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 .1هدف
هدف از تدوین این آییننامه ،تعیین الزامات مورد نیاز جهت ارزیابی ،تشخیص صالحیت و رتبهبندی شرکتهای
اتوماسیون صنعتی است؛ بطوری که پس از ارزیابی ،امکان صدور و اعطای پروانهی خدمات فنی و مهندسی در
حوزهی یکپارچهسازی سیستمهای اتوماسیون صنعتی به شرکتهای متقاضی و فعال در این حوزه فراهم شود.
 .2دامنهی کاربرد
این آییننامه جهت ارزیابی شرکت های اتوماسیون صنعتی و در انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی،
شرکتهای فعال در حوزهی اتوماسیون صنعتی و شرکت های مجری ارزیابی بر اساس این آیین نامه کاربرد دارد.
 .3مراجع
در تدوین این آیین نامه از آیین نامههای مشابه مدون و موجود در وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور استفاده شده است.
 .4تعاریف
 ) 4-1تشخیص صالحیت :فرآیندی است که طی آن توان تخصصی سازمان متقاضی و فعال در حوزهی یکپارچه
سازی سیستمهای اتوماسیون صنعتی بر اساس این آیین نامه ،ارزیابی و تعیین می گردد.
 )4-2گواهینامهی صالحیت :مدرکی است که بر اساس الزامات این آیین نامه و پس از ارزیابی و به منظور اعالم
صالحیت سازمان فعال در حوزهی یکپارچه سازی سیستمهای اتوماسیون صنعتی از سوی انجمن صنفی اعطاء می
گردد.
 )4-3انجمن :منظور ،انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی است.
 )4-4رتبه (پایه) :عددی است که بیانگر میزان توان تخصصی سازمان فعال در حوزهی یکپارچه سازی سیستمهای
اتوماسیون صنعتی بوده و بر اساس آن حداکثر کار مجاز و حق الزحمه مناسب تعیین می شود.
 )4-5زیرفعالیت های یکپارچه سازی سیستمهای اتوماسیون صنعتی:
 )4-5-1طراحی مهندسی /تعیین مشخصات فنی؛
 )4-5-2مدیریت ،برنامه ریزی و کنترل پروژه؛
 )4-5-3پروگرامینگ و تست نرم افزارهای سیستم؛
 )4-5-4تأمین تجهیزات سیستم کنترل و نرم افزارهای مربوطه؛
 )4-5-5تأمین پانل ،ایستگاه های کاری و متعلقات مربوطه؛
 )4-5-6کارگاه مونتاژ پانل و متعلقات سیستم کنترل و اتوماسیون؛
 )4-5-7راه اندازی و آموزش؛
 )4-5-8پشتیبانی مداوم و ضمانت کارکرد؛
 )4-6یکپارچهساز سیستمهای اتوماسیون صنعتی:
یکپارچهساز سیستمهای اتوماسیون صنعتی به آن دسته از شرکتهای فعال در حوزهی اتوماسیون صنعتی اطالق
میگردد که تجارب و فعالیتهای آنها حداقل شامل چهار زیر فعالیت طراحی مهندسی ،پروگرامینگ ،تأمین
تجهیزات و مونتاژ و تست سیستم میباشد.
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 )4-7ارزیاب :شخصیت حقیقی /حقوقی که بر اساس قرارداد با انجمن و مطابق با الزامات این آیین نامه اقدام به
ارزیابی ،تشخیص صالحیت و تعیین رتبهی سازمان های متقاضی فعال در حوزهی اتوماسیون صنعتی می نماید.
 )4-8شاخص های ارزیابی :معیارهای قابل اندازه گیری که بر اساس شواهد و مدارک ارایه شده از سوی سازمان
متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن ها امتیاز و رتبهی سازمان تعیین می¬گردد.
صالحیت و رتبهی سازمان های متقاضی فعال در حوزهی اتوماسیون صنعتی بر اساس پنج شاخص زیر مورد ارزیابی
قرار می گیرد:
 .1نیروی انسانی؛
 .2تجربهی کارهای انجام شده؛
 .3توان مالی و اعتباری؛
 .4امکانات و تجهیزات؛
 .5توان برنامهریزی و مدیریت.
 )4-9سازمان متقاضی :منظور سازمان متقاضی اخذ پروانه خدمات فنی مهندسی در حوزهی یکپارچه سازی
سیستم های اتوماسیون است.
 .5کلیات ارزیابی
سازمانهای فعال در حوزهی اتوماسیون صنعتی و متقاضی اخذ پروانهی تأیید صالحیت یکپارچهسازی سیستمهای
اتوماسیون صنعتی ،تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز (مطابق جدول شماره  1پیوست
این آیین نامه) به انجمن ارسال مینمایند.
انجمن نیز مدارک مذکور را جهت بررسی به ارزیاب ارجاع مینماید.
شاخصهای ارزیابی و انطباق مدارک و مستندات ارایه شده با الزامات این آیین نامه توسط ارزیاب مورد بررسی
قرار گرفته و بر اساس آن امتیاز هر شاخص و رتبهی سازمان متقاضی تعیین می گردد و در پایان ،انجمن برابر
نتیجهی ارزیابی که به صورت کتبی از سوی ارزیاب اعالم می شود نسبت به صدور پروانهی تأیید صالحیت برای
سازمان متقاضی اقدام می نماید.
 .6شروط الزم جهت ارزیابی و بررسی صالحیت
جهت بررسی و ارزیابی صالحیت شرکت های متقاضی اخذ پروانهی خدمات فنی مهندسی در حوزهی یکپارچه
سازی سیستمهای اتوماسیون صنعتی باید:
 .1شرکت متقاضی عضو انجمن باشد؛
 .2مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیرهی شرکت متقاضی دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در
رشتههای زمینهی اتوماسیون صنعتی (مطابق جدول شماره  2پیوست) باشند.
 .7شاخصهای ارزیابی
 )7-1نیروی انسانی
مشخصات فردی ،رشته و مدارک تحصیلی کارکنان شاغل در سازمان متقاضی از لحاظ «زمینه»« ،مرتبط» و یا
«غیر مرتبط» بودن آنها با زیر فعالیتها (مطابق جدول شماره  2پیوست) و میزان سابقه و تجارب کاری آنها در
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حوزهی زیرفعالیتهای تعریف شده بر اساس مدارک و مستندات ارایه شده مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز شاخص
نیروی انسانی برابر رابطهی زیر محاسبه میگردد:
 = ∑mi + hi fi kiامتیاز کارکنان
 : miامتیاز تحصیالت (مطابق جدول شماره  3پیوست)؛
 : hiضریب تجربه (مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره  20و برای سایر کارکنان )10؛
 : fiمیزان تجربه و سابقه در فعالیت های مرتبط (بر اساس سالهای تجربه)؛
 ::kiضریب تداوم فعالیت و ماندگاری در سازمان متقاضی (مطابق جدول شماره  4پیوست)؛
پس از محاسبهی امتیاز ،رتبهی سازمان متقاضی در شاخص نیروی انسانی برابر (جدول شماره  5پیوست) تعیین
میگردد.
تذکر  :1کارکنانی که در زیرفعالیتهای طراحی مهندسی ،پروگرامینگ ،تأمین تجهیزات و مدیریت و برنامهریزی
فعالیت میکنند باید حداقل دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) باشند.
تذکر  :2جهت امتیازدهی به شاخص نیروی انسانی ،وضعیت کارکنانی مورد بررسی قرار میگیرد که حداقل در سه
سال گذشته فعالیت مداوم داشته باشند.
تذکر  :3سایر رشتههای تحصیلی که در جدول شماره  2پیوست ذکر نشدهاند بعنوان رشتههای غیر مرتبط با
اتوماسیون در نظر گرفته میشوند.
