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 مشاوران به استان خراسان رضوی ( 2و  1به انضمام گزارش توجیهی اختیار تشخیص صالحیت پایه  – 29/4/1396مورخ 

) ارائه دهنده اداره کل  1/3/98مورخ  25071/54991آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا موضوع تصویب نامه شماره  10ماده -2
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 م دائمی توسعه ج.ا.اقانون احکا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 10 از     1           تعداد صفحه : 2/6/1398  : تاریخ جلسه 

 2در ساختمان شماره  2/6/1398صبح روز شنبه مورخ  30/7قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت  12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده  ششمین

 برگزار گردید  252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک 

 دستورکار:

بررسی مشکالت تشخیص صالحیت مشاوران ) ارائه دهنده انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی طی نامه شماره  -1

 ( مشاوران به استان خراسان رضوی  2و  1به انضمام گزارش توجیهی اختیار تشخیص صالحیت پایه  – 29/4/1396مورخ  981580/10

) ارائه دهنده اداره کل  1/3/98مورخ  20571/54991وضوع تصویب نامه شماره آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا م 10ماده -2

  ( 12/5/1398مورخ  22410نامه شماره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی طی 

 

 موارد طرح شده

 

 گذاشته است یباق نحلیاز موانع را ال یاریبه استان ها بس اریاخت ضیتفو عدم*

 ها راکسب و کار پیش روی از موانع یاریبه استان ها بس اریاخت ضیگفت: عدم تفو توسعه یقانون احکام دائم 12بند )ب( ماده  یاستان تهیکم رخانهیدب سیرئ

 گذاشته است. یباق نحلیال

به  اریاخت ضیاظهار کرد: تفو رخانهیدباین جلسه  نیدر ششم یاکبر لباف یعل روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛گزارش  به

در سطح  ییاجرا یدولت، وزارتخانه ها و دستگاه ها به نظر می رسد که حال نیبا ا می باشد؛که در سطح کشور مطرح  عمده ای است مطالباتاستان ها از جمله 

 را ندارند. یاستان یبه دستگاه ها شتریب اریدادن اخت ای ضیتفو یآمادگ یمل

ی، به خالء جدی این بحث پی برده ایم. علی رغم آنکه ظرفیت های کارشناسی در این استان دارای دولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورادر ما افزود:  وی

، در تهران ریگ میتصم یعمال دستگاه هاعمل می کند و نظر به همه پتانسیل های بالقوه در این خطه، اما  ایفعال و پوی بخش خصوصدرجه باالیی قرار دارد و 

رقم و ...  یبانک ستمیس ،ییدارا ،یاجتماع نیرا در حوزه تام یاریموانع بس، به استاناختیارات  ضیتفو دمعبرای امور استانمان تصمیم گیری می کنند و همین 

 گذاشته است. یباق نحلیالزده و 
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 981580/10بررسی مشکالت تشخیص صالحیت مشاوران ) ارائه دهنده انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی طی نامه شماره  -1

 مشاوران به استان خراسان رضوی ( 2و  1به انضمام گزارش توجیهی اختیار تشخیص صالحیت پایه  – 29/4/1396مورخ 

) ارائه دهنده اداره کل  1/3/98مورخ  25071/54991ضوع تصویب نامه شماره آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا مو 10ماده -2

 ( 12/5/1398مورخ  22410تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره 

 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 10از      2           تعداد صفحه : 2/6/1398   : تاریخ جلسه 

 یلیعدم تطابق رشته تحص لیبه دل دیشده اند، در مرحله تمد تیصالح دییکه در گذشته تا یادامه داد: مشاوران 12بند )ب( ماده  یاستان تهیکم رخانهیدب سیرئ

و همطراز  دیجد یلیتحص یها تهنخست آنکه رش ،شود یارائه م شنهادینامه با مشکل مواجه شده اند. لذا دو پ نییمشخص شده در آ یلیتحص یخود با رشته ها

