
 سامانه تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی اجرایی ) ساجات ( : نام خدمت

تشخیص صالحیت و رتبه بندی عوامل فنی و اجرایی اعم از مشاوران ، پیمانکاران مشمول نظام فنی و  شرح خدمت : -1

تشخیص اجرایی و شرکت های انفورماتیک و شرکت های طرح و ساخت ) صنعتی و غیرصنعتی ( ، صدور گواهینامه های 

 صالحیت عوامل نظام فنی اجرایی رتبه بندی ، استعالم ، کنترل ظرفیت . 

 غیر الکترونیکی  – 2الکترونیکی                              -1     شیوه ارائه خدمت-2

 مراحل انجام خدمت و زمانبندی اجرای خدمت-3

 مراحل انجام خدمت ردیف
زمان انجام 
 کار)حداقل(

زمان انجام 
 ر)حداکثر(کا

عنوان 
 واحدمراجعه

شخص 
 موردمراجعه

 ساختمان مراجعه 

1 

درخواست نام کاربری و گذر واژه جهت 
بارگذاری مستندات برای بارگذاری مستندات 

جهت تشخیص صالحیت شرکت پیمانکاری در 
sajat.mporg.ir 

روز  51
 کاری

روز  02
 کاری

واحد رتبه 
 بندی

 پیمانکار

انجمن صنفی 

توسط  پیمانکاران یا

 فرد متقاضی 

2 
ورود اطالعات و بارگذاری مستندات در سامانه 

 روز 7 روز 0 و ارسال نهایی به سازمان 
واحد رتبه 

 بندی
 انجمن

انجمن صنفی 

پیمانکاران یا توسط 

 فرد متقاضی 

3 
روز  5 ورود به کارتابل توزیع 

 کاری
روز  5

 کاری

گروه 
مشاوران و 
 پیمانکاران

 -غرقابی 
 شربتدار

زمان برنامه و سا

 بودجه استان

4 
بررسی کارشناسی توسط کارشناسان سازمان در 

 استان
روز  5

 کاری
روز  1

 کاری

گروه 
مشاوران و 
 پیمانکاران

 -غرقابی 
 شربتدار

سازمان برنامه و 

 بودجه استان

5 

پرونده در صورتی که توسط کارشناس نقص گرفته 

شود به متقاضی عودت داده می شود و در صورتی 

که توسط کارشناس تایید گردد وارد کارتابل دوم 

 می شود. 

 روز 1 روز 5
گروه 

مشاوران و 
 پیمانکاران

 -غرقابی 
 شربتدار

سازمان برنامه و 

 بودجه استان

6 

اجات در کارتابل دوم پیمانکاری فرمهای س
و همچنین حضور افراد هیئت مدیره  بررسی

به سازمان تحویل سامانه  022ء فرم برای امضا
داده می شود و بعد از تائید توسط کارشناس 

 وارد کارتابل سوم پیمانکاری می شود.

روز  5
 کاری

روز  7
 کاری

گروه 
مشاوران و 
 پیمانکاران

 -غرقابی 
 شربتدار

سازمان برنامه و 

 بودجه استان

7 

ر کارتابل سوم پرونده توسط رئیس گروه مورد د

بررسی مجدد قرار گرفته و پس از تائید وارد 

 کارتابل چهارم می شود .
 روز 3 روز 5

گروه 
مشاوران و 
 پیمانکاران

 کالنتری
سازمان برنامه و 

 بودجه استان

8 
در کارتابل چهارم رئیس سازمان پرونده ها را 

 .جهت بررسی نهایی به تهران می کند 
 روز 4 روز 5

گروه 
مشاوران و 
 پیمانکاران

 پیشقدم
سازمان برنامه و 

 بودجه استان

9 
پرونده ها در تهران پس از بررسی تعیین تکلیف 

 نهایی خواهد شد . 
 روز 54 روز 7

واحد 
مشاوران و 
 پیمانکاران

گروه نظام 
 فنی

امور نظام فنی و 

 اجرایی 

 سوابق کاریملی ، کارت پایان خدمت، کپی برابر اصل مدرک تحصیلی ، پرینت بیمه  و کارت کپی شناسنامهمدارک مورد نیاز : -5

 ندارد فرم های مورد نیاز خدمت :  – 6

 نداردشناسنامه خدمت :  – 7