 )7-2شاخص تجربه کارهای انجام شده
جهت ارزیابی این شاخص ،قراردادهای مرتبط اجراشده در ده سال اخیر و یا در حال اجرا ،متناسب با زیرفعالیتها
و مطابق با اظهار و مدارک ارایه شده از سوی سازمان متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز این شاخص برابر
رابطهی زیر محاسبه میگردد:
 =∑1.2 [Yc – (Ys + Yf)/2] . Piامتیاز کارهای انجام شده
  : Piمبلغ کار انجام شده یا آخرین صورت وضعیت تأییدشده توسط کارفرما (بر حسب میلیارد ریال)  :Ycسال جاری  :Ysسال شروع قرارداد  :Yfسال خاتمه قراردادپس از محاسبهی امتیاز ،رتبهی سازمان متقاضی در شاخص تجربهی کارهای انجام شده (برابر جدول شماره 6
پیوست) تعیین میشود.
تذکر :1قراردادهایی بعنوان تجربهی کارهای انجام شده (یکپارچهساز) مورد بررسی قرار میگیرد که حداقل شامل
زیرفعالیتهای طراحی مهندسی ،تأمین تجهیزات ،پروگرامینگ و مونتاژ سیستم بوده و از طریق شواهد و مدارک
ارایه شده از سوی سازمان متقاضی قابل اثبات باشد.
 )7-3شاخص توان مالی و اعتباری
جهت ارزیابی این شاخص ،درآمد مشمول مالیات در سه سال آخر مطابق اظهارنامه مالیاتی عملکرد و یا برگ
تشخیص مالیات قطعی ،سرمایه ثبتی پرداخت شده ،سقف اعتبارات و تسهیالت تعیین شده توسط بانک ،بر اساس
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مدارک و مستندات ارایه شده از سوی سازمان متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز این شاخص برابر رابطه
زیر محاسبه میشود:
امتیاز توان مالی و اعتباری = ∑(1.2) n Pn+Pi+PB1+o.5 PB2
 : Pnمیزان درآمد مشمول مالیات سه سال آخر ) (n=0,1,2براساس برگ تشخیص مالیات قطعی و یا اظهارنامهمالیاتی (برحسب میلیارد ریال)
 : Piمیزان سرمایهی ثبتی پرداخت شده براساس تقاضانامهی ثبت یا افزایش سرمایه (برحسب میلیاردریال) :PB1میزان تسهیالت قابل پرداخت توسط بانکها (ارزش وثایق ملکی موجود در رهن بانک بر حسب میلیاردریال)
 :PB2میزان اعتبارات قابل پرداخت توسط بانکها (ضمانت نامه پیش پرداخت و حسن انجام کار و تعهدات بر حسبمیلیارد ریال)
پس از محاسبهی امتیاز این شاخص ،رتبهی سازمان متقاضی در شاخص توان مالی و اعتباری (مطابق جدول
شماره  7پیوست) تعیین میگردد.
 )7-4شاخص امکانات و تجهیزات
فضای اداری مهندسی و کارگاهی مطابق مدارک ارایه شده و امکانات سختافزاری و نرمافزاری بر اساس ارزش
داراییهای سازمان متقاضی (به استناد آخرین اظهارنامهی مالیاتی) مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز این شاخص
براساس رابطهی زیر محاسبه میشود:
= [(So/100) + (SW/400) + (T/500)] × Aامتیاز شاخص امکانات و تجهیزات
 :SOمساحت زیربنای دفتر مهندسی و اداری و حداکثر تا  500مترمربع : SWمساحت زیربنای کارگاه مونتاژ تابلو و پانل شرکت حداکثر تا  1000مترمربع : Tارزش داراییهای شرکت به استناد آخرین اظهارنامه مالیاتی (بر حسب میلیون ریال) :Aامتیاز پایه و مبنای شاخص ()10با محاسبهی امتیاز این شاخص ،رتبهی سازمان متقاضی در شاخص امکانات و تجهیزات مطابق (جدول شماره 8
پیوست) تعیین میگردد.
 )7-5شاخص توان برنامهریزی و مدیریت
امتیاز شاخص توان برنامهریزی و مدیریت از مجموع امتیازات کسب شده بابت عضویت در انجمنها و تشکلهای
مرتبط ،استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و گواهینامههای صالحیت اخذ شده و برابر روابط زیر محاسبه میشود:
امتیاز عضویت در انجمنها و تشکلهای مرتبط = )A*(N+M
امتیاز استقرار سیستم های مدیریت کیفیت = )A*(K+L
امتیاز گواهینامههای صالحیت = )[∑(5𝐴/𝐶𝑖)] + (3A/D
 :Nسالهای عضویت رسمی در انجمن اتوماسیون و حداکثر 10سال؛ :Mتعداد عضویت در سایر انجمنها و تشکلهای مرتبط با اتوماسیون صنعتی و حداکثر  3عضویت؛ :Kسالهای استقرار سیستم مدیریت کیفیت به استناد گواهینامههای معتبر بینالمللی حداکثر تا 10سال؛ :Lتعداد گواهینامههای اخذ شده در زمینهی  ... ،HSE ،MIS ،PMحداکثر تا سه گواهینامهی معتبر؛ :A-امتیاز پایه و مبنای شاخص توان برنامهریزی و مدیریت ()A=10؛
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 :Ciپایه (رتبه) پیمانکاری اخذ شده در رشتههای مرتبط با اتوماسیون صنعتی (صنعت و معدن ،تأسیسات وتجهیزات ،برق و ارتباطات)؛
 :Dپایه (رتبه) مشاور اخذ شده در رشتهی اتوماسیون صنعتیپس از محاسبهی امتیاز این شاخص ،رتبهی سازمان متقاضی در شاخص توان برنامهریزی و مدیریت (مطابق جدول
شماره  9پیوست) تعیین میگردد.
 .8رتبه (پایه)
سازمانهای متقاضی براساس رتبه های کسب کرده در هر شاخص و شرایط الزم عنوان شده در زیر در پنج سطح
(یک الی پنج) و به شرح زیر رتبهبندی میشوند:
 )8-1رتبه (پایه) یک
رتبه (پایه) یک به سازمانی تعلق میگیرد که:
الف) در کلیهی شاخصها رتبه یک را احراز نماید و
ب) یک کار انجام شده با مبلغ حداقل 1000/10میلیارد ریال بعنوان تجربهی کاری و حداقل به میزان سقف مبلغ
پایه دو کار انجام شده ارایه نماید و
ج) به مدت حداقل سه سال عضو انجمن اتوماسیون بوده یا دارای پروانهی فنی مهندسی از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در رشتهی اتوماسیون صنعتی به مدت حداقل سه سال باشد و
.
 )8-2رتبه (پایه) دو
رتبه (پایه) دو به سازمانی تعلق میگیرد که:
الف) حداقل رتبه دو را در تمامی شاخصها احراز نماید و
ب) یک کار انجام شده با مبلغ حداقل 500 /8میلیارد ریال بعنوان تجربهی کاری و حداقل به میزان سقف مبلغ
پایهی سه کار انجام شده ارایه نماید و
ج) به مدت حداقل دو سال عضو انجمن اتوماسیون بوده یا دارای پروانهی فنی مهندسی از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در رشته اتوماسیون صنعتی به مدت حداقل دو سال باشد و
 )8-3رتبه (پایه) سه
رتبه (پایه) سه ،به سازمانی تعلق میگیرد که:
الف) حداقل رتبه سه را در کلیهی شاخصها احراز نماید و
ب) حداقل به میزان سقف مبلغ پایهی چهار کار انجام شده ارایه نماید و
ج) به مدت حداقل یک سال عضو انجمن اتوماسیون بوده یا دارای پروانهی فنی مهندسی از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در رشتهی اتوماسیون صنعتی به مدت حداقل یک سال باشد.
 )8-4رتبه (پایه) چهار
رتبه (پایه) چهار ،به سازمانی تعلق میگیرد که:
الف) حداقل رتبهی چهار را در کلیهی شاخصها احراز نماید و

