
 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

1 
 
 

 

 فهرست مطالب

 4 .......................................................................................................................................................... کاربر

 6 ......................................................................................................................................... پیشرفته جستجوی

 6 .................................................................................................................................پیشرفته جستجوی صفحه

 8 .............................................................................................................................................. سامانه به ورود

 9 ........................................................................................................................................... اختصاصی صفحه

 11 ..................................................................................................................................................... پروفایل

 11 ................................................................................................................................................... قراردادها

 11 .................................................................................................................................. اطالعات تکمیل و ثبت

 11 ........................................................................................................................................ جدید قرارداد ثبت

 11 ........................................................................................................................................... قراردادها لیست

 14 ....................................................................................................................................... قرارداد ثبت فلوچارت

 11 ........................................................................................................ ایسرمایه هایدارایی تملك طرح قراردادهای

 11 ............................................................................................................................ غیرصنعتی EPC قراردادهای

 19 ................................................................................................................................ صنعتی EPC قراردادهای

 11 ....................................................................................................................................... مشاوره قراردادهای

 11 ............................................................................................... خدماتی و پشتیبانی هایفعالیت واگذاری قراردادهای

 11 .................................................................................................................................. معین عقود قراردادهای

 11 ......................................................................................................................................... امانی قراردادهای

 19 ............................................................................................................... خصوصی -عمومی مشارکت قراردادهای

 11 ................................................................................................................................. سامانه عمومی قابلیتهای

 11 ................................................................................................................................... پیمانکاری قرارداد ثبت

 19 .................................................................................................................................. مالی اعتبار تامین منبع

 41 ............................................................................................................................................ کار ارجاع نحوه

 41 ..............................................................................................................................................قرارداد لگویا



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

1 
 
 

 44 ............................................................................................................................... طرح مشخصات درقسمت

 41 ..................................................................................................................................................نمایندگان

 46 .............................................................................................................................. کارپیمان مشخصات قسمت

 41 .................................................................................................................................... مشارکت اعضای ثبت

 41 ....................................................................................................................................... فرعی پیمانکار ثبت

 EPC ........................................................................................................................................ 61 قرارداد ثبت

 69 ...................................................................................................................................... مشاوره قرارداد ثبت

 81 .................................................................................................................................. کاال تامین قرارداد ثبت

 91 ................................................................................................................................. ینمع عقود قرارداد ثبت

 91 ............................................................................................................................... خدماتی امور قرارداد ثبت

 111 .............................................................................................................. استعالمی یا فاکتوری قراردادهای ثبت

 116 ........................................................................................................................... خصوصی -عمومی مشارکت

 111 ....................................................................................................................................... ای مزایده قرارداد

 111 ........................................................................................................................................ قراردادها خالصه

 111 .......................................................................................................................................... قرارداد عملیات

 111 ............................................................................................................................................ قرارداد شروع

 111 .......................................................................................................................................... وضعیت صورت

 114 ........................................................................................................................................... پرداخت پیش

 114 .................................................................................................................................................. پرداخت

 114 ........................................................................................................................................... قرارداد تعدیل

 114 ........................................................................................................................................... قرارداد تمدید

 114 ............................................................................................................................................. مقادیر تغییر

 111 ........................................................................................................................................... قرارداد خاتمه

 111 ............................................................................................................................................. قرارداد فسخ

 111 ........................................................................................................................................ اصالحیه/الحاقیه

 111 ........................................................................................................................................... کار در تسریع



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

1 
 
 

 111 ............................................................................................................................................ قرارداد تعلیق

 116 ............................................................................................................................................. مجدد شروع

 116 .......................................................................................................................................... اضافی خدمات

 116 ............................................................................................................................................ قرارداد متمم

 116 ...................................................................................................................................... قرارداد کار ویلتح

 111 ................................................................................................................................................... ویرایش

 118 ...............................................................................................................................................رسانی پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

4 
 
 

 كاربر

 

گردد. در این صفحه امکان  شود به صورت پیش فرض وارد صفحه اصلی می که کاربر وارد سیستم میهنگامی

 جستجو و ورود به سامانه وجود دارد.

، قراردادها بر حسب شرایط عمومیدر صفحه اصلی پایگاه قراردادها با توجه به لیست های سمت چپ )

قراردادها بر حسب استان محل ،  قراردادها بر حسب منبع تامین اعتبار مالی، بندی کلیقراردادها بر حسب طبقه

 .( می توان لیست قراردادهای قابل مشاهده را فیلتر کردااجر
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 صفحه اصلی نمایش داده می شود . میانی شود در قسمت لیستی که فیلتر می 

 

در صفحه ای به صورت زیر نظر  اطالعات کلی در مورد قرارداد مورد ،قرارداد هبر روی مشاهد و  با کلیك

 :داده می شود  نمایش
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 جستجوي پیشرفته

 در صفحه اصلی با کلیك بر روی دکمه جستجوی پیشرفته به صفحه جستجوی پیشرفته هدایت می شوید .

 

 

 صفحه جستجوي پیشرفته

عبارت مورد نظر خود را وارد : جستجوی پیشرفته با تایپ یك عنوان در کادر جستجوی ساده ه حدر صف

 وی ساده را انجام داد . توان یك جستج می  :نمایید

، که ت انجام عملیات جستجو باز می شوددر این صفحه با کلیك بر روی کلمه جستجوی پیشرفته کادری جه

با کلیك در لیست نتایج جستجو  ،شود با انتخاب نوع طبقه بندی و ... )سایر آیتم ها ( لیست قراردادها فیلتر می

 رداد انتخاب شده هدایت می شوید.بر روی موضوع قرارداد به صفحه نمایش قرا
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 ورود به سامانه 

ی عبور خود پس نماید که کاربران درونی پایگاه  با وارد کردن نام کاربری و کلمهسامانه این امکان را فراهم می

ه به اطالعات مربوط ب از احراز هویت، به سیستم وارد شده و براساس نوع کاربری و سطوح دسترسی تعریف شده،

ی ورود را به کاربر نمایش ، سیستم صفحهشودوارد بخش ورود به سیستم  بایدکاربرخود دسترسی داشته باشند، 

ی عبور مربوط به ی عبور را وارد نماید. کاربر نام کاربری و کلمهخواهد تا نام کاربری و کلمهداده و از کاربر می

ی مربوط به ی عبور را از  کاربر دریافت نموده و او را به صفحهنماید،  سیستم نام کاربری و کلمهخود را وارد می

 نماید .خود هدایت می
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 صفحه اختصاصی

 

 

تصاصی با توجه به حق دسترسی هایی که از سمت مدیر سیستم به کاربر داده شده خدر تنظیمات صفحه ا

اب کاربر برای نمایش اولین صفحه  بعد از ورود به سیستم قرار داده شده  خی فعال جهت انتگزینه های ،است

 است.

 باشد. فعال به معنی عدم دسترسی کاربر به عملیات مذکور میغیر  گزینه های تذکر : 

 

 

http://cdb.mporg.ir/CartablePage
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 پروفايل

 در این بخش اطالعات شخصی کاربر قابل مشاهده و ویرایش است .
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 قراردادها

 

 

 

 

 ثبت و تکمیل اطالعات

باشد، ثبت های عمده در مدیریت قراردادها که درحقیقت شروع فرآیند کالن مدیریت قراردادها مییکی از بخش

مالت وارد شده ی مربوط به قراردادها قبالً در پایگاه معاقرارداد است. با توجه به اینکه ممکن است اطالعات اولیه

شوند. در این ی بزرگی از قراردادها ازطریق پایگاه معامالت وارد سیستم میی دستهباشد؛ لذا اطالعات اولیه

ها نهایتاً چهارده روز فرصت دارند تا پس از عقد قرارداد، اطالعات اولیه را تایید و حالت کارشناسان دستگاه

 داد را ثبت نهایی نمایند.تکمیلی را در سیستم وارد و قرار  اطالعات

شان ازطریق پایگاه معامالت وارد سیستم نشده است، مستقیماً توسط برخی از قراردادها نیز که اطالعات اولیه

گردند. در ادامه سناریوهای مربوط به هریك از ها با عنوان قرارداد جدید در سیستم ثبت میکارشناسان دستگاه

 باشد:. نقاط گسترش این مورد کاربرد شامل موارد زیر میموارد کاربرد شرح داده خواهد شد

http://cdb.mporg.ir/ContractPage
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 ثبت قرارداد جدید 

 تکمیل قراردادهای وارد شده 

 

 ثبت قرارداد جديد

ها با یکدیگر متفاوت بندی آنهای قراردادها با توجه به نوع و طبقهبا توجه به اینکه اطالعات مربوط به موافقتنامه

بندی قراردادی که در زمان ثبت اطالعات انتخاب ه براساس نوع و طبقههای سامانباشد، در این بخش فرممی

 شود.سازی شده و به کاربر نمایش داده میشود، سفارشیمی

 نماید.ی ثبت قرارداد جدید را انتخاب میکاربر وارد بخش مدیریت قراردادها شده و گزینه 

 های موجود،عتبار آن را ازطریق انتخاب گزینهبندی قرارداد و منبع تامین اسیستم اطالعات مربوط به طبقه 

  . نمایداز کاربر سوال می

 نماید.بندی و منبع تامین اعتبار قرارداد را انتخاب میکاربر طبقه 

 بندی و منبع تامین اعتبار قرارداد، ی ثبت قرارداد جدید را براساس اطالعات مربوط به طبقهسیستم صفحه

  .دهدنمایش می

 نماید.ات مربوط به موافقتنامه را تکمیل و ثبت میکاربر اطالع 

 ی الصاق مستندات قرارداد و مشخصات فنی عمومی را سیستم پس از بررسی اطالعات تکمیل شده، صفحه

  .دهدنمایش می

 پرداخت، ها، ضمانتنامه پیشکاربر اسناد مربوط به قرارداد نظیر موافقتنامه، شرایط خصوصی، نقشه

   نماید.ی و ... را پیوست نموده و ثبت میمشخصات فنی عموم

 دهد.ای به کاربر نمایش میی اطالعات وارد شده را در صفحهسیستم کلیه 

 ،نماید.ی ثبت نهایی را انتخاب میدکمه کاربر درصورت تایید اطالعات 

 ا به قرارداد ی واحدی رسیستم پیغامی را مبنی بر ثبت اطالعات قرارداد، به کاربر نمایش داده و شناسه

  .دهدتخصیص می
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 لیست قراردادها 

 پیمانکاري .1

 پیمانکاري طرح و ساخت صنعتی .2

 پیمانکاري طرح و ساخت غیرصنعتی .3

 مشاوره .4

 تامین كاال .5

 عقود معین .6

 امور خدماتی .7

 خصوصی_مشاركت عمومی .8

 قراردادهاي فاكتوري و استعالمی .9

 قراردادهاي مزايده اي .11
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 فلوچارت ثبت قرارداد

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود به سامانه پایگاه اطالعات 

 کشور )کاربر مجاز( 

(( 

 
 ورود به منوی قراردادها 

 انتخاب طبقه بندی کلی

 ثبت باقی مانده اطالعات کلی پیمان

 

 

 

 ثبت قرارداد

 ورود به منوی قراردادها 

 انتخاب طبقه بندی جزیی

 ثبت نهایی قرارداد و دریافت شناسه قرارداد
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 ايهاي سرمايهقراردادهاي طرح تملك دارايی

های ها عمدتاً طرح تملك داراییکه منبع تامین اعتبار آن ،باشدهایی میاین دسته از قراردادها شامل انواع پیمان

)دستوالعمل نحوه تکمیل و تنظیم  1144ی از نشریه هاای بوده و چارچوب و مواد قانونی حکمفرما بر آنسرمایه

نماید. رویدادهایی ها( پیروی میها و مقررات مربوط به آنموافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

نظیر شروع، خاتمه، فسخ، الحاقیه، متمم ... و مواد  ،شودکه منجر به تغییر حالت در اینگونه از قراردادها می

 ، در شکل و جدول زیر نشان داده شده است.شده استها در سیستم در نظر گرفته سازی آنه در پیادهقانونی ک
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  غیرصنعتی EPCقراردادهاي 

های ها عمدتاً طرح تملك داراییباشد که منبع تامین اعتبار آناین دسته از قراردادها شامل انواع قراردادهایی می

)راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران  0145ها از نشریه قانونی حکمفرما بر آنای بوده و چارچوب و مواد سرمایه

شود نظیر شروع، نماید. رویدادهایی که منجر به تغییر حالت در اینگونه از قراردادها میطرح و ساخت( پیروی می

، در شده استگرفته  ها در سیستم در نظرسازی آنخاتمه، فسخ، الحاقیه، متمم ... و مواد قانونی که در پیاده

 شکل و جدول زیر نشان داده شده است.
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  صنعتی EPCقراردادهاي 

