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 "اجرایی  و فنی نظام عوامل بندی رتبه و صالحیت تشخیص "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

 

 هاي صدور گواهينامه اجرايي، و فني نظام مشمول پيمانكاران و مشاوران شامل اجرايي و فني عوامل بندي رتبه و صالحيت تشخيص

 و مشاوران تشخيص صالحيت هدف با فرايندها و ها فعاليت كليه .آنها است ظرفيت كنترل و استعالم بندي، رتبه صالحيت، تشخيص

 كليه شركتهاي براي  https://sajat.mporg.ir الكترونيكي آدرس به ساجات سامانه طريق و از سيستمي بصورت پيمانكاران

 در پيمانكاري جهت خدمات صالحيت گواهينامه اخذ جهت بايست مي حقوقي اشخاص كليه و بوده دسترسي قابل مشاور و پيمانكاري

 مجاز كار و تعداد گواهينامه جهت رويت كارفرما همچنين. نمايند دريافت تاييد، گواهينامه و بررسي از پس و نموده نام ثبت سامانه اين

 صحت از و مراجعه https://sajar.mporg.ir الكترونيكي  آدرس به ساجار سامانه طريق از بايست مي شركت ها ريالي و ظرفيت

 .گردد مطلع اند نموده شركت مناقصه در كه هايي گواهينامه

 

 هدف .2

 ريزي و برنامه مديريت سازمان" توسط شده ارائه خدمت كيفيت با ارائه منظور به كه است اين خدمت سطح توافقنامه اين از هدف

 افراد " براي "استان )ساجات( در و اجرايي فني نظام عوامل بندي رتبه و صالحيت تشخيص" خدمت تحويل كيفيت ،"بوشهر استان

 .گيرد قرار مورد توافق صالحيت تاييد گواهينامه صدور خواستار "حقوقي شركتهاي و حقيقي

 گواهينامه تاييد صدور درخواست كه حقوقي شركت هاي و حقيقي افراد تجربه و تخصص ،تحصيلي، مالي توان سنجش ترتيب بدين

 بدين تا ارزيابي قرار مي گيرد مورد ساجات سامانه در آنان شده آپلود و شده ارائه مستندات و مدارک بررسي طريق از دارند؛ را صالحيت

 .شود برداشته استاني و ملي هاي پروژه كيفيت با و درست انجام جهت در گامي طريق

 

 مسئولیت .3

 

 مصوبه و توسعه كشور هاي برنامه دائمي احكام 34 ماده و كشور بودجه و برنامه قانون 22 ماده استناد به ريزي برنامه و مديريت سازمان

 تشخيص مرجع وزيران، محترم هيأت 23/4/1384 مورخ هـ28437ت/20637 و 11/12/1381 مورخ هـ23251ت/48013 شماره هاي

 .باشد مي مشاوران و پيمانكاران( اي حرفه) انتظامي تخلفات به رسيدگي و صالحيت

 

 ارائه دهد زير ترتيب به را مذكور خدمت كه كند مي موافقت بوشهر استان ريزي برنامه و مديريت سازمان: 

 الزم. استعالمات اخذ و شركت الصاقي مستندات بررسي -

 متقاضي. هاي شركت به موجود نواقص اعالم -

 ساجار. سامانه در آن گواهينامه و شركت اطالعات ثبت جهت اقدام شركت، صالحيت تاييد صورت در  -

 براي سازمان سايت وب طريق از آن انتشار و صالحيت تأييد گواهينامه داراي مشاوران و پيمانكاران ليست تهيه -

https://sajat.mporg.ir/
https://sajar.mporg.ir/
https://sajar.mporg.ir/
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 عموم. دسترسي

 

  اين براي. ميباشد ذيربط دستگاههاي مختلف سامانههاي با ارتباط برقراري براي توسعه و تكميل حال در ساجات سامانه