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
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ب) حداقل به میزان سقف مبلغ پایهی پنج کار انجام شده ارایه نموده و
ج) به مدت حداقل یک سال عضو انجمن اتوماسیون بوده یا دارای پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در رشتهی اتوماسیون صنعتی به مدت حداقل یک سال باشد.
 )8-5رتبهی (پایه) پنج
رتبه (پایه) پنج به سازمانی تعلق میگیرد که:
الف) حداقل رتبهی پنج را در کلیهی شاخصها احراز نموده و
ب) عضو انجمن صنفی اتوماسیون بوده یا دارای جواز تأسیس واحد فنی مهندسی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در رشتهی اتوماسیون صنعتی باشد.
 .9حداکثر تعداد کار مجاز و سقف مبلغ مجاز
پس از بررسی صالحیت سازمان متقاضی و تعیین رتبهی نهایی ،تعداد کار مجاز و سقف مبلغ مجاز بر اساس رتبهی
کسب شده مطابق (جدول شماره  10پیوست) تعیین میشود.
 .10مدت اعتبار گواهینامه
مدت اعتبار گواهینامه  4سال می باشد که پس از اتمام مدت اعتبار ،شرکتها مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند.
تبصره :چنانچه شرکت پس از اعطای گواهینامه ،درخواست ارزیابی مجدد داشته باشد ،بایستی حداقل  6ماه از
ارزیابی قبلی سپری شده باشد.
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پیوست شماره 1