 باشد نه گذشته.  ندهینامه و اصالحات آن، معطوف به آ نییآ دیشود. دوم آنکه مقررات جد ینیب شینامه پ نییدر آ

هزار شرکت مشاور وجود  3ضر در سطح کشور عنوان کرد:  در حال حا یانجمن مهندسان مشاور خراسان رضو رهیمد اتیه سیرئ ،دوست بیادامه عباس غ در

به لحاظ تعداد شرکت  مااستان  گرید انی، به بمستقرند رضوی در خراسان زیشرکت مشاور ن 212شرکت مشاور در تهران  و  1450حدود  انیم نید که از اندار

 قرار گرفته است. یمشاور پس از تهران در رتبه دوم کشور یها

شرکت ها توجه شود، مشخص  نیا یکه اگر به پراکندگ وجود داردرتبه  449، استان شرکت 212 در نیز، نیمشاور یشد: از نظر تعداد رتبه ها ادآوریدوست  بیغ

 هستند. 3 هیپا زیرتبه ن 387و  2 هیرتبه پا 31 ،1 هیرتبه پا 31خواهد شد که 

 اریبس یها یبوروکراس لیارتقا را دارند اما به دل یآمادگ آن هادرصد از  30و عمال  دارند سیسال سابقه تاس 10از  شیب بایشرکت مشاور تقر 387 نکهیرغم ا یعل

 ، چرا که این موضوع زمان بر بوده و بروکراسی پیچیده ای دارد که به صرف زمان و هزینه نیازمند است. کنند ینم اقدام به ارتقا

 در سطح کشور است.  یکار کارشناس ازمندیله نئمس نید که انمه درج و همطراز شونا نییو مرتبط در آ میقد یشود، رشته ها یم شنهادیحال پ

مشاوران در  2و  1 یها هیگذشته پا یاستان عنوان کرد: در سال ها یزیو برنامه ر تیریسازمان مد مانکارانیگروه مشاوران و پ سیرئ ی،آباد ینمحمد کامل غ

کارها در  یشد و تمام یبه تهران ارجاع نم یپرونده ا گرید انیشد، به ب یم دییبه تهران ارسال و تا ییفرم نها تیگرفت و در نها یقرار م یسطح استان مورد بررس

الزم به سطح  اراتیحل و فصل شود و اخت یاست که در سطح مل ازیمشاور ن 2و  1 یها هیپا نییتع 1بند مباحث مطروحه در گرفت.  یسطح استان انجام م

مطرح  یدیجد یلیتحص یعنوان کرد: در حال حاضر رشته ها دیجد ینامه ها نییدر آ یلیتحص یرشته ها یها تیبا اشاره به محدود اوگردد.  ضیاستان تفو

مورد بررسی و در وزارت علوم  دیله بائمس نیا پسکرده  جادیرا ا یمشکالت همین و ندنشده بود ینیب شینامه ها پ نییدر آ، تهگذش دوره هایکه در  هستند

 دگی قرار بگیرد. رسی

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نوپا یها از شرکت تینامه حما نییآ 10ماده دستور کار دوم این جلسه پیرامون  *

 گروه ازبرای آن عنوان کرد: معموال در خصوص این موضوع  یخراسان رضو یو اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع ینیکار آفر ریمد یی،بابا نیمحمد ام

 دیجد ینامه ها نییشود اما اعمال آ یدرج م ،ارتقا هیپا کی ،سابقه فعالیتسال  5 یال 4هر  یاست که به ازا آنعرف  ،دنکه سابقه کار و تجربه دار هایی شرکت

 گرم شود.  یار مدرک فروشباز تا شود یهستند، سبب م مربوطهنامه  نییآ با یمتفاوت یلیتحص یرشته ها یکه صاحبان آن دارا میقد یبر شرکت ها

 فعالیت شرکت  یدر راستا آناندر شرکت به کار گرفته شوند و از دانش  زین دیجد انیآن است که دانشجو دیجد ینامه ها نییکرد: هدف از ابالغ آ حیتصر یو
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 ( مشاوران به استان خراسان رضوی 2و  1به انضمام گزارش توجیهی اختیار تشخیص صالحیت پایه  – 29/4/1396مورخ 
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 10از      3           تعداد صفحه : 2/6/1398    : تاریخ جلسه 

