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راهنماي کاربران ساجات -مشاوران

 -1ورود به سيستم
پيش از ورود به سيستم ساجات به نکات زير توجه فرماييد:
 از ( ADSLاينترنت پر سرعت با سيم) استفاده کنيد.
 بهترين حالت مشاهده تصوير ،تنظيم  Resolutionصفحه نمايش روي  1124x1281است.

با تأييد ثبت ناام اولياه شاما توسات دفتار نظاام
فنااي و اجرايااي ،بااراي شناسااه کاااربري شااما
(همان شناسه اي کاه در ثبات ناام اولياه تعياين
کرديااد) گااذرواژه دوم بااا ايمياال بااه شااما داده
ماااايشااااود .در مرورگاااار خااااود نشاااااني
 http://sajat.mporg.irرا وارد کنياااااااد
تا صافحهاي مانناد شاکل  1نماايش داده شاود.
شناسااه کاااربري و گااذرواژه خااود را در جاااي
تعيااين شااده تايااي و کليااد  Enterرا بزنيااد و
شكل 1

کليااک کنيااد .
يااا روي دگمااه
با اين کار صفحه فهرست تقاضاهاي مشااور مانناد شاکل  2بااز ماي شاود .هنااامي کاه باراي اولاين باار وارد سيساتم شاده
و اين صفحه باز ميشود ،اين فهرست خالي است.

شكل 2

 -2ثبت درخواست
درخواستهاي مشاوران به دو دسته به ترتيب زير تقسيم ميشود
 درخواستهاي وابسته به تخصص و پايه شامل :
 تشکيل پرونده
 تکرار تخصص
 اضافه کردن تخصص
 خروج نفر ( غير از هيئت مديره)
 جابهجايي افراد امتيازآور
 ارتقاء پايه
 حذف تخصص
 کاهش پايه
 برگشت لغو تخصص
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 درخواستهاي غير وابسته به تخصص و پايه شامل :
تغييرات هيئت مديره
 تغيير مدير عامل
 تغيير نشاني شرکت
 تغيير نام شرکت
 تغيير شماره ثبتي شرکت
 تمديد اعتبار گواهينامه موجود
 تغييرات مفاد اساسنامه
 تغييرات سهام
 رفع محروميت
 انحالل
کليک کنيد تا صفحه ثبت درخواستها مانند شکل  3باز شود.
در شکل  2روي دگمه
اولين درخواست هر شرکت مشاور تنها ميتواند “تشکيي ررونکد ”“ ،اضکاهه ککردت تص ک

” و “تيکرار

تص کک ” باشککد .در قساامت
“انواع درخواست وابسته به تخصص
و پاياااه ابتااادا ” روي نشاااان
روبااروي “تشااکيل پرونااده” کليااک
کنيد .با ايان کاار صافحه اي مانناد
شکل  4باز ماي شاود و از فهرسات
کشويي مي توانيد گروه ،تخصاص و
پايهاي را کاه مايخواهياد انتخااب
کنياااد .باااا کلياااک روي دگماااه
 ،تخصااص و پايااه
انتخاااب شااده در مسااتليل پااايين
شکل شکل  3درج مي شود .به ايان
ترتيااب اولااين تخصااص شاارکت بااا
تشکيل پرونده به ثبت رسيده است.

شكل 3

پس از تشکيل پروناده ،مايتوانياد باه
همااااان روش بااااراي وارد کااااردن
تخصصهاي جدياد از گزيناه “اضاافه
کاااردن تخصاااص” و باااراي تکااارار
تخصص از گزيناه “تکارار تخصاص”
استفاده کنيد .ايان کاار را باراي تماام
شكل 4
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در
تخصصها و پايههايي که ميخواهيد تکرار کنيد .سرانجام جدولي مانند شکل  5خواهيد داشت .روي دگماهي
پايين شکل  5کليک کنيد تا آنچه انتخاب کردهايد ذخيره شده و اين صفحه بسته شود .براي حذف هر کدام از رديفها در شکل
 5روي نشان

در آن رديف کليک کنيد.

شكل 5

تکرار تخصص براي تخصصهايي مجاز است که در اين تقاضا درخواست شده و يا قبالً براي آنها گواهيناماه دريافات شاده
است .در يک تخصص معين ،مثالً تخصص طراحي شهري از گروه شهرسازي و معماري ،حداکثر تعداد تخصص و تکارار آن
براي يک شرکت يکي از رديفهاي زير است :
 يک تخصص پايه  3و تکرار آن با پايه 3
 يک تخصص پايه  2و تکرار آن با پايه 2
 يک تخصص پايه  1و تکرار آن با پايه 1
 يک تخصص پايه  ، 2تکرار آن با پايه  2و يک تخصص با پايه 1
 يک تخصص پايه  ، 1تکرار آن با پايه  1و يک تخصص با پايه 2
 يک تخصص پايه  ، 2تکرار آن با پايه  ، 2يک تخصص پايه  1و تکرار آن با پايه 1
پس از ثبت درخواستها ،صفحه “فهرست تقاضاها” مانند شکل  6نمايش داده ميشود.

شكل
کرده6ايد ،روي نشان
براي ويرايش و کم و زياد کردن تخصص و پايههايي که انتخاب

در سمت چي شاکل شاماره ()6

براي ويرايش و کم و زياد کردن تخصص و پايههايي که انتخاب کردهايد ،روي نشان

در سامت چاي شاکل  6کلياک

کليک کنيد ،تخصص و پايههاايي کاه
کنيد تا دوباره صفحه انتخاب تخصص و پايه باز شود .اگر در شکل  6روي نشان
انتخاب کردهايد نمايش داده ميشود اما در اين حالت نميتوانيد آن را ويرايش کنيد .تا زماني که اين تقاضاا کاه وضاعيت آن
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“در حال تکميل” است ملغي نشده و يا مراحل خود را تا صدور گواهينامه طي نکرده است ،ايجاد تقاضاي جديد امکاان پاذير
نيست.
با ادامه کار با سيستم در اين فهرست ممکن است بيش از يک تقاضا باشد و هرکدام در وضعيت متفاوتي باشند .اماا تقاضاايي
که در وضعيت “در حال تکميل” است ،بيش از يکي نمي شود .تقاضااي در حاال تکميال و ياا عاودت شاده باه متقاضاي را
ميتوانيد ويرايش کنيد .ساير تقاضاها را تنها مايتوانياد ببينياد بادون آن کاه
بتوانيد ويرايش کنيد.
در شکل  6تعدادي نشان با نوشاتهاي زيار هرکادام
با کليک روي نشان
مانند شکل  7روي صفحهي نمايش کامپيوترتان ظاهر ميشود .روي هر کدام
از اين نشانها کليک کنيد ،صفحه مربوط به آن نشان باز مايشاود تاا آن را
تکميل کنيد .در باره هرکدام از اين نشانها در همين راهنما توضيح داده شاده
در گوشااه پااايين وراساات صاافحه نمااايش
اساات .اگاار روي
کامپيوترتان کليک کنيد ،همين نشانها مانند شکل  8به شکل ياک فهرسات
نمايش داده ميشود و از اينجا نيز ميتوانيد صفحه مربوط به آنها را باز کنيد.
کلياک کنياد تاا
براي باز کردن مجدد فهرست تقاضاها ،روي
فهرست نشانها مانند شکل  8باز شود .اکنون دو راه پيش رو داريد:
 روي گزينهشود

کليک کنيد تا صفحه فهرست تقاضاهاا بااز

کليک کنيد .اگر تنها اجاازه ياک تقاضاا
 روي گزينهداشااته باشاايد ،در پيااامي کااه نمااايش داده ماايشااود روي دگمااه
کليک کنيد.
اگر بيش از يک تقاضا به شما اجازه داده شاده باشاد ،ماثالً پيمانکاار و مشااور،
فهرست تقاضاهاي مجااز بااز مايشاود .روي تقاضااي

شكل 7

مااورد نظاار و سااپس روي دگمااه
کليک کنيد .باا هار ياک از ايان دو ،صافحه فهرسات
مربوط به آن تقاضا نمايش داده ميشود.
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 -3تغيير گذرواژ
در گوشااااهي
روي
پااايين و راساات صاافحه نمااايش
کامپيوترتان کليک کنيد تا فهرسات
شکل  8بااز شاود .باا کلياک روي
شکل 9
گزينهي
نمايش داده مي شود .گذرواژه قبلاي
و گذرواژه جديد و تکرار آن را تاياي

شكل 9

و روي دگماااهي
کليک کنيد.

 -4گواهينامه صالحيت قبلي
اگر شما قبالً گواهينامه صالحيت دريافت کردهايد ،الزم است اطالعات آن گواهينامه در اين سيستم ثبات شاود .باراي

اين منظور در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان
دارد:

کليک کنيد .صفحهاي که باز ميشاود ساه بخاش

 1-4مشص ات شرکت ،مدير عام و گواهينامه صالحيت قبلي

اطالعااات اياان بخااش را عين ااً از
روي گواهينامه صالحيت قبلاي در
شکل  11وارد کنيد .پر کاردن هار
کنااارش
فيلاادي کااه نشااان
باشد ،اجباري است .پس از تکميل
اطالعاااااااات روي دگماااااااه
در پاااايين ايااان
بخااش از فاارم کليااک کنيااد تااا
اطالعات داده شده مربوط به ايان
بخش در سيستم ثبت شود.
 2-4تص

روي دگمه

شكل 11

ها

درشکل  11کليک کنيد تا صفحه انتخاب تخصص مانند شکل  12باز شود.
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شكل 11

شكل 12

گروه ،تخصص ،پايه و تعداد کار مجاز را که گواهينامه براي آن تخصصها صادر شده است از فهرست کشويي انتخااب
کليک کنيد .اين کار را براي تمام تخصصهاي درج شده در گواهينامه قبلي تکارار کنياد.
و روي دگمه
تخصصهاي انتخاب شده در شکل  11ديده ميشود.

نيته :در اين شکل ،براي حذف يک تخصص روي نشان
تمام جدولهاي ديار اين دو نشان همين کارکرد را دارند

و براي ويرايش آن روي نشان

کلياک کنياد .در

 3-4اعضاي هيئت مدير و کارکنات امتيازآور

کليک کنيد تا صفحه انتخاب اعضاي هيئت ماديره و کارکناان امتياازآور
در شکل  13روي دگمه
مانند شکل  14باز شود .اطالعات اعضاي هيئت مديره و کارکنان امتيازآور گواهينامه صالحيت قبلي را يک باه ياک در
شکل  14وارد و روي دگمه
مديره و کارکنان
امتيازآور مرباوط
بااه گواهينامااه
صالحيت قبلاي
تکااارار کنياااد.
باراي رفاتن بااه
بخاااش بعاااد،

کليک کنيد تا در سيستم ثبت شود .اين کار را باراي تماام اعضااي هيئات

شكل 13
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در گوشه باال و چي شکل  11ببنديد.

صفحه گواهينامه قبلي را با کليک روي نشان

شكل 14

 -5مشص ات عمومي شرکت

در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان

کليک کنيد .صفحهاي که باز ميشود هفت بخش دارد

 1-5ويرايش اطالعات ثبتي
شرکتهايي که به هر دليل بعد از تأييد ثبت نام ،محل ثبت و يا نوع ثبتي آنها تغيير کارده اسات مايتوانناد
اطالعات ثبتي جديد خود را در جدولي که در شکل  15آمده است ويرايش کنند.

شكل 15
 2-5دهاتر

شرکت ممکن است عالوه بر دفتر مرکزي ،يک يا چند شعبه نيز داشته باشد .هار شارکت تنهاا مايتواناد ياک دفتار
مرکزي داشته باشد ،اما تعداد شعبه ممکن است بيش از يکي باشد.
براي انتخاب دفتر مرکزي و يا شعبه روي دگمه
صفحهاي مانند شکل  16باز شود.

در بخش دفاتر مشخصات عمومي شرکت کليک کنياد تاا
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شكل 16

در اولين قدم دفتر مرکزي را براي نوع دفتر تعيين کنيد .محل اساتقرار شاامل اساتان و شاهر را از فهرسات کشاويي
کليک کنياد تاا اطالعاات داده
انتخاب کنيد و ساير قسمتها را نيز تکميل کنيد .در پايان روي دگمه
شده در سيستم ذخيره شده و صفحه بسته شود .پس از آن اگر شرکت به جز دفتر مرکزي شاعبه نياز دارد ،باه هماين
ترتيب مشخصات شعبههاي شرکت را وارد کنيد .شکل  17دفاتر ثبت شده شارکت را نشاان مايدهاد .نشااني پسات
الکترونيک که ميبينيد همان است که شرکت هناام ثبت نام اوليه ارائه کرده است.

شكل 17

 3-5شمار هاي تماس

چون شمارههاي تماس وابسته به دفتر است ،بايد ابتدا دفتر مرکزي و يا يکي از شعبهها را انتخاب کنيد .براي اين کاار روي
دفتر مورد نظر کليک کنيد .زمينه دفتر انتخاب شده آبي شده و نام آن دفتر مانند شکل  18باالي جدول شمارههااي تمااس
مينشيند .روي دگمه

از جدول شمارههاي تماس کليک کنيد.
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شكل 18

در شکل  19نوع تلفن را انتخاب کنيد و پيش شماره و شماره تلفن را وارد و روي دگمه
را براي تمام تلفنهاي دفتر انتخاب شده تکرار کنيد.

 4-5رستهاي اليترونيک

کليک کنيد .اين کار

شكل 19

نشانيهاي پست الکترونيک مربوط به شرکت بوده و به دفتر خاصي وابسته نيست .در جدول پساتهااي الکترونياک
کليک کنيد .در صفحهاي که مانندشکل  21باز ميشود ،نشااني پسات الکترونياک شارکت را
روي دگمه
تايااااااي و روي دگمااااااه
کليک کنياد.
ايااان کاااار را باااراي تماااام
نشانيهاي پسات الکترونياک
شرکت تکرار کنياد .در تاياي
نشاني پست الکترونيک قالاب
درست را رعايت کنيد.

