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  »بسمه تعالی«

  دهندگان حفاظت فنی و ایمنینامه مشاوران و خدماتنام متقاضیان جدید و انطباق مشاوران قبلی به آیینفرخوان ثبت -1

(ویرایش حفاظت فنی و ایمنی  دهندگاننامه مشاوران و خدماتنام متقاضیان موضوع آیینثبت مقدمه: -1-1
(موضوع ماده  22/07/98جلسه نهایی شوراي عالی حفاظت فنی مورخ تدوین شده در نامه بر اساس آیینچهارم) 

در قانون کار) منتشر شده  86مقام عالی وزارت (موضوع تبصره ماده  17/09/98 مورخ قانون کار) و مصوب 85
مربوطه مصوب نامه آیین 4و ماده  1ماده  12و دستورالعمل اجرایی موضوع بند  25/09/98روزنامه رسمی مورخ 

  شود.میآغاز  27/02/99از تاریخ گذاري شوراي سیاست 24/02/99 مورخ  جلسه

نام به نامه و دستورالعمل اجرایی آن (مقررات موضوعی) را پیش از ثبتباید آیین ،نامهمتقاضیان موضوع آیین
  هاي بعدي آنها نخواهد بود.صورت کامل مطالعه کنند و عدم آگاهی از مفاد مقررات، رافع مسئولیت

کارشناس و حقوقی به ترتیب در عناوین حقیقی واجد شرایط در این فراخوان، متقاضیان  متقاضیان جدید: -1-2
صورت موفقیت در در شوند تا نام میثبتدهندگان حفاظت فنی و ایمنی شرکت مشاوران و خدماتو  فنی مجاز
  .ندگردها) بندي (شرکت) و رتبهمجاز (کارشناسان فنی و متعاقب آن سطح بنديشده احراز صالحیت  ،فرایند

 ،توسط کارشناسان فنی مجاز ،دهندگان حفاظت فنی و ایمنیهاي مشاوران و خدماتشرکتدر امور فنی 
شود و کارشناسان فنی مجاز حتماً باید در ساختار اشخاص انجام میآنها  و سطح متناسب با زمینه تخصصی
بند ت ماده مستند به  دنباش معرفی نشده هاز طرف شرکتاکه فنی مجاز  انکارشناسحقوقی بکار گرفته شوند. 

  نامه بکار گرفته شوند.هاي موضوع آیینتوانند در شرکتسال می 3تا  دستورالعمل اجرایی 7

مشاوران حفاظت فنی و قبلی  هاينامهاشخاص حقیقی و حقوقی که قبالً بر اساس آیین :مشاوران قبلی -1-3
مکلفند بر اساس  ،هستندجدید نامه آیینحسب فعالیت ادامه و متقاضی اند احراز صالحیت شده خدمات ایمنی

شرایط  خواست آنها حسبتا در خود را در سامانه مربوطه ثبت نماینددرخواست انطباق  ،نامهآیین 20ماده 
  بررسی شود. نامه و دستورالعمل اجراییمندرج در آیین

صرفاً از طریق سامانه راهبري امور متقاضیان جدید،  وکلیه متقاضیان اعم از مشاوران قبلی ثبت درخواست  -نکته
  شود.مشاوران و منطبق با فرآیند مشروح در این راهنما و در بازه زمانی اعالم شده انجام می

شرکت «عنوان حقوقی و  »کارشناس فنی مجاز«عنوان حقیقی متقاضیان  :یمتقاضاشخاص  انواعحراز هویت ا -2
 ،راهبري امور مشاوراننام در زیرسامانه باید قبل از ثبت »دهندگان حفاظت فنی و ایمنیمشاوران و خدمات
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به ترتیب زیر اقدام  https://prkar.mcls.gov.irنسبت به احراز هویت در سامانه جامع روابط کار به نشانی: 
  .نمایند

مراجعه به نشانی اینترنتی -1- 2
https://prkar.mcls.gov.ir  و فراخوانی

 .1صفحه شکل 

ر صورتی که براي بار اول به این سامانه د -2- 2
ی باید نسبت به انتخاب ضشود متقامراجعه می