های ها عمدتاً طرح تملك داراییباشد که منبع تامین اعتبار آناین دسته از قراردادها شامل انواع قراردادهایی می

سان طرح و ساخت غیرصنعتی ها از قراردادهای همای بوده و چارچوب و مواد قانونی حکمفرما بر آنسرمایه

نماید. رویدادهایی که منجر به تغییر )راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت غیرصنعتی( پیروی می

سازی شود نظیر شروع، خاتمه، فسخ، الحاقیه، متمم ... و مواد قانونی که در پیادهحالت در اینگونه از قراردادها می

 ، در شکل و جدول زیر نشان داده شده است.شده استه ها در سیستم در نظر گرفتآن
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  قراردادهاي مشاوره

ها از نشریه باشد که چارچوب و مواد قانونی حکمفرما بر آناین دسته از قراردادها شامل انواع قراردادهایی می

رویدادهایی  نماید.نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره( پیروی می)موافقت 1143شماره 

شود نظیر شروع، خاتمه، فسخ، الحاقیه، متمم ... و مواد قانونی که منجر به تغییر حالت در اینگونه از قراردادها می

 ، در شکل و جدول زیر نشان داده شده است.شده استها در سیستم در نظر گرفته سازی آنکه در پیاده
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  دماتیهاي پشتیبانی و خقراردادهاي واگذاري فعالیت

ها از فرم باشد که چارچوب و مواد قانونی حکمفرما بر آناین دسته از قراردادها شامل انواع قراردادهایی می

نماید. رویدادهایی هیئت وزیران پیروی می 4134های پشتیبانی و خدماتی مصوب سال قرارداد واگذاری فعالیت

ود نظیر شروع، خاتمه، فسخ، متمم ... و مواد قانونی که در شکه منجر به تغییر حالت در اینگونه از قراردادها می

 در شکل و جدول زیر نشان داده شده است.شده است ها در سیستم در نظر گرفته سازی آنپیاده
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  قراردادهاي عقود معین

باشهد کهه ... میاین دسته از قراردادها شامل انواع قراردادهایی نظیر بیع، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اقالهه .

ههای توان چارچوبی کلهی بهرای اطالعهات و حالتچارچوب و مواد قانونی خاصی بر آن حکمفرما نیست ولی می

شود نظیر فسخ، موجود در آن در نظر گرفت. رویدادهای کلی که منجر به تغییر حالت در اینگونه از قراردادها می

در شهکل و  شده اسهتسازی سیستم در نظر گرفته که در پیادهها خاتمه، تعدیل، تمدید ... و روابط حاکم بر آن

 جدول زیر نشان داده شده است.
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  قراردادهاي امانی

صورت امانی یا فاکتوری بوده و برای هر فقره فاکتور این دسته از قراردادها شامل انواع قراردادهایی هستند که به

تهوان باشهند ولهی مید چارچوب و مواد قهانونی خاصهی میگیرد. این قراردادها فاقعموماً سه استعالم صورت می

های موجود در آن در نظر گرفت. تنها رویدادی که منجر به تغییر حالت در چارچوبی کلی برای اطالعات و حالت

ه سازی سیستم در نظهر گرفتهه شهدها که در پیادهشود پرداخت است. روابط حاکم بر آناینگونه از قراردادها می

 کل و جدول زیر نشان داده شده است.در ش است
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 stm State Chart_Amani

Initial

قرارداد منعقد شده 

قرارداد با اسناد و اطالعات آماده 

براي ثبت

قرارداد با طبقه بندي و اطالعات 

كلي مشخص

قرارداد با جزئيات ثبت شده

قرارداد آماده ي بررسي و ثبت با 

كليه ي اطالعات و اسناد الصاقي

تاييد اطالعات و اسناد الصاقي
Final

قرارداد با اطالعات تاييد و ثبت 

شده

قرارداد با اطالعات ويرايش شده

قرارداد ثبت شده در پايگاه

بررسي قرارداد ارسال شده جهت نمايش در پايگاه

قرارداد پرداخت شده 

 

قراردادهاي اماني يا فاكتوري

Final

قرارداد با صورت حساب استعالم و 

ثبت شده

قرارداد آرشيو شده

11

2

3

4

5

6

7

1

9
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13

12
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  خصوصی -قراردادهاي مشاركت عمومی

ها از چارچوب باشد که چارچوب و مواد قانونی حکمفرما بر آناین دسته از قراردادها شامل انواع قراردادهایی می

نگونهه از نماید. رویدادهایی کهه منجهر بهه تغییهر حالهت در ایخصوصی پیروی می -موافقتنامه مشارکت عمومی

هها در سیسهتم سازی آنشود نظیر شروع، خاتمه، فسخ، الحاقیه، متمم ... و مواد قانونی که در پیادهقراردادها می

 ، در شکل و جدول زیر نشان داده شده است.ه استدر نظر گرفته شد
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 هاي عمومی سامانهقابلیت

ان قهرار گرفتهه و بهه عنهوان امکانهات عمهومی در ها و امکانات سامانه در اختیار کلیه کهاربراین بخش از قابلیت

 گیرد:دسترس همه کاربران قرار می

 قابلیت ثبت نام در سامانه 

 قابلیت ورود به صفحه کاربری بر اساس نام کاربری و کلمه عبور 

 قابلیت فعالسازی حساب کاربری از طریق ایمیل 

 قابلیت تغییر کلمه عبور توسط کاربران 

 کلی قراردادها قابلیت مشاهده اطالعات 

 قابلیت پیگیری آخرین وضعیت قرارداد 

 قابلیت ارسال لینك تغییر کلمه عبور به ایمیل کاربر در صورت فراموشی کلمه عبور 

 ی عبوری عبور به ایمیل کاربر درصورت فراموشی کلمهتغییر کلمه 
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 بندي كلی قرارداد در پايگاه اطالعات قراردادهاطبقه

گیرند که براساس بندی کلی قرار میراردادها، انواع قراردادها از سه بعد اصلی مورد طبقهدر پایگاه اطالعات ق

گردد. این اطالعات مربوط به موافقتنامه و رویدادهای قرارداد از کاربر درخواست می بندی انتخاب شده،طبقه

باشد که در کلی و جزئی قرارداد می بندیی ارجاع کار و طبقهنحوه ها شامل منبع تامین اعتبار مالی،بندیطبقه

 ادامه ارائه شده است.

 

 بندي كلی قرارداد از نظر منبع تامین اعتبار مالی  طبقه

 باشد:بندی زیر بر قراردادها حاکم میاز نظر منبع تامین اعتبار مالی و سطوح منبع، طبقه

 

 منبع تامین اعتبار مالی سطح منبع سطح كشوري منبع تامین تسهیالت

 ندارد
  ملی 

 استانی 

  اوراق مشارکت منابع عمومی 

 درآمد عمومی 

 هایداراییاعتبارات طرح تملك 

 ایسرمایه

 

 ندارد ندارد

 منابع داخلی 

  اوراق مشارکت دستگاهی 

 سایر منابع 

 بانك جهانی 

  بانكECO  

 ملی بانك 

 بانك ملت 

 ........ 

 ندارد
  تسهیالت داخلی 

 تسهیالت خارجی 

 ندارد

  ملی 

 تانیاس 

 

 عمومی درآمد 

 ایهای سرمایهواگذاری دارایی 

 ایاعتبارات هزینه های مالیواگذاری دارایی 

 ندارد ندارد
 درآمد اختصاصی 

  منابعسایر 

 منابع مالی بخش خصوصی ندارد ندارد ندارد
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 بندي كلی قرارداد از نظر نوع قراردادطبقه

 :باشددها حاکم میقراردابندی زیر بر از نظر نوع قرارداد، طبقه

 

 

 طبقه بندي جزئی قرارداد/پیمان
بندي كلی طبقه

 قرارداد/پیمان

 اجرا 

 ساخت 

 حمل 

 نصب 

 بردارینگهداری و بهره 

 بهره برداری 

  منالع مالیتامین 

 پیمانکاری 

 EPC 
 EPCF 
 Turn key 
 DB 
 DBF   
 PC 
 PCF 

 

  پیمانکاری طرح و

ساخت صنعتی و غیر 

 صنعتی 

 )چند گرينه اي (

 ورهمشا 

 

 طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی 

 طرح تهیه و توجیهی مطالعات، پیدایش مطالعات 

 بخشیمیان و جامع موضوعی بخشی، مطالعات

 بخشیمیان و جامع، بخشی موضوعی مطالعات 

 کاربردی، بنیادی، تحقیقاتی، پژوهشی مطالعات ،

 ایتوسعه و راهبردی

 بخشی میان و جامع، بخشی، موضوعی مطالعات 

 سرزمین آمایش و ایمنطقه مطالعات 

 و فنی معیارهای و ضوابط، استانداردها تنظیم و تهیه 

 اجرایی

 پروژه کنترل و ریزیبرنامه 

 ارزش مهندسی 

 انسانی منابع توسعه و آموزشی ریزیبرنامه 

 هاطرح ارزشیابی و پایش 

 انسانی توسعه و آموزشی ریزیبرنامه خدمات 

 مدیریتی خدمات 

 طرح مدیریت 

 مهندسی کنترل 
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 اقتصادی مطالعات 

 سیستمها مدیریت و طراحی، سنجی امکان 

 محیطی زیست ارزیابی مطالعات 

 برداریبهره و نصب، اجرا بر نظارت 

 آماری مطالعات 

 جغرافیایی اطالعات سیستمهای ایجاد و بردارینقشه 

 پشتیبانی و نگهداری، اندازیراه، نصب، سازیویژه 

 افزارینرم هایبسته

 طرح مدیریت، سنجیامکان، ریزیبرنامه ،

، سازیپیاده، ساخت، طراحی، مطالعه، استانداردسازی

 اطالعات فناوری نظامهای ممیزی و ارزیابی

 انتقال، سازیپیاده، نویسیبرنامه، اطالعات معماری ،

 سفارشی افزارهاینرم نگهداری و پشتیبانی

 ارتباطات و اطالعات فناوری ریزیبرنامه خدمات ،

 و اطالعات فناوری جامع هایطرح تهیه شامل

 و اطالعات فناوری راهبردی ریزیبرنامه، ارتباطات

 سازمانی معماری تدوین و ارتباطات

 مشاوره خدمات مکمل و جنبی خدمات 

 هایزمینه از مورد چند یا یك در کارشناسی خدمات 

 یا فنی، پژوهشی، حقوقی، آموزشی، مالی، اداری

 بازرگانی

 BOO 
 BOOT 
 BTO 
 BLT 
 BLO 
 BLOT 
 ROT 
 ROO 
 O&M 
 متقابل بیع 
 DBFO 
  (concession)امتیاز حق 

 انتفاع حق 

 (JV )گذاری سرمایه در مشارکت 

 Lease Agreement(LA) 

 ESCO 

  مشارکت عمومی- 

  PPPخصوصی 

 اجاره 

 مضاربه 

 جعاله 

 سلف بیع 

 مزارعه 

 معاوضه 

 مساقات 

 مالکیت اعاده 

 تعهد تبدیل 

  عقود معین 
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 ابراء 

 خسارت پرداخت 

 اقاله 

 
 

 روش تامین كاال

 )چند گرينه اي (

 نوع تامین كاال

 )چند گرينه اي (
 منبع تامین كاال

 P  
 EP   

 تامین کاال 
 حمل 

 گارانتی 

 نصب 

 وارانتی 

 تولید 

 عرضه 

 داخلی 

 خارجی 

 داخلی/خارجی 

 

 )چند گرينه اي (

  قراردادهای امور

 خدماتی

 آلودگی رفع 

 رسانی کمك 

 ساختمان و شهری نظافت 

 باغبانی 

 نشانیآتش 

 موارد سایر 

 پیمانکاری 

 مشاوره 

 کاال تامین 

 موارد سایر 

 قراردادهای استعالمی 

 

 
 فروش 

 اجاره دادن 
 قراردادهای مزایده ای 
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 ي ارجاع كاربندي كلی قرارداد از نظر نحوهطبقه

 باشد:بندی زیر بر قراردادها حاکم میطبقه ی ارجاع کار،از نظر نحوه

 

 ارجاع كار ينحوه معامالت از نظر نصاب از نظر روش دعوت معامالت  از نظر مراحل بررسیمعامالت 