شكل 21

 5-5نامهاي قبلي شرکت

اگر شرکت قبالً نام دياري داشته است ،اين قسمت بايد تکميل شود .در شکل  21روي دکمه
و در صفحهاي که باز ميشود ،نام قبلي را تايي و روي دگمه
نامهاي قبلي شرکت تکرار کنيد.

کليک کنيد

کلياک کنياد .ايان کاار را باراي تماام
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شكل 21
 6-5اهراد شاغ در بصشهاي شرکت

انواع افراد شاغل در بخشهاي شرکت شامل مديران ( هيئت مديره و مدير عامل) ،شرکا ( سهامداران) ،کارکناان فناي
(پرسنل امتيازآور) و کارکنان خدماتي است .در جدول افراد شااغل در بخاشهااي شارکت _شاکل  _22روي دگماه
کليک کنيد.

شكل 22

در صفحهاي که مانند شکل  23باز ميشود ،نوع پرسنل را از فهرست کشويي انتخااب و مجماوع تعاداد آن ناوع را در
تمام بخشهاي شرکت تايي و روي دگمه
شما وجود ندارد ،عدد صفر باذارياد .ايان
کار را براي تمام انواع پرسنل تکرار کنياد.
سرانجام جدولي مانند شاکل  22خواهياد
داشات .بااا انتخاااب يااک نااوع پرساانل از
فهرست کشاويي و ذخياره کاردن آن ،در
انتخاب بعدي آن نوع پرسنل در فهرسات
کشويي ديده نخواهد شد ،يعني از هر نوع
پرسنل تنها يک بار ميتوان انتخاب کرد.

کليک کنيد .براي هر کدام از انواع پرسانل کاه در شارکت

شكل 23

 7-5سهام شرکت

در جدول سهام شرکت روي دگمه
سهام و مبلغ هر سهم را وارد کنيد

کليک کنيد .در صفحهاي که مانندشکل  24بااز مايشاود تعاداد کال
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 .سيستم با ضرب تعداد کل ساهام و مبلاغ
هر سهم سرمايه ثبتي را محاسبه و در جاي
مشخص شاده درج ماي کناد .روي دگماه
کليک کنياد تاا اطالعاات
وارد شده ثبت شوند.
شكل 24

با اين کار صفحه شکل  24بسته شده و جدول سهام شرکت مانند شکل  25خواهد شد .توجاه کنياد کاه چاون تنهاا
يکبار ميتوان سهام شرکت را وارد کرد ،در شکل  25دگمه
با کليک روي نشان

ديار فعال نيست .براي رفتن به بخش بعاد،

درشکل  ،15صفحه مشخصات عمومي شرکت را ببنديد.

شكل 25

 -6سهامدارات
سهامداران شرکت اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که سهام شرکت را خريده و هنوز سهام خود را واگذار نکاردهاناد ،يعناي
هنوز مالک سهام هستند.

نيته :توصيه ميشود به ترتيب ابتدا اطالعات سهامداران ،سپس هيئت مديره و سرانجام پرسنل امتيازآور را تکميل کنيد.

در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان

1-6

کليک کنيد .صفحهاي که باز ميشود چهار بخش دارد

سهامدارات شرکت

در جدول سهامداران روي دگماه
کليک کنيد تاا زيار
آن مانند شکل  26فهرست انواع
سهام دار بازشود .ملااب شاکل،
سه گزينه نمايش داده ميشود.
 سهامدار حقيقي

شكل 26
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با انتخاب سهامدار حقيقي ،فرمي مانند شکل  27باز ميشود .براي تکميل مشخصات فردي سه راه پيش رو داريد:
الف :تايپ مشص ات

هرکاادام از فيلااد هاااي
مشخصااات فااردي را در
جاي خود تايي کنيد.
ب :انتصاب از ليست

بااا کليااک روي دگمااه
در
شااکل  ،27ماننااد شااکل
 28فهرست تمام پرسانل
شااارکت کاااه پيشاااتر
اطالعاااات آنهاااا وارد
سيستم شده است باز مي شاود.

شكل 27

در رديف آن سهامدار کليک کنيد .با ايان کاار فهرسات پرسانل
اگر سهامدار مورد نظر در اين فهرست بود ،روي نشان
شرکت بسته شده و اطالعات آن سهامدار در فيلدهاي مربوط به مشخصات شکل  27مينشيند.

شكل 28
ج :جستجو

اگر شماره ملي ،شماره شناسنامه و تاريخ تولد ساهامدار
در شکل  27کلياک
را ميدانيد ،روي دگمه
کنيد تا فرمي مانند شاکل  29بااز شاود .ايان فارم را
در پااايين شااکل 29
تکمياال و روي دگمااه
کليک کنيد .اگر مشخصات فاردي او پيشاتر ماثالً باه
عنوان سهامدار ،وارد سيستم شاده باشاد ،باا ايان کاار
شكل 29
سيساااتم مشخصاااات فاااردي او را يافتاااه و آن را در
فيلدهاي مربوط به مشخصات فردي شکل  27مينشاند.
اگر سهامدار مشمول “قانون منع مداخله کارمندان مصوب  ”1337است ،روي مربع کنار آن کليک کنيد تاا تياک بخاورد .در
پايان روي دگمه

در شکل  27کليک کنيد
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 سهامدار حقوقي خ وصي
با انتخاب سهامدار حقوقي خصوصي ،صفحهاي مانند شکل  31باز ميشود.
س اهامدار حقااوقي خصوصااي بايااد يکااي از
شرکتهاي ثبات شاده در سيساتم سااجات
باشد .براي انتخاب نام سهامدار حقوقي روي
در شکل  31کلياک
دگمه پاييني
کنيد تا شکل  31نمايش داده شود.
شناسه ملي اشخاص حقوقي هماان شناساه
ملي شرکت اسات .ايان شناساه را تاياي و
در شاکل  31کلياک
روي دگمه
کنيد .با اين کار نام ،شماره شناسايي مالياتي
و شااماره ثباات شاارکت سااهامدار در بخااش
پاييني شکل  31درج ميشود.
تعيااين مشخصااات فااردي نماينااده اياان
سهام دار ،مانند مشخصاات فاردي ساهامدار

شكل 31

در

خصوصي است .اکنون بايد روي دگماه
شکل  31کليک کنيد تا در سيستم ذخيره شود.
 سهامدار حقوقي غير خ وصي
با انتخاب سهام دار حقوقي غيار خصوصاي فرماي
مانند شکل  32باز ميشود.

شكل 31

تعيين مشخصات فردي نماينده سهامدار
حقااوقي غياار خصوصااي ماننااد تعيااين
مشخصات فاردي ساهام دار خصوصاي
است .عنوان سهامدار مربوطه را از ميان
سازمان هاي دولتي و مؤسسات عماومي
باا اسااتفاده از فهرساات کشااويي پااايين
صاافحه انتخاااب کنيااد .روي دگمااه
در شکل  32کلياک کنياد
تا در سيستم ذخيره شود .اين کاار را تاا
وارد کردن اطالعاات تماام ساهامداران
تکرار کنيد.
شكل 32
 2-6مدارج تح يلي
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با کليک روي مشخصات يکي از سهامداران از اولين جدول ،او را انتخاب کنيد .با اين کار نام آن سهامدار باالي جادول
مدارج تحصيلي درج ميشود تا نشان داده شود که اين مدارج تحصيلي مربوط به کدام سهامدار است .در جادول مادارج
تحصيلي روي دگمه

کليک کنيد تا فرمي مانند شکل  33نمايش داده شود.

شكل 33

در اين فرم اطالعات مربوط به باالترين مدرک تحصيلي سهامدار انتخاب شده را تکميال و روي دگماه
کليک کنيد .اين کار را براي مدارک تحصيلي دانشااهي پايينتر آن سهامدار تکرار کنيد .پس از ورود مادارج تحصايلي
سهامدار انتخاب شده ،اين کار را براي سهامداران ديار تاا آخارين ساهامدار تکارار کنياد .اگار ساهامداري تحصايالت
دانشااهي ندارد ،براي او باالترين مدرک تحصيلي زير دانشااه را وارد کنيد.
نيته :تکميل جدول مدارج تحصيلي براي سهامداران حقوقي و نيز سهامداران خصوصي که عضو هيئت مديره و يا جزو

پرسنل امتيازآور نباشند ،الزامي نيست
 3-6سوابق کاري

بااا کليااک روي مشخصااات يکااي از
ساااهامداران از اولا اين جااادول ،او را
انتخاااب کنيااد .بااا اياان کااار نااام آن
سهامدار باالي جادول ساواب کااري
درج ميشود تا نشان داده شود که اين
سواب کاري مربوط به کدام ساهامدار
در
اسااات .روي دگماااه
جدول سواب کااري کلياک کنياد تاا
فرمااي ماننااد شااکل  34نمااايش داده
شود.
در اياان فاارم ،رشااته ،ساامت ،ماادت
همکاري ،موضوع کار و ناام شارکت،
مؤسسه يا دستااه اجرايي را مشاخص

شكل 34

کليک کنيد .اگر سابقه کاري در همين شرکت بوده است ،روي گزينه “انتخاب نام شارکت
و روي دگمه
فعلي” کليک کنيد تا نام شرکت در مستليل زير آن درج شود.
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توجه کنيد که آخرين سابقه کاري بايد در شرکت جاري باشد .همچنين نام شرکت هعلي حتماً بايکد
با کليک روي مربع کنار “انتصاب نام شرکت هعلي” در جاي خود درج شود و از تايکپ نکام شکرکت
هعلي خودداري شود.

نيته :تکميل جدول سواب کاري براي سهامداران حقوقي و نيز سهامداران خصوصي که عضو هيئت مديره و ياا جازو
پرسنل امتيازآور نباشند ،الزامي نيست.
 4-6سهام

با کليک روي مشخصات يکي از سهامداران از اولين جدول ،او را انتخاب کنيد .با اين کار نام آن سهامدار باالي جادول
سهام درج ميشود تا نشان داده شود که اين سهام مربوط به کدام سهامدار است ،در شکل  35تعداد سهام او را در جاي
خود تايي کنيد.

شكل 35

سيستم ارزش سهام سهامدار و نيز “در صد سهم از کل سهام” را محاسبه و درج ميکند .تااريخ ساهامدار شادن يعناي
کلياک کنياد تاا در سيساتم
تاريخي که سهامدار آن را خريده است را در جاي خود تايي و روي دگماه
ذخيره شود .در شرکتهايي که نوع آنها “مسئوليت محدود” است ،بايد درصد سهام سهامدار را وارد کنند.
نيته :پس از وارد کردن مشخصات فردي سهامدار ،بايد سهام او را هم تعيين کنيد تا سيساتم اجاازه دهاد مشخصاات

فردي سهامدار بعدي را وارد کنيد
شکل  36سهامداران تعيين شده را نشان ميدهد.

شكل 36

براي رفتن به بخش بعد ،صفحه سهامداران شرکت را ببنديد.
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 -7هيئت مدير
در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان

کليک کنيد .صفحهاي که باز ميشاود ساه بخاش “مشخصاات فاردي”،
کليک کند تا فرمي مانند شکل  37بااز

“مدارج تحصيلي” و “سواب کاري” دارد .در باالترين جدول روي دگمه
شود.
مشخصااات فااردي اعضاااي
هيئت ماديره را ياا مساتقيمأ
تايي کنيد و يا از دگمه هااي
و
اساااااتفاده
کنيد
پس از ايان کاه مشخصاات
فردي عضو هيئت مديره باه
يکي از اين سه روش تکميل
شد ،سامت او را از فهرسات
کشااويي پااايين شااکل 37
تعيااين و تاااريخ انتصاااب و
تاريخ انقضاا را نياز در جااي
خااود تايااي و روي دگمااه

شكل 37

کليک کنيد.
روش تکميل جدولهاي مدارج تحصايلي و ساواب کااري اعضااي هيئات ماديره مانناد هماين دو جادول در بخاش
سهامداران است .همراه با تعيين مشخصات فردي و سمت اعضاي هيئت مديره ،جدولهاي مادارج تحصايلي و ساواب
کاري آنها را نيز تکميل کنيد .براي رفتن به بخش بعد ،صفحه مشخصات هيئت مديره را ببنديد.

 -8ررسن امتيازآور
پرسنل امتيازآور کارکناني هستند که به سبب مدارج تحصيلي و سواب کاري ،امتياز ميآورند .در صفحه نماايش کامپيوترتاان
کليک کنيد .صفحهاي که باز ميشود ،همانند صافحه هيئات ماديره “مشخصاات فاردي”“ ،مادارج
روي نشان
تحصيلي” و “سواب کاري” دارد .شکل  38مربوط به مشخصات فردي پرسنل امتياز آور است.

شكل 38
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روي دگمه

کليک کنيد تا فرمي که در شکل  39نشان داده شده باز شود.

شكل 39

مشخصات فردي را ياا مساتقيما تاياي کنياد و ياا از دگماههااي

و

اساتفاده کنياد .مشخصاات

کليک کنيد .اطالعات مربوط به مشخصاات فاردي،
امتيازآوري را نيز از فهرست کشويي تعيين و روي دگمه
مدارج تحصيلي و سواب کاري تمام پرسنل امتيازآور را وارد کنيد .تکميل اطالعات مادارج تحصايلي و ساواب کااري مانناد
همين جدولها در سهامداران است.
نيته :مدير عامل و هيئت مديره که امتياز آور هستند و همچنين افراد امتياز آور بايد آخرين سابقه کاريشان در شارکت فعلاي

باشد
براي رفتن به بخش بعد ،صفحه پرسنل امتياز آور را ببنديد.

 -9تجربه کاري مشاور
در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان
که هر کدام يک جدول است.

1-9

کليک کنيد تا صفحهي تجربه کاري باز شود .اين صفحه چهار بخاش دارد

رروژ هاي انجام شد

در جدولي که مانند شکل  41است ،روي دگمه
شود.

