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 122135موضوع بخشنامه شماره   "وریتشخیص صالحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره"به استناد دستورالعمل 

 سازمان اداری و استخدامی کشور، گواهینامه صالحیت مشاور: 13/03/1397تاریخ 

 "طوستعالی گستر شرکت "

 هادر اداره کل ثبت شرکت 19/03/1387تاریخ  33102دارای اساسنامه ثبت شده به شماره 

 مشهدو موسسات غیرتجاری  

  عمومی تخصص مدیریت  یکپایه  در 

 باشد.سال می 4صادر شده و اعتبار آن از تاریخ صدور به مدت 

 .رعایت مفاد دستورالعمل تشخیص صالحیت مشاوران خدمات مدیریتی برای دارندگان این گواهینامه الزامی است

 

 
 
 

  
  

 
 

 

 محمود کریمی 

مدیریت عملکرد و سرپرست امور 

 ارتقای فرهنگ سازمانی 



 

 

 ریاست جمهوری 

 سازمان ربانهم و بودهج کشور

 
 

 280446       :شماره

21/06/1400         اترخی:  

 
 

 گواهینامه صالحیت خدمات انفورماتیکی
 

 جواد سلیمانیجناب آقای 

 تعالی گستر طوسمديرعامل محترم شركت 

 33102شماره ثبت:  
 

هد  انفوهمتد نی  ت بتد هیدیت  مفتد  بمهتادمه رت ده  باتی  رتز  ندمته ارتزاص حتترن  ت ه  هبه استناد  یین 
ات مزبوطه، ت بد  وجه به ارزاص رزایط الصم ت  دینی حترن  ین رتز    ه ت سدیز مقزه 07/11/1387موهخ  103556/100

سدمدنه جدمع  همنص حترن  یوامل نظدم فا  اجزای  به ای  تسنله حترن  ین رز   بزا  انجتدم دتیمدت فاتدته  
 گز  .ایتم م  21/06/1402حداكثر تا تاريخ اطتیدت اص  دهیخ حیته ای  گواهنادمه  د پدیدن  ته  اهصرندب  ت 

 

 10380504833 شناسه ملی شرکت : 
مقتضی است برای مشاهده جزئيات گواهينامه صادره به پايگاه  

/sajar.mporg.ir/https:  .مراجعه فرماييد 
 

هد  ندمتهیین ، مجلس روها  استم هینس  17/11/1383موهخ  130890هیدی  قدنون بزگزاه  مادقصدت ابتغنه ر ده  
 س .اجزای  مزبوطه ت ظزفن   ده  مجدص  ه صمدن اهجدع  ده  وسط ین رز   ضزته  ا

 
 
 

  
  

   غننز  ه اه دن ت سهدم رز   ت اطتیدت امنندصیتهان )مییزیدمل، هنأت مییز  ت  ده ادن امنندصیته(، بدیی ریا ثز ظزف سته متد  هزگونه
 ( ث   رو .https://sajat.mporg.ir ه سدمدنه سدجدت )

   أینی  دهفزمتد بدیتی  ه ستدمدنه ستدجدت هد  جییی پس اص  هز قزاه ا  جییی ریا ثز ظزف سه مد  پس اص انعقد  قزاه ا  ت حوهت تضعن
 ث   رو ،  د امنندص ینهد هاگدم  همنص حترن   ته  بعی ت یصا سدص  ظزفن  ماظوه رو .

 

 اطالعات پايگاه اصالت دارد. ،mporg.irsajar//:shttp.نامه با اطالعات موجود در پايگاه در صورت مغايرت مطالب اين گواهي

 5163595ش ش: 

 

 

 سیدجواد قانع فر 

رئیس امور نظام فنی اجرايی، مشاورين 

 و پیمانکاران 
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