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راهنماي کاربران ساجات -پیمانکاران

ورود 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 تاًييد ث بتت نتام اوليته شتما توستر دفتتر نظتام
فنتتي و اجرايتتي ،بتتراي شناستته کتتاربري شتتما
(همان شناستهاي کته در ثبتت نتام اوليته تعيتين
کرديتتد) گتتذرواژه دوم بتتا ايميتتل بتته شتتما داده
متتتتيشتتتتود .در مرورگتتتتر ختتتتود نشتتتتاني
 http://sajat.mporg.irرا وارد کنيتتتد تتتتا
صتتفحهاي ماننتتد شتتکل  1نمتتايش داده شتتود.
شناستته کتتاربري و گتتذرواژه ختتود را در جتتاي
تعيتتين شتتده تايتتي و کليتتد  Enterرا بزنيتتد و
کليتتک کنيتتد .
يتتا روي دگمتته
با اين کار صفحه فهرست تقاضاهاي پيمانکار مانند شکل  2باز ميشود.

شکل 0

شکل 0
هنگامي که براي اولين بار وارد سيستم شده و اين صتفحه بتاز متيشتود ،ايتن فهرستت ختالي استت .بتا ادامته کتار
بتا سيستتتم در ايتتن فهرستتت ممکتتن استتت بتتيش از يتتک تقاضتتا باشتتد و هرکتتدام در وضتتعيت متفتتاوتي باشتتند .امتتا
تقاضايي که در وضعيت “در حال تکميتل” استت ،بتيش از يکتي نمتيشتود .تقاضتاي در حتال تکميتل و يتا عتودت
شده به متقاضي را ميتوانيد ويرايش کنيد .ستاير تقاضتاها را تنهتا متيتوانيتد ببينيتد بتدون آن کته بتوانيتد ويترايش
کنيد.

 -1ثبت درخواست
درخواستهاي پيمانکاران به دو دسته به ترتيب زير تقسيم ميشود
 درخواستهاي مرتبر با پايه و رشته شامل :
 نشکيل پرونده
 خروج کارکنان امتيازآور
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 جابهجايي کارکنان امتيازآور
 ارتقاء پايه
 جايگزيني کارکنان امتيازآور
 رشته جديد
 حذف پايه
 درخواستهاي غير مرتبر با پايه و رشته شامل :
 تغيير مدير عامل و اعضاي هيئت مديره
 تغييرات اطالعات شناسنامهاي شرکت
 تمديد اعتبار گواهينامه
 تغييرات سهامداران شرکت
 رفع محروميت
درشکل  2روي دگمه

کليک کنيد تا صفحه ثبت درخواستها مانند شکل  3باز شود.

شکل 9
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اولين درخواست هر شرکت پيمانکار تنها
متتيتوانتتد “تشتتکيل پرونتتده” و “اضتتافه
کتتردن رشتتته جديتتد” باشتتد .در قستتمت
“انواع درخواست وابسته به پايته و رشتته
روبروي “تشتکيل
ابتدا ” روي نشان
پرونده” کليک کنيد .با اين کار صفحهاي
مانند شکل  4باز مي شتود و از فهرستت
کشويي مي توانيد رشته و پايتهاي را کته
ميخواهيد انتخاب کنيد.

شکل 4

 ،تخصص و پايه انتخاب شده در مستطيل پايين شکل  3درج ميشود .به اين ترتيب اولتين
با کليک روي دگمه
رشته شرکت با تشکيل پرونده به ثبت رسيده است.
پس از تشکيل پرونده ،ميتوانيد به همان روش براي وارد کردن رشتههاي جديد از گزينه “اضافه کردن رشتته جديتد” استتفاده
کنيد .اين کار را براي تمام رشتهها و پايههايي که ميخواهيد تکرار کنيد .سرانجام جدولي مانند شکل  5خواهيد داشت.

شکل 5
روي دگمهي

در پايينشکل  5کليک کنيد تا آنچه انتخاب کردهايد ذخيره شده و اين صتفحه بستته شتود .بتراي

در آن رديف کليک کنيد.
حذف هر کدام از رديفها در شکل  5روي نشان
اکنون صفحه “فهرست تقاضاها” مانند شکل  6است.

شکل 6
براي ويرايش و کم و زياد کردن رشتههايي که انتخاب کردهايد ،روي نشان
صفحه انتخاب رشتهها و پايه باز شود .اگر درشکل  6روي نشان

در سمت چي شکل  6کليک کنيد تا دوباره

کليک کنيد ،رشتهها و پايههايي که انتخاب کردهايد
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نمايش داده ميشود اما در اين حالت نميتوانيد آن را ويرايش کنيد .تا زماني که اين تقاضا که وضعيت آن “در حال تکميل”
است ملغي نشده و يا مراحل خود را تا صدور گواهينامه طي نکرده است ،ايجاد تقاضاي جديد امکان پذير نيست.
در شکل  6تعدادي نشتان بتا نوشتتهاي زيتر
با کليک روي نشان
هرکدام مانند شکل  7روي صفحهي نمايش کامپيوترتان ظاهر ميشود.
روي هر کدام از اين نشانها کليک کنيد ،صفحه مربوط به آن نشان باز
ميشود تا آن را تکميل کنيد .در باره هرکدام از اين نشانهتا در همتين
در گوشه پتايين
راهنما توضيح داده شده است .اگر روي
وراست صفحه نمايش کامپيوترتان کليک کنيد ،ماننتد شتکل  8همتين
نشانها به شکل يک فهرست نمتايش داده متيشتود و از ايتنجتا نيتز
ميتوانيد صفحه مربوط به آنها را باز کنيد.
پس از بسته شدن فهرست تقاضاها ،اگر بخواهيد دوباره صفحهي
“فهرست تقاضاها” را باز کنيد و رشتهها و پايههايي را که انتخاب
کليک کنيد تا فهرست
کردهايد کم و يا زياد کنيد ،روي
نشانها مانند شکل  8باز شود .اکنون دو راه پيش رو داريد:
 روي گزينهباز شود

کليک کنيد تا صفحه فهرست تقاضاها

کليک کنيد .اگر تنهتا اجتازه يتک
 روي گزينهتقاضا داشته باشيد ،در پيامي که نمايش داده ميشتود روي دگمته
کليک کنيد .اگر بيش از يک تقاضا به شتما اجتازه
داده شده باشد ،مثالً پيمانکار و مشاور ،فهرست تقاضاهاي مجاز باز
متتيشتتود .روي تقاضتتاي متتورد نظتتر و ستتپس روي دگمتته
کليک کنيتد .بتا هتر يتک از ايتن دو ،صتفحه
فهرست مربوط به آن تقاضا نمايش داده ميشود.

شکل 7

 -2تغيير گذرواژه
در گوشه ي پايين و راست صتفحه
روي
نمايش کامپيوترتان کليک کنيد تا فهرست شتکل  8بتاز
شتکل 9
شود .با کليک روي گزينهي
نمايش داده ميشود .گذرواژه قبلتي و گتذرواژه جديتد و
تکتترار آن را تايتتي و روي دگمتتهي
کليک کنيد.

شکل 8
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شکل 3

 -3گواهينامه صالحيت قبلي
اگر شما قبالً گواهينامه صالحيت دريافت کردهايد ،الزم است اطالعات آن گواهينامه در اين سيستم ثبتت شتود .بتراي

اين منظور در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان
دارد:

کليک کنيد .صفحهاي که باز ميشتود سته بختش

 1-4مشخصات شرکت ،مدير عامل و گواهينامه

اطالعات اين بخش را عيناً از روي گواهينامه در شکل  11وارد کنيد.