 اییك مرحله 

 ایدو مرحله 

 عمومی  بزرگ 

 محدود  مناقصه

 متوسط 

 اییك مرحله 

 ایدو مرحله 

 عمومی  بزرگ 

 محدود  مزایده

 متوسط 

 موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه يا مزايده

 عدم الزام به برگزاری مناقصه یا مزایده

 خرید اموال منقول 

 خدمات فرهنگی و هنری 

 خرید اموال منقول و غیرمنقول 

 آالت ثابت و متحركتعمیر تجهیزات و ماشین 

 خرید قطعات یدکی 

 معامالت محرمانه به تشخیص هیات وزیران 

 خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی 

 در ترك تشريفات مبلغ معامله

 مبلغ معامله زیر پنجاه برابر نصاب معامالت کوچك  ترك تشریفات مناقصه یا مزایده

 مبلغ معامله بین پنجاه تا دویست برابر نصاب معامالت کوچك 

 مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معامالت کوچك 

 موارد مستثنی از مناقصه یا مزایده

 مذاکره رقابتی

 كار در خريد خدمات مشاوره روش انجام

 خرید خدمات مشاوره

 کیفیت 

 کیفیت و قیمت 

 تعرفه 

 بودجه ثابت 

 ایتك گزینه 

 مسابقه 
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 ي ارجاع كاربندي كلی قرارداد از نظر نوع قرارداد با نحوهارتباط بین طبقه

نواع پیمان وجود خواهد ی ارجاع کاری که در هر دسته از اها، نحوهبندی کلی حاکم بر پیمانبا توجه به طبقه

 باشد. این ارتباط در جدول زیر نمایش داده شده است.داشت متفاوت می

 

 بندي كلی قرارداد/پیمانطبقه

 ي ارجاع كارنحوه

صه
مناق

 

مزايده
 

صه
ي مناق

عدم الزام به برگزار
 

ي مزايده
عدم الزام به برگزار

 

صه
ت مناق

شريفا
ك ت

تر
 

ت مزايده
شريفا

ك ت
تر

 

ی ا
ستثن

موارد م
صه

ز مناق
 

ی از مزايده
ستثن

موارد م
 

ی
مذاكره رقابت

 

شاوره
ت م

خريد خدما
 

  * * * * * * * * * پیمانکاري

 * * * * * * * * * * پیمانکاري طرح و ساخت صنعتی و غیر صنعتی 

 *   *  *  *  * مشاوره

  *  *  *  *  * ( PPPخصوصی ) -مشاركت عمومی

   * * * * * * * * عقود معین 

    *  *  *  * ن كاالتامی

    *  *  *  * قراردادهاي امور خدماتی

 * * * * * * * * * * استعالمیقراردادهاي 

   *  * *   *  مزايده ايقراردادهاي 

 

 

 پیمانکاري ثبت قرارداد 

ام و ای از طرف شخص ثالث یا کارفرمای دولتی جهت انجها پروژهاین دسته شامل قراردادهایی هستند که در آن

ا هر امضهوی دیگهوقی که سههحقعبارت است از شخصیت پیهمانکار  اتمام کار به پیمانکار سپرده می شود،

رفته است. هده گهان، بعههدارك پیمهاد و مهاس اسنههاس وع پیمان را برهوضهرای مهو اج بودهان هده پیمهکنن

 . باشند. نکار میم پیماههحک انکار، درهونی پیمههانههانشینهای قهج دگان وهاینهنم
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از منوی اصلی ، منوی قراردادها را انتخاب می کنیم . این منو شامل گزینه های ثبت و تکمیل قراردادها می 

 باشد که برای ثبت قراردادها باید گزینه ثبت را انتخاب کنیم .در صفحه اول ثبت قرارداد پیمان جدید ، ازلیست

 را انتخاب کرده و بر اساس آن از لیست طبقه بندی جزیی پیمان   پیمانکاریطبقه بندی کلی پیمان ، قرارداد 

پیمانکاری که شامل )اجرا، ساخت، حمل، نصب، نگهداری و پشتیبانی، بهره آیتم های مرتبط با قرارداد یکی از 

 می باشد را انتخاب می کنیم .  برداری، تامین منابع مالی، تامین کاال(

پیمانکاری طرح و ساخت صنعتی و غیر صنعتی را  پیمان ، قراردادطبقه بندی کلی  ازلیست اگرکاربر -4

را   DBFو  DB، کلید در دست، EPC  ،EPCFپیمان آیتم های  جزئی بندی طبقه در انتخاب کند، باید

 به کاربر نمایش دهد و کاربر تنها می تواند یکی از این آیتم ها را انتخاب کند.

 جزئی بندی طبقه مشاوره را انتخاب کند، باید در ، قرارداد طبقه بندی کلی پیمان ازلیست اگرکاربر -2

 میان و جامع بخشی، موضوعی، پیمان آیتم های مطالعات امکان سنجی، مطالعات بنیادی ، مطالعات

 و تفصیلی پایه، مفهومی، اجرایی، طراحی و فنی معیارهای و ضوابط استانداردها، تنظیم و بخشی، تهیه

پروژه،  کنترل و ریزی برداری، برنامه بهره و نصب طرح، اجرای بر نظارتمهندسی،  اجرایی، کنترل

 ،  طرح مدیریت و مدیریت کیفیت، خدمت های نظام سازی پیاده و ارزش، طراحی مهندسی خدمات

آماری،  مطالعات ها، خدمات طرح ارزشیابی و پایش انسانی،  توسعه و آموزشی ریزی برنامه خدمات

 .کند انتخاب را با هم ها آیتم بر نمایش دهد و کاربر می تواند چند تا ازرا به کار  جنبی خدمات

 

 را انتخاب کند، باید PPPمشارکت عمومی خصوصی  طبقه بندی کلی پیمان ، قرارداد ازلیست اگرکاربر  -1

 B.O.T،BOO ،BOOT ،BTO ،BLT ،BLO ،BOLT ،ROTپیمان آیتم های  جزئی بندی طبقه در

،ROO ،O&M  کند انتخاب را ها آیتم این از یکی تواند می تنها هد و کاربررا نمایش د. 

 

 جزئی بندی طبقه در عقود معین را انتخاب کند، باید طبقه بندی کلی پیمان ، قرارداد ازلیست اگرکاربر -1

پیمان آیتم های اجاره، مضاربه، جعاله، بیع سلف، مزارعه، معاوضه، مساقات، اعاده مالکیت، تبدیل تعهد، 

 .کند انتخاب را ها آیتم این از یکی تواند می تنها کاربر اقاله و پرداخت خسارت را نمایش دهد و ابراء،
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تامین کاال را انتخاب کند، باید در طبقه بندی جزئی  طبقه بندی کلی پیمان ، قرارداد ازلیست اگرکاربر -0

نوع تامین کاال و روش منبع تامین کاال،  را انتخاب کند. همچنین کمبو  EPیا   Pپیمان آیتم های 

 تامین کاال فعال شود. 

  اگر کاربر منبع تامین کاال را خارجی یا داخلی/خارجی انتخاب کند، باید در قسمت تکمیل اطالعات

 الصاق مجوز از وزارت صنایع به صورت اجباری فعال شود.

 .در کمبو روش تامین کاال کاربرمی تواند چند تا آیتم را با هم انتخاب کند 

 بندی طبقه در امور خدماتی را انتخاب کند، باید طبقه بندی کلی پیمان ، قرارداد ازلیست کاربراگر -6

پیمان آیتم های رفع آلودگی، کمك رسانی، نظافت شهری و ساختمان، باغبانی، آتش نشانی و  جزئی

 .کند انتخاب را با هم ها آیتم سایر موارد را نمایش دهد و کاربر می تواند چند تا از

 طبقه در فاکتوری یا استعالمی را انتخاب کند، باید طبقه بندی کلی پیمان ، قرارداد ازلیست رکاربراگ -7

 تنها کاربر پیمان آیتم های پیمانکاری، مشاوره، تامین کاال و سایر موارد را نمایش دهد و جزئی بندی

 .کند انتخاب را ها آیتم این از یکی تواند می

 

 منبع تامین اعتبار مالی

قسمت منبع تامین اعتبار مالی یك قرارداد می تواند از چند منبع مالی استفاده کند  در سیستم طوری دیده در 

شود که امکان اضافه کردن چند منبع برای قرارداد وجود داشته باشد. بقیه اطالعات می بایست به ترتیب از 

 سیستم واکشی شده و همه اجباری می باشند.

 

عمومی را انتخاب کند، در قسمت سطح منبع   منابع-ای سرمایه های دارایی كتمل اگر کاربر اعتبارات -4

 آیتم های زیر نمایش داده می شود :

  اوراق مشارکت منابع عمومی 

  درآمد عمومی 

 .همچنین کمبو سطح کشوری اجباری خواهد بود 
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آیتم  منبع سطح سمتق در کند، انتخاب را سایر منابع-ای سرمایه های دارایی تملك اعتبارات اگر کاربر -2

 های زیر نمایش داده می شود :

 منابع داخلی 

  تسهیالت داخلی 

 تسهیالت خارجی 

 اوراق مشارکت سایر منابع 

 .همچنین کمبو سطح کشوری اجباری خواهد بود 

  اگر کاربرتسهیالت داخلی و یا خارجی را انتخاب کند، کمبو منبع تامین تسهیالت داخلی و

 خارجی فعال شود.

 از کمبو منبع تامین تسهیالت داخلی و خارجی انتخاب شود، باید فیلد توضیحات  اگر سایر

 اجباری پر شود . 

 

آیتم های زیر نمایش  ها سطح قسمت در کند، انتخاب عمومی را درآمد-ای هزینه اعتبارات اگرکاربر -1

 داده می شود :

 درآمد 

 واگذاری دارایی های سرمایه ای 

 واگذاری دارایی های مالی 

 ن کمبو سطح کشوری اجباری خواهد بود.همچنی 

 

 سایر منابع هیچ سطح منبعی ندارد.-و اعتبارات هزینه ای اختصاصی درآمد-اعتبارات هزینه ای -1

اگرکاربر منابع مالی بخش خصوصی را انتخاب کند، هیچ سطح منبعی ندارد ولی فیلد درصد سهم منبع  -0

 برایش اجباری پر شود.

باال در صورتی اجباری می شود که کاربر افزودن منبع جدید را  1ا ت 4فیلد درصد سهم برای مورد  -6

 انتخاب کند در این صورت برای هر منبع می بایست میزان سهم آن را مشخص کند.
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 نحوه ارجاع کار

اگرکاربر در کمبو نحوه ارجاع کار مناقصات را انتخاب کند ، کمبوی معامالت از نظر نصاب فعال می  -4

 شود.

  بندی طبقه کمبو معامالت از نظر نصاب معامالت بزرگ را انتخاب کند، کمبواگر کاربر در 

گران و طبقه بندی مناقصه از نظر مراحل بررسی فعال می  مناقصه دعوت روش نظر از مناقصه

 شود.

اگر کاربر در نحوه ارجاع مناقصه آیتم ترك تشریفات مناقصه را انتخاب کند ، کمبو ترك تشریفات  -2

 شود. مناقصه فعال می

 به الزام عدم کمبو کند، انتخاب را عدم الزام به برگزاری مناقصه مناقصه ارجاع نحوه در اگر کاربر  -1

 .می شود فعال مناقصه برگزاری

 

 

 الگوی قرارداد

 اگر کاربر در قسمت الگوی قرارداد، غیرهمسان را انتخاب کند: -4

 .کمبوی قراردادهای غیر همسان می بایست فعال شود 

 اربر در طبقه بندی پیمان، تامین کاال و در کمبو معامالت از نظر نصاب، معامالت نکته:اگر ک

بود، در سیستم می بایست در کمبوی قراردادهای غیرهمسان، فاکتوری  کرده انتخاب متوسط را

را انتخاب کند. در غیر این صورت باید سایر را انتخاب کند که وقتی در انتهای صفحه دکمه 

را زد یك صفحه که برای کلیه قراردادهای غیر همسان طراحی شده نمایش  ثبت قرارداد جدید

 داده شود.

  نکته:اگر کاربر در طبقه بندی پیمان، پیمانکاری، طرح و ساخت صنعتی، طرح و ساخت

 انتخاب غیرصنعتی  و مشاوره را انتخاب کند و در کمبو معامالت از نظر نصاب، معامالت بزرگ را

ی بایست سوال آیا قرارداد همسان وجود داشته است یا خیر را به صورت بود،در سیستم م کرده

اجباری از کاربر بپرسد. اگر کاربر گزینه بلی را انتخاب کرد در صفحه دوم ثبت قرارداد در قسمت 
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تا آیتم آخر شماره مجوز و الصاق مجوز می بایست به صورت اجباری فعال  2مشخصات قرارداد 

 شود. 

