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 الیم -و ارزیابی فنی  (RFP)پیشنهاد  ارایهدرخواست برای 

 020-116382: مناقصه شماره 

 

 موضوع فراخوان:

 

 نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقا» یالملل نیببرگزارکننده: پروژه  -

 «یجوامع محل

 (15:00 تا 8:00 یادار)ساعت  1401 تیر 11 یادار وقت انیپا تامهلت ارسال پیشنهاد:  -

 1401 تیر 11 تیغال خرداد 28 خیتار زمان اعالم فراخوان عمومی: از -

 میلیارد ریال( نهریال )بیست و  29.000.000.000مالی : برآورد -

جامع منابع  تیریمد یارتقا»ارتباط با دفتر پروژه  یو برقرار ، سایت پروژه سیستانروزنامه اطالعات قیاز طرمکانیزم اطالع رسانی:  -

 «یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیطب

 1401تیر  11شنبه  روز یوقت ادار انیپا تاآخرین زمان تحویل مدارک پیشنهاد:  -

 ست،یز طیمح حفاظت سازمان امام، ادگاری و الهفضل خیش بزرگراه حدفاصل(، غرب به)شرق  میحک بزرگراهآدرس کارفرما: تهران،  -

 ستانیس پروژه دفتر همکف، طبقه

 42781047-021: اطالعات تکمیلیشماره تلفن جهت کسب  -

 bid.hamounproject@gmail.com ایمیل جهت مکاتبه: آدرس -

   ( و در وقت اداریشنبهچهارساعات تماس: روزهای غیرتعطیل )شنبه تا  -

 کاربری اراضی با رچهیکپا و پایدار ریزی مدیریتمشارکتی برنامه و پایش طرح برنامه اقدامتدقیق و اجرای 

های پایدار در حوزه سیستان )در دو محور توسعه کسب و کارهای خانگی و صنایع معیشت توسعه بر تأکید

 دستی(
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 مقدمه. 1
با  «یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقا»پروژه  سوم هدف به توجه با

 یخروج تحققاجرا و  منظور به ،«راییبندی اقدامات اجهای جایگزین و اولویتسیاست و برنامه اقدام کشاورزی پایدار و سازگار با اقلیم و معیشت»عنوان 
 یاپروژه ،«رویکرد مشارکتی ار باهای جایگزین پایدهای محلی برای معیشتارزیابی ظرفیت برد زیستی و شناسایی فرصت»هدف با عنوان  نیاز ااول 

 داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیبا تأک یاراض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت شیبرنامه اقدام و پا یو اجرا قیتدق» عنوان با
 یزیربرنامه یح مشارکتاقدام طراجرایی شدن سند برنامه با هدف  «(یدست عیو صنا یخانگ ی)در دو محور توسعه کسب و کارها ستانیدر حوزه س

ه کسب و کارهای خانگی و صنایع با محوریت توسعدر حوزه سیستان  داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیبا تأک یاراض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد
 طراحی شده است.دستی 

 تعاریف.2

جامع منابع  تیریمد یارتقا» یالملل نیپروژه ب "در قالب "ط زیست دریایی و تاالب هایمعاونت مح-سازمان حفاظت محیط زیست "همان  : "کارفرما" -

نماید شنهاد دهنده نظارت میاست که بر حسن انجام خدمات پی " «یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیطب

 کند.می را پرداخت مطالعههای مرتبط با و هزینه

 کند.: همان کارفرما است که این مناقصه را برگزار می"گزارمناقصه" -

 شود.: شرکت کننده در این مناقصه پیشنهاد دهنده نامیده می"پیشنهاد دهنده" -

است که  «یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقا» یالمللنیپروژه ب: "هپروژ" -

 . است شده ینامگذار« (انستی)پروژه س ستانیس یاجتماع - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد»به اختصار پروژه 

 یطرح مشارکت شیم و پابرنامه اقدا یو اجرا قیتدق » مطالعه یاست که اجرا مشاور/ موسسه / پژوهشکده / دانشگاه  نیمهندس: شرکت "یمجر" -

ض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد یزیربرنامه سعه مع دیبا تأک یارا س داریپا یهاشتیبر تو سب و کارها) ستانیدر حوزه  سعه ک  یدر دو محور تو

 دارد.  به عهده را « (یدست عیو صنا یخانگ

س: "طرحاجرای مطالعه / محل " - س ستانیمحدوده مورد مطالعه، منطقه  ستان  شمال ا ستان ستانیدر  شهر شامل  ستان  زابل، هامون،  یهاو بلوچ

 .باشدیم رمندیزهک و ه مروز،ین
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  سیستان  نظری اجمالی بر پروژه.  3

 

در ایران است که با حمایت مالی  1زیست و دفتر برنامه توسعه ملل متحد المللی مشترک میان سازمان حفاظت محیطیک پروژۀ بین سیستانپروژۀ 

های بومدر تالش است تا مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی را به منظور احیای زیست آغاز شده و (2020-2025ساله )پنج اندازیاتحادیۀ اروپا و با چشم

بر آن است که از فرایند احیای  ستانیسۀ اید. پروژسازگار با اقلیم در جوامع محلی اجرا نم های جایگزینو پشتیبانی از معیشتتاالب هامون 

ابزاری برای صلح و ثبات از  های پایدار در منطقه سیستان پشتیبانی کرده و از پتانسیل استفاده از آب به عنوانِاکوسیستم، کشاورزی و معیشت

کپارچۀ منابع طبیعی و رد تا موانع مدیریت یتغییر اقلیم استفاده نماید. همچنین، این پروژه سعی دا های فرامرزی و کاهش تبعاتهمکاریطریق 

های موفق مدیریت آب و خاک و معیشت پایدار برای خانوارهای ساکن سازی و هماهنگی را با نمایش و تعمیم نمونهنهادی، ظرفیت تقویت دانش

و در تعامل نزدیک با طیف  است ریزی کردهبرنامه 2محوردر منطقه، برطرف نماید. این پروژه مداخالت خود را در چارچوب رویکرد توسعۀ منطقه

 اندرکاران دولتی و غیردولتی به صورت مشارکتی عملیاتی خواهد شد. وسیعی از دست

 اند:دهی شدهانهای پروژه حاضر در قالب سه بخش اصلی سازمفعالیت

 ها و هماهنگیبخش اول: ارتقای ظرفیت، 

  مدیریت و احیاء تاالب هامونوخاک شامل بخش دوم: مدیریت پایدار منابع آب، 

 های جایگزینو معیشت 3بخش سوم: توسعه اقتصاد محلی شامل کشاورزی سازگار با اقلیم. 

 

 :تیفعال اهداف. 4 

دهد. یم لیرا تشک ایمنطقه یزیرو هسته برنامه بودهجامعه  یازهایها و نبر اساس خواستدر سطح منطقه  هاتیفعال ییو فضا یمکان یسامانده

تلف است که به منظور استفاده کاربردها و مصارف مخ یو مکان برا نیزم می، علم تقسیاراض یکاربر یکپارچه ی مدیریتزیربرنامه گریعبارت د به

مشخص و  یه صورت علمب یاراض یشود که الگوهایتالش م یزیربرنامه نی. در اردیگیمناسب و کارا صورت م ییو انتظام فضا نیاز زم ثرمو

به مثابه سلسله  یاراض یکاربر یزیر. برنامهردیقرار گ ایهای منطقهسایر سیستمو  گریکدیبا  یمختلف در انطباق و هماهنگ یهاتیفعال یابیمکان

از  یکی، نیزم یطرح کاربر تقیدر حق .ردیگیصورت م هستند،مرتبط  نیزم با یکه به نوع نیازهای جامعهرفع  یاست که برا افتهینظام یاقدامات

و  یعموم ماتیو تصم یگذارهیبر سرما یاریاست که نه تنها اثرات بس یو کالبد ی، اقتصادیبه اهداف کالن اجتماع یابیدست یمهم برا یابزارها

یت یکپارچه منابع طبیعی و در این راستا، پروژه مدیر دارد. یکالبد طیمح تیفیو ک ایمنطقهرشد  زانیدر م یگذارد، بلکه نقش مهمیم یخصوص

( ILUMP) یاراض یکاربر چهکپاریو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت نیتدو»ای را با عنوان اجتماعی سیستان مطالعه–توسعه اقتصادی

حوزه بوده این رنامه اقدامی در ( انجام داده که ماحصل آن ارائه ب8 با شرح خدمات پیوست )پیوست شماره« داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیا تأکب

اجرا رساند و از این طریق بتواند  مرحله، این برنامه را تدقیق نموده و به . این پروژه در صدد است در ادامه مسیر(10و  9شماره  های)پیوست است

ب و کارهای خانگی و به خصوص در دو محور کسرا پایدار در حوزه هدف های خرد برای ایجاد و توسعه معیشتشناسایی شده های محلی فرصت

 توسعه و ارتقا دهد.صنایع دستی 
  

                                                   
1 UNDP 
2 Area-Based Development Approach  
3 Climate-smart agriculture 
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 :پروژه شرح خدمات. 5
 

 

ی به ویژه ارائه محل جامعه و منطقه یهاتیظرف یمبنا بر توسعه شیو پا ییاجرا یندهایو ارائه ساختار، سازوکار و فرآ جادیا. 1

 عیصنا و یخانگ یکارها و کسب توسعه حوزه های مرتبط با دوپایلوت در اجرایی و چگونگی دستیابی به اهدافهای نقشه راه، گام

 کپارچهی تیریمد یراستا در داریپا شتیمع یزیربرنامه جهت یمطالعات محدوده در شده ییشناسا یهاتیظرف به توجه)با ی دست

 ی(.اراض یکاربر داریپا و

ه در سند برنامه ک توسعه کسب و کارهای خانگیاز بین روستاهای پایلوت دارای ظرفیت در حوزه  پروژه کی حداقل. اجرا و پایش 2

 هایی نظیر:اند )شامل پنج روستای نهور، کفتارگی، دولت آباد، تمبکا و گزموم( شامل فعالیتاقدام شناسایی شده

 تیظرف یدارا یروستاها در ربطیذ یو دست اندرکاران محل یحضور مردم محل با یمشورت یهانشست و جلسات یبرگزار 

 مدنظر )کوتاه مدت( لوتیپا ییو جانما قیبه منظور تدق

 لوتیپا یاجرا یراستا در الزم مذاکرات انجام و تیظرف یدارا یمحل مجموعه ییشناسا 

 منتخب یمحل همجموع مشارکت با و شاخص های ارزشیابی فعالیت مورد نظر مناسب یها و ارائه برنامه زمان نهیهز قیتدق 

 ربطیذ یو دست اندرکاران دولت

 شده  ییشناسا لوتیپا زیتجه و یاندازراه 

  گروه یزتوانمندسا و یسازتیظرف یراستا در و موجود یازهاین اب منطبقالزم به مجموعه منتخب  یهاآموزش ارائه 

 یمحل

 فروش، و یابیبازار محصول، دیتول یراستا در الزمامکانات  هیفراهم نمودن کل و یمجموعه محل با یهمراهو  لیتسه 

 ستانیمحصول با هدف کمک به توسعه برند س یبرندساز امکان و غاتیتبل

 با توجه به شاخص های ارزشیابی تعیین شده در برنامه اقدام و پایش لوتیپا یابیارزش و شیپا 

 منتخب لوتیپا تیماه فراخور به یشنهادیپ یهاتیفعال ریسا 

مه اقدام شناسایی که در سند برنا صنایع دستیاز بین روستاهای پایلوت دارای ظرفیت در حوزه  پروژه کی حداقل. اجرا و پایش 3

 هایی نظیر:اند )شامل شش روستای زیارتگاه، تمبکا، ده صادق، دولت آباد، پودینه و میلک( شامل فعالیتشده

 تیظرف یدارا یروستاها در ربطیذ یو دست اندرکاران محل یحضور مردم محل با یمشورت یهانشست و جلسات یبرگزار 

 مدنظر )کوتاه مدت( لوتیپا ییو جانما قیبه منظور تدق

 لوتیپا یاجرا یراستا در الزم مذاکرات انجام و تیظرف یدارا یمحل مجموعه ییشناسا 

 منتخب یمحل همجموع مشارکت با و شاخص های ارزشیابی فعالیت مورد نظر مناسب یها و ارائه برنامه زمان نهیهز قیتدق 

 ربطیذ یو دست اندرکاران دولت

 شده  ییشناسا لوتیپا زیتجه و یاندازراه 

  گروه یزتوانمندسا و یسازتیظرف یراستا در و موجود یازهاین اب منطبقالزم به مجموعه منتخب  یهاآموزش ارائه 

 یمحل

 فروش، و یابیبازار محصول، دیتول یراستا در الزمامکانات  هیفراهم نمودن کل و یمجموعه محل با یهمراهو  لیتسه 

 ستانیمحصول با هدف کمک به توسعه برند س یبرندساز امکان و غاتیتبل

 با توجه به شاخص های ارزشیابی تعیین شده در برنامه اقدام و پایش لوتیپا یابیارزش و شیپا 

 منتخب لوتیپا تیماه فراخور به یشنهادیپ یهاتیفعال ریسا 
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 کپارچهیو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت نیتدو»را با عنوان  یامطالعه ستانیس پروژه که شود یم دیتاک: 1 نکته

در  یمه اقدامبه اتمام رسانده که ماحصل آن ارائه برنا «داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیا تأک( بILUMP) یاراض یکاربر

 .(10و  9شماره  هایپیوستبوده است )یک محدوده مشخص از حوزه سیستان 

ز مشاور منتخب از آنجایی که سند برنامه اقدام این پروژه با تاکید بر اصل مشارکت جامعه محلی تدوین شده، ا :2 نکته

از بین روستاهای  هاانتخاب پایلوترود که در اجرای این سند نیز، مسائلی چون ورود اعتمادساز به جوامع محلی، انتظار می

ر تکمیل زنجیره بپیشنهادی در سند برنامه اقدام با مشارکت جوامع محلی، پایدارسازی تولید و خدمات ارائه شده و تمرکز 

 رارق.. را مدنظر .ها( و ها، آموزش و توانمندسازی گروه های محلی )پایلوتارزش، مشارکت و انتفاع گروهی از اجرای فعالیت

 دهد.

ت، انتفاع جمعی های محلی و تأکید بر اصل مشارکها و گروهبا توجه به تمرکز پروژه سیستان بر حمایت از مجموعه :3 نکته

 ها این اصول مدنظر مشاور منتخب قرار گیرد.    و توانمندسازی، بایستی در انتخاب پایلوت

 

 های مورد انتظار:خروجی.  6

 پروژه:ها در فرآیند اجرای خروجی

 یهاتیبا توجه به ظرف) یمنطقه و جامعه محل یهاتیتوسعه ظرف و پایش ییاجرا یندهایو ارائه ساختار، سازوکار و فرآ جادیا 

 (یاراض یکاربر داریو پا کپارچهی تیریمد یدر راستا داریپا شتیمع یزیرجهت برنامه یشده در محدوده مطالعات ییشناسا

(Concept Report.) 

