




        
  رياست جمهوري                      

   رييس جمهورريزي و نظارت راهبردي معاون برنامه      
  ريزي و نظارت راهبردي و استانداران معاونت نظارت راهبردي معاونت برنامهبخشنامه به   :شماره 
  :تاريخ 

بنـدي و تـشخيص       نامه طبقـه    نامه و اصالح جداول آئين      آئين) ٦(هاي ماده     تغيير در حوزه تعريف رشته    : ضوع  مو
   هيأت محترم وزيران١١/١٢/١٣٨١هـ مورخ ٢٣٢٥١ت/٤٨٠١٣صالحيت پيمانكاران مصوبه شماره 

 

 ٢
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Ep =   

  )قسمت كاركنان(

هـاي   هاي ارتبـاطي، شـبكه    شپزخانه و سلف سرويس و رختشويخانه، سيستم      هاي خبر و هشدار دهنده، تجهيزات آ        سيستم
و ايـستگاههاي پمپـاژ آب و فاضـالب         ) الينيـگ (، حفاظت كاتودي، پوشـش      )سندبالست(پاشي    اي ساختمان، ماسه    رايانه

  .ن كوچك و نظاير آ
  . اصالح شداظت و مرمت آثار فرهنگي و تاريخي به شرح زيرحفمرمت آثار باستاني بنام رشته  -ذ

هـاي حفاظـت، رفـع خطـر، پاكـسازي، اسـتحكام بخـشي،         ه امور پيمانكاري مربوط به اجراي طرحدربرگيرنداين رشته   
سازي، مرمت، بهسازي، بازسازي، نوسازي و احياء آثار منقول و غيرمنقول فرهنگي و تاريخي و ساماندهي كالبدي  مقاوم

  .باشد هاي تاريخي مي ها و محوطه و منظري ابنيه، بافت
  :باشد  ررشته ميرشته مرمت شامل دو زي •

 آثار فرهنگي و تاريخي منقول -
 آثار فرهنگي و تاريخي غيرمنقول -
  

  . به شرح زير اضافه گرديد)٦(هاي ماده  به رشته رشته نفت و گاز )٢
دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به تاسيسات سرچاهي و خطوط لوله جرياني، فرآوري نفت و گاز و   : رشته نفت و گاز -ر

هاي پتروشيمي، مخازن ذخيره نفتـي،        هاي نفت و گاز و كارخانه        گاز و آب، پااليشگاه    تزريقاي گاز و گاز مايع و       ه  كارخانه
  .هاي دريايي نفت و گاز و نظاير آن هاي تقويت فشار گاز، سازه هاي نفت و ايستگاه خانه خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه

  : باشد  گاز شامل سه زيررشته ميو رشته جديد نفت  •
  نفت و گازي ها ها و شبكه خانه  خطوط انتقال و مخازن و تلمبه- 
  هاي نفت و گاز و پتروشيمي  پااليشگاه- 
   توليد نفت و گاز - 

    
  :آيد  معادل امتياز كاركنان امتيازآور از رابطه زير بدست مي )٣

  
  درخواست تشخيص صالحيت به ريال    ماهه منتهي به تاريخ ٣٦پرداختي قراردادهاي اجرايي در  حق بيمه  * ٣٠٠     

  سقف معامالت كوچك  Ï    هر رشته درضريب حداكثر مبلغ و ظرفيت                                        
 

بايست توسط مدير عامل و  مي)  قسمت مديرانEp( امتياز مديران        و حداكثر      حداقل  ) ٣(و  ) ٢(،  )١(هاي    در پايه  -
 . ديره تامين گرددساير اعضاي هيات م

 .آور باشد بايد در بررسي تشخيص صالحيت پيمانكاري امتياز هاي پيمانكاري لزوماً مي مديرعامل شركت -
هـا را تقاضـا        هر يـك از رشـته      ٤پايه  صرفاً  شوند و يا      تشخيص صالحيت مي  نيز  براي پيمانكاراني كه در رشته نيرو        -

  .د خواهد شهمانند امتيازآوري مديران محاسبه و به روش سابق )  قسمت كاركنانEp(كنند كل امتياز كاركنان  مي
    :گردد  اصالح مي بعدصفحهشرايط اختصاصي براي دريافت گواهينامه به شرح ) ١(                جدول پيوست 

 ١   
٣ 

 ٢   
٣ 



 ٣

∗∗∗ 

                                                                           شرايط اختصاصي براي دريافت گواهينامه پيمانكاري                                                                                 ) ۱(جدول پيوست 
  حداقل شرايط اختصاصي