کمبوی شرایط عمومی و تاریخ نسخه  کند، انتخاب را همسان قرارداد، مت الگویقس در اگر کاربر -2

 .می شود فعال
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 این قرارداد سابق دارد یا خیر؟آیا 

همین از سابقه قرارداد این می باشد که قبال منظور . ودشسوال از کاربر پرسیده می  ینا راردادقثبت  رحلهمدر 

شناسه بایست می . ی که جواب بله باشدصورترکت یا شخص دیگری بسته شده است یا خیر. در شبا  قرارداد

ن قرارداد سابقه داشته است باید مشخص شود که وضعیت همچنین در صورتی که ایو  وارد گردد. قبلی قرارداد 

در نظر گرفته شده است. با این فسخ و خاتمه در سامانه دو وضعیت . که قرارداد قبلی به چه گونه ای می باشد

شده است اما بنا بر هر دلیلی توضیحات، قراردادی دارای سابقه است که قبال با شرکت یا شخص دیگری بسته 

 خاتمه شده است و مجددا اقدام به ثبت قرارداد و تحویل آن به شرکت یا شخص دیگری را دارند. فسخ یا

  ته:نک

منبع تامین اعتبار جدید کمبوی  منبع افزودندر قسمت پس از ثبت اطالعات افزودن سهم منبع فعال می شود، 

و منابع مالی بخش خصوصی( مالی شامل آیتم های )اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای، اعتبارات هزینه ای 

می باشد . با انتخاب اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای کمبوی سطح منبع فعال می شود، کمبوی سطح 

منبع نیز شامل آیتم های )اوراق مشارکت منابع عمومی، درآمد عمومی، منابع داخلی، اوراق مشارکت دستگاهی، 

، تسهیالت داخلی و خارجی ( می باشد، کاربر می تواند یکی از سایر منابع در طرح تملك داراییهای سرمایه ای

 این آیتم ها را انتخاب کند .

منبع تامین اعتبار مالی، گزینه اعتبارات هزینه ای را انتخاب کند، کمبوی سطح منبع فعال کمبوی اگر کاربر از 

های سرمایه ای، واگذاری می شود، کمبوی سطح منبع نیز شامل آیتم های )درآمد عمومی، واگذاری دارایی

 داراییهای مالی، درآمد اختصاصی و سایر منابع ( می باشد، کاربر می تواند یکی از این آیتم ها را انتخاب کند .

از کمبوی سطح کشوری کاربر می تواند یکی از دو گزینه ملی یا استانی را انتخاب کند . با کلیك بروی دکمه 

 یین صفحه نمایش داده می شود .ثبت اطالعات مورد نظر در گرید پا
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 صفحه دوم ثبت اطالعات قرارداد

طبقه بندی، منبع تامین اعتبار و شرایط عمومی پیمان از صفحه قبل می آید و عنوان دستگاه و شماره دستگاه 

در صفحه دوم ثبت اطالعات اجرایی که وارد سیستم شده به صورت خودکار درسیستم نمایش داده می شود، 

گر قرارداد از نوع پیمانکاری باشد سه گزینه )مشخصات طرح ، مشخصات پیمانکار ، مشخصات کلی پیمان ا

 .می شود نمایش دادهپیمان ( 

 درقسمت مشخصات طرح 

عنوان دستگاه ناظر، نام شماره موافقتنامه، شماره طرح و عنوان طرح، عنوان پروژه، ناظر پروژه و شماره پروژه، 

 فعال می شود . اجرایی  ی دستگاهاجرایی، شماره طبقه بند

ازکمبوی ناظر پروژه یکی از آیتم های )شخص حقیقی ذی صالح خارج از دستگاه اجرایی، شخص حقوقی ذی 

 صالح خارج از دستگاه اجرایی، واحد خدمات مدیریت طرح، سایر( انتخاب شود .
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 و بقیه اطالعات را کاربر به صورت دستی وارد می کند.

 

 نمایندگان

فعال می  نماینده دستگاه، سمت نماینده، نماینده طرف قرارداد، سمت نماینده طرف قراردادنمایندگان  سمتدرق

 شود. کاربر اطالعات را به صورت دستی وارد می کند و پر کردن تمامی فیلد ها اجباری است .
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 قسمت مشخصات پیمانکار

 فعال شود و کاربر در صفحه ثبت اعضای مشارکتاگر پیمان مشارکتی باشد باید لینك ثبت اعضای مشارکت 

 اطالعات را تکمیل کند.
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 ثبت اعضای مشارکت

 تمامی فیلدها اجباری می باشند.

 ثبت صفحه در کاربر و شود فعال پیمانکاران فرعی ثبت لینك اگر پیمانکار فرعی وجود داشته باشد باید

 .کند تکمیل را اطالعات پیمانکاران فرعی

 

 فرعیثبت پیمانکار 

تمامی فیلدها اجباری می باشند. چون این امکان وجود دارد که پیمانکار فرعی دارای چندین رتبه و رشته باشد 

 در سیستم امکان اضافه کردن چند رشته و رتبه وجود دارد .

 زير رشته كاري مورد نظرو رشته 

در سیستم امکان اضافه کردن چند چون این امکان وجود دارد که پیمانکار دارای چندین رتبه و رشته باشد،  

 رشته و رتبه وجود دارد .

 حال با توجه به رشته ها زیر رشته ها تعیین می شوند.

اگر کاربر رشته ساختمان و ابنیه را انتخاب کند، سیستم در کمبو زیر رشته آیتم های زیر را نمایش می  -4

 دهد . 

 فلزی سنگین ابنیه 

 بتنی سنگین ابنیه 

 ( ،سنگی ،آجری چوبی) ابنیه و ساختمان 

 اگر کاربر رشته آب را انتخاب کند، سیستم در کمبو زیر رشته آیتم های زیر را نمایش می دهد . -2

o بندرسازی و اسکله 

o آن به مربوط تاسیسات و سدسازی 

o مخزنی کوچك سدهای و انحرافی سدهای 

o فونداسیون خاص کارهای و ریزیشمع کوبی،شمع سیمان، تزریق 
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o زهکشی و آبیاری کارهای 

o سدها هیدرومکانیکی تجهیزات 

o فاضالب و آب هایخانهتصفیه( سیویل) ساختمانی عملیات 

o وفاضالب اب های شبکه 

o زهکشی و آبیاری های شبکه و آب انتقال کانالهای 

o آبزیان تکثیر و پرورش استخرهای و ها حوضچه احداث 

 سازه های دریایی 

 سدسازی و تاسیسات مربوطه 

 های آب و فاضالب خطوط انتقال آب و شبکه 

 

می  نمایش را زیر های آیتم رشته زیر کمبو در سیستم کند، انتخاب را راه و ترابری  رشته کاربر اگر - 1

 دهد.

 راهسازی عمومی کارهای 

 تونل احداث 

 مربوطه آبروهای و سازیجدول با همراه آسفالتی عملیات انجام 

 زیرزمینی آهنراه و آهنراه روسازی 

 سرچاهی تسهیالت 

 فرعی و اصلی های راه نظیر ها راه ساخت 

 دار پایه هوایی انتقال های سیستم 

 ها فرودگاه 

 تجهیزات تعمیر و نگهداری نصب، ، تهیه) ونقل حمل های سیستم و زیرزمینی راههای

می  نمایش را زیر های آیتم رشته زیر کمبو در سیستم کند، انتخاب را صنعت و معدن  رشته کاربر اگر -1

 .دهد

 نفت ایبشکه هزار 155 باالی مخازن و نفتی بارهایان 
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 گاز مخازن و بشکه هزار 155 تا نفتی انبارهای و مخازن 

 فلزی ساختمانهای و کوچك مخازن احداث 

 نگهداری و صنعتی کارخانجات و آالتماشین و تاسیسات انواع نصب یا نصب و تهیه 

 گاز و نفت اهیپاالیشگ واحدهای آالتماشین و تجهیزات و تاسیسات نصب 

 گاز کمپرسور و نفت هایخانهتلمبه 

 پتروشیمی و گاز و نفت پاالیشگاههای تجهیزات و تاسیسات 

 غذایی صنایع تجهیزات و تاسیسات 

 نساجی 

 سلولوزی 

 .می دهد نمایش را زیر های آیتم رشته زیر کمبو در سیستم کند، انتخاب را  نیرو رشته کاربر اگر -0

 (غیره و اتمی گازی، حرارتی، آبی، از اعم) وگاههانیر تاسیسات و تجهیزات  

 پست ها و انتقال و توزیع 

 نیرو انتقال قوی فشار خطوط 

 نیرو انتقال قوی فشار پستهای و خطوط 

 ها نیروگاه از اعم نیرو انتقال و توزیع 

 وخاص عام الکترونیك و توزیع های پست 

 ابزاردقیق 

 .می دهد نمایش را زیر های آیتم رشته زیر کمبو در سیستم ند،ک انتخاب را  ارتباطات کاربر رشته  اگر -6

 مخابراتی سوئیچینگ مرکز اندازیراه و نصب 

 مخابرات دور راه هایسیستم اندازیراه و نصب 

 مخابراتی هایشبکه برای نیرو تامین تجهیزات و تاسیسات اندازیراه و نصب  

 ای داده و تصویری 

 کننده توزیع و دهنده انتقال اصلی های ایستگاه ساخت 

 پستی های شبکه انواع 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

11 
 
 

 سیمی انتقال های شبکه 

 سیم بی 

 نمایش را زیر های آیتم رشته زیر کمبو در سیستم کند، انتخاب را مرمت آثارباستانی رشته کاربر اگر -7

 می دهد. 

 مذهبی و باستانی و تاریخی ابنیه مرمت 

 آثارباستانی مرمت 

 می دهد. نمایش را زیر های آیتم رشته زیر کمبو در سیستم کند، خابانت را نفت و گاز رشته کاربر اگر -3

 جریانی لوله خطوط و سرچاهی تاسیسات 

 آب و گاز تزریق و مایع گاز و گاز های کارخانه و گاز و نفت فرآوری 

 پتروشیمی های کارخانه و گاز و نفت های پاالیشگاه 

 نفتی ذخیره مخاذن 

 گاز فشار تقویت های ایستگاه و نفت های خانه تلمبه 

 می دهد. نمایش را زیر های آیتم رشته زیر کمبو در سیستم ، کند، انتخاب را کشاورزی رشته کاربر اگر -4

o سبز فضای و کشاورزی کارهای 

o کاری درخت و کاری جنگل 

o اراضی اصالح و بهسازی 

o ماهی تکثیر و پرورش استخرهای و ها حوضچه احداث 

o داری آبخوان و آبخیزداری 

o ( گوسفندداری زنبورداری، گاوداری، ، داری مرغ) شامل دامپروری کارهای 

o کاشت دست مراتع ایجاد و داری مرتع 

o آبزیان و شیالت 
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  با توجه به اگر) آیا پیمانکار فرعی وجود دارد( را انتخاب کنیم، صفحه زیر باز می شود در این قسمت

اخذ صالحیت سیستم آیتم های معاونت برنامه این که نوع قرارداد پیمانکاری می باشد، در کمبو محل 

ریزی و نظارت راهبردی، تعیین صالحیت نهادهای حرفه ای، استانداری ها و سایر موارد را نمایش می 

 دهد. اگر سایر موارد انتخاب شود، توضیحات محل اخذ صالحیت اجباری می باشد.

 یزی و نظارت راهبردیاگر کاربر از کمبوی محل اخذ صالحیت آیتم )معاونت برنامه ر 

( می باشد، فعال می شود، و با انتخاب استانداری 2و4( را انتخاب کند، کمبوی رتبه که شامل اعداد )

 ( فعال می شود  .1،1،0ها کمبوی رتبه با اعداد )

کمبوی رتبه فقط برای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و استانداری ها فعال می شود، برای  تذکر :

 ین صالحیت نهادهای حرفه ای و و سایر موارد غیر فعال است .تعی

 شماره تشخیص ،  پر کردن فیلدهای درصد رشته کاری مورد نظر، نام پیمانکار، شناسه ملی شرکت

 صالحیت، آخرین تاریخ اخذ صالحیت اجباری است .
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فیلدهای این قسمت نیز همانند صفحه  اگر)قرارداد مشارکتی است( را انتخاب کنیم، صفحه زیر باز می شود،

 قرارداد فرعی است. پر کردن تمامی فیلدها اجباری می باشد .

 

 

در قسمت اطالعات کلی پیمان در فیلد مبنای محاسبه مبلغ پیمان اگر گزینه سایر انتخاب شود، کاربر باید فیلد 

 توضیحات را به صورت اجباری پر کند.
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در قسمت مبالغ پیمان کاربر می تواند هم ریالی و هم ارزی را با هم انتخاب کند. در تمامی پرداخت ها نیز به 

 همین صورت می باشد.

در قسمت فهرست بهای واحد و مقادیر کار منضم پیمان، اگر فهرست بها پایه باشد ضریب کلی پیمان و جدوال 

فهرست بها خاص باشد سیستم به صورت پیش فرض در فیلد ضرایب پیشنهادی جزء ،حتما پر شود ولی اگر 

 را پر کند و فقط فایل فهرست بها و مقادیر کار را الصاق نماید. 4ضریب کلی پیمان عدد 

در قسمت تاریخ شروع پیمان اگر کاربرگزینه سایر را از کمبو انتخاب نماید، باید فیلد توضیحات را به صورت 

 اجباری پر کند.