کنار گذاشته طور کلی نامه به  نییمندرج در آ یاش با رشته ها یلیرشته تحص قیبه بهانه عدم تطب دیعامل جد ریکه مدنیاما ا قرار بگیرداستفاده  مربوطه، مورد

تخلفات  بعضیبه سراغ  یبخش خصوص یشرکت ها تا کند یفراهم م یگونه تجربه است، به کار گرفته شود، بستر چیبا مدرک مرتبط که فاقد ه یدشود و فر

 یساز یبه مرحله تجار را شانیها دهیا تا یاری می رساننداستارت آپ ها به از مراکز مشاوره هستند که  یدیشد: شتاب دهنده ها نوع جد ادآوری ییبابا درونب

را تحت پوشش قرار  میت 20تا  10شتاب دهنده ها  ،دارند، به طور مثال« پول آتش زدن»تحت عنوان  یشوند، اصطالح یحوزه وارد م نیبه اکه  ید، کساناننبرس

از  تینامه حما نییآ 10اده مادامه داد: در  وی شود. یحاصل مبا خروجی موفق  میت 2 ای 1آن  جهیکنند که در نت یسال با آن ها کار م 2 یال 1دهند و  یم

 هادهندهو شتاب یاشتراک یکار یساکن مراکز رشد، فضاها تیمورد حما هایشرکت که یدر صورت »؛آمده است نینوپا که دولت ابالغ کرده، چن یها شرکت

صدور هرگونه مفاصاحساب  .ندیاقدام نما یو کارگاه یمؤد یشناسه )کد(ها صیمکلفند نسبت به تخص یاجتماع نیکشور و تأم یاتیامور مال هایسازمان باشند،

 « و مقررات مربوط خواهد بود. نیقوان تیمزبور با رعا یشناسه )کد(ها

که به  یاجتماع نیخاطرنشان کرد: سازمان تام م،ینوپا هست یها از شرکت تینامه حما نییآ 10اده در م یخواستار اعمال اصالحات نکهیا انیبا باین مقام مسئول، 

کار آن شتاب  یرویهستند را به عنوان ن تیفعال ولمشغ یاشتراک یمراکز شتاب دهنده در فضاها نیرا که در ا یافراد دیکنند، نبا یممراکز شتاب دهنده مراجعه 

شرکت  لیو تشک یساز یها در مراکز شتاب دهنده هنوز به مرحله تجار نیاز ا یاریآنان شود، چرا که بس یبرا مهیدهنده قلمداد کند و خواستار پرداخت حق ب

 . نده ادینرس

 نیعطف به ماسبق شود، ا دیعنوان کرد: قانون نبادر سخنانی  یخراسان رضو یدادگستر ی، نماینده اداره کلنیسروش ام رضاینشست، عل این از یگریبخش د در

پروانه اخذ کرده اند،  یگذشته به صورت قانون که در ییکه شرکت ها میکن یکار دیاست نه به گذشته. ما نبا ندهیاست، قانون ناظر به آ یاصل قانون کیمسئله 

باید به صدور پروانه ها  ، موضوعاست و پس از ابالغ آن  ندهیناظر به آ دیجد نیکند، چرا که قوان ید و دولت به آن ها امر و نهنو تحول شو راتییتغ دستخوش

 نخواهد شد. دیهرج و مرج عا جادیجز ا یا جهیصورت نت نیا ری، در غسبک و سیاق جدید انجام بگیرد

وضعیت موجود که خوشبختانه  ردیگبقرار  یمورد بحث و بررس یاستان یدستگاه ها یازسنجیو ن یاقتصاد تیظرف دیبا اراتیاخت ضیکرد: در بحث تفو حیتصر یو

