
  

...............ترم شرکت نماینده مح ..............  

 

 

 

   باسالم؛

مشاوره و اخذ گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری شرکت های خدماتی ) شما با مجموعه مشاوره و اطالع رسانی ایران گواه جهت  

مجوز اداره کار، یا صالحیت اداره کار ( تماس گرفته اید. مدارک الزمه جهت اخذ گواهینامه همینطور روند پیگیری تشکیل  

کامل توضیح داده شده. بنابراین با مطالعه دقیق نامه می توانید اقدامات الزم جهت اخذ گواهینامه پیگیری  پرونده در این فرم  

 نمایید. 

گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان ها صادر می گردد، لذا متقاضیان می بایست از استانی که  (  1نکته مهم  

 د اقدام نمایند.اساسنامه شرکت خود را ثبت کرده ان

گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری به شرکت های پیمانکاری در حوزه خدماتی تعلق می گیرد، لذا تمامی شرکت ها  (  2نکته مهم  

نمی توانند گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری اخذ نمایند. زمینه فعالیت شرکت هایی که می توانند گواهینامه تایید صالحیت  

 خذ نمایند به شرح ذیل می باشد: پیمانکاری ا

 فضای سبز -4خدمات عمومی و نگهبانی  – 3تعمیرونگهداری و تجهیزات و وسایل اداری  -2امور آشپزخانه ورستوران 

 حمل ونقل  -7چاپ و تکثیر  -6تاسیسات  -5

می گردد در صورت انعقاد  گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری اعتباری سه ساله داشته و پیمانکار موظف ( 3نکته مهم 

 قرارداد رسمی با کارفرما ، قرارداد خود را در واحد بایگانی اداره کار ثبت نموده و رونوشت قرارداد تهیه نماید.

چنانچه پیمانکار به هر دلیلی بعد از اخذ گواهینامه تایید صالحیت اقدام نکند جهت ثبت قرارداد در اداره کار : 1تبصره 

 هینامه اخذ شده قابلیت تمدید نداشته و اداره کار می تواند شرکت متخلف را تعلیق نماید.برای سال بعد گوا

مدیر عامل شرکت پیمانکار موظف شده   1399بر اساس تبصره وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اواخر سال  (4نکته 

نیک در سایت اداره کار بارگزاری شود، ابتدا ، در سامانه اداره کار احراض هویت کرده و روند پرونده به صورت الکترو

 سپس پرونده فیزیکی جهت پیگیری امور و ارسال به اداره کار استان به دفاتر انجمن معرفی شده ارجاء داده شود.

 

 



  

 

حال اینکه شرکت های پیمانکاری جهت اخذ گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری شرکت های خدماتی یا تمدید گواهینامه  

 کی نیاز دارند.به چه مدار 

 با ما همراه شوید........

 

 

 

 صبر کنید ، شما می توانید به راحتی مسیر خود را جهت گرفتن گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری تسهیل کنید.

 مجموعه ایران گواه برای شما یک پیشنهاد شگفت انگیز دارد

متقاضی محترم در صورت دریافت گواهینامه های  ایزو برای حضور در مناقصه ، مشاوره و کلیه روند دریافت گواهینامه تایید  

  صالحیت پیمانکاری توسط مجموعه ایران گواه برای شما  انجام می شود .  

 

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صالحیت اداره کار 

 

انجمن صنفی   .1 پشتیبانی و فنی و مهندسی    شرکتهای خدماتیعضویت در  :  و  نیاز جهت عضویت   آگهی  -1)مدارک مورد 

 مدرک  -4  (اصل  برابر  کپی)  تغییرات  آگهی  -3  (اصل  برابر  کپی)  رسمی   روزنامه   و  اساسنامه-2  (اصل  برابر  کپی)  تاسیس

  عامل   مدیر  3*4   عکس  قطعه  2  و  ملی  کارت  و   شناسنامه  -5  ( اصل   برابر  کپی)  مدیره  هیات  رئیس  و  عامل  مدیر  تحصیلی

 عضویت(  خواست در نامه-7 (اصل برابر کپی) ملکی سند یا نامه  اجاره -6 (اصل برابر کپی)

 اساسنامه و روزنامه رسمی تاسیس و آگهی تاسیس و شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت  .2

 تغییرات آدرس، هیئت مدیره یا موضوع وسرمایه و بازرسی در صورت وجود  روزنامه های رسمی .3

 یره مدیر عامل وتمام اعضای هیئت مدو آدرس و تلفن و کد پستی  3*4عکس شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی و .4

خواست   .5 در  ماه  آخرین  به  منتهی   ( پیمانها  و  مرکزی  دفتر  بیمه  واریزی  فیش  و  پرداختی  برگه  و  پرسنل  بیمه  لیست 

 تاییدصالحیت شرکتهای خدماتی اداره کار( 

 اجاره نامه یا سند مالکیت )در صورت اجاره ای بودن ملک ، اجاره نامه باید دارای کد رهگیری باشد.(  .6

 رمرکزی و پیمانها ) طبق فرمت درخواستی اداره کار ( لیست حقوق پرسنل دفت .7

 لیست تجهیزات دفتر مرکزی به همراه فاکتورهای خرید آنها .8



  

طرح طبقه بندی مشاغل بهمراه تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار برای تمام پرسنل حتی یک نفر )  .9

 بابت پرسنل دفتر مرکزی و پیمان(

 ملی ومدرک تحصیلی و آدرس و تلفن و کد پستی تمام کارکنان لیست بیمه دفتر مرکزیتصویر شناسنامه و کارت  .10

 در صورت وجود  تصویر گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری  .11

 سال قبل و برگه قطعیت مالیاتی آنها  4اظهارنامه مالیاتی  .12

 صالحیت اداره کار قبلی )در صورت وجود( .13

 حساب بیمه   فقط یک نمونه و در صورت اتمام پروژه مفاصا سال اخیربرای هرسال  4قراردادهای  .14

 تصویر گواهینامه آموزشی کارفرمایی  .15

ساعته کارفرمایی ندارد مجموعه ایران گواه می تواند در کمترین    20در صورتیکه که کرفرما گواهینامه دوره  :  2تبصره

 کارفرمایی.ساعته  20زمان ممکن اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه دوره 

 مهندسی و فنی و پشتیبانی و خدماتی شرکتهای  صنفی انجمن از گواهینامه درخواست نامه .16

 هزینه عضویت در انجمن بر عهده پیمانکار می باشد. .17

 هزینه تشکیل پرونده و بازرسی بر عهده پیمانکاری می باشد.  .18

برگزاری دوره های آموزشی کارفرمایی الزامی بوده و به هیچ وجه غیر قابل اغماض نیست.  دراین دوره باید    (5نکته مهم  

 یک نفر  که مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره می باشد میباست شرکت کند و حتما تحصیالتشان بایددیپلم و یا باالتر باشد.

 

روژه همچنین  اخذ گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری )  در صورت تمایل جهت انجام موضوع مشاوره ، مدیریت پ

 می باشد. تومان   هشت میلیونمجوز اداره کار (  توسط این مرکز انجام پذیرد کارمزد مرکز  

این هزینه غیر از هزینه های مستقیم و آموزش می باشد. کلیه هزینه های مستقیم شامل ثبت نام ، تشکیل پرونده ،  

 . عضویت و تمدید بر عهده متقاضی می باشدآموزش،  

 

 از مجموعه ایران گواه با تضمین گواهینامه درخواستی خود را بخرید

 بزرگترین مرجع ثبت و صدور انواع گواهینامه بین المللی-مرکز مشاوره و اطالع رسانی ایران گواه

 خانم کوچکی –واحد پشتیبانی 

 