کليک کنيد تا صفحهي مشخصات پروژه مانند شکل  41باز

شكل 41
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شكل 41

تمام اطالعات اجباري را در فرم وارد کنيد.
2-9

در صد تص

هاي استفاد شد در قرارداد

از جدول پروژهها يک پروژه را با کليک روي آن انتخاب کنيد .باالي جادول “درصاد تخصاصهااي اساتفاده شاده در
قرارداد” نام پروژه نوشته ميشود .در اين جدول ،روي دگمه

کليک کنيد .در صفحهاي که مانناد شاکل 42

را
باز ميشود ،گروه و تخصص را انتخاب و درصد استفاده از آن تخصص در پروژه را تايي کنيد و دگمه
بزنيد .اين کار را براي تمام تخصصهاي دياري که در آن پروژه استفاده شده است تکرار کنيد تاا آنجاا کاه مجماوع
درصد تخصصهاي استفاده شده در يک پروژه  111شود .پروژههاي ديار را نيز يک به يک انتخااب و تخصاصهااي
استفاده شده در آن پروژهها را هم تعيين کنيد.

شكل 42
3-9

کارکنات کليدي رروژ

از جدول پروژهها يک پروژه را با کليک روي آن انتخاب کنيد .بااالي جادول “کارکناان کليادي” ناام پاروژه نوشاته
کليک کنيد .صفحهاي باز ميشود کاه قسامت بااالي آن مشخصاات
ميشود .در اين جدول ،روي دگمه
فردي است و مانند شکل  (37صفحه ) 16است .اين مشخصات فردي را همان طور که قبال توضيح داده شده اسات
تکميل کنيد .پايين صفحه مربوط به نوع همکاري و مانند شکل  43است .تااريخهاا را تاياي و سامت را از فهرسات
کشويي انتخاب و روي دگمه

کليک کنيد .اين کار را براي هر تعداد از کارکنان که در آن پروژه نقاش
18
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کليدي داشتهاند تکرار کنيد .پس از مشخص کردن تمام کارکنان کليدي يک پروژه ،پروژههاي ديار را ياک باه ياک
انتخاب و کارکنان کليدي هر پروژه را تعيين کنيد.

شكل 43
4-9

مدارج تح يلي

پس از تکميل کارکنان کليدي يک پروژه ،بايد اطالعات مربوط به مدارج تحصيلي هر کدام از کارکناان کليادي را در
آخرين جدول وارد کنيد .يکي از کارکنان را انتخاب و مدارج تحصيلي او را همان طور که در مورد ساهامداران انجاام
داديد ،تکميل کنيد .اين کار را براي تمام کارکنان کليدي يک پروژه و سپس کارکنان کليادي تماام پاروژههاا تکارار
کنيد.

 -11ساختار مديريتي
روي نشان
شده است.

کليک کنيد .صفحهاي مانند شکل  44نمايش داده ميشود .روش تکميل اين صفحه در زيار شارد داده

شكل 44

 1-11سيستم مستند سازي استاندارد
اگر شرکت چنين سيستمي دارد ،اين گزينه را تيک بزنيد .با اين کار جاي نوشتن دو سيستم ظاهر ميشود.
 2-11سيستم مديريت و تضمين کيفيت
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3-11
4-11
5-11
6-11
7-11
8-11
9-11

سيستمهاي اطالعات مديريت
گواهينامه ايزو
ساير سيستمهاي مديريتي
استراتژي رسيدن به اهداف
نظام برنامه ريزي
تعداد افراد فني مرتبت با مديريت – تعداد افرادي که تحصيالت دانشااهي مرتبت باا ماديريت دارناد را تاياي
کنيد.
طبقه بندي مشاغل

در پايان روي دگمه
ببنديد

کليک کنيد تا در سيستم ذخيره شود .براي رفتن به بخش بعد ،صفحه ساختار مديريتي را

 -11اميانات رشتيباني مشاور
کليک کنيد .صفحهاي که باز ميشود دو بخش دارد .بخش باال مانند شکل
در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان
 45فهرست کارکنان داراي قابليتهاي حرفهاي و علمي است.

شكل 45

براي افزودن به اين فهرست روي دگمه
شده است ديده شود .روي نشان

کليک کنيد تا رديفي که در تمام ستونهايش عبارت “نامشخص” نوشته

در اولين ستون سمت راست کليک کنيد تا فهرست کارکنان باز شاود .روي ناام ماورد

نظر کليک کنيد تا آن نام در اولين ستون سمت راست بنشيند .با اين کار دگمه

که اکنون در شاکل  45غيار

در ستونهاي ديار کليک و از فهرست بااز شاده مقادار ماورد نظار را
فعال است ،فعال ميشود .پس از آن روي نشان
انتخاب کنيد .براي آن که آخرين ستونهاي سمت چي که اکنون ناپيداست ديده شاود ،مااوس را روي ناوار اساکرول بارده،
دگمه چي آن را ناهداشته و ماوس را به چي ببريد .پس از تعيين مقدار تمام ساتونهاا روي دگماه
کنيد .اين کار را براي تمام کارکناني که اين قابليتها را دارند تکرار کنيد.

کلياک
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بخش پايين مانند شکل  46براي ثبت امکانات سختافزاري و ساير امکاناات شارکت اسات .تعاداد هار کادام را از فهرسات
کشويي انتخاب کنيد و در صورت نياز ساير توضيحات را در جاي خود تايي و روي دگمه
رفتن به بخش بعد ،صفحه امکانات پشتيباني مشاور را ببنديد.

کليک کنياد .باراي

شكل 46

 -12تجهيزات ويژ تص

ي

تجهيزات ويژه تخصصي مربوط به تخصص ژئوتکنيک و يا يکي از تخصصهاي نقشه برداري است .اگر شرکت يکي از ايان
تخصصها را انتخاب کرده است ،در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان
تخصص باز شود .در اين صفحه روي دگمه
شود.

کليک کنياد تاا صافحه تجهيازات وياژه

کليک کنيد تا صفحه تجهيزات جديد مانناد شاکل  47نماايش داده

شكل 47

نوع و شرد تجهيزات را از فهرست کشويي انتخاب کنيد .ابتدا شماره سريال دساتااه را در مساتليل قسامت پاايين تاياي و
در پايين صفحه کليک کنيد تا شماره سريال در مستليل بزرگ پاايين درج شاود .ايان کاار را
سپس روي دگمه
براي هر تعداد از دستااه انتخاب شده تکرار کنيد .براي حذف يک شماره سريال ،روي آن شماره کليک کنيد تا انتخااب شاود
و سپس روي دگماه

کلياک کنياد .پاس از وارد کاردن تماام شاماره ساريالهااي ياک دساتااه ،روي دگماه
21

راهنماي کاربران ساجات -مشاوران

کليک کنيد .اين کار را براي تمام انواع دستااهها تکرار کنيد .سرانجام جدولي مانند شکل  48خواهيد داشات.
براي رفتن به بخش بعد ،صفحه تجهيزات ويژه تخصص را ببنديد.

شكل 48

 -13اظهار نامه مالياتي
براي واردکردن اطالعات مربوط به تراز نامه و جدول شماره  6اظهار نامه مالياتي ،در صفحه نمايش کامپيوترتاان روي نشاان
کليک کنيد تا فرم اظهار نامه مالياتي مانند شکل  49نشان داده شود .ارقاام ايان فارم را از روي آخارين اظهاار ناماه
مالياتي که سازمان امور مالياتي تاًييد کرده است ،پر کنيد .اگر شرکت اظهار نامه مالياتي تاًييد شده ندارد ،از ارقام آخرين اظهار
نامهاي که به سازمان امور مالياتي داده شده استفاده کنيد.

نکته :ارائه اظهار نامه مالياتي اجباري نيست
براي رفتن به بخش بعد صفحه اظهار نامه مالياتي را ببنديد.
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 -14ريوستهاي ررسن
منظور از پيوستهاي پرسنل تصوير مدارکي به شرد زير است که بايد براي هر کادام از اعضااي هيئات ماديره ،مادير
عامل ،پرسنل امتيازآور و سهامداران تهيه شود .پس از آن بايد از تمام تصويرهاي مدارک هر نفر تنهاا يکک هايک در
قالب  pdfساخته شود .براي آن که اندازه فايل ها از حد مجاز بيشتر نشود ،تصوير مدارک به صورت سياه و سفيد و از
اصل مدارک با تراکم  111dpiو از کپي مدارک با تراکم  211dpiگرفته شود .روش تهيه فايل  pdfاز تصاويرها در
پيوست شماره  1در همين راهنما توضيح داده شده است.
نيته مهم :هر جا درباره مدرکي “کپي برابر اصل شده” خواسته شده است ،به ترتيب زير عمل شود:

 به امضاي مدير عامل و يا رئيس هيات مديره برسد
 به مهر شركت ممهور و تاريخ ثبت گردد
نيته  – 2اکر نياز به اصالد فايل پيوست باشد ،بايد دوباره همه مدارک آن فايل به عالوه مدارک جديد اسکن شاده و
جانشين فايل قبلي شود .در هر الصاق فايل جديد به طور کامل جانشين فايل قبلي ميشود.
 4-41مدارک الزم براي سهامداران
 1-1-14تصوير کارت ملي
 2-1-14تصوير شناسنامه (تصوير صفحه اول و صفحه توضيحدار)
 3-1-14نمونه عکس پرسنلي
 4-1-14نمونه امضاء
 2-41مدارک الزم براي هيأت مديره و مديرعامل:
 1-2-14تصوير کارت ملي
 2-2-14تصوير شناسنامه (تصوير صفحه اول و صفحه توضيحدار)
 3-2-14تصوير کارت پايان خدمت سربازي يا معافيت براي افراد مشمول متولد سال  1338و بعد از آن
 4-2-14مصدق مدرک تحصيلي براي مقاطع مختلف (داراي اولويت در گروه تخصصي ماورد درخواسات
روي نسخه کپي جمله

"كپي برابر اصل است"

درج شود

طب جدول شماره  2آييننامه)
 5-2-14نمونه عکس پرسنلي
 6-2-14نمونه امضاء
 3-41مدارک الزم براي پرسنل امتيازآور:
 1-3-14تصوير کارت ملي
 2-3-14تصوير شناسنامه (تصوير صفحه اول و صفحه توضيحدار)
 3-3-14تصوير کارت پايان خدمت سربازي يا معافيت براي افراد مشمول متولد سال  1338و بعد از آن
 4-3-14مصدق مدرک تحصيلي براي مقاطع مختلف (منلب با جدول شماره  2آياينناماه و تصاميمات
جلسات وحدت رويه باتوجه به تخصص درخواستي)
 5-3-14نمونه عکس پرسنلي
 6-3-14نمونه امضاء
 7-3-14گواهي سابقه کار مدتدار
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 8-3-14ليست تجمعي بيمه تأمين اجتماعي منلب با گواهي سابقه کار مدتدار براي هرياک از پرسانل
امتيازآور
 9-3-14ارائه قرارداد همکاري افراد با شرکت متقاضي
تذکر :حداکثر حجم فايل  pdfبراي هر نفر  3ماا بايت است
نيته  – 2گواهي سواب کاري مفيد ملاب موارد مندرج در نمودار زير مورد ارزيابي قرار ميگيرد:
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 1ا معيار ارزيابي گواهي ساابقه کاار
صااادر شااده توساات وزارتخانااه يااا
سازمان دولتي و يا شارکت دولتاي و
نهادهاي عمومي

ا سابقه کار مفيد ،باتوجه به گواهي سابقه کار ارايه شده و احکام کارگزيني محاسبه ميشود.
ا ارائه گواهي قلع همکاري با دستااه مربوطه

شرکت تشخيص صالحيت شده

 2ا معيار ارزيابي گواهي ساابقه کاار
صادر شده توست شرکت غيردولتي
معيار ارزيابي
گواهي سابقه کار
مفيد افراد
امتيازآور شرکت

براساس ارايه گواهي سابقه کار از شرکت مذکور که منلب با ليست بيمه تأمين اجتماعي (از
سايت  http://savabegh.sso.irقابل رؤيت ميباشد.

ا براساس ارائه گواهي سابقه کار از شرکت مذکور که منلب با ليست بيمه تاأمين اجتمااعي فارد مايباشاد
محاسبه ميگردد.
شرکت تشخيص صالحيت نشده

ا ارايه آخرين روزنامه رسمي شرکت جهت مشخص شدن موضوع کار شرکت صادرکننده گواهي سابقه کار
ا ارايه اسناد و مدارک احراز انجام فعاليت شرکت صادرکننده گواهي ساابقه کاار در تخصاص مارتبت شاامل
قراردادها و تأييديه انجام کار توست کارفرما

 3ا معيار ارزيابي سابقه کار ارائه شده
براي اعضاي هيأت علمي دانشااهها

ا انجام پروژه مرتبت با تخصص درخواستي با تأييد معاونت پژوهشي دانشااه با ذکر مسئوليت فرد و تاريخ و زمان انجام کار
ا ارايه حکم کارگزيني اعضاي هيأت علمي
ا ارائه گواهي سابقه تدريس در مقلع دکترا (مرتبت با تخصص درخواستي)

 4ا معيار ارزيابي سابقه کار ارائه شده
براي افراد بازنشسته

ا ارائه حکم بازنشستاي
ا ارايه قراردادهاي همکاري فرد با شرکت طي سالهاي اشتغال
ا ارائه گواهي اشتغال در شرکت متقاضي
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نکات قابل توجه براي محاسبه سابقه کاري مفيد پرسنل امتيازآور:
 -1امتياز سابقه کار مفيد افراد امتيازآور معرفي شاده توسات شارکت براسااس فرماول شاماره ( )1منادرج در
آييننامه و جدول مربوط و توضيحات ذيل آن و همچناين جادول شاماره ( )3آياينناماه (جادول ضاريب
ماندگاري افراد امتيازآور در شرکت متقاضي) و جدول شماره ( )4آيينناماه (جادول ضاريب تصاحيح ناوع
سابقه کار افراد امتيازآور) محاسبه خواهد شد .امتياز نيروي انساني متخصص واحاد متقاضاي نياز براسااس
فرمول مندرج در بند ”ب“ ماده ( )11آييننامه محاسبه ميشود.
 %51 -2سابقه کار مفيد ارائه شده باتوجه به مندرجات جدول شماره ( ،)1بايد در زمينه طراحي تخصص ماورد
تقاضا باشد .اين سابقه کار براي افراد فني الزامي و امتيازآور صرفنظر از ميزان تحصيالت حاداقل  3ساال
تعيين ميگردد.
براي فرستادن فايلها روي نشان

کليک کنيد .با اين کار فهرست افراد شرکت که به سيستم معرفي شادهاناد مانناد

شکل  51نمايش داده ميشود .با بردن ماوس روي نشان

 ،اندازه فايل نشان داده ميشود.

