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بسمه تعالی

الحاقیو شماره  1هب دستورالعمل صذور رپواهن اشتغال هب کار حرهفاهی مهنذسی معذن ربای اشخاص حقوقی
شیوهانهم صذور رپواهن اشتغال ربای شرکتاهی مشاور


ایي شیًَُاهِ ،کِ تز پایِ تٌذ  9-5دستَرالؼول طذٍر پزٍاًِ اشتـال تِ کار حزكِّای هٌْذسی هؼذى تزای اشخاص حوَهی ،هظَب
ٍ 1389/5/24سارت طٌایغ ٍ هؼادى (شَرای تظَیة ًظامًاهِّا ٍ دستَرالؼولّا) ،تذٍیي شذُ است ،شزایظ ٍ چگًَگی طذٍر پزٍاًِ
اشتـال تزای شزکتّای هشاٍر را هشخض هیکٌذ.
هلاّین ٍاصُّا ٍ اطغالحاتی کِ در ایي شیًَُاهِ تؼزیق ًشذُ هغاتن تؼاریق هاًَى ًظام هٌْذسی هؼذى ٍ آییيًاهِ اجزایی آى ٍ
دستَرالؼول كَم است.
 -1عثن تٌذ  4-1دستَرالؼول ،شزکتّای هشاٍر هیتَاًٌذ در گزٍُ  1کِ مهندس مشاور ًاهیذُ شذُ ،پزٍاًِ اشتـال شخض
حوَهی دریاكت کٌٌذ.
 -2اس تاریخی کِ ٍسارت طٌایغ ٍ هؼادى اتالؽ هیکٌذ ،پزداختي تِ کلیِ كؼالیتّای هؼذًی ،اػن اس دٍلتی یا ؿیز دٍلتی ،تَسظ
شزکتّای هشاٍر هستلشم دارا تَدى پزٍاًِ اشتـال شخض حوَهی است.
ّ -3ز شزکت هشاٍر هیتَاًذ تزای یک یا چٌذ رستِ ،کِ هٌغثن تز اساسٌاهِ ثثت شذُ آى تاشذ ،درخَاست طذٍر پزٍاًِ اشتـال
کٌذ.
 -4عثن هادُ  10آییيًاهِ ،طذٍر ٍ ت وذیذ پزٍاًِ اشتـال تزای شزکت هشاٍر هشزٍط تز آًست کِ حذاهل دٍ ًلز اس هذیزاى آى
دارای پزٍاًِ اشتـال شخض حویوی کارشٌاسی تاشٌذ ٍ در ّز سهاى کِ ایي شزط هَجَد ًثاشذ ،پزٍاًِ اشتـال اس درجِ اػتثار ساهظ
است.
 -5تزای ّز رستِ هَرد تواضا تایذ حذاهل یک ًلز اس هذیزاى یا کارکٌاى دائن شزکت ،دارای پزٍاًِ اشتـال کارشٌاسی در ّواى
رستِ تاشذ.
 -6هذیزػاهل شزکت ٍ اكزاد هٌذرج در تٌذّای  5 ٍ 4تایذ ػضَ ساسهاى ًظام هٌْذسی هؼذى استاى هحل ثثت شزکت ،کِ ػضَیت
حوَهی شزکت ًیش در ّواى استاى است ،تاشٌذ.
 -7تزای طذٍر پزٍاًِ اشتـال شزکت هشاٍر ،كؼالً سهیٌِ ٍ پایِ تؼییي ًویشَد ٍ شزکت هشاٍر هیتَاًذ تزهثٌای سهیٌِ ٍ پایِ
کارشٌاساى خَد کِ دارای پزٍاًِ اشتـال کارشٌاسی تاشٌذ ٍ درحذٍد طالحیت ٍ ظزكیت اشتـال آًاى هثَل کار کٌذ.
