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 مقدمٍ

 دٍم هجحث چْبسم فلل 1-13ثٌذ اػتٌبد ثِ ، ػوٌبى اػتبى ػبختوبى هٌْذػي ًظبم ػبصهبى
 ًبظشاى" داسد هي هقشس كِ ػبختوبًْب ًبظشهٌْذػيي   تؼييي دس خلَف ػبختوبى هلي هقشسات
 تؼلين سا خَد دسخَاػت ثبيذ ػبختوبى اجشای ثش ًظبست ثخؾ دس اؿتغبل ثشایحقَقي  ٍ حقيقي
اجشايي  ًبهِ آييي  24هبدُ هفبد ٍفق اػتبى ػبصهبى ٍ ًوَدُ آى ًوبيٌذگي دفتش يب اػتبى ػبصهبى

 اص ًبؿي ػذالت ٍ ای حشفِ ؿئَى حفظ ٍ ًبظشاى ثِ ًظبست كبس هٌبػت اسجبع هٌظَس ثِ 33 هبدُ

 ثش اجشائي، ًبهِ آئيي 15 الي 11 هَاد دس هٌذسج حيتالف حذٍد سػبيت ضوي آًبى ثِ كبس اسجبع
 ".ًوَد خَاّذ اقذام ػبختوبى ّش ًبظشاى تؼييي ثِ ًؼجت فلل، دسايي هٌذسج16  هبدُ اػبع

 كبهل دقيق، اجشای ثشای سا خَد تَاى توبهي ٍ دادُ قشاس كبسخَد دػتَس دس سا ًظبست اسجبع ػبهبًِ
 اص اػتفبدُ ٍ هبِّ چٌذ سيضی ثشًبهِ يك ثب هٌظَس ايي ثِ. فتگش كبس ثِ خطيش اهش ايي ػبدالًِ ٍ

 اسجبع فشآيٌذ الگَسيتن ، هتؼذد جلؼبت ثشگضاسی ٍ ديگش ّبی اػتبى هتخلق، افشاد تجشثيبت
 .تْيِ ٍ اجشايي گشديذ ، ًظبست

 

 : افشار وزم ايه تُيٍ در َدف تزيه مُم

 .ّب پبيِ ٍ ّب سؿتِ كليِ ثشای ػبدالًِ كَست ثِ ًظبست اسجبع 1.

 توبهي تَاًذ هي لحظِ ّش دس كبسثش ؿخق كِ ای گًَِ ثِ افضاس ًشم ػولكشد ػبصی ؿفبف 2.

 .ًوبيذ هـبّذُ سا خبف پشٍطُ يك كبًذيذاّبی

 ؿشايط داسای كِ اػت افشادی كليِ ثشای ّب ػبيش پشٍطُ ثيي اص  پشٍطُ اختيبسی اًتخبة اهكبى 3.

 .دىثبؽ هي كبس اًجبم اٍليِ

 ثبػث هؼلوبً كِ ثبؿذ هي پيـشفتِ اهتيبصدّي ػيؼتن يك اػبع ثش هٌْذػبى، ثِ كبس اسجبع 4.

 .ؿذ خَاّذ هٌْذػبى تَػط تؼْذات ثْيٌِ اًجبم افضايؾ

 ٍ هـكالت ثشٍص احتوبل خبف، ّبی حبلت هطبلؼِ ٍ ّب ثيٌي پيؾ توبهي سغن ػلي كِايي ثِ ًظش
 هـبسكت، ّويبسی، هٌبى، ايضد اص اػتؼبًت ضوي، داؿت خَاّذ ٍجَد ًيض ًـذُ ثيٌي پيؾ هَاسد

 ػبصهبى ّبی دغذغِ اص يكي كِ خطيش اهش ايي تب خَاػتبسين، سا ػضيضاى ؿوب هؼبػذت ٍ فكشی ّن
 . ثشػذ هقلَد هٌضل ػش ثِ ثبؿذ هي كـَس كل دس ػبختوبى هٌْذػي ًظبم

 
 

 

 

 



 مُىدسی خدمات ساماوٍ در وظارت متقاضی افزاد شزايط

 ًظبهٌبهِ ٍ قبًَى دس تأكيذ هَسد اختلبكي ٍ ػوَهي ؿشايط داسای ثبيذ ًظبست كبس هتقبضي افشاد اػبػب
 . ثبؿٌذ هشكضی ؿَسای كبس اسجبع ػشاػشی

 : ػمًمی شزايط(الف

 اػتبى، ػبصهبى دس ػضَيت ثش ػالٍُ ػبختوبى، كٌتشل ٍ هٌْذػي ًظبم قبًَى 44 هبدُ هطبثق هتقبضي فشد
 حَصُ دس هؤثش حضَس ديگش ػجبست ثِ ثبؿذ؛ ؿذُ هحشص اػتبى هحذٍدُ دس ٍی غبلت اؿتغبل ٍ اقبهتثبيؼت  هي

 . اػت الضاهي ًظبست هحل

 ثش كِ ايي ضوي .دىثبؽ هؼتجش اؿتغبل پشٍاًِ داسای ثبيؼت هي هتقبضي حقَقي يب حقيقي اؿخبف كليِ -

 داسای ثبيؼت هي ًيض حقيقي اػضبی تك تك پشٍاًِ حقَقي اؿخبف ثشای دٍم، هجحث 9-3 ثٌذ اػبع
 .ثبؿذ اػتجبس

- ثش ػالٍُ  ػبختوبى، كٌتشل ٍ هٌْذػي ًظبم قبًَى اجشايي ًبهِ آييي 44 هبدُ هطبثق هتقبضي فشد 

 .ثبؿذ ؿذُ هحشص اػتبى هحذٍدُ دس ًيض ٍی غبلت اؿتغبل ٍ اقبهت ثبيؼت هي اػتبى، دسػبصهبى ػضَيت

- ثبؿذ ًبتَاًي ٍ حجش فبقذ ثبيذ دٍم هجحث 4-4-14 ثٌذ هطبثق هتقبضي فشد 

 هَاسد آصهبيـگبُ ، اجشا ثخؾ دس فؼبل اؿخبف دٍم هجحث 4-13  ٍ 2-3ثٌذّبی اػبع ثش هتقبضي فشد -

 . ًوبيٌذ كبسی ثِ آهبدُ اػالم ًظبست اسجبع ػيؼتن دس ّوضهبى تَاًٌذ ًوي هـبثِ
- ثبؿذ كبس اسجبع صهبى دس ثبالتش ٍ 3 دسجِ اًتظبهي هحكَهيت فبقذ ثبيذ هتقبضي فشد . 

- ثبؿذ ًوَدُ تكويل سا ّوكبسی توبيل اػالم فشم هتقبضي فشد. 

 اختصاصی شزايط(ب

- ثبؿذ پشٍطُ هـخلبت ثب هتٌبػت هتقبضي فشد )پبيِ ٍ سؿتِ( كالحيت حذٍد 

- ِآهبدگي ثبيذ ّؼتٌذ ػبختوبى ثش ًظبست خذهبت اًجبم هتقبضي كِ حقَقي يب حقيقي اؿخبف كلي 

 . ثپزيشًذ سا ًظبهٌبهِ ايي دس هٌذسج ًظبست اسجبع فشآيٌذ ثش حبكن قَاًيي ٍ ؿشيط ٍ ًوَدُ اػالم سا خَد

 ّوبى هبلك تَاًذ ًوي ٍجِ ّيچ ثِ ًظبست هتقبضي دٍم، هجحث چْبسم فلل اص  5-13ثٌذ اػبع ثش -

 . ثبؿذ پشٍطُ

 ثب هبلي ساثطِ ّيچگًَِ تَاًذ ًوي ًظبست هتقبضي فشد دٍم، هجحث اٍل فلل اص 5-5-2ثٌذ اػبع ثش -

 .گشدد پشٍطُ دس هٌبفؼي داسای كِ ًوبيذ ػول ًحَی ثِ يب ًوبيذ ايجبد هبلك

 فشد جبسی كبس تؼذاد ٍثبؿذ  هبًذُ  ثبقي هتقبضي ظشفيت اص پشٍطُ هتشاط اًذاصُ ثِ كبس اسجبع صهبى دس  -

 . ًشٍد فشاتشكبس  تؼذاد حذاكثش اص هتقبضي

 

 

 

 

 



 : کاوديداتًری ساماوٍ اس استفادٌ راَىمای

ٍاسيض  ٍ طشاحي اتوبم اص پغ ، كبًذيذاتَسی سٍؽ ثِ كبس تَصيغ كَست ثِ ًظبست اسجبع سٍؽ ايجبد ثِ تَجِ ثب

 13الی  12در ساػت  واظز تؼييه جُت پزيصٌ ، ثِ حؼبة ػبصهبى هبلكالضحوِ ًظبست تَػط  فيؾ حق

 داسای ًبظش ؿذُ تؼييي هذت اتوبم اص پغ ٍ گزفت خًاَد قزار کار تًسيغ سيستم َز ريس کاری در

 واظزان است السم . گشدد هي هؼشفي ًبظش ػٌَاى ثِ ؛ اًذ كشدُ آهبدگي اػالم كِ افشادی هيبى دس اٍل اٍلَيت

 . ًوبيٌذ ثشسػي سا خَد كبستبثل ، مشارکت اػالم ي کارَا رييت جُت ريساوٍ صًرت بٍ محتزم

 

 : اوجام مزاحل

ًـبًي طشيق اص اثتذا  https://portal.semceo.ir ؿَيذ هي خَد كبستبثل ٍاسد . 

ؿَيذ هي ػبهبًِ ثِ ، كبس تَصيغ هٌَی اص اػتفبدُ ثب . 

 

 

 ػلت ، هٌتخت ًبظش ، داٍطلت افشاد گضاسؽ ، داٍطلت ػبهبًِ ثِ ؿذُ اسجبع كبسّبی دس تَاًيذ هي قؼوت ايي دس
  . ًوبييذ هـبّذُ سا اٍلَيت ػذد ، پشٍطُ دس اًتخبة ػذم

 

 : دستزس در وًَایم

 

https://portal.semceo.ir/


 

 : تًسيغ اوتظار در کارَای-1

 اص ، اػت ًوبيؾ قبثل قؼوت ايي دس ، گشفت خَاّذ قشاس كبس تَصيغ ػبهبًِ دس ػبصهبى تَػط كِ كبسّبيي ليؼت

 هي ّوچٌيي . ًوبييذ هـبّذُ سا پشٍطُ هـخلبت تَاًيذ هي  هـبّذُ دكوِ ٍ ػوليبت هٌَی طشيق

 سا اػت ؿذُ هـخق سًگ ػجض كَست ثِ كِ خَد جبيگبُ ٍ ؿذُ داٍطلت افشاد  دكوِ طشيق اص تَاًيذ
 . ًوبييذ هـبّذُ

 ثبؿذ هي ًوبيؾ قبثل داٍطلجبى اٍلَيت ػذدًبم ٍ  : تزكش

 ػقف، تؼذاد هؼبحت، ػبختوبًي، گشٍُ ، پشٍطًُـبًي  : ؿبهل فشايٌذ اطالػبت تَاًيذ هي پشٍطُ اًتخبة پغ

 . گشدد هـبّذُ سا ... پشٍطُ، ٍيظُ ؿشايط ؿْشداسی، هٌطقِ اػكلت، ًَع صيشصهيي، طجقبت تؼذاد

 گزدد درج تًضيحاتی ساسمان تًسط ، اٌ پزيصٌ بزای است ممکه پزيصٌ شزايط بٍ تًجٍ با: تذکز

 . است بزخًردار سشايی بٍ اَميت اس آن بٍ تًجٍ لذا

 كبسّبی تؼذاد( .ؿًَذ داٍطلت ًظبست ّبی يٌذآفش دس دلخَاُ تؼذاد ثِ ٍ سٍصاًِ كَست ثِ تَاًٌذ هي هٌْذػبى

 ػبهبًِ ثِ ؿذُ اسػبل ًظبست فشايٌذ ّوِ ثشای حبضش حبل اػتبى دس هذيشُ ّيأت هلَثِ ثب اًتخبة قبثل

 (.ثبؿذ هي

 اٍلَيت ػذد حؼت ثش "كبس هتقبضي افشاد " قؼوت دس سا داٍطلجي كف تَاًٌذ هي پشٍطُ دس داٍطلت هٌْذػبى
 .ًوبيٌذ هـبّذُ

 اص پغ . گشفت خَاّذ قشاس ليؼت دس كبس داٍطلت ػٌَاى ثِ ، پشٍطُ ؿشايط ٍ قَاًيي قجَل ٍ هطبلؼِ ثبهٌْذع 

 اسػبل صهبى اص ػبػت 24 حبضش حبل دس كِ هذيشُ ّيأت هلَة صهبًي ثبصُ ثشاػبع ، ؿذُ تؼييي هْلت اتوبم
 .گشدد هي اسجبع ثبؿذ، هي اٍلَيت ثبالتشيي داسای داٍطلت ثِ پشٍطُ ، ثبؿذ هي كبس تَصيغ ػبهبًِ ثِ ًظبست فشايٌذ

 . ثبؿذ هي ًوبيؾ قبثل ، پشٍطُ داٍطلت هٌْذػبى ّوِ كبستبثل دس هٌتخت ًبظشاى اػبهي ٍ ًظبست اسجبع گضاسؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ػبهبًِ دس دٍم ثبس ثشای ثبؿذ، ًذاؿتِ داٍطلجي ّيچ ، داٍطلجي اٍل هْلت اتوبم اص پغ ای پشٍطُ كِ كَستي دس

 ثبس ثشای ، داٍطلت ٍجَد ػذم كَست دس ٍ ػبػت قشاس خَاّذ گشفت 24ثِ هذت  گشفت خَاّذ قشاس كبس تَصيغ
 دسػبػت  24ثِ هذت  اؿتغبل پشٍاًِ ظشفيت دس آى هتشاط احتؼبة ثب تٌْب ٍ هحبػجِ تؼذاد كبس ثذٍى ػَم

 ٍ كبس تؼذاد هحبػجِ ثذٍى ؿشايط ثب پشٍطُ ايي ، هزكَس داٍطلت ثب ؿشايط ًجَد كَست دس . گيشد هي قشاس ػبهبًِ

 تشيي پبييي ّب، داسای كبسكشد كن، كبسداى 3ثِ هٌْذػبى پبيِ  اؿتغبل، ظشفيت دس آى هتشاط ثب احتؼبة تٌْب
 . ثبؿٌذ ٍ آًْب هلضم ثِ پزيشؽ كبس هي ؿذ خَاّذ دادُ پشٍطُ آى كالحيت داسای هٌْذػيي اٍلَيت
 . گزدد می ،تًسيغ ساماوٍ بٍ ارسال سمان اساس بز َا پزيصٌ : مُم تذکز

 اسػبل 10:22 ػبػت 1/3/1401 تبسيخ دس 2 پشٍطُ ٍ 10:20 ػبػت 1/3/1401 تبسيخ دس 1 پشٍطُ هثبل طَس ثِ
 هـخق ،دس ػبهبًِ اسػبل ؿذُ  2 پشٍطُ صٍدتش اص ايٌكِ دليل ثِ 1 پشٍطُ ًبظش ، هْلت اتوبم اص پغ . اػت ؿذُ

ثِ ايي هؼٌي كِ اگش هٌْذػي داسای ػذد الَيت اٍل ثَدُ ٍ دس ّش دٍ پشٍطُ خَد سا . 2پشٍطُ ػپغ ؿَد هي

گشدد دس آى پشٍطُ ثؼٌَاى ًبظش هؼشفي ؿذُ ٍ دس  كبًذيذ ًوبيذ ثذليل ايٌكِ ايتذا پشٍطُ اٍل تؼييي ًبظش هي

 .يش ػذد الَيت خَد دس جبيگبُ اثتذای كف ًخَاّذ ثَدپشٍطُ دٍم ثذليل تغي

 

 ثش هجذداً كبس ، ثشای اٍ ضمه اػمال جزيمٍ ريالی ،ًبظش تؼييي ٍ هْلت اتوبم اص پغ ًبظش اًلشاف كَست دس
 . ؿَد هي تكشاس اًهجذد ًبظش اًتخبة فشآيٌذ ٍ گيشد هي قشاس كبستبثل سٍی

 :ميشان جزيمٍ

 دسكذ سيبل ّوبى پشٍطُ 100:  ثشای ػبختوبى ّبی گشٍُ الف

 دسكذ سيبل ّوبى پشٍطُ 60:  ثشای ػبختوبى ّبی گشٍُ ة

 دسكذ سيبل ّوبى پشٍطُ 20:  ثشای ػبختوبى ّبی گشٍُ ج ٍ د

 

ّب  ثشای اهضبء ًقـِ ريس کاری 3حداکثز ظزف دس كَستيكِ پغ اص اتوبم هْلت ٍ تؼييي ًبظش، ًبظش هٌتخت 

صلِ اًلشاف ًبظش هحؼَة ؿذُ ٍ ضوي اػوبل جشاين سيبلي هلَة، پشٍطُ ٍ هذاسک فٌي هشاجؼِ ًٌوبيذ، ثِ هي

 . ؿَد هي تكشاس اًهجذد ًبظش اًتخبة فشآيٌذ ٍ گيشد هجذداً سٍی كبستبثل قشاس هي

 

 : ام کزدٌ تمايل اػالم کٍ ارَايیک-2

 اهكبى. ؿَد هي دادُ ًوبيؾ قؼوت ايي دس ، اػت ًوَدُ آهبدگي اػالم آى دس داٍطلت كِ كبسّبيي ليؼت

 آى دس كِ قجل ّبی ُپشٍط ٍضؼيت هـبّذُ هٌتخت، ًبظش ٍ داٍطلت افشاد گضاسؽ هـبّذُ ،  كبس هـبّذُ
 . ثبؿذ هي هْيب ، اػت ؿذُ داٍطلت

 



 : ارجاع ايلًيت گشارش-3

 سا پبيِ ٍ سؿتِ ّن هٌْذػبى ػبيش ٍ خَد اٍلَيت ػذد تَاًيذ هي ؿذُ خَاػتِ هَاسد تكويل ثب قؼوت دسايي
 . ًوبييذ هـبّذُ

 

 ( :در دست اقدام )  اػالم آمادگی خًدکار -4

ثِ كَست  گشدد، هيتَاًيذ كِ تَػط خَد هٌْذع تكويل هي كَست ٍجَد كبسّبيي ثب تٌظيوبت ريلدس 

 .يذاػالم آهبدگي كيّبی هذًظش  ثشای پشٍطُخَدكبس 

 

 
 


