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 مدیریتهاي خدمات مشاوره شرکت واهینامه تشخیص صالحیتمراحل اجرایی دریافت گ

طور کامل   همجموعه را بهاي مندرج در پیوست شماره یک این فرمدقت مطالعه و  امجموعه راهنما را باست خواهشمند 

 .دکنیتکمیل 

(جدول  وره مدیریتهاي خدمات مشاشرکتارائه شده براي تشخیص صالحیت بر اساس چک لیست مدارك مورد نیاز را  لطفاً

را و نام شرکت  زونکن قرار داده داخل ،)2(جدول شماره  در چک لیستبه طور کامل تهیه کرده و به ترتیب مذکور  )1شماره 

اسکن  را ه شدهارائمدارك الزم است ، پس از اخذ گواهینامه توسط شرکتاست  روي آن بنویسید. الزم به ذکر طور خوانا بره ب

دارك و م تمامیمذکور،  فلش مموريبدیهی است پس از دریافت . دکنیبه این امور ارائه  ش مموريفلو در قالب  کرده

به این را  هاي خواسته شده ها و قالب الب فرمکه فقط اطالعات خواسته شده در قد شو . تأکید میمستندات مسترد خواهد شد

 .شودخودداري ري جدا ك در هر قالب دیگمداریا ارسال  از ارسال هرنوع مستند دیگر و ده وکرارسال  امور

راهنما را به دقت نامه تشخیص صالحیت مشاوران و این ونه سؤال، خواهشمند است ابتدا آییندرصورت وجود هرگ

 ال خود را خواهید یافت.ؤمطالعه کنید، به احتمال بسیار زیاد پاسخ س

 باشند. پاسخگوي سئواالت احتمالی شما می  85352187خانم عذاري خباز با شماره  تلفن 

    85350تلفن معاونت : 

معاونت  -کشور امور اداري و استخدامیسازمان  -روبروي خیابان پاکستان  -خیابان شهید بهشتی -: تهراننشانی

 مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانیامور – 2ساختمان شماره  -نوسازي اداري
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 ۳ 

 
مشاوره هاي خدمات شرکتشرایط الزم براي دریافت گواهینامه تشخیص صالحیت  -1جدول شماره 

 مدیریت
 

 مدارك الزم براي ارائه
هاي شرکت شرایط الزم براي دریافت  گواهینامه تشخیص صالحیت

 مشاوره مدیریت خدمات
 ردیف

رسمی  هاي نامهروزاساسنامه و تصویر  •
 مربوط به شرکت 

قصد تمدید گواهی را  که ییهاشرکت •
ایست هرگونه تغییر در اساسنامه ب دارند می

 د.نماین رائهارا روزنامه رسمی مندرج در 

وع فعالیت ورد تقاضا در موضخدمات مشاوره مدیریت در تخصص مدرج موضوع 
 1 آیین نامه  9بند (ب) ماده  1موضوع قسمت ،شرکت

که به امضاي  7و  6هاي شماره  ه فرمارائ •
دیرعامل مسهامداران و اعضاي هیات مدیره، 

رسیده و ممهور به و افراد امتیازآور شرکت 
 مهر شرکت باشد.

عدم شمول الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس وکارکنان 
هاي مقرر عیتممنوو همچنین ) 1337دیماه  22(مصوب  دولت در معامالت دولتی

و عدم ممنوعیت یا محرومیت قانونی براي انجام خدمات  قانون اساسی 141در اصل 
ان و براي تمامی سهامدار هاي دولتی مشاوره و عدم وجود ممنوعیت معامله با دستگاه

بند (ب)  3موضوع قسمت  و افراد امتیازآور شرکت اعضاي هیات مدیره، مدیرعامل
 آیین نامه 9ماده 

2 

تصویر مدارك تحصیلی همه اعضاي ه ارائ •
(در خصوص مدارك  ت مدیرههید

هاي خارجی،  فقط معادل ارزیابی  دانشگاه
حقیقات و شده آن توسط وزارت علوم، ت

 فنّاوري قابل قبول است)
 تصویر شناسنامه، کارت ملی •

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و  داشتن تحصیالت دانشگاهی (حداقل کارشناسی)
(جدول مندرج در  2جدول شماره  مندرج درهاي تحصیلی در یکی از رشته فناوري
بر مبناي ضریب اولویت مدرك آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران)  28صفحه 

