
 

 آیین نامه اجرایی  

 تعیین صالحیت پیمانکاران ساخت غرف خودساز 

 ویرایش : دوم 

 98تابستان  

 

 4 از 1 صفحه

 

 هدف و کاربرد:  1ماده 

 استان فارس در ساخت غرف خودساز .  یالملل  نیب  یشگاهها یشرکت نمااجرایی    یو دستور العملها   رانیساختمان ا  یکامل مقررات مل  تیرعا : هدف 

جهت صدور    نیآنان و همچن بندی  ساخت غرف خودساز و رتبه مانکارانیپ  تیصالح نییتع یروش و مراحل چگونگ نیینامه به منظور تع نییآ  نی: ا کاربرد

 استان فارس کاربرد دارد.   یالملل  نیب  یشگاههاینما  یغرف خودساز در محل دائم  ی غرفه ساز  تیمجوز جهت انجام فعال

 تعاریف :  2ماده 

 فارس  یالملل  نیب  یشگاهها ی: شرکت نما  شرکت (1

 استان فارس   یالملل  نیب   یشگاهها ینما  تیدر محل سا  یداخل  یشگاهها ی: برگزار کننده نما  یمجر (2

 . ابدی  یحضور م  یداخل  یشگاهها یکه در نما   ی: شرکت  مشارکت کننده (3

شود که توسط مشارکت کنندگان در هر    یباشد اطالق م  یقانون  یها   تیصالح  یکه دارا  یحقوق  ی: به شرکتها  ساخت غرف خودساز  مانکاران یپ (4

 گردند.   ید انتخاب  مجهت ساخت و ساز غرف خو  شگاهینما

 A  رتبه  یساخت دارا مانکاریپ (5

 . یشگاهی با اساسنامه مرتبط با موضوع ساخت غرف نما  یحقوق  تیدارا بودن شخص ❖

 دائم.   یروینفر ن  10کارکنان با حداقل    مهیب  ستیدارا بودن ل ❖

 مستمر.   تیسال فعال  8حداقل    یدارا بودن سوابق قرارداد  ❖

غرفه ساخته شده آن شرکت    کیمترمربع بوده و مساحت    8000باالتر از    ایحداقل برابر    ستیبا  یشرکت ممجموع غرف ساخته شده توسط آن  ❖

 متر مربع باشد.   400باالتر از    ایبرابر  

  ست یدر ل  یداخل  ونی دکوراس  سانسیل  ایو    یطراح صنعت  ای  یمعمار  ایعمران    یمهندس  یلیمدرک تحص  یپرسنل دارا   کنفریدارا بودن حداقل   ❖

 سال سابقه کار مرتبط(.  5. )حداقل  یقانون  کسالهیارائه قرارداد    ایکارکنان    مهیب

وزارت کار در   دییمورد تا  یاز آموزشگاهها  یو حرفه ا  یفن  یها  نامهیگواه  ا یبرق    پلم یمدرک د  یبرق دارا  نینفر تکنس  کیدارا بودن حداقل   ❖

 سال سابقه کار مرتبط(.   5)حداقل    یقانون  کسالهیارائه قرارداد    ایکارکنان    مهیب  ستیل

 متر مربع.   700جمعا به مساحت حداقل    زاتیآالت مربوطه و انبار تجه  نی دارا بودن کارگاه ساخت با ماش ❖

 Bرتبه    یساخت دارا مانکاریپ (6

 . یشگاهی با اساسنامه مرتبط با موضوع ساخت غرف نما  یحقوق  تیدارا بودن شخص ❖

 دائم.   یروینفر ن  8ل  کارکنان با حداق  مهیب  ستیدارا بودن ل ❖

 مستمر.   تیسال فعال  5حداقل    یدارا بودن سوابق قراراداد ❖

  ا یغرفه ساخته شده آن برابر  کیمترمربع بوده و مساحت  5000باالتر از  ایحداقل برابر  ستیبا یمجموع غرفه ساخته شده توسط آن شرکت م ❖

 متر مربع باشد.   300باالتر از  

  ستیدر ل  یداخل  ونیدکوراس  سانسیل  ایو    یطراح صنعت  ای  یمعمار   ای عمران    یمهندس  یلیمدرک تحص  ینفر پرسنل دارا   کیدارا بودن حداقل   ❖

 سال سابقه کار مربط(.  3)حداقل    یقانون  کسالهیارائه قرارداد    ایکارکنان    مهیب

وزارت کار در    دییمورد تا  های¬از آموزشگاه   یو حرفه ا   یفن  یها  نامهیگواه  ایبرق    پلمیمدرک د  یبرق دارا   نینفر تکنس  کیدارا بودن حداقل   ❖

 سال سابقه کار مرتبط(.   3)حداقل    یقانون  کسالهیارائه قرارداد    ایکارکنان    مهیب  ستیل

 متر مربع.   400جمعا به مساحت حداقل    زاتیآالت مربوطه و انبار تجه  نی بودن کارگاه ساخت با ماش  دارا ❖
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 Cرتبه    یساخت دارا مانکاریپ (7

 . یشگاهی با اساسنامه مرتبط با موضوع ساخت غرف نما  یحقوق  تیدارا بودن شخص ❖

 دائم .   یروینفر ن  4کارکنان با حداقل    مهیب  ستیبودن ل  دارا ❖

 مستمر.   تیسال فعال  3حداقل    یبودن سوابق قرارداد   دارا ❖

برابر    ستیبا  یغرف ساخته شده توسط آن شرکت م  مجموع ❖ از    ایحداقل  غرفه ساخته شده آن    کیمتر مربع بوده و مساحت    2000باالتر 

 مترمربع باشد.   150باالتر از    ایشرکت برابر  

  ستیدر ل  یداخل  نویدکوراس  سانسیل  ایو    یطراح صنعت  ای  یمعمار   ای عمران    یمهندس  یلیمدرک تحص  ینفر پرسنل دارا   کیبودن حداقل    دارا ❖

 سال سابقه کار مرتبط(.  2) حداقل    یقانون  کسالهیارائه قرارداد    ایکارکنان    مهیب

وزارت کار در    دیمورد تائ  های¬از آموزشگاه   یو حرفه ا   یفن  یها  نامهیگواه  ایبرق    پلمیمدرک د  یبرق دارا   نینفر تکنس  کیبودن حداقل    دارا ❖

 سال سابقه کار مرتبط(.  2) حداقل    یقانون  کسالهیارائه قرارداد    ایکارکنان    مهیب  ستیل

 مترمربع.   150جمعا به مساحت حداقل    زاتیآالت مربوطه و انبار تجه  نی بودن کارگاه ساخت با ماش  دارا ❖

 Dرتبه   یساخت دارا مانکاریپ (8

 . یشگاهی با اساسنامه مرتبط با موضوع ساخت غرف نما  یحقوق  تیدارا بودن شخص ❖

 دائم.   یروینفر ن  3کارکنان با حداقل    مهیب  ستیبودن ل  دارا ❖

 مستمر.   تیسال فعال  1حداقل    یبودن سوابق قرارداد   دارا ❖

اخته شده آن برابر  غرفه س  کیمتر مربع بوده و مساحت    1200باالتر از    ایحداقل برابر    ستیبا  یغرف ساخته شده توسط آن شرکت م  مجموع ❖

 مترمربع باشد.   100باالتر از    ای

  ستیدر ل  یداخل  ونیدکوراس  سانسیل  ایو    یطراح صنعت  ای  یمعمار   ای عمران    یمهندس  یلیمدرک تحص  ینفر پرسنل دارا   کیبودن حداقل    دارا ❖

 سال سابقه کار مرتبط(.  1)حداقل     کسالهی  ی ارائه قرارداد همکار  ایکارکنان    مهیب

وزارت کار در    دییمورد تا  یها  از آموزشگاه   یو حرفه ا   یفن  یها  نامهیگواه  ایبرق    پلمیمدرک د  یبرق دارا   نینفر تکنس  کیبودن حداقل    دارا ❖

 سال سابقه کار مرتبط(.  1)حداقل    کسالهی  یارائه قرارداد همکار   ایکارکنان    مهیب  ستیل

 Eرتبه   یساخت دارا مانکاریپ ( 9

 .  یشگاهی با اساسنامه مرتبط با موضوع ساخت غرف نما  یحقوق  تیدارا بودن شخص ❖

 دائم.   یروینفر ن  2کارکنان با حداقل    مهیب  ستیبودن ل  دارا ❖

  ستیدر ل  یداخل  ونیدکوراس  سانسیل  ایو    یطراح صنعت  ای  یمعمار   ای عمران    یمهندس  یلیمدرک تحص  ینفر پرسنل دارا   کیبودن حداقل    دارا ❖

 . کسالهی  ی ارائه قرارداد همکار  ایکارکنان    مهیب

  ستیوزارت کار در ل  دییمورد تا یاز آموزشگاهها   یو حرفه ا   یفن  یها  نامهیگواه  ای  پلمیمدرک د  یبرق دارا   نینفر تکنس  کیبودن حداقل    دارا ❖

 . کسالهی  ی ارائه قرارداد همکار  ایکارکنان    مهیب

 مسئولیت ها و نقش ها :  3ماده 

 غرف خودساز  مانکارانیپ ی ها تیو مسئول ف یوظا ( 1

 ارائه مستندات الزم در زمان مقرر  ❖

 (  کیشماره    وستی) پ  صالحیآن توسط مراجع ذ  دییفرم تعهد نامه و تا  لیتکم ❖
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 شرکت  ی ها تیو مسئول ف یوظا ( 2

 غرف خودساز.   مانکارانیپ  یاز سو   یمستندات ارسال  یابیو ارز  یبررس ❖

 . ییمستندات توسط معاونت اجرا  یینها  دییتا ❖

 نامه مذکور.  نییآ  قیو دق  حیصح  یدر خصوص اجرا توسط واحد امور سالنها    مانکارینظارت بر عملکرد پ ❖

ل ❖ بر مبنا   نامهیو صدور گواه  E,D,C,B,Aرتبه    یبر مبنا  طیواجد شرا  مانکارانیپ  دییمورد تا  ستیارسال  متراژ رتبه    یساخت غرفه خودساز 

 . شگاههایبرگزار کننده نما  انیمجر  ییو غرفه آرا  ینسخه مجموعه مقررات طراح  نیشده به همراه آخر  یبند

 نحوه ارزیابی پیمانکاران :  4ماده 

 خواهد بود.  E,D,C,B,A  یرتبه ها مانکاران یشده جهت پ  فی تعر  طیشرا ی ساخت غرف خودساز بر مبنا مانکاران یپ یابیارز ( 1

 انجمن و...(. ،یسازمان نظام مهندس ،یصنف  هی)اتحاد صالح ی توسط مراجع ذ یابیاستعالم اخذ مدارک ارز ( 2

 . یابیارز یارها یبا مع  یافتیانطباق مدارک در (3

 . مانکارانیرتبه پ  یابیارز نییتع (4

کان لم    یابیارز  جهینت  مانکاریپ  یمفاد تعهد نامه از سو   تیاست که در صورت عدم رعا  یهیمعتبر است ) بد  کسالیمدت    یبرا   یابیارز  جینتا  -1  تبصره

 گردد(.   یم  یتلق  کنی

 ساخت غرف خود ساز  مانکاران یپ یابیجدول ارز  -5ماده 

 

 مجاز بر اساس رتبه  ت یحجم فعال  -6ماده 

 

ABCDE

1

2108432

38531

48000500020001200

5400300150100

6

7

8700400150

مجموع متراژ غرف ساخته شده ) متر مربع (

حداقل مساحت بزرگترین غرفه ساخته شده ) متر مربع (

یک نفر پرسنل با مدرک مهندسی عمران یا معماری یا طراح صنعتی و یا لیسانس دکوراسیون

یک نفر پرسنل تکنسین برق

حداقل متراژ کارگاه ساخت  با ماشین آالت مربوطه و انبار ) متر مربع (

معیار رتبه ها
پارامتر ارزیابی پیمانکار  ردیف

دارا بودن شخصیت حقوقی با اساسنامه مرتبط

تعداد نیروی دائم با لیست بیمه ) نفر (

حداقل سوابق قراردادی مستمر ) سال (

رتبه پیمانکارردیف

1A

2B

3C

4D

5E. هر کدام از موارد که زودتر محقق گردد

توضیحات

هر کدام از موارد که زودتر محقق گردد .

هر کدام از موارد که زودتر محقق گردد .

هر کدام از موارد که زودتر محقق گردد .

هر کدام از موارد که زودتر محقق گردد .

8

تعداد غرفه مجاز
متراژ غرفه سازی مجاز

) متر مربع (

101000

5

3

1

800

500

200

80
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 یرتبه بند مدارک و مستندات الزم جهت شرکت در طرح  -7ماده 

 تصویر برابر با اصل اساسنامه شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط  ( 1

 آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی  ( 2

 (   www.ilenc.ir) استعالم مشخصات شخصیت حقوقی از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور  (3

 (  www.evat.ir)  استعالم بررسی اعتبار گواهینامه ثبت نام از سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده  (4

گواهی کد پستی تائید شده از درگاه خدمات الکترونیک اداره کل جغرافیایی و اطالعات مکانی کشور مربوط به دفتر اداری شخصیت   (5

 (  epostcode.post.irوقی متقاضی ) حق

 ارائه کد اقتصادی مربوط به شخصیت حقوقی متقاضی همراه با مستندات  (6

 ماه گذشته شرکت بانضمام مستندات پرداخت حق بیمه مربوطه   6ارائه لیست بیمه  (7

 تصویر برابر با اصل مدارک تحصیلی کارکنان  (8

 ام مهندسی ساختمان برای مهندسین عمران و معماری تصویر برابر با اصل پروانه اشتغال به کار سازمان نظ ( 9

 تصویر برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از بنگاه امالک با کد پیگیری مربوط به کارگاه ساخت و انبار مصالح و تجهیزات  (10

 ارائه لیست کامل تجهیزات  (11

 جاز شخصیت حقوقی تکمیل فرم تعهدنامه پیمانکار ساخت غرف خود ساز توسط صاحبین امضاء م (12

در صورتیکه متقاضی در طرح رتبه بندی پیمانکاران غرف خودساز تهران شرکت نموده و رتبه ای را احراز نموده است ، تصویر برابر با  (13

 اصل مجوز صادر شده را ارائه نماید . 

 بوطه یا سایت نمایشگاهی آمار رسمی تعداد و متراژ غرف خود ساز ساخته شده با اخذ تائیدیه کتبی از مجری نمایشگاه مر  (14

ارائه مدارک و مستندات رسمی بزرترین غرفه خودساز ساخته شده توسط متقاضی از حیث متراژ ) تصویر برابر با اصل قرارداد ممهور   (15

 به مهر و امضاء کارفرما و تصویر از غرفه مذکور ( 

در حوزه ساخ (16 فعالیت شخصیت حقوقی  شروع  سال  مبین  معتبر  و  رسمی  مدارک  شخصیت  ارائه  رسمی  فعالیت   ( ساز  ت غرف خود 

 حقوقی یا قرارداد رسمی ممهور به مهر کارفرما یا نامه کتبی از سایت نمایشگاهی معتبر ( 

 

http://www.ilenc.ir/
http://www.evat.ir/