شكل 51

کليک و

در هر رديف کليک کنيد .در صفحهاي که مانند شکل  52باز ميشود روي دگمه
روي دگمه
فايل مورد نظر را از جايي که ذخيره شده است مانند شکل  53پيدا کنيد.
نيته :اگر قبالً فايل الصاق شده باشد ،هشداري مانند شکل  51نشان داده ميشود .يکي از دو گزيناه “بلاه” و ياا “خيار” را
انتخاب کنيد.
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شكل 51

شكل 52

اگر در شکل  53ماوس را روي فايل مورد نظر ببريد ،اندازه فايل در يک مساتليل
نمايش داده ميشود .روي فايل مورد نظر و ساپس روي دگماه
کليک کنيد .با اين کار همان طور که در شکل  52ديده ميشود در مستليل کناار

شكل 53

کليک کنيد تا فايل به سيستم فرستاده شود .ايان کاار را
 ،نام فايل درج ميشود .روي دگمه
دگمه
براي تمام پرسنل معرفي شده تکرار کنيد .سرانجام در ستون “پيوست دارد” در شکل  51براي تمام پرسانل باياد “بلاه” درج
شده باشد .براي رفتن به بخش بعد صفحه پيوستهاي پرسنل را ببنديد.

 -15ريوستهاي قراردادها
کليک کنيد تا صفحه پيوستهاي قراردادها مانند شکل  54باز شود .در اين
در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان
صفحه فهرست تمام پروژههايي که در بخش “تجربه کاري مشاور” وارد شده است ديده ميشود.

شكل 54
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براي هر کدام از اين قراردادها ،از مدارک زير تصوير بايريد و سپس از تمام تصويرهاي مدارک هر قرارداد تنها يک هاي در
قالب  pdfدرست کنيد.

نيته  :براي گرفتن تصوير و برابر اصل کردن ،همان مالحظاتي که در پيوستهاي پرسنل توضيح داده شد ،رعايات
شود
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الف ا تصوير مستندات
قرارداد

ا تصوير متن موافقتنامه (قرارداد)
ا تصوير شرد خدمات پروژه
قراردادهاي خاتمه يافته

ب ا تصوير مستندات
مالي قرارداد
(قرارداد دست اول)

تصوير مفاصا حساب بيمه
يا
تصوير تأييديه مالي از کارفرما با درج مشخصات قرارداد شامل:
ا

کارفرماي بخاش دولتاي
يا عمومي
قراردادهاي درحال اجرا

ا موضوع قرارداد
ا شماره و تاريخ قرارداد
ا تاريخ شروع و خاتمه قرارداد
ا مبلغ پرداختي طي قرارداد مذکور

ا استعالم از بيمه تأمين اجتماعي
تصوير تأييديه مالي از کارفرماي دولتي

ا قرارداد خاتمه يافته ← تصوير مفاصا حساب بيمه
کارفرماي بخش خصوصي

ا قرارداد درحال اجرا ← تصوير استعالم از بيمه تأمين اجتماعي
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نيات قاب توجه:

-1
-2
-3

-4
-5

امتياز تجربه کاري شرکت متقاضي ،پس از پذيرش مستندات قراردادهاي اراياه شاده ،براسااس منادرجات جادول
شماره ( )5آييننامه و فرمول مندرج در بند "پ" ماده ( )11آييننامه محاسبه خواهد شد.
درصورت افزايش بيش از  %25مبلغ اوليه قراردادها ،الحاقيه يا ختم قرارداد ارايه گردد.
براي قراردادهاي دست دوم ،تصوير قرارداد دست اول ،تصوير قرارداد دست دوم ،تصوير پرداخت به طارف قارارداد
دست دوم با تأييد کارفرماي اصلي و تصوير اسناد بيمه پرداختي طرف قرارداد دست دوم در کارگاه پروژه ارائه شود
(امتياز اين کارها فقت براي يک مشاور قابل قبول خواهد بود)
براي پيمانهاي مشارکتي ،تصوير سند منعکس کننده درصد مشارکت طرفين ارائه گردد.
براي مشاهده شرد تفصيلي ايان موضاوع ،متقاضايان ماي توانناد باه صورتجلساه وحادت روياه مراجعاه نمايناد.
صورتجلسه مذکور در سايت  http://tec.mporg.irقابل مشاهده و دانلود است

پس از آن براي هر قرارداد ،از تمام تصويرهاي مربوط به آن قرارداد يک هايک  pdfتهياه کنياد .در صافحه پيوساتهااي
قرارداد _شکل  _ 54در هر قرارداد روي نشان

کليک کنيد .در صفحهاي که مانند شکل  55باز ميشود ،روي دگماه

کليک و فايل  pdfآن قرارداد را انتخاب تا نام فايل در جاي خود درج شود.
روي دگمه
فرستاده شود.

کليک کنياد تاا فايال

تذکر :حداکثر حجم فايال  pdfباراي هار
قرارداد  3ماا بايت است
شكل 55

اين کار را براي تمام قراردادها تکرار کنيد .سرانجام در ستون “پيوست دارد” در شکل  54براي تمام قراردادها بايد “بله” درج
شده باشد .براي رفتن به بخش بعد صفحه پيوستهاي قراردادها را ببنديد.

 -16ريوستهاي شرکت
منظور از پيوستهاي شرکت مستنداتي است که بايد از تصوير هرکدام از آنها يک هاي  pdfتهيه و فرستاده شود.

نيته  :براي گرفتن تصوير و برابر اصل کردن ،همان مالحظاتي که در پيوستهاي پرسنل توضيح داده شد ،رعايات شاود.
در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان

کليک کنيد .در شکل  56چند رديف اول از صافحه پيوساتهااي شارکت

نشان داده شده است.در اين صفحه ،در هر رديف روي نشان

کليک کنيد.
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شكل 56

در صفحهاي که باز ميشود ،نام کامل مستندي که بايد از تصوير آن مستند فايل  pdfتهيه کرده باشيد دياده مايشاود .باه
عنوان مثال با کليک روي دگمه

در رديف  ،5شکل  57نمايش داده مايشاود .روي دگماه

فايل  pdfمربوط به آن مستند را انتخاب و سپس روي دگمه

کلياک و

کليک کنيد.

مستندات ريوسکت هکاي
شککرکت بککه شککر زيککر

شكل 57

است .ال کا مسکتندات
بندهاي  27-16 ،22-16 ،4-16 ،3-16 ،2-16 ،1-16و  33-16الزامي است:
 1-16آخرين اظهارنامه ثبتي شرکت که برابر اصل شده باشد (حداکثر در  2برگ ) A4

تذکر  :شرکتهاي با مسئوليت محدود به جاي اظهار نامه ثبتي شرکت ،از “شرکت نامه” تصوير بايرند
 2-16آخرين اساسنامه شرکت که برابر اصل شده باشد و تمامي صفحات ممهور به مهر ثبت شرکتها گاردد (حاداکثر
در  15برگ ) A4

حتما بايد شامل صفحه موضوع فعاليت ،صفحه تعداد اعضاي هيات مديره ،صفحه سهامداران ،صفحه صاحبان امضاء باشد
 3-16روزنامههاي رسمي که برابر اصل شده باشد .روزنامههاي رسمي عبارتند از:
آگهي تأسيس ،آگهي تغيير سرمايه ،آگهي تغيير موضوع ،آگهي تغيير نام شرکت ،آگهي تغيير آدرس ،آگهي تغييرات هياأت
مديره و مديرعامل و آخرين آگهي تغييرات يا ابقاء هيأت مديره و مديرعامل مربوط به دو سال اخير (حاداکثر در  15بارگ
) A4
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در اسکن روزنامههاي رسمي حتماً دور قسمتهاي مربوط به شرکت خودتان عالمت بزنيد تا در زمان بررسي ،ماتن ماورد
نظر نمايان باشد .براي کاهش حجم فايل الصاقي ميتوانيد قسمتهاي مربوط به شرکت خاود را هماراه باا ساربرگ آن
روزنامه برش زده و در کنار هم و به ترتيب تاريخ قرار دهيد
 4-16آخرين صورتجلسه مجمع عمومي برابر اصل شده که بيانار  %111صاحبان سهام باشد (حداکثر در  3برگ )A4
 5-16آخرين اظهارنامه مالياتي که به تاًييد سازمان امور مالياتي رسيده ،يا اسکن فرمهاي الکترونيکي اظهارنامه مالياتي
کپي برابر اصل شده شامل مشخصات ،ترازنامه ،حساب سود و زيان ،جداول شماره ،15 ،14 ،13 ،11 ،9 ،6 ،5 ،4
 16که برابر اصل شده باشد (حداکثر در  6برگ ) A4

تذکر  :شرکتهاي تازه تاًسيس روي يک برگ عبارت “تازه تاًسيس است و هنوز اظهار نامه مالياتي نادارد” را بنويساند و
تصوير آن برگ را بفرستند
 6-16ساير 11
 7-16ساير 12
 8-16گواهي سري ايزو (حداکثر در  5برگ ) A4
 9-16استراتژيهاي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت (حداکثر در  3برگ ) A4
 11-16مدارک تحصيالت دانشااهي مرتبت با مديريت عالوه بر رشتههاي فني و مهندسي براي هيات مديره و کارکنان
امتيازآور (حداکثر در  2برگ ) A4
 11-16گواهي نظام برنامهريزي استراتژيک از مراجع معتبر آموزشي ،کنترل پروژه (حداکثر در  3برگ ) A4
 12-16ساختار سازماني و تشکيالتي (حداکثر در  1برگ ) A4
 13-16گواهي طبقهبندي مشاغل (حداکثر در  1برگ ) A4
 14-16دورههاي آموزشي کوتاه مدت (حداکثر در  4برگ ) A4
 15-16دورههاي آموزشي کوتاه مدت مديريتي (حداکثر در  2برگ ) A4
 16-16چکيده مقالههاي علمي در سمينارها و نشريات بينالمللي براي هر مقاله (حداکثر در  2برگ ) A4
 17-16چکيده مقالههاي علمي در سمينارها و نشريات داخلي براي هر مقاله (حداکثر در  2برگ ) A4
 18-16مشارکت در تدوين استانداردها و ضوابت معتبر (حداکثر در  1برگ ) A4
 19-16صفحه اول ترجمه کتاب و چکيده ترجمه مقاله مرتبت با تخصص (حداکثر در  8برگ ) A4
 21-16گواهي ثبت اختراع (حداکثر در  1برگ ) A4
 21-16گواهي صالحيت حرفهاي از مجامع معتبر بينالمللي يا داخلي (حداکثر در  2برگ ) A4
 22-16تصوير مبايعه نامه معتبر مالکيت و يا اجارهنامه رسمي و معتبر (حداکثر در  1برگ )A4
 23-16فهرست کتابهاي تخصصي (حداکثر در  5برگ )A4
 24-16فهرست تجهيزات رايانهاي (حداکثر در  19برگ )A4
 25-16قرارداد خريد يا فاکتور خريد براي هر يک از تجهيزات طب جدول  11و  12آييننامه براي هر وسايله (حاداکثر
در  1برگ ) A4
اگر مدارک مهمي براي اثبات اطالعات فرمها الزم باشد که در محلهاي قبلاي نماي گنجاد و ياا مادرکي را کارشاناس
پرونده تقاضا کند در اين قسمت قرار گيرد
 26-16ساير ( 1حداکثر در  5برگ ) A4
 27-16ساير ( 2حداکثر در  5برگ ) A4
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28-16
29-16
31-16
31-16
32-16
33-16
34-16
35-16

ساير ( 3حداکثر در  5برگ ) A4
ساير ( 4حداکثر در  5برگ ) A4
ساير ( 5حداکثر در  5برگ ) A4
ساير ( 6حداکثر در  5برگ ) A4
ساير ( 7حداکثر در  5برگ ) A4
ساير ( 8حداکثر در  5برگ ) A4
ساير ( 9حداکثر در  5برگ ) A4
ساير ( 11حداکثر در  5برگ ) A4

ذکر :حداکثر حجم فايل  pdfبراي هر يک از پيوستهاي شرکت  3ماا بايت است
بهمنظور راهنمايي و توجيه متقاضيان در زمينه ارائه مستندات مربوط به ساختار مديريتي و امکانات پشتيباني ،جادولهاا و
نمودارهاي الزم درباره شاخصها و معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي و امکانات پشتيباني ،در پيوست  3توضيح داده شده
است

 -17کنترل نهايي و ارسال
براي آن که ملمئن شويد تمام فرمها و جدولها را به طور کامل پر کردهايد و مدارک شما کامل است ،روي نشاان
کليک کنيد .با اين کار صفحه “کنترل نهايي وارسال” به شکل سايه دار نمايش داده شده و مانند شکل  58ميان آن صافحه
پنجره کوچکي باز ميشود.

شكل 58

با کليک روي اين پنجره ،يک فايل  Excelبا عنوان “فرم مغايرتهاي موجود در تقاضاي گواهينامه مشاوران” باز ميشود و
در آن تمام نواقص به تفصيل فهرست شده است .روي نشان
روي صفحه کنترل نهاايي و ارساال کناار رود .در
ساامت راساات صاافحه کنتاارل نهااايي و ارسااال
فهرستي مانند شکل  59است .قسمت هاي تکميل
شده تيک خورده و قسمت هاي تکميل نشده تيک
نخورده است .براي تکميل هر قسامتي کاه تياک

در شکل  58کليک کنيد تا پنجاره بساته شاده و ساايه از
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نخورده است ،به همان قسمت مراجعه و فرم يا جدول را کامل کنيد.
سمت چي صفحه کنترل نهايي و ارسال  3فهرست مانند شکل  61است.