  داقل یک حاجرای های بعدی در بخش ها در گامگزارش اجرای وظایف محوله و پیشنهاداتی جهت رفع موانع و شکافارائه

ا توجه به ب توسعه کسب و کارهای خانگیپروژه از بین روستاهای پایلوت دارای ظرفیت )مورد هدف مطالعه( به منظور 

 و چاپ Wordصورت فایل )با ذکر کلیه جزئیات، به دو زبان فارسی و انگلیسی و به برنامه اقدام تهیه شده در این حوزه 

 .شده مصور رنگی در یک نسخه(

 داقل یک حاجرای های بعدی در بخش ها در گامارائه گزارش اجرای وظایف محوله و پیشنهاداتی جهت رفع موانع و شکاف

ه برنامه اقدام با توجه ب صنایع دستیتوسعه دف مطالعه( به منظور پروژه از بین روستاهای پایلوت دارای ظرفیت )مورد ه

شده مصور  و چاپ Wordصورت فایل )با ذکر کلیه جزئیات، به دو زبان فارسی و انگلیسی و به تهیه شده در این حوزه 

 .رنگی در یک نسخه(

  بهبندزمانی اجرایی مطابق با برنامه هاگامارائه گزارش( صورت فایل یWord). 

 مدیریتی در قالب فایل  دهیچکWord ()به دو زبان فارسی و انگلیسی. 

  خالصه اجرایی و سیاستی مطالعه در قالبPower Point ()به دو زبان فارسی و انگلیسی. 

ضروری ط به آن حوزه های ارزیابی عملکرد مربوشاخصه تشریحدر تمامی حوزه های مندرج در پروپوزال، ارائه چارت زمانی و  :1نکته 

 باشد.می

 های پروژه شامل:آموختهتهیه طرح تجربیات و درس

 های مفید آموختهسارائه پیشنهاداتی به دفتر پروژه در تعریف یک رویکرد شفاف برای به حداکثر رساندن اثر تجربیات و در

ها در سطوح آموختهدرسپروژه و گسترش نتایج حاصل از آن از قبیل کمک به تعریف موثرترین سازوکارهای انتشار این 

 باشد.المللی میای/ بیناندرکاران شهرستانی، استانی، ملی و منطقه مختلف دست
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 کپارچهیو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یبرنامه اقدام طرح مشارکت یو اجرا قیتدقهای آموختهتهیه کتابچه آموزشی از درس 

 عیو صنا یخانگ یا)در دو محور توسعه کسب و کاره ستانیدر حوزه س داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیبا تأک یاراض یکاربر

 ؛(یدست

 

 تهیه مجموعه اسناد تکمیلی:

 .آوری شده در طول اجرای پروژههای جمعنسخه الکترونیکی مجموعه داده (1

های مرتبط های ضبط شده، محتواهای آموزشی، دادههای تکمیل شده، مصاحبههای کمی و کیفی )پرسشنامهدادهتمامی  (2

 .های کانونی و...(با جلسات بحث گروه

 .سایر اسناد مورد استفاده یا گردآوری شده در طول اجرای پروژه (3

 

 

 

  



 

 «ستانیس یتماعاج - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد»پروژه بین المللی 
 

9 
 

 

 ها ش . گزار7

 مشخص شده است.  1در جدول  ها در فرآیند اجرای پروژهتعداد و نوع گزارش
 های مرتبط با این فراخوانپروژهدهی در چارچوب معین برای گزارش -1جدول 

 زبان زمان ارایه تعداد عنوان بخش

خروجی ها در فرآیند 

  اجرای پروژه

 6 گزارش منظم از مراحل پیشرفت پروژه
گزارش پس  کی ماهدو  هر

 از آغاز قرارداد
فارسی و 
 انگلیسی

مفهومی ارش )ارائه گز یی و پایشاجرا یندهایو ارائه ساختار، سازوکار و فرآ جادیا
(Concept Report)) 

 پس از آغاز قرارداد ماه 2 1
فارسی و 
 انگلیسی

 کی حداقلاجرای وظایف محوله در توسعه کسب و کارهای خانگی در قالب گزارش 
 تیظرف یدارا لوتیپا یروستاها نیپروژه از ب

 ماه پس از آغاز قرارداد 7 1
فارسی و 
 انگلیسی

 نیه از بپروژ کیحداقل اجرای وظایف محوله در توسعه صنایع دستی در قالب گزارش 
 تیظرف یدارا لوتیپا یروستاها

 پس از آغاز قراردادماه  11 1
فارسی و 
 انگلیسی

 وستیپ یهالیو فااز مراحل اجرایی پروژه کوتاه  لمیف -
 ییاجرا یهاگزارش گام -
 یتیریمد دهیچک -
 Power Pointخالصه مطالعه در قالب  -
 )خالصه سیاستی( Policy Documentخالصه اجرایی و  -

 پس از آغاز قراردادماه  12 1
فارسی و 
 انگلیسی

اکثر رساندن به حد یشفاف برا کردیرو کی فیبه دفتر پروژه در تعر یشنهاداتپی ارائه
 پروژه دیمف یهاآموختهو درس اتیاثر تجرب

 پس از آغاز قراردادماه  12 1
و  فارسی

 انگلیسی

 پس از آغاز قراردادماه  12 1 طرح  یهاآموختهاز درس یکتابچه آموزش
فارسی و 
 انگلیسی
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 سوابق و تجربیات  .8
دهنده این اشند و مستنداتی که نشانها و تجربه الزم برای اجرای پروژه را داشته ببایست توانمندیکنندگان در مناقصه میاشخاص حقیقی و شرکت

 توانمندی و تجربه است را به همراه پیشنهاد خود ارایه دهند.

سن انجام کار و اعضای شرکت های مشابه و ارائه مستندات حکنندگان در مناقصه شامل سابقه انجام پروژهمعیار بررسی توانمندی و تجربه شرکت 

های مختلف در قالب لیدی در حوزهتوانند در صورت نداشتن کارکنان کیها مبه گستره فعالیت موجود برای این شرح خدمات، شرکتخواهد بود. با توجه 

 کنسرسیوم شرکت و یا نیروهای متخصص مورد نیاز را استخدام نمایند.

اسناد  و به همراه مدارک مشخص را ومیرهبر کنسرس دیابتدا با ند،ینما ومیها بخواهند اقدام به کنسرسکه شرکت یصورت در

 به کارفرما ارائه شود.  ومیکنسرس یمناقصه؛ مدارک ثبت

اشته ذگانتخاب کنار  ندیالزم، از فرآ طیشرا یدر صورت برخوردار ینکنند حت تیبند را رعا نیکه ا ییها شرکتمهم :  توجه

 خواهند شد.  

 حداقل شرایط شرکت در ارائه طرح اولیه و مناقصه به شرح ذیل است. 

 

 مشاور انتخاب طیشرا

 کاربری اراضی با یکپارچه و ارپاید ریزی مدیریتمشارکتی برنامه طرح برنامه اقدامتدقیق و اجرای » پروژه یبرا مشاور انتخاب طیشرا

 «های پایدار در حوزه سیستان )در دو محور توسعه کسب و کارهای خانگی و صنایع دستی(معیشت توسعه بر تأکید

 :یعموم طیشرا
 رانیا یاسالم یجمهورکشور  تیتابع لزوم -1

 و کار رآفرینی و توسعه کسبکا /یتیریمد و یمهندس - یفن یا مشاوره خدمات نهی( در زمیحقوق تیبودن اساسنامه )شخص دارا -2
 .است تیاهم حائز نظرمورد تجربه از یاخالصه انیب ستان،یدر منطقه س ییاجرا ای یقاتیتحق تیصورت وجود سابقه فعال در -3

 پروژه: یکار میو تجربه ت مشخصات
 شناسان زیر:گروه تخصصی متشکل از کار -1

های آمایش سرزمینی و کاربری اراضی و تدوین و اجرای تدوین و اجرای برنامهسال در زمینه  10با تجربه کاری حداقل  -مدیر پروژه -
 های توسعه کسب و کاربرنامه

 1ر این زمینه )دسال  10با تجربه کاری حداقل  متخصص بازاریابی و تحلیل زنجیره ارزش کسب و کارهای خرد و کوچک مقیاس -
 ،نفر(

 ،(نفر 2)ای و اقتصادی های توسعهسال در زمینه طرح 10تسهیلگر مجرب با تجربه کاری حداقل کارشناس علوم اجتماعی و  -

 (،نفر 1سال سابقه کار ) 10دارای حداقل  اقتصاد، کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای خانگیکارشناس  -

 .نفر( 1سال سابقه کار ) 10کارآفرینی در حوزه توسعه صنایع دستی دارای حداقل و  اقتصاد کارشناس -

 شود(.سیستان به عنوان مزیت در نظر گرفته می ر در منطقه)سابقه کاموضوع قرارداد مفید مطالعاتی و اجرایی در زمینه  سابقهدارا بودن  -2

 .فارسی و انگلیسینویسی به اتی در گزارشمهارت گروه مطالع -3

 ت.ی از تجربه موردنظر حائز اهمیت اساخالصهر صورت وجود سابقه فعالیت تحقیقاتی یا اجرایی در منطقه سیستان، بیان د -4

 .ینوشتار و یگفتار بخش در ژهیو به یسیانگل زبان به کامل تسلط -5
 6طبق پیوست شماره  مرتبط یهاحسن انجام کار در حوزه یمورد گواه 2حداقل  ارائه -6
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 کلی اجرای برنامه بندیزمان. 9
ست.  ماه 12زمان کل اجرای پروژه  شده ا ستی به صورت مبسوط و با ذکر جبرنامه زمانی اجرای طرح در نظر گرفته  شود.بای  MSPارائه  زییات ارائه 

 براساس شرح خدمات و برنامه زمانبندی الزامی است.

 مالی وفنی  یابیارز. 10
 است.  فنی یابیدر مرحله ارز یمتقاض رشیپذ ،مالی یابیارز به ورود شرط

در حال  ای شتریب ای یرداد جاردو قرا ؛که در زمان فراخوان مناقصه یانیکارفرما، متقاض ایمناقصه هایتیمتوازن فعال عیتوز لیبه دل: 1-10 بصرهت

 مناقصه را ندارند. نیانعقاد با کارفرما داشته باشند امکان حضور در ا

 شیگشا ،را کسب کردند 100از  70از فنی یی که حایز شرایط ارزیابی کیفی شدند و حداقل امتیهابسته تمام یفن یابیاز انجام ارز پس: 2-10 تبصره

 ازیتراز شده بر اساس امت تیقم نیکمتربه صورت همزمان انجام خواهد شد و  ی حایز شرایط ارزیابی کیفی و فنیهابسته تمام یبرا یمال یهاپاکت

 روش قیمت تراز شده با استفاده از فرمول زیر خواهد بود:برنده خواهد بود.  یمال-یفن

𝐿 =  
100 ∗ 𝐶

100 − [𝑖 ∗ (100 − 𝑡)]
 

 که در آن:

 Lقیمت تراز شده؛ : 

 C ؛("ب"پاکت  2: قیمت پیشنهادی )درج شده در پیوست 

 i است(؛ 5/0: ضریب تاثیر امتیاز فنی )در اینجا 

 t : (.100امتیاز فنی پیشنهادها )بین حداقل امتیاز فنی قابل قبول تا 
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 .شود ارایهم ارسال پروپوزال در هنگا بایستمی مستنداتی که. 11
 ارسال نمایند: یمال -دهی فنی امتیازهای عالقمند باید مستندات / اطالعات زیر را برای ها / کنسرسیومشرکت

 روپوزال که در آن بیان شود چگونهشرح پدر این بخش باید مستندات نشان دهنده شواهد امتیاز فنی شرکات ارایه شود. همچنین  پیشنهاد فنی:. 1

  4شناسییک روش ارایهدر چارچوب زمانی مورد نیاز شود و فراخوان تواند منجر به تحویل موفقیت آمیز موضوع میشنهاد دهنده پیها و تجربیات صالحیت

خش از پیشنهاد، باید تیم اجرایی در این ب در قبال اجرای قرارداد و به انجام رساندن آن چه رویکردی خواهد داشت. پیشنهاد دهندهدر زمینه این که 

ه همراه برنامه اد در تیم پروژه بها و تجربیات کافی و مرتبط با توصیف شرح وظایف هر یک از افرپروژه متشکل از مدیر پروژه و سایر نفرات با تخصص

تواند دهنده که می ت پیشنهاددهی و امکانات شرکهمچنین نحوه مستندسازی و گزارش شود. ارایه هافعالیتبندی تفصیلی پروژه برای هر یک از زمان

  به پیشبرد موفقیت آمیز پروژه کمک کند باید معرفی شود.

( مبلغ ذکر)بدون  پروژه یاجرا طول در هانهیهزدرصد /سهم ،یارسال پروپوزال انیپا در یستیبا که است ذکر به الزم نیهمچن

 :است شده ارائه نمونه عنوان به لیذ جدول شتر،یب ییآشنا جهت. شود ارائه جدول کی قالب در

 

 درصد کرد نهیهز شرح فیرد

  و ... یآموزش یهادوره یبرگزار 1

  کیلجست و ذهاب و ابیا نهیهز 2

  یکارشناس نهیهز 3

4 ...............................  

... ................................  

... ..................................  

 

را به االسری، بیمه و هرگونه مالیات های اجرایی، کارشناسی، بها اعم از هزینهتمامی هزینه پیشنهاد مالی در گرمناقصهالزم است  :پیشنهاد مالی. 2

 .کند ارایه با درج عدد و حروف به ریال را و کل رقم پیشنهادی تفکیک لحاظ نموده

 قاضیشرایط مت. 12
  خواهد بود. 10طبق فرمول مندرج در بند ز امتیاز فنی به مالی و براساس تراقیمت  -لی پیشنهادها بر اساس روش کیفیت روش انتخاب برای ارزیابی ما

 است. 100 از  70 یفن ازیحداقل امت ،یمال یابیارز به ورود شرط

 

 :توضیحات

 تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت شیبرنامه اقدام و پا یو اجرا قیتدق» پروژه (Request for Proposal) یشنهادیپ طرح هئارا درخواست به مربوط اسناد
 خیتار از «(یدست عیو صنا یخانگ ی)در دو محور توسعه کسب و کارها ستانیدر حوزه س داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیبا تأک یاراض یکاربر کپارچهیو  داریپا

 .باشدیم افتیدر قابل  www.sistanproject.irآدرس پروژه به  یرسم تیوبسا قیطر از 1401 تیر 11ا ت 1401 خرداد 28

 د. شوینم تافیدر طرح هیارا و مناقصه در شرکت قبال در یوجه گونه چیه و بوده گانیرا یمال و یفن یابیارز استعالم یهافرم -

 یحاو فشرده لوح همراه به و چاپ شده، مهر و الک و دربسته پاکت در و لیتکم را ازین مورد مدارک و هافرم ستیبایم کنندگانشرکت از کیهر  -

تهران، " آدرس در واقع پروژه رخانهیدب به 11/04/1401 مورخشنبه روز  یاداروقت  انیپا تا حداکثر یبررس جهت مدارک، تمام اف ید یپ لیفا

                                                   
4 Methodology 

http://www.sistanproject.ir/
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 لیتحو" ستانیس پروژهطبقه همکف، دفتر  ست،یزطیامام، سازمان حفاظت مح ادگاریو  الهفضل خیش بزرگراه حدفاصل(، غرب به)شرق  میحک بزرگراه

 .ندینما افتیدر دیرس و

 مهر مجاز کنندگان امضا ای تشرک ییاجرا مقام نیباالتر یو با امضا کامل و خوانا صورت به ازیمستندات مورد ن مطابق ستیبایم یابیارز مدارک -

 روزنامه در درج با راتییتغ نیآخر یآگه س،یتاس یآگه اظهارنامه، اساسنامه، شامل شرکت یثبت مشخصات هیارا نیهمچن شده و ارسال شود. امضا و

 .است یالزام تیصالح یاه یو گواه سهامداران و نیبازرس رعامل،یمد ره،یمد اتیه اعضاء شناسنامه ریتصو ،یعموم مجمع نیآخر جلسه صورت ،یرسم

  لیمیا آدرسمکاتبه با  قیاز طر ای و 42781047-021 ه تلفنشمار با دیتوانیم شتریب اطالعات اخذ جهت -

 bid.hamounproject@gmail.com دیینما حاصل تماس. 

 وابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها ض . 13

 . شودیانجام م 3 وستیپ در یفن ازیامتمطابق جدول  شنهادهایارزیابی فنی پ و خواهد شدنون برگزاری مناقصات بررسی شده براساس قا ارایهیشنهادهای پ

شنهادها:کامل بودن -1 شنهادهای  ،ارفرماک پی سی خواهد نمود تا مطمئن پی ستش ارایهکه اوال مجموعه شود دریافتی را برر جزئیات دوم  ،ده کامل ا

شده  )در صورت وجود( نامهاطالعات و ضمانت سته  سایر مدارک خوا ستهه مدارک بسوم  ،اندشده ارایهو  شده نحو صحیح و خوا اند و شده امضاء و تائید 

سناد و چهارم  شنهادهایا شده  پی سته  سالی مطابق چارچوب خوا شند ارایهار ست به شده با شنهادهای . بدیهی ا سناد ناقص که مپی ضوابط این ا طابق با 

 نشده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  ارایهمناقصه تنظیم و 

صه  شرایط فنی خدمات موردکلیات حدوده و م :کامل بودن محدوده خدمات-2 سناد مناق ست. ازشده  ارایهنیاز پروژه در ا سالی  ا شنهادهای ار میان پی

 واسته شده را بپذیرند.با جزئیات خمسئولیت انجام تمامی موارد شرح خدمات  "پیشنهاد دهنده"تنها مواردی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که 

 

 .نیز دارا باشند ی مورد بررسی قرارخواهد گرفت که شرایط زیر راهایشرکتپیشنهادهای تنها  نیاز: شرایط مورد-3

ه تحقیق ب قرارداداز نوع و محل کار مورد  طرح ارایهو  قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادیباید پیشنهاد دهندگان بررسی اسناد و مدارک مناقصه:  -1-3

آگاهی کامل حاصل نموده و قبل از تسلیم  ،و نسبت به بررسی کلیه عواملی که ممکن است به نحوی در محاسبه مبلغ پیشنهادی مؤثر باشد عمل آورند

. چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارک مناقصه، شوندپیشنهاد، اسناد و مدارک مناقصه را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع 

 کتباً ضیح بیشتری باشد پیشنهاد دهنده باید در آن مورد از کارفرمانظر پیشنهاد دهنده نکات مبهم و یا ناقصی وجود داشته باشد که نیاز به شرح و توه ب

دست ه استفسار نماید و چنانچه در نتیجه این استفسار اطالعات و توضیحاتی ب bid.hamounproject@gmail.com  لیمیآدرس ااز طریق 

مراتب کتباً به اطالع استفسار کننده و همچنین سایر پیشنهاد دهندگان خواهد رسید. هر نوع توضیح  ،مناقصه منعکس نباشدآید که در اسناد و مدارک 

یا از  وشود مییا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مناقصه از طریق رسمی انجام و طی نامه به نشانی دعوت شدگان ارسال و یا تسلیم 

 .شداین ضمائم جزء مدارک مناقصه منظور خواهد  .شودمیرسانی درگاه اینترنتی اطالعطریق نمابر و یا 

دم آشنایی به نوع و محل علت عهایی از کار که بههیچ ادعایی از طرف پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم نرخ پیشنهادی برای بخش و یا بخش -

 قابل قبول نخواهد بود.شود، بینی و یا عدم آگاهی مطرح اجرای کارها، امکانات و غیره و عدم پیش

دارد برای خود محفوظ میها پیشنهادکارفرما حق تغییر یا اصالح، تجدید نظر در مشخصات یا مدارک را قبل از انقضای مهلت الزم جهت تسلیم  -

 صه ارسال خواهد شد.شدگان در مناقو اگر چنین موردی پیش آید اصالحات فوق طی یک اصالحیه جهت کلیه دعوت

تواند آخرین ن صورت کارفرما میها باشد، در ایز آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتا -

اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد  که فرصت کافی برای مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی

 داشته باشند. وجود

که پیشنهاد دهنده به شرایط و احوال دلیل اینه گونه استنادی از طرف پیشنهاد دهندگان به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعای بعدی بهیچ -

عذر به عدم فهم مطالب اسناد مناقصه و یا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در آنها از طرف گونه  کلی و محلی واقف نبوده است و هیچ

mailto:bid.hamounproject@gmail.com
mailto:bid.hamounproject@gmail.com
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و مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از سوی پیشنهاد دهنده در  نخواهد بود قابل قبولپیشنهاد دهنده 

 .این خصوص فاقد اعتبار است

صورت کتبی و تحت ه غییر و تسلیم آنها بهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد، مدارک مناقصه و نحوه تاصــالحیه:  -3-2

 از سوی کارفرما اعالم و جزء اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.« اصالحیه»عنوان 

را  زمان تعیین شده طبق اعالم کتبی کارفرما جهت اجرای سریع کار در مدت الزم ییباید امکانات و توانادهنده  پیشنهادتوانائی انجام کار:  -3-3

 باشد. داشته

که زمان الزم برای  طوریه ضوع پیمان را ببندی اجرای عملیات موپیشنهاد دهنده موظف است برنامه کلی زمانکارکنان:  فهرست برنامه کار، -3-4

 ضمیمه پیشنهاد خود نماید. انسانیکامل نیروی  فهرستبینی شده باشد همراه با روشن در آن پیشطور مفهوم و ه شروع و خاتمه هر قسمت از کار ب

 "ابالغ شده"شانی مذکور ارسال شود ای که به ن. هر مکاتبهشودمیاعالم  پیشنهاد دهندهتوسط  اقامتگاه قانونی همان است که :اقامتگاه قانونی-4

 .به کارفرما اطالع داده شده باشد و فورا تغییری در نشانی مذکور قبالکه هرگونه  مگر آنشد تلقی خواهد 

زهک و  مروز،یزابل، هامون، ن یهاو بلوچستان شامل شهرستان ستانیدر شمال استان س ستانیمحدوده مورد مطالعه، منطقه س با محل: ییاآشن -5

  د.باشمیپیشنهاد دهنده عهده ه این موضوع ب به مرتبطهای کلیه هزینه ،به مسافرت در صورت نیاز  .باشدیم رمندیه

ای در دفتر در مناقصه، جلسه آنانگویی به سواالت منظور پاسخکنندگان بهدر صورت نیاز و به تقاضای شرکت :جلسه قبل از تسلیم پیشنهاد -6

 . خواهد شدتشکیل  کارفرما

و نباید شود محسوب میارفرما این مناقصه محرمانه بوده و جزء دارایی ک یارسالی به کارفرما کلیه مفاد و مدارک :محرمانه بودن اسناد مناقصه-7

 به اشخاص ثالث بدون کسب رضایت قبلی کارفرما داده شود.

 اتیمالها اعم از بیمه، مالیات، زینههاست و تمام  قانون کار و تأمین اجتماعی تابع مقررات مربوط به کارکنان و کارگران قانون کار، بیمه و مالیات:-8

مالک عمل اری کشور ج مصوباتقوانین و آخرین  های تخصصی شامل بیمه مسئولیت مهندسی، بیمه حوادث و سایر مطابقبیمه ،ارزش افزوده بر

ر و بهانه ای از این عذقیمت اعالم شده نهایی تلقی شده و هیچ  خواهد بود و این مقادیر باید در سر جمع پیشنهاد مالی لحاظ شده باشد.

    بابت مورد پذیرش نیست.

و  وزارت تعاون، کاروابط ضپیشنهاد دهنده در صورت برنده شدن در مناقصه متعهد است کلیه مسائل و نکات ایمنی را طبق  رعایت نکات ایمنی:-9

صورت لّف نماید. در غیر اینمک مدتهای آموزشی کوتاهرعایت نماید و در صورت صالحدید کارفرما، پرسنل خود را به شرکت در دورهرفاه اجتماعی 

گونه رحال هیچه خواهد نمود. به کارفرما با مشاهده هرگونه تخطّی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی رأسا نسبت به اخراج فرد یا افراد خاطی اقدام

 خواهد بود. مجریعهده ر یمنی بتبعات ناشی از عدم رعایت موارد اعهده کارفرما نخواهد بود و جبران هرگونه خسارت و همسئولیتی در این زمینه ب

صه:-10 شنهادهایی تنها  مدت مناق شده  که برای انجام خدمات موردپی شدهنیاز پروژه در مدت زمان ذکر  سی دقیق ،انددریافت  تر مورد برای برر

 متعاقباً اعالم خواهد شد. فنیان ارزیابی پاکت مالی به برگزیدگ گشایشتاریخ  مطالعه قرارخواهند گرفت.

پیشنهاد دهندگانی که تائید ات مستندتنها  ،مجرینفرات اعالم شده توسط  فهرستو  پروژه بر اساس نمودار سازمانی تامین نیروی انسانی: -11

 د.گیرمی های مناسب جهت اجرای پروژه هستند، مورد بررسی قرارها وکیفیتنمایند قادر به تامین نیروی انسانی با تخصص

ر این ارزیابی دگیرند. قرار میمورد ارزیابی فنی و تخصـــصـــی  دهندگان پیشـــنهاد ،پس از کنترل موارد فوق ارزیابی فنی و تخصصصصصصی:-12 

 ارایهو با مدارک و اطالعاتی که  خواهند گرفت که به تشخیص کارفرما درک درستی از موضوع و ابعاد پروژه داشته باشند ی مورد تائید قرارهایشرکت

 سانند.به اثبات بر ،نیاز پروژه مورد دهند توانمندی خود را از لحاط فنی، سازمانی و مالی و تامین نیروی انسانیِمی

 د شد: دریافت شده به صورت کلی در قالب مراحل ذیل ارزیابی خواهنپیشنهادهای  :دریافتیپیشنهادهای مراحل ارزیابی -13

 خواهند شد: یابیارز لیدر قالب مراحل ذ یشده به صورت کل افتیدر یشنهادهایپ -1-13

 شرکت  یفن ازیامت (1
 یبند زمان برنامه /یمتدولوژ/یشناسروش (2
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 و موثر یدیکل کارکنان (3

 ژهیو اتیتجرب (4

 یو انتقال فناور آموزش (5

 بودن یبوم (6

 (.ازیتام 100 از 70)حداقل کسب کرده باشند بر اساس معیارهای فوق های متقاضی که حد نصاب امتیاز فنی را شرکت انتخاب

 .های متقاضی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب کرده باشندبرای شرکت مالی مبتنی بر قیمت پیشنهادیارزیابی  -2-13

 جمع بندی امتیازات فنی و مالی برای متقاضیانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب کرده باشند. -3-13

ساس اپیشنهادهای  فنی ارزیابی شده از سوی پیشنهاددریافت شده طی مراحل فوق و بر ا مندرج  فنی ل امتیازدهیجدودهندگان مطابق طالعات تکمیل 

 صورت خواهد گرفت. RFPاین  3در پیوست 

ی حضوری نسبت به دفاع از اجلسه در در صورت نیاز و بر اساس درخواست کتبی کارفرما، پیشنهاد دهندگان باید :جلسه دفاع از پیشنهادها-14

 جزئیات طرح پیشنهادی خود اقدام نمایند.

  قوانین و مقررات:-15

شنهاد -15-1 سخه )مجمو ارایهدهنده تنها حق  هر پی شده در یک ن سناد( تکمیل  صهعه ا شنهاد  دارد. را مناق بیش از یک  ارایههنده که در دهر پی

 .شودمیپیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف 

شنهاد قبل -15-2 شنهاد جدید به جای پی شنهاد دهنده صرفاً در محدوده زمان یجایگزینی پی شده برای مناقصه امکانتوسط پی پذیر ی در نظر گرفته 

 .شودمی باطلصورت پیشنهاد قبلی  . بدیهی است در ایناست

شنهاد دهنده کلیه هزینه -15-3 صه انجام میهایی را که برای آمادهپی سناد مناق شد.سازی و تنظیم ا صاً متحمل خواهد  شخ کارفرما در هیچ  دهد 

)مستقل از اینکه شود مینده ایجاد نهاد دههایی که در اثر انجام فرآیند تکمیل اسناد مناقصه و برای پیششرایطی مسئول و یا متعهد به تامین هزینه

 یست. پیشنهاد دهنده برنده مناقصه باشد یا خیر( ن

دمات آن، شرایط خاص محیطی حاکم بر انجام و محدوده خشرح کار که با انجام مطالعات کامل در زمینه شود میبه پیشنهاد دهنده توصیه  -15-4

شرکت در طرح،های و قوانین و مقررات و ویژگیشرح کار خدمات  شنهاد و  ست با هزینه و این من کلیه اطالعاتی را که برای تهیه پی صه الزم ا اق

 مسئولیت خود فراهم نماید.