 و تاریخ تنفیذ پیمان باشد .آخرین تاریخ اخذ صالحیت پیمان باید بزرگتر از  یا مساوی با  نکته : تاریخ 
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الصاق فایل موافتنامه، شرایط خصوصی، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی خصوصی، در صفحه الصاق فایل ها، 

ام کار و گشایش اعتبارات نقشه ها، ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانتنامه انجام تعهدات، ضمانتنامه حسن انج

 اسنادی به نفع پیمانکار اجباری می باشد.
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الصاق فایل مشخصات فنی پیشنهادی پیمانکار، فایل سایر اسناد و فایل صورتجلسه تحویل کارگاه اجباری نمی 

 باشد.

 

صورت سیستم با در غیر این ،پلود شودآبعضی از عناوین فایلهای پیوستی مربوط به قرارداد الزاماً باید تذکر : 

 . اعالم آالرم  شما را از ثبت تکمیل اطالعات باز می دارد 

کلیك می کنیم و بعد  دکمه      جهت آپلود کردن یك فایل پیوستی ابتدا بروی

از انتخاب فایل موردنظر بر روی دکمه ذخیره  کلیك می  کنیم. 

 

جهت نمایش فایل نیز برروی آیکن               کلیك می کنیم.

هت حذف فایل نیز برروی آیکن         ج  کلیك می کنیم.
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در قسمت ثبت مشخصات فنی عمومی از کلیك کنیم،  پایین صفحه اگر بروی افزودن  مشخصات نشریهدر 

قسمت شماره  این درشریه مورد نظر را انتخاب می کنیم، شماره ن"نمایش لیست نشریات تایید شده  "جدول

کلیك می کنیم  و پس از نمایش نام و نوع نشریه روی    searchه و بروی آیکن وارد نمود را نشریه
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دکمه ثبت کلیك می کنیم، و با نمایش پیغام عملیات با موفقیت انجام شد، نشریه مورد نظر برای این قرارداد 

 نمایش داده می شوند . "نمایش لیست نشریات انتخاب شده برای این قرارداد  "ثبت و در جدول 

 

 

 

 

 ثبت قرارداد

در قسمت نمایش کلی پیمان تمامی اطالعات قرارداد پیمانکاری نمایش داده می شود، با فشردن دکمه ثبت، 

 قرارداد ثبت نهایی می شود.  
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  EPC ثبت قرارداد

دل صنعتی یا غیرصنعتی: این دسته شامل قراردادهایی هستند که عموماً معا (EPC) قراردادهای طرح و ساخت

های الزم جهت اجرای هایی تمام فعالیتشوند. در چنین پروژهی کلید در دست درنظر گرفته میهمان پروژه

شود. این ی یك پیمانکار گذاشته میی طراحی و مهندسی تا تدارکات و ساخت نهایی برعهدهپروژه از مرحله

 EPC ،EPCF ،DB ،DBF ،PC ،PCFایی شامل هبندیتوانند دستهدسته از قراردادها بسته به نوع تعهداتشان می

 را داشته باشند.

از منوی اصلی ، منوی قراردادها را انتخاب می کنیم . این منو شامل گزینه های ثبت و تکمیل قراردادها  

می باشد که برای ثبت قراردادها باید گزینه ثبت را انتخاب کنیم .در صفحه اول ثبت قرارداد پیمان جدید ، 

را انتخاب )پیمانکاری طرح و ساخت صنعتی و غیر صنعتی( EPCقه بندی کلی پیمان ، قرارداد طب ازلیست

، EPC  ،EPCFمی توانیم، یکی از این آیتم ها را  کرده و بر اساس آن از لیست طبقه بندی جزیی پیمان

 انتخاب کنیم .  DBFو  DBکلید در دست، 

اخت صنعتی و غیر صنعتی( همانند قرارداد پیمانکاری )پیمانکاری طرح و سEPCتمامی مراحل ثبت قرارداد 

 است، تنها تفارت آن در صفحه مشخصات پیمانکار می باشد .

  در صفحه مشخصات پیمانکار با توجه به این که نوع قراردادEPC  می باشد، کمبوی محل اخذ

دهای حرفه صالحیت سیستم آیتم های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تعیین صالحیت نها

ای، استانداری ها و سایر موارد را نمایش می دهد. اگر سایر موارد انتخاب شود، توضیحات محل اخذ 

 صالحیت اجباری می باشد.

 اگر کاربر از کمبوی محل اخذ صالحیت آیتم )معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

  .عال می شود( می باشد، ف2و4( را انتخاب کند، کمبوی رتبه که شامل اعداد )

کمبوی رتبه فقط برای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فعال می شود، برای تعیین  تذکر :

 صالحیت نهادهای حرفه ای، استانداری ها و سایر موارد غیر فعال است .

 شماره تشخیص صالحیت، آخرین تاریخ ، پر کردن فیلدهای درصد رشته کاری مورد نظر، نام پیمانکار

 الحیت اجباری است .اخذ ص
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  با توجه به این که نوع قرارداد اگر بروی افزودن  پیمان فرعی کلیك کنیم، در این قسمتEPC  می

محل اخذ صالحیت سیستم آیتم های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تعیین  یباشد، کمبو

دهد. اگر سایر موارد انتخاب  صالحیت نهادهای حرفه ای، استانداری ها و سایر موارد را نمایش می

 شود، توضیحات محل اخذ صالحیت اجباری می باشد.



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

61 
 
 

 اگر کاربر از کمبوی محل اخذ صالحیت آیتم )معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

( می باشد، فعال می شود، و با انتخاب استانداری 2و4( را انتخاب کند، کمبوی رتبه که شامل اعداد )

 ( فعال می شود  .1،1،0اعداد )ها کمبوی رتبه با 

کمبوی رتبه فقط برای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و استانداری ها فعال می شود، برای  تذکر :

 تعیین صالحیت نهادهای حرفه ای و و سایر موارد غیر فعال است .

 ماره تشخیص ش،  پر کردن فیلدهای درصد رشته کاری مورد نظر، نام پیمانکار، شناسه ملی شرکت

 صالحیت، آخرین تاریخ اخذ صالحیت اجباری است .
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برای ثبت رشته و رتبه جدید، گزینه افزودن )رشته و رتبه جدید( را انتخاب کرده و درصد رشته کاری مورد 

 نظر را ثبت می کنیم .

 
   

 د. پس از ثبت تمامی اطالعات ، شبیه قرارداد پیمانکاری می باش EPCثبت اطالعات کلی پیمان و الصاق فایل ها 

 در صفحه نمایش کلی پیمان قرارداد ثبت نهایی می شود .
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 مشاوره ثبت قرارداد

ها شخص ثالث یا کارفرمای دولتی جهت خرید خدمات مشاوره باشند که در آناین دسته شامل قراردادهایی می

قرارداد بسته و انجام و اتمام کار را به او های مشخص با یك شخصیت حقوقی واجد صالحیت در رشته/تخصص

ی قرارداد بوده و سپارد. مشاور عبارت است از شخصیت حقوقی واجد صالحیت که طرف دیگر امضاء کنندهمی

تواند ی موضوع قرارداد را برعهده گرفته است. این دسته از قراردادها انواعی دارند که میی خدمات مشاورهارائه

 کنترل مهندسی، خدمات جانبی و ... باشد. سنجی، مطالعات مهندسی،کانشامل مطالعات ام

از منوی اصلی ، منوی قراردادها را انتخاب می کنیم . این منو شامل گزینه های ثبت و تکمیل قراردادها می  

 ، ازلیست باشد که برای ثبت قراردادها باید گزینه ثبت را انتخاب کنیم .در صفحه اول ثبت قرارداد پیمان جدید

می  را انتخاب کرده و بر اساس آن از لیست طبقه بندی جزیی پیمانمشاوره طبقه بندی کلی پیمان ، قرارداد 

 میان و جامع بخشی، موضوعی، ی )مطالعات امکان سنجی، مطالعات بنیادی ، مطالعات ها آیتم چند تا ازتوانیم، 

اجرایی،  و تفصیلی پایه، مفهومی، اجرایی، طراحی و فنی معیارهای و ضوابط استانداردها، تنظیم و بخشی، تهیه

 مهندسی پروژه، خدمات کنترل و ریزی برداری، برنامه بهره و نصب طرح، اجرای بر مهندسی، نظارت کنترل

 آموزشی ریزی برنامه خدمات ،  طرح مدیریت و مدیریت کیفیت، خدمت های نظام سازی پیاده و ارزش، طراحی

  کنیم . انتخاب ( را با هم جنبی آماری، خدمات مطالعات ها، خدمات طرح ارزشیابی و ایشپ انسانی،  توسعه و

در صفحه اول پس از ثبت اطالعات، با کلیك بروی افزودن منبع جدید می توان درصد سهم منبع را ثبت کرد. 

لك داراییهای منبع تامین اعتبار مالی شامل آیتم های )اعتبارات تمجدید کمبوی  منبع افزودندر قسمت 

سرمایه ای، اعتبارات هزینه ای و منابع مالی بخش خصوصی( می باشد . با انتخاب اعتبارات تملك داراییهای 

سرمایه ای کمبوی سطح منبع فعال می شود، کمبوی سطح منبع نیز شامل آیتم های )اوراق مشارکت منابع 

سایر منابع در طرح تملك داراییهای سرمایه ای، عمومی، درآمد عمومی، منابع داخلی، اوراق مشارکت دستگاهی، 

 تسهیالت داخلی و خارجی ( می باشد، کاربر می تواند یکی از این آیتم ها را انتخاب کند .

منبع تامین اعتبار مالی، گزینه اعتبارات هزینه ای را انتخاب کند، کمبوی سطح منبع فعال کمبوی اگر کاربر از 

شامل آیتم های )درآمد عمومی، واگذاری داراییهای سرمایه ای، واگذاری می شود، کمبوی سطح منبع نیز 

 داراییهای مالی، درآمد اختصاصی و سایر منابع ( می باشد، کاربر می تواند یکی از این آیتم ها را انتخاب کند .

بروی دکمه  از کمبوی سطح کشوری کاربر می تواند یکی از دو گزینه ملی یا استانی را انتخاب کند . با کلیك

 ثبت اطالعات مورد نظر در گرید پایین صفحه نمایش داده می شود .
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در صفحه مشخصات طرح، پر کردن فیلدهای عنوان طرح، عنوان پروژه، شماره پروژه، نام ناظر و عنوان 

 دستگاه اجرایی اجباری می باشد .
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 شخصات نماینده  طرف قرارداد( می باشد .صفحه نمایندگان شامل دو بخش)مشخصات نماینده دستگاه و م

  .پر کردن تمامی فیلدها اجباریست 

  رقمی باشد . 45کد ملی باید 
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دراین صفحه با کلیك بروی افزودن نماینده، امکان ایجاد نماینده جدید در صفحه زیر فراهم می 

 شود :

 

 ی باشد، کمبوی محل اخذ در صفحه مشخصات مشاور با توجه به این که نوع قرارداد مشاوره م

صالحیت سیستم آیتم های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تعیین صالحیت نهادهای حرفه 

ای، استانداری ها و سایر موارد را نمایش می دهد. اگر سایر موارد انتخاب شود، توضیحات محل اخذ 

 صالحیت اجباری می باشد.

 م )معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردیاگر کاربر از کمبوی محل اخذ صالحیت آیت 

  .( می باشد، فعال می شود4،2،1( را انتخاب کند، کمبوی رتبه که شامل اعداد )

کمبوی رتبه فقط برای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فعال می شود، برای تعیین  تذکر :

 است .صالحیت نهادهای حرفه ای، استانداری ها و سایر موارد غیر فعال 
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تفاوت دیگر قرارداد مشاوره با قراردادهای دیگر در فیلد رسته وتخصص می باشد، در قرارداد پیمانکاری و 

EPC   در صفحه مشخصات پیمانکار رشته و زیر رشته داریم، اما در صفحه مشخصات مشاور فیلد رسته

 می شود .وتخصص فعال می شود . که بر اساس نوع رسته، نوع تخصص مربوط به آن مشخص 

  پر کردن فیلدهای نوع مشاور، نماینده گروه مشارکت، تاریخ معرفی مهندس مشاور، شماره نامه کمیته

 انتخاب مشاوران و تاریخ انتخاب مشاور توسط کمیته اجباری است .
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  می مشاوره با توجه به این که نوع قرارداد اگر بروی افزودن مشاور فرعی کلیك کنیم، در این قسمت

محل اخذ صالحیت سیستم آیتم های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تعیین  ی، کمبوباشد

صالحیت نهادهای حرفه ای، استانداری ها و سایر موارد را نمایش می دهد. اگر سایر موارد انتخاب 

 شود، توضیحات محل اخذ صالحیت اجباری می باشد.

