باید داراي امضاء مـدیرعامل یـا صـاحبان    
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فرم . کند یر مستندات مهر شرکت کفایت میمهر شرکت باشند و براي سا امضاي مجاز و ممهور به

 3همچنین فـرم شـماره   . بایستی توسط کلیه اعضاء هیأت مدیره و سهامداران امضاء شود 2شماره 

مستندات قراردادهـا فقـط بـراي قراردادهـاي     . با الصاق عکس نیز برسدبه امضاء فرد معرفی شده 

  .لزامی استتایید شده توسط کارشناس ا

  .عودت اصل گواهینامه صالحیت قبلی.٢- ٢-٩

.آخرین لیست بیمه و مالیات.٣- ٢-٩

  موارد ایرس- 10
  :شرایط تمدید صالحیت شرکتهاي مشاور.١-١٠

.پرونده الکترونیکی تکمیل و ارسال شده باشد·

بـا ارایـه روزنامـه رسـمی     (شرکت تغییر نکرده باشند ) و مدیرعامل(تمام یا اکثریت اعضاي هیأت مدیره ·

  ).کشور

.وع شرکت تغییر نکرده باشدن·

در چهار سال گذشته کار خاتمه یافته یا در دست انجام داشـته باشـند؛ بعبـارتی غیرفعـال و راکـد نبـوده       ·

).ثبت و تکمیل و ارسال اطالعات در ساجات کرده باشد(باشند 

قـی نداشـته   شـرکتهاي دیگـر تال  ) و مـدیر عامـل  (شرکت با افراد امتیازآور ) و مدیرعامل(افراد امتیازآور ·

چنانچه هر کدام از امتیازآوران شرکت در جایگـاه قبلـی خـود حضـور داشـته باشـند، گواهینامـه        . باشند

) درصورت جانشینی تعداد یک یا دو نفر از افراد امتیازآور( شود وگرنه  صالحیت بمدت یکسال تمدید می

  .بمدت شش ماه قابل تمدید است

  .خواهد بودد، بررسی صالحیت وي همانند سایر شرکتهادر صورتیکه شرکت حائز شرایط فوق نباش.٢-١٠

اعتبار دارد و متقاضی تمدید نیستند  "یا کمتر از آن"شرکتهایی که گواهینامه صالحیت آنها، شش ماه .٣-١٠

اطالعات پرونده در سامانه ساجات توسط  همهبلکه تخصص جدید یا ارتقاء می خواهند، بعد از درج 

.واهینامه چهار ساله دریافت نمایندشرکت، باید بروزرسانی شده و گ

تمام بایستی نمایند شرکتهایی که براي اولین بار اقدام به تشکیل پرونده الکترونیکی در ساجات می.۴-١٠

اند نیز،  ، لذا شرکتهایی که قبالً داراي صالحیت بودهخود را در سیستم وارد نماینداطالعات پرونده 

، باید تمام اطالعات )اعم از تخصص جدید یا ارتقاء پایه(ند چنانچه یک یا چند تقاضاي جدید داشته باش

با "درصورتیکه.جدید را وارد سامانه مذکور نمایندقدیم و پرونده خود از جمله موارد مرتبط با تقاضاي 

براي شرکت گواهینامه  توان گردد، میکل پرونده بررسی و بروزرسانی  "صالحدید کارشناس مربوطه

، مدت گرددبررسی  توسط کارشناس ولیکن چنانچه صرفاً تقاضاي جدید .نموددر صالحیت چهارساله صا

.قبلی خواهد بودگواهینامه تاریخ اعتبار  "طبق روال گذشته"اعتبار گواهینامه 
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چنانچه شرکتی تقاضاي ارتقاء یا تخصص جدید در گروه خدمات مدیریت و یا تخصصهاي خدمات .۵-١٠

ریزي واقتصاد را داشته باشد، در صورت  نسانی در گروه خدمات برنامهریزي آموزشی و توسعه منابع ا برنامه

درج اطالعات پرونده متقاضی در سامانه ساجات امکان بررسی پرونده الکترونیکی شرکت در سامانه 

ولیکن چنانچه شرکتی صرفاً تقاضاي . گواهینامه صادر خواهد شد ،ساجات وجود دارد و در صورت تائید

اخذ نموده را داشته  "معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی"هینامه قبلی خود را که از تمدید اعتبار گوا

.باشد، باید از طریق همان معاونت  و به روش سابق تمدید صالحیت نماید

در راستاي تکریم ارباب رجوع و با توجه امکانات ایجاد شده در سامانه جامع ساجات براي حضور لحظه به .۶-١٠

رکت متقاضی در روند بررسی پرونده،  حضور نماینده شرکت در محل تشخیص لحظه نماینده ش

در موارد ضروري از مدیر عامل و یا یکی از اعضاي هیات مدیره شرکت دعوت . صالحیت ضرورت ندارد

  .بعمل خواهد آمد

در راستاي تخصصی سازي فعالیتهاي شرکتهاي مشاور، شرکتهایی که پایه یک و دو تخصصی را داشته .٧-١٠

روه تخصص یاد شده را نیز درخواست نمایند لیکن گتخصصهاي همسایر شند مجازند پایه سه با

شرکتهاي . حداکثر  به دو تخصص از یک گروه جدید محدود میباشددرخواست پایه سه از سایر گروهها،

الزم بذکر است .تازه تاسیس نیز مجازند حداکثر در دو تخصص پایه سه درخواست ارائه نمایند

.اي گروه مشترك شامل محدودیتهاي یاد شده نمیباشدتخصصه