  اقدام نماید.» ایجاد حساب کاربري«گزینه 

صفحه شکل » ایجاد حساب کاربري«انتخاب بعد از 
هاي احراز هویت به نمایش در براي انتخاب روش 2
  آید.می

  

  

  1شکل          

دهندگان حفاظت فنی و نامه مشاوران و خدماتنام موضوع آیینثبت درخواستصرفاً متقاضی در صورتی که 
  نماید.تواند احراز هویت الکترونیکی را انتخاب کند و مراحل آن را دنبال میرا داشته باشد ایمنی کار 

https://prkar.mcls.gov.ir
https://prkar.mcls.gov.ir
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  هاي احراز هویت متقاضیانروش - 2شکل 

 آید.به نمایش در میبهمراه الزامات احراز هویت  3بعد از انتخاب احراز هویت الکترونیکی، صفحه شکل  -3- 2

  
  انواع احراز هویت - 3شکل 

هاي متقاضی عنوان و شرکت» کارگر«عنوان کارشناس فنی مجاز باید به صورت اشخاص حقیقی متقاضی  -4- 2
 احراز هویت شوند.» کارفرما حقوقی«دهندگان حفاظت فنی و ایمنی باید به صورت مشاوران و خدمات

در نام ثبتالزم براي بدیهی است در صورت احراز هویت در عنوان اشتباه، متقاضی امکان ورود به بخش 
  ه راهبري امور مشاوران را نخواهد داشت.زیرسامان

 شود.است که باید توسط متقاضی پرداخت  مترتب پرداخت هزینه ،هر فرایند احراز هویت -5- 2
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نام زیرسامانه راهبري امور مشاوران متقاضی بعد از دریافت نام کاربري و گذر واژه باید به بخش ثبت -6- 2
 مراجعه کند.

 کارشناس فنی مجازمتقاضیان عنوان  - 3

ورود به «و انتخاب  4و نمایش صفحه شکل  https://scp.mcls.gov.irمراجعه به نشانی اینترنتی -1- 3
 ».سامانه

  

                                                                                            

                                                                                 

  

                                                                        

  صفحه شروع سامانه -4کل ش                                                                                 

  ).5ورود به سامانه انتخاب شود (شکل  -2- 3

  
  سامانهورود به  - 5شکل 

با ورود نام کاربري و گذرواژه احراز هویت شده به صورت  »کارشناس فنی مجاز«عنوان  حقیقیمتقاضیان  -3- 3
  شوند.نام میوارد مراحل ثبت »کارگري«

  

https://scp.mcls.gov.ir
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صفحه  ،نامبعد از ثبت» کارشناس فنی مجاز«حقیقی عنوان  متقاضیان :نام متقاضیان کارشناس فنی مجازثبت - 4- 3
هاي منوي ثبت کنند که نوع کاربري آنها در آن مشخص شده است. آیتم) را مشاهده می6 داشبورد (شکل

اطالعات در سمت راست صفحه مندرج شده است و کاربر متقاضی باید با انتخاب آنها نسبت به ورود اطالعات و 
 اقدام کند. بارگذاري مدارك 

 

  

  

  

  

  داشبورد ورود اطالعات کاربر حقیقی -6شکل    

 ،متقاضی در این صفحه مشخصات فردي: -1- 4- 3
مشخصات هویتی (جنس، نام، نام خانوادگی، نام 
پدر، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کد ملی، 
استان محل تولد و شهرستان محل تولد) خود را 

کند. سپس وضعیت نظام وظیفه آقایان وارد می
  شامل نوع وضعیت نظام وظیفه، شماره کارت 

 