 را حل و فصل کند. یاز مشکالت و معضالت استان یاریتواند بس یم اریاخت ضیبرخوردار هستند و تفو یخوب لیاز پتانس یاستان یدستگاه ها نشان می دهد که

 از شرکت تینامه حما نییآ 10اده مبودن وزارت کار در  یمتول لیمشهد عنوان کرد: به دل یاتاق بازرگان یاجتماع نیمشاور امور تام ی،کابل میرح دیادامه س در

مسئله اشاره دارد که کارفرما اگر به کارآموز به  نیبه ا یاجتماع نیقانون تام 13ماده  افزود: یو نامه ضرورت دارد. نییآ نیرسد اصالح ا یبه نظر م ،نوپا یها

کارفرما و کارآموز برقرار نبود، در  نیب یکه رابطه حقوق یحال اگر در مورد خاص ،باشد مهیب الاقل دیبا شکند، کارآموز یپرداخت نم یحداقل دستمزد پول زانیم

 اخذ شود. الزممجوزات  دیبا خصوص نیا
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 دائمی توسعه ج.ا.اقانون احکام  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست ششمین موارد طرح شده و مصوبات
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 شناسه 

  : حوزه موضوعه

 981580/10بررسی مشکالت تشخیص صالحیت مشاوران ) ارائه دهنده انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی طی نامه شماره  -1

 ( مشاوران به استان خراسان رضوی 2و  1به انضمام گزارش توجیهی اختیار تشخیص صالحیت پایه  – 29/4/1396مورخ 

) ارائه دهنده اداره کل  1/3/98مورخ  25071/54991آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا موضوع تصویب نامه شماره  10ماده -2

 ( 12/5/1398مورخ  22410تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره 

 

 دائمی توسعه ج.ا.ا قانون احکام 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 10از  4      تعداد صفحه : 2/6/1398     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

بررسی مشکالت تشخیص صالحیت  1

 استان مشاوران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1صالحیت مشاوران در پایه تشخیص 

 به استان 2و 

با تفویض اختیار تشخیص 

در  2و 1صالحیت مشاوران پایه 

سازمان برنامه و بودجه کشور به 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان که موجب کمک به توسعه 

فنی و اقتصادی استان، موجب 

کاهش بار فرآیند زمانبر ارتقاء پایه 

 گردد. مشاوران در سطح کشور می

تعداد شرکت های مهندسین  -1

 :مشاور استان در مقایسه با کشور

 212با تعداد  یاستان خراسان رضو 

 یمشاور دارا ینشرکت مهندس

از سازمان  یتصالح ینامهگواه

قام دوم را بعد ه بودجه کشور ممبرنا

و این تعداد  از استان تهران داراست

 9رتبه در  449شرکت مشاور دارای 

گروه تخصصی بوده که از این تعداد 

رتبه در  31رتبه در پایه یک ،  31

رتبه در پایه سه می  387پایه دو و

 باشد.

شرکت های مهندسین مشاور  -2

 :واجد شرایط اخذ پایه های باالتر

درصد رتبه های   85 بیش از 

ان شرکت های مهندسین مشاور است

رتبه  62می باشد و تعداد  3در پایه 

استان متعلق به  2و1در پایه های 

مشاور  212شرکت از  35فقط 

استان است و این در حالی است که 

شرکت  177درصد از  30حداقل 

با  3مشاور دارای رتبه هایی در پایه 

 10سابقه فعالیت به طور متوسط 

، توانایی و شرایط  ، ظرفیت سال

 یه های باالتر را دارندقاء به پاارت
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستششمین  موارد طرح شده و مصوبات
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 شناسه 

  : حوزه موضوعه

 981580/10بررسی مشکالت تشخیص صالحیت مشاوران ) ارائه دهنده انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی طی نامه شماره  -1

 ( مشاوران به استان خراسان رضوی 2و  1به انضمام گزارش توجیهی اختیار تشخیص صالحیت پایه  – 29/4/1396مورخ 

) ارائه دهنده اداره کل  1/3/98مورخ  25071/54991ضوع تصویب نامه شماره آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا مو 10ماده -2