، ت مدیرهبراي تمامی اعضاي هیأتخصص گروه خدمات مدیریت  تحصیلی در
 نامه آیین 9بند (ب) ماده  5موضوع قسمت  شرکتو افراد امتیازآور  مدیرعامل

3 

ارائه گواهی کارفرما با ذکر دقیق نوع  •
  با فعالیت و وظیفه فرد در سازمان کارفرما

مین شماره بیمه شده و شعبه مربوطه تأ ذکر
( مورد نیاز براي تمام مدت تجربه اجتماعی
 کاري).

اي فرد به نحوي که با  ارائه سوابق بیمه •
گواهی صادره از سوي کارفرما  از نظر زمانی 

 ه کارگاه همخوانی داشته باشدو شمار

 
 
 

و آور براي افراد امتیازد در ارتباط با تخصص مورد تقاضا داشتن تجربه کاري مفی
) مبتنی بر فرمول موضوع 1-1( به میزان شرایط الزم در جدولکسب حداقل امتیاز 

 11، بند(ب) ماده 2قسمت 
  

4 

براي هر یک از افراد  3تکمیل فرم شماره  •
اثر انگشت فرد و امضا و امضا و  امتیاز آور با
 مهر شرکت

 تصویر شناسنامه، کارت ملی  •

و  3ور فنی که شرایط مذکور در بندهاي عنوان افراد امتیازآه معرفی حداقل سه نفر ب
 را دارا باشند.این جدول  4

مدیره نیز        تسهامداران و اعضاي موظف هیأ ،(در صورت داشتن شرایط مربوط
 فراد امتیازآور  باشند)توانند جزو ا می

5 

 ارائه تصویر مدرك تحصیلی  •
 مدارك مربوط به تجارب کاري  •

و  هاي مشاورهتطبیق امتیاز مدیرعامل با امتیاز سرگروه در احراز یکی از تخصص
آیین نامه  28(جدول مندرج در صفحه  2رعایت اولویت هاي مندرج در جدول شماره 

 آیین نامه 9بند (ب) ماده  6موضوع قسمت  تشخیص صالحیت مشاوران)
6 
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هاي خدمات شرکتشرایط الزم براي دریافت گواهینامه تشخیص صالحیت  -1جدول شماره ادامه 

 مشاوره مدیریت

 مدارك الزم براي ارائه
هايشرایط الزم براي دریافت  گواهینامه تشخیص صالحیت شرکت

 خدمات مشاوره مدیریت
 ردیف

همراه با مستندات  5هاي شماره  ارائه فرم •
 الزم

ارائه مستندات جهت بررسی امتیاز مربوط به ساختار مدیریتی و پشتیبانی شرکت 
) آیین نامه تشخیص مشاوران مندرج 1-1براي کسب حداقل شرایط الزم در جدول(

) آیین نامه موضوع بند(ت) 7) و (6آیین نامه بر مبناي جداول شماره ( 10در صفحه 
 11ماده 

7 

همراه با مستندات  4هاي شماره  فرمارائه  •
الزم

قراردادهاي ارائه شده براي شرکت هاي  •
بایست در طول مدتی که تمدیدي می

است، نامه را در اختیار داشتهشرکت گواهی
 باشد.

ارائه مستندات جهت بررسی امتیاز مربوط به تجربه کاري شرکت براي کسب حداقل 
آیین  10تشخیص مشاوران مندرج در صفحه ) آیین نامه 1-1شرایط الزم در جدول(

(تنها براي 11) آیین نامه موضوع بند(پ) ماده 7) و (6نامه بر مبناي جداول شماره (
 8 )3هاي تمدیدي در رتبهو شرکت 1و  2شرکت هاي درخواست کننده گواهی رتبه 