  ورود اطالعات فردي مشخصات متقاضی - 7شکل     

باید وارد شود. متقاضی از مبادي ذیربط براي استعالم و تاریخ صدور کارت  وضعیت نظام وظیفههوشمند 
نسبت به تنظیم سند رسمی رسمی  اسناددفتر یکی از و در  نامه محضري را دانلود کردهراقراباید نمونه همچنین 
تاریخ تنظیم «و » شناسه رمز تصدیق اقرارنامه«، »شناسه سند اقرارنامه«احراز اصالت مدرك بر اساس . اقدام کند
 شوند. ثبت سامانه لذا موارد مزبور به دقت در از وب سرویس سازمان ثبت اسناد استعالم خواهد شد. » اقرارنامه
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دهندگان خدمات در صورتی که متقاضی عنوان کارشناس فنی مجاز از طرف شرکت متقاضی عنوان مشاوران و
حفاظت فنی و ایمنی معرفی شده باشد و مقرر است در آنجا مشغول بکار شود باید این موضوع در قسمت 

تا  شود درج» کتشناسه ملی شر«و » نام کامل شرکت حسب روزنامه رسمی«و درج » معرفی شده از شرکت«
  مشاوران ومتقاضی شرکت « شناسه ملیبا » کارشناس فنی مجاز«متقاضی عنوان  شماره ملیارتباط بین 

در سامانه برقرار » دهندگان حفاظت فنی و ایمنیخدمات
  شود.

کاربر در پایان ورود اطالعات این صفحه باید براي ذخیره 
  د.کن کلیک »ثبت«اطالعات بر روي دکمه 

باید متقاضی  ،این صفحه در اطالعات تماس: -2- 4- 3
استان محل سکونت، شهرستان  :شامل ،اطالعات تماس

محل سکونت، بخش، روستا، خیابان اصلی، خیابان فرعی، 
رقمی،  10کوچه، پالك، شماره واحد مسکونی، کدپستی 

براي تهران)، تلفن  021پیش شماره تلفن ثابت (مثالً 
) و نشانی ایمیل 09121234567ثابت، تلفن همراه (مثالً 

 ند.کمعتبر را وارد 

باید  ،براي ذخیره اطالعات مندرج در این صفحه ،در پایان
  .کلیک شود »ثبت«بر روي دکمه 

  

  

  

  ورود اطالعات تماس متقاضی -8شکل                                                                                           
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مستند به رشته تحصیلی دانشگاهی و سوابق در این مرحله متقاضی باید  هاي تخصصی درخواستی:زمینه - 3- 4- 3
هاي اي معتبر نسبت به انتخاب زمینهحرفهموثر 

اقدام  مورد 2حداکثر در  تخصصی درخواستی 
  کند. 

عدم رعایت اصل سازگاري رشته تحصیلی 
استعالم با اي معتبر قابل متقاضی و سوابق حرفه

ذکر عنوان دقیق شغلی که مستند به لیست بیمه 
به رد درخواست  ،متقاضی در سنوات کاري نباشد

  شود. در کمیته تایید و تشخیص منتج می

  

  

                                                                

  متقاضیان جدید هاي تخصصی درخواستی برايزمینه -9شکل                                                              

است و لذا مجریان  )یو جذب متخصصان براي بازرسی نوع سوم (ممیزهاي خارجهدف از این فراخوان، شناسایی 
صدور  برايبراي اجراي ضوابط فنی در مراجعات به صنایع  معتبرفنی این خدمات باید از تراز تخصصی و علمی 

  نامه برخوردار باشند.برداري موضوعات آیینمجوزهاي ادامه بهره

  باشد.هاي تخصصی براي متقاضیان جدید به قرار شکل زیر میزمینهانتخاب 
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  ها براي متقاضیان عنوان کارشناس فنی مجازدرخواست زمینه -10شکل 

نسبت به انتخاب زمینه باید که متقاضی بنا به مطالب فوق االشاره در خصوص رشته تحصیلی و سوابق اجرایی 
  اقدام کند.مورد  2حداکثر در 

  هاي تخصصی درخواستیجدول زمینه -11شکل 

و » تحصیالت«صفحات ورود اطالعات مربوط به تحصیالت و سابقه کار متقاضیان جدید با کلیک بر آیکون 
  مربوطه در دسترس خواهد بود.» ابقه کارس«
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هاي تخصصی را فهرست زمینه ،هاي درخواستیقبلی هم بعد از ورود به سامانه در منوي زمینهحقیقی مشاوران 
و  )نامه بازنگري شده و دستورالعمل اجراییآیین (مستند به کنند که در صورت ارتباط رشته تحصیلیمشاهده می