شكل 61

در کنار چي هر فهرست نشان
آن نشان به شکل

( مثلث رو به پايين) است .اگر روي اين نشان کليک کنيد ،فهرست مانند شکل  61بااز و

( مثلث رو به باال) درميآيد.

شكل 61

در شکل  61تنها يک رديف از فهرست نشان داده شده است .براي ديدن رديفهاي ديار فهرست ،روي مثلاث باااليي و ياا
پاييني نشان

چندين بار کليک کنيد تا رديفهاي باالتر و يا پايينتر نشاان داده شاود .باه هماان قسامتي از سيساتم کاه

اطالعات آن را ناقص پرکردهايد مراجعه و اطالعات را کامل کنيد .پس از اين الزم اسات دوبااره روي نشاان
کنيد و اگر کار به درستي انجام شده باشد ،اين بار تمام قسمتها تيک خورده است.

کلياک

پايين صفحه متن يک تعهدنامه است .آن را باه دقات بخوانياد و ساپس مانناد
شکل  62روي مربع کنار “اين تعهدنامه مورد تاًييد است” کليک کنيد تاا تياک
بخورد.
شكل 62

در نوار پايين صفحه کنترل و ارسال نهاايي مانناد شاکل
همواره فعال است
 63چهار دگمه است .دگمه
اما فعال بودن يا فعال نبودن دگمههاي ديار بساتاي باه
شرايت دارد .کار اين دگمهها به شرد زير است:

شكل 63
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 بازخواني – هر بار کليک روي اين دگمه ،پنجره شکل  58را باز مي کند .اگر روي اين پنجاره کلياک کنياد ،فايال
 Excelنمايش داده ميشود که در آن آخرين وضعيت نواقص مشخص شده است .به اين ترتيب باا رفاع هرگوناه
نقص مدارک ،ميتوانيد بالفاصله کار خود را کنترل کنيد.
 بررسي شرايت تشخيص صالحيت  -حتي اگر مدارک ناقص و فارمهاا کامال پار نشاده باشاد ،اگار در شاکل 62
تعهدنامه تاًييد شده باشد ،اين دگمه فعال است .تاًييد درخواست هايي که شما ثبت کردهايد (شکل  5را ناااه کنياد )
بااه شاارايت هيئاات مااديره ،پرساانل امتيااازآور و ماادارج تحصاايلي آنااان بسااتاي دارد .بااا کليااک روي دگمااه
 ،سيستم شرايت شرکت را با شرايت الزم براي درخواستهاي ثبت شده مقايساه و
هرگونه نقص شرايت را به شکل يک فايل  Excelنمايش ميدهد.
 محاسبه امتياز  -اگر مدارک شرکت کامل بوده و شرکت تمام شرايت را داشته باشاد ،دگماه

و نياز

 ،سيستم براساس اطالعاتي کاه
به حالت فعال درميآيد .با کليک روي دگمه
دگمه
ارائه کردهايد پايه را محاسبه و به شما نمايش ميدهد .اين پايه ناوعي خاود ارزياابي از اطالعاات واردشاده قبال از
بررسي پرونده توست کارشناسان است.
 ارسال نهايي  -پايين صفحه ،مانند شکل  64بايد مرجعي را انتخاب کنيد که ميخواهيد پرونده شما براي بررسي باه
آن مرجع فرستاده شود .روي فهرست کشويي کليک کنيد تا گزينههاي پيش رويتان نمايش داده شود .در هر مرجاع
تعداد پروندههاي در دست بررسي نيز مشخص شده است تاا بتوانياد بهتار تصاميم بايرياد .باا کلياک روي دگماه
 ،مدارک شما به مرجعي که تعيين کردهايد فرستاده ميشود.

شكل 64

روي مدارک شرکت دو نوع بررسي انجام ميشود:
بررسي شکلي – اين بررسي در واحدهاي پايش انجام ميشود .در اين مرحله تنها کامل بودن و انلبااق مادارک ارساالي
در پيوستها با آنچه در فرمها پر شده است بررسي ميشود
بررسي ماهوي – اين بررسي در واحدهاي رسيدگي که در دفتر امور نظام اجرايي طردها و يا استانداريها مساتقر اسات
انجام ميشود .در اين مرحله محتواي مدارک نيز بررسي ميشود.
اگر شما از کامل بودن مدارک خود اطمينان کافي داريد ،واحد رسيدگي استان و يا دفتر نظاام فناي و اجرائاي را انتخااب
کنيد .اما اگر گمان داريد که ممکن است مدارک شما کامل نباشد ،واحد پايش ،مثالً جامعه مهندسان مشااور ،را انتخااب
کنيد.

 -18هرمها
همزمان با تکميل اطالعات از سوي شرکت ،اين اطالعاات باه تناساب ناوع آنهاا در فارمهااي  ، 8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1فارم
ح الزحمههاي شرکت و نيز فرم افراد درج ميشود .روي نشان هر کدام از فرمها کليک کنيد ،آن فرم در صفحهي جديدي از
مرورگر باز ميشود .باالي هريک از فرمها مانند شکل  65يک نوار ابزار است.

شكل 65
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در کنار نشاان
در گوشه راست نوار ابزار ،ميتوانيد آن فرم را چاپ کنيد .با کليک روي نشان
با کليک روي نشان
چاپ ،صفحهاي باز ميشود که در آن ميتوانيد فرم را به قالبهااي زيار بفرساتيد ،يعناي از آن فارم ياک فايال باا يکاي از
قالبهاي زير بسازيد.
)1-1 Crystal Report (RPT
)2-1 Acrobat Format (PDF
3-1 MS WORD
4-1 MS Excel 97-2000
)5-1 MS Excel 97-2000 (Data Only
6-1 Rich Text Format
اين فرمها تنها براي نمايش اطالعات واردشده توست متقاضي است و روي فرم هيچ تغييري نمي توان داد .سمت چاي
نوار ابزار نشان

براي جستجو در فرم و کنار آن يک مستليل است .اگر عبارتي را در ايان مساتليل تاياي و روي

کليک کنيد يا کليد  Enterرابزنيد ،در تمام صفحههاي فرم روي خلي که عبارت تايي شاده در آن باشاد
نشان
يک نوار رناي کشيده ميشود .شکل  66بخشي از فرم  1است و کلمه “مشاور” جستجو شده است..

شكل 66

 -19تاريصچه تقاضا
تاريخچه تقاضا مراحلي را نشان ميدهد که پرونده ميان متقاضي و مرجع بررسي پرونده طي کرده است .روي نشان
کليک کنيد تا صفحهي تاريخچه تقاضا مانند شکل  67باز شود.

شكل 67
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 -21نواق
بررسي پرونده توست کارشناس و يا ردههاي ديار ساجات در دو سلح انجام ميشود:
 سلح اول  -هرکدام از اقالم اطالعاتي مانند مدارج تحصيلي ساهامداران ،قارارداد مرباوط باه ياک پاروژه ،درصاد
استفاده شده از يک تخصص در يک پروژه... ،
در اين بررسيها کارشناس يکي از حالتهاي تاًييد شده ،ناقص ،بياثر و غير قابل قبول را انتخااب و توضايحات خاود را
نيز تايي ميکند
 سلح دوم  -کل پرونده
در اين بررسي کارشناس يکي از حالتهاي تاًييد ،رد صالحيت ،عودت به متقاضي ،ارسال به بايااني پروندههاي نااقص و
يا انتقال به توزيع کننده مرکزي را انتخاب و توضيحات خود را تايي مي کناد .پاس از آن کاه نظار کارشاناس باه تاًيياد
ردههاي باالتر رسيد ،آخرين وضعيت پرونده به اطالع شما ميرسد .اگر کارشناس “عودت به متقاضي” را انتخااب کناد و
نظر او تأييد شود ،به اين معني است که برخي از مدارک شما ناقص بوده است .در اين حالت پرونده به شما برگشات داده
ميشود تا نواقص آن را رفع و دوباره ارسال کنيد .براي اطالع از نواقص پس از ورود باه سيساتم ،هماان فرآيناد هنااام
پرکردن فرمها و جدولها را دنبال کنيد .به عنوان مثال روي نشان
مانند آنچه در ستون وضعيت شکل  68نشان داده شده است ،آگاه شويد.

کليک کنيد تا از نواقص مربوط به سهامداران

شكل 68

در شکل  68روي نشان
شود.

مربوط به يک سهامدار کليک کنيد تا مشخصات آن سهامدار مانند شاکل  69نماايش داده

شكل 69
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در شاکل  69کلياک کنياد تاا
براي اطالع از نظر کارشناس در مورد هر يک از اقالم پرونده ،روي دگمه
صفحه فهرست پيامهايي که کارشناس روي اين سهامدار ثبت کرده است ،مانند شکل  71نشان داده شود.

شكل 71

شما نيز ميتوانيد درباره اين سهامدار براي کارشناس پيام ثبت کنيد .در شکل  71روي دگمه
صفحه گفتاو با کارشناس مانند شکل  71باز شود.

کليک کنياد تاا

شكل 71

پيام خود را تايي و روي دگمه

کليک کنيد .شکل  72نشان ميدهد پيام شما نياز باه فهرسات پياامهاا

اضافه شده است .پيامهايي که خوانده شدهاند ،با نشان

و آنها که خوانده نشدهاند با نشان

مشخص شدهاند.

شكل 72
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براي آن که پيامهاي ثبت شده روي هرکدام از نواقص پرونده خود را ببينيد ،در صفحه کامپيوترتان روي نشاان
کليک کنيد تا شکل  73باز شود.

شكل 73

در رديف هرکدام از نواقص ،همان طاور کاه در شاکل  73دياده مايشاود ،فهرسات تماام
با کليک روي نشان
پيامهاي مربوط به نقص مدارک آن سهامدار ،چه از طرف کارشناس و چه از طرف شما ،در جادول پاايين نماايش داده
ميشود .اما با کليک روي نشان
براي خواندن پيام روي نشان

 ،تنها فهرست پيامهايي که کارشناس ثبت کرده اسات نماايش داده خواهاد شاد.
در رديف آن پيام کليک کنيد.

پيوست  – 1روش ساختن فايل  pdfاز تصويرها
 -1در کامپيوتر خود به ازاي هر کدام از فايلهاي  pdfيک پوشاه باه هماان ناام درسات کنياد .باه عناوان مثاال در
پيوست هاي پرسنل ،براي هريک از اعضاي هيئت مديره ،مدير عامل ،پرسنل امتيازآور ياک پوشاه باه ناام هرياک
درست کنيد .يا در مورد پيوستهاي قراردادها ،براي هر قرارداد يک پوشه به نام آن قرارداد بسازيد.
 -2مدارک مورد نياز در هر قسمت را در قالب  jpegاسکن کنيد .از هر مدرکي که اسکن مي کنيد يک فايل به دسات
ميآيد که پسوند آن  jpegاست و نام فايل را بايد خودتان انتخاب کنيد .به هر فايل نام مناسبي بدهيد تا تشاخيص
آن آسان باشد.
 -3تمام تصويرهايي را که قرار است يک فايل  pdfاز آن ساخته شود ،در همان پوشهاي ذخيره کنياد کاه باه آن ناام
ساخته شده است .به عنوان مثال تمام تصويرهاي مربوط به مدير عامل مانند تصاوير شناسانامه ،مادرک تحصايلي،
سولب کاري...او را در پوشهاي ذخيره کنيد که به نام مدير عامل ساخته شده است.
توجه :آنچه از اين پس آمده است بر اساس  Word 2007است
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 -4يک فايل خالي  Wordرا باز کنيد .در نوار ابزار باالي صفحه روي دگمه
مانند شکل  74نمايش داده شود.

کليک کنيد تا امکانات زير آن

شكل 74

کليک کنيد و از کامپيوترتان يکي از پوشههايي را که تصويرها در آن ذخياره شاده اسات ،ماثالً
 -5روي دگمه
پوشهاي که به نام مدير عامل ساختهايد ،انتخاب کنيد.
 -6در شکل  75در جايي از ناحيهاي که نام فايلها ديده ميشود کليک کنيد و سپس کليادهاي  Ctrlو  Aرا باا هام
فشار دهيد تا تمام فايل هاي پوشه انتخاب شود .در اين حالت زمينه نام تمام فايلها آبي رنگ ميشود.

شكل 75

کليک کنيد .با اين کار تمام فايلهاي پوشه در فايل  Wordگذارده ميشود.
 -7روي دگمه
 -8فاياال  Wordرا بااا نااام مناسااب در جااايي از
کامپيوترتان ذخيره کنياد .باراي ذخياره کاردن
فايل  ، Wordمانند شکل  76ابتدا روي نشان
در گوشه چي و باالي صافحه Word
کليک کنيد تا امکانات زير آن باز شود.
بارده
ماوس را روي گزينه
و ساااااااااااااپس روي گزيناااااااااااااه
شكل 76
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کليک کنيد .نام فايل را تاياي و روي دگماه
کنيد .بهتر است فايل  Wordبه همان نامي ذخيره شود که به پوشه تصويرها داده بوديد.
 -9براي درست کردن فايل  pdfاز اين فايل  ، Wordدوباره روي نشان

کلياک

کليک کنيد و ماوس را روي گزينه

برده و کليک کنياد .در صافحهاي کاه بااز
و اين بار روي گزينه
ميشود ،به طور پيشفرض نام فايل هماني است که فايل  Wordبا آن نام ذخيره شده و پسوند فايل  pdfاسات.
کليک کنيد .به اين ترتيب فايال  pdfماورد نظار را

بهتر است همين نام را بپذيريد و روي دگمه
ساختهايد.