ارائه فهرست بیمه پرداخت شده شرکت •
ماه اخیر براي شرکت  4براي کارکنان در 

ي که براي اولین بار درخواست گواهی ها
نامه دارند

شرکت هایی که درخواست تمدید گواهی  •
بایست گواهی بیمه افراد امتیازآور را دارند می

نامه را در را در طول مدتی که شرکت گواهی
 .است، ارائه نماینداختیار داشته

 9 تیاز آور) تمام وقترعایت قانون تأمین اجتماعی براي پرداخت بیمه کارکنان (افراد ام

که به امضاي  7ارائه فرم شماره •
 سهامداران و اعضاي هیات مدیره، مدیرعامل

و افراد امتیازآور شرکت رسیده و ممهور به 
 مهر شرکت باشد.

سسه مشاوره یا پیمانکاري فراد امتیازآور فنی در شرکت یا مؤعدم استفاده از امتیاز ا
دیگر 10 

نامه و تکمیل فرم هاي مربوطه مطالعه آیین هفت پیوست اولهاي شماره صفر تا فرم • 11 



٥ 

 مشاورانرك ارائه شده براي تشخیص صالحیت چک لیست مدا -2جدول شماره 

 مدارك ردیف
کنترل

 شرکت
 مدیریت عملکرد امور توسط کنترل مدارك 

 مالحظات ناقص کامل
 نامه درخواست شرکت 1

2 
ره تلفن مدیرعامل و رئیس آدرس منزل و شما

 ت مدیرهأهی

3 
این چک لیست توسط مشاور (ستون تکمیل شده 

 مربوط به کنترل شرکت)
 فرم صفر: مشخصات عمومی شرکت 4

مشخصات مدیرعامل، اعضاي  -1رم ف 5
 مدیره و سهامداران تهیأ

 معرفی افراد فنی امتیازآور -2فرم  6

7

7-1
اطالعات و سوابق کاري مربوط به هر  -3فرم 
ت مدیره و از کارکنان امتیازآور، اعضاي هیأ یک

سهامداران

اسنامه و کارت ملی سهامداران،تصویر شن 7-2
 مدیره و افراد امتیازآور تهیأ

مدیره و تتصویر مدرك تحصیلی  اعضاي هیأ 7-3
 افراد امتیازآور

ره توسط کارفرما برايکار صاد گواهی سابقه 7-4
 مدیرعامل و افراد امتیازآور

گواهی سابقه بیمه افراد امتیازآور 7-5

-گواهی سابقه بیمه افراد امتیازآور براي شرکت 7-6
 هاي تمدیدي از آغار تا پایان دوره گواهی نامه

 تصویر اظهارنامه و اساسنامه شرکت 8
کت و تغییرات بعدي سیس شرروزنامه رسمی تأ 9
 آخرین صورتجلسه درصد سهام 10

ماه اخیر براي افراد  4شرکت در فهرست بیمه  11
 امتیازآور

 (عناوین قراردادها) سوابق کاري مشاور -4فرم  12

ادها به همراه برگه مفاصاً یک نسخه از قرارد 13
 مین اجتماعی حساب بیمه تأ

به امتیاز ساختارهاي مدیریتی و محاس -5فرم  14
 یبانیتامکانات پش

15 
الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و  -6فرم 

نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت 
 1337دي  22دولتی و کشوري مصوب 

 تعهدنامه -7فرم  16
رعایت نظم و ترتیب قرار گرفتن مدارك مطابق  17

 تاین چک لیس
 مهر و امضاي مجاز شرکت:

 تاریخ:

  کند.میت یط کفاینفر امتیازآور واجد شرا 3معرفی الزم به یادآوري است که 



 ٦ 

 
 جداول مربوط به گروه مشاوره مدیریت -مشاوران صالحیتنامه تشخیص بخشی از آیین

 (جهت اطالع بیشتر متقاضیان)
 

 ت مشاوران، مربوط به گروه خدمات مدیریت):  از آیین نامه تشخیص صالحی12جدول شماره (
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گروه 
 تخصصی