توانند درخواست انطباق خود را به می ،انددر آزمونی که در گذشته در آن شرکت کرده 14شرط حداقل نمره 
را شرایط انطباق در زمینه تخصصی حسب مقررات جدید  در غیر این صورت،کمیته تایید و تشخیص ارائه نمایند 

د صفحه اطالعات تحصیلی را تکمیل کند و با بعد از انتخاب زمینه درخواستی براي انطباق، متقاضی بای ندارند.
را بارگذاري  )JPG(فایل ) و تصویر آخرین پروانه PDFکلیک بر آیکون سابقه کار، گزارش کار پروانه قبلی (فایل 

 کند. 

  ها براي مشاوران قبلیدرخواست انطباق زمینه -12شکل 

د گردتبدیل پی دي اف به فایل گزارش کار پروانه قبلی باید به قرار جداول زیر در فایل ورد تنظیم شود و سپس 
گزارش کار پروانه قبلی . بدیهی است براي هر زمینه تخصصی بارگذاري شود ،و در قسمت گزارش کار پروانه قبلی

  .ی باید به صورت جداگانه تنظیم و بارگذاري شودهر زمینه تخصص
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 هاي تخصصیگزارش خدمات مشاوران قبلی در زمینه

  تحت فشار ظروف بخار و هايدیگ ایمنیگزارش خدمات مشاوران قبلی در زمینه تخصصی  -1جدول 

  ردیف
  ظرفیت  نوع ظرف تحت فشار

  تاریخ آزمایش  کامل شرکت و تلفن نشانی  نام شرکت  شهرستان  استان

  نتیجه

دیگ بخار لوله آتشی/دیگ بخار لوله 
  آبی/دیگ بخار ایستاده

  تایید/عدم تایید  تبر ساعتن 

1                  

  

  صنعتی و آسانسورهاي برقی هايپله ها،جرثقیل باالبرها، ایمنیگزارش خدمات مشاوران قبلی در زمینه تخصصی  -2جدول 

  ردیف
  ظرفیت  نوع ماشین (جرثقیل/لیفتراك)

  تاریخ آزمایش  کامل شرکت و تلفن نشانی  نام شرکت  شهرستان  استان
  نتیجه

  تایید/عدم تایید  تن  اي/موبایل/لیفتراكبرجی/سقفی/دورازه

1                  

  

  صنعتی و آسانسورهاي برقی هايپله ها،جرثقیل باالبرها، ایمنیگزارش خدمات مشاوران قبلی در زمینه تخصصی  - 3جدول 

  ردیف
  ظرفیت  نوع ماشین (آسانسور/پله برقی)

  تاریخ آزمایش  کامل شرکت و تلفن نشانی  نام شرکت  شهرستان  استان
  نتیجه

  تایید/عدم تایید  تن  نفربر/باري/پله برقی

1                  
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 هاي تخصصیگزارش خدمات مشاوران قبلی در زمینه

  برق ایمنیگزارش خدمات مشاوران قبلی در زمینه تخصصی  -4جدول 

  ردیف
  تعداد چاه  سیستم ارتینگنوع 

  تاریخ آزمایش  کامل شرکت و تلفن نشانی  نام شرکت  شهرستان  استان
  نتیجه

TN-S/TN-C/TN-C-S/TT/IT  تایید/عدم تایید  

1                  

 

  حریق و اطفاء اعالم هايتست سیستم و ارزیابیگزارش خدمات مشاوران قبلی در زمینه تخصصی  -5جدول 

  ردیف

مساحت منطقه   سیستمنوع 
  حفاظت شده

  تاریخ آزمایش  کامل شرکت و تلفن نشانی  نام شرکت  شهرستان  استان

  نتیجه

 2m  اعالم حریق

  تایید/عدم تایید
 2m  پودري)/(آبی/گازي/فومخودکار 

نشانی/قرقره شیلنگ/شیر دستی (جعبه آتش
  نشانی)نشانی/کپسول آتشایستاده آتش

2m 

1                  
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  گزارش خدمات مشاوران قبلی در زمینه تخصصی ایمنی ساختمان -6جدول 