شکل 02
کنارش باشد ،اجباري است .پس از تکميل اطالعتات روي دگمته
پر کردن هر فيلدي که نشان
پايين اين بخش از فرم کليک کنيد تا اطالعات داده شده مربوط به اين بخش در سيستم ثبت شود.

در

 2-4رشتهها

روي دگمه

در شکل  11کليک کنيد تا صفحه انتخاب رشتهها مانند شکل  12باز شود.
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شکل 00
رشته و پايه را که گواهينامه بتراي آن تخصتصهتا
صادر شده است از فهرست کشويي انتختاب و روي
کليک کنيد .اين کتار را بتراي
دگمه
تمام رشته هاي درج شده در گواهينامه قبلتي تکترار
کنيد .رشتههتاي انتختاب شتده در شتکل  11ديتده
ميشود.

نکته :در اين شکل ،براي حتذف يتک رشتته روي
نشان
دارند

و براي ويرايش آن روي نشان

شکل 00

کليک کنيد .در تمام جدولهاي ديگر اين دو نشتان همتين کتاربرد را

 3-4اعضاي هيئت مديره و کارکنان امتيازآور

در شکل 13روي دگمه
 14باز شود.

کليک کنيد تا صفحه انتخاب اعضاي هيئت مديره و کارکنان امتيازآور مانند شتکل

شکل 09
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شکل 04
اطالعات اعضاي هيئت مديره و کارکنان امتيازآور در زمان صدورگواهينامه را يتک بته يتک در شتکل  14وارد و روي
دگمه

کليک کنيد تا در سيستم ثبت شود .اين کار را براي تمام اعضاي هيئت مديره و کارکنان امتيازآور

مربوط به گواهينامه قبلي تکرار کنيد .براي رفتن به بخش بعد ،صفحه گواهينامه قبلي را با کليتک روي نشتان
گوشه باال و چي شکل  11ببنديد.

در

 -4مشخصات عمومي شرکت

در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان

کليک کنيد .صفحهاي که باز ميشود هفت بخش دارد

 1-5ويرايش اطالعات ثبتي
شرکت هايي که به هر دليل بعد از تأييد ثبت نام ،محل ثبت و يا نوع ثبتي آنها تغيير کترده استت متيتواننتد
اطالعات ثبتي جديد خود را در جدولي که در شکل  15آمده است ويرايش کنند.

شکل 05
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 2-5دفاتر

شرکت ممکن است عالوه بر دفتر مرکزي ،يک يا چند شعبه نيز داشته باشد .هر شترکت تنهتا متيتوانتد يتک دفتتر
مرکزي داشته باشد ،اما تعداد شعبه ممکن است بيش از يکي باشد.
کليک کنيد تا صفحهاي مانندشکل  16باز شود.

براي انتخاب دفتر مرکزي و يا شعبه روي دگمه
در اولين قدم دفتتر مرکتزي را
براي نتوع دفتتر تعيتين کنيتد.
محل استقرار شتامل استتان و
شتتهر را از فهرستتت کشتتويي
انتخاب کنيد و ساير قسمت هتا
را نيز تکميتل کنيتد .در پايتان
روي دگمتتتتته
کليک کنيد تتا اطالعتات داده
شده در سيستم ذخيتره شتده و
صفحه بسته شتود .پتس از آن

اگر شرکت به جز دفتر مرکزي
شعبه نيز دارد ،به همين ترتيب
مشخصات شعبههاي شرکت را وارد کنيد .شکل  17دفاتر ثبت شده شرکت را نشان ميدهد .نشاني پست الکترونيک که
ميبينيد ،همان است که شرکت هنگام ثبت نام اوليه ارائه کرده است.
شکل 06

شکل 07
 3-5شمارههاي تماس

چون شمارههاي تماس وابسته به دفتر است ،بايد ابتدا دفتر مرکزي و يا يکي از شعبهها را انتخاب کنيد.
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براي اين کار روي دفتر مورد نظر کليک کنيد .زمينه دفتر انتخاب شده آبي شده و نام آن دفتر مانند شکل  18باالي جدول
شمارههاي تماس مينشيند .روي دگمه
در شکل  19نوع تلفن را انتخاب کنيد و پيش
شتتماره و شتتماره تلفتتن را وارد و روي دگمتته

از جدول شمارههاي تماس کليک کنيد.

کليک کنيد .اين کار را بتراي
تمام تلفنهاي دفتر انتخاب شده تکرار کنيد.
 4-5پستهاي الکترونيک

شکل 03

نشاني هاي پست الکترونيک مربوط به
شرکت بوده و به دفتر خاصي وابسته نيست.
در جتتتدول پستتتتهتتتاي
الکترونيتتتک روي دگمتتته
کليک کنيد .در
صفحه اي که ماننتد شتکل
 21بتتاز متتيشتتود ،نشتتاني
پست الکترونيک شرکت را
تايتتتتتي و روي دگمتتتتته

شکل 02

کليک کنيد .اين کار را براي تمام نشانيهاي پست الکترونيک شرکت تکترار کنيتد .در تايتي نشتاني
پست الکترونيک قالب درست را رعايت کنيد.
 5-5نامهاي قبلي شرکت

اگر شرکت قبالً نام ديگري داشته است ،اين قسمت بايد تکميل شود.

شکل 00
در شکل  21روي دکمه

کليتک کنيتد و در صتفحهاي کته بتاز متيشتود ،نتام قبلتي را تايتي و روي دگمته

کليک کنيد .اين کار را براي تمام نامهاي قبلي شرکت تکرار کنيد.
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 6-5افراد شاغل در بخشهاي شرکت

انواع افراد شاغل در بخشهاي شرکت شامل مديران ( هيئت مديره و مدير عامل) ،شرکا ( سهامداران) ،کارکنان فنتي
(پرسنل امتيازآور) و کارکنان خدماتي است.

شکل 00
در جدول افراد شاغل در بخشهاي شرکت که در شکل  22نشان داده شده است ،روي دگمه
در صفحهاي که ماننتد شتکل 23
بتتاز متتيشتتود ،نتتوع پرستتنل را از
فهرست کشويي انتخاب و مجموع
تعتتتتداد آن نتتتتوع را در تمتتتتام
بخش هاي شترکت تايتي و روي

کليک کنيد.

کليک کنيد.
دگمه
اين کار را براي تمام انواع پرسنل
شکل 09
تکرار کنيد .سرانجام جدولي مانند
شکل  22خواهي د داشت .با انتخاب يک نوع پرسنل از فهرست کشويي و ذخيره کردن آن ،در انتخاب بعتدي آن نتوع
پرسنل در فهرست کشويي ديده نخواهد شد ،يعني از هر نوع پرسنل تنها يک بار ميتوان انتخاب کرد.
 7-5سهام شرکت

در جدول سهام شرکت روي دگمه
سهام و مبلغ هر سهم را وارد کنيد.
سيستم با ضرب تعداد کل سهام و مبلتغ
هر سهم سرمايه ثبتتي را محاستبه و در
جاي مشخص شده درج متيکنتد .روي

کليک کنيد .در صفحهاي که مانندشکل  24بتاز متيشتود تعتداد کتل

کليتتک کنيتتد تتتا
دگمتته
اطالعات وارد شده ثبت شود.
با اين کار صفحه شکل  24بسته شده و
جدول سهام شرکت مانند 125نمتايش

شکل 04

داده ميشود .توجه کنيد که چون تنها يکبار ميتوان سهام شرکت را وارد کرد ،در شکل  25دگمه
فعال نيست .براي رفتن به بخش بعد ،با کليک روي نشان
ببنديد.