  ( 12/5/1398مورخ  22410تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره 

 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 10از  5      تعداد صفحه : 2/6/1398     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

پتانسیل تشخیص صالحیت استان -3    1

 : به لحاظ نیروی انسانی

امور مشاوران و پیمانکاران سازمان 

برنامه ریزی استان با در مدیریت و 

داشتن نیروی انسانی  اختیار

، پتانسیل باالیی  متخصص و مجرب

   در تشخیص صالحیت مشاوران دارد

 نیز 86تا  81و در فاصله سال های 

تجربه موفقی در امر تشخیص 

  2و  1صالحیت مشاوران پایه های 

. در حال حاضر  استان داشته است

کاران نیز در امور مشاوران و پیمان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

نفر در سطوح   20استان حداقل 

مدیریتی و کارشناسی و در مقاطع 

تحصیلی حداقل لیسانس تا دکترا 

. عالوه بر آن در  فعالیت می نمایند

دفتر انجمن های مشاوران و 

کارشناس با  8پیمانکاران نیز حداقل 

تحصیالت فوق لیسانس و لیسانس 

فعالیت در این زمینه می مشغول به 

 .باشند
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12بند)ب( مادهدبیرخانه کمیته استانی  نشستششمین  موارد طرح شده و مصوبات
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 شناسه 

  : حوزه موضوعه

 981580/10بررسی مشکالت تشخیص صالحیت مشاوران ) ارائه دهنده انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی طی نامه شماره  -1

 ( مشاوران به استان خراسان رضوی 2و  1به انضمام گزارش توجیهی اختیار تشخیص صالحیت پایه  – 29/4/1396مورخ 

) ارائه دهنده اداره کل  1/3/98مورخ  25071/54991ضوع تصویب نامه شماره آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا مو 10ماده -2

 ( 12/5/1398مورخ  22410تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره 

 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 10از  6      تعداد صفحه : 2/6/1398     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

مشاوران  یتصالح یصآمارتشخ -4    1

 : 3 یهاستان در پا

 یروتاکنون پ 91از مرداد ماه سال  

 یریتسازمان مد یتفاهم نامه همکار

استان با انجمن  یزیو برنامه ر

 یمهندسان مشاور خراسان رضو

 یااخذ  ینهپرونده در زم 315تعداد 

 465با تعداد حدود  یدگر یدتمد

 یدو به تائ یتخصص کارشناس

 با نام و مشخصاتاست و  یدهرس

در سامانه  3 یهشرکت با پا  177

 است. یدهدرج گرد اجارس

 

آئین نامه تشخیص  2جداول  2

صالحیت مشاوران به شماره 

 23مورخ  28437ت//20637

با  1393)چاپ مرداد 1383تیر

 اعمال آخرین اصالحات(                                          

آئین نامه تشخیص  2جداول 

صالحیت مشاوران به شماره 

 23مورخ  28437ت//20637

عمال با ا 1393)چاپ مرداد 1383تیر

 آخرین اصالحات(                                          

بررسی کارشناسی کلیه رشته های 

جدید دانشگاهی و رشته های هم 

 2طراز و کاربردی و اصالح جداول 

آئین نامه تشخیص صالحیت 

مشاوران به شماره 

 23مورخ  28437ت//20637

با  1393)چاپ مرداد 1383تیر

 ت(     اعمال آخرین اصالحا

در آئین نامه تشخیص صالحیت 

مشاوران رشته های تحصیلی 

محدودی پیش بینی شده و رشته 

های تحصیلی جدید دانشگاهی، 

رشته های هم طراز و رشته هایی 

که تغییر نام    داده اند پوشش داده 

 نشده است.                                       

کار این امر عالوه بر عدم امکان به 

گیری نیروهای با تحصیالت 

تخصصی مورد نیاز درشرکت های 

مشاور ؛ امکان ادامه همکاری با 

نیروهای با تجربه قبلی را هم در 

مواردی دچار مشکل کرده است و 

فرآیند تشخیص صالحیت بسیاری 

از شرکت ها را دچار مشکل نموده 

 . است
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 شناسه 

  : حوزه موضوعه

 981580/10بررسی مشکالت تشخیص صالحیت مشاوران ) ارائه دهنده انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی طی نامه شماره  -1