  ردیف

  نوع سازه پروژه

مساحت 
کارگاه 
  ساختمانی

مرحله انجام ارزیابی ریسک و 
  شناسایی خطرات

تکنیک مورد 
استفاده در 
  ارزیابی

عمده خطرات 
  شناسایی شده

راهکارهاي عمده 
  پیشنهادي

  تاریخ هاي مراجعه  شهرستان  استان
نشانی کامل کارگاه 

اسکلت فلزي/   ساختمانی
  اسکلت بتنی

تخریب/گودبرداري/اجراي 
فونداسیون/سفتکاري/ اجراي 

نما/ کار در ارتفاع و ایمنی 
  داربست/ ...

1                    
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 کارت روي، پرسنلی تصویرشامل: تصاویر اسکن شده  یدمتقاضی بادر این قسمت،  :بارگذاري مدارك - 4- 4- 3
با  دولتی اشتغال عدم اقرارنامهو  )توضیحاتداشتن  صورت در( شناسنامه آخر صفحه، شناسنامه اول صفحه، ملی
  را بارگذاري کند. jpg/jpeg/png/gif فرمت در مگابایت 5 از کمتر فایلهر  حجم

نامه جهت مراجعه براي اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراکز پلیس معرفی متقاضی باید عدم سوء پیشینه: -5- 4- 3
از محل » مدارك بارگذاري«در قسمت  بعد از بارگذاري عکس پرسنلیرا تشخیص هویت (در صورت نیاز)  یا+ 10
با مراجعه به مراجع ذیربط و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه،  سپس ).13(شکل  نماید دانلود» دانلود معرفی نامه«

تصویر «و  نموده درجدر همین قسمت » گواهی صدور تاریخ« و» گواهی شماره«شامل صادره مشخصات گواهی 
ماه  1گواهی عدم سوء پیشینه حداکثر تاریخ اعتبار  ).14د (شکل بارگذاري نمایرا نیز در همین صفحه » گواهی
  باشد.میتاریخ صدور آن بعد از 

  

  

  

  

  

  گواهی عدم سوء پیشینه -13شکل 

 

  فرم بارگذاري گواهی عدم سوء پیشینه و مشخصات آن -14شکل 
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زمینه تخصصی درخواستی را از قرار هر پرداخت هزینه باید هزینه هر در قسمت متقاضی  پرداخت هزینه: -6- 4- 3
  پانصد هزار ریال) پرداخت نماید.و ریال (یک میلیون  000,500,1زمینه 

شود و متقاضی باید با نام به اطالع متقاضی رسانده میقسمت موارد نقص ثبتاین در  :نامتکمیل ثبت -7- 4- 3
  .)15(شکل  کلیک بر آنها، نسبت به رفع نقص اقدام کند

  
  نامفرم تکمیل ثبت -15شکل 

  تکمیل نشده است.نام ثبت» کد پیگیري«دریافت تا زمان  :1 توجه

بازرسان کار بازنشسته که در ادوار گذشته در عنوان مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی احراز صالحیت  :2 توجه
  اقدام نمایند.به مرکز در سامانه نام اند باید نسبت به اعالم کتبی شماره ملی پیش از ثبتنشده
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 دهندگان حفاظت فنی و ایمنیشرکت مشاوران و خدماتمتقاضیان عنوان  -4

ورود به «و انتخاب  16و نمایش صفحه شکل  https://scp.mcls.gov.irمراجعه به نشانی اینترنتی -1- 4
 ».سامانه

  

                                                                                            

  

  

   

  صفحه شروع سامانه -16شکل                                                                                     

  ).17ورود به سامانه انتخاب شود (شکل  -2- 4

  
  ورود به سامانه -17شکل 

با نام کاربري و » دهندگان حفاظت فنی و ایمنیشرکت مشاوران و خدمات«عنوان  حقوقیمتقاضیان  -3- 4
  نام خواهند شد.وارد مراحل ثبت» کارفرماي حقوقی«گذرواژه احراز هویت شده به صورت 