 ونت برنامه ریزی و نظارت راهبردیاگر کاربر از کمبوی محل اخذ صالحیت آیتم )معا 

( می باشد، فعال می شود، و با انتخاب استانداری 2و4( را انتخاب کند، کمبوی رتبه که شامل اعداد )

 ( فعال می شود  .1،1،0ها کمبوی رتبه با اعداد )

ود، برای کمبوی رتبه فقط برای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و استانداری ها فعال می ش تذکر :

 تعیین صالحیت نهادهای حرفه ای و و سایر موارد غیر فعال است .

 شماره تشخیص ،  پر کردن فیلدهای درصد رشته کاری مورد نظر، نام پیمانکار، شناسه ملی شرکت

 صالحیت، آخرین تاریخ اخذ صالحیت اجباری است .
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باز می شود، فیلدهای این قسمت نیز همانند صفحه اگر بروی افزودن اعضای مشارکت کلیك کنیم، صفحه زیر 

 افزودن مشاور فرعی است. پر کردن تمامی فیلدها اجباری می باشد .
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افزودن رشته و رتبه جدید در قسمت از ثبت اطالعات، بروی افزودن رشته و رتبه جدید کلیك می کنیم . پس 

و رشته باشد، در سیستم امکان اضافه کردن چند  چون این امکان وجود دارد که پیمانکار دارای چندین رتبه

 رشته و رتبه وجود دارد .
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ر رشته مورد نظر آن تعیین شود . پر کردن فیلد در صد رشته کاری مورد نظر نیز اجباری یبا انتخاب رشته باید ز

 .با کلیك بروی دکمه ثبت اطالعات مورد نظر در گرید پایین صفحه نمایش داده می شود است . سپس 
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صفحه اطالعات کلی پیمان اگر محل اجرا و نوع شروع پیمان سایر موارد انتخاب شود، پر کردن فیلد  در 

 توضیحات اجباریست. مبلغ پیش پرداخت ریالی و ارزی باید کوچکتر از مبلغ قرارداد ریالی و ارزی باشد . 
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اری می باشد. برای افزودن شماره نشریه می توان بروی در صفحه الصاق فایل ها پر کردن فایلهای الصاقی، اختی 

 در این صفحه کلیك کرد، با کلیك بروی آن صفحه زیر نمایش داده می شود : نشریه مشخصات افزودن
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 پس از تکمیل اطالعات قرارداد ثبت نهایی می شود.

 

 ثبت قرارداد تامین كاال

گردند. در چنین ن یا مهندسی و تامین کاالها منعقد میباشند که جهت تامیاین دسته شامل قراردادهایی می

شود. ی یك پیمانکار گذاشته میهای الزم جهت تامین و یا مهندسی و تامین برعهدهقراردادهایی تمام فعالیت

 باشند. EPیا  Pتوانند شامل انواع این دسته از قراردادها بسته به نوع تعهد می

و مشاوره ذکر شد،  EPCه بر مواردی که در ثبت قراردادهای پیمانکاری، در صفحه اول ثبت تامین کاال عالو

 فیلدهای منبع تامین کاال، نوع تامین کاال و روش تامین کاال نیز به این صفحه اضافه شده است .

 کمبوی منبع تامین کاال شامل سه نوع آیتم )خارجی، داخلی، داخلی/خارجی ( می باشد، کاربر

 ن سه گزینه را انتخاب کند .یکی از ایمی تواند  
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 کمبوی نوع تامین کاال شامل دو نوع آیتم )تولید و عرضه ( می باشد .

 کاربر می تواند چند تا ازروش تامین کاال شامل لیستی از آیتم های ) حمل، گارانتی، نصب، وارانتی ( می باشد، 

 .کند انتخاب را با هم ها آیتم
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، با کلیك بروی افزودن منبع جدید می توان درصد سهم منبع را ثبت کرد. در صفحه اول پس از ثبت اطالعات

منبع تامین اعتبار مالی شامل آیتم های )اعتبارات تملك داراییهای جدید کمبوی  منبع افزودندر قسمت 

سرمایه ای، اعتبارات هزینه ای و منابع مالی بخش خصوصی( می باشد . با انتخاب اعتبارات تملك داراییهای 

سرمایه ای کمبوی سطح منبع فعال می شود، کمبوی سطح منبع نیز شامل آیتم های )اوراق مشارکت منابع 

عمومی، درآمد عمومی، منابع داخلی، اوراق مشارکت دستگاهی، سایر منابع در طرح تملك داراییهای سرمایه ای، 

 را انتخاب کند . تسهیالت داخلی و خارجی ( می باشد، کاربر می تواند یکی از این آیتم ها

منبع تامین اعتبار مالی، گزینه اعتبارات هزینه ای را انتخاب کند، کمبوی سطح منبع فعال کمبوی اگر کاربر از 

می شود، کمبوی سطح منبع نیز شامل آیتم های )درآمد عمومی، واگذاری داراییهای سرمایه ای، واگذاری 

 می باشد، کاربر می تواند یکی از این آیتم ها را انتخاب کند .داراییهای مالی، درآمد اختصاصی و سایر منابع ( 

از کمبوی سطح کشوری کاربر می تواند یکی از دو گزینه ملی یا استانی را انتخاب کند . با کلیك بروی دکمه 

 ثبت اطالعات مورد نظر در گرید پایین صفحه نمایش داده می شود .
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ی عنوان طرح، عنوان پروژه، شماره پروژه، نام ناظر و عنوان در صفحه مشخصات طرح، پر کردن فیلدها

 دستگاه اجرایی اجباری می باشد .
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 صفحه مشخصات نماینده دستگاه

 در این قسمت  پر کردن فیلدهای نام، نام خانوادگی، کد ملی و سمت اجباری می باشد .

 

 اه را می توان ثبت کرد .با کلیك روی افزودن نماینده دستگاه، مشخصات نمایندگان دستگ
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 در صفحه مشخصات طرف قرارداد، دونوع طرف قرارداد داریم )حقیقی و حقوقی(، اگر طرف قرارداد حقیقی باشد

فیلدهای نام شرکت، شماره شرکت و تاریخ ثبت شرکت غیر فعال می شوند. اگر طرف قرارداد حقوقی باشد 

 اطالعات به صورت زیر نمایش داده می شود :
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 اگر بروی افزودن طرف قرارداد کلیك کنیم، صفحه زیر نمایش داده می شود :

 رقمی باشد. 45در این قسمت پر کردن تمامی فیلدها اجباریست، کد ملی باید عددی 
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در این صفحه پر کردن تمامی فیلدها اجباری می باشد، مبلغ قرارداد ریالی باید از مبلغ پیش پرداخت ریالی 

 ر باشد .بزرگت

در صفحه الصاق فایل ها پر کردن فایلهای الصاقی، اختیاری می باشد. برای افزودن شماره نشریه می توان بروی 

 در این صفحه کلیك کرد، با کلیك بروی آن صفحه زیر نمایش داده می شود : نشریه مشخصات افزودن
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 پس از تکمیل اطالعات قرارداد ثبت نهایی می شود.

 

 

 عقود معین دثبت قراردا

ای از قراردادهای مدنی هستند که تابع احکام مدنی کشور بوده و قانون مدنی بر آن حاکمیت این قراردادها دسته

ابراء، مزارعه، مساقات، ....  دارد. این نوع از قراردادها انواعی درخود دارند که شامل رهن، اجاره، بیع، سلف، اقاله،

 باشد.می

را انتخاب  عقود معینطبقه بندی کلی پیمان ، قرارداد  اد پیمان جدید ، ازلیستدر صفحه اول ثبت قرارد

اجاره، مضاربه، جعاله، ی ) ها آیتم از یکی می توانیم،  کرده و بر اساس آن از لیست طبقه بندی جزیی پیمان

را انتخاب  رت (بیع سلف، مزارعه، معاوضه، مساقات، اعاده مالکیت، تبدیل تعهد، ابراء، اقاله و پرداخت خسا

این قرارداد می باشد، تفارت  EPCهمانند قرارداد پیمانکاری و  عقود معین تمامی مراحل ثبت قراردادکنیم،  

افزودن ها طرف قرارداد و و مشخصات  طرحصفحه مشخصات و مشاوره در  EPCپیمانکاری و  هایقراردادبا 

 .  می باشد
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ن طرح، عنوان پروژه، شماره پروژه، نام ناظر و عنوان در صفحه مشخصات طرح، پر کردن فیلدهای عنوا

 دستگاه اجرایی اجباری می باشد .

  
 درصفحه نمایندگان 

  .پر کردن تمامی فیلدها اجباریست 

  رقمی باشد . 45کد ملی باید 
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ن طرف قرارداد اگر از کمبوی نوع طرف قرارداد، مقدار حقوقی را انتخاب کنیم، پر کردمشخصات در صفحه 

(  شناسه اقتصادیو   تاریخ ثبت شرکت، شماره ثبت شرکت،  کد ملی، نام طرف قرارداد)تمامی فیلدهای 

اجباری می باشد، اگر نوع طرف قرارداد حقیقی باشد، فیلد شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت شرکت غیر فعال می 

 شود .
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 می شود : اگر بروی افزودن طرف قرارداد کلیك کنیم، صفحه زیر نمایش داده

 رقمی باشد. 45در این قسمت پر کردن تمامی فیلدها اجباریست، کد ملی باید عددی 

 

 

 در صفحه اطالعات کلی قرارداد، پر کردن تمامی فیلدها اجباریست .

 . مبلغ قرارداد ریالی باید از مبلغ پیش پرداخت ریالی بزرگتر باشد 
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 ود.پس از تکمیل اطالعات قرارداد ثبت نهایی می ش
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 امور خدماتی ثبت قرارداد

ها شخص ثالث یا کارفرمای دولتی جهت خرید خدمات مشاوره باشند که در آناین دسته شامل قراردادهایی می

های مختلف نظیر رفع آلودگی، کمك رسانی، نظافت شهری، باغبانی، ....  با یك شخصیت حقوقی واجد در زمینه

ی مشخص قرارداد بسته و انجام و اتمام کار را مطابق با عین در زمینهصالحیت جهت انجام قراردادهای کار م

 سپارد. صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه به او میشرح خدمات و به

را انتخاب کرده  امور خدماتی طبقه بندی کلی پیمان ، قرارداد در صفحه اول ثبت قرارداد پیمان جدید ، ازلیست

رفع آلودگی، کمك رسانی،  های) آیتم چند تا ازمی توانیم،  لیست طبقه بندی جزیی پیمان و بر اساس آن از

تمامی مراحل ثبت ،   کنیم . انتخاب نظافت شهری و ساختمان، باغبانی، آتش نشانی و سایر موارد (را با هم

پیمانکاری و  هایقراردادبا این قرارداد می باشد، تفارت  EPCهمانند قرارداد پیمانکاری و  امور خدماتی قرارداد

EPC  می باشد طرف قرارداد و نمایندگان  و مشخصات کلی قراردادصفحه مشخصات و مشاوره در  . 
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 طرف قراردادصفحه مشخصات 

دو نوع طرف قرارداد داریم )حقیقی و حقوقی (، اگر طرف قرارداد حقوقی باشد پر کردن تمامی فیلدها اجباری 

 شد فیلدهای نام شرکت، شماره ثبت شرکت، تاریخ ثبت شرکت غیر فعال می شود . می باشد، اگر حقیقی با

 

 ، صفحه زیر نمایش داده می شود . طرف قراردادافزودن  در این قسمت با کلیك روی
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 صفحه نمایندگان

 در این قسمت  پر کردن فیلدهای نام، نام خانوادگی، کد ملی و سمت اجباری می باشد .