فـــرمهای  100تا 700
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پرسشنامهی یکپارچهساز

فرم شمارهی  - 100مشخصات یکپارچهساز
نام شرکت:
پایگاه اطالعرسانی:
شمارهی ثبت:

شمارهی تماس

تاریخ ارسال فرم

صفحه

........./......./......

 ............از ............

نمابر

پست الکترونیکی:
محل ثبت ( استان – شهر)

تاریخ ثبت

نوع ثبت:

........./......./......

تاریخ عضویت

نشانی شرکت:

........./......./......

رشتههای فعالیتهای مورد درخواست شرکت به ترتیب اولویت و اهمیت:
فعالیت

درصد

فعالیت

سیستمهای کنترل

 F&Gو سیستمهای اعالم حریق

مونیتورینگ و اسکادا و جمعآوری دادهها

کابلهای کنترل و ابزاردقیق

تلهمتری و قرائت از راه دور

سیستمهای مدیریت هوشمند ساختمان ،حفاظت ایمنی دیداری و شنیداری

ابزاردقیق ،سنسور ،ترانسمیتر و بردهای صنعتی

منابع تغذیه شامل شارژ،باتریAC/DC ،

رباتیک ،هوش مصنوعی و مکاترونیک

هیدرولیک و پنوماتیک

سیستمهای میترینگ

کنترل ماشین افزار و متعلقات CNC

تجهیزات اتاق کنترل :شامل سیمیک پانل ،صفحات نمایش گسترده ،ثباتها ،نشانگرها و کامپیوترهای صنعتی

سیستمهای سیگنالینگ و اینترالکینگ ریلی

سیستمهای تشخیص حرکت و شناسایی بارکد ،RFID ،سیستم هوشمند کنترل تردد و ترافیک

سایر

نام و نام خانوادگی
دارندگان
امضای مجاز

محل امضا

مهر شرکت

درصد
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پرسشنامهی یکپارچهساز

فرم شمارهی  - 200فهرست مدیران و کارکنان
نام شرکت:

تاریخ ارسال فرم

صفحه

........./......./......

 ............از ............

فهرست مدیران و کارکنان شرکت:

ردیف

تعداد

نام و نام خانوادگی

کدملی

شماره
شناسنامه

تاریخ
تولد

سمت

محل
صدور

درصد

سهام
مبلغ
(هزار ریال)

مدارک تحصیلی
مدرک

نام و نام
دارندگان

خانوادگی

امضای مجاز

محل امضا

مهر شرکت

رشته تحصیلی

تاریخ
اخذ

دانشگاه
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فرم شمارهی  - 300مشخصات مربوط به سوابق کاری مدیران و کارکنان
نام شرکت:

پرسشنامهی یکپارچهساز
شماره ردیف از فرم 200

نام و نام خانوادگی:

تاریخ ارسال فرم

صفحه

........./......./......

 ............از ............

سوابق کاری به ترتیب پس از اخذ اولین مدرك تحصیلی:
از تاریخ

تاتاریخ

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

دارندگان
امضای مجاز

سمت

نام شرکت /مؤسسه /دستگاه اجرایی

موضوع کار

نام و نام خانوادگی
محل امضا

مهر شرکت
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پرسشنامهی یکپارچهساز

فرم شمارهی  - 400اطالعات مربوط به پیمانهای یکپارچهساز
نام شرکت:

تاریخ ارسال فرم

صفحه

........./......./......

 ............از ............

فهرست پیمانهای یکپارچهساز ی را در جدول درج نمایید:

ردیف

مبلغ
نوع پیمان

موضوع پیمان

نام کارفرما
E

دارندگان

نام و نام خانوادگی

امضای مجاز

محل امضا

P

C

تاریخ پیمان

مبلغ اولیه

آخرین صورت وضعیت (کارکرد)

(میلیون ریال)
تاریخ تأیید

C
........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

........./......./......

مبلغ کارکرد
(میلیون ریال)

مهر شرکت

وضعیت
پیمان

پیمان
بعد از
اعمال
ضریب
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پرسشنامهی یکپارچهساز

فرم شمارهی  - 500اطالعات مربوط به پیمانهای یکپارچهساز
نوع و درصد از پیمان

موضوع پیمان:
مبلغ کل پیمان(میلیون ریال):
فهرست تجهیزات بخش ساخت و تأمین:

درصد

ضریب

طراحی و مهندسی

ساخت و تأمین

شماره ردیف از فرم :400

نصب و مونتاژ

راه اندازی و آموزش

)(E

)(P

)(C

)(C

%

%

%

%

شماره قرارداد:

صفحه  ............از ............