  

https://scp.mcls.gov.ir
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متقاضیان حقوقی بعد از ورود نام  :یمنیدهندگان حفاظت فنی و اشرکت مشاوران و خدماتعنوان نام متقاضیان ثبت -4-4
دهندگان نام متقاضیان عنوان مشاوران و خدماتثبتداشبورد  (کارفرماي شرکتی) واردکاربري و گذرواژه 

  شوند.می حفاظت فنی

  
  داشبورد ورود اطالعات کاربر حقوقی -18شکل 

 شرکت، شناسه شرکت، نوع نامشرکت شامل:  در این قسمت متقاضی باید مشخصات مشخصات شرکت: -4-4-1
 شرکت را وارد کند. تاسیس ثبت و تاریخ اقتصادي، شماره دک ملی،

  مشخصات شرکت -19شکل 
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ــات -4-4-2 ــاه مشخص ــانونی اقامتگ ــلی مرکز/ق  اص
ــرکت ــمت   :ش ــن قس ــکل در ای ــی ) 20(ش متقاض
 اصــلی مرکز/قــانونی اقامتگــاه مشخصــاتبایــد 

ــرکت ــامل:  شـ ــتانشـ ــتان، اسـ ــش، شهرسـ ، بخـ
ــان، روســتا ــان، اصــلی خیاب ــی خیاب ، کوچــه، فرع
، 1 ثابـت  تلفـن ، پسـتی  کـد ، واحـد  شـماره ، پالك
 3 ثابـت  تلفـن ، (در صـورت وجـود)   2 ثابـت  تلفن

 پسـت ، همـراه  تلفـن ، دورنگـار ، (در صورت وجـود) 
 اقامتگـــاه مالکیـــت نـــوع، شـــرکت الکترونیکـــی

ــانونی )، اســتیجاري/ملکی( شــرکت اصــلی مرکز/ق
ــوع )،تجــاري/اداري( ملــک کــاربري ــک( ســند ن  ت

  )ايدفترچه/برگ

  مشخصات اقامتگاه قانونی شرکت -20شکل                                                                                 

، مالک ملی شناسه/ملی کد، یکتا شماره/الکترونیک امالك دفتر شماره، سند سریال شمارهشامل: تک برگ ملکی 
 تصویرو  فرعی شماره، اصلی شماره، )سند ثبتی حوزه( ثبتی واحد، )مترمربع( زیربنا، مالکیت سند تنظیم تاریخ
  )مگابایت 5 از کمتر حجم و JPG/PNG فرمت با( مالکیت سندو پشت  روي

 تاریخ، مالک ملی شناسه/ملی کد، صفحه شماره، امالك دفتر شماره، سند سریال شمارهاي شامل: ملکی دفترچه
 تمامی تصویر، فرعی شماره، اصلی شماره، )سند ثبتی حوزه( ثبتی واحد، )مترمربع( زیربنا، مالکیت سند تنظیم
  )مگابایت 10 از کمتر حجم و PDF فرمت با( مالکیت دفترچه صفحات

 اجاره رهگیري کد، )ماه(نامه اجاره اعتبار دت، منامه اجاره اعتبار تاریخ، نامه اجاره تنظیم ریخاستیجاري شامل: تا
  )مگابایت 5 از کمتر حجم و JPG/PNG فرمت با( رسمی نامه اجاره تصویر، نامه

  وارد کند.
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قانون شهرداري از مبادي ذیربط  55ماده  24بند تبصره کاربري اقامتگاه قانونی شرکت در راستاي اجراي  :1توجه 
  استعالم خواهد شد.

باشد و در سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت کشور ثبت نامه باید به صورت رسمی تنظیم شده جارها :2توجه 
  و داراي کد رهگیري باشد.