 ( مشاوران به استان خراسان رضوی  2و  1به انضمام گزارش توجیهی اختیار تشخیص صالحیت پایه  – 29/4/1396مورخ 

) ارائه دهنده اداره کل  1/3/98مورخ  25071/54991وضوع تصویب نامه شماره آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا م 10ماده -2

 ( 12/5/1398مورخ  22410تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره 

 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 10از  7      تعداد صفحه : 2/6/1398     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

امکان استفاده از نیروهای  -1                                          2

متخصص با رشته های تحصیلی که 

نیاز فنی و تخصصی شرکت های 

 مشاور را تامین می کند.                                           

مکان استفاده از تخصص های ا -2

رشته ای و کاربردی که در آئین  بین

 نامه کنونی دیده نشده است.  

 

مشاورینی که قبالً تشخیص صالحیت   3

شده اند به علت تغییرات جزیی در 

شرکت و یا در مرحله تمدید گرید 

ملزم به تطبیق شرایط خود با آخرین 

ویرایش آئین نامه تشخیص صالحیت 

  مشاوران می باشند.  

مقررات جدید آئین نامه تشخیص 

صالحیت مشاوران به شماره  

 23مورخ  28437ت//20637

با  1393)چاپ مرداد  1383تیر

اعمال آخرین اصالحات( در مورد 

شرکت هایی که با ضوابط قبلی 

آئین نامه تشخیص صالحیت 

گردیده اند و تغییراتی در کادر 

قبلی ندارند، عطف به ماسبق 

 نگردد.

مشکالت عدیده برای شرکت های 

مشاوری که در سال های قبل بر 

اساس آئین نامه تشخیص صالحیت 

یه های قبلی تشخیص و وحدت رو

صالحیت شده اند و با تغییرات آئین 

نامه ملزم به تغییرات اساسی در 

اعضاء هیات مدیره یا امتیازآوران 

شرکت می گردند ایجاد می شود و 

ترکیب افراد هیات مدیره و نیروهای 

فنی با سابقه خود را از دست 

 خواهند داد .  

 

بخشنامه های حق الزحمه طراحی  -1  4

مطالعات ساختمان آخرین بخشنامه و 

باشد و می 1370مربوط به سال 

 کاربرد آن محدود شده است.

بخشنامه حق الزحمه مطالعات  -2

پروژه های راه آخرین بخشنامه مربوط 

می باشد و منقضی     1389به سال 

 شده است.

بخشنامه حق الزحمه مطالعات آب  -3

آخرین بخشنامه مربوط به سال 

بوده و کاربرد آن محدود شده  1384

 است.      

بخشنامه به روز حق الزحمه -1

طراحی و مطالعات ساختمان تهیه 

 و ابالغ گردد.

بخشنامه به روز حق الزحمه -2

مطالعات پروژه های راه تهیه و 

 ابالغ گردد.

ز حق الزحمه بخشنامه به رو -3

 مطالعات آب تهیه و ابالغ گردد.

برخی از بخشنامه های مرتبط با 

حوزه ی فعالیت شرکت های مشاور 

بسیار قدیمی بوده و یا منقضی شده، 

لیکن مسئوالن ذیربط خصوصًا 

سازمان برنامه و بودجه کشور، در به 

روز کردن و ابالغ آنها تاخیر نموده 

 است.  