شامل

Control System

%100

PLC, DCS, RTU, ESD, CNC, IPC, SCADA, HMI, MODEM, RADIO, F&G PANNEL, BMS

Cable Accessories

%15

… Cable, Gland, Tray, JB,

Instrument

%80

Fitting, Bulk material,

Electro Mechanical Equipment

%0

Pumps, Motors, MCC, LV, MV, HV,

Drive

%60

… Servo Drive, Inverter ,

Power Supply

%10

UPS, AC/DC DC/DC convertor, Power supply used for control system

Other Equipment

%0

جمع

X

)(E

)(P

)(C

)(C

مبلغ هر بخش
ضریب یکپارچهسازی برای هر بخش

%100

X

X

%100

مبلغ پس از اعمال ضرایب
جمع پس از اعمال ضرایب
دارندگان

نام و نام خانوادگی

امضای مجاز

محل امضا

مهر شرکت
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پرسشنامهی یکپارچهساز

فرم شمارهی  - 600اطالعات مربوط به توان مالی
نام شرکت:

تاریخ ارسال فرم

صفحه

........./......./......

 ............از ............

فهرست توان مالی

درآمد مشمول مالیات در سه سال آخر مطابق اظهارنامه مالیاتی
عملکرد

(میلیارد ریال)

میزان سرمایه ثبتی پرداخت شده
میزان اعتبارات قابل پرداخت توسط

(میلیارد ریال)

بانکها (میلیارد ریال)

میزان تسهیالت قابل پرداخت توسط بانکها (میلیارد ریال)

نام و نام
دارندگان
امضای مجاز

خانوادگی
مهر شرکت

محل امضا
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فرم شمارهی  - 700اطالعات مربوط به امکانات ،تجهیزات ،دانش فنی و توان مدیریتی
نام شرکت:
امکانات و تجهیزات و دانش فنی

توان برنامهریزی و مدیریت

 -1مساحت بخش مهندسی ،اداری (متر مربع)

سالهای عضویت رسمی در انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

 -2مساحت کارگاه یکپارچهسازی سیستم اتوماسیون (مترمربع)

به استناد آخرین اظهارنامه مالیاتی (میلیون ریال)

بینالمللی

دارندگان امضای مجاز

امکانات و تجهیزات و دانش فنی
-1
-2
-3
توان برنامهریزی و مدیریت
-1
-2
-3
-4

........./......./......

 ............از ............

گواهینامههای اخذ شده در زمینهی  PM ،MIS ،HSEو ....
پایه (رتبه) گواهینامه پیمانکاری

صنعتی

 -3ارزش امکانات سختافزاری و نرمافزاری و دانش فنی شرکت

محل امضا

تاریخ ارسال فرم

صفحه

تعداد عضویت شرکت در سایر انجمنها و تشکلهای مرتبط با اتوماسیون
سالهای استقرار سیستم مدیریت کیفیت به استناد گواهینامههای معتبر

نام و نام خانوادگی

پرسشنامهی یکپارچهساز

پایه (رتبه) گواهینامه مشاور

مهر شرکت
توضیحات

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
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پیوست شماره 2

نحوهی تکمیل فـــرمهای  100تا 700
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دستورالعمل تکمیل فرم 100
در این فرم مشخصات عمومی شرکت پیمانکار مشخص میشود.
روش تکمیل هر قلم اطالعاتی:
نام شرکت :نام کامل شرکت مطابق با آخرین تغییرات ثبت شده (ممکن است کلماتی چون ساختمانی،مهندسی فنی
و ...در نام ثبتی شرکت وجود داشته باشدکه باید ذکر گردند).
شماره تماس :تلفن و نمابر دفتر مرکزی شرکت ذکر شود.
پایگاه اطالع رسانی و پست الکترونیکی :آدرسهای الکترونیکی مربوط ذکر گردند.
شماره ثبت :شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ذکر گردد.
محل ثبت :محل ثبت شرکت به تفکیک استان و شهر محل ثبت ذکر گردند.
تاریخ ثبت :تاریخ ثبت شرکت به روز،ماه و سال ذکر گردد.
نوع ثبت :نوع ثبت شرکت که میتواند تنها یکی از حاالت زیر باشد:
الف -تضامنی ب -نسبی

ج -مختلط غیر سهامی

د -مختلط سهامی

ه -با مسئولیت محدود و -سهامی عام

ز -سهامی خاص ح -تعاونی تولید
تاریخ عضویت :تاریخ عضویت شرکت در انجمن صنفی ذکر گردد.
نشانی فعلی شرکت :نشانی دفتر مرکزی شرکت در حال حاضر ذکر گردد.
سطح زیر بنای دفتر مرکزی :مطابق با سند ملک مساحت دفتر مرکزی ذکر گردد.
رشته(های) فعالیت مورد درخواست :در این قسمت رشته یا رشتههای اتوماسیون که شرکت آنها قصد دریافت گواهینامه
تشخیص صالحیت دارد ،مشخص گردد.

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

تاریخ تهیه :اسفند 94

آییننامه ارزیابی و صدور پروانه خدمات فنی و مهندسی در تخصص یکپارچهسازی سیستمهای اتوماسیون صنعتی