 :شرکت تغییرات و تاسیس قانونی مستندات - 4-4-3
 قانونی مستندات) 21(شکل در این قسمت 

 شمارهشامل:  شرکت تغییرات و تاسیس
 تاریخ، شرکت تاسیس آگهی رسمی روزنامه
، شرکت تاسیس آگهی رسمی روزنامه انتشار
 از کمتر حجم و pdf فرمت با( اساسنامه فایل
تاسیس  رسمی روزنامه تصویر، )مگابایت 10

 از کمتر حجم و JPG/PNG فرمت با(شرکت 
  .)مگابایت 5

  

  

                                                                   

  

  مستندات قانونی تاسیس و تغییرات شرکت -21شکل                                                                    

مدیر «، »تاسیس شعب«، »نشانی اقامتگاه شرکت«، »موضوع شرکت«موارد: در  موثر تغییرات آخرین مستندات
 تصویر«، »آگهی تاریخ«، »رسمی روزنامه در آگهی پیگیري شماره«درج با » هاعضاي هیئت مدیر«و  »عامل
  د.شووارد می )مگابایت 5 از کمتر حجم و JPG/PNG فرمت با( »آگهی

، مشابه اطالعات اقامتگاه قانونی شرکت براي هر یک از شعب متقاضی ارائه خدمات قسمتاین در  :شعب - 4-4-4
  نامه باید وارد شود.موضوع آیین
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(مدیر  سمت)، اطالعات اعضاي هیئت مدیره شامل: 22در قسمت هیئت مدیره (شکل  هیئت مدیره: -4-4-5
 نام، نام)، زن/مرد( جنسیتو اصلی هیئت مدیره)، ضعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره، ع

   شوند.وارد می ایمیلو  همراه تلفن، ملی کد، شناسنامه شماره، تولد تاریخ، پدر نام، خانوادگی

  

  

  

  

                                                                              

  

  

  اعضاي هیئت مدیرهمعرفی  -22شکل                                    

براي هر یک از » تحصیالت«و » مدارك« هاياطالعات هویتی و تحصیلی اعضاي هیئت مدیره با کلیک بر آیکون
  ).23اعضاي معرفی شده باید وارد شوند (شکل 

  
  اطالعات هویتی و تحصیلی اعضاي هیئت مدیره -23شکل 
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 بیمه، )24(شکل  در این قسمت :نامه و استانداردهابیمه - 4-4-6
 بیمه شماره، گربیمه شرکت نام شامل: مدنی مسئولیت نامه
 میلیون( جانی تعهد سقف، )ریال میلیون( مالی تعهد سقف، نامه
 تصویر، نامه بیمه انقضاي تاریخ، نامه بیمه صدور تاریخ، )ریال
 کمتر حجم و JPG/PNG فرمت با( مدنی مسئولیت نامه بیمه
   )مگابایت 5 از

شامل:  )ISO 9001( کیفیت مدیریت سیستم گواهینامهو 
  ، انقضا تاریخ، صدور تاریخ، گواهینامه شماره، کننده صادر مرجع

                                                                                           

  نامه و استانداردهاي شرکتبیمه - 24شکل                                                                                      

 صادر مرجعشامل:  )ISO 45001( شغلی بهداشت و ایمنی استاندارد گواهینامهو  ISO9001 گواهینامه تصویر
  شوند.ثبت می ISO45001 گواهینامه تصویر، انقضا تاریخ، صدور تاریخ، گواهینامه شماره، کننده

هاي مشاوران و ) در کلیه شرکتISO:9001استقرار و نگهداري استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ( توجه:
 ايحرفهو بهداشت  سیستم مدیریت ایمنیدهندگان حفاظت فنی و ایمنی و استقرار و نگهداري استاندارد خدمات

)ISO:45001موضوع این دستورالعمل الزامی است. 1هاي متقاضی رتبه ) در شرکت  

  در این قسمت متقاضی باید :هاگواهینامه -4-4-7
» ه سازمان امور مالیاتینامدانلود معرفی«هاي الزم را از قسمت نامهمعرفی

اخذ و با مراجعه به » نامه سازمان تامین اجتماعیدانلود معرفی«و 
  هاي مربوط را دریافت نماید.هاي مربوط، مفاصا حسابدستگاه

  