  :ميباشند استفاده مورد و دسترس در ذيل سامانههاي حاضر حال در منظور

 آدرس به كشور رسمي روزنامه سامانه www.rrk.ir ساجات سامانه در شده تعبيه لينک و  

 ساجات سامانه در شده تعبيه لينک طريق از مالياتي امور سازمان مالياتي اظهارنامه اطالعات  

  كشور احوال ثبت سازمان با ساجات لينک طريق از افراد هويتي اطالعات 

  صالحيت تشخيص زمان در كاربر رمز اخذ طريق از افراد اجتماعي تامين بيمه اطالعات 

 سامانه در لينک داراي دانشگاههاي و ساجات طريق از تحصيلي مدارک (پاداک) سامانه در موجود طالعاتا  

 پذيرد مي صورت كتبي استعالم ندارد وجود آنها براي الكترونيكي سامانه حاضر حال در كه اسنادي ديگر براي . 

 

 اقدام مستندات جهت الصاق ذيل، هاي نامه آئين و ها بخشنامه و مصوبات طبق بايست مي خدمت دريافت جهت مشاوران و پيمانكاران 

 :نمايند

 هيأت 11/12/1381 هـ مورخ23251ت/48013 شماره مصوبه استناد به حقوقي پيمانكاران صالحيت تشخيص نامه آئين راهنماي -

 وزيران. محترم

 هيأت 23/4/1384 مورخ هـ28437ت/20637 شماره مصوبه استناد به حقوقي مشاوران يتالحص تشخيص نامه آئين راهنماي  -

 .وزيران محترم

 .22/8/1382مورخ  159656/101 شماره بخشنامه استناد به حقيقي پيمانكاران يتالحص تشخيص نامه آئين راهنماي -

 .20/5/1392 مورخ 42787/92 شماره بخشنامه استناد به پيمانكاران تخلفات به رسيدگي دستورالعمل -

 .14/8/1391 مورخ 66025/100 شماره بخشنامه استناد به مشاوران تخلفات به رسيدگي دستورالعمل -

 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی .4

 

مي باشد  كه متقاضييان مي بايست به آن سامانه  https://sajat.mporg.ir ساجات سامانه: خدمت ارائه/  درخواست سامانه -

  در سايت بار گزاري مي نماينددقت و  كليه اطالعات و مدارک مورد نياز را در كمال صداقت  دمراجعه و تعهد نماين

سازمان نيز متعهد مي گردد فرايند هاي بررسي صالحيت شركت متقاضي را مطابق با شيوه نامه و آيين نامه هاي مربوطه با كمال 

 دقت و در زمان مقرر انجام نمايد 

. 

 

 هزینه ها و پرداخت ها .5
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 ريال 000/000/5      مشاوران 1 پايه تخصيص

 

 ريال  000/750/3       مشاوران 2 پايه تخصص

 

 ريال  000/500/2       مشاوران 3 پايه تخصص

 

 ريال 000/750/8          پيمانكاران 1 پايه رشته

 

 ريال 000/500/7          پيمانكاران 2 پايه رشته

 

 ريال 000/000/5          پيمانكاران 3 پايه رشته

 

 ريال 000/750/3          پيمانكاران 4 پايه رشته

 

 ريال 000/500/2       پيمانكاران 5 پايه رشته

 

 رايگان                      انفورماتيک

 

 دوره عملکرد .6

 ميگردد. صادر گواهينامه روز 24 مدت ظرف حداكثر مدارک همه بودن كامل صورت در

 

 خاتمه توافقنامه .7

  خواهد معتبر سازمان رئيس امضاي تحت است نگرديده صادر آن اصالحيه كه زماني تا خدمات سطح توافقنامه اين

  توافقنامه قبلي اطالع با باشد توافقنامه خاتمه به تصميم مسئول مقامات و سازمان رياست تشخيص به صورتيكه در.بود

 .شد خواهد ملغي

 

 علی درویشی

 ریس