هاي گروه تخصص
 خدمات مشاوره مدیریت

 شرح خدمات
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هاي عملیاتی است که در رابطه با  ریزي آموزشی، پژوهش و کمک اي، راهنمایی، برنامه خدمات مشاوره
وکار، فرآیندها و ساختارهاي سازمانی،  ریزي کسب مشی، راهبرد و برنامه مچون خطموضوعاتی ه

هایی که براي مدیریت بهتر یک سازمان مورد نیاز  هاي مدیریتی و بطورکلی فنون، روش سامانه
 باشند. می
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یاتی است که در رابطه با هاي عمل ریزي آموزشی، پژوهش و کمکاي، راهنمایی، برنامه خدمات مشاوره
موضوعاتی همچون مدیریت مالی، تحلیل ترکیب سرمایه و نقدینگی، مشاوره امور مالی و مالیاتی و 

هاي حسابداري و حسابرسی و مالی و سایر موضوعاتی که ماهیت مالی دارند،  طراحی و تدوین سامانه
 باشند. می

 .شود می هاي مالی انجام یه گذاري که معموالً بوسیله کارگزاران و واسطهبه جز،  خدمات مشاوره مدیریت کوتاه مدت سبد سرما 
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هاي عملیاتی است که در رابطه با ریزي آموزشی، پژوهش و کمکاي، راهنمایی، برنامه خدمات مشاوره
گذاري  ابی، سیاستها و عملیات بازاریابی یک سازمان شامل تحلیل و تدوین راهبرد بازاری راهبرد

چگونگی ارایه محصوالت، مسائل مربوط به رقبا، بخش بندي بازار، راهبردهاي بازاریابی، بازارسازي و 
 کلیه عملیات مربوط به تدوین بازاریابی در یک سازمان را شامل باشد.

 به جز: خدمات روابط عمومی و تبلیغات 
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هاي عملیاتی است که در رابطه با  ریزي آموزشی، پژوهش و کمکراهنمایی، برنامهاي،  خدمات مشاوره
ریزي توسعه منابع انسانی و کلیه ریزي منابع انسانی، طرحخط مشی مدیریت، راهبرد و برنامه

 باشند.موضوعاتی که براي مدیریت بهتر منابع انسانی در یک سازمان مورد نیاز می
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هاي عملیاتی است که در ارتباط با  ریزي آموزشی، پژوهش و کمکاي، راهنمایی، برنامه خدمات مشاوره
هاي تولید، تعمیرات و نگهداري، توسعه و تکوین ها و بهبود کیفیت تولید، انواع سامانه کاهش هزینه

 باشند.یمحصول و سایر موضوعاتی که براي مدیریت بهتر تولید در یک سازمان مورد نیاز م
 
 اي فنی فرآیندهاي صنعتی  به جز: خدمات مشاوره 

 
 .منظور از آموزش صرفاً خدماتی است که مکمل کار مشاوره بوده و براي بسترسازي و پیاده سازي نتایج کار مورد نیاز است 
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ضریب اولویت مدرك تحصیلی بر حسب تخصص گروه خدمات مدیریت    جدول شماره(2):
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 رشتھ تحصیلی        تخصص

 مدیریت بازرگانی 1 3 1 3 2

مهندس مالی-حسابرسی-مدیریت مالی 2 1 3 3 3  

 حسابداري - 2 3 - 3

المللیبی و بینمدیریت بازاریا 2 3 1 3 3  

 اقتصاد بازرگانی 3 2 2 3 3

 مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی) 1 3 3 1 3
 مدیریت (گرایش مدیریت منابع انسانی)

صنعتی مدیریت-مدیریت تولید و عملیات 2 2 2 2 1  

 -تکنولوژي صنعتی -مهندسی صنایع (تولید صنعتی) 2 3 3 3 1
ولیدتکنولوژي و ت  

2 2 1 2 1 MBA –مدیریت اجرایی 

-هاي اقتصادي اجتماعیمهندسی سیستم 1 2 3 2 1  
)هامهندسی صنایع (تحلیل سیستم  

مدیریت آموزش عالی -مدیریت آموزشی - - - 1 -  
ها)مدیریت (سایر گرایش 2 3 3 3 3  
)هامهندسی صنایع (سایر گرایش 2 3 3 3 1  
3 3 3 2 3 ( هاسایر گرایش  اقتصاد (
شناسیجامعه - - - 3 -  
- 3 - - -  روانشناسی صنعتی و سازمانی
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هاي تشخیص صالحیت فرم
هاي شماره   صفر  الی  هفت) (فرم

http://moamelat.net

سایت معامالت
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فرم شماره (  صفر )  