 اید به زبان فارسی باشد.بشود می ارایهاسناد مناقصه و همچنین سایر مدارک و مکاتباتی که از طرف پیشنهاد دهندگان  :پیشنهادزبان -16

  :اسناد مناقصه ارایهنحوه -17

مبلغ کل پیشنهادی خود  ،قصهپیرامون شرایط منادهندگان باید پس از انجام بررسی و تحقیقات الزم  پیشنهاد: تکمیل نمودن مدارک مناقصه -17-1

ضمناً مبلغ کل  د.ننمای )برگ پیشنهاد قیمت( برای کل کارهای مندرج در اسناد مناقصه محاسبه، تکمیل و تسلیم مجموعهاین  2 پیوست را طبق

روف نوشته شده حمبلغی که به و در صورت اختالف،  شودارسال به عدد و حروف  به صورت تایپ شدهبایست پیشنهادی شرکت در مناقصه می

 .شودمیکه پیشنهاد فاقصد مبلصغ کل به حروف باشد کالً مردود اعالم  باشد مالک عمل قرار خواهصد گرفت و در صورتی

ین که ممکن است در ح) هاالحیهاص ،ار دریافت نموده است بر طبق شرایط مناقصهزگای را که از مناقصهباید اسناد و مدارک مناقصهپیشنهاد دهنده 

، مهر و امضاء نموده و همراه سایر مدارک ظیم، تنها و مقررات، تکمیلسایر دستورالعمل ( ودشوکنندگان ارسال مناقصه صادر و برای کلیه شرکت

پیشنهاد دهنده  نام و نشانی و پس از درج موضوع مناقصه، (هر دو پاکت مهر و موم شوند) قرار داده «ب»و  «الف»های تی حسب مورد در پاکتدرخواس

در مهلت بسته و الک و مهر شده  ردصورت ت کلی را به و پاک سوم قرارداده پاکتهر دو پاکت را در های مذکور، و تاریخ تسلیم پیشنهاد بر روی پاکت

، 1-5به ترتیب  )شماره  فرم پیوست بایستو پاکت کلی می« ب»و « الف»پاکت های روی  دهد و رسید دریافت نماید. ارایهکارفرما  مقرر به

 به شرح زیر است:« ب»و « الف»محتویات پاکت  الصاق شود.  (3-5و  5-2
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  :محتوی« الف»الف( پاکت 

، گواهی نشان دهنده ارانعمومی، تصویر شناسنامه اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسین و سهامدرسمی، صورت جلسه آخرین مجمع  روزنامه (1

 ثبت در سامانه ارزش افزوده، گواهی صالحیت، 

  ؛فنیمعیار  3شواهد  معیارهای ارزیابی کیفی و تمام مستندات نشان دهنده (2

ت یفاده از نرم افزارهای مدیر( و برنامه زمان بندی )گانت چارت( با استشناسیروش( شرح تفصیلی پیشنهاد فنی مشتمل بر روش کامل اجرای کار )3

 ؛مرتبط دربردارنده جدول شرح خدماتپروژه 

وی دیسک فشرده ربر  AcrobatReaderافزار قابل رویت در نرم pdfبه صورت نسخه  پیشنهاد فنیترونیکی شرح تفصیلی فایل الک ارایه( 4

(CD.) 

 :محتوی« ب»ب( پاکت 

شود عین شده. تصریح می صورت تکمیله ب جداول تکمیل شده با تبیین جزییات قیمتو  2و  1 هایپیوستمطابق  ،تکمیل شده پیشنهاد نرخبرگ ( 1

 های آن باید روی سربرگ شرکت پیشنهاد دهنده تایپ شده، تکمیل و مهر و امضاء شود. نامه پیشنهاد نرخ و پیوست

 .(4 پیوست) دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتیبرگ تعهد نامه پیشنهاد ( 2

 شود.  ارایهمهر موم شده و در بسته  کلی در یک پاکت« ب»و « الف» و مهر و موم شده های دربستهتوجه: لطفاً پاکت

قرار دهد و به « ب»در پاکت  فوق را فقط« ب»دهنده موظّف است پیشنهاد مالی خود و سایر موارد مندرج در بند  الزم به یادآوری است که پیشنهاد

گزار اده نخواهد شد و مالک عمل مناقصهقرار داده شود ترتیب اثر د«  ب»جز پاکت ه ها بپیشنهاد مالی که خارج از شرایط مقرر در این بند در سایر پاکت

 باشد.می« ب»فقط پاکت 

 

 

 تذکر مهم: 

شته توجه (1 ش دا شرده لوح در که دیبا شود داده قرار یشنهادیپ متیق ، ف  همراه به یشنهادیپ متیق وجود صورت در. ن

  .شد خواهد اعالم مردود شرکت آن شنهادیپ و بوده تقلب و متیق یافشا منزله به فشرده، لوح در یفن اسناد

 یا اسناد فنی درج گردیده باشد مورد توجه قرار نخواهد گرفت. ( هر شرطی که در برگه پیشنهاد قیمت و2

 باشد.دهندگان به منزله قبول کلیه شرایط و نظرات کارفرما می پیشنهاد از سوی پیشنهاد ارایه( تکمیل و 3

ضمن اعالم آنها، محل 4 ست،  شده ا شته ن ستورالعمل نو سناد و مدارکی را بخواهد که در این د های ردادن آنها را نیز در پاکتقرا( چنانچه کارفرما ا

 تعیین خواهد نمود.« ب»و یا « الف»

در زمینه تجارب، سوابق یاد شده  ( پیشنهاد دهندگان باید این آمادگی را داشته باشند تا در صورت درخواست کارفرما نسبت به اثبات ادعاهای خود5

 شده اقدام نمایند. ارایهو مستندات 

 

ستورات پیشنهاد واصله مورد صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل این د نباید در اسناد مناقصه داده شود. در غیر اینهیچگونه تصرف و تغییری 

در صورتی که در  ردود اعالم کند.مقبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح و یا استداللی باشد چنین پیشنهادی را 

یق بوده و در صورت عدم موظف به بررسی دق دهنده پیشنهاد ،ار صورت گرفته باشدزگهای کاری اشتباهی از طرف دستگاه مناقصهبعضی از ردیف

 ی برای جبران صورت نخواهد گرفت.یاستعالم هیچ ادعا

ادن شروطی در آن تکمیل، و یا قرارد، حذف تمام اسناد مناقصه را بدون تغییرپیشنهاد دهنده باید  :مهر و امضاء اسناد و مدارک مناقصه -2-17

 واهد بود. خصورت آن پیشنهاد ناقص و مردود  گزار تسلیم نماید. در غیر اینتنظیم و مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه
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 :قیمت پیشنهادی-18

بیمه، هزینه کپی و  ،افزوده شارز بر اتیمال نیروی انسانی، مالیات، مشتمل برهای اجرای پروژه قیمت پیشنهادی بایستی شامل تمام هزینه -1-18

 باشد. برداریبهرهاری، تامین کاال و خدمات، آموزش و گذهای سرمایه، هزینهها و سفرهای الزم، ماموریتهاگزارش

شنهادی همچنین -2-18 ساس محدو آوری اطالعاتهزینه مورد نیاز برای جمعهرگونه در نظر گرفتن  باید قیمت پی شد )بده خدمات پروژه بر ا ه با

 .جز موارد مشخص شده که باید توسط کارفرما جمع آوری گردند(

شنهادی به -3-18 ست قیمت پی شده در قالبالزم ا شده در  صورت تفکیک  شنهاد  ستفرمت پی صه  1 پیو سناد مناق شنهاد دهنده، ش ارایها ود و پی

 نماید. ارایهجزییات مبلغ پیشنهادی را 

 گونه تعدیل قیمت شامل قرارداد با برنده مناقصه مربوط به پروژه موضوع این فراخوان نخواهد بود.هر -4-18 

و  تیریســازمان مد 03/07/1389مورخ  49834/100نامتناســب که خارج از محدوده برآورد )مطابق بخشــنامه شــماره  یمال یها شــنهادیپ -5-18

 حذف خواهند شد. یمال یابیارز ندی( باشند، از فرایزیبرنامه ر

های رسمی و یا نامهه دوم مندرج در صفح م شدههرگونه پیشنهادی که برای شرکت در مناقصه بعد از تاریخ اعال :تاخیر در ارسال پیشنهاد-19

 خواهند شد. دادهبدون باز شدن عودت پیشنهادها های مورد بررسی قرار نگرفته و پاکت شوددریافت  ،بعدی کارفرما

ست-20 دهد، از  ارایهد چنانچه شــرکت کننده در مناقصــه عمداً اطالعات نادرســتی جهت کســب مزیت اضــافی در پیشــنهاد خو :اطالعات نادر

 د.شودر حال بررسی حذف می هایشرکتمجموعه 

تشـــخیص داده و  وددهندگان وقوف حاصـــل نماید پیشـــنهادها را مردا به تبانی بین پیشـــنهادچنانچه کارفرم :دهندگانتبانی پیشصصنهاد-21

 ف خواهد نمود.ذی خود حهاذیصالح برای دعوت به مناقصه پروژه هایشرکتلیست دهندگان را برای مدتی که ممکن است دائمی باشد از پیشنهاد

 های پیشنهاد:گشایش پاکت-22

 گیرد. می ارزیابی فنی پیشنهاد دهندگان صورتشود و میمحتوی اسناد فنی باز  «الف»پاکت  ابتدا -الف

 باشد.می ازیامت 100از  70حداقل امتیاز قابل قبول 

پیشنهاد ترین مناسبا بر اساس ارزیابی مالی پیشنهادهو  خواهد شد گشوده باشندامتیاز فنی  قلحداحائز که هایی شرکت «ب»پاکت  در ادامه -ب 

 . آیدعمل میه ب( 10طبق فرمول بند ) قیمت -فنی و مالی و براساس روش کیفیت

برای پیشنهاد دهنده فرستاده  رفرماوسیله کاه که اعالم کتبی درباره چنین قبولی ب ، قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آنپیشنهادهایک از  هیچ -ت

 شده باشد.

 ارایهشور و حدود مشارکت را صراحتاً با المللی در خارج از کهای بینشـرکت کننده بایستی ارتبـــاط کاری و شـراکت احتمالی خود را با شـرکت -ث

 نماید. ارایه« الف»مدارک مثبته همراه با پیشنهاد خود در پاکت 

تواند زمینه ادعا برای پیشنهاد املی نمیبوده و در این فاصله ایجاد هر نوع عمعتبر  روز 60 به مدت هایشنهادی از تاریخ تسلیم پیشنهادمبلغ پ -ج

 دهندگان باشد و به هر حال مبلغ پیشنهادی مالک عمل خواهد بود.

فاکس و یا نامه و به آدرسی  طور رسمی توسط کارفرما و به وسیلهه عنوان برنده مناقصه ببر پذیرفته شدن بهخ :اعالم رسمی برنده مناقصه-23

 د.شواعالم می شده،در اسناد مناقصه مشخص دهنده  پیشنهادکه توسط 

صره صه -تب صالحد تواندمی گزارمناق صورت  ستناد بند ب ماده  دیدر  صات یقانون برگزار 24به ا صه اقدام نما مناق سبت به لغو مناق . الزم به دین

ستنا به گزارو مناقصه گذاردنمی گزاررا بر عهده مناقصه یتیمسئول چیقبل از انعقاد قرارداد ه یذکراست اعالم برنده مناقصه به متقاض بند ب ماده  دا

صات حق منتف یقانون برگزار  24 صه را هر زمان پ یمناق شرکت یهی. بدداردیخود محفوظ م یاز عقد قرارداد برا شیکردن مناق ست   و کنندگانا

 .ندیمانمی سلب خود از را اعتراض هرگونه حق مناقصه برنده
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 :امضای قرارداد-24

بنی بر شروع کار، عملیات موضوع مندرج در پیشنهاد شرکت در مناقصه و اعالم کتبی کارفرما م برنده مناقصه موظف است در رأس موعد مقرر -الف

 پیمان را شروع کند.

بدیهی  خودداری نموده است. و امضای پیمانمنزله آن است که برنده مناقصه از مبادله ه در زمان مقرر ب پیش پرداختنامه  عدم تسلیم ضمانت -ب

رداد با حایز شرایط بعدی که اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه در زمان مقرر توسط برنده مناقصه، به منظور عقد قراحصول از است کارفرما پس 

 الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.

شنهادی و در قبال  %25معادل  قراردادپرداخت مبلغ پیش :مبلغ پیش پرداخت-25 پرداخت معادل مبلغ پیش بانکی معتبرنامه ضمانت ارایهمبلغ پی

شد.می ضمانت نامه با ست  صه ملزم ا ضا روز کاری پس ا 7معادل مبلغ پیش پرداخت را ظرف مدت مذکور  برنده مناق به کارفرما ارایه  قراردادز ام

 نماید. 

 متحد، ملل توسعه برنامه توسط هاتخواهد شد. پرداخ هیقرارداد متعاقبا در قراداد ارا یکیزیف شرفتیحوه پرداخت متناسب با پن نحوه پرداخت :-26

 ( انجام خواهد شد.الی)ر رانیا یاسالم یجمهور جرای پول واحد به

 .ستیمورد قبول ن شنهادیارز و نرخ تورم بعد از ارائه پ متیق رییدر خصوص تغ ییگونه ادعا چیه:  تغییر قیمت-27

  ارد.را به طور کلی و یا جزئی به غیر ند قراردادبرنده مناقصه در هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع  :حق واگذاری-28

صه ندارد. پ کارفرما هیچ :سایر موارد-29 سناد مناق شدن، تاخیر و یا عدم دریافت ا سئولیتی در قبال گم  شنهادها باید با مراجعهگونه م ضوری  ی ح

 شود.اده نمیدد ترتیب اثر شوفاکس ارسال میگردیده و به پیشنهادهایی که از طریق  ارایهنماینده رسمی داوطلبین به کارفرما 
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 قرارداده شود.( "ب")حتما در پاکت  یمتآنالیز ق (1پیوست 
 گیرند:ت مد نظر قرار ضروری است موارد زیر در پیشنهاد قیم. شود ارایهبخش  مطابق با موارد مندرج در اینبایست یآنالیز کلی قیمت م

، هزینه کپی و بیمهفزوده، بر ارزش ا اتیمالل بر نیروی انسانی، مالیات، های اجرای پروژه مشتمقیمت پیشنهادی بایستی شامل تمام هزینه( 1

 و سایر موارد باشد. خدمات گذاری، تامینهای سرمایهها و سفرهای الزم، هزینه، ماموریتهاگزارش

صورت  مشاورتوسط  آوری اطالعاتای که بر اساس محدوده خدمات پروژه بایستی برای جمعهرگونه هزینهقیمت پیشنهادی همچنین شامل ( 2

 .(شود آوریجز موارد مشخص شده که باید توسط کارفرما جمعه بگیرد باشد )ب

 ود.ش ارایه 2جدول شماره یشنهاد شده در پفرمت  قالب در شده کیصورت تفکبه مطالعه یبرا یشنهادیالزم است قیمت پ( 3

 .شودگونه تعدیل قیمت نمیمشمول هیچ قراردادی که با برنده مناقصه منعقد خواهد شد،( 4

 نهیهز شکست جدول -2 جدول

 روز -نفر نوع تخصص)ها( شرح
روز  -نفرهزینه 

 )ریال(

ها سایر هزینه

 )ریال(

کل هزینه 

 )ریال(

1  
     

2  
     

3  
     

4  
     

 مع کلج
     

 
 

 

 :نام شرکت پیشنهاد دهنده

 :مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده

 

 :امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 نام امضاء کنندگان پیشنهاد:  

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد:
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 قرارداده شود.( "ب"برگ پیشنهاد قیمصت )حتما در پاکت  (2پیوست 
 

 نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقاپروژه محترم  تیریمد

 یجوامع محل

ل مقررات و اسناد و و قبو RFPاین شرکت پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهـد اجراء و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات 
می مدارک و اسناد مناقصه و طور کلی تماه مدارک عمومی مناقصه، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و ب

 جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه حاضر است:با اطالع کامل از 
ه طوری که از هر حیث مورد بالذکر طبق شرایط و مشخصات مندرج در آنها با بهترین وجه و ت مشروح در مدارک فوقایه عملیـلک -1

ه حروف ..  ریال و برا در ازاء مبلغ به عدد ................................................. شودموافقت کارفرما واقع 
های کیک نرخاساس فهرست مقادیر کار و جدول تف ( ریال که بر........................)...............................................................................................

