
  دستورالعمل عضویت شرکت ها

اندازی، توسعه، پشتیبانی و طراحی، تولید، نصب و راه های مشاوره، نظارت،هایی که برای انجام فعالیتکلیه شرکت -1

شوند، موظفند پس از ثبت رسانی و نظایر آن تشکیل میهای اطالعافزار، شبکهسخت افزار،های نرمآموزش سیستم

  .فعالیت دریافت دارند تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز مطابق قانون شرکت

اند، موظفند حداکثر ظرف شش ماه تشکیل شده ای استانهایی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانهشرکت بصره:ت

س از سپری شدن مهلت مذکور، هیچ اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. پ ای نسبت بهپس از تشکیل نظام صنفی رایانه

 .داشتن مجوز فعالیت مجاز به ادامه کار نیست شرکتی در استان بدون

 :شد که دارای شرایط زیر باشند ای استان پذیرفته خواهندهایی به عضویت نظام صنفی رایانهشرکت -2

 باشد 1ی مندرج در بند اهای رایانهفعالیت موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت صرفاً یکی از. 

 دارای مدیرعامل )تمام وقت( با حداقل مدرک کارشناسی باشند.  

اند، از این شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشته ای استان درمدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانهتبصره: 

 .باشندقاعده مستثنی می

 در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند. 

  باشد اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشتهمرکز. 

نیز شعبه دارند، نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای  های دیگرهایی که در یک استان دایر شده ولی در استانشرکت تبصره:

های خود را به نظام صنفی استانی که در آن شعبه موظفند مراتب تشکیل شعبه های استانی خود ندارند، ولیشعبه

رأی در مجامع نظام  اطالع دهند تا در فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت آن استان قرار گیرند و بدون حق قرار دارند

 .ای آن استان شرکت نمایندصنفی رایانه

  :ارائه نمایند های متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید مدارک زیر راشرکت -3

 تغییرات آن تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین  

 انفورماتیک بندی شورای عالیتصویر برگه احراز صالحیت و رتبه 

 تصویر شناسنامه مدیرعامل 

 تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل 

روز بررسی و اعالم نظر خواهد کرد و در صورت  ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت پانزدهنظام صنفی رایانه  -4

مجوز فعالیت موقت یک ساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد.در صورت عدم  ه تأسیس،تأیید عضویت برای شرکتهای تاز

  .موارد مغایرت مشخص و ظرف مهلت مذکور اعالم خواهد شد تأیید عضویت،

باشند، در صورت داشتن سایر شرایط مجوز فعالیت  هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کردهبه شرکتتبصره: 

 .ه خواهد شدیک ساله داد

 .باشدمدت اعتبار مجوز فعالیت صادره یک ساله می  -5

 .ای استان ارسال نمایندرایانه ها موظفند هر سال اطالعات زیر را برای سازمان نظام صنفیشرکت  -6



 تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی 

 مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص )یا قطعی 

 شرکت هایه خوداظهاری مربوط به فعالیتفرم تکمیل شد 

مذکور را ارائه ننماید، از سوی سازمان نظام  اگر شرکتی حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی خود مدارک تبصره :

اخطار، پس از طی دو ماه از فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت حذف موقت  اخطار دریافت و در صورت عدم توجه به

 شد خواهد