دستورالعمل تکمیل فرم 200
در این فرم فهرست مدیران و کارکنان خواسته شده است.مشخصات کامل افراد شرکت ،در این فرم آورده شده است.در
فرم  300فهرست سوابق کاری هر از افراد نامبرده در این فرم مرقوم میگردد .بدیهی است که به ازاء هر شخص که در
این فرم از وی نامبرده میشود ،فرم  300به صورت جداگانه تکمیل گردد.
روش تکمیل هر قلم اطالعاتی:
نام شرکت :نام کامل شرکت مطابق با آخرین تغییرات ثبت شده (ممکن است کلماتی چون ساختمانی ،مهندسی فنی
و  ...در نام ثبتی شرکت وجود داشته باشدکه باید ذکر گردند).
ردیف :ردیف
نام :نام شخص ذکر گردد.
کدملی :کد ملی شخص در صورت وجود ذکر گردد.
شماره شناسنامه :شماره شناسنامه ذکر گردد.
تاریخ تولد :به روز،ماه و سال مطابق شناسنامه ذکر گردد.
سمت :آخرین سمت شخص در شرکت که میتواند یکی از حاالت زیر باشد،
ج -کارکنان
الف -مدیر عامل ب -اعضاء هیأت مدیره
محل صدور :محل صدور شناسنامه به تفکیک شهر و استان مطابق شناسنامه ذکر گردد.
سهام( :در مورد این سه قلم چنانچه شخص در شرکت سهامدار نمیباشد،خانه های مربوط با عدد صفر پر شوند).
مبلغ سهام :مبلغ سهام هریک از افراد شرکت ذکر گردد.
تعداد سهام :تعداد سهام هریک از افراد شرکت ذکر گردد.
درصد سهام:درصد سهام هریک از افراد شرکت ذکر گردد.
مدارک تحصیلی:
مدرک تحصیلی :یکی از مدارک الف -فوق دیپلم ب -لیسانس ج -فوق لیسانس د -دکتری ذکر شود .چنانچه
که شخص تحصیالت کمتر از فوق دیپلم دارد،از ذکر آن خودداری کنید.
رشتهی تحصیلی :رشته تحصیلی اخذ شده ،مطابق با مدرک تحصیلی صادر شده ذکر گردد.
تاریخ اخذ :تاریخ اخذ مدرک مطابق با مدرک تحصیلی صادر شده ذکر گردد.
نام دانشگاه :نام دانشگاه یا موسسه آموزشی صادر کننده مدرک تحصیلی ذکر گردد
در آخر جمع درصد سهام کل افراد شرکت باید عدد  100را نشان دهد.