 متیق (2حتما لحاظ شود. ) دیبر ارزش افزوده با اتیمال مبلغ یشنهادیپ متیق در( 1) ضمیمه این فرم انجام دهد.

 .شود چسبانده یاشهیش چسب از استفاده با( حروف)عدد و  یشنهادیپ

 نماید:تعهـّد می عنوان برنده مناقصه انتخاب شوده و ب چنانچه پیشنهاد این شرکت مورد قبول قرار گیرد -2
است پیشنهاد حاضر و اعالم قبولی  رسمی به امضاء نرسیده قرادادکه کار نماید. مادامیالف( بالفاصله پس از اعالم کتبی کارفرما شروع به

 .شودتلقی می قراردادآن در حکم 
 های پایلوت چهارم در محل اجرا حاضر شود.شده توس مجری ارایهطبق برنامه اجرایی  ب(
سن انجام تعهـــــدات حداکثر ظرف مدت ( بهج ضمین ح ضما 7منظور ت ای طبق نمونه نت نامهروز کاری از تاریخ ابالغ قبولی کارفرما، 

 تسلیم نماید. کارفرمااخذ و به  ی معتبرهامنضم از یکی از بانک
ارهای موضوع قرارداد را در مدت کنماید و کلیه  ، دفاتر و امکانات الزم کار را مستقر ساخته و شروع به کارقرارداد( ظرف مدت مقرر در د

ش 2مندرج در ماده  ضوع پیمان تکمیل و تحویل ن ساند. چنانچه تا آن تاریخ کارهای مو سارات قرارداد باتمام بر ود، کارفرما حق دارد خ
 عنوان جریمه دیرکرد از مطالبات این شرکت کسر نماید.تاخیر کار را محاسبه نموده و به

 شود. اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب مینماید که کلیه ضمائم، ت تأیید میاین شرک -3
صه -4 ستگاه مناق شرکت اطالع کامل دارد که د شناین  هاد دهندگان و یا حائز حداقل قیمت گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پی

 پیشنهادی را ندارد. 
ه و در عرض این مدت هر موقع کارفرما معتبر و غیرقابل استرداد بودروز  60پیشنهادها تا مدت ریخ آخرین مهلت قبول پیشنهاد حاضر از تا -5

سبت به آن اعالم نماید برای طرفین الزام شرکت حموافقت خود را کتباً ن ضر به عقد قرارداد و یا انجام کار آور خواهد بود و در صورتی که این  ا
ـــرر عدول نماید، بدیهی است کارفرما پس از حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه  نشود و یا از شرایط سن انجام تعهدات در زمان حمقـ

 ارد مذاکره خواهد شد.ومقرر توسط برنده مناقصه، به منظور عقد قرارداد با حایز شرایط بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید 
ر ضمیمه پیشنهاد شرکت از شرکت، کپی مصدق اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات و دیگتبصره: جهت کنترل مهر و امضاء مج

 باشد.در مناقصه می
 ........... ........................نام شرکت پیشنهاد دهنده: شرکت ..............................................................................

 ...........................................اء کنندگان پیشنهاد:  ...............................................................................نام امض

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد:

 تاریصصخ: ............................................................

 :مجاز شرکت پیشنهاد دهندهامضاء و مهر 
 :یشماره اقتصاد

 :                                                      یشماره مل
 :یکد پست

 شماره تلفن:
 فاکس:
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 فنیارزیابی های و مالک امتیازدهی (3پیوست 
 تیواجد صالح ،یفیک یابیس ارزو بر اسا ندیفراخوان را مطابق چارچوب اعالم شده ارسال نما نیا یابیکه مستندات مرتبط با ارز یانیمتقاض

 خواهند شد. یابیارز 4جدول به شرح  یده ازیباشند، بر اساس جدول امت یفن یازدهیورود به بخش امت یبرا

  
 های ارزیابی فنیمالک -4جدول 

 
 

  فیرد

 یابیارز یاصل اریمع

 اختصاص ازیامت و

 افتهی

 مالحظات یابیارز یفرع اریمع ازیامت

تعداد مجاز صفحات هر 

 یفن شنهادیبخش در پ

1 
حقوقی و  هایتیصالح

 شرکت یفن
 

25 

 3 ارزش افزوده  یگواه

 براساس اسناد 

 3  سیتاس روزنامه

 3  راتییو روزنامه تغ اساسنامه

 3 تیصالح نامه یگواه

 یهاازیکه مطابق با ن یقبل یسوابق کارها ۀارائ 
 3هر کار  ،مشابه کار)سه  شرح خدمات باشد

 (ازیامت
9 

 4 اسناد منظم ارائه

2 
 /یمتدولوژ/یشناسروش
  یزمان بند رنامهب

43 

 20  یو روش شناس یلیتفص خدمات شرح

 صفحه 40

 5  یزمان بند برنامه

 5 تیفیک نیتضم نحوه

 5 اطالعات تیریمد روش

 5 یده گزارش و  یمستندساز

 3 نینو یها یفناور از یریگبهره

 18 موثر و یدیکل کارکنان 3

 RFP 5مطابق با سند  یکار میمتناسب ت بیترک

 صفحه 25
 5 مرتبط تیمسئول و کار سوابق

 5 مرتبط یکار نهیزم و تخصص الت،یتحص

 3 تجربه با و جوان یروهاین بیترک از استفاده

 6 ژهیو اتیتجرب 4
 و مشابه شده انجام یکارها تجارب و سوابق

 مرتبط
3 

 صفحه 10
 3 یالمللنیب و یمل یها پروژه انجام تجربه

 5 یفناور انتقال و آموزش 5
 3 یفناور انتقال و آموزش تجربه

 صفحه 3
 2 یآموزش نینو یروشها از یریگبهره

 3 استقرار در سهولت و یدسترس 3 بودن یبوم 6

ارائه مستندات بومی بودن 
شامل آدرس دفتر / 

 قولنامه اجاره دفتر در زابل
 یا استان س و ب 

  100  100 مجموع
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 (. شود داده قرار "ب" پاكت)در عهدنامه تكاربرگ  (4 وستیپ

 

 دولتی مورختعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت 

22/10/1337 

 

ون منـع نمایـد کـه مشـمول ممنوعیـت مـذکور در قـانوسـیله تأییـد می دهنـده بـا امضـاء ذیـل ایـن ورقـه، بـدین ایـن پیشـنهاد

ــاه  ــی مصــوب دی م ــامالت دولت ــت در مع ــدان دول ــه کارمن ــات نمی 1337مداخل ــه اثب ــن موضــوع ب باشــد و چنانچــه خــالف ای

قصـه در منا تضـمین شـرکت شـده بـرای مناقصـه فـوق را مـردود و ارایـهبرسد، کارفرما یا مناقصه گـزار حـق دارد کـه پیشـنهاد 

 را ضبط نماید.

طـرف ان ود و بـه عنـوکـه هرگـاه ایـن پیشـنهاد دهنـده، برنـده مناقصـه فـوق تشـخیص داده شـ شودهمچنین قبول و تأیید می

چـه افـرادی را رسـد یـا چنانباثبـات ب قـراردادمربـوط را امضـاء نمایـد و خـالف اظهـارات فـوق در خـالل مـدت  قـرارداد، قرارداد

ا بـه آنهـا تی از کـار رسـهیم و ذینفـع نمایـد و یـا قسـم قـراردادانون فـوق هسـتند در ایـن که مشـمول ممنوعیـت مـذکور در قـ

ه در اثـر سـارات واردخمحول کند کارفرما حـق خواهـد داشـت کـه قـرارداد را فسـخ و ضـمانت نامـه انجـام تعهـدات را ضـبط و 

 باشد.می خیص کارفرماوارده با تشو تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت  قراردادفسخ 

ولـت مشـمول ل تغییـرات و یـا انتصـابات در دسـتگاه دبـه دلیـقـرارداد شـود چنانچـه در حـین اجـرای پیشنهاد دهنده متعهـد می

ود. بـدیهی اسـت ه داده شـاتمـخ قـرارداد، مراتب را بالفاصله بـه اطـالع کارفرمـا برسـاند تـا طبـق مقـررات بـه شودقانون مزبور 

ســخ نمــوده و را ف اردادقــریشــنهاد دهنــده مراتــب فــوق را بالفاصــله بــه اطــالع نرســاند نــه تنهــا کارفرمــا حــق دارد پ چنانچــه

یــز بنــا بــه نو یــا تــأخیر در اجــرای کــار را  قــراردادلکــه خســارات ناشــی از فســخ های مربــوط را ضــبط نمایــد، بضــمانت نامــه

 پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. تشخیص خود از اموال

ــر مجــازاتپیشــنهاد دهنــده اعــالم مــی فاًمضــا ــر متخلفــیدارد کــه ب رد و در ن از قــانون فــوق آگــاهی کامــل داهــای مترتــب ب

 باشد.های مربوطه میمجازاتصورت تخلّف مستحق 

 

 

 ………………………………………شرکت  نام پیشنهاد دهنده:          ………………………تاریخ :  

 …………………………امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:  خانوادگی و سمت ونام و نام

 …………………………:)نام کامل و امضا( مدیر عامل

 ………………… :)نام کامل و امضا( رئیس هیئت مدیره

 : مهر شرکت 
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 الف کاربرگ الصاق به پاکت( 1-5پیوست 

 

 

 

 

 مناقصه:و شماره نام 

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد: 

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد
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 ب کاربرگ الصاق به پاکت( 2-5پیوست 

  

 

 

 

 مناقصه:و شماره نام 

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد: 

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد
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الصاق  اصلیپاکت  یبر رو دیکاربرگ با نیا: یکل الصاق به پاکت کاربرگ( 3-5 وستیپ

 شود. 

 

  

 

 

 مناقصه:و شماره نام 

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

  :تاریخ تسلیم پیشنهاد

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد
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 فرم ها :6پیوست شماره 

  ومیشرکت/کنسرس یمربوط به اطالعات عموم 1-6شماره  وستیپ هایفرم لیتکم (1

 ی هیئت مدیره شرکت مربوط به مشخصات و سوابق کاری و اجرای 3-6 و2-6تکمیل فرم پیوست شماره  (2

 شابه های ممربوط به اطالعات پروژه 4-6تکمیل فرم پیوست شماره  (3

 سال گذشته؛  5های مشابه طی هاطالعات مربوط به پروژ 

  شابه باشد، اطالعات ها با موضوع پروژه مورد نظر مامتیاز باالتر در صورتی که موضوع پروژهبه منظور کسب

 هایی که دارای باالترین مبلغ است را در جداول پیوست ارایه نمایید.پروژه

 ن صورت، اظهارات بایست ضمیمه گردد در غیر ایهای درج شده در فرم میمدارک و مستندات مرتبط با پروژه

 شود. ه فاقد اعتبار بوده و امتیازی برای شرکت در نظر گرفته نمیذکر شد

 رمایان مربوط به ارزیابی رضایت کارف 5-6تکمیل فرم پیوست شماره  (3

شود. با این قبلی( درج می نامه کتبی کارفرمایانهای قبلی شرکت )با ارائه رضایتدر این فرم اطالعات مربوط به پروژه

دهی ل از آن مالک امتیازانجام شده قبسال قبل مورد نظر است و پروژه های  5های حداکثر تا ژهتوضیح که اطالعات پرو

 نخواهد بود.

 مربوط به تعهد نامه شرکت.  6-6( تکمیل فرم شماره 4
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 می شرکت / کنسرسیوماطالعات عمو -1-6فرم شماره 

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                          
 لیت:                      م             نام قبلی و تاریخ تغییر آن:                                                                 
                     بلغ سرمایه شرکت:    م            نوع شرکت:                                                                                  

 اریخ ثبت:                             ت     مبلغ سرمایه پرداخت شده:                           شماره ثبت:                               
 لیت: وع فعان شماره کالسه:         محل ثبت:                   شماره و تاریخ ثبت قبلی:                    

 نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز با ذکر سمت: 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
   

   

   

   

   

 نشانی دفتر مرکزی شرکت                                
  رقمی:                           شماره تلفن:                          شماره همراه: 10کدپستی 

 ونیکی: شماره فاکس:                               سایت اینترنتی:                        نشانی الکتر
 مشخصات اعضای هیئت مدیره 

 تاریخ سهامدار شدن درصد سهم الشرکه نام و نام خانوادگی سمت ردیف

     

     

     

     

     

 مدارک پیوست : کپی اساسنامه ، اظهارنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات 

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                                              نام مدیر )مدیران( عامل: 

 تاریخ و امضا:                                                                            
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 شخصات و سوابق اجرایی هیئت مدیره شرکت/ کنسرسیومم - 2-6شماره فرم 

 لطفا در ابتدا به تعداد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل،کپی تهیه شده و سپس تکمیل گردد.

 

 مت: س         نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                         

 اریخ اخذ مدرک: تمیزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         

 نام دانشگاه یا موسسه آموزش:                        نوع تخصص:                  

 آدرس کامل فعلی:                                     

 همراه:                                             تلفن:           

 

 جدول اطالعات سوابق کاری: )لطفا به ترتیب تاریخ درج گردد( 

 نام شرکت

 

شغل مورد 

 تصدی
 محل اشتغال مدرک تحصیلی

تاریخ شروع و 

 خاتمه فعالیت

 مدت

 )به ماه(
 علت ترک کار

       

       

       

       

       

       

       

       

 مدارک پیوست: کپی شناسنامه، کپی مدارک تحصیلی، گواهی سوابق کاری.

 صحت مندرجات فوق الذکر و مدارک پیوست مورد تایید امضا کنندگان زیر است.  

 

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                       

 اریخ  و امضا:   ت        نام مدیر )مدیران( عامل:                                                                    
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 مشخصات و سوابق اجرایی افراد حقیقی -3-6فرم شماره 

 

 مت: س         نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                         

 اریخ اخذ مدرک: تمیزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         

 نوع تخصص:                           نام دانشگاه یا موسسه آموزش:               

 آدرس کامل فعلی:                                     

 تلفن:                                                       همراه: 

 

 جدول اطالعات سوابق کاری: ) لطفا به ترتیب تاریخ درج گردد( 

 نام شرکت

 

شغل مورد 

 تصدی
 اشتغال محل مدرک تحصیلی

تاریخ شروع و 

 خاتمه فعالیت

 مدت

 )به ماه(
 علت ترک کار

       

       

       

       

       

       

       

       

 مدارک پیوست : کپی شناسنامه، کپی مدارک تحصیلی، گواهی سوابق کاری.