مه بخشنامه های حق الزح -1

طراحی و مطالعات ساختمان آخرین 

 1370بخشنامه مربوط به سال 

 باشد و کاربرد آن محدود شده می
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستششمین  طرح شده و مصوبات موارد
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 شناسه 

  : حوزه موضوعه

 981580/10بررسی مشکالت تشخیص صالحیت مشاوران ) ارائه دهنده انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی طی نامه شماره  -1

 ( مشاوران به استان خراسان رضوی  2و  1به انضمام گزارش توجیهی اختیار تشخیص صالحیت پایه  – 29/4/1396مورخ 

) ارائه دهنده اداره کل  1/3/98مورخ  25071/54991آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا موضوع تصویب نامه شماره  10ماده -2

 ( 12/5/1398مورخ  22410تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره 

 

 دائمی توسعه ج.ا.ا قانون احکام 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 10از  8      تعداد صفحه : 2/6/1398     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

 است .    4

بخشنامه حق الزحمه مطالعات  -2

بخشنامه پروژه های راه آخرین 

می باشد و     1389مربوط به سال 

 منقضی شده است.

بخشنامه حق الزحمه مطالعات  -3

آب آخرین بخشنامه مربوط به سال 

بوده و کاربرد آن محدود  1384

 شده است.      

 

قانون برگزاری  20موضوع ماده  5

 22ذیل ماده  4مناقصات و تبصره 

 آئین نامه خرید خدمات مشاوره.

قانون برگزاری  20ماده موضوع 

 22ذیل ماده  4مناقصات و تبصره 

 آئین نامه خرید خدمات مشاوره.

تهیه و ابالغ بخشنامه ای کاربردی 

در خصوص حذف پیشنهادهای 

مالی نامتناسب و جلوگیری از 

رقابت ناسالم در فرآیند ارجاع کار 

و مناقصات توسط سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

مالی نامناسب  ه پیشنهادهایارائ-1

و رقابت ناسالم در فرآیند ارجاع کار 

به شرکت های مهندسین مشاور که 

موجب کاهش کیفیت خدمات 

طراحی و نظارت بر پروژه ها می 

 گردد.

بخشنامه موجود به هیچ عنوان -2

 کارایی ندارد.

 

روش های جدید تامین مالی پروژه ها   6

 از جمله اسناد خزانه اسالمی

و بودجه کشور  سازمان برنامه

نسبت به حذف اسناد مذکور در 

خصوص پرداخت حق الزحمه های 

شرکت های مهندسین مشاور که 

درصد رقم اجرای پروژه  5کمتر از 

است، اقدام نماید و پرداخت            

حق الزحمه های مشاورین به 

صورت نقدی انجام شود و یا 

درصد به صورت نقدی  70حداقل 

اسناد خزانه درصد به صورت  30و 

 اسالمی باشد.

روش های جدید تامین مالی پروژه 

ها از جمله اسناد خزانه اسالمی به 

هیچ عنوان با نوع خدمات و پرداخت 

 .های مهندسین مشاور تناسب ندارد

با توجه به اینکه هزینه های شرکت 

های مشاور شامل حقوق و دستمزد، 

اجاره دفتر، هرینه های جاری دفتر 

زم اداری، قبوض انرژی از قبیل لوا

،هزینه های مربوط به ماموریت و 

مسافرت و... و به طور کلی از جنس 

هزینه های جاری دولت می باشد، 

 بنابراین این هزینه 
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 شناسه 

  : حوزه موضوعه

 981580/10بررسی مشکالت تشخیص صالحیت مشاوران ) ارائه دهنده انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی طی نامه شماره  -1

 ( مشاوران به استان خراسان رضوی  2و  1به انضمام گزارش توجیهی اختیار تشخیص صالحیت پایه  – 29/4/1396مورخ 

) ارائه دهنده اداره کل  1/3/98مورخ  25071/54991موضوع تصویب نامه شماره آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا  10ماده -2

 ( 12/5/1398مورخ  22410تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره 

 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 10از  9      تعداد صفحه : 2/6/1398     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

ها تماماً نقدی بوده و نمی توان با     6

اوراق خزانه اسالمی با سررسیدهای 

 دراز مدت آنها را پرداخت کرد.