 

 ، صفحه زیر نمایش داده می شود . افزودن نماینده دستگاه مت با کلیك رویدر این قس
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 مشخصات کلی قرارداد

در این قسمت  فیلدهای نوع کار، واحد کار، توضیحات واحد کار، حجم کار، کیفیت کار اضافه شده است، پر 

ارزی از میزان پیش پرداخت ریالی و کردن تمامی این فیلد ها اجباری بوده، باید مقدار مبلغ کل قرارداد ریالی و 

 ارزی بیشتر باشد، و نوع ارزهای انتخاب شده در این صفحه یکسان باشد .
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با کلیك بروی دکمه صفحه بعدی، صفحه تکمیل اطالعات نمایش داده شده و با ثبت اطالعات این صفحه 

 قرارداد ثبت نهایی می شود .
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 هاي فاكتوري يا استعالمیثبت قرارداد

 در ازای کاال یا خدمات فروخته شده، یك فروشنده باشند که در آن شرکتاین دسته شامل قراردادهایی می

شرکت  دارایی دریافتنی نماید. این فاکتورها یا اسنادمی ارسال خریدار شرکت به را فاکتور صادره از نسخه

 بندی کلی پیمان ، قرارداد طبقه در صفحه اول ثبت قرارداد پیمان جدید ، ازلیست .می شوند محسوب

می توانیم،  را انتخاب کرده و بر اساس آن از لیست طبقه بندی جزیی پیمان قراردادهای فاکتوری یا استعالمی

 هایقرارداداین قرارداد با تفارت  کنیم . (را انتخابپیمانکاری، مشاوره، تامین کاال و سایر مواردهای) آیتم از یکی

، مشخصات فروشنده و اطالعات کلی پیمان می افزودن هانمایندگان،  صفحه ه در و مشاور EPCپیمانکاری و 

 باشد .

 نمایندگانصفحه 
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 مشخصات فروشنده

در این صفحه اگر از کمبوی صادر کننده فاکتور مقدار حقوقی انتخاب شود، پر کردن تمامی فیلدها اجباری می 

 باشد،
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 اطالعات کلی قرارداد

اطالعات کلی، پر کردن تمامی فیلدها اجباری است، مبلغ فاکتور ریالی و ارزی باید بزرگتر از مبلغ در صفحه 

پیش پرداخت ریالی و ارزی باشد .پس از درج اطالعات در این صفحه، در صفحه نمایش کلی قرارداد ثبت نهایی 

 می شود .
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اده شده و با ثبت اطالعات این صفحه با کلیك بروی دکمه صفحه بعدی، صفحه تکمیل اطالعات نمایش د

 قرارداد ثبت نهایی می شود .
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  خصوصی -عمومی مشاركت

 مثل بنایی زیر و زیرساختی هایپروژه مالی تامین برای مدلی ،PPP همان یا خصوصی-عمومی مشارکت  

 در تواندمی ومیعم بخش شریك. است برق تولید هایکارخانه و هافرودگاه ارتباطاتی، هایسیستم هایپروژه

 از کنسرسیومی یا کامالخصوصی شرکت یك تواندمی نیز خصوصی شریك و باشد محلی یا ایالتی ملی، سطح

 . باشد مختلف هایتخصص با هاییشرکت

 کوتاه ساده قرارداد ازیك تواندمی که است گسترده معنای با لغتی PPP همان یا خصوصی -عمومی مشارکت    

 ساخت، ریزی، برنامه مالی، منابع تامین شامل بلندمدت قرارداد یك تا برداری بهره مدیریت واگذاری مدت

 . برگیرد در را. . . و نگهداری برداری، بهره اجرا، و عملیات

 مالی گذاری سرمایه به و پیشرفته هایمهارت به که است زمانیPPP قراردادهای مهم کاربردهای از یکی    

 که اینجاست.   برنیاید آن انجام از راحتی به دولتی حتی یا خصوصی شرکت یك که نحوی به باشد، نیاز گسترده

طبقه بندی  در صفحه اول ثبت قرارداد پیمان جدید ، ازلیست . شودمی مطرح مشارکت بحث در دیگری خالء

جزیی را انتخاب کرده و بر اساس آن از لیست طبقه بندی  خصوصی -عمومی مشارکت    کلی پیمان ، قرارداد
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 , BOO,BOOT,BTO,BLT,BLO,ROT,ROO,O&M,DBFO, B.O.Tهای) آیتم از یکیمی توانیم،  پیمان

سپس تاریخ انعقاد قرارداد را مشخص نموده و از قسمت منبع  کنیم . را انتخاببیع متقابل و مشارکت مدنی ( 

د آیتمهای مورد نظر را انتخاب تامین اعتبار مالی، سطح منبع، درصد سهم منبع، نحوه ارجاع کار و الگوی قراردا

خصوصی، هر کدام از آیتمها را که انتخاب کنیم، در -در قسمت انتخاب قراردادهای مشارکت عمومیکرده و 

 روی دکمه ثبت کلیك می کنیم. ه بباالی صفحه تب پیج آن اضافه می شود،  سپس 
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ه شامل : نام، نام خانوادگی، کد ملی و سمت کدر قسمت افزودن سرمایه پذیر، مشخصات نماینده سرمایه پذیر 

 نماینده می باشد، قراردارد. با ثبت این آیتمها، اطالعات مورد نظر در گرید پایین صفحه نمایش داده می شود.

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

111 
 
 

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

111 
 
 

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

111 
 
 

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

111 
 
 

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

114 
 
 

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

111 
 
 

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

116 
 
 

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

111 
 
 

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

118 
 
 

 

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

119 
 
 

 

 

 

 

 اطالعات کلی پیمان 

تاریخ قطعیت برنامه ریزی ، الیتاریخ قطعیت تامین م،  نوع محصول، نام سرمایه پذیر در این قسمت  فیلدهای

بهای ریالی تولید  ،بهای ریالی ظرفیت ماهیانه ،تاریخ بهره برداری تجاری برنامه ریزی شده ،تاریخ قطعیت، شده

 اضافه شده است، پر کردن تمامی این فیلد ها اجباری بوده، باید مقدار  محصول ریالی میزان پیش خرید ،ماهیانه

و ارزی از میزان پیش پرداخت ریالی و ارزی بیشتر باشد، و  بهای ریالی تولید ماهیانه ،هبهای ریالی ظرفیت ماهیان

مساوی یا  بهره برداری تجاری برنامه ریزی شدهنوع ارزهای انتخاب شده در این صفحه یکسان باشد . باید تاریخ 
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تر از تاریخ شروع پیمان باشد.بزرگ

 

 



 ارشناس ثبت قراردادك                                                      كشور قراردادهاي اتاطالع پايگاه راهنماي

 

111 
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یلهای الصاقی، اختیاری می باشد. برای افزودن شماره نشریه می توان در صفحه تکمیل اطالعات پر کردن فا

 در این صفحه کلیك کرد، با کلیك بروی آن صفحه زیر نمایش داده می شود : افزودن شماره نشریهبروی 

 

 پس از تکمیل اطالعات قرارداد ثبت نهایی می شود.

 قرارداد مزايده اي

 اعالم بفروشد را خود کاالی است حاضر که را قیمتی حداقل خریدار ابتدا در که شودمی گفته معامله از نوعی به

 در. کنندمی پیشنهاد خرید جهت را نهایی قیمت از باالتر قیمتی تمایل، صورت در خریدارن سپس. کندمی

 ترین سبمنا با کاال آنکه برای معامله نوع این در. شود می فروخته قیمت باالترین دهندهپیشنهاد به کاال نهایت

 قیمت باالترین معادل مبلغی فقط باید خریدار یا مزایده برنده شود، معامله( ارزانترین یا و گرانترین نه) قیمت

 گذار، مزایده عنصر سه مزایده هر در اصوال اما. بپردازد را افزایش پله مقدار اضافه به خود پیشنهادی مبلغ از قبل

 مقدار از بیشتر کاالها یا کاال برای تقاضا که گیردمی شکل زمانی مزایده و دارد وجود گان دهنده پیشنهاد و کاال

 گذار مزایده مزایده، هر در. کنندمی رقابت یکدیگر با کاال آوردن بدست برای دهندگان پیشنهاد و است موجود

 پی در دگاندهن پیشنهاد مقابل، در و بگذارد فروش به ممکن قیمت بیشترین به را خود کاالی تا کندمی تالش
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 یك از که هستند روشی یافتن پی در کدام هر مزایده، مختلف انواع. باشندمی قیمت کمترین با کاال تصاحب

 دیگر سوی از و اندخریده قبولی قابل قیمت به را کاال که آورد وجود به دهندگان پیشنهاد در را حس این طرف

 را هستند نظر مورد کاالی برای آن پرداخت به حاضر که چه آن به مبلغ نزدیکترین تا کند ترغیب را افراد

 قرارداد مزایده ایطبقه بندی کلی پیمان ،  در صفحه اول ثبت قرارداد پیمان جدید ، ازلیست . .دهند پیشنهاد

های)فروش و اجاره  آیتم از یکیمی توانیم،  را انتخاب کرده و بر اساس آن از لیست طبقه بندی جزیی پیمان

سپس تاریخ برگزاری مزایده را مشخص نموده و عنوان مزایده ، نحوه ارجاع کار و مزایده  کنیم . خابرا انتدادن( 

 از نظر نصاب را انتخاب کرده و بروی دکمه ثبت کلیك می کنیم. 

 

 

در صفحه مشخصات نماینده دستگاه اطالعات مربوط به نام، نام خانوادگی، کد ملی و سمت نماینده دستگاه 

 ه پس از تکمیل، اطالعات ثبت می شود .مشخص شده ک
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 در صفحه مشخصات طرف قرارداد، دونوع طرف قرارداد داریم )حقیقی و حقوقی(، اگر طرف قرارداد حقیقی باشد

فیلدهای نام شرکت، شماره شرکت و تاریخ ثبت شرکت غیر فعال می شوند. اگر طرف قرارداد حقوقی باشد 

 ه می شود :اطالعات به صورت زیر نمایش داد
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در صفحه اطالعات کلی پیمان پر کردن تمامی فیلدها اجباریست و تاریخ صورت جلسه موضوع مزایده باید 

 کوچکتر از تاریخ واگذاری موضوع مزایده باشد .
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 در صفحه نمایش کلی قرارداد با کلیك بروی دکمه ثبت نهایی، قرارداد ثبت نهایی می شود .
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 کارتابل

 

 

 

در این بخش کاربر می تواند قراردادهایی که خود یا کاربران زیر مجموعه اش به آن دسترسی دارند، جستجو، 

مشاهده و عملیات مجاز بروی انها را انجام دهد، جستجو بر اساس طبقه بندی کلی قرارداد، منبع تامین اعتبار 

سطح دستگاه مرکزی، دستگاه تابعه، دستگاه  0ر مالی، موضوع قرارداد، نام ثبت کننده قرارداد و دستگاهها د

 .استان، دستگاه شهرستان و دستگاه شهر قابل انجام است

آن قرار دارند در وضعیتی که با توجه به می توان قراردادها را  ، کمبوی وضعیت قراردادهابا استفاده از  همچنین 

 فیلتر نمود. این وضعیتها در شکل زیر نمایش داده شده است: 
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 باشد:شامل موارد زیر می هر کدام از قراردادها عملیاتی دارند که

 هاثبت اطالعات صورت وضعیت/پرداخت 

 ثبت صورت وضعیت 

 تایید صورت وضعیت 

 پرداخت 

 شروع قرارداد 

 خاتمه قرارداد 

 فسخ قرارداد 

 تعلیق قرارداد 

 شروع مجدد پس از تعلیق 

 ثبت متمم/الحاقیه/اصالحیه قراردادها 

 ردادتمدید قرا 

 تسریع در کار 

 تحویل کار 

 تعدیل قرارداد 
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در این صفحه ابتدا بر اساس آیتم های موجود عمل جستجو را انجام می دهیم، سپس از لیست نمایش داده 

نظر کلیك می کنیم ، بعد از انتخاب یك قرارداد لیست عملیات قابل قرارداد مورد انتخاب شده بر روی دکمه 

 انجام فعال می شود.

 

 جهت انجام عملیات بر روی یك قرارداد ابتدا قرارداد موردنظر باید شروع شود. ذکر :ت

 خالصه قراردادها 

در صفحه خالصه قراردادها یك نمای کلی و جامع از قرارداد اعم از ایجاد ، و کلیه عملیاتی که از زمان شروع تا 

 کاربر نشان داده می شود .خاتمه و فسخ قرارداد مذکور انجام شده است ، در جدول هایی به 

نمایش ه ب ت به خصوص برای قراردادی انجام نشده باشد، در جدول مربوطلیا: در صورتی که یك نوع عمنکته 

  .( نمایش داده می شود " است رکوردی برای قرارداد مورد نظر ثبت نشده"جمله )اطالعات عملیات 
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 قرارداد عملیات

 

 

مقام باالتر )عمدتاً راهبر دستگاه( عملیات آن فعال شده و امکان ثبت و  پس از تایید وضعیت قرارداد توسط

 ویرایش آنها فراهم می گردد. 
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 نوع عملیات هر قرارداد، با توجه به نوع آن قرارداد متفاوت می باشد.

بت ث« شروع»تعدادی از عملیات قرارداد وابسته به تعدادی دیگر است. از جمله این که تا هنگامی که عملیات 

 نشده باشد، امکان ثبت عملیات دیگر وجود نخواهد داشت.