 صحت مندرجات فوق الذکر و مدارک پیوست مورد تایید امضا کننده زیر است.

 

 

 اریخ  و امضا:   ت    نام و نام خانوادگی:                                                                        
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 های مشابهطالعات پروژها -4-6فرم شماره 

 

 نام شرکت:

 محل اجرای قرارداد: موضوع قرارداد: 

 مدت قرارداد: تاریخ انعقاد قرارداد: 

  مبلغ قرارداد:                                      ریال نام کارفرما: 

 تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

 وضعیت قرارداد:

  جاری است         اتمام یافته است 

 امتیاز محاسبه شده: )در این قسمت چیزی ننویسید(

 صحت مندرجات این فرم مورد تایید است، نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم 

 عنوان سمت 

 تاریخ 

 هر و امضاءم                                                                                                             

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                       

 

 نام مدیر )مدیران( عامل:                                                تاریخ و امضا: 
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 یت کارفرمایان قبلیارزیابی رضا -5-6فرم شماره 

 

 نام شرکت:

 محل اجرای قرارداد : موضوع قرارداد:

 تاریخ انعقاد قرارداد: 

 یالر                               مبلغ قرارداد :                  نام کارفرما:

 مدت قرارداد: تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

 صحت مندرجات این فرم مورد تایید است . نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم : 

 عنوان سمت:

 تاریخ:

 هرو امضاء م                                                                                                             

 )به پیوست هر مورد تکمیل شده این فرم، نامه حسن انجام کار ارائه شود.(

 عنوان کارفرما:      

                  

 نام رئیس/ مدیر/ مدیرعامل:                                                تاریخ : 
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 عهد نامهت -6-6فرم شماره 

 

 های تشخیص صالحیت امهنضمن تایید مجدد صحت مندرجات درج شده در فرم ها و مدارک پیوست با آگاهی کامل از ضوابط و آیین

موارد اعالم شده اثبات شود، کارفرما  نماید که چنانچه خالف، تعهد می شرکت /کنسرسیوم:                                           

 ات مسئول منعکس نماید. مجاز خواهد بود از ادامه همکاری با شرکت در هر مرحله از کار خودداری و مراتب را کتبا به مقام

 تاریخ و امضا  سمت نام خانوادگی نام

    

    

    

 آدرس: 

 های تماس:راه

 تلفن:
 فاکس:

 ایمیل:  
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 نمونه قرارداد: 7پیوست شماره 

 

 موافقتنامه
 نامیده “ قرارداد”و از این پس  آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد 2موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده       

ی مدیریت جامع منابع طبیعی در سازمان حفاظت محیط زیست بین مجری ملی پروژه ارتقا 1401/............/...........در تاریخ  ،شودمی
، معاون محیط زیست مجتبی ذوالجودیحمایت از معیشت جایگزین جوامع محلی به نمایندگی آقای  های تاالبی وبرای احیای اکوسیستم

واحد خدمات مشاوره  و، از یک سو که از این پس کارفرما نامیده می شودبا کدملی .........................  هاتاالبدریایی و 
تصادی........................ به نمایندگی آقای ......وکد اق....................................................................به شماره ثبت................

طبق مقررات و شرایطی که در از سوی دیگر  شودی نامیده م س مشاورکه از این پ........................................ با کدملی.................................... 
 1/10/88 رخمو ک42869ت/193542نامه شماره نامه خرید خدمات مشاوره، تصویباسناد و مدارک این قرارداد درج شده و بر اساس آئین

 .گرددنعقد میر سال  ......................... ماز محل اعتبارات .............................................................دهیئت محترم وزیران 
 

  قرارداد موضوع -1 ماده

 شده تعیین 1 زییات آن در پیوستکه ج "................................................ "مطالعاتی/اجرایی انجام پروژه موضوع قرارداد عبارتست از:

 است.

 مدارک و اسناد: 2 ماده

 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:
 اضر حموافقتنامه  -2-1
 شرایط عمومی  -2-2
 پیوست ها: -2-3

 شرح موضوع قرارداد -1پیوست 
 هتصویب شد  (Proposal)پیشنهاد شرح خدمات طبق  -2پیوست 
 بلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن م -3پیوست

 برنامه زمانی کل  -4پیوست 
 شرایط خصوصی  -5پیوست 
 شخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق کاری و پژوهشیم -6پیوست 

جرای آن به مشاور ابالغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله می د و به منظور ااسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قراردا -2-4
 شوند.
 دارک و گزارشهای تأیید شدهم -2-5

 

 مدت -3ماده 
ست، با توجه به برنامه زمانی شرایط عمومی قرارداد ا 2موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده  پژوهش / مطالعهمدت انجام خدمات 

 .استارداد و کارفرما  پیشنهادی مشاور برابر........................... ماه )قابل تمدید( از زمان انعقاد قر( 4کلی )پیوست 
 شرایط عمومی قرارداد خواهد بود.18مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 
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 مبلغ قرارداد -4ماده 
جزای زیر اشامل  ......................................ریال(   ....................................... )............................................ برای انجام خدمات برابرمبلغ قرارداد 

 است:
ی شود و هزینۀ مربوط به هر فصل مدرج  3نحوۀ تعیین مبلغ قرارداد و روش پرداخت آن بر اساس دستورالعملهای مربوط در پیوست  -4-1

 می گردد. نیز مشخص
 

 قرارداد طرفین تعهدات -5 ماده
که  نمایدمی اد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت مبلغ قرارداد انجام دهد و اعالم عهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسنتمشاور م -5-1

 دارای توان و تشکیالت الزم برای انجام این کار است.
ازای انجام  ه در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد می شود که درهد به انجام وظایفی است ککارفرما متع -5-2

 ه مشاور پرداخت کند.ب بعد از تایید کتبی ناظر فنی  خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد
 

 نشانی  -6ماده 
  88233202شماره تلفن –ست زی محیط حفاظت سازمان -پردیسان طبیعت پارک -حکیم شهید هبزرگرا شمالی ضلع -تهران: کارفرما نشانی

 738314155کد پستی
 ...................................................پستی..... کد ....................................نشانی مشاور: .......................................................................شماره تلفن..

شانی خود را تغییر دهد باید شانی جدید خود 15 هرگاه یکی از طرفین قرارداد ن را به طرف دیگر اعالم کند تا وقتی  روز قبل از تاریخ تغییر، ن

 گردد.می ال خواهد شد و دریافت شده تلقینشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارس که

 های قرارداد تعداد نسخه -7ماده 
های آن ه است و همه نسخهنسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به مشاور ابالغ شد 3در این قرارداد

 اعتبار یکسان دارند.

 

  

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی
محیط زیست دریایی و تاالب ها و مجری ملی  معاون

 پروژه سیستان

 مشاور:  

  ............................ 

  ......... 

 ناظر فنی:

 زادهندا اسد فلسفی
 سرپرست پروژه سیستان 
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 شرایط عمومی

 تعاریف و مفاهیم  -1ماده 

 پژوهش : -1-1
 یند :گو فعالیتهای نظام یافته با ویژگیهای زیر را پژوهش -

 های جدید علمی و فنی ایجاد نظریه 

  ارتقای سطح دانش علمی و فنی 

  گسترش دانش علمی و فنی 

  یافتن کاربردهای جدید برای دانش علمی و فنی موجود 

 قرارداد : -1-2
 شود.بین دو طرف مبادله می دادموافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرار 2مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک به شرح ماده 

 موافقتنامه : -1-3

 شود.بادله میمانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، مبلغ قرارداد بین دو طرف م سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد
 شرایط عمومی : -1-4

 کند.مفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می
 : اختصاصیایط شر -1-5

شود. موارد ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم میشرایط خصوصی شرایط ویژه
 د.افزایش ده  یا تعهدات را داشتهتواند مواد شرایط عمومی را نقض کند یا اثر مالی جداگانه درج شده در شرایط خصوصی هیچگاه نمی

 کارفرما: -1-6
نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مشاور واگذار میشخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می

 مجاز کارفرما در حکم کارفرما هستند.
 مشاور: -1-7

 کند. طرف دیگر امضا کننده قرارداد است که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می
 خدمات: -1-8

 و اقداماتی است که در اجرای موضوع قرارداد از سوی مشاور تعهد شده است./ مطالعه  عبارت از پژوهش

 فصل : -1-9
 قسمتی از شرح خدمات است که به نتیجه مشخص و قابل ارائه منتهی شود.

 ک و گزارشها :مدار -1-10
 / مطالعه ند که در انجام پژوهشهای محاسبات فنی و نظایر آن هستها، مشخصات فنی، کتابچهها، دستورالعملگزارشها، مستندات، نقشه

 شود.داد برحسب مورد از سوی مشاور تهیه میرموضوع قرا
 مبلغ قرارداد : -1-11

هایی که بابت انجام شود ( به اضافه هزینهداخت میبابت کارکرد افراد پژوهشی و باالسری آن پر الزحمه )مبالغی کهعبارت است از مبلغ حق
 شود.آزمایش و تامین تجهیزات و خرید مصالح و مواد ) در صورت نیاز ( پرداخت می

 یزی کلی:برنامه ر -1-12
 دهد.ان میفصلهای مختلف پژوهش را برحسب ماه نش ای است که زمان شروع و پایانبرنامه

 رنامه زمانی تفصیلی :ب -1-13
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امه زمانی کلی ای است که زمان شروع و پایان هر یک از فعالیتهای پژوهشی درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در چارچوب برنبرنامه
 دهد.نشان می

 ها : ها، مفرد و جمع، عنواناریخروز، ماه، ت -1-14
 روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است. -1-14-1    

 رد.ی جمع و کلمات جمع معنای مفرد داهر جا که معنای عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنا -1-14-2    

اد، تنها به منظور راهنمایی و رک قراردهای اسناد و مدابه کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت یاه عنوان -1-14-3    
 توان در تفسیر اسناد و مدارک قرار داد از آنها استفاده کرد.نمیو آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است 

 شود.در این ماده نیامده است طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آنها تعریف می اصطالحاتی که-1-14-4    
 

 اردادشروع و تنفیذ قر -2ماده 

 فرما( نافذ است.این قرارداد از تاریخ مبادله آن )ابالغ از سوی کار -2-1
 داد از سوی کارفرما و دریافت پیش پرداخت است.از ابالغ قرار پسشروع پژوهش  -2-2

 حدود خدمات و تغییرات آن  -3ماده 

تغییر، افزایش  2ماده واند هنگام انجام کار، خدمات مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد با رعایت مفاد کارفرما می ت-3-1

 یا کاهش دهد.
لی و های آن، موجب تغییر مصوبات قب ار بستن نظر کارفرما هنگام انجام دادن پژوهش و یا بررسی مدارک گزارشچنانچه به ک -3-1-1    

 خدمات اضافی را انجام دهد. 2-3انجام خدمات اضافی شود، مشاور موظف است با رعایت مفاد 

های پایان یافته، با ذکر دالیل و جزییات  تواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات را در فصلمشاور می -3-1-2    
 د کند.رما پیشنهابه کارف 2-3آن و با رعایت مفاد بند 

را به کارفرما  ندهای یاد شده، تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مشاور انجام تغییراتهرگاه طبق ب -3-2
کند و اور مذاکره و توافق میانجام تغییرات با مش مدتروز با بررسی گزارش مشاور، در مورد  10گزارش می کند کارفرما حداکثر ظرف مدت 

 نماید.تغییرات را ابالغ می، کارفرما  موافقت،پس از 
مشمول خدمات  ضوع قرارداد باشد،خدمات مربوط به اصالح نتایج پژوهش و گزارشهای مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات مو -3-3

  هده مشاور است.نیست و انجام آن به ع 2-3و  1-3اضافی بندهای 

 ت برنامه زمانی انجام خدما -4ماده 

 آمده است. 4برنامه زمانی کلی انجام خدمات در پیوست  -4-1

 پیشرفت کار  -5ماده 

نسخه به کارفرما تسلیم  یکا در ر، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد کلیمشاور در پایان ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی 
  .گرددکند، در غیر این صورت مفاد گزارش تأیید شده تلقی مییاد شده اعالم می خود را نسبت به گزارشنظر  یک ماهکند و کارفرما تا می

 کارکنان مشاور  -6ماده 

دهند، نجام میاه به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد به صورت دائم یا موقت به هزینه مشاور و برای او خدماتی را همه کسانی ک -6-1
 مشاور است. ولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهدهشوند و مسئکارکنان مشاور شناخته می

ای باشند را برای انجام خدمات موضوع قبل از شروع کار، مشاور موظف است فهرست همکاران پژوهشی خود که فاقد سوابق سوء حرفه -6-2
 ند.کیک، برای کارفرما ارسال  به همراه وظایف، تخصص، تجارب پژوهشی و میزان فعالیت هر 6قرارداد طبق پیوست 

 تواند افراد معرفی شده را تغییر دهد.مشاور تنها با نظر کارفرما می -6-3



 

 «ستانیس یتماعاج - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد»پروژه بین المللی 
 

   37  

مکلف به ت آنها انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور در استفاده از خدما در صورتی که -6-4
 آنها را به کارفرما تسلیم نماید. و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار می باشدقوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران  رعایت

رداد، به کار تواند کارکنان شاغل کارفرما را بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرامشاور نمی -6-5
 گیرد.