ديگتر

در شکل  ،15صفحه مشخصات عمتومي شترکت را
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شکل 05

 -5سهامداران
سهام داران شرکت اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که سهام شرکت را خريده و هنوز سهام خود را واگذار نکردهانتد ،يعنتي
هنوز مالک سهام هستند.

نکته :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

سهامداران شرکت

در جدول سهامداران روي دگمه
مطابق شکل ،سه گزينه نمايش
داده ميشود.
 سهامدار حقيقي
بتتا انتختتاب ستتهامدار حقيقتتي ،فرمتتي
مانند 127باز مي شتود .بتراي تکميتل
مشخصات فردي سه راه پيش رو داريد:
الف :تايپ مشخصات

هرکدام از فيلد هاي مشخصات فتردي
را در جاي خود تايي کنيد.

کليک کنيد تا زير آن مانند شکل  26فهرست انتواع ستهامدار بازشتود.

شکل 06

ب :انتخاب از ليست

با کليک روي دگمه

در شکل  ،27فهرست تمام پرسنل شرکت که پيشتر اطالعات آنها وارد سيستم شده

در رديف آن ستهامدار کليتک
است مانند شکل  28باز ميشود .اگر سهام دار مورد نظر در اين فهرست بود ،روي نشان
کنيد .با اين کار فهرست پرسنل شرکت بسته شده و اطالعات آن سهامدار در فيلتدهاي مربتوط بته مشخصتات شتکل 27
مينشيند.
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ج :جستجو

اگر شماره ملي ،شماره شناسنامه
و تتتتاريخ تولتتتد ستتتهامدار را
مي دانيد ،روي دگمه
در شتتکل  27کليتتک کنيتتد تتتا
فرمي مانند شکل  29باز شود.
ايتتن فتترم را تکميتتل و روي
در پايين شکل
دگمه
 29کليک کنيد .اگر مشخصتات
فردي او پيشتر مثالً بته عنتوان
ستتهامدار ،وارد سيستتتم شتتده
باشتتد ،بتتا ايتتن کتتار سيستتتم
مشخصات فردي او را يافته و آن
را در فيلدهاي مربوط به مشخصات فردي شکل  27مينشاند.

شکل 07

شکل 08
اگر سهامدار مشمول “قانون منع مداخله کارمندان مصوب  ”1337است ،روي مربع کنار آن کليک کنيد تا تيتک بختورد .در
در شتکل  27کليتک

پايان روي دگمه
کنيد.
 سهامدار حقوقي خصوصي
با انتخاب سهام دار حقوقي خصوصي ،صتفحهاي ماننتد
شکل  31باز ميشود.

سهام دار حقوقي خصوصي بايد يکي از شرکت هاي ثبت شده
در سيستم ساجات باشد .براي انتخاب نتام ستهامدار حقتوقي
روي دگمه پاييني

شکل 03

در شکل  31کليک کنيد تا شکل  31نمايش داده شود.

در شتکل  31کليتک
شناسه ملي اشخاص حقوقي همان شناسه ملي شرکت است .اين شناسه را تايتي و روي دگمته
کنيد .با اين کار نام ،شماره شناسايي مالياتي و شماره ثبت شرکت سهامدار در بخش پاييني شکل  31درج ميشود.
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شکل 92
تعيين مشخصات فردي نماينده اين سهامدار ،مانند مشخصات فردي سهامدار خصوصي است .اکنون بايد روي دگمه
در شکل  31کليک کنيد تا در سيستم ذخيره شود.
 سهامدار حقوقي غير خصوصي
با انتخاب سهام دار حقتوقي غيتر خصوصتي فرمتي
مانند شکل  32باز ميشود .تعيين مشخصات فردي
نماينده سهامدار حقوقي غير خصوصي مانند تعيتين
شکل 90
مشخصات فردي سهامدار خصوصي است.

شکل 90
13
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عنوان سهامدار مربوطه را از ميان سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي با استفاده از فهرست کشويي پايين صفحه انتخاب
کنيد .روي دگمه
سهامداران تکرار کنيد.

در شکل  32کليک کنيد تا در سيستم ذخيره شود .اين کار را تا وارد کتردن اطالعتات تمتام

 2-6مدارج تحصيلي

با کليک روي مشخصات يکي از سهامداران از اولين جدول ،او را انتخاب کنيد.
با اين کار نام آن سهام دار باالي جتدول متدارج
تحصيلي درج مي شود تا نشان داده شود که اين
مدارج تحصيلي مربوط به کدام ستهامدار استت.
در جدول مدارج تحصيلي روي دگمه
کليک کنيد تا فرمي مانند شکل  33نمايش داده
شود.
در اين فرم اطالعات مربوط به باالترين متدرک
تحصيلي سهام دار انتخاب شده را تکميل و روي

شکل 99

کليک کنيد .اين کار را بتراي
دگمه
مدارک تحصيلي دانشگاهي پايينتر آن سهامدار تکرار کنيد .پس از ورود مدارج تحصيلي سهامدار انتخاب شده ،اين کار
را براي سهامداران ديگر تا آخرين سهامدار تکرار کنيد .اگر سهام داري تحصيالت دانشگاهي نتدارد ،بتراي او بتاالترين
مدرک تحصيلي زير دانشگاه را وارد کنيد.
نکته :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

با کليک روي مشخصات يکي از سهامداران از اولين جدول ،او را انتخاب کنيد .با اين کار نام آن سهامدار باالي جدول
سوابق کاري درج ميشود تا نشان داده شود که اين سوابق کاري مربوط به کدام سهامدار است .روي دگمه
در جدول ستوابق کتاري کليتک کنيتد تتا
فرمي مانند شکل  34نمايش داده شود.
در اين فرم ،رشته ،سمت ،مدت همکتاري،
موضتتوع کتتار و نتتام شتترکت ،مؤسستته يتتا
دستگاه اجرايي را مشتخص و روي دگمته
کليتتک کنيتتد .اگتتر ستتابقه
کاري در همين شرکت بتوده استت ،روي
گزينه “انتخاب نام شرکت فعلتي” کليتک
کنيد تا نام شرکت در مستطيل زير آن درج
شود .توجه کنيد که آخرري سرابقه
شکل 94
14
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کاري بايد در شرکت جاري باشد .همچنين نام شرکت فعلي حتماً بايد با کليتک روي مربتع کنتار “انتختاب نتام
شرکت فعلي” در جاي خود درج شود و از تايي نام شرکت فعلي خودداري شود.
نکته :تکميل جدول سوابق کاري براي سهامداران حقوقي و نيز سهام داران خصوصي که عضو هيئت مديره و يا جتزو

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 جدول
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.

شکل 95
سيستم ارزش سهام سهامدار و نيز “در صد سهم از کل سهام” را محاسبه و درج ميکند .تاريخ ابتياع يعني تاريخي کته
کليک کنيد تا در سيستم ذخيره شتود .در
سهامدار آن را خريده است را در جاي خود تايي و روي دگمه
شرکتهايي که نوع آنها “مسئوليت محدود” است ،بايد درصد سهام سهامدار را وارد کنند .شکل  36سهامداران تعيين
شده را نشان ميدهد

شکل 96

نکته :پس از وارد کردن مشخصات فردي سهام دار ،بايد سهام او را هم تعيين کنيد تا سيستم اجتازه دهتد مشخصتات
فردي سهامدار بعدي را وارد کنيد
براي رفتن به بخش بعد ،صفحه سهامداران شرکت را ببنديد.
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 -6هيئت مديره
در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان

کليک کنيد .صفحهاي که باز ميشود سته بختش “مشخصتات فتردي”،

“مدارج تحصيلي” و “سوابق کاري” دارد .در باالترين جدول روي دگمه
شود.