 

 25071/54991تصویب نامه شماره  7

 1/3/98مورخ 

آیین نامه حمایت از  10ماده 

شرکتهای نوپا موضوع تصویب نامه 

 1/3/98مورخ  25071/54991شماره 

 آیین 10 ماده در وارده تبصره 

حمایت از شرکت های نوپا موضوع 

تصویب نامه شماره 

 و 1/3/98مورخ  25071/54991

 کار تعاون کل اداره اشاره به عدم

 تنها عنوان به اجتماعی رفاه و

 شتاب به مجوز اعطای متولی

 و گردد اصالح استان در ها دهنده

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 اعضای از یکی عنوان به الزاماً

 معرفی گیری تصمیم کمیته

 .گردد

 بر کل اداره این اینکه به توجه با

 و مجوز صدور" دستورالعمل اساس

 اطالع ، مشاوره مراکز ساماندهی

کارآفرینی ) مصوبه  خدمات و رسانی

ششمین جلسه شورای عالی اشتغال 

(  3/9/93در دولت یازدهم مورخ 

 اقدام به صدور مجوز برای 

 عنوان تحت شرایط حائز شرکتهای

 وکار کسب های شتابدهنده

 .مینماید

 

آیین نامه حمایت از  10ماده   8

شرکتهای نوپا موضوع تصویب نامه 

 1/3/98مورخ  25071/54991شماره 

 به اجتماعی تامین سازمان

 ثبت از نماید ابالغ خود بازرسان

 از کننده استفاده افراد اسامی

 استارت و مشترک کاری فضای

 شرکت بیمه لیست در ها آپ

 خودداری دهنده شتاب های

 .نمایند

 استناد به و 1 بند به توجه با 

 به ، االشاره فوق دستورالعمل

 دهنده شتاب رساند می استحضار

 اطالع ، مشاوره مراکز از ای گونه

 می کارآفرینی خدمات و رسانی

 ها آپ استارت از گروهی که باشد

 تحت ایده گیری شکل زمان از را

 خدمات ارائه به خودگرفته حمایت

 ضریب افزایش منظور به شتابدهی

 شتاب  .پردازد می ها آن موفقیت

 یا و مالک عنوان هیچ به ها دهنده

 و نیستند ها آپ استارت کارفرمای

 تامین و مشاوره ، آموزش طریق از

  تسریع موجب مشترک کاری فضای
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 شناسه 

  : حوزه موضوعه

 981580/10بررسی مشکالت تشخیص صالحیت مشاوران ) ارائه دهنده انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی طی نامه شماره  -1

 ( مشاوران به استان خراسان رضوی  2و  1به انضمام گزارش توجیهی اختیار تشخیص صالحیت پایه  – 29/4/1396مورخ 

) ارائه دهنده اداره کل  1/3/98مورخ  25071/54991وضوع تصویب نامه شماره آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا م 10ماده -2

  ( 12/5/1398مورخ  22410تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره 

 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 10از  10      تعداد صفحه : 2/6/1398     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

 وکار کسب رشد و بازار به ورود در    8

 دوره و شوند می آپ استارت

 ماه 6 از کمتر معموال دهی شتاب

 توان نمی بنابراین  .باشد می

 نیروی عنوان به را ها آپ استارت

 گرفت نظر در ها دهنده شتاب کار

 و کار قانون مشمول افراد این و

 .بود نخواهند اجتماعی تامین بیمه

 

 پتانسیل از استفاده جهت در   9

 به نخبه )  جوانان نیروهای عظیم

 افسران رهبری معظم مقام تعبیر

 حرکت به دراقتصادی (  جنگ

 کار و کسب های چرخ درآوردن

 در نخبه افراد هدایت و کشور

 همان،  سربازی امریه طرح قالب

 بنیان دانش های شرکت که طور

 خاص دستورالعمل رعایت با

 دارند را نخبه سرباز جذب امکان

 توجه با نیز دهنده شتاب مراکز

 در تاثیرگذارشان نقش به

 کشور کار و کسب اکوسیستم

 فارغ و نخبگان از استفاده امکان

 داشته را دانشگاهی التحصیالن

 .باشند

  

 

 

 

 

 