 ارکنان شاغل مشاور از سوی کارفرما برای بررسی خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است.کبه کارگیری  -6-6
 

 نمایندگان  -7ماده 

 ندگان کارفرما نمای -7-1

 ز مبادله قرارداد، نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مشاور معرفی خواهد کرد.اکارفرما پس  -7-1-1    

گردد، در حکم در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مشاور ابالغ می ستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما،د -7-1-2    
 وسیله نمایندگان قبلی معتبر است. ابالغ کارفرما است، بدیهی است با تغییر نماینده، کارفرما دستورهای ابالغ شده و یا مدارک امضا شده به

 نده مشاور :نمای -7-2
 کند.پس از مبادله قرارداد، مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفی می

 دقت و کوشش  -8ماده 

ی به کارگیر دمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول علمی و فنی و با استفاده از آخرین دست آوردهای جهانی و باخمشاور باید  -8-1
باید از هر جهت  کارکنانی که واجد صالحیت تخصصی و پژوهشی هستند، انجام دهد و پژوهش وی توسط خود وحداکثر مهارت و دقت 

 .جامع و کامل باشد

 های فنی و پژوهشی ستاندارها و دستورالعملا -9ماده 

گیری مگر آن که بنا به ضرورت، سیسستم اندازه هد بود،گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی و پژوهشی، متریک خواسیستم اندازه -9-1
 تعیین شده باشد و یا هنگام پژوهش درباره آن توافق شود.) شرایط اختصاصی(  5دیگری در پیوست 

استفاده کند. و سایر استاندارهای معتبر  و تنظیم گزارشها، از دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه کشور مشاور باید در انجام پژوهش -9-2
 شود، استفاده کند.داً توافق میتعیین شده است یا بع 5در صورت موجود نبودن موارد یاد شده از دستورالعملهای معتبر که در پیوست شماره 

 اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد - 10ماده 

میمات راهبردی ضروری بداند، یا جلسات هماهنگی را به منظور اخذ تصهرگاه مشاور هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه 
سبت به تشکیل جلسه اقدام نروز از تاریخ دریافت گزارش،  15موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما تا 

د. چنانچه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل نمایدرنگ به مشاور ابالغ میای تنظیم و بیتجلسهکند و تصمیمات را در صورمی
 کند.گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعالم میجلسه و ابالغ تصمیمات اقدام نکند، مشاور خود تصمیم

 یم و تایید مدارک و گزارشها نحوه تسل -11ماده 

بینی شده  پیشکلی ربوط و یا در مقاطعی که در برنامه زمانی برای هر فصل در پایان مدت م راو نتایج پژوهش خود  مشاور گزارش -11-1
کند. کارفرما پس از دریافت مدارک نرم افزاری به کارفرما تسلیم میبا یک نسخه بصورت همراه صورت مکتوب ه بنسخه  یکاست، ابتدا در 

صریح و روشن خود را با ذکر  نها را بررسی و نظر، آکلیهای یاد شده، ظرف مدت یک ماه یا مدت پیش بینی شده در برنامه زمانی و گزارش
 کند.موارد دریک نوبت اعالم می

افزاری نسخه به همراه نسخه نرم یکتأیید شده را در  یهاها را تأیید کند، مشاور مدارک و گزارشچنانچه کارفرما مدارک و گزارش -11-2
کند. در صورت اعالم نظر اصالحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و به کارفرما تسلیم میرا ها نیز خالصه گزارشو و راهنمای آن 

ها، مشاور موظف است ظرف مدت یک ماه یا ده درصد مدت تعیین شده برای آن فصل، هر کدام که بیشتر باشد، بر اساس نظر گزارش
ها به کارفرما تسلیم نماید تا کارفرما آنها را تایید و نسخه تهیه و به همراه خالصه گزارش یککارفرما موارد را اصالح کرده و مدارک را در 
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که کارفرما با افزایش مدت قبالً موافقت کرده الزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اینابالغ کند تجاوز از این مدت مشمول کاهش حق
 باشد.

نباشد، مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دالیل خود را ارفرما منطبق با نظر مشاور در مواردی که نظر اصالحی اعالم شده از سوی ک -11-3
الح کند. چنانچه کارفرما همچنان بر نظرات اعالم شده خود اصرار داشته باشد، مشاور موظف به اصبرای بررسی مجدد به کارفرما اعالم می

 یست.نمشاور بر عهده ها  های خود، براساس نظر کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیریمدارک و گزارش
های مشاور اعالم نکند، مشاور نظر کارفرما را ر خود را در مورد مدارک و گزارشدر صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظ -11-4

 تائیدارسالی دارک ها و مروز از تاریخ دریافت استعالم، همچنان نظری از سوی کارفرما اعالم نشود گزارش 15نماید و چنانچه تا استعالم می
 گردد.شده تلقی می

 کند.فت میرا براساس قرارداد دریا همربوط  حق الزحمه شده هر فصل، مبنای کارهای بعدی است و مشاور تائید یاهمدارک و گزارش -11-5
خاتمه کار پژوهش، گزارشی ای از آن را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین در ها، چکیدهه پیوست هر یک از گزارشبمشاور باید  -11-6

 کند.شامل مقدمه، تاریخچه، روش انجام و نتایج بدست آمده را تهیه و به کارفرما تسلیم می
 گیرد.نرار طرف قرارداد، قنماید، با دستگاه اجرایی، سازمان یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر،یممشاور تعهد  -11-7

 تسهیالت بر عهده کارفرما - 12ماده 

ارد زیر بر اساس درخواست مشاور های الزم برای تسهیل کار مشاور در مورد خدمات موضوع قراداد به ویژه در موکارفرما تدابیر و مساعدت  
 کند:فراهم می

 .و به صورت رایگان اختصاصیطبق مندرجات شرایط  هراردادن اطالعات مربوطدر اختیار ق -12-1
 .در رابطه با طرح پژوهشی تحت مدیریت سازمانارکنان مشاور به مناطق مجوز ورود ک -12-2
 تهیه لوازم و وسایل که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد.فراهم نمودن زمینه  -12-3

 تضمین حسن انجام کار  -13ماده 

مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما  ختدرصد از هر پردا 10برای حصول اطمینان از حسن انجام کار،  -13-1
 شود.نگهداری می

 شود.، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می22در صورت فسخ قرارداد طبق ماده  -13-2
 آزاد شود. 17ماده زمان تسویه حساب نهایی طبق  های موضوع خدمات و درتضمین یاد شده باید پس از تایید مدارک و گزارش -13-3

 پرداخت مبلغ قرارداد -14ماده 

عیین شده است، از سوی کارفرما ت 3طبق پیوست شماره  ههای مربوطمبلغ قرارداد بابت انجام خدمات موضوع قرارداد که بر اساس دستورالعمل
 شود .و با رعایت مفاد قرارداد به مشاور پرداخت می

 نحوه پرداخت  -15ماده 

بر اساس پیشرفت کار، طبق و زارش به صورت اقساط گمبلغ قرارداد در طول مدت انجام خدمات تا زمان تسلیم نتایج و  درصد 70 -15-1
 شود.تعیین و توافق شده است، پرداخت می 3برنامه زمانی که در پیوست 

 د.شوپرداخت می 17د پس از تایید گزارش پژوهش طبق ماده قسط آخر باقی مانده مبلغ قراردا -15-2
 شود.ه تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین میب، حسب مورد 2-3حق الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند  زمان پرداخت -15-3
پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت   شودسابی که توسط مشاور تهیه و تسلیم کارفرما میهر یک از اقساط قرارداد طی صورت ح -15-4
 گردد.می
و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی ضمن ارسال  کارفرما موظف است پس از دریافت صورت حساب، آن را مورد بررسی قرارداده -15-5

 یک نسخه از صورتحساب تأیید شده، همراه بامستندات مربوط برای مشاور مبلغ آن را پرداخت کند.
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لیل و در نسبت به اصالحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر هر گاه مشاو -15-6
کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. روز از تاریخ دریافت صورت حساب اصالح شده، به کارفرما اعالم می 15ارائه مستندات حداکثر ظرف مدت 

 د قبول اوست اقدام کند. همچنان بر اعمال اصالحات اعالم شده، اصرار داشته باشد، باید نسبت به پرداخت آنچه مورهر گاه کارفرما 

 پیش پرداخت  -16ماده 

ضمانتنامه ر قانونی در مقابل پرداخت، بدون کسرکسونوان پیشعدرصد از مبلغ اولیه قرارداد را به  25به درخواست مشاور، کارفرما  -1-16
 22/09/1394ه مورخ 50659ت/123402نامه تضمین معامالت دولتی مصوب شماره از سوی مشاور، براساس ماده هفت آیینمعتبر  بانکی

زاد کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین مشاور به همان نسبت آ، به مشاور پرداخت میهیات محترم وزیران 
 شود.می
انچه در تسویه حساب نهایی، مشاور بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد موظف است خاتمه و یا فسخ قرارداد، چندر صورت  -16-2

ها و مطالبات مشاور، با ها، تضمینرا پرداخت کند و گرنه کارفرما از طریق قانونی نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده یمبالغ بده
 نماید.دام میهای مربوط اقاخذ هزینه

 سویه حساب صورت حساب نهایی و ت -17ماده 

شود این صورت حساب هایی پس از تایید گزارش پژوهش از سوی مشاور تهیه و به منظور تایید به کارفرما ارسال میصورت حساب ن -17-1
الحساب، افزایش های قبلی یا علیونی، پرداختر قانشود، کسوشامل مبلغ قرارداد و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از کسر می

 یخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی وپانزده روز از تار گردد، ظرفشده تنظیم می دیا کاهش خدمات، صورت حساب نهایی که به ترتیب یا
 شود.تایید می حسب مورد

ای که طی مدت یاد جلسهدر اد شده نیاز به اصالح داشته باشد، کارفرما اصالحات مورد نظر خود را یدر صورتی که صورت حساب  -17-2
 کند.یدهد، مطرح نموده و با مشاور توافق مشده با مشاور تشکیل می

بنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار منیست و  صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده و اعتراض نسبت به آن وارد -17-3
 شود.عمل می 6-15گیرد، در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد، و گرنه طبق مفاد بند می
و مطالبات  آزاد 13ر بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار او بی درنگ طبق ماده هر گاه مشاو -17-4

 گردد.روز پس از تأیید صورت حساب نهایی پرداخت می 15وی حداکثر ظرف مدت 
ارفرما روز از تاریخ تایید صورت حساب، بدهی خود را به ک 15ر بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود ظرف مدت هر گاه مشاو -17-5
شود و چنانچه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل میدرنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد پردازد. در این صورت بیمی

و اگر مبالغ  مایدسن انجام کار او را آزاد نها و مطالبات مشاور، طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حها، تضمینسپرده
 های او وصول کند.اراییواهد داشت، مطالبات خود را از سایر دمذکور برای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق قوانین جاری کشور حق خ

 دتغییرات مدت و مبلغ قراردا -18ماده 

تواند با پیشنهاد هر یک از دو طرف تغییر یابد. در چنین مواردی مشاور باید با مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می
نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده  قرارداد و تأثیر آن بر روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و توجه به مفاد ماده مربوط، براساس مبانی

ای رد. نتایج طی صورت جلسهکروز پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعالم خواهد  15کارفرما حداکثر و و طی گزارشی به کارفرما اعالم 
 گیرد.تنظیم و مالک عمل قرار می

ای به عنوان کاهش یا تمدید مدت در اسناد و ان مدت اولیه قرارداد، مجموعه تغییرات مدت ناشی از بندهای زیر، در صورت جلسهدر پای
و طرف گردد. در صورت عدم توافق دو طرف در مورد میزان انواع تأخیر ها، موضوع بنا به درخواست هر یک از دمدارک قرارداد منظور می

 شود.یرسیدگی م 23طبق ماده 
 حدود خدمات موضوع قراردادتغییر  -18-1
 وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری  -18-2
 تعلیق کارها از طرف کارفرما  -18-3
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 ر و تائید کارفرمادرخواست مشاو-4-18

 خسارت تأخیر  -19ماده  

د و حداکثر تا بیست درصد م بر مدت قراردابابت تاخیر مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب مجموع مدت تاخیر در مبلغ قرارداد تقسی -

 شود.مبلغ قرارداد، از مشاور دریافت می

 تعلیق  -20ماده 

ای که تاریخ شروع، تواند با اعالم قبلی ده روزه به مشاور در حین انجام خدمات، تمام یا فصلهایی از خدمات را طی ابالغیهکارفرما می -20-1
 به حالت تعلیق درآورد.خاتمه تعلیق در آن معین شده است، 

 باشد.می (هر کدام کمتر است)ماه  4مدت تعلیق حداکثر یک چهارم مدت اولیه و یا  -20-2
ور پیشنهاد روز قبل از پایان مدت تعلیق موضوع را به مشا 10تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا  در صورتی که -20-3
شود. در دون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت تمدید شده، قرارداد تمدید میبماه و  4کند و در صورت موافقت مشاور ، حداکثر به مدت می

 شود.ت، با درخواست مشاور به قرارداد خاتمه داده میغیر اینصور
ارش پژوهش را تا هنگام روز، گز 15ع تعلیق خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت ومشاور موظف است از تاریخ شر -20-4

 به کار فرما تسلیم نماید. واعالم تعلیق تهیه 
کند، در صورت تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعالم می مدیدروز قبل از انقضای مدت تعلیق یا ت 20مشاور  -20-5

 خاتمه قرارداد را درخواست کند. تواندابالغ شروع کار به شرح یاد شده، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت در غیر اینصورت، مشاور می
کند. در این صورت حداکثر ده روز پس از یق بگیرد، موضوع را به مشاور ابالغ میغو تعلچنانچه در دوران تعلیق کارفرما تصمیم به ل -20-6

 یابد.ابالغ، کار ادامه می

 خاتمه دادن به قرارداد  -21ماده 

 داد را خاتمه دهد.رتواند در هر زمان قراکارفرما می -21-1
 کند.موضوع را با تعیین مهلت دو ماهه به مشاور اعالم می ا داشته باشد،ردر هر فصلی که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد  -21-2
رفت و گزارش روز، گزارش وضعیت پیش 15دریافت ابالغ خاتمه دادن به قرارداد بی درنگ باید کار را متوقف کند و تا  مشاور پس از -21-3

مچنین بخشهایی که تکمیل هپیشرفت آن و  وهش،پژوهش را تا هنگام ابالغ یاد شده تهیه و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت پژ
 .الزحمه آنها باشدپذیر است، همراه با تعیین میزان حقآنها به لحاظ حفظ منافع کار در مدت دو ماهه یاد شده ضروری و امکان

باید موضوع  ناتمام تکمیل گردد،بر اساس گزارش مشاور تشخیص دهد که الزم است تمام یا قسمتی از خدمات  هرگاه کارفرما رأساً یا -21-4
 را به مشاور اعالم کند. در این صورت، مشاور موظف است خدمات تکمیلی را در مهلت دو ماهه انجام دهد.

ست در پایان مهلت دو ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک و گزارش پژوهش و ارائه امشاور موظف  در هر صورت، -21-5
 را به کارفرما اعالم نماید .ایان دادن قرارداد پهای ناشی از مه خدمات انجام شده و صورت هزینهالزحصورت حساب حق

رسی آن بر اساس شرایط نسبت به بر 5-21های موضوع بند هد است، پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینهکارفرما متع -21-6
کار مشاور در این حالت با توجه  با مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام 17قرارداد ومیزان خدمات انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده 

 گردد.آزاد می 17به ماده 
شود و طبق مفاد این ماده عمل قانونی رفع نشود به قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می چنانچه منع 2-1-26ل بند در مورد شمو -21-7
 گردد.می

   درخواست کند .صورت زیر مه دادن به قرارداد را در تواند خاتشاور میم -21-8

  .ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی 3از سوی کارفرما بیش از  1-12ر صورت انجام ندادن مفاد بند د -   

 

 فسخ قرارداد -22ماده 

 موضوع را به مشاور ابالغ کند.تواند در هر یک از موارد زیر بدون اخطار قبلی، قرارداد را فسخ و کارفرما می -22-1
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-1-26رد بند انون منع مداخله کارکنان دولت بر مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد به استثنای موقاثبات شمول  -22-1-1    
2. 

 .2-1-26دم اطالع به کارفرما در مورد بند ع -22-1-2    

 .ث بدون مجوز کارفرماداد به شخص یا اشخاص ثالانتقال قرار -22-1-3    

   .طرف قرارداد تقصیر یا انحالل ورشکستگی به -22-1-4    

های آنان را سطهطلب که مشاور برای گرفتن کار، به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا وااثبات این م -22-1-5    
 در منافع خود شریک کرده است.