پيوست  - 2آشنايي با بخشهاي مشترک سيستم
براي تکميل اطالعات شرکت جدولهايي نمايش داده ميشود که بايد رديفهاي مختلف آنها را پار کنياد .ايان
جدولها ويژگيهايي دارد که در سراسر سيستم يکسان است و از اين رو در اين راهنما ،در باره اين ويژگيها ياک
بار توضيح داده ميشود .همچنين در اين جدولها نشانها ) (Iconsو دگمههايي ) (Buttonsوجاود دارد کاه
عملکردشان در سراسر سيستم مانند هم است و در باره آنها نيز تنها در اين پيوست توضيح داده ميشود.
1-2

جدولها

انتخاب ،جابهجايي و تنظيم پهناي ستونها
در هر جدول ،تعدادي ستون وجود دارد و در هرکدام يک اطالع مانند نام ،سمت ،مقلع تحصايلي .... ،درج مايشاود .در ايان
جدولها کاربر ميتواند ستونها را کم و زياد کند ،رديفها را برحسب مقدار يکي از ستونها مرتب کند ،آنهارا جابهجا کناد و
يا پهناي هرکدام را به اندازه دلخواه تنظيم کند
 مرتب سازي سلرهاي جدول و انتخاب ستونها – اگر ماوس را روي يکي از ستونهاا ببرياد ،مانناد شاکل  77رناگ
عنوان آن ستون آبي شده و کنار چي آن نشان

ديده ميشود.

شكل 77
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اگر روي اين نشان کليک کنيد ،مانند شکل يک مستليل زير آن باز ميشود.
 مرتب سازي سلرها – با کليک روي ياک از دو گزيناهي “مرتاب ساازي افزايشاي” و ياا
“مرتب سازي کاهشي” ،ميتوانيد سلرهاي جدول را برحسب مقدار اين ستون مرتب کنياد.
مانند شکل  78با کليک روي عنوان يک ستون نيز ميتوانيد سالرهاي جادول را برحساب
مقدار آن ستون مرتب کنيد .هر بار کليک روي عنوان ستون ،مرتب سازي را وارونه ميکند.
يک مثلث کوچک رو به پايين و يا رو به باال در کنار عنوان ساتوني کاه سالرهاي جادول
برحسب مقدار آن مرتب شده است ،ترتيب مرتب سازي را نشان مي دهد.

شكل 78

ببريد تا فهرست ستونها روبهروي آن
 انتخاب ستونها – در شکل  77ماوس را روي
باز شود .با کليک روي مربع کنار هر کدام از ستونها ،در آن مربع تياک مايخاورد و آن ساتون در جادول ظااهر
خواهد شد .با کليک دوباره روي آن مربع ،نشان تيک برداشته شده و آن ستون در جدول ديده نخواهد شد
 جابهجايي ستونها – موس را روي عنوان ستون برده ،دگمهي چي آن را
فشار داده و ناهداريد .با کوچکترين حرکت ماوس ،مانند شکل  79ناام آن
ستون در يک مستليل ديار پايين آن ظاهر ميشود.
همانطور که دگمهي چي ماوس را ناهداشتهايد ،آن را به چي ياا راسات
ببريد .هرجاا دگماهي مااوس را رهاا کنياد ،ساتون انتخااب شاده آنجاا
مينشيند
 تنظيم پهناي ستونها  -هناامي که موس را روي مرز دو ساتون ببرياد،

شكل 79

نمايان ميشاود .اگار در ايان
مانند شکل  81در مرز دو ستون نشان
حال دگمهي چي موس را ناهداريد ،دو خات ساياه قاائم در دو کناارهي
ستون سمت راست آن نشان و در تمام ارتفاع جدول نمايان مايشاود .در
حالي که دگمهي چي موس را ناهداشتهايد ،آن را به چي يا راست ببرياد
تا پهناي ستون ميان دو خت قائم زياد يا کم شود
2-2

جدولهاي خوشهاي

شكل 81

در بخشهايي از سيستم چند جدول باالي سرهم وجود دارد .در هر جدول يک قلم اطالعات مانناد مشخصاات فاردي،
مدارج تحصيلي ،سواب کاري ... ،ثبت ميشود .هناامي که از باالترين جدول ،روي يک ردياف کلياک کنياد رناگ آن
رديف آبي ميشود و به اين معناست که آن رديف انتخاب شده است .در اين حالت مانند شکل  81اطالعاات منادرج در
جدولهاي پايين تر مربوط به رديف انتخاب شده از باالترين جدول است .به عنوان مثاال ،اگار هار ردياف از بااالترين
جدول مشخصات فردي باشد ،جدولهاي پايين ميتواند مدارج تحصيلي ،سواب کاري ،تعداد سهام ... ،کسي باشد که از
باالترين جدول انتخاب شده است .به اين ترتيب هر رديف از باالترين جدول را ميتوان سر يک خوشه تصاورکرد کاه
جدولهاي پايين دنبالهي خوشه است.
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شكل 81

3-2

انتخاب از فهرست کشويي

در بخشهايي از سيستم براي تعيين مقدار يک فيلد ،يک فهرست کشويي ) (Combo Boxنشان داده ميشود .با کلياک
در کنار چي کشو ،فهرستي از مقدارهاي مجاز براي آن فيلد نمايش داده مايشاود .باا کلياک روي يکاي از
روي نشان
مقدارها ،کشو بسته شد و مقدار انتخاب شده در فيلد مورد نظر مينشيند.
4-2

تعيين مقدار فيلد تاريخ

دياده

در فرمهاي گوناگوني از سيستم فيلدهايي وجود دارد که مقدار آنها تاريخ است و کناار چاي ايان فيلادها نشاان
ميشود .براي تعيين تاريخ دو راه پيش رو داريد:
 تايي مستقيم – جايي از مستليل فيلد تاريخ کليک کنيد و ابتدا سال ( دو يا چهار رقم) سپس “ ، ”/پس از آن ماه و
“ ”/و سرانجام روز را تايي کنيد .اگر سال را دو رقم تايي کرده باشيد ،با کليک روي فيلد ديار ،سيستم سال تااريخ
را با چهار رقم نمايش خواهد داد.
ياک
 با کليک روي نشان
صفحهي تقويم مانند شاکل 82
باز مي شود .در اين صافحه دور
روز جاري يک مرباع اسات .باا
کليک روي هر روزي ،آن تاريخ
در فيلااد مربااوط درج شااده و
صفحهي تقويم بسته مايشاود.
دو طرف باالي صفحه دو مثلث
شكل 83
ديده مي شود .هار باار کلياک روي مثلاث
کوچک به طرف راسات و چاي
راست ،تقويم يک ماه به عقب و روي مثلث چي يک ماه جلو ميرود .کنار سال يک مثلاث کوچاک رو باه پاايين
است .با کليک روي آن صفحهاي مانند شکل  83باز ميشود و در آن ميتوان سال را در محدوده يک دهه انتخااب
کرد .باال و سمت چي شکل  83دو مثلث رو به راست و چي است .با کليک روي مثلث راست دهاهي قبال و روي
مثلث چي دههي بعد نمايش داده ميشود .روي سال و ماه مورد نظر و سپس روي گزينهي “تاًييد” کليک کنياد تاا
تقويم ماه وسالي که انتخاب کرده ايد نشان داده شود .در تقويم نشان داده شده روي روز مورد نظر کليک کنيد تا آن
تاريخ در فيلد مربوط درج شود.
شكل 82
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پيوست  – 3مستندات مربوط به ساختار مديريتي و امکانات پشتيباني
الف ک ريوستهاي مربوط به ساختار مديريتي

در جدولهاي شمار 1و  2اين راهنما مندرج در ذي دربار شاخ
مديريتي شرکت ها  ،شر و توضيح مصت ر ارايه شد است :

ها و معيارهاي ارزيابي ساختار
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جدول شمار  : 1شاخ
موضوع

معيار ارزيابي

ها و معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها و مبناي امتيازدهي به آنها
مبناي امتياز دهي

موارد ارزيابي

 بهر منکدي شکرکت از  -سيستم استاندارد مديريت محيط زيستسکيستککککککم هکککککاي  -سيستم استاندارد مديريت ايمني و بهداشت حرهه اي

 -ارايه گواهينامه استاندارد اخذ شد توسط شرکت از

مستندسازي اسکتاندارد از  -سيستم استاندارد مديريت رروژ

يک مرجع معتبر .

جمله :

و ساير سيستم هاي مستندسازي استاندارد

(براي گواهينامه و به ازاي هر سيستم  11امتياز)

(شر و توضيح اخت اري هر سيستم در جدول شمار  2اين راهنمکا)

 -سيستم کنترل کيفيت ()QC

 -بهر منکدي شرککت از  -سيستم تضمين کيفيت ()QA

سيستکم هاي استککاندارد  -سيستم مديريت کيفيت ()QM

مديريتي :

امتياز
ساختار
مديريتي
شرکت ها  -بهر منکدي شرکت از
سيسککتم هککاي اتالعککاتي
شام :

 -سيستم مديريت کيفيت جامع ()TQM

 ارايه گواهينامه استاندارد از قبي گواهينامه ايزو اخذشد توسط شرکت از يک مرجع معتبر .
(براي گواهينامه و به ازاي هر سيستم 11امتياز)

حداکثر  51امتياز

(شر و توضيح اخت اري هر سيستم در جدول شمار  2اين راهنمکا)

 ارايه شواهد و مستندات مبني بر اسکتقرار سيسکتم سيستم اتالعات مديريت ((MIS سيستم رشتيباني ت ميم گيري ((DSS(شر و توضيح اخت اري هر سيستم در جدول شمار  2اين راهنما)

در شرکت  .مستدات ارايه شکد بايکد بيککانار ايکن
موضکوع باشد که اين سيستم ها حداق زمينکه هکاي
مالي  ،ررسنلي  ،مياتبکات و رکروژ هکاي شکرکت را
روشش مي دهد .
(به ازاي هر سيستم حداکثر  11امتياز)

 استراتژي کوتا مدت در رسيدت به اهداف بهر منکدي شکرکت از  -استراتژي ميات مدت در رسيدت به اهدافاستراتکژي براي رسکيدت  -استراتژي بلند مدت در رسيدت به اهداف

به اهداف شام :

 ارايه شواهد و مستندات مربوط به بهر منکدي و برخکورداري شکرکت ازاستراتژي مشص

و مدوت در سطو و رد هاي زماني مصتلف .

(براي هر رد استراتژي حداکثر  3.3امتياز و در مجموع حداکثر  11امتياز)

(شر و توضيح اخت اري استراتژي در جدول شمار  2اين راهنمکا )
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جدول شمار  : 1شاخ
موضوع

معيار ارزيابي

ها و معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها و مبناي امتيازدهي به آنها
موارد ارزيابي

مبناي امتيازدهي

 تح يکککالت کالسيکککک(عالو بر اهراد امتياز آور شرکت) در هر يک از رشته هکاي مکديريتي در
در رشته هاي مرتبککط بکا
باشند.
مديريتي
هاي
رشته
از
يک
هر
در
دانشااهي
يالت
تح
داراي
شرکت .
مديککککريت عکککالو بکککر
(توضيح اخت اري در جدول شمار  2اين راهنما آمد است)
رشکتککککه هکککاي هنکککي
(به ازاي هر نفر شاغ در شرکت  11امتياز و
مهندسي
در مجموع حداکثر  21امتياز)
 -بهر مندي از اهراد شاغ (عالو بر اهراد امتياز آور شرکت) که

 نظام برنامه ريزي استراتژيک بهر منکدي شرککت از  -نظام برنامه ريزي آموزشي نظام برنامه ريزي رروژ و کنترل رروژنظامات برنامه ريزي

امتياز
ساختار
مديريتي  -سکککاختار سکککازماني و  -چارت سازماني و ساير اتالعات مربوط به ساختار و تشييالت
تشککييالت اداري مککنظم اداري منظم شرکت
شرکت ها

(شر و توضيح اخت اري هر نظام درجدول شمار  2اين راهنما آمد است)

شرکت

(توضيح اخت اري در اين مورد درجدول شمار  2اين راهنما آمد است)

 -ارايه مدارك مربوط بکه اشتغککال اهکراد داراي تح کيالت دانشاککاهي

 ارائه گواهينامه از مراجع ذي ال .(به ازاي هر نظام برنامه ريزي حداکثر  11امتياز و
در مجموع حداکثر  31امتياز)
 ارايه مستندات مربوط به وجود سکاختار و چکارت سکازماني و تشکييالتاداري مدوت و منظم در شرکت .
(حداکثر  11امتياز )

 رسته ها و گرو هاي کاري مصتلف در شرکت . مشاغ ذي هر يک از رسته ها و گرو هاي کاري در شرکت . -تبقه بنکدي مشکاغ در  -وظايف و مسئوليت هاي هريک از مشاغ .

شرکت

 شرايط احراز مشاغ از نظر تح يالت و تجربه کاري . -ساير موارد مندرج در مقررات و دستورالعم هاي معتبر مرتبط .