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
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دستورالعمل تکمیل فرم 300
در این فرم فهرست سوابق کاری مدیران و کارکنان شرکت خواسته شده است .به ازای هر شخصی که در این فرم از
وی نامبرده میشود ،باید یک ردیف در فرم  200پر شده باشد .درغیر این صورت در روند تشخیص صالحیت شرکت
این فرم نادیده گرفته خواهد شد.
روش تکمیل هر قلم اطالعاتی:
نام شرکت :نام کامل شرکت مطابق با آخرین تغییرات ثبت شده (ممکن است کلماتی چون ساختمانی ،مهندسی فنی
و  ...در نام ثبتی شرکت وجود داشته باشدکه باید ذکر گردند).
ردیف :ردیف
نام :نام شخص ذکر گردد.
نام خانوادگی :نام خانوادگی شخص ذکر گردد.
سوابق کار :سوابق کاری شخص به ترتیب تاریخ شروع پس از اخذ اولین مدرک تحصیلی
از تاریخ :تاریخ شروع کار ذکر گردد.
تا تاریخ  :تاریخ پایان کار ذکر گردد .چنانچه این سابقه کاری هنوز ادامه دارد ،این تاریخ را برابر با تاریخ ارسال فرم که
در ابتدای صفحه پر شد ،قرار دهید.
سمت :سمت شخص در محل کار ذکر گردد .یکی از سمتهای الف -مدیر عامل ب -اعضاء هیأت مدیره ج -کارکنان
انتخاب شود.
موضوع کار :موضوعی که شخص در آن کار میکرده است ،ذکر گردد.
نام شرکت /مؤسسه  /دستگاه اجرایی :محل کار شخص ذکر گردد.
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دستورالعمل تکمیل فرم 400
در این فرم فهرست پیمانهای انجام شده توسط شرکت میآی د.اگر در ازای هر پیمان هنوز صورت وضعیتی (کارکرد)
دریافت نشده است ولی تأیید شده است آن پیمان را نیز در این فهرست ذکر کنید.
روش تکمیل هر قلم اطالعاتی:
پیمانهای شرکت :در این قسمت فهرست پیمانهای یکپارچهسازی شرکت با ذکر اطالعاتی از هر کدام ذکر گردد.
نام شرکت :نام کامل شرکت مطابق با آخرین تغییرات ثبت شده (ممکن است کلماتی چون ساختمانی ،مهندسی فنی
و  ...در نام ثبتی شرکت وجود داشته باشدکه باید ذکر گردند).
ردیف :ردیف
موضوع پیمان :موضوع پیمان انجام شده ذکر گردد.
نوع پیمان :نوع پیمان که یکی از انواع الف-طراحی و مهندسی( )Eب -ساخت و تأمین( )Pج -نصب و مونتاژ( )Cد-
راه اندازی و آموزش( )Cو یا ترکیبی از آنها میباشد.
نام کارفرما :نام کارفرمای پیمان ذکر گردد.
تاریخ پیمان :تاریخ عقد پیمان با کارفرما مطابق با شرح خدمات پیمان ذکر گردد.
مبلغ اولیه :مبلغ پیمان مطابق با شرح خدمات قرارداد ذکر گردد.
تاریخ آخرین صورت وضعیت :تاریخ تأیید آخرین صورت وضعیت مطابق با مدارک ارائه شده ذکر گردد.
مبلغ کارکرد  :مبلغ کارکرد آخرین صورت وضعیت تأیید شده مطابق با مدارک ارائه شده ذکر گردد.
وضعیت پیمان:در این قسمت وضعیت پیمان مطابق با یکی از حاالت الف -گذشته ب -در دست اجرا ج -خاتمه داده
شده د -خلع ید شده ه -معلق ذکر گردد.
مبلغ پیمان بعد از اعمال ضریب :تکمیل این قسمت بر عهده یکپارچهساز نیست.
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دستورالعمل فرم 500
در این فرم اطالعات مربوط به پیمان های یکپارچه ساز درج می گردد .بدیهی است که به ازای هر پروژه یک نسخه
از فرم  500به صورت جداگانه تکمیل می شود.
روش تکمیل هر قلم اطالعاتی:
موضوع پیمان :در این بخش موضوع پیمان انجام شده ذکر می گردد.
مبلغ کل پیمان :در این بخش مبلغ کل پیمان درج می گردد.
نوع درصد از پیمان :در این بخش میزان بخش های طراحی و مهندسی  ،ساخت و تامین  ،نصب مونتاژ  ،و راه اندازی
و آموزش  ،به صورت درصدی از کل پیمان مشخص می گردد.
شماره ردیف فرم  :4:در این بخش شماره های ردیف درج شده در فرم  400برای هر پروژه ذکر می شود.
شماره قرارداد :در این بخش شماره های قرارداد مربوط به پیمان درج می گردد.
فهرست تجهیزات بخش ساخت و تامین:
درصد
ضریب
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دستورالعمل فرم 600
این فرم جهت بررسی وسنجش میزان توان مالی واعتباری شرکت متقاضی و به صورت زیر تکمیل می گردد.
درآمد مشمول مالیات درسه سال آخر
دراین قسمت درآمدمشمول مالیات درسه سال آخربه تفکیک ومطابق بااظهارنامه های مالیاتی ویابرگ تشخیص قطعی صادره
ازحوزه مالیاتی در سه سال آخربر حسب میلیاردریال درج می گردد.
میزان سرمایه ثبتی
دراین قسمت میزان سرمایه ثبتی پرداخت شده مطابق تقاضانامه ثبت یاافزایش سرمایه وآخرین تغییرات روزنامه رسمی
برحسب میلیارد ریال ذکر می شود.
میزان اعتبارات قابل ارائه
میزان اعتبارات قابل ارائه توسط بانک ها(ضمانتنامه پیش پرداخت وحسن انجام کاروتعهدات)بر حسب میلیاردریال دراین
قسمت ذکرمی شود.
میزان تسهیالت قابل پرداخت
دراین قسمت میزان تسهیالت قابل پرداخت توسط بانک ها براساس ارزش وثایق ملکی موجوددررهن بانک هابرحسب
میلیاردریال ذکر می گردد.
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دستورالعمل فرم 700
این فرم جهت بررسی وسنجش امکانات سخت اف زاری ونرم افزاری وهمچنین بررسی میزان توان مدیریت وبرنامه ریزی شرکت
متقاضی تکمیل می گردد.
مساحت زیربنای بخش اداری
دراین قسمت مساحت زیربنای بخش های مهندسی وبرنامه ریزی واداری مطابق سندمالکیت ویااجاره نامه رسمی برحسب
مترمربع ذکرمی شود.
مساحت زیربنای کارگاه
مساحت زیربنای کارگاه مونتاژتابلووپانل به مترمربع وبرابرسند مالکیت ویااجاره نامه رسمی درج می گردد.
ارزش دارائی های شرکت
ارزش کل دارائی هامطابق آخرین اظهارنامه مالیاتی وبرحسب میلیون ریال ذکر می شود.
سال های عضویت رسمی در انجمن شرکت های اتوماسیون صنعتی مطابق گواهی عضویت صادره از انجمن درقسمت مربوطه
ذکر می شود.
عضویت درسایرانجمن ها وتشکل ها
تعدادعضویت شرکت متقاضی درانجمن ها وتشکل های مرتبط با اتوماسیون صنعتی با استناد به گواهی های عضویت دراین
قسمت درج می گردد.
سنوات استقرار سیستم های مدیریت کیفیت به استناد گواهینامه های معتبراخذشده در قسمت مربوطه ذکر می شود.
تعداد گواهینامه های معتبر اخذ شده مربوط به استقرار سیستم های مدیریت کییفیت نظیر ""HSE" "MIS" "PMو....در
قسمت مشخص شده ذکر می شود.
پایه(رتبه)پیمانکاری شرکت در رشته های مرتبط با اتوماسیون صنعتی (صنعت ومعدن /تاسیسات وتجهیزات/برق
وارتباطات)درقسمت مربوطه ذکر می شود.
پایه(رتبه) مشاور اخذ شده دررشته اتوماسیون صنعتی درقسمت تعیین شده درج می گردد.
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پیوست شماره 3

جــداول
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جدول شماره  .1مدارک و مستندات موردنیاز جهت بررسی و تشخیص صالحیت یکپارچهسازان
توجه :الزم است سازمان متقاضی تقاضای کتبی خود را با تکمیل فرمهای اشاره شده در زیر و به ضمیمه
مدارک و مستندات مذکور در این جدول به انجمن صنفی ارسال نماید.
مدارک و مستندات

شاخص

فرمها

نیروی انسانی

 200و 300

تجربه کارهای

400 100

تأمین تجهیزات ،پروگرامینگو مونتاژ سیستم بوده و از طریق

انجام شده

500

مدارک ارایه شده قابل اثبات باشد) -مفاصا حساب بیمه یا گواهی

سوابق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان -کپی کارت ملی -کپی
آخرین مدرک تحصیلی -روزنامه رسمی و آخرین تغییرات -سوابق
کاری کارکنان
قراردادها و پیمانها در ده سال گذشته(قراردادهایی مورد بررسی
قرار میگیرند که حداقل شامل زیرفعالیتهای طراحیمهندسی،

حسن انجام کار صادره از سوی کارفرما -آخرین صورت وضعیت
قراردادهای در حال اجرا
برگ مالیت قطعی عملکرد سه سال آخر یا اظهارنامه مالیاتی-
توان مالی و
اعتباری

600

گواهی ضمانتنامه بانکی -گواهی تسهیالت قابل پرداخت بانکی-
آخرین تغییرات روزنامه رسمی که در آن به میزان سرمایه ثبتی
اشاره شده باشد.

امکانات و تجهیزات 700

توان برنامهریزی و
مدیریت

سند مالکیت/اجاره دفتر(اجاره نامه رسمی) -سند مالکیت/اجاره
کارگاه(اجاره نامه رسمی) -آخرین اظهارنامه مالیاتی
گواهی عضویت در انجمن اتوماسیون و عضویت در سایر انجمنها

700

و تشکلهای مرتبط(با توجه به مدت اعتبار گواهی) -گواهی های
مدیریت کیفیت -گواهی رتبه پیمانکاری -گواهی رتبه مشاور
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ردیف
5

فناوری اطالعات  – ITریاضی کاربردی

*

*

*

*

*

*

*

و کنترل پروژه

4

مهندسی کامپیوتر (سختافزار -نرمافزار)

*

*

*

*

*

*

*

تأمین تجهیزات و

3

ابزاردقیق

*

*

*

*

*

*

*

متعلقات سیستم

2

ارتباطات

*

*

*

*

*

*

*

سیستم کنترل

طراحی مهندسی /

تعیین مشخصات فنی

مدیریت  ،برنامه ریزی

پروگرامینگ و تست

نرم افزارهای سیستم

مونتاژ پانل و
کنترلمتعلقات

راه اندازی و آموزش

1

مهندسی برق (تمام گرایشها)

*

*

*

*

*

*

*

پشتیبانی مداوم و

رشته تحصیلی

(کاربرد در کامپیوتر)
6

مهندسی :پزشکی (بیوالکتریک)

+

+

+

+

+

+

+

7

فیزیک و ریاضی

+

+

+

+

+

+

+

8

مهندسی :مکانیک (باتمام گرایشها)

+

+

+

9

الکترو مکانیک

+

+

*

*

*

*

10

مهندسی عمومی

+

+

+

+

+

+

11

مهندسی علمی

+

+

+

+

+

+

12

مهندسی :شیمی (تمام گرایشها)

+

+

+

+

+

+

13

مهندسی :ایمنی و حفاظت

+

+

+

14

مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی

*

*

15

اقتصاد (برنامهریزی) و زبانهای خارجی

+

+

16

مهندسی صنایع (تمام گرایشها)

*

17

مدیریت پروژه

*

18

مهندسی ارزش

+

19

فلزکاری -جوشکاری برق

+

20

صنایع فلزی -تراشکاری

+

21

نقشه کشی

22

انرژی
زمینه ]*[

+

+
+
مرتبط ][+

غیرمرتبط ] [

ضمانت کارکرد

جدول شماره  .2رشته های تحصیلی زمینه مرتبط و غیر مرتبط
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جدول شماره  .3امتیازات مدارک تحصیلی
ردیف

مدرک تحصیلی

زمینه

مرتبط

1

فوق دیپلم

150

75

2

کارشناسی (لیسانس)

250

125

3

کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) 275

135

4

300

150

دکترا

جدول شماره  .4ضرایب تداوم فعالیت
ردیف

تداوم فعالیت در شرکت

ضریب تداوم

1

کمتر از  2سال

1

2

 2تا  5سال

1.25

3

 5تا  10سال

1.35

4

 10تا  15سال

1.60

5

بیشتر از  15سال

1.70

جدول شماره  .5رتبه در شاخص نیروی انسانی
رتبه (پایه) تشخیص
صالحیت

حداقل امتیاز نیروی انسانی جهت
احراز صالحیت در پایه مورد نظر

1

3000

2

1800

3

1200

4

750

5

375
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جدول شماره  .6رتبه در شاخص تجربه کارهای انجام شده

رتبه ( پایه) تشخیص
صالحیت

حداقل امتیاز تجربه کارهای
انجام شده جهت احراز
صالحیت در پایه مورد نظر
(بر حسب میلیارد ریال)

1

150

2

70

3

30

4

10

5

0

جدول شماره  .7رتبه در شاخص توان مالی و اعتباری
رتبه ( پایه) تشخیص
صالحیت

حداکثر تعداد کار
مجاز

1

10

2

8

3

7

4

5

5

2

جدول شماره  .8رتبه در شاخص امکانات و تجهیزات
رتبه ( پایه) تشخیص
صالحیت

حداکثر مبلغ کار
(سقف مبلغ مجاز)
برحسب میلیارد ریال

1

300

2

150

3

70

4

30

5

5
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جدول شماره  .9رتبه در شاخص توان برنامهریزی و مدیریت
رتبه ( پایه)
تشخیص
صالحیت

حداقل امتیاز توان مالی و
اعتباری جهت احراز صالحیت در
پایه مورد نظر
(برحسب میلیارد ریال)

1

100

2

50

3

20

4

10

5

0

جدول شماره  .10حداکثر تعداد کار و سقف مبلغ مجاز
رتبه (پایه)

حداکثر تعداد کار مجاز

سقف مبلغ مجاز (میلیارد ریال)

1

10

1000

2

8

500

3

7

250

4

5

120

5

2

10