ها اقدام کند و جریان امور را فع نواقص و اشکالرکند تا نسبت به تحقق هر یک از موارد زیر،به مشاور اخطار میر صورت دکارفرما  -22-2
آورد. در صورت عدم اقدام مشاور نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ ظرف مدت یک ماه به صورت قابل قبول در

تب پس از اخذ اررسی و تایید شده و مرانتخاب وزیر یا باالترین مقام سازمانی کارفرما ب متشکل از سه نفرقرارداد باید ابتدا به وسیله هیأتی 
 موافقت مقام یاد شده به مشاور ابالغ گردد.

 .درصد مدت مربوط 30وجه در انجام خدمات بیش از تأخیر غیر م -22-2-1    

  .ایعایت نکردن استانداردهای فنی و ضوابط حرفهر-22-2-2    
درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی یافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بیمشاور با در -22-3

کار انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل های صل مدارک و گزارشاشود ) حداقل دو هفته (، مهلتی که از طرف کارفرما اعالم می
 دهد.
یین مبلغ ز ابالغ فسخ قرارداد بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعاکارفرما پس  -22-4

درنگ به سازمان ما موضوع را بیهی است کارفرمربوط به کار انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدی

  کند.برنامه و بودجه کشوربه منظور اقدام الزم اعالم می

 حل اختالف  - 23ماده 

توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست جرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، دو طرف میهر گاه در ا -23-1
 عمل نمایند. 2-1-23 و یا1-1-23به روش تعیین شده در بندهای د،ر، برحسب مو 3-23داوری طبق بند ارجاع موضوع برای 

قانون برنامه و بودجه از سوی  23هایی که به استناد ماده های متفاوت دو طرف از بخشنامهئل ناشی از برداشتدر مورد مسا -23-1-1    
چگونگی اجرای بخشنامه را استعالم نماید و دو از دو طرف از سازمان برنامه وبودجه ،سازمان برنامه وبودجه  ابالغ شده است، هر یک 

 شود، عمل کنند.، اعالم میسازمان برنامه وبودجه طرف طبق نظری که از سوی 
هیأت اس یا است، رسیدگی و اعالم نظر درباره آن به کارشن 1-1-23الف نظرهایی که خارج از شمول بند در مورد اخت -23-1-2

وب قرارداد و قوانین کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی در چارچ
 عمل کنند. گردد،و مقررات مربوط اعالم می

ظر اعالم شده طبق به توافق نرسند یا ن 2-1-23دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند  در صورتی که -23-2
 و 1-1-23بندهای 

 گردد.اقدام می 3-23، برای حل اختالف طبق بند ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد23-1-2 
توانند در ها میرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، که راجع به اموال باشد، هر یک از طرفهرگاه در اج -23-3

 های مورد اختالف به داوری را به رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ارائه کنند.موضوعخواست ارجاع 
عی خواهند کرد موضوع را با تشکیل جلسات به نحو مسالمت آمیز سطرفین  کندهر گاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختالفی بروز  -23-4

 ی اقدام نمایند.توانند نسبت به طرح دعوی در مراجع ذیصالح قضایحل و فصل نمایند در صورت عدم توافق هر یک از طرفین می 

سازمان ف شورای عالی فنی با تقاضای یاد شده موافقت نمود، مرجع حل اختال برنامه و بودجه کشور  چنانچه رئیس سازمان -یکتبصره 

 خواهد بود.برنامه و بودجه کشور 
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م شود. پس از اعالم نظر شورا، د در چارچوب قراداد و قوانین و مقررات مربوط انجارسیدگی و اعالم نظر شورای عالی فنی بای -دوتبصره 

 دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد.
شود که یکی از دهد و موجب نمیهای مورد اختالف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمیرجاع موضوعا -23-5

 ل نکند.دو طرف به تعهدات قراردادخویش عم

ود. پس از اعالم نظر شورا، شرسیدگی و اعالم نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قراداد و قوانین و مقررات مربوط انجام  -یکتبصره 

 دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد.

 الیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی م -24ماده 

قوق گمرکی حونه مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مشاور و کارکنان او و نیز پرداخت هر گ -24-1
 به عهده مشاور است.  ،و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز مشاور 

رصد حسن انجام کار مشمول کسورات نزد کارفرما تا پایان قرارداد د 10وه بر درصد از مبلغ کل قرارداد برای بیمه ، عال 5به میزان  -24-2
 ضبط می شود.

 مسئولیت مشاور  -25ماده 

 این قرارداد مسئول است. هایتمام پیوستدر  مشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده -25-1
اصول علمی  های مشاور در رعایت استانداردها وکارفرما از مسئولیت های پژوهش مشاور از سویو یا مدارک و گزارش تأیید خدمات -25-2

 ست که به علت نقص کار او بعدها مشاهده گردد.هایی اگوی کاستیکاهد و در هر حال مشاور مسئول و جوابو فنی نمی
ه برحسب ضرورت مورد تأیید ی بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی و حقوقی، کمسئولیت مشاور در قبال واگذار -25-3

های موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات رافع کارفرما قرار گرفته باشد، کماکان همان مسئولیت
 د بود.های مشاور در برابر کارفرما نخواههیچ یک از تعهدات و مسولیت

 ممنوعیت قانونی  -26ماده 
وب قانونی اساس و قانون منع مداخله کارکنان دولت مص 141ر موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعیت اصل می کند که د مشاور اعالم -26-1
 نیست. 22/10/1337
ود که با مفاد خالف آن برای کارفرما ثابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مشاور ایجاد ش در صورتی که -26-1-1    

 شده تعارض داشته باشد، قرار داد فسخ می شود. قوانین یاد
تب را های دولتی ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراه تغییراتی در دستگاهدر شرایطی ک -26-1-2    

مشاور مراتب را به محض اطالع به  انچهبه کارفرما اعالم کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد.چن
 نماید.کارفرما اعالم نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می

 ان حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند.کارکنان خارجی مشاور یا همراهان ایش -26-2
 .حرمانه تلقی کندکند، مدر جریان انجام پژوهش تحصیل یا تولید می مشاور موظف است تمام نتایجی را که -26-3

 حوادث قهری  – 27ماده 

مومی، شیوع بیماریهای عهای وز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالبها و اعتصابروقوع حوادث قهری و ب ددر موار
ث مشابه که وفان و حوادط های دامنه دار،های بی سابقه و همچنین آتش سوزیواگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی و خشکسالی
 ناشی از کار مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد می -27-1
سیل غیر قابل پیش بینی شده، خشکسالی بی سابقه، آتش سوزی گسترده و زلزله که ناشی از اراده طرفین  عواملی مانند جنگ، اعالم کند.

نبوده و عمال قدرت اجرای تعهدات را سلب نماید قوه قاهره محسوب می گردد و طرف قرارداد که مدعی وقوع فورس ماژور می باشد باید 
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قرارداد اقدام نماید تا در خصوص تعلیق یا انفساخ قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ گردد بالدرنگ نسبت به اعالم کتبی مراتب به طرف دیگر 
 بدیهی است انفساخ قرارداد به دلیل شرایط اضطراری موجب پرداخت خسارت یا هزینه اضافی به مشاور نمی شود.

 .شودنباشد، طبق ماده تعلیق عمل می امکان پذیر حاضر به طور موقت هر گاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد -27-2

 انتقال به غیر  - 28ماده  

اگذار ارد بدون کسب مجوز کارفرما موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا ومشاور حق ند -28-1
 کند.
مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند. در این صورت انجام تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت کارفرما می -28-2

 تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده برعهده آن اشخاص خواهد بود.

 رعایت مقررات ایمنی  -29ماده 

در تمام مراحل انجام کار رعایت دهند و ضوابط ایمنی را مشاور باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می
 کنند.می

 و نتایج پژوهش مدارک مالکیت  -30ماده  

  .شوند متعلق به کارفرماستنتایج پژوهش و مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد توسط مشاور تهیه می

 ها ابالغ -31ماده  

 ورت کتبی معتبر خواهد بود.صدادن به قرارداد و مواردمشابه تنها به هر گونه اطالعیه مانند دستور کار، اعالم نظر یا تعلیق، پایان 
 مدارک و مکاتبات است. مالک تسلیم گزارشها، رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی،

 زبان قرارداد  -32ماده  

ه شده باشد، متن فارسی معتبر ای دیگری نیز تهیهفارسی است. در صورتی که مدارک قرارداد عالوه بر زبان فارسی به زبان زبان قرارداد
 کند. است. مشاور باید مدارک و گزارشهای پژوهش و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه

 قانون حاکم بر قرارداد  -33ماده 

 این قرار داد از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران است.
 

 

 

 

 

 

 فرما:کار

 مجتبی ذوالجودی

و مجری  تاالب هامحیط زیست دریایی و  معاون

 ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

  .............................. 

  ................. 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 1 پیوست
 

  قرارداد: موضوع شرح

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارفرما:

 ذوالجودیمجتبی 

و مجری  تاالب هامحیط زیست دریایی و  معاون

 ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

  ............................ 

  .......................... 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 2 پیوست
 

 شرح و حدود خدمات )فارسی(:
 

ی محل جامعه و منطقه یهاتیظرف یمبنا بر توسعه شیو پا ییاجرا یندهایو ارائه ساختار، سازوکار و فرآ جادیا. 1

 کسب توسعه حوزه ودهای مرتبط با پایلوت در های اجرایی و چگونگی دستیابی به اهدافبه ویژه ارائه نقشه راه، گام

 یزیررنامهب جهت یمطالعات محدوده در شده ییشناسا یهاتیظرف به توجه)با ی دست عیصنا و یخانگ یکارها و

 ی(.اراض یکاربر داریپا و کپارچهی تیریمد یراستا در داریپا شتیمع

 رهای خانگیتوسعه کسب و کااز بین روستاهای پایلوت دارای ظرفیت در حوزه  پروژه کی حداقل. اجرا و پایش 2

گزموم( شامل  وروستای نهور، کفتارگی، دولت آباد، تمبکا اند )شامل پنج که در سند برنامه اقدام شناسایی شده

 هایی نظیر:فعالیت

 یتاهاروس در ربطیذ یو دست اندرکاران محل یحضور مردم محل با یمشورت یهانشست و جلسات یبرگزار 

 مدنظر )کوتاه مدت( لوتیپا ییو جانما قیبه منظور تدق تیظرف یدارا

 لوتیپا یاجرا یراستا در الزم مذاکرات انجام و تیظرف یدارا یمحل مجموعه ییشناسا 

 مجموعه شارکتم با و شاخص های ارزشیابی فعالیت مورد نظر مناسب یها و ارائه برنامه زمان نهیهز قیتدق 

 ربطیذ یو دست اندرکاران دولت منتخب یمحل

 شده  ییشناسا لوتیپا زیتجه و یاندازراه 

  و یسازتیظرف یراستا در و موجود یازهاین اب منطبقالزم به مجموعه منتخب  یهاآموزش ارائه 

 یمحل گروه یتوانمندساز

 یابیبازار ل،محصو دیتول یراستا در الزمامکانات  هیفراهم نمودن کل و یمجموعه محل با یهمراهو  لیتسه 

 ستانیمحصول با هدف کمک به توسعه برند س یبرندساز امکان و غاتیتبل فروش، و

 ایشبا توجه به شاخص های ارزشیابی تعیین شده در برنامه اقدام و پ لوتیپا یابیارزش و شیپا 

 منتخب لوتیپا تیماه فراخور به یشنهادیپ یهاتیفعال ریسا 

ر سند برنامه که د صنایع دستیاز بین روستاهای پایلوت دارای ظرفیت در حوزه  پروژه کی حداقل. اجرا و پایش 3

( شامل روستای زیارتگاه، تمبکا، ده صادق، دولت آباد، پودینه و میلکاند )شامل شش اقدام شناسایی شده

 هایی نظیر:فعالیت

 یتاهاروس در ربطیذ یو دست اندرکاران محل یحضور مردم محل با یمشورت یهانشست و جلسات یبرگزار 

 مدنظر )کوتاه مدت( لوتیپا ییو جانما قیبه منظور تدق تیظرف یدارا

 لوتیپا یاجرا یراستا در الزم مذاکرات انجام و تیظرف یدارا یمحل مجموعه ییشناسا 

 مجموعه شارکتم با و شاخص های ارزشیابی فعالیت مورد نظر مناسب یها و ارائه برنامه زمان نهیهز قیتدق 

 ربطیذ یو دست اندرکاران دولت منتخب یمحل

 شده  ییشناسا لوتیپا زیتجه و یاندازراه 

  و یسازتیظرف یراستا در و موجود یازهاین اب منطبقالزم به مجموعه منتخب  یهاآموزش ارائه 

 یمحل گروه یتوانمندساز
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 یابیبازار ل،محصو دیتول یراستا در الزمامکانات  هیفراهم نمودن کل و یمجموعه محل با یهمراهو  لیتسه 

 ستانیمحصول با هدف کمک به توسعه برند س یبرندساز امکان و غاتیتبل فروش، و

 ایشبا توجه به شاخص های ارزشیابی تعیین شده در برنامه اقدام و پ لوتیپا یابیارزش و شیپا 

 منتخب لوتیپا تیماه فراخور به یشنهادیپ یهاتیفعال ریسا 

 تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت نیتدو»را با عنوان  یامطالعه ستانیس پروژه که شود یم دیتاک: 1 نکته

انده که به اتمام رس «داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیا تأک( بILUMP) یاراض یکاربر کپارچهیو  داریپا

 9شماره  هایپیوستبوده است )در یک محدوده مشخص از حوزه سیستان  یماحصل آن ارائه برنامه اقدام

 .(10 و

دوین شده، از از آنجایی که سند برنامه اقدام این پروژه با تاکید بر اصل مشارکت جامعه محلی ت :2 نکته

ع محلی، رود که در اجرای این سند نیز، مسائلی چون ورود اعتمادساز به جواممشاور منتخب انتظار می

ایدارسازی پمع محلی، ها از بین روستاهای پیشنهادی در سند برنامه اقدام با مشارکت جواانتخاب پایلوت

ها، ی فعالیتتولید و خدمات ارائه شده و تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش، مشارکت و انتفاع گروهی از اجرا

 ها( و ... را مدنظر قرار دهد.آموزش و توانمندسازی گروه های محلی )پایلوت

ر اصل ی محلی و تأکید بهاها و گروهبا توجه به تمرکز پروژه سیستان بر حمایت از مجموعه :3 نکته

نتخب قرار ها این اصول مدنظر مشاور ممشارکت، انتفاع جمعی و توانمندسازی، بایستی در انتخاب پایلوت

 گیرد.    

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

و مجری  تاالب هامحیط زیست دریایی و  معاون

 ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

  ............................ 

  .............. 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 3 پیوست
 