نمایش داده می شود که با فشردن آن،  شکل« مشاهده قرارداد»پس از ثبت نهایی قرارداد، در کنار دکمه 

صفحه زیر نمایش داده شده و امکان ارسال آن به مقام باالتر جهت تایید یا عدم تایید فراهم می شود:

 

، پنجره زیر باز شده و امکان انتخاب کاربر دریافت کننده فراهم می «انتخاب کنید»عبارت  با کلیك بر روی

 شود:

  

، قرارداد، جهت بررسی، به کارتابل کاربر انتخاب «ارسال»با انتخاب کاربر، به صفحه قبل بازگشته و با فشردن 

 شده ارسال می گردد.
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 قرارداد شروع

پس از جستجو و انتخاب قرارداد مورد نظر،  دتواندهد که در آن میمی نمایش کاربرای را به سیستم صفحه

 اطالعات مربوط به شروع قرارداد نظیر تاریخ شروع ، الصاق صورت جلسه را وارد نماید .

کاربر را از ثبت عملیات مطلع می زیرین بعد از ثبت عملیات سیستم با نمایش اطالعات ثبت شده در جدول 

 ورت نیاز می تواند اقدام به ویرایش اطالعات ثبت شده نماید.سازد و کاربر در ص

 

 .مراحل ثبت و ويرايش ساير عملیات نیز همانند عملیات شروع قرارداد می باشد 

 وضعیت صورت

 حین پیشرفت مراحل قرارداد، هر زمان که نیاز به پرداخت برای قرارداد باشد الزم است تا کارشناس دستگاه، 

وضعیت، درصد پیشرفت و  ی کارکرد، مبلغ کارکرد، مبالغ صورتصورت وضعیت نظیر دوره اطالعات مربوط به

 سایر اطالعات و مستندات مربوط به صورت وضعیت را وارد نموده و اسناد مربوطه را ضمیمه نماید.
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 پرداخت پیش

 داخت به  پیمانکارمنظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی بعنوان پیش پره کارفرمها موافقت دارد که ب

دستورالعمل  پرداخت کند. میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن، بر اساس

 شده است. مربوط است که درزمان ارجاع کار نافذ بوده وشمهاره و تهاریخ آن در اسناد و مدارك پیمان درج

 پرداخت

برای قرارداد انجام گیرد الزم است تا کارشناس دستگاه،  حین پیشرفت مراحل قرارداد، هر زمان که پرداخت

 اطالعات مربوط به پرداخت را در سیستم وارد و اسناد مربوطه را ضمیمه نماید.

 قرارداد تعدیل

حین پیشرفت مراحل قرارداد، هر زمان که برای قرارداد تعدیل انجام گیرد الزم است تا کارشناس دستگاه، 

مبلغ تعدیل و سایر  ی کارکرد،نظیر شاخص مبنای پیمان، جدول تطبیق تعدیل، دوره اطالعات مربوط به تعدیل

 اطالعات و مستندات مربوط به تعدیل را وارد نماید.

 قرارداد تمدید

حین پیشرفت مراحل قرارداد، هر زمان که برای قرارداد تمدید انجام گیرد الزم است تا کارشناس دستگاه، 

را در سیستم وارد و اسناد مربوطه را ضمیمه نماید. کاربر باید، اطالعات مربوط به اطالعات مربوط به تمدید 

نوع تمدید و سایر اطالعات و مستندات مربوط به تمدید را  تمدید نظیر برنامه زمانی، علل تمدید، مبلغ تمدید،

 وارد نماید.

 مقادیر تغییر

ییر مقادیر در مراحل انجام قرارداد، اطالعات و اسناد نماید تا درصورت بروز تغسامانه این امکان را فراهم می

می تواند اطالعات مربوط به تغییر مقادیر نظیر مصوبه تغییر مقادیر،  مربوطه در سیستم ثبت گردد. کاربر

جلسه تغییر مقادیر، مدت افزایش پیمان، مبلغ افزایش پیمان و سایر اطالعات و مستندات مربوط به صورت

 رد نماید.تحویل کار را وا
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 قرارداد خاتمه

حین پیشرفت مراحل قرارداد، هر زمان که نیاز باشد تا قرارداد خاتمه یابد الزم است تا کارشناس دستگاه، 

ای را به ی قرارداد را در سیستم وارد و اسناد مربوطه را ضمیمه نماید. سیستم صفحهاطالعات مربوط به خاتمه

ی ند پس از جستجو و انتخاب قرارداد مورد نظر، اطالعات مربوط به خاتمهتوادهد که در آن میکاربر نمایش می

 ی ابالغ خاتمه و تاریخ خاتمه را وارد نماید.قرارداد نظیر تاریخ ابالغ خاتمه، نامه

 قرارداد فسخ

حین پیشرفت مراحل قرارداد، هر زمان که نیاز باشد تا قرارداد فسخ گردد الزم است تا کارشناس دستگاه، 

العات مربوط به فسخ قرارداد نظیر اینکه فسخ از جانب کارفرما بوده است یا پیمانکار، موارد فسخ، تاریخ ابالغ اط

 ی ابالغ فسخ را ضمیمه نماید.ی ابالغ فسخ و نامهفسخ، شماره

 اصالحیه/الحاقیه

، الحاقیه و اصالحیه ثبت نماید که برای هریك از قراردادها به تعداد نا محدود سامانه این امکان را فراهم می

 گردیده و سوابق قبلی نیز حفظ گردد.

 کار در تسریع

حین پیشرفت مراحل قرارداد، هر زمان که برای قرارداد تسریع در کار انجام گیرد الزم است تا کارشناس 

تمدید را اطالعات مربوط به تسریع در کار نظیر پاداش، مبلغ، و سایر اطالعات و مستندات مربوط به  ، دستگاه

 نماید.های مورد نظر را ضمیمه کند وکلید ثبت را انتخاب میو اسکن فایلوارد نموده 

 قرارداد تعلیق

حین پیشرفت مراحل قرارداد، هر زمان که نیاز باشد تا قرارداد تعلیق گردد الزم است تا کارشناس دستگاه، 

ای را سناد مربوطه را ضمیمه نماید. سیستم صفحهاطالعات مربوط به تعلیق قرارداد را در سیستم وارد نموده و ا

تواند پس از جستجو و انتخاب قرارداد مورد نظر، اطالعات مربوط به تعلیق دهد که در آن میبه کاربر نمایش می

ی های تعلیق و نامهی تعلیق، تاریخ ابالغ تعلیق، تاریخ شروع تعلیق، مدت تعلیق، هزینهقرارداد نظیر محدوده

 ه تعلیق را ضمیمه نماید.مربوط ب
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 مجدد شروع

حین پیشرفت مراحل قرارداد، هر زمان که نیاز باشد تا قرارداد پس از سپری شدن مدت زمان تعلیق مجدداً از 

سر گرفته شود، الزم است تا کارشناس دستگاه اطالعات مربوط به شروع مجدد پس از تعلیق را در سیستم وارد 

 مه نماید.نموده و اسناد مربوطه را ضمی

 اضافی خدمات

اضافی ثبت  حین پیشرفت مراحل قرارداد، هر زمان که نیاز باشد تا برای قراردادهای از نوع مشاوره ایی خدمات

اضافی قرارداد را در سیستم وارد نموده و اسناد  گردد الزم است تا کارشناس دستگاه، اطالعات مربوط به خدمات

تواند پس از جستجو و دهد که در آن میای را به کاربر نمایش میمربوطه را ضمیمه نماید. سیستم صفحه

 ، درصد هزینه اضافی خدمات اضافی قرارداد نظیر هزینه انتخاب قرارداد مورد نظر، اطالعات مربوط به خدمات

ی مربوط به های تعلیق و نامه ها، هزینه اضافی خدمات ابالغ تاریخ،  اضافی خدمت مدت،  اضافی خدمات

 را ضمیمه نماید. اضافی اتخدم

 

 قرارداد متمم

نماید که برای هریك از قراردادها به تعداد نا محدود متمم، ثبت گردیده و سوابق سامانه این امکان را فراهم می

 قبلی نیز حفظ گردد.

 قرارداد کار تحویل

است تا کارشناس دستگاه ، حین پیشرفت مراحل قرارداد، هر زمان که برای قرارداد تحویل کار انجام گیرد الزم 

اطالعات مربوط به تحویل کار نظیر تاریخ تحویل، تاریخ تضمین، مدت تضمین، تاریخ شروع تست، مدت تست و 

نماید وکلید های مورد نظر را ضمیمه سایر اطالعات و مستندات مربوط به تحویل کار را وارد نموده و اسکن فایل

 ثبت را انتخاب کند .
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 ویرایش

ه جستجو بر اساس حجستجوی قراردادها را انتخاب می کنیم : در صف -نوی سمت راست گزینه قراردادها از م

مالی و ...)بقیه ایتم های موجود( جستجو را انجام  اعتبار تامین پیمان ، منبع/قرارداد کلی بندی آیتم های طبقه

 داده و قرارداد مورد نظر را برای ویرایش انتخاب می کنیم.

 نوع طبقه بندی کلی غیر قابل ویرایش می باشد. ،ویرایش قراردادها در صفحه: تذکر 
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 پیام رسانی

 این قسمت شامل سه بخش : )پیام جدید، پیام های دریافتی و پیام های ارسالی ( می باشد . 

 

فوری ( می باشد، پیام جدید : در این قسمت موضوع پیام ، میزان اهمیت پیام  که شامل سه نوع )عادی ، مهم و 

داخل کادر نام  کاربر در یکی از این سه مورد را انتخاب کرده، و متن پیام  را نیز وارد می کنیم و در قسمت نام

شخص موردنظر را که پیام برای او ارسال می شود، از لیستی که در صفحه نمایش داده می شود انتخاب می 

ص به لیست  دریافت کنندگان پیام افزوده شده و پیام برای کنیم و سپس با کلیك  بروی دکمه افزودن، آن شخ

 او ارسال می شود .
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 پیام های ارسالی : در این قسمت از لیست پیام های ارسالی بروی گزینه مشاهده  کلیك می کنیم . 
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پیام ارسالی  با کلیك بروی گزینه مشاهده، صفحه زیر نمایش داده می شود . در این بخش با مشاهده مشخصات

 و نام گیرنده و فرستنده پیام ، با کلیك بروی دکمه ارسال به دیگری می توان آن را برای افراد دیگر ارسال کرد .

 

 

پیام های دریافتی : این قسمت شامل لیستی از پیام هایی است، که برای ما فرستاده می شود. در لیست زیر 

 بروی گزینه مشاهده  کلیك می کنیم .
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دریافتی کلیك بروی گزینه مشاهده، صفحه زیر نمایش داده می شود . در این بخش با مشاهده مشخصات پیام با 

، می توان آن را برای افراد دیگر ارسال کرد ،و نام گیرنده و فرستنده پیام ، با کلیك بروی دکمه ارسال به دیگری

 د نظر را به فرستنده پیام ارسال کرد .یا می توان با کلیك بروی دکمه پاسخ دادن به پیام ، پاسخ مور

 

 

 

 


	کاربر
	جستجوی پیشرفته
	صفحه جستجوی پیشرفته
	ورود به سامانه
	صفحه اختصاصی
	پروفایل
	قراردادها
	ثبت و تکمیل اطلاعات
	ثبت قرارداد جديد
	لیست قراردادها
	قراردادهاي طرح تملك داراييهاي سرمايهاي
	قراردادهاي EPC غيرصنعتي
	قراردادهاي EPC صنعتي
	قراردادهاي مشاوره
	قراردادهاي واگذاري فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي
	قراردادهاي عقود معين
	قراردادهاي اماني
	قراردادهاي مشاركت عمومي- خصوصي
	قابلیتهای عمومی سامانه
	ثبت قرارداد پیمانکاری
	منبع تامین اعتبار مالی
	نحوه ارجاع کار
	الگوی قرارداد
	درقسمت مشخصات طرح
	نمایندگان
	قسمت مشخصات پیمانکار
	ثبت اعضای مشارکت
	ثبت پیمانکار فرعی
	ثبت قرارداد EPC
	ثبت قرارداد مشاوره
	ثبت قرارداد تامین کالا
	ثبت قرارداد عقود معین
	ثبت قرارداد امور خدماتی
	ثبت قراردادهای فاکتوری یا استعلامی
	مشارکت عمومي- خصوصي
	قرارداد مزایده ای
	خلاصه قراردادها
	عملیات قرارداد
	شروع قرارداد
	صورت وضعيت
	پيش پرداخت
	پرداخت
	تعديل قرارداد
	تمديد قرارداد
	تغيير مقادير
	خاتمه قرارداد
	فسخ قرارداد
	الحاقيه/اصلاحيه
	تسريع در کار
	تعليق قرارداد
	شروع مجدد
	خدمات اضافي
	متمم قرارداد
	تحويل کار قرارداد
	ویرایش
	پیام رسانی