کليک کند تا فرمي مانند شکل  37بتاز

شکل 97
استفاده کنيد
و
مشخصات فردي اعضاي هيئت مديره را يا مستقيمأ تايي کنيد و يا از دگمههاي
اگر در شکل  37روي مربع کنار “امتياز محاسبه شود” کليک کنيد تا تيک بخورد ،امتياز او به طور خودکار محاسبه ميشتود.
کليک کنيد تا در سيستم ذخيره شود.
روي دگمه
روش تکميل جدولهاي مدارج تحصيلي و سوابق کاري اعضاي هيئت مديره مانند همتين دو جتدول در بختش ستهامداران
است .همراه با تعيين مشخصات فردي و سمت اعضاي هيئت مديره ،جدولهاي مدارج تحصيلي و سوابق کاري آنها را نيتز
تکميل کنيد .براي رفتن به بخش بعد ،صفحه مشخصات هيئت مديره را ببنديد.

 -7پرسنل امتيازآور
پرسنل امتياز آور کارکناني هستند که به سبب مدارج تحصيلي و سوابق کاري ،امتياز ميآورند .در صفحه نمايش کامپيوترتتان
کليک کنيد .صفحهاي که باز ميشود ،همانند صتفحه هيئتت متديره “مشخصتات فتردي”“ ،متدارج
روي نشان
تحصيلي” و “سوابق کاري” دارد .باالترين جدول که در شکل  38نشان داده شده است ،مربوط به مشخصات فردي پرستنل
امتياز آور است.
روي دگمه

کليک کنيد تا فرمي که در شکل  39نشان داده شده باز شود.
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شکل 98
مشخصات فردي را يا مستقيما تايي کنيد و يا از دگمههاي

و

استفاده کنيد.

شکل 93
کليتک کنيتد .اطالعتات مربتوط بته
مشخصات امتيازآوري را نيز از فهرستت کشتويي تعيتين و روي دگمته
مشخصات فردي ،مدارج تحصيلي و سوابق کاري تمام پرسنل امتيازآور را وارد کنيتد .تکميتل اطالعتات متدارج تحصتيلي و
سوابق کاري مانند همين جدولها در هيئت مديره است .براي رفتن به بخش بعد ،صفحه پرسنل امتياز آور را ببنديد.

 -8تجربه کاري پيمانکار

در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان
دارد که هر کدام يک جدول است.

کليک کنيد تا صفحهي تجربه کاري باز شود .اين صتفحه سته بختش

 1-9پروژههاي انجام شده

در باالترين جدول که مانندشکل  41است ،روي دگمه
 41باز شود.

کليک کنيد تا صفحهي مشخصات پروژه مانند شکل
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شکل 42
تمام اطالعات اجباري را در فرم وارد کنيد .اگر فيلد “وضعيت پيمان” که اجباري است يکي از سه حالت “خاتمه يافته”،
“خلع يد شده” و يا “گذشته” انتخاب شود ،الزم است فيلد “تاريخ خاتمه قرارداد” نيز تعيين شود ،يعني در اين سه حالت
اين فيلد نيز اجباري است.

شکل 40
 2-9در صد رشتههاي استفاده شده در قرارداد

از جدول پروژهها يک پروژه را با کليک روي آن انتخاب کنيد .باالي جدول “درصد رشتههاي استفاده شده در قرارداد”
کليک کنيد .در پنجرهاي که مانند شکل  42باز ميشود ،رشته پيمانکاري و حتوزه را انتختاب و
روي دگمه
درصتتتد استتتتفاده از آن
رشته در پتروژه را تايتي
کنيتتتتتتد و دگمتتتتتته
را بزنيتتد.
ايتتن کتتار را بتتراي تمتتام
رشتههاي ديگري که در
آن پروژه استتفاده شتده
شکل 40
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است تکرار کنيد تا آنجا که مجموع درصد رشتههاي استفاده شده در يک پروژه  111شود .پروژههاي ديگر را نيز يتک
به يک انتخاب و رشتههاي استفاده شده در آن پروژهها را هم تعيين کنيد.
 3-9جمع حق بيمه ماهانه پرداحتي

از جدول پروژه ها يک پروژه را با کليک روي آن انتخاب کنيد .باالي جدول “حق بيمه ماهانه پرداختتي” روي دگمته
کليک کنيتد .در
پنجرهاي که مانند شکل 43
باز مي شتود تتاريخ آخترين
پرداخت ،مبلغ بيمه پرداختي
و شماره کارگتاه را تايتي و
روي دگمتته
کليک کنيد .اين سه مرحلته را
براي تمام پروژهها تکرار کنيد

شکل 49

 -9اظهار نامه مالياتي
براي واردکردن اطالعات مربوط به تراز نامه و جدول شماره  6اظهار نامه مالياتي ،در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشتان
کليک کنيد تا فرم اظهار نامه مالياتي مانند شکل  44نشان داده شود.

شکل 44
ارقام اين فرم را از روي آخرين اظهار نامه مالياتي که سازمان امور مالياتي تاًييد کرده است ،پر کنيد .اگر شرکت اظهتار نامته
مالياتي تاًييد شده ندارد ،از ارقام آخرين اظهار نامهاي که به سازمان امور مالياتي داده شده استفاده کنيد.
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نکته :ارائه اظهار نامه مالياتي اجباري نيست
براي رفتن به بخش بعد صفحه اظهار نامه مالياتي را ببنديد.

 -11پيوستهاي پرسنل
منظور از پيوستهاي پرسنل تصوير مدارکي به شرح زير است که بايد براي هر کدام از اعضتاي هيئتت متديره ،متدير
عامل ،پرسنل امتيازآور و سهامداران تهيه شود .پس از آن بايد از تمام تصويرهاي مدارک هر نفر تنها يرک فايرل 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 تصويرها در
پيوست شماره  1در همين راهنما توضيح داده شده است.
نکته :هر جا در باره مدرکي “برابر اصل شده” خواسته شده است ،به ترتيب زير عمل شود:




روي نسخه کپي جمله

"كپي برابر اصل است"

درج شود

به امضاي مدير عامل و يا رئيس هيات مديره برسد
به

مهر شركت

ممهور گردد

 1-11شناسنامه ،پشت و روي کارت ملي ،عکس پرسنلي ،نمونه امضا ،تصوير کارت پايان خدمت سربازي يا معافيت
براي افراد مشمول متولد  1338و بعد از آن (حداکثر در  2برگ ) A4
 2-11آخرين مدارک تحصيلي براي مقاطع مختلف طبق آييننامه که برابر اصل شده باشد(حداکثر در  3برگ ) A4
 3-11سوابق تجربي براي اثبات حضور فرد در شرکت و نيز سمت وي مانند روزنامههاي رسمي براي اثبتات ستابقه
حضور مدير عامل ،اعضاي هيات مديره و کارکنان امتيازآور در پستهاي مديريتي در  15سال اخير که برابر
اصل شده باشد(حداکثر در  11برگ ) A4

تذکر  :تصوير روزنامههاي رسمي که در رديف پيوستهاي شرکت داده شده است تکرار نشود.
4-11
5-11
6-11
7-11