هاي شرکتخالصه پرونده مربوط به تشخیص صالحیت 

 خدمات مشاوره مدیریت

:شرکتنام قبلی :شرکتنام 

ثبت: تاریخشماره ثبت:

 نوع ثبت: سه ملی:شنا

سرمایه ثبتی:محل ثبت:

مبلغ هر سهم:تعداد سهام:

 نشانی و تلفن دفتر مرکزي:

 هاي دیگر:نشانی و تلفن شعبه

دریافت کرده است  هاي تخصصی تشخیص صالحیت هایی که مشاور در سایر گروه

مهلت اعتبار کننده گواهینامهواحد صادر  پایه تخصص گروه تخصصی

            /       /

            /       /

            /       /

            /       /

            /       /

 مهلت اعتبار تایید شده رتبه مورد تقاضا مورد تقاضا هاي مشاوره مدیریتتخصص

/       /             مدیریت عمومی

/       /             مدیریت مالی

/       /             مدیریت بازاریابی

/       /             منابع انسانی مدیریت

/       /             مدیریت تولید

138/       /           تاریخ تشکیل:             شماره پرونده:                 
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ه ارزیابی شرایط عمومی سهامدارن و هیات مدیر فرم                  )             فرم شماره ( یک 
خیر بلی آیا خدمات مشاوره مدیریت در موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت ذکر شده است؟

 مشخصات سهامداران ( شرکا)

ف
دی

ر

 نام پدر نام و نام خانوادگی
ش. 

 شناسنامه
ش. ملی

تاریخ 

 تولد
درصد 

 سهام
مالحظات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

الذکر در محرومیت و یا  یک از افراد فوق نماید که هیچ صحت اطالعات فوق الذکر را تایید کرده و اعالم می شرکتاین 
باشند. هاي دولتی نمی ممنوعیت قانونی براي ارائه خدمات مشاوره و یا عقد قرارداد و معامله با دستگاه

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

 امضاء مجاز و مهر شرکت:

 ت مدیرهمشخصات  مدیرعامل  و هیأ

ف
دی

ر

 نام و نام خانوادگی
مدرك 

 تحصیلی
گرایش رشته تحصیلی

 سابقه کار

مالحظات سمت (ماه)

مدیرعامل1

مدیرهرییس هیأت 2

نایب رییس3

عضو4

عضو5

عضو6

 عضو 7

 توجه:
شود. ) تکمیل و پیوست شود و بر اساس آن امتیاز مربوطه محاسبه می 3براي محاسبه امتیاز هر فرد باید یک نسخه از فرم شماره (   -1
مدرك تحصیلی و تصویر کارت ملی  هیات مدیره و سهامداران، یک نسخه اساسنامه شرکت به همراه روزنامه رسمی و تغییرات آن  پیوست شود.  -2

کننده: تایید کننده: بررسی بررسی: نتیجه

:تاریخ :تاریخ

امضاء: امضاء:
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)  فرم شماره ( دو 

 فرم  معرفی افراد فنی امتیازآور

تولید مدیریت منابع انسانی مدیریت بازاریابی مدیریت مالی مدیریت عمومی مدیریت تخصص مورد تقاضا
 

 نام و نام خانوادگی ردیف
مدرك 

 تحصیلی
پست الکترونیکی تلفن / همراه گرایش تحصیلی رشته تحصیلی

1

2

3

 توجه:
شود. ) تکمیل و پیوست شود و بر اساس آن امتیاز مربوطه محاسبه می 3براي محاسبه امتیاز هر فرد باید یک نسخه از فرم شماره (  -1
تحصیلی افراد فوق الذکر پیوست شود.مدرك  -2

.الذکر کمک کننده باشد محل درج توضیحات الزم از سوي مشاور که ممکن است در روند ارزیابی افراد فوق