 ارايه گواهي از وزارت کار و امور اجتماعي.(حداکثر  11امتياز )

(توضيح اخت اري دراين مورد در جدول شمار  2اين راهنما آمد است)
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جدول شمار  : 2شر و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها
معيار ارزيابي

سيستم کنترل
کيفيت
)(QC

شر و توضيح
سيستم کنترل کيفيت ) ، (Quality Control:QCبه عنوات استفاد از هنوت و دستورالعم هايي براي دستيابي به بهبود کيفي در زمينه توليکد کاههکا يکا ارايکه خکدمات
شناخته مي شود  .در راستاي تحقق اين هدف  ،در اين سيستم  ،تشصي و شناسايي  ،آناليز و بررسي و در گام بعدي اقدام به ح نق و کاستي مح وهت و خکدمات
اهميت اساسي داشته و ريايري خواهد شد .
در سيستم کنتکرل کيفيت  ،کيفيت مح وهت و خدمکات ارايه شد توسط شرکت  ،با استفاد از ابزار و روش هاي علمي و آماري  ،تحت کنترل و بازرسي و آزمکوت قکرار
مي گيرد  .اين کار با بهر گيري از ت جهيزات تست  ،اندار گيري و آزموت و بکازرسي هاي بعم آمد و نمونه برداري هاي انجام شد و با استفاد از انککواع نمودارهکا از
جمله نمودارهاي کنترل  ،نمودار رارتو  ،هيستکوگکرام هاي آماري  ،نمودار استصوات ماهي  ،روش هاي علمي نمونه گيري ت ادهي و آزموت هاي آماري انجکام مکي شکود .
مالك ارزيابي و امتيازدهي به استقرار اين سيستم در شرکت  ،ارايه گواهينامه از مرجعي معتبر در اين زمينه مي باشد .
در سيستم تضمين کيفيت ) ، (Quality Assurance:QAمجموعه اي از مستندات  ،روش هاي اجرايي و دستورالعم هاي کاري مرتبط با امور تضمين کيفيکت توسکط شکرکت
تدوين شد و با ريايري  ،مشارکت و تالش مديريت و تمامي بصش هاي تاثيرگذار و مرتبکط با امور کيفي  ،کيفيت مح وهت و خدمات ارايه شد بکا بهکر گيکري از روال هکا و
روندهاي مشص

سيستم تضمين
کيفيت
()QA

شد  ،توسط شرکت تضمين مي شود  .برخي از مستندات مورد استفاد در اين سيستم عبارت است از :

_ خط مشي کيفيت  ،نظامنامه کيفيت و هرايندها و گردش کارها .
_ بهر گيري از روش هاي کنترل سوابق و کنترل مدارك و داد ها .
_ مشص بودت اهداف  ،برنامه ها و تر هاي کيفيتي .
_ بهر گيري از روش بازناري قراردادها  ،کنترل هرايند و کنترل تراحي .
_ برقراري نظام آموزشي  ،سنجش رضايت مشتري و بهر گيري از هنوت آماري .
_ بيارگيري روش هاي کنترل مح ول يا خدمات نامنطبق و اجراي مميزي داخلي .
_ بهر گيري از روش هاي تجزيه وتحلي دادها و کنترل تجهيزات انداز گيري و آزموت .
_ انجام اقدامات ريشايرانه و اصالحي و بيارگيري روش هاي بهبود .
_ هرم هاي مورد استفاد و سوابق اجراي سيستم .

مالك ارزيابي و امتيازدهي به استقرار اين سيستم در شرکت  ،ارايه گواهينامه از مرجعي معتبر در اين زمينه مي باشد .
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جدول شمار  : 2شر و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها
شر و توضيح

معيار ارزيابي

_ مفهوم و هلسفه مديريت کيفيت جامع ): (Total Quality Management:TQM

مديکريت کيفيکت هراگير يا جامع  ،هراينکدي است که بکر اساس آت  ،مديريکت شرکت با مشکارکت کارککنات و مشتريکات شرکت  ،به بهبکود مستمر کيفيکت خدمات يا
مح وهت خکود ميرردازد  .اين روش  ،يک نکوع هرهنکگ مشکارکتکي را تکوسعه ميبصشکد که بر اساس آت هر يک از ککارکنکات ميتکوانند در ت ميمگکيريها
حضور داشتکه باشنکد  .به عبارت ديار مديکريکت کيفيت هراگير  ،يک استکراتژي سازمکاني است که از تريق بيکارگيري روشهاي کيفي  ،خکدمکات و توليکدات با
کيفيکت باه به مشتکريات شرککت ارايکه ميکند  .هلسفه آت نيز  ،ايجاد هرهناي است که به وسيله آت به تور مداوم  ،سازماندهي کار با نارش برآورد ساختن نيازهاي
متغير و متنوع مشتريات بهبود يابد .

مديريت کيفيت
جامع
)(TQM

در سيستم مديريت کيفيت جکامع  ،بر کارتيمي و مشارکت  ،ريايري  ،استاندارد سازي هعاليت ها و تالش تمامي بصش ها و اجزاي شرکت در هرآيند کنتکرل  ،مکديريت ،
تضمين  ،بهبود و ارتقاي کيفيت مح وهت و خدمات ارايه شد تکاکيد مي شود  TQM .نه تنها موجب بهبکود کيفيکت مح وهت و خدمکات ارايه شد مي گردد  ،بليکه
باعث بقکا و دستيابي شرکت ها به مزيکت هاي رقابتي مي گردد  .اين سيستم مي تواند در برگيکرند مجمکوعه سيستکم هاي کيفيتي از جمله مديريت کيفيکت  ،تضکمين
کيفيت و کنترل کيفيت و جاري شدت امور کيفيکتي در تمامي بصش هاي شرکت باشد .
مديريت کيفيکت جامع را مي توات يک سيستم اثربصش براي انجام تالشهاي بهبکود کيفي مستمکر اهراد در کليکه سطو شرکت  ،براي ارايکه خدمککات و يکا کاههکا
دانست که رضايت مشتريات را تضمين ميکند  .اين سيستم در جستوجوي اين است که هرهناي را در شرکت ايجاد کند تا کليه کارکنات به وسيله آت معتقد و متعهد به
مقولککه کيفيککت باشککند  .ايککن سيسککتم بايککد بتوانککد بطککور مککداوم سککازماندهي کارکنککات را بککا ناککرش تککامين نيازهککاي متغيککر و متنککوع مشککتريات بهبککود بصشککد .
مديريت کيفيت هراگير روشي براي ادار يک شرکت است که بر اساس کيفيت همه اعضاي شرکت استوار است و هدف آت  ،ني به موهقيت درازمکدت از تريکق جلکب
رضايت مشتري و تامين منکاهع همه اهراد ذينفع است .

_ اهداف مديريت کيفيت جامع :
مديريت کيفيت هراگير  ،در ري اهداف و چشماندازهاي بسياري است که تمامي آنها در اين مقال نميگنجد  .ليين در ذي به چند نمکونه از اين اهداف که به تور شاخ
 ،در بسياري از منابعي که به بحث ريراموت اين مفهوم ررداختهاند به چشم ميخورد  ،اشار ميگردد:
 )1جلب رضايت مشتري با کمترين هزينه .
 )2درگير کردت همه کارکنات با هدف حذف خطاها و جلوگيري از ضايعات و در نتيجه انايزش بهتر آنها .
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جدول شمار  : 2شر و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکتها
شر و توضيح

معيار ارزيابي
 )3حفظ کيفيت و بهبود مستمر .
 )4تراحي و انتصاب هناوري و هرآيندهاي مناسب توليد .
 )5آموزش عيني کيفيت .
 )6انداز گيري کار .
 )7توجه به نقطه بهينه هزينههاي چرخه حيات .
 )8بهر وري و ارزش اهزود بيشتر .
 )9استانداردهاي باهتر .
 )11سيستمها و رويه هاي بهبود ياهته .

مديريت کيفيت
جامع
)(TQM

_ اجزا و ابزار مديريت کيفيت جامع :
* براي اين مفهوم  ،سه جزء يا محور در نظر گرهته شد است:

* برخي ابزارهاي هزم براي به کارگيري مديريت کيفيت هراگير:

_ مشتري  ،به عنوات عام اصلي تعيينکنند کيفيت (مشتريگرايي) .

_ آموزش

_ کنترل آماري

_ کارگروهي به عنوات وسيلهاي براي ييپارچاي و انسجام اهداف .

_ ساختار سازي کيفي

_ ساير موارد

_ يک نارش علمي ت ميمگيري بر اساس جمعآوري و تحلي داد ها .
_ برخي ريش زمينه ها و عوام زمينه ساز براي استقرار سيستم مديريت کيفيت جامع در شرکت ها بدين قرارند:

_ نيازهاي هزايند مشتريات شرکت .

_ ح مساي ريش از آنيه به وقوع بحرات بيانجامند .

_ بهبود وجهه شرکت.

_ اهزايش سود و مناهع .

_ باه بردت روحيه کارکنات .

_ بهبود در توليد کاهها و ارايه خدمات .

_ اهزايش سهم بازار

مالك ارزيکابي و امتيکازدهي به استقکرار اين سيستم در شرکت  ،ارايکه گواهيکنامه از مرجعي معتبر در اين زمينه مي باشد .
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جدول شمار  : 2شر و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها
معيار ارزيابي

شر و توضيح
سيستم اتالعات مديريت) : )MISاين سيستم تامين کنند اتالعات مورد نياز مديريت شرکت ها به صورتي منظم و سکاختار ياهتکه مکي باشکد  .ايکن سيسکتم

سيستم اتالعات
مديريت
)(MIS

اتالعاتي با گردآوري  ،سازماندهي و انتصاب داد ها  ،اتالعات و گزارشات هزم را جهت برنامه ريزي و کنترل امور در اختيار مديرات شرکت ها قرارمکي دهکد  .سيسکتم
هاي اتالعات مديريت رايانه محور بود و ب ورت ميانيز مورد استفاد قرار مي گيرند .
 ، MISسيستمي منسجم براي تهيه اتالعات به منظور حمايت از برنامه ريزي  ،کنترل و عمليرد سازمات است که از تريق ارايه گزارش هاي خاص  ،بصشي از وظکايف
مديريتي را روشش مي دهد .مستندات اين سيستم مي تواند شام مدارك سيستم و ورودي هاي آت و خروج هايي از قبي گزارشات رايانه اي مکديريتي و اتالعککاتي
مربککوط به وضعيکت و عمليکرد بصش هاي مصتلف شرکت در مقاتع زماني گوناگوت باشد (سيستمهاي اتالعات مديريت رروژ ( )PMISمشتق از سيسکتم اتالعکات
مکديريت ( )MISاست  .وظيفه سيستمهاي اتالعاتي مديريت رروژ ( ، )PMISگردآوري  ،رردازش و راهيش داد هاي خام رروژ و ايجاد اتالعات رايکهاي و تحليکک
شد مورد نيکاز مديکريت در تمام سطکو است  .از اين اتالعکات با گذشت زمات و گذشت چند رروژ  ،دانش سازماني ايجاد شد و مي تواند مبناي ت ميم گيري هاي
مديريتي شرکت در ارتباط با رروژ ها باشد) .
مبناي ارزيابي و امتيازدهي به سيستم اتالعات مديريت ارائه گواهينامه از مرجعي معتبر در اين زمينه ميباشد.

سيستم رشتيباني
ت ميم گيري
)(DSS

سيستم رشتيباني ت ميم گيري( : )DSSسيستم رشتيبات ت ميم گيري  ،نوعي سيستم اتالعات رايانه اي است که در ت ميم گيري در خ کوص ت کميم هکايي ککه
نيازمند مدلسازي  ،هرمولبندي  ،محاسبات  ،مقايسات و انتصاب بهترين اقدام يا نمايش ريامدهاي محتم برخي از اقکدامات هستند به مکديرات کمکک مکي کنکد .ايکن
سيستم  ،از مجمکوعه اي از رويکه ها در مکدل ها و چکارچوب هاي مشص  ،براي رکردازش داد ها و اتالعات در راستاي کمک به مديرات در ت ميم گيري هکا بهکر
مي برد  .اين سيستم که براي رهع نقاي و به عنوات تيمي کنند سيستم اتالعات مديريت ايجاد گرديد  ،بعنوات سيستمي رايانه محور با کارکرد تجزيکه و تحليک و
ارايه اتالعات مورد نياز مديرات بمنظور رشتيباني آنها در هرآينکدهاي ت ميکم سازي و ت ميکم گيري مطر مي باشد  .مزايکايي که براي استقرار  DSSبر شمکرد مکي
شود عبارتند از :
)1کيفيت باهتر ت ميم گيري  )2 ،بهبود ارتباتات  )3 ،کاهش هزينه  )4 ،اهزايش بهر روي  )5 ،صرهه جويي در زمات و  )6بهبود رضايت مشتري و کارکنات.
خروجي اين سيستم معموه ب ورت گزارشات ادواري  ،گزارشات خکاص و موردي و مشابکه سازي هاي رياضي مي باشد  .مستنکدات ذيربط در اين مدل مي تواند شام
مدارك سيستم و ورودي و خروجي هاي آت از قبي گکزارشات رايانه اي مکديريتي و اتالعکاتي مربوط به وضعيت و عمليرد بصش هاي مصتلکف شکرکت بص کوص در
زمينه هاي مورد نظر  ،در مقاتع زماني گوناگوت باشد.
مبناي ارزيابي و امتيازدهي به سيستم رشتيباني ت ميم گيري ارائه گواهينامه از مرجعي معتبر در اين زمينه ميباشد.
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جدول شمار  : 2شر و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها
شر و توضيح

معيار ارزيابي
تبيين اسکتراتکژي :

استکراتژي
بلند مدت  ،ميات
مدت و کوتا مدت
براي رسيدت به
اهداف

استکراتکژي را مي توات رهنمکودهکايي در مورد چاکوناي اتصکاذ ت ميماتي که بر عمليرد شرکت اثر ميگذارد  ،به شمکار آورد  .يعني راهي که يک شرکت براي ني به
هدف هاي خود در ريش ميگيرد .
 استراتژي بهمعنايتعيين اهداف يک شرکت و گزينشمجموعه اقداماتو تص ي منابعهزمبرايدستيابيبهاينهدف هاست. استراتژي يعنينوعيمسير اقدامآگاهانهو مورد نظر . استراتژي  ،ايجاد مزيت منح ر به هرد برايتمايز شرکتاز رقبا مي باشد . استراتژي هنر خلقجاياا برتر براييکشرکت است . استراتژي  ،الاويي بنيادي از اهداف هعلي و برنامه ريزي شد  ،بهر برداري و تص ي منابع و تعام يک شرکت با بازارها  ،رقبا و ديار عوام محيطي اسکت  .تبکقاين تعريف يک استراتژي بايد سه چيز را مشص کند :
 )1چه اهکداهي بايد محقق گردد ،
 )2روي کدام بکازارها و خدمات بايد تمرکز کرد ،
 )3چاونکه براي بهر بکرداري از هرصتهاي محيطي و مواجهه باتهديدهاي محيطي به منظور کسب يک مزيت رقابتي منابع تص ي يابد و چه هعکاليتهايي انجام
گيرد .
استراتژي شرکت با توجه اهداف مدوت شرکت مي تواند براي مقاتع زماني کوتا مدت  ،ميات مدت و بلند مدت تدوين شود .
مالك ارزيابي و امتيازدهي  ،ارايه شواهد و مستندات مرتبط با بهر مندي شرکت از اهداف مشص و سطو مصتلف زماني استراتژي و کيفيت ظاهري و محتکوايي

اين مستندات خواهد بود .
_ بهر منکدي شرکت از اهرادي شاغ (عالو بر اهراد امتيکاز آور معرهي شد توسط شرککت) که داراي تح يکالت کالسيکک دانشاکاهي در ييکي از رشتکککه هکاي و

تح يالت
مرتبط با مديريت باشند  .اين موضوع براي ارتقاي هاکتورها و توانايي هاي مديريتي در شرکت ها مد نظر قرار گرهته است .
کالسيک در
رشته هاي مرتبط ارزيابي و امتيازدهي بر اساس بررسي مشص ات اهراد شاغ معرهي شد توسط شرکت که داراي مدرك تح يلي مديريتي مي باشند(عکالو بکر اهکراد امتيکاز آور
شرکت)  ،انجام خواهد شد .
با مديريت
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جدول شمار  : 2شر و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها
شر و توضيح

معيار ارزيابي
برنامهريزي استراتژيک : Strategic Planning

اولويت ها و تعيين اقدامات اصلي و کليدي ککه

نظام
برنامه ريزي
استراتژيک

هرآيندي است که ضمن آت اهداف و خطوط کلي هعاليت ها و مأموريت هاي شرکت در درازمدت تعيين ميشود  .تشصي
براي ني به اهداف شرکت ضروري است نيز  ،در چارچوب اين برنامهريزي انجام مي شود .
درحالت کالت  ،برنامه هاي مهم استراتژيک مي توانند شام موارد زير باشند :
استکراتژي هاي مح ول يا خدمت  ،استراتژي هاي بازاريکابي  ،استککراتژي هاي مالي  ،اسکتراتکژي هاي شرکتي  ،استراتژي هاي ررسنلي  ،استراتکژي هاي روابکط
عمومي و . ....
_ برنامهريزي استراتژيک را کوششي نظامياهته براي اجراي استراتژيهاي اصلي شرکت و بيارگيري آت در جهت تحقق مقاصد شرکت ميدانند.
_ برنامهريزي استراتژيک اهداف شرکت را با توجه به رسالت آت تعيين و از تريق مطالعات محيطي  ،هرصتها و تهديدها و نقاط قکوت و ضکعف شکرکت را شناسکايي
ميکند تا از اين تريق هدفهاي واقعبينانهتري تعيين و اجرا شود  .بيارگيري برنامهريزي استراتژيک توسط مديرات ميتواند در درازمدت نتايج مثبتي براي شرکتها به
بار آورد.
_ در تعريفي ديار  ،برنکامهريزي استراتژيک هرآينکدي است در تجهيز مکنابع سازمات و وحدت بصشيدت به تالشهاي آت براي دستيابي به اهداف و رسالت بلندمدت
با توجه به اميانات و محدوديت هاي دروني و بروني .
ويژگيهاي برنامهريزي استراتژيک :

_ انعياس ارزشهاي حاکم بر جامعه .
_ توجه به سوال اصلي و اساسي شرکت .
_ تعيين چارچوبي براي برنامهريزي و ت ميمگيري مديريت .
_ ديد درازمدت و توجه به اهقهاي دورتر براي شرکت .
_ ايجاد ريوستاي و انسجام در عمليات و اقدامهاي شرکت در دور هاي زماني توهني .
از سوي ديار  ،منکظور از استراتژي  ،مي تواند تعهداتي باشد که شرکت بر عهکد مي گيرد تا جهت ني به اهداف به اجرا درآورد و مديريت استراتکژيک در شرکت هکا
عبارتست از مديريت برنامه اي که براي هدايت عمليات  ،جلب رضايت مشتريات  ،رقکابت موهقيکت آميکز و ني به اهداف سازماني به اجرا در مي آيد .
برنامه ريزي استراتژيک روشي است که در آت چشم انداز) ، (VISIONماموريککت ( )MISSIONو اهکداف شرکت تعيين شد و رک از تکي مراحک نظکارت و اجکرا ،
ارزيابي هاي هزم بمنظور اصال و تطبيکق امور صورت مي گيرد.
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جدول شمار  : 2شر و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها
معيار ارزيابي

نظام
برنامهريزي
استراتژيک

نظام آموزشي

شر و توضيح
" مکامکوريت "  ،مق ود و ارزشهاي اصلي سازمات (و حوز عمليرد آت) را مشص
ميدارد .
" ديدمکات استراتکژيک يا چشم انداز "  ،وراي بيکانيه مامکوريت سازمکات رهته و چشمانکدازي را مشص ميکند که شرکت بدانجا ميرود و به آت تبدي ميشود .
مبناي ارزيکابي و امتيکازدهي به استقرار نظام برنامه ريزي استراتژيک در شرکت  ،ارائه گواهينامه از مرجعي معتبر ميباشد .

مينمايد  .در واقع عبارتي است که دلي ِ وجودِ سکازمات (يکا هلسکفه وجکودي آت) را بيکات

منظور از نظام آموزشي  ،استقرار سيستمي بمنظور آموزش مستمر  ،برنامه ريزي شد و اثر بصش کارکنات در شرکت مي باشد  .اين سيستم بايد واجد الزاماتي همچکوت تعيکين
نيازهاي آموزشي و نيکازسنجي آمکوزشي کارکنات  ،برنامه ريزي  ،تدارك و اجراي دور هاي آموزشي مورد نياز کارکنات  ،انکداز گيري اثر بصشي آموزش ها و ناهکداري و ثبکت
سوابق آموزشي هر يک از کارکنات شرکت باشد .
مبناي ارزيابي و امتياز دهي به استقرار نظام آموزشي  ،ارائه گواهينامه از مرجعي معتبر ميباشد.

نظام
برنامه ريزي رروژ
و
کنترل رروژ

تعريف رروژ  :يک رروژ مجموعهاياز هعاليت ها استکهبرايدستيابيبه منظور يا هدفخاصي انجامميگيرند  .رکروژ هکا شکام هعاليکت هکاييهسکتند ککهبايکد در تکاري هکايمعکين،
باهزينههاييمشص و کيفيتتعيينشد  ،اجرا شوند  .هزمهموهقيتهررروژ  ،دستيابيتواماتبههر سهعام زمات  ،هزينهو کيفيتمعيناستو خارج شدتهريکاز سهعام مذککور از حدود
تعيين شد  ،ميتواند بهانجام رروژ ايناموهقو غيراقت اديمنجر شود .سهعن ر کارهرما  ،مشاور و ريمانيار  ،نقشاصليرا در کنترلزمات  ،هزينهو کيفيترروژ دارند  .براي هر رکروژ ،
 4مرحله زير مي تواند مد نظر قرار گيرد :
)1مرحلهنظري
)2مرحله تر و برنامهريزي
 )3مرحلهاجرا
 )4مرحلهراياني
مديريترروژ  :بيارگيريدانش  ،مهارت ها و ابزار و تينيکهايهزمدر ادار جرياتاجرايهعاليت ها به منظور رهعنيکازها و انتظارات متوليککاتاز اجکرايرکروژ اسکت .مکديريترکروژ در
اجراياينمهماز دو بازويقدرتمند برنامهريزيو کنترل رروژ بهر ميگيرد  .برنامهريزي رروژ  :هرآيند برنامهريزي  ،تعيينتواليو توازيهعاليتهاي هزم براي اجراييکرروژ  ،با درنظکر
گرهتنزماتمورد نياز براياجرايهر هعاليتو کيفيتتعيينشد برايآتهعاليتاست  .در واقع  ،نصستينگکامدر تهيکه برنامکه  ،شکناختکامک هعاليکت هکا و دركاقت کاديتکرينحالکتدر
تنظيمسهعام زمات  ،هزينهو کيفيتاست .
کنترلرروژ  :هرآيندياستدر جهتحفظمسير رروژ برايدستيابيبهيکتعادل اقت اديموجهبينسهعام زمات  ،هزينهو کيفيتدر حيناجرايرروژ  ،کهاز ابزار و تينيکهايخاصخکود در
انجاماينکار کمک ميگيرد .در واقعکنترل اجرايدقيقو کام برنامهتدوينشد برايرروژ است  ،بطورييههناام خروجاز برنامه  ،بتواتبا تشصي عل و تر اقت کاديتکرينهعاليکت هکا ،
رروژ را بهنزدييترينحالتمميندر مسير اوليهو اصليخود بازگرداند  .کنترلرروژ در اينرا از  3عام بهر ميگيرد  )1 :تعيينوضعيتواقعيرروژ  )2 ،مقايسهوضعيتواقعيبا برنامکه )3 ،
در نظر گرهتناقداميا مجموعه اقدامات اصالحي .
مبناي ارزيابي و امتيازدهي  ،ارائه گواهينامه از مرجعي معتبر ميباشد .
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جدول شمار  : 2شر و توضيح اخت اري معيارهاي ارزيابي ساختار مديريتي شرکت ها
معيار ارزيابي

شر و توضيح
بطور معمول ييي از ابکزارهاي نشات دادت و ارزيکابي ساختار سازماني و تشييالت اداري شرکت ها  ،چارت سازماني مي باشد  .در چارت سازماني  ،بصکش ها و رسکت
هاي مصتلف شرکت و نحو تعام و ارتباط آنها باييديار و چاوناي سامات ياهتن نظم سازماني و مديريتي شرکت نشات داد مي شود .

ساختار سازماني و
تشييالت اداري مبناي ارزيابي و امتيازدهي  ،ارايه مستندات مرتبط توسط شرکت از جمله چارت و ساختار سازماني و تشييالت اداري شرکت و ميزات نظکم  ،گويکايي و شکفاهيت و
منظم
کيفيت ظاهري و محتوايي اين مستندات مي باشد .

تبقه بندي
مشاغ

در يک سازمات يا شرکت  ،بطور معمول تبقه بندي مشاغ شام موارد زير مي شود :
_ رسته ها و گرو هاي کاري مصتلف .
_ مشاغ ذي هريک از رسته ها وگرو هاي کاري .
_ وظايف و مسئوليت هاي هر يک از مشاغ .
_ شرايط احراز مشاغ از نظر تح يالت و تجربه کاري .
ساير موارد مندرج در مقررات و دستورالعم هاي معتبر مرتبط .

مبناي ارزيابي و امتياز دهي به تبقه بندي مشاغ شرکت ،ارايه گواهينامه از وزارت کار و امور اجتماعي ميباشد.
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_ دور هاي کوتا مدت تص

ب ک ريوستهاي مربوط به اميانات رشتيباني
ارائه گواهينامه دور هاي آموزشي گذراند شد اهراد شرکت (حداق دو هفتهاي)

ي

و يا
_ دور هککاي کوتککا مککدت غيککر تص
(عمومي)

( براي هرمورد  5امتياز -حداکثر  21امتياز )

ککي

 -ارايه گواهينامه دور هاي آموزشي کوتا مدت در زمينه مديريت ( امتياز اين مورد شام اهراد داراي مدرك دانشااهي مديريت نمي شود) .

( بااراي هاار مااورد  5امتياااز -حااداکثر  11امتياااز )
 -رژوهش و آموزش

اميانات رشتيباني

معتبر
ضوابط
استانداردها و
مشارکت در تدوين
المللکي
بکين
نشکريات
سکمينارها و
 ارايه نسصه اي از مقکاهت علمکي ارايکه شکد -در)ا
بين المللي بين المللي
سمينارها و نشريات داخلي
 ارايه نسصه اي از مقاهت علمي ارايه شد درمتياز )
بين المللي

( به ازاي هر مورد  5امتياز -حداکثر  5امتياز )

 -ارايه مدارك مربوط به مشارکت در تدوين استانداردها و ضوابط معتبر

( به ازاي هر مورد  5امتياز -حداکثر  5امتياز )

 -ارايه مدارك مربوط به ترجمه کتاب و مقاله مرتبط با تص

( براي هر مورد  5امتياز -حداکثر  21امتياز )

 -ارايه مدارك مربوط به ثبت اختراع و نو آوري

( به ازاي هر مورد  11امتياز -حداکثر  11امتياز )

 -ارايه گواهي صالحيت حرهه اي از مجامع معتبر داخلي يا بين المللي

( به ازاي هر مورد  5امتياز -حداکثر  11امتياز )
 -دهترکار شرکت

( براي هر مورد  5امتياز -حداکثر  21امتياز )

 -گواهي صالحيت حرههاي صادر شد براي شرکت متقاضي (با نام مديرعام )

 -گواهي صالحيت حرههاي صادرشد براي اهراد شاغ در شرکت متقاضي .

مبايعه نامه يا اجار نامه معتبر که نشاني محک شکرکت در آت درج ( حداکثر  25امتياز )
گرديد است.

 -برخورداري شرکت از کتابصانه

اسککتيجاري :امتيککاز دهککاتر کککار اجککار اي برابککر بککا  %75دهککاتر
مليي است.
مليي :هر  11مترمربع  11/5امتياز

( به ازاي هر يکصد عنوان کتاب شرکت شامل تخصصي يا غير تخصصي  2امتياز )

 -استفاد از رايانه  ،رالتر و چارار در شرکت

( حداکثر  21امتياز )

( به ازاي هر دستااه قابل استفاده در شرکت  2امتياز )

( حداکثر  21امتياز )

( به ازاي هر مورد عضويت  11امتياز )

( حداکثر  21امتياز )

 ارايه مدارك عضويت در مجامع معتبر (داخلي و يا بين المللي) -استفاد از تجهيزات ويژ بر اساس ههرست اعالم شد و خاص تص

ها شام ( :ژئوتينيک  ،نقشهبرداري زميني  ،هتوگرامتري و هيدروگراهي و ژئودزي)

حاداقل تجهيزات و وسايل الزامي مشاوران در پايه هاي مختلف تخصص هاي فوق الذکر  ،در جداول شماره  11و  12آيين نامه درج شده است .

( حداکثر  21امتياز )
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