
 

 

 بسمه تعالی 

 بندی عضو اتحادیه متقاضی رتبه  محترم هایبه کلیه شرکت

 ، با سالم

بندی توسط مبنی بر انجام رتبه   ءبا توجه به درخواست اعضا  17/04/1399مورخه     ICT_U_1033پیرو نامه شماره     ،احتراماً          

و شروع کار در کمیسیون    بصورت نا منظم  و با عنایت به درخواست و دریافت مدارک تعدادی از اعضا در سامانه ذیل  اتحادیه،این  

لینک ل اتحادیه به آدرس  زم را مطابق فهرست ذیل در پورتامدارک ال،    تسریع در بررسیبه منظور  خواهشمند است  اتحادیه ،  

mapta.monencogroup.com   ل مذکور، به  ست که هر شرکت جهت ورود به پورتابارگزاری نمایید. الزم به ذکر او    صالح ا

 نام کاربری و رمز عبور نیاز دارد که می بایست از دبیرخانه اتحادیه، خانم عالئی دریافت گردد.  

 جزئیات مدارک الزم جهت رتبه بندی  - زیرمعیار  معیار  ردیف 

 مالی  1

 های مالیاتی( درآمد ناخالص اظهار شده در اظهارنامه) ساله 5فروش  زانیم -1

 سال گذشته( 5)شده  ی حسابرس یمال های صورت -2

گذار خارجی مشارکت و جذب سرمایهسال گذشته )مدارک    10در    یگذار  هیسرما  -3

های  گذاری مستقیم در پروژهالمللی و یا مدارک دال بر سرمایهداخلی و بین  هایدر پروژه

 المللی( داخلی و بین

 )ارائه جدول بر اساس میزان فروش ناخالص(  سال گذشته 5در  انهیسالرشد روند  -4

 ثبت شده  هیسرما -5

های  تأیید اعتبار بانک یا موسسات مالی و اعتباری و نیز جمع دارائی)  یاعتبار مال   -6

اصل گواهی کارشناس    -   ها های مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیثابت مستند به اظهارنامه

های ثبت شده در دفاتر قانونی شرکت متقاضی  رسمی دادگستری مبنی بر میزان دارائی

 نیز قابل قبول خواهد بود(. 

 ی انسان یروین 2

 تأمین اجتماعی )جهت احراز تعداد پرسنل بیمه شده( مهیب ستیلآخرین  -1

های سازمان با  نحوه تعامل هر یک از بخش)یهمراه شرح وظائف و    ی ساختار سازمان  -2

 یکدیگر 

بر    التیتحص  ب یترک  -3 ایشان  پرسنل و میزان تحصیالت  لیست  )ارائه جدول حاوی 

 اساس لیست بیمه( 

های مدیریتی و نیز اطالعات مدیرعامل و در  های سیستم ی )گواهینامهتیریتوان مد  -4

و سابقه   رشته تحصیلی، سابقه کار کل  اعضای هیئت مدیره شامل تحصیالت،  از  نفر 

 مدیریت در شرکت متقاضی( 

ی الملل نیب یها تیفعال 3  
 دالر( ونیلی)م سال گذشته 5در   ی الملل نیب یقراردادهاتصویر  -1

 سال گذشته( 5المللی در های بینهای همکاری با شرکتنامهتفاهمها )تفاهم نامه -2
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 ندارد 
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های  ها و نمایشگاهوثر در سمپوزیوم )مدارک دال بر حضور م ه گاشیو نما ومیسمپوز -3

 (سال گذشته 5در داخل و خارج کشور المللی بین

 دو زبانه  تیکاتالوگ و وب سا -4

 کیفیت محصول و خدمات  4

های معتبر کشور از جمله سازمان تنظیم مقررات ها و آزمایشگاهسازمانها )از  هیدییتا   -1

 و ارتباطات رادیویی برای محصول/خدمت(

   انیاختراع و دانش بن -2

 سال گذشته( 5)  کار نامه و حسن انجام  ریتقد -3

ی مل  یها تیفعال 5  

   )ارائه جدول حاوی عنوان، تاریخ و مبلغ( سال گذشته 5 در قراردادهامیزان ریالی   -1

)گواهینامه  -2 برنامهها  و  مدیریت  پیمانکاری،  سازمان  مشاوره،  از  اعم  کشور  ریزی 

 (انفورماتیک و طرح و ساخت

 ای کشور( از وزارت صمت ویا سازمان نظام صنفی رایانهها )پروانه /مجوز -3

 

بارگزاری   به آدرس    DVDقالب یک  در  ک را  اردمبایستی  در پورتال اتحادیه،    مدارکاصالح  و یا  شرکت متقاضی عالوه بر  نیز 

   اتحادیه ارسال نماید. 

ارائه و هر    فولدر بصورت منظم و منسجم  5ذکر این نکته ضروری است که کلیه مدارک باید بر اساس عناوین جدول فوق و در  

از فولدرهای   باید حاوی    5یک  از معیارهای اصلی    فولدرهایی با عناوین اشاره شده در زیرمعیارهایگانه،  مربوط به هر یک 

فولدر حاوی زیرمعیارهای مربوطه بوده و تمامی فولدرها و    6باشند. بعنوان مثال، فولدر مربوط به معیار اصلی مالی بایستی حاوی  

 م )موضوع( باشند. ها دارای نافایل

بندی قرار نگرفته و عودت  بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق از سوی شرکت متقاضی، مدارک مورد بررسی جهت رتبه 

 خواهد شد. 

از   تم یچند آ  ای   کیدر    یکه عالقمند به رتبه بند  ییشرکت هاحوزه ذیل قابل انجام است.    5است که رتبه بندی در    الزم به توضیح

نموده، در جدول تیک بزنند و تصویر   یاعالم آمادگ   ازیدر حوزه مورد ن  ی جهت رتبه بند  ستیبا  یباشند، م   ی پنج گانه م  یهاحوزه 

این جدول را جهت ثبت درخواست خود با مهر و امضا به دبیرخانه اتحادیه ارسال نمایند. بدیهی است که بابت هر یک از حوزه ها  

 وان هزینه رتبه بندی دریافت می گردد.  مبلغ یک میلیون تومان به عن

 

 

 

 

 

 



 )تیک زدن(   ثبت درخواست مورد نیاز  حوزه رتبه بندی ردیف 

  خدمات فنی مهندسی و مشاورانارائه دهندگان  1

  پیمانکاران 2

  اپراتورها و سرویس دهندگان 3

  تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزار  4

  یتجار 5

 نام شرکت                                                                                                                              

 مهر و امضا                                                                                                                             

 

 

معادل    هزینه رتبه بندیمبلغ  نامه،    یک هفته پس از انتشار اینحداکثر ظرف مدت    می بایست  جدید  همچنین متقاضیان محترم

  IR460170000000205744474003  یشماره شبا  ای  0205744474003شماره حساب  ازای هر حوزه به  را به    الیر  10.000.000

 . د ینارسال نما ی خانم عالئ  ه، یاتحاد رخانهیاپ به دب تسوا قیرا از طر یزیو سند وار  زیوار یمخابرات نزد بانک مل هیبه نام اتحاد 

  خواهد بود و دارای شش ماه اعتبار    با عنوان موقتصادره    گواهی رتبه بندیشایان ذکر است که با توجه به خوداظهاری شرکت ها،  

 یابد.  هزینه مجدد به یک سال افزایش می  بدون پرداخت  رتبه بندی مذکور با رتبه جدیددریافت و بررسی مدارک تکمیلی،  که پس از  

 

 

                                                  با تشکر  

 دکتر داود ادیب                                        

ایران  مخابراتصادرکنندگان صنعت  هیئت مدیره اتحادیه  رئیس    
 

88479165فکس:           88468795 تلفن:        مجید ذوقی : اقدام کننده  

 

8واحد  10یوسف کابلی پالک آدرس جدید اتحادیه : تهران سیدخندان ضلع شرقی پل سیدخندان خیابان شهید   