  امتياز حداقل و حداكثر 
  پايه  )Ep(مديران و كاركنان 

اسب حداكثر مبلغ من(ارقام به ميليون ريال 

))ميليون ريال: واحد(و ظرفيت 
 ∗∗  

  تعداد
  كار مجاز

∗
  )Ep(قسمت مديران   

)Ep(قسمت كاركنان   
       )بيمه پرداختي(

  )Ew(امتياز كارهاي انجام شده 
امتياز توان 

  مالي 
)p(  

  امتياز صالحيت

۳۰۰۰  
  يك

   *۹۱۰* ف معامالت كوچك سق

  ۳  ضريب حداكثر مبلغ و ظرفيت در هر رشته
۲۰۰۰- ۱۰۰۰   ۲۰۰۰- ۱۰۰۰  

  Ew* ۲   Ew* ۳/۱   ۰۲/۰*حداكثر ظرفيت كاري

۱۸۰۰  
  دو

   *۴۵۵* سقف معامالت كوچك 

  ۳  ضريب حداكثر مبلغ و ظرفيت در هر رشته
۱۲۰۰- ۶۰۰  ۱۲۰۰- ۶۰۰  

  Ew* ۲  Ew * ۳/۱   ۰۲/۰*حداكثر ظرفيت كاري

۱۲۰۰  
  سه

   *۲۲۸* سقف معامالت كوچك 

  ۳  ضريب حداكثر مبلغ و ظرفيت در هر رشته
۸۰۰- ۴۰۰  ۸۰۰- ۴۰۰  

  Ew* ۳  Ew * ۸/۱   ۰۲/۰*حداكثر ظرفيت كاري

   *۱۱۴* سقف معامالت كوچك   چهار

  ضريب حداكثر مبلغ و ظرفيت در هر رشته
  Ew* ۳  Ew * ۸/۱   ۰۲/۰*حداكثر ظرفيت كاري  ۷۵۰  ۳

   *۴۰* سقف معامالت كوچك   پنج

  ضريب حداكثر مبلغ و ظرفيت در هر رشته
  متغير  _  _  ۳۷۵  ۴

   .)براي تقريب( حذف خواهد شد۱۰۰۰ ارقام كمتر از ۴ تا ۱هاي  پايه  براي ∗∗
  .گردد هاي مورد تقاضا و ناشي از قراردادهاي اجرا شده تقسيم مي  امتياز معادل بيمه كاركنان،  بين رشته∗∗∗

  
  ضريب حداكثر مبلغ و ظرفيت در هر رشته

  مرمت آثار باستاني  كشاورزي  ارتباطات  هاي زميني كاوش  جهيزاتتتاسيسات و   نيرو  صنعت ومعدن  راه و ترابري  آب  ابنيه و ساختمان  نفت و گاز

۱۵  ۱۰  ۱۵  ۱۵  ۱۵  ۱۵  ۷  ۴  ۷  ۴  ۴  
 



  بسمه تعالي      
  رياست جمهوري                      

   رييس جمهورريزي و نظارت راهبردي معاون برنامه      
  بردي و استاندارانريزي و نظارت راه معاونت نظارت راهبردي معاونت برنامهبخشنامه به   :شماره 
  :تاريخ 

بنـدي و تـشخيص       نامه طبقـه    نامه و اصالح جداول آئين      آئين) ٦(هاي ماده     تغيير در حوزه تعريف رشته    : موضوع  
   هيأت محترم وزيران١١/١٢/١٣٨١هـ مورخ ٢٣٢٥١ت/٤٨٠١٣صالحيت پيمانكاران مصوبه شماره 

 

 ٤
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      :)١( پيوست توضيح جدول       
، انجام يك كار در رشته مـورد درخواسـت و           "دو به يك  " و يا ارتقاء از پايه      " پايه يك "براي تشخيص صالحيت در      -١

پايـه  "براي تشخيص صالحيت در .   همان رشته الزامي است    پايه دو ظرفيت  (       ) معادل مبلغ حداقل يك سوم      
 )        ( بلغ حـداقل يـك دوم   انجام يك كار در رشته مورد درخواست و معادل م ،"سه به دو"و يا ارتقا از پايه      " دو

، "چهار بـه سـه    "و يا ارتقا از پايه      " پايه سه "براي تشخيص صالحيت در     .   همان رشته الزامي است    پايه سه ظرفيت  
 همـان رشـته   پايه چهـار ظرفيت  (       )   ومسانجام يك كار در رشته مورد درخواست و معادل مبلغ حداقل يك       

  . الزامي است
مستند به  (ها، در پايه پنج، دارا بودن حداقل سه سال سابقه مفيد               تشخيص صالحيت شركت   در اولين درخواست   -٢

 . در رشته مورد درخواست، براي يك نقر از اعضاي هيات مديره امتيازآور شركت، الزامي است) اسناد بيمه

 امتياز الزمـه    بايست از نظر توان مالي و اعتباري،        بمنظور تشخيص صالحيت در چند رشته، شركت متقاضي مي         -٣
 . براي هر رشته و پايه را بطور مجزا تامين نمايد

) ٢١ و مـاده  ٥موضوع بنـد الـف مـاده    (هاي نوع اول در پايه سه و چهار و پنج    براي تشخيص صالحيت شركت    -٤
دفتر مركزي شركت متقاضي، از طريق استانداري استان مربوطه اقـدام           ثبتي  الزم است با توجه به آخرين محل        

 . گردد

كار مجاز در   ) ٤(تعداد چهار   " نفت و گاز  "و  " صنعت و معدن  "،  "نيرو"،  " ترابري   و   راه"،    "آب"هاي    رشته) ١( براي پايه    *

  . شود نظر گرفته مي
  

  :  )٢( پيوست توضيح جدول
ازآور يك نفر از افـراد امتيـ      براي   حداقل در رشته مورد درخواست      مدرك تحصيلي زمينه  دارا بودن   ها،     تمام پايه  براي

  .الزامي است معرفي شده )كاركنان اعضاي هيأت مديره و يا  و يامدير عامل(
  

 

 ١   
٣ 

 ١   
٣ 

 ١   
٢ 