                                                                                                                  
  ها و مفاصا حساب شرکتگواهینامه -25شکل 
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مالیاتی صادر  امور کل اداره نامشامل: » مستقیم هاي مالیات قانون 186 ماده موضوع گواهی«اطالعات سپس 
 5 از کمتر حجم و JPG/PNG فرمت با( مستقیم مالیات گواهی تصویرو  گواهی تاریخ، گواهی شمارهکننده، 

 ماره، شصادر کننده اجتماعی تامین کل اداره نام، اجتماعی تامین قانون 37 ماده موضوع گواهیمگابایت) و 
 را )مگابایت 5 از کمتر حجم و JPG/PNG فرمت با( اجتماعی تامین گواهی تصویر، گواهی تاریخ، گواهی

   بارگذاري نماید.

کند تا در می اعالمرا درخواستی هاي تخصصی شرکت زمینه ،در این قسمت :درخواستی زمینه هاي تخصصی -4-4-8
  نامه و دستورالعمل اجرایی آن در صورت داشتن شرایطبر اساس آیین هازمینهآن 
  ).26بندي شود (شکل رتبه

  
  هاي تخصصی  درخواستیزمینه -26شکل 

، اطالعات »ادقرارد«یک بر آیکون لاي با کامتیاز سوابق حرفهضروري است اطالعات قراردادهاي قبلی براي اخذ 
  وارد شوند. »کارشناس فنی«یک بر آیکون لو اطالعات نیروي انسانی با ک »تجهیزات«تجهیزات با کلیک بر آیکون 
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در قسمت  -4-8-1- 4
پیشین براي هر  قراردادهاي

 اطالعات باید زمینه تخصصی
 کارفرما، موضوعنام : شامل

 قرارداد، تاریخ قرارداد، شماره
 شروع، تاریخ قرارداد، تاریخ عقد

 میلیون( قرارداد پایان، مبلغ
 با( قراردادتصویر  و فایل )ریال
 10 از کمتر حجم و pdf فرمت
وارد  27حسب شکل  )مگابایت
   شوند.می

                              

  خصصی درخواستیت زمینهقراردادهاي پیشین هر  - 27شکل                                                   

 تجهیزات آزمایشدر قسمت  -4-8-2- 4
 اطالعات باید براي هر زمینه تخصصی

 نام، سریال شماره، آزمایش جهیزاتت: شامل
ه، دستگا مدل، دستگاه سازنده شرکت
 گواهی تاریخ، کالیبراسیون گواهی شماره

 تاریخ، گواهی شروع تاریخ، کالیبراسیون
 تصویر، گواهی صدور مرجع، گواهی پایان
 کمتر حجم و JPG/PNG فرمت با( گواهی
 فرمت با( دستگاه تصویر، )مگابایت 5 از

JPG/PNG شوند.وارد می 28حسب شکل  ) مگابایت 5 از کمتر حجم و   

  تجهیزات آزمایش -28شکل                                                                   
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شماره ملی کارشناس/کارشناسان فنی  باید براي هر زمینه تخصصیکارشناس فنی مجاز در قسمت  -4-8-3- 4
   شوند.وارد  29حسب شکل مجاز در آن زمینه تخصصی 

نام کارشناسان فنی مجاز انجام شده کارشناس/کارشناسان فنی مجاز باید فرایند ثبتپیش از ثبت کد ملی  توجه:
  و کد رهگیري دریافت شده باشد. در غیر این صورت کد ملی درج شده قابل شناسایی و تایید نخواهد بود.

  
  کارشناس فنی مجاز در هر زمینه تخصصی -29شکل 

ریال (ده   000,000,10هزینه هر زمینه تخصصی درخواستی برابر  ،در این قسمت پرداخت هزینه: -4-4-9
  میلیون ریال) باید پرداخت شود.

شود تا با کلیک بر روي آنها نام به اطالع متقاضی رسانده میدر این قسمت نواقص ثبت نام:تکمیل ثبت -4-4-10
  .)30شود (شکل نام اقدام نسبت به تکمیل ثبت
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  نامتکمیل ثبت -30شکل 

  باشد.نام منوط به اخذ کد رهگیري از سامانه میتکمیل فرایند ثبت توجه:


