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 �عا�ی���ه

هاي مهندسان مشاور امل محترم شرکتعمدیران 

باسالم و ا��رام؛ 
هـاي مهندسـان مشـاور،    صـالحیت شـرکت   مربوط به تشـخیص  فرآیندگیري و انجام به منظور تسریع در روند تصمیم         

اعالم شروع و پایان قرارداد،  در خصوص مواردي چون، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن خودداري از مکاتبات غیر ضروري
موارد زیر رعایـت   ،هاي تشخیص صالحیتبه روز رسانی تاریخ انقضا گواهینامهو  تغییر نفرات امتیازآور، هیات مدیره و سهامدار

 گردد:

قرارداد: اعالم شروع -1
سامانه جامع هوشمند  به ،قرارداد  ماه پس از انعقاد 3، حداکثر ظرف مدت باشندمیموظف  هاي مهندسان مشاورشرکت

مراجعه    https://sajat.mporg.irبه آدرس اینترنتی   تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)
ت بدیهی است بعد از گذشت زمان تعیین شده امکان ثب د.ننمای ثبتمشخصات و اطالعات قرارداد جدید خود را کرده و 

 باشد.قرارداد فراهم نمی

قرارداد: اعالم پایان -2
سـامانه جـامع هوشـمند تشـخیص     ، با مراجعه به منظور آزاد سازي ظرفیت کاري خوده ب ي مهندسان مشاورهاشرکت

وضعیت قراردادهاي   org.irhttps://sajat.mpبه آدرس اینترنتی  صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)
د. با این اقدام از تعداد کار نتبدیل نمای "گذشته " به حالت درصد از قرارداد) 85، (انجام حداقل آنرا پس از اتمام خود 

 شود. اشغال شده شرکت کاسته می
ـ ، شرکت میمبلغ اولیه خاتمه یابد درصد 85لی پیش از موعد مقرر و رسیدن به یداله ب يدر صورتیکه قرارداد ه تواند ب

  تغییر دهد. "خاتمه یافته"منظور آزاد سازي ظرفیت کاري خود، وضعیت قرارداد را به حالت
نیـز بارگـذاري    مربوط تاریخ پایان کار اصالح و مستندات و بایست آخرین مبلغ پروژهبدیهی است در هر دو حالت می

 باشد.ارایه شده بعهده شرکت میمسئولیت عدم انطباق اطالعات ثبت شده با مستندات  .گردد

:تغییر نفرات امتیازآور، هیات مدیره و سهامدار -3
 صیجامع هوشمند تشختوسط شرکت و از طریق سامانه   تنها نفرات امتیازآور، هیات مدیره و سهامدار تمامی تغییرات

باشد. امکان پذیر می https://sajat.mporg.irاینترنتی  (ساجات) به آدرس ییو اجرا یعوامل نظام فن تیصالح
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ـ    هاي مهندسان مشاوردر صورتیکه شرکت  "رفـع نقـص  "یـا   "تکمیـل "  تدر سامانه سـاجات داراي پرونـده در حال
  .دناقدام نمای خود تغییر نفراتنسبت به  بایستمید نباشمی

بـا ایجـاد تقاضـاي    بایسـت  میاست  "صدور گواهینامه"نده در حالت در صورتیکه شرکت در سامانه ساجات داراي پرو
بـر اسـاس    افـراد مناسـب   و معرفـی  سـامانه از  افراد مورد نظرحذف  نسبت بهساجات)  سامانهجدید (پرونده جدید در 

 خود را به منظور بررسی به سازمان ارسال نمایند. پرونده سپس  به عنوان جایگزین اقدام و نامهآیین
از نـام افـراد متقاضـی خـروج      توسط سـازمان،  نهایی پرونده الکترونیکی پس از بررسی و تایید صرفاًذکر است  شایان

 سامانه حذف خواهد شد.

:هاي تشخیص صالحیتبه روز رسانی تاریخ انقضا گواهینامه -4
از طریق به روزرسـانی تـاریخ    ،گواهینامه ماه قبل از تاریخ انقضا 6هر گونه تقاضا (بغیر از جابجایی نفرات) در محدوده 

ـ ی(ساجات) بـه آدرس ا  ییو اجرا یعوامل نظام فن تیصالح صیسامانه جامع هوشمند تشخانقضا گواهینامه در   ینترنت
https://sajat.mporg.ir  گیرد. صورت می 

مشاور قبل از رسیدن بـه  مهندسین شرکتهاي گردد توصیه می هاي متقاضی به روزرسانی،با توجه به حجم زیاد پرونده
 ماه مانده به تاریخ انقضا گواهینامه) براي به روزرسانی تاریخ گواهینامه خود اقدام نمایند. 6این محدوده زمانی (

فاده جلوگیري از سـوء اسـت  نیزو شرکت قراردادي  ی و، پرسنلگردد به منظور حفظ اطالعات شخصیدر پایان توصیه می
امور تشخیص صالحیت به شرکتها و افراد واسطه جداً خودداري نموده و امور مربوط بـه تشـخیص    از واگذاري ،از آنهااحتمالی 

. این سازمان نیـز از طریـق   انجام نمایندتوسط کارشناسان شرکت  ،با دریافت راهنما از سامانه ساجات و مطالعه آنرا صالحیت 
 .باشدشرکتها میپاسخگویی به مشکالت احتمالی  هآماد 33272500به شماره تلفن کارشناسان خود در مرکز پیام 

 همچنین در سازمانهاي استانی و انجمنهاي مهندسین مشاور امکان همفکري و راهنمایی وجود دارد.

ن �ھار�تان  –���ان  گار ����ی:                                                                      ٣٣٢٧١ -٤���� ت��ن :                                                        �یابان دا�ش�را –�یدا  ۲۲۹۸۱۳۹ش ش:           ۳۳۱۱۶۱۴۶دورن

ریا�ت ���وری
 

� ��ور 
  

ن  ��� و �ود
         

ا
      
زم

         
ا

      
س

   

https://sajat.mporg.ir/
https://sajat.mporg.ir/