حکم بازنشستگي براي افراد بازنشسته(حداکثر در  1برگ ) A4
احکام اداري براي مديران و کارکنان امتيازآور شرکتهاي غيرخصوصي(حداکثر در  3برگ ) A4
قراردادهاي همکاري شرکت با افراد بازنشسته که استمرار قترارداد مجتددا در تتاريخ ارايته متدرک بته تاييتد
بازنشسته رسيده و برابر اصل شده باشد(حداکثر در  6برگ ) A4
گواهي تجمعي بيمه تامين اجتماعي يا گواهي سابقه کار مدتدار مرتبر با توجه به سوابق ارائه شده که برابتر
اصل شده باشد(حداکثر در  4برگ ) A4

تذکر :گواهي بيمه تجمعي (بايد از بيمه مورد نظر دريافت کنيد) براي افراد امتيازآور در  3سال اخير الزامي است.
 8-11گواهي خاتمه همکاري براي کليه افراد دولتي و عمومي که قبال در آن موسسات شاغل بودهاند(حتداکثر در 1
برگ ) A4
 9-11مدارک دوره هاي آموزشی کوتاه مدت افراد فنی
 11-11مدارک اشتغال افراد داراي تحصیالت دانشگاهی رشته هاي مديريتی

تذکر :حداکثر حجم فايل  pdfبراي هر نفر  3مگا بايت است
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براي فرستادن فايلها روي نشان
شکل  45نمايش داده ميشود.

کليک کنيد .با اين کار فهرست افراد شرکت که به سيستم معرفي شتدهانتد ماننتد

شکل 45
در هتتر رديتتف کليتتک
روي دگمته
کنيد .در صفحه اي که مانند شکل  46بتاز
کليتک
ميشود روي دگمه
و فايل مورد نظر را از جايي که ذخيره شده
است مانند شکل  47پيدا کنيد.
اگر ماوس را روي فايل متورد نظتر ببريتد،
اندازه فايل در يتک مستتطيل نمتايش داده
ميشود.

شکل 46

کليک کنيد .با اين کار
روي فايل مورد نظر و سپس روي دگمه
نام فايل همان طور که در شکل  46ديده ميشود در مستطيل کنار
کليک کنيد تا فايتل بته
درج ميشود .روي دگمه
دگمه
سيستم فرستاده شود .ا ين کار را بتراي تمتام پرستنل معرفتي شتده تکترار کنيتد.
سرانجام در ستون “پيوست دارد” در شکل  45براي تمام پرسنل بايتد “بلته” درج
شده باشد .براي رفتن به بخش بعد صفحه پيوستهاي پرسنل را ببنديد.

 -11پيوستهاي قراردادها

شکل 47

کليک کنيد تا صفحه پيوستهاي قراردادها مانند شکل  48باز شود .در اين
در صفحه نمايش کامپيوترتان روي نشان
صفحه فهرست تمام پروژههايي که در بخش “تجربه کاري پيمانکار” وارد شده است ديده ميشود.
براي هر کدام از اين قراردادها ،از مدارک زير تصوير بگيريد و سپس از تمام تصويرهاي مدارک هر قرارداد تنها يک فايل در
قالب  pdfدرست کنيد.
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شکل 48

نکته  :برا ي گرفتن تصوير همان مالحظاتي که در پيوستهاي شرکت توضيح داده شد ،رعايت شود
 1-11ابالغ و موافقت نامه قرارداد يا پيمان (حداکثر در  15برگ ) A4
 2-11ابالغ  %25اضافه يا کسري (حداکثر در  1برگ ) A4
 3-11ابالغ تمديد يا ابالغهاي مشابه (حداکثر در  2برگ ) A4
 4-11متمم يا الحاقيههاي قرارداد (حداکثر در  11برگ ) A4
 5-11آخرين صورت وضعيت ،تعديل و مابهالتفاوت مورد تاييد کارفرما (حداکثر در  3برگ ) A4
 6-11مفاصا حساب بيمه پيمان در صورت وجود (حداکثر در  1برگ ) A4
 7-11براي قراردادهاي دست دوم ،تصوير قرارداد دست اول ،تصوير قرارداد دست دوم ،تصتوير پرداختت بته طترف
قرارداد دست دوم با تاييد کارفرماي اصلي و تصوير اسناد بيمته پرداختتي طترف قترارداد دستت دوم در
کارگاه پروژه (حداکثر در  15برگ ) A4
 8-11براي پيمان هاي مشارکتي ،تصوير سند منعکس کننده درصد مشارکت طرفين (حداکثر در  2برگ ) A4
پس از آن براي هر قرارداد ،از تمام تصويرهاي مربوط به آن قرارداد يک فايل  pdfتهيته کنيتد .در صتفحه پيوستتهتاي
قرارداد شکل  48در هر قرارداد روي نشان

کليک کنيد .در صفحهاي که مانند شتکل  49بتاز متيشتود ،روي دگمته

کليک و فايتل  pdfآن
قرارداد را انتخاب تا نتام فايتل در جتاي
ختتود درج شتتود .روي دگمتته
کليک کنيد تا فايل فرستاده شود.

تذکر :حداکثر حجم فايل  pdfبراي هتر
قرارداد  3مگا بايت است

شکل 43

اين کار را براي تمام قراردادها تکرار کنيد .سرانجام در ستون “پيوست دارد” در شکل  48براي تمام قراردادها بايد “بله” درج
شده باشد .براي رفتن به بخش بعد صفحه پيوستهاي قراردادها را ببنديد.

 -12پيوستهاي شرکت
منظور از پيوستهاي شرکت مستنداتي است که بايد از تصوير هرکدام از آنها يک فايل  pdfساخته و بفرستيد .در صفحه
نمايش کامپيوترتان روي نشان

کليک کنيد .در شکل  51عنوان پيوستهاي شرکت نشان داده شده است.
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شکل 52
در اين صفحه ،در هر رديف روي نشان

کليک کنيد .در صفحهاي که باز ميشود ،نام کامل مستندي که بايد از تصوير

آن مستند فايل  pdfتهيه کرده باشيد ديده ميشود .به عنوان مثتال بتا کليتک روي دگمته
نمتتايش داده متتيشتتود .روي دگمتته

در رديتف  ،5شتکل 51

کليتتک و فايتتل pdf
مربتتوط بتته آن مستتتند را انتختتاب و
کليتتک

ستتپس روي دگمتته
کنيد.
مستندات پيوست هاي شرکت به شرح
زير است :
 1-12آختترين اظهارنامتته ثبتتتي
شرکت که برابر اصل شده باشد (حداکثر در  2برگ ) A4

شکل 50

تذکر  :شرکتهاي با مسئوليت محدود به جاي اظهار نامه ثبتي شرکت ،از “شرکت نامه” تصوير بگيرند
 2-12آخرين اساسنامه شرکت که برابر اصل شده باشد (حداکثر در  15برگ ) A4

حتما بايد شامل صفحه موضوع فعاليت ،صفحه تعداد اعضاي هيات مديره ،صفحه سهامداران ،صفحه صاحبان امضاء باشد
 3-12روزنامههاي رسمي شامل روزنامه آگهي تاسيس و همه روزنامههاي تغييرات  21سال اخير که برابر اصتل شتده
باشد (حداکثر در  15برگ ) A4

براي کاهش حجم فايل الصاقي ميتوانيد قسمت هاي مربوط به شرکت خود را همراه با سربرگ آن روزنامه بترش زده و
در کنار هم و به ترتيب تاريخ قرار دهيد
 4-12آخرين صورتجلسه مجمع عمومي برابر اصل شده که بيانگر  %111صاحبان سهام باشد (حداکثر در  3برگ )A4
 5-12آخرين اظهارنامه مالياتي که به تاًييد سازمان امور مالياتي رسيده ،شامل مشخصات ،ترازنامه ،حساب سود و زيان،
جداول شماره  16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،9 ،6 ،5 ،4که برابر اصل شده باشد (حداکثر در  6برگ ) A4
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تذکر  :شرکتهاي تازه تاًسيس روي يک برگ عبارت “تازه تاًسيس است و هنوز اظهار نامه مالياتي نتدارد” را بنويستند و
تصوير آن برگ را بفرستند
 6-12برگ پرداخت حق بيمه و يا رسيد دريافت ليست تامين اجتماعي به تفکيک کارگاه براي  36ماه اخير (حداکثر در
 111برگ ) A4
 7-12در صورت وجود سهامداران حقوقي با مجموع سهام بيش از  %51براي شرکت ،مدارک رديفهتاي 2-13 ،1-13
و  4-13فوق به عالوه تصوير آخرين روزنامه تغييرات هيئت متديره ستهامدار حقتوقي نيتز بايتد بتراي ايتن
سهامداران اضافه شود (حداکثر در  41برگ ) A4
 8-12در صورت وجود سهامداران حقوقي خصوصي با مجموع سهام بيش از  %51براي شرکت هتاي موضتوع رديتف
قبل ،مدارک موضوع رديف  7-13عينا براي اين سهامداران حقوقي خصوصي نيز بايد اضافه شتود (حتداکثر در
 41برگ ) A4
اگر مدارک مهمي براي اثبات اطالعات فرمها الزم باشد که در محلهاي قبلي نمتي گنجتد و يتا متدرکي را کارشتناس
پرونده تقاضا کند در اين قسمت قرار گيرد
 9-12ساير ( 1حداکثر در  5برگ ) A4
 11-12ساير ( 2حداکثر در  5برگ ) A4
 11-12ساير ( 3حداکثر در  5برگ ) A4
 12-12ساير ( 4حداکثر در  5برگ ) A4
 13-12ساير ( 5حداکثر در  5برگ ) A4

تذکر :حداکثر حجم فايل  pdfبراي هر يک از پيوستهاي شرکت  3مگا بايت است

 -13کنترل نهايي و ارسال
براي آن که مطمئن شويد تمام فرمها و جدولها را به طور کامل پر کردهايد و مدارک شما کامل است ،روي نشتان
کليک کنيد .با اين کار صفحه “کنترل نهايي وارسال” به شکل سايه دار نمايش داده شده و مانند شکل  52ميان آن صتفحه
پنجره کتوچکي بتاز متيشتود .بتا
کليک روي اين پنجره ،يک فايتل
 Excelبتتتتا عنتتتتوان “فتتتترم
مغايرت هتاي موجتود در تقاضتاي
گواهينامه پيمانکاران” باز مي شتود
و در آن تمام نتواقص بته تفصتيل
فهرستت شتده استت .روي نشتتان
در شکل  52کليتک کنيتد تتا
پنجره بستته شتده و ستايه از روي
صفحه کنترل نهايي و ارستال کنتار
رود .در سمت راست صفحه کنترل نهايي و ارسال فهرستي مانند شکل  53است .قسمتهاي تکميتل شتده تيتک ختورده و
شکل 50

24

راهنماي کاربران ساجات -پیمانکاران

قسمت هاي تکميل نشده تيک نخورده است .براي تکميل هر قسمتي که تيک نخورده است ،به همان قسمت مراجعه و فترم
يا جدول را کامل کنيد.
سمت چي صفحه کنترل نهتايي و ارستال  3فهرستت
مانندشکل  54است.
( مثلث رو به پايين)
در کنار چي هر فهرست نشان
است .اگر روي اين نشان کليک کنيتد ،فهرستت ماننتد
( مثلتث رو بته

شکل  55باز و آن نشان به شتکل
باال) درميآيد.
در شکل  55تنها يک رديف از فهرست نشان داده شده
است .براي ديدن رديفهاي ديگر فهرست ،روي مثلتث
بااليي و يا پاييني نشان چنتدين بتار کليتک کنيتد تتا
رديفهاي باالتر و يا پايينتر نشان داده شود.

شکل 59

به همان قستمتي از سيستتم کته اطالعتات آن را نتاقص
پرکرده ايد مراجعه و اطالعات را کامل کنيتد .پتس از ايتن
کليک کنيد و اگر کار
الزم است دوباره روي نشان
به درستي انجام شده باشد ،اين بار تمام قستمت هتا تيتک
خورده است.
پايين صفحه متن يک تعهدنامه است .آن را به دقت بخوانيد
و سپس مانند شکل  56روي مربع کنار “اين تعهدنامه متورد
تاًييد است” کليک کنيد تا تيک بخورد.

در نوار پايين صفحه کنترل و ارسال نهايي ماننتد شتکل 57

شکل 54

شکل 55

همواره فعتال استت ،امتا
چهار دگمه است .دگمه
فعال بودن يا فعال نبودن دگمههاي ديگر بستگي به شراير دارد.
کار اين دگمهها به شرح زير است:
 بازخواني – هر بار کليک روي اين دگمه ،پنجره شکل  52را باز مي
شکل 56
کند .اگر روي اين پنجره کليک کنيتد ،فايتل  Excelنمتايش داده
مي شود که در آن آخرين وضعيت نواقص مشخص شده است .به اين ترتيب با رفع هرگونه نقص مدارک ،ميتوانيد
بالفاصله کار خود را کنترل کنيد.
 بررسي شراير تشخيص صالحيت  -حتتي
شکل 57
اگر مدارک ناقص و فرمهتا کامتل پتر نشتده
باشد ،اگر در شکل  56تعهدنامه تاًييد شده باشد ،اين دگمه فعال است ..تاًييد درخواست هايي که شما ثبت کردهايتد
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(شکل  5را نگاه کنيد ) به شراير هيئت مديره ،پرسنل امتيازآور و مدارج تحصيلي آنان بستگي دارد .با کليتک روي
 ،سيستم شراير شرکت را با شراير الزم براي درخواستتهتاي ثبتت شتده
دگمه
مقايسه و هرگونه نقص شراير را به شکل يک فايل  Excelنمايش ميدهد.
 محاسبه امتياز  -اگر مدارک شرکت کامل بوده و شرکت تمام شراير را داشته باشد ،دگمته

و نيتز

 ،سيستم براساس اطالعاتي کته
به حالت فعال درميآيد .با کليک روي دگمه
دگمه
ارائه کردهايد پايه را محاسبه و به شما نمايش مي دهد .اين پايه نوعي ختود ارزيتابي از اطالعتات واردشتده قبتل از
بررسي پرونده توسر کارشناسان است.
 ارسال نهايي  -پايين صفحه ،مانندشکل  58بايد مرجعي را انتخاب کنيد که ميخواهيد پرونده شما براي بررسي بته
آن مرجع فرستاده شود .روي فهرست کشويي کليک کنيد تا گزينههاي پيش رويتان نمايش داده شود .در هر مرجع
تعداد پروندههاي در دست بررسي نيز مشخص شده است تا بتوانيتد بهتتر تصتميم بگيريتد .بتا کليتک روي دگمته
 ،مدارک شما به مرجعي که تعيين کردهايد فرستاده ميشود.

شکل 58
روي مدارک شرکت دو نوع بررسي انجام ميشود:
بررسي شکلي – اين بررسي در واحدهاي پايش انجام ميشود .در اين مرحله تنها کامل بودن و انطباق متدارک ارستالي
در پيوستها با آنچه در فرمها پر شده است بررسي ميشود
بررسي ماهوي – اين بررسي در واحدهاي رسيدگي که در دفتر نظام فني و اجرائي و يا استانداريها مستقر است انجتام
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 نظام فنتي و اجرائتي را انتختاب
کنيد .اما اگر گمان داريد که ممکن است مدارک شما کامل نباشد ،واحد پايش ،مثالً جامعه مهندسان مشاور ،را انتختاب
کنيد.

 -14فرمها
همزمان با تکميل اطالعات از سوي شرکت ،اين اطالعات به تناسب نوع آنها در فترمهتاي  511 ،411 ،311 ،211 ،111و
فرم افراد شرکت 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  59يک نوار ابزار است.

شکل 53
در کنتار نشتان
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 قالبهاي زيتر بفرستتيد ،يعنتي از آن فترم يتک فايتل بتا يکتي از
قالبهاي زير بسازيد.
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)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 فرم ها تنها براي نمايش اطالعات واردشده توسر متقاضي است و روي فرم هيچ تغييري نمي توان داد .سمت چي
نوار ابزار نشان

براي جستجو در فرم و کنار آن يک مستطيل است .اگر عبارتي را در ايتن مستتطيل تايتي و روي

کليک کنيد يا کليد  Enterرابزنيد ،در تمام صفحه هاي فرم روي خطي که عبارت تايي شتده در آن باشتد
نشان
يک نوار رنگي کشيده ميشود .شکل  61بخشي از فرم  1است و کلمه “پيمانکار” جستجو شده است.

شکل 62

 -15تاريخچه 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  61باز شود.

شکل 60

 -16نواقص
بررسي پرونده توسر کارشناس و يا ردههاي ديگر ساجات در دو سطح انجام ميشود:
 سطح اول  -هرکدام از اقالم اطالعاتي مانند مدارج تحصيلي سهامداران ،قترارداد مربتوط بته يتک پتروژه ،درصتد
استفاده شده از يک تخصص در يک پروژه... ،
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در اين بررسيها کارشناس يکي از حالتهاي تاًييد شده ،ناقص ،بياثر و غير قابل قبول را انتخاب و توضتيحات ختود را
نيز تايي ميکند
 سطح دوم  -کل پرونده
در اين بررسي کارشناس يکي از حالت هاي تاًييد ،رد صالحيت ،عودت به متقاضي ،ارسال به بايگاني پروندههاي ناقص و
يا انتقال به توزيع کننده مرکزي را انتخاب و توضيحات خود را تايي ميکند .پتس از آن کته نظتر کارشتناس بته تاًييتد
رده هاي باالتر رسيد ،آخرين وضعيت پرونده به اطالع شما ميرسد .اگر کارشناس “عودت به متقاضي” را انتخاب کنتد و
نظر او تأييد شود ،به اين معني است که برخي از مدارک شما ناقص بوده است .در اين حالت پرونده به شما برگشت داده
مي شود تا نواقص آن را رفع و دوباره ارسال کنيد .براي اطالع از نواقص پس از ورود به سيستتم ،همتان فرآينتد هنگتام
پرکردن فرمها و جدولها را دنبال کنيد .به عنوان مثال روي نشان
مانند آنچه در ستون وضعيت شکل  62نشان داده شده است ،آگاه شويد.

کليک کنيد تا از نواقص مربوط به سهامداران

شکل 60
در شکل  62روي نشان
شود.

مربوط به يک سهامدار کليک کنيد تا مشخصات آن سهامدار مانند شتکل  63نمتايش داده

شکل 69
در شتکل  63کليتک کنيتد تتا
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  64نشان داده شود.
شما نيز ميتوانيد درباره اين سهامدار براي کارشناس پيام ثبت کنيد .در شکل  64روي دگمه
صفحه گفتگو با کارشناس مانند شکل 65شکل  64باز شود.

کليک کنيد تتا
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شکل 64
پيام خود را تايي و روي دگمه

کليک کنيد.

شکل 65

شکل 66
شکل  66نشان مي دهد پيام شما نيز به فهرست پيامها اضافه شده است .پيامهايي که خوانده شدهانتد ،بتا نشتان
آنها که خوانده نشدهاند با نشان مشخص شدهاند.

و

براي آن که پيام هاي ثبت شده روي هرکدام از نواقص پرونده خود را ببينيد ،در صفحه کامپيوترتان روي نشتان
کليک کنيد تا شکل  67باز شود.
در رديف هرکدام از نواقص ،همان طور که در شکل  67ديده ميشود ،فهرست تمام پيامهاي
با کليک روي نشان
مربوط به نقص مدارک آن سهامدار ،چه از طرف کارشناس و چه از طرف شما ،در جدول پايين نمايش داده ميشود .اما با
کليک روي نشان

 ،تنها فهرست پيامهايي که کارشناس ثبت کرده است نمايش داده خواهد شد.
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شکل 67
براي خواندن پيام روي نشان

در رديف آن پيام کليک کنيد.

پيوست  – 1روش ساختن فايل  pdfاز تصويرها
 -1در کامپيوتر خود به ازاي هر کدام از فايلهاي  pdfيک پوشه بته همتان نتام درستت کنيتد .بته عنتوان مثتال در
پيوست هاي پرسنل ،براي هريک از اعضاي هيئت مديره ،مدير عامل ،پرسنل امتيازآور يک پوشته بته نتام هريتک
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 دست
ميآيد که پسوند آن  jpegاست و نام فايل را بايد خودتان انتخاب کنيد .به هر فايل نام مناسبي بدهيد تا تشخيص
آن آسان باشد.
 -3تمام تصويرهايي را که قرار است يک فايل  pdfاز آن ساخته شود ،در همان پوشهاي ذخيره کنيد کته بته آن نتام
ساخته شده است .به عنوان مثال تمام تصويرهاي مربوط به مدير عامل مانند تصوير شناستنامه ،متدرک تحصتيلي،
سوابق 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
 -4يک فايل خالي  Wordرا
باز کنيد .در نوار ابزار باالي
صتتتتتفحه روي دگمتتتتته
کليک کنيتد تتا
امکانات زير آن مانند شکل
 68نمايش داده شود.

شکل 68
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کليک کنيد و از کامپيوترتان يکي از پوشه هايي را که تصويرها در آن ذخيره شتده استت ،متثالً
 -5روي دگمه
پوشهاي که به نام مدير عامل ساختهايد ،انتخاب کنيد.
 -6درشتتکل  69در جتتايي از
ناحيه اي که نام فايتلهتا
ديده مي شود کليک کنيد
و سپس کليتدهاي Ctrl
و  Aرا با هم فشار دهيد
تا تمام فايل هاي پوشته
انتختتاب شتتود .در ايتتن
حالتتت زمينتته نتتام تمتتام
فايلها آبي رنگ ميشود.
 -7روي دگمتتتتتتتتتتتتتته
کليتک
کنيتتد .بتتا ايتتن کتتار تمتتام
فايلهاي پوشه در فايل  Wordگذارده ميشود.
 -8فايل  Wordرا با نام مناستب در جتايي از
کامپيوترتان ذخيره کنيد .براي ذخيره کتردن
فايل  ، Wordمانند شتکل  71ابتتدا روي

شکل 63

در گوشه چي و باالي صتفحه
نشان
 Wordکليک کنيد تا امکانات زير آن بتاز
شتتتتتتود .متتتتتتاوس را روي گزينتتتتتته
بتتترده و ستتتپس روي
گزينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

کليک کنيد .نام فايل را تايي و روي دگمه
ذخيره شود که به پوشه تصويرها داده بوديد.

شکل 72
کليک کنيد .بهتر است فايل  Wordبه همان نتامي

 -9براي درست کردن فايل  pdfاز اين فايل  ، Wordدوباره روي نشان

کليک کنيد و ماوس را روي گزينه

برده و کليک کنيتد .در صتفحهاي کته بتاز
و اين بار روي گزينه
ميشود ،به طور پيشفرض نام فايل هماني است که فايل  Wordبا آن نام ذخيره شده و پسوند فايل  pdfاست.
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کليک کنيد .به اين ترتيب فايل  pdfمتورد نظتر 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 پر کنيتد .ايتن جتدولهتا
ويژگي هايي دارد که در سراسر سيستم يکسان است و از اين رو در اين راهنما ،در باره اين ويژگيهتا يتک بتار توضتيح داده
ميشود .همچنين در اين جدولها نشانها ) (Iconsو دگمههايي ) (Buttonsوجود دارد کته عمتلکردشتان در سراستر
سيستم مانند هم است و در باره آنها نيز تنها در اين پيوست توضيح داده ميشود.
 1-2جدولها

انتخاب ،جابهجايي و تنظيم پهناي ستونها
در هر جدول ،تعدادي ستون وجود دارد و در هرکدام يک اطالع مانند نام ،سمت ،مقطع تحصيلي .... ،درج متيشتود .در ايتن
جدولها کاربر ميتواند ستونها را کم و زياد کند ،رديفها را برحسب مقدار يکي از ستونها مرتب کند ،آنهارا جابهجا کند و
يا پهناي هرکدام را به اندازه دلخواه تنظيم کند
 مرتب سازي سطرهاي جدول و انتخاب ستونها – اگر ماوس را روي يکي از ستونها ببريد ،مانند  171رنتگ عنتوان
آن ستون آبي شده و کنار چي آن نشان
زير آن باز ميشود.

ديده ميشود .اگر روي اين نشان کليک کنيد ،مانند شکل يک مستتطيل

شکل 70

 مرتب سازي سطرها – با کليک روي يک از دو گزينهي “مرتب سازي افزايشي” و يتا “مرتتب ستازي کاهشتي”،
مي توانيد سطرهاي جدول را برحسب مقدار اين ستون مرتب کنيد .مانند شکل  72بتا
کليک روي عنوان يک ستون نيز ميتوانيتد ستطرهاي جتدول را برحستب مقتدار آن
ستون مرتب کنيد .هر بار کليک روي عنوان ستون ،مرتب سازي را وارونته متيکنتد.
يک مثلث کوچک رو به پايين و يا رو به باال در کنتار عنتوان ستتوني کته ستطرهاي
جدول برحسب مقدار آن مرتب شده است ،ترتيب مرتب سازي را نشان مي دهد.
شکل 70
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ببريد تا فهرست ستونها روبهروي آن
 انتخاب ستونها – در شکل  71ماوس را روي
باز شود .با کليک روي مربع کنار هر کدام از ستونها ،در آن مربع تيک متيختورد و آن ستتون در جتدول ظتاهر
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 نگهداريد .با کوچکترين حرکت ماوس ،مانند شکل  73نام
آن ستون در يک مستطيل ديگر پايين آن ظاهر ميشود.
همانطور که دگمهي چي ماوس را نگهداشتهايد ،آن را به چي يا راست
ببريد .هرجا دگمهي ماوس را رها کنيد ،ستون انتخاب شده آنجا مينشيند
 تنظيم پهناي ستونها  -هنگامي که موس را روي مرز دو ستون ببريد ،ماننتد

شکل 79

نمايان ميشود .اگر در اين حال دگمهي
شکل  74در مرز دو ستون نشان
چي موس را نگهداريد ،دو خر سياه قائم در دو کنارهي ستون سمت راست آن
نشان و در تمام ارتفاع جدول نمايان ميشود .در حالي که دگمهي چي متوس
را نگهداشته ايد ،آن را به چي يا راست ببريد تا پهناي ستون ميان دو خر قائم
زياد يا کم شود
 2-2جدولهاي خوشهاي

شکل 74

در بخشهايي از سيستم چند جدول باالي سرهم وجود دارد .در هر جدول يک قلم اطالعات مانند مشخصتات فتردي،
مدارج تحصيلي ،سوابق کاري ... ،ثبت مي شود .هنگامي که از باالترين جدول ،روي يک رديف کليتک کنيتد رنتگ آن
رديف آبي ميشود و به اين معناست که آن رديف انتخاب شده است.

شکل 75
در اين حالت مانند شکل  75اطالعات مندرج در جدول هاي پايين تر مربوط به رديف انتخاب شده از بتاالترين جتدول
است .به عنوان مثال ،اگر هر رديف از باالترين جدول مشخصات فتردي باشتد ،جتدولهتاي پتايين متيتوانتد متدارج
تحصيلي ،سوابق کاري  ،تعداد سهام ... ،کسي باشد که از باالترين جدول انتخاب شده است .به اين ترتيب هر رديتف از
باالترين جدول را ميتوان سر يک خوشه تصورکرد که جدولهاي پايين دنبالهي خوشه است.
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 3-2انتخاب از فهرست کشويي

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

ديتده

در فرمهاي گوناگوني از سيستم فيلدهايي وجود دارد که مقدار آن ها تاريخ است و کنار چتي ايتن فيلتدها نشتان
ميشود .براي تعيين تاريخ دو راه پيش رو داريد:
 تايي مستقيم – جايي از مستطيل فيلد تاريخ کليک کنيد و ابتدا سال ( دو يا چهار رقم) سپس “ ، ”/پس از آن ماه و
“ ”/و سرانجام روز را تا يي کنيد .اگر سال را دو رقم تايي کرده باشيد ،با کليک روي فيلد ديگر ،سيستم سال تاريخ
را با چهار رقم نمايش خواهد داد.
يک صفحهي تقويم مانند شکل  76باز متيشتود .در
 با کليک روي نشان
اين صفحه دور روز جاري يک مربع است .با کليک روي هر روزي ،آن تاريخ در
فيلد مربوط درج شده و صفحهي تقويم بسته ميشود .دو طرف باالي صفحه دو
مثلث کوچک به طرف راست و چي ديده ميشود .هتر بتار کليتک روي مثلتث
راست ،تقويم يک ماه به عقب و روي مثلث چي يک متاه جلتو متيرود .کنتار
سال يک مثلث کوچک رو به پايين است .بتا کليتک روي آن صتفحهاي ماننتد
شکل  77باز ميشود و در آن ميتوان سال را در محدوده يک دهه انتخاب کرد.
شکل 76
باال و سمت چي شکل  77دو مثلث رو به راست و چتي استت .بتا کليتک روي
مثلث راست دههي قبل و روي مثلث چي دههي بعد نمايش داده ميشود.
روي سال و ماه مورد نظر و سپس روي گزينهي “تاًييد” کليک کنيد تا تقويم ماه وسالي که انتخاب کردهايد نشتان داده
شود .در تقويم نشان داده شده روي روز مورد نظر کليک کنيد تا آن تاريخ در فيلد
مربوط درج شود.

شکل 77
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