نماید که از امتیـاز افـراد    یید کرده و اعالم میفوق الذکر و مستندات پیوست را تأ این مشاور صحت اطالعات
رییس جمهور، مرکز  فنی سازمان برنامه و بودجهمعاونت و پیمانکاري که از  الذکر در هیچ شرکت مشاوره فوق

ریـزي کشور(سـابق) و   سـازمان مـدیریت و برنامـه   ها، برداري کشور ، استانداريایران، سازمان نقشه ملی آمار
ه باشـد اسـتفاده نشـد    تشخیص صالحیت دریافـت کـرده   ، ها استان ریزي(سابق) هاي مدیریت و برنامه سازمان

است.

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

 امضاء مجاز و مهر شرکت:

کننده: تایید کننده: بررسی نتیجه بررسی:

:تاریخ :تاریخ

امضاء: امضاء:
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 فرم شماره (  سه  )    فرم محاسبه امتیاز سابقه کار
 ام:ن

نام خانوادگی:

 سال اخذدانشگاهگرایش تحصیلیرشته تحصیلی *مدرك تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد

دکترا
 سوابق کاري:

 سمت تا سال از سال سازمان/شرکت ردیف
مدارك

**اثبات کننده

مدت قابل 
 قبول

ضریب 
 مالحظات  تصحیح

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 مدارك تحصیلی پیوست شود. تصویر *
 وع فعالیت) و مدارك مربوط به بیمه که الزم است  پیوست شوند.(با ذکر دقیق ن مدارك اثبات کننده عبارتند از گواهی تاییدیه کارفرما  **

 کل سابقه کار قابل قبول تا قبل از اشتغال در این مشاور:

کل سوابق کاري در این مشاور: ضریب تصحیح: ضریب ماندگاري: مدت زمان اشتغال در این مشاور:

تایید کننده:بررسی کننده:کل سابقه کاري قابل قبول:

تاریخ:اریخ:ت

امضاء: امضاء:کل امتیاز قابل قبول:
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 یاز تجربه کاري مشاور شرکتفرم محاسبه امت              فرم شماره ( چهار )                       
است   دهمنعقد ش توسط شرکت یص صالحیت و صرفاًهاي مرتبط با تخصص مورد تقاضا براي تشخ که در زمینه خصوص قراردادهاییفقط در 

را نیز پیوست نمایید. توجه شود که درصورتی که آن مشاور براي بیش از یک  تصویر قراردادهاتکمیل نمایید. شخصات مورد نیاز در جدول زیر را م
 فقط قراردادهایی که مرتبط با آن تخصصتخصص تقاضاي تشخیص صالحیت دارد، براي هر تخصص یک فرم جداگانه را تکمیل نموده و در آن 

 نماید. همچنین تصویر قراردادها  نیز به ترتیب ذکر در جدول زیر پیوست می شود.است را فهرست می

 عنوان قرارداد ردیف
سال 

 انجام

حق الزحمه 

 قرارداد(ریال)
 مالحظات کارفرما

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10 
     

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15 
     

 
 

  هاي دریافتی مشاور با اعمال ضرایب تعدیل:مجموع حق الزحمه

 

 

 

 

 
 

 کننده: تایید کننده: بررسی
 :تاریخ :تاریخ

 امضاء: امضاء:
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 شرکت و امکانات پشتیبانی فرم محاسبه امتیاز ساختار مدیریتی                      فرم شماره (پنج )       
-مشاوران که داراي مستند الزم می نامه تشخیص صالحیتنآیی )7و ( )6هاي موجود در جدول شماره (خواهشمند است فقط در خصوص گزینه

 باشند، جدول زیر را تکمل فرمایید. 
مالحظاتامتیاز  مدارك اثبات کننده موضوع ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

جمع امتیاز

کننده: تاییدکننده: بررسی  :امتاز کسب شده توسط مشاورمجموع 

:تاریخ:تاریخ

امضاء:امضاء:

 )ششفرم شماره (
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 الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت 
 1337دي  22در معامالت دولتی و کشوري مصوب 