 -8شزکت هشاٍر هثل اس پذیزش ّز ًَع كؼالیت ٍ اًؼواد ّز ًَع هزارداد تا کاركزها ،تایذ هشخظات کار هَرد ًظز را تِ ساسهاى ًظام
هٌْذسی هؼذى استاى هتثَع خَد اػالم کزدُ ٍ یک ًلز (یا تِ تؼذاد هَرد ًیاس تزای کار) اس کارکٌاى توام ٍهت خَد را کِ دارای پزٍاًِ
اشتـال کارشٌاسی در رستِ ،سهیٌِ ٍ پایِ ٍ تا ظزكیت اشتـال آساد هتٌاسة تا ًَع کار تاشذ ،تا ارائِ تؼْذ کتثی ٍی ،هؼزكی کٌذ .گَاّی
ساسهاى ًظام هٌْذسی هؼذى استاى درهَرد طالحیت ٍ ظزكیت اشتـال کارشٌاس یا کارشٌاساى هزتَط تایذ تِ هزارداد شزکت هشاٍر تا
کاركزها پیَست شَد.
 -9شزکت هشاٍر هیتَاًذ در اثٌای اجزای هزارداد درطَرت لشٍم ٍ تا هَاكوت کاركزهای عزف هزاردادً ،سثت تِ تؼَیض یا
جایگشیٌی کارشٌاساى شاؿل در پزٍصُ ،هشزٍط تز رػایت تٌذ  ،8اهذام کٌذ.
 -10کارشٌاسی کِ تغَر توام ٍهت در شزکت هشاٍر اشتـال تِکار دارد ،توام ظزكیت اشتـال ساالًِ ٍی در اختیار شزکت هشاٍر
هزار هیگیزد ٍ اس اٍ کسز هیشَد .تزای اًجام ّز کاری کِ تِ ٍی ٍاگذار هیشَد ،هتٌاسة تا کار تؼییي شذُ ٍ عثن تؼزكِّای هظَب
ًظام هٌْذسی ،هوذار هؼیٌی اس ظزكیت اشتـال اٍ هٌظَر هیشَد تا تِ سوق ظزكیت اشتـال ساالًِ کسز شذُ ٍی تزسذ.
 -11تا سهاًی کِ دستَرالؼولّای هزتَط تَسظ ساسهاى ًظام هٌْذسی هؼذى تذٍیي ًشذُ ،حذٍد ظزكیت اشتـال تزای شزکت
هشاٍر یا هثلؾ حنالشحوِ تزای كؼالیتّای هَرد پذیزش تؼییي ًوی شَد .الثتِ تذیْی است کِ ّز ًَع عزحً ،وشِ ٍ گشارش كٌی تایذ
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تزاساس هادُ  12آییي ًاهِ تَسظ کارشٌاس حویوی دارای پزٍاًِ اشتـال در رستِ ،سهیٌِ ٍ پایِ هتٌاسة تا آى ٍ هشزٍط تز رػایت
ظزكیت اشتـال ٍی ،اهضا ٍ هْز شَد.
 -12تزای پذیزش کارّایی کِ اس تَدجِ دٍلتی استلادُ هیکٌٌذ ٍ هستلشم رػایت هوزرات هزتَط ّستٌذ ،كؼالً ضَاتظ هزتَط تِ
رتثِتٌذی ٍ ظزكیت کِ تَسظ هؼاًٍت تزًاهِریشی ٍ ًظارت راّثزدی ریاست جوَْری اػالم هیشَد ،هؼتثز استٍ .لی تِ ّز حال دارا
تَدى پزٍاًِ اشتـال حوَهی در رستِ هزتَط ٍ رػایت هلاد ایي شیًَُاهِ ًیش الشاهی است.
 -13شزکت هشاٍر هَظق است ّز سِ هاُ یک تار یا در ّز سهاى کِ تـییزاتی در پزسٌل کارشٌاسی شزکت حاطل شَد ،كْزست ٍ
هشخظات ٍ ٍضؼیت پیشزكت کارّای در دست اجزا ٍ پایاى یاكتِ خَد را ّوزاُ تا كْزست ٍ هشخظات کارشٌاساى خَد ٍ شاؿلیي در
ّز پزٍصُ را تِ ساسهاى ًظام هٌْذسی هؼذى استاى هتثَع خَد ،عثن كزمّایی کِ اس سَی ساسهاى اػالم هیشَد ،گشارش کٌذ.
 -14چٌاًچِ تِ ّز ػلتی پزٍاًِ اشتـال شخض حوَهی هشوَل هوزرات تؼلین یا لـَ شَد ،شزکت ،هجاس تِ پذیزش کار جذیذ
ًخَاّذ تَد ،اها السم است کارّای در دست اجزای خَد را عثن هلاد هزاردادّای هزتَط تِ پایاى تزساًذ.
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