
   

 رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

 

  تقسای   پیمزنکزر و اشازور  گروه  دو به را  هز شارتت(  فعلی اساازنداری  عمرا   و  فنی  اعزونت) سازب   ریزی  برنزاه  و  ادیریت سازماز 

  بازتتری    ۱  و تری   پازیی   ۵  واقع در  تاه  نمازیاد  ای  تعریف  ۱  و  ۲  و ۳  و  ۴  و  ۵ رتباه  پیمازنکازری  هازی  شااارتات برای  و  نموده  بنادی

. اسات  رتبه  بزتترب   ۱ و تری   پزیی  ۳ ته  نمزید  ای تعریف ۱  و ۲  و ۳  رتبه  اشازور  هزی شارتت برای و شاود  ای احساو   رتبه

  ولی  اسات شارتت یک  ادیره هیئت  در حزضار  اهندسای و  فنی نیروی  تعداد اصا   االک  پیمزنکزر  هزی شارتت  بندی  رتبه برای

 ارمیزبی اورد نیز  هز شارتت  آ   افزاری  نرم و  فنی  ااکزنزت  اهندسای  و  فنی نیروی بر  عالوه اشازور  هزی شارتت  بندی  رتبه برای

  توسا   اخیر  ساز  ۱۵ در  شاده انجزم  هزی  پروژه  ریزلی ابلغ  پیمزنکزری  هزی شارتت در ۱ به  ۵  ام رتبه ارتقزء برای. گیرد  ای قرار

 اظهزرنزاه  و  تند  تسا  را نظر اورد ااایزم شارتت ته  صاورتی  در و  گردد  ای ارمیزبی شارتت اهندسای  و  فنی نیروی و شارتت

 شارتت خصاو  در.    دهد ارتقزء  بزتتر  هزی رتبه به ۵ ام را  خود رتبه تواند  ای صاورت  آ   در  بزشاد داشااه را شارای  واجد  ازلیزتی

  اهندساای    و  فنی نیروی  اخیر  سااز   ۱۵ در  شااده انجزم  هزی  پروژه  ریزلی ابلغ ۱  پزیه  به ۳  پزیه ام ارتقزء  برای نیز  اشاازور  هزی

 اخذ جهت تمم  ادارک و شارای  و  ماز   سازیت ای   دیگر صاححزت در. اسات  االک  افزاری نرم  و  فنی  ااکزنزت  ازلیزتی  اظهزرنزاه

 .است  شده قید اجزا طور به  گروه  دو هر ام  بزتتر هزی رتبه  و  اشزور ۳ و  پیمزنکزری ۵ رتبه

 پیمانکاری  5  رتبه  اخذ جهت  الزم  مدارک

 شرتت  ثبای  ادارک شده  اص  برابر تپی .1

 تغییرات و  تزسیس – رسمی نزاه روم  –  اظهزرنزاه –  اسزسنزاه:   شزا  خز   سهزای شرتت ثبای ادارک .2

 تغییرات  و رسمی تزسیس  رومنزاه نزاه  شرتت تقزضزنزاه اسزسنزاه :  شزا   احدود اسئولیت  بز شرتت ثبای ادارک .3

 شرتت رسمی رومنزاه طب  شرتت ارتزی دفار ام رسمی نزاه  اجزره یز ازلکیت سند اص  ارایه .4

 آنهز  الی  تزرت تپی  و  ادیره هیئت اعضزی  و سهزادارا  تلیه  شنزسنزاه تپی .5

 شرتت  آور ااایزم اعضزی تحصیلی ادارک شده  اص  برابر تپی .6

 .فرمایند تهیه را  زیر  مدارک باید کنند  می ارائه کاری  سوابق که مهندسینی یا و مهندس

 اند  نموده پرداخت برایشز  بیمه ته شرتاهزیی نزم و خزتمه و شروع تزریخ ذتر بز بیمه سواب  اساعالم نزاه .1

  تواهی  در ته شرتاهزیی یز و شرتت طرف ام خزتمه و  شروع تزریخ ذتر بز خواست در اورد رشاه بز  ارتب  تزر گواهی .2

 . شدند  اعالم بیمه

 نخسه ۳ در شرتت رسمی سربرگ .3

 سهزم تغییر به اربوط صورتجلسه آخری  تپی .4

 بزشد  لیسزنس بزید شرتت ادیرعزا    تحصیلی ادرک: ۱تذتر

 بزشند  لیسزنس تحصیلی  ادرک دارای بزید ادیره هیئت  اعضزی دوسوم:۲تذتر

 ۳فرم شمزره  

 رتبه بندی شرتت هزی پیمزنکزری 



  سزبقه تمزم سز  سه حداق   بز درخواسای رتبه به نسبت ماینه تحصیلی رشاه دارای بزید ادیره  هیئت اعضزی ام یکی :۳تذتر

  شرتاهز) اوصوف فعزلیت اح  ام اشاغز  گواهی  و  اجامزعی تزای  بیمه گواهی بهمراه  بزشد  تخصص یز رشاه همز  در اشاغز 

 (اذتور اوارد  رعزیت شرط به بزشند داشاه را پزیه  دو در رتبه دریزفت درخواست همزاز  بطور ایاوانند

 الزاایست  ااقزضی شرتاهزی  برای تداقاصزدی داشا : ۴تذتر

 پیمانکاری  4 الی  1 رتبه اخذ جهت الزم عمومی مدارک

 شرتت  ثبای  ادارک شده  اص  برابر تپی .1

 تغییرات و  تزسیس – رسمی نزاه روم  –  اظهزرنزاه –  اسزسنزاه:   شزا  خز   سهزای شرتت ثبای ادارک .2

  و تزسیس  -  رسمی رومنزاه – نزاه شرتت – تقزضزنزاه – اسزسنزاه:  شزا   احدود اسئولیت  بز شرتت ثبای ادارک .3

 تغییرات 

 آنهز  الی  تزرت تپی  و  ادیره هیئت اعضزی  و سهزادارا  تلیه  شنزسنزاه تپی .4

 شرتت  آور ااایزم اعضزی تحصیلی ادارک شده  اص  برابر تپی .5

 

 .فرمایند تهیه را  زیر  مدارک باید کنند  می ارائه کاری  سوابق که مهندسینی یا و مهندس

 اند  نموده پرداخت برایشز  بیمه ته شرتاهزیی نزم و خزتمه و شروع تزریخ ذتر بز بیمه سواب  اساعالم نزاه .1

  تواهی  در ته شرتاهزیی یز و شرتت طرف ام خزتمه و  شروع تزریخ ذتر بز خواست در اورد رشاه بز  ارتب  تزر گواهی .2

 . شدند  اعالم بیمه

 نخسه ۳ در شرتت رسمی سربرگ .3

 سهزم تغییر به اربوط صورتجلسه آخری  تپی .4

 (  اوافقانزاه) شرتت پیمزنهزی تلیه تصزویر .5

  اقزم بزتتری  تزیید به) اجرایی دساگزههزی توس   تزرترد تزییدیه  اص  یز  و شده  تزیید وضعیت صورت آخری  تصزویر .6

 شده  تمزم تزرهزی  برای بیمه حسز  احزصز  و  تمزم نیمه  تزرهزی برای(  تزرفراز 

  ازلیزتی امیز سر اهر و  تزیید  به  ته پرونده تشکی  ام قب   ازلی سز  آخری  به اربوط شرتت ازلیزتی  نزاه اظهزر .7

 بزشد  رسیده اربوط

 .  بزشند   لیسزنس تحصیلی ادرک  دارای بزیست ای   ادیره هیزت  اعضزی سوم دو و عزا   ادیر .8

 

 

 

 
 شرکت جهاد نصر کرمانشاه امور مجامع و سهام  