 از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: _1ماده 
 وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین نخست _1
 استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر  سفرا، _2
 دستگاههاي وابسته به آنها کارمندان و صاحب منصبان کشوري و لشگري و شهرداریها و _3
به دولت یا کارمندان هر سازمان یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق  _4

 شهرداریها و دستگاههاي وابسته به آنها باشد.
الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر  جلسین یا مؤسسات مذکور در باال حقوق یا مقرري یا حقاشخاصی که به نحوي از انحاء از خزانه دولت یا م _5

 دارند. (به استثناي حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمري قانونی) دریافت می
 دارند. اي که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمري دریافت می مدیران کارکنان بنگاههاي خیریه _6
یا  کت و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهامشر _7

آنها باشد به ا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور ب
از پنج استثناي شرکتها یا مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش 

 درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی آنان با اشخاص مذکور در فوق نباشد.
توانند اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام دهند  باشد نمی 7هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهاي مندرج در بند شرکت _8

لسین یا شهرداریها یا حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخاري و رایگان انجام دهند در معامالت یا داوري در دعاوي یا دولت یا مج
این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوي مذکور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به  6و  4دستگاههاي وابسته به آنها یا مؤسسات مذکور در بند 

 استثناي معامالتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و مؤسساتی که پدر و مادر و  :1تبصره 

ؤسسات ها یا بانکها یا شهرداریها یا سازمانها و یا سایر م توانند با وزارتخانه در آن سهم یا داراي سمت باشند نمی 8و  7الذکر به نحو مندرج در بند  اقرباي فوق
 مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت و یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوري شوند.

 : شرکتهاي تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.2تبصره 
 مندرج در این ماده عبارت است از: منظور از معامالت :3تبصره 

 مقاطعه کاري (باستثناي معامالت محصوالت کشاورزي ولو آنکه  از طریق مقاطعه انجام شود) _1
 العمل کاري حق -2
شخصی آنها واقع  برداري (باستثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و  همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک اکتشاف و ا ستخراج و بهره _3

 است).
 کشی و نظارت در اجراي آن برداري و قرارداد نقشه قرارداد نقشه _4
 قرارداد مطالعات مشاوران مالی، فنی و حقوقی _5
 هاي دولتی شرکت در مزایده و مناقصه _6
موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مزایده یا مناقصه انجام شود هرچند به  _7

 باشد.
 معامالت اجناس و کاالهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است. :4تبصره 

نجام معامله نمایند یا به عنوان داوري در دعاوي اشخاصی که برخالف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به ا _2ماده 
درجه و مقامی   االشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوري و لشگري) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه، فوق

سال محکوم خواهند شد و همین مجازات براي مسئولین شرکتها و  که باشند هرگاه برخالف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار
ماده اول که با علم و اطالع بستگی و ارتباط خود یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است  8و  7مؤسسات مذکور در بند 

 باشند.   عهد متضامناً مسئول پرداخت خسارت ناشی از معامله یا داوري و ابطال آن میو معامالت مذبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت ت
رات تبصره:کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجراي این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتیکه مشمول مقر

 شود. حده به آنان پرداخت میبازنشستگی نباشد کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً وا
از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستري ندارند ولی دعاوي  _3ماده 

 اند به قوت خود باقی است. وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده
 باشد. ین قانون میدولت مأمور اجراي ا _4ماده 

سهامداران و اعضاي هیات مدیره، مدیرعامل، الیحه قانونی فوق به دقت مطالعه شد و با آگاهی کامل از متن آن، رعایت آن توسط 
 .شودتعهد می بازرسان و افراد امتیازآور شرکت

 مجاز و مهر مشاور: عضاينام و نام خانوادگی ا
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)   هفتفرم شماره ( 

تعهد نامه
 ....... به شرح زیر:........................ر شرکت افراد امتیازآومدیره، مدیرعامل و  اینجانبان سهامداران، هیات

در اسرع وقت به امور مدیریت عملکرد، معاونت توسعه آن را کلیه موارد زیر را رعایت کرده و هرگونه تغییر در  مییتعهد می نما 
 م.یسانی رئیس جمهور اطالع دهمدیریت و سرمایه ان

