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تشخیص صالحیت و رتبه بندی عوامل نظام 

 فنی اجرایی)ساجات(

 

 مقدمه  .1

 حقوقی پيمانكاران شامل اجرایی، و فنی نظام عوامل بندی رتبه و صالحيت تشخيص

 با و ترتيب به 3 پایه حقوقی مشاوران و 3 تا 1 پایه حقيقی پيمانكاران ، 5 تا 3 پایه

 شماره بخشنامه( حقيقی پيمانكاران صالحيت تشخيص های نامه آیين به توجه

 پيمانكاران حيتالص تشخيص نامه آئين ،) 1382/  8/  22 مورخ 101/  159656

 نامه آیين و وزیران محترم هيأت ه 23521/ت 48013شماره مصوبه ) حقوقی

 مورخ ه 28437 ت /20637مصوبه شماره ( حقوقی مشاوران صالحيت تشخيص

 .ميگيرد صورت وزیران محترم هيأت 23/4/1384

 هدف  .2

 حيتالص تشخيص خدمت کيفيت با ارائه خدمت، سطح توافقنامه این از هدف

 منظور به ،خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط مشاوران و پيمانكاران

 بررسی روند در تسهيل و ساخت صنعت توسعه ارتقاء و رشد زمينه آوردن فراهم

 صنفی، های انجمن اجرایی، های دستگاه) گيرندگان خدمت حيتالص تشخيص

 . باشد می (حقوقی و حقيقی اشخاص
 مسئوليت .3

 کشور بودجه و برنامه قانون 22 ماده استناد به ریزی برنامه و مدیریت سازمان"

/ 48013 شماره های مصوبه و کشور توسعه های برنامه دائمی احكام 34 ماده و

 23/4/1384 مورخ ه 28437 ت /20637 و 11/12/1381 مورخ ه 23251 ت

 انتظامی تخلفات به رسيدگی و حيتالص تشخيص مرجع وزیران محترم هيات

   .باشد می مشاوران و پيمانكاران

 خدمت که کند می موافقت خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

  :دهد ارائه زیر ترتيب به را مذکور
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 زمال ماتالاستع اخذ و شرکت الصاقی مستندات ررسیب

  متقاضی های شرکت به موجود نواقص مالاع 

 و شرکت عاتالاط ثبت جهت اقدام شرکت، حيتالص تایيد صورت در

 ساجار سامانه در آن گواهينامه

 آن انتشار و حيتالص تأیيد گواهينامه دارای مشاوران و پيمانكاران ليست تهيه 

 "عموم دسترسی برای سازمان سایت وب طریق از

 تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرایی .4

 

 :  خدمت دریافت برای مالز مدارک

  ساجات در نام ثبت فرم تكميل .1

 در مقرر ممنوعيت نبودن مشمول و دولت کارکنان مداخله منع نامه تعهد .2

 متقاضی شرکت وقت تمام کارکنان بودن شاغل و اساسی قانون 131 اصل

  شرکت همان در گواهينامه

 و درصد پدر، نام خانوادگی، نام و نام شامل(شرکت سهامداران مشخصات .3

  ....(و کاری سوابق تحصيلی،ک مدار سهام، نوع

 ملی، کد پدر، نام خانوادگی، نام و نام شامل)مدیره هيئت اعضای مشخصات .4

 ( ...و کاری سوابق و تحصيلی کمدار سمت،

 گواهينامه صدور محل شامل)ساجات از قبل گواهينامه به مربوط عاتالاط .5

 اعتبار و صدور تاریخ گواهينامه، کننده صادر مقام خانوادگی نام و نام قبلی،

  .وجود صورت در (... و ها رشته رستهف قبلی، گواهينامه

 و تلفن شماره با شرکت سربرگ در بندی رتبه تقاضای رتبه اخذ جهت .6

  باشد برابر روزنامه طبق آدرس آخرین با ميبایستی شرکت آدرس

 ملی، کد پدر، نام خانوادگی، نام و نام شامل)امتيازآور پرسنل مشخصات .7

  (...و کاری سوابق و تحصيلی کمدار رشته،

 نوع(شده انجام های پروژه شامل)پيمانكار کاری تجربه به مربوط عاتالاط .8

 و کارفرما نام قرارداد، انعقاد تاریخ قرارداد، شماره پيمان، موضوع پيمان،

 ماهانه بيمه حق جمع قرارداد، هر در شده استفاده های رشته درصد
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  اخير ماه 31 در (اجتماعی تامين ليست دریافت رسيد یا و)پرداختی

 سرمایه نقدی، موجودی شامل)شرکت مالياتی اظهارنامه به مربوط عاتالاط .9

 مشهود، ثابت های دارائی ها، پرداخت پيش و سفارشات مدت، کوتاه گذاری

 و جاری های دارایی خالص مالی، گردش خالص پيمانكاری، ناخالص درآمد

.. ) 

  روزکاری15:  خدمت انجام زمان مدت

  -:  حضوری مراجعه مرتبه تعداد

 .آنالین از طریق سامانه: خدمت به دسترسی زمان

 :نحوه دسترسی به خدمت

https://sajat.mporg.ir 

 هزینه ها و پرداخت ها .5

 .با توجه به پایه و نوع گواهينامه متغيير است

 دوره عملكرد .6

 .دارد اعتبار نگردیده، صادر آن يهالحاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این
 

 خاتمه توافقنامه .7

 نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول، مقام و سازمان ریاست تشخيص به چنانچه

 .گردد می مالاع موافقتنامه خاتمه موضوع قبلی عالاط با گرفت، قرار
 