مدیریت عملکرد معاونتامور  به که توسط شرکت پیوست آنهاو مدارك ها  ید مجدد صحت مندرجات فرمضمن تائ -1
و مدارك پیوست را حداکثر ظرف مدت  ها که هرگونه تغییر در مندرجات برگه یمنمای تحویل داده شده است، تعهد می
 .یمبرسان امورآن یک ماه از تاریخ تغییر به اطالع 

کارکنان دولت در معامالت مداخله  اساسی و قانون منع قانون 141مشمول ممنوعیت مقرر در اصل که  یمتعهد می نمای  -2
عدم ممنوعیت یا محرومیت قانونی براي انجام خدمات مشاوره و عدم  یننهمچ ،نبوده 1337دیماه 22دولتی مصوب 

امور  بهاین مقررات موضوع را فورا  و به محض شمولرا رعایت کرده لتی هاي دو وجود ممنوعیت معامله با دستگاه
 .یمو دستگاه اجرایی طرف قرارداد برسان مدیریت عملکرد

هاي دیگر امتیاز آور نباشند. یک از شرکت  امتیازآوران شرکت در هیچشود،  میتعهد  -3
ند.باششاغل  بطور تمام وقت در این شرکت که مدیرعامل و افراد فنی الزامی امتیازآور این مشاور، شود یمتعهد  -4
نامه، دستورالعمل و استانداردي که توسط معاونت توسعه مدیریت و این مشاور خود را ملزم به رعایت هرگونه آیین -5

 نماید. دانسته و این امر را تعهد می ،جمهور در خصوص مشاوران خدمات مدیریت ابالغ گردد رییسسرمایه انسانی 
هاي نماید، با لحاظ دیدگاه کالن و نگرش هاي اجرایی ارائه می اي که به دستگاه تمامی خدمات مشاوره نماید تعهد می -6

 هاي تحول در نظام اداري و مصوبات مربوطه باشد. ها و برنامه هاي توسعه، سیاست مذکور در  برنامه
اصول کیفی در ارائه خدمات مشاورهبدیهی است که تمدید اعتبار گواهینامه خدمات مشاوره مدیریت، منوط به رعایت  -7

در صورت نیاز در مورد تعدادي از  مدیریت عملکردامور باشد. در این زمینه  هاي اجرایی می مدیریت به دستگاه
نماید که در صورت نیاز  نماید. این مشاور تعهد می هاي اجرا شده و یا در دست اجراي مشاور تحقیق و بررسی می پروژه

 قرار دهد. اموري کرده و تمامی مدارك مورد نیاز را در اختیار آن در این خصوص همکار
به اثبات  اموري تحویلی به آن  هاي مربوطه ها و پیوستالذکر و نیز مندرجات کاربرگ ییدات فوقچنانچه خالف هر یک از تأ

لتی، این مشاور حق هیچگونه هاي مترتب بر ارائه مدارك و اطالعات غیر واقعی به مراجع دو برسد، عالوه بر شمول مجازات
قراردادهایی که در به تصمیم دستگاه اجرایی در مورد  مبنی بر لغو صالحیت و اعمال محرومیت و نیز آن اموراعتراضی به تصمیم 

 هاي مربوط به آن را نخواهد داشت. اثر این اطالعات غیر واقعی منعقد شده است و ضبط ضمانت نامه

 اعضاي هیأت مدیره                               مدیرعامل                                  افراد امتیازآور  سهامداران
1-1-1-
2-2-2-
3-3-3-
4-                                     4-
.               .
.               . 

 شود. مندرجات فوق مورد تأیید است و رعایت آن تعهد می کلیه صحت

 شرکتمهر    



 )1اطالعیه شماره (

به اطالع کلیه متقاضیان تمدید اعتبار گواهی نامه صالحیت خدمات مشاوره 

حداقل دو ماه پیش از پایان اعتبار است مدیریت می رساند ضروري 

نسبت به درخواست تمدید آن اقدام نمایند. ،گواهینامه مذکور

http://moamelat.net

سایت معامالت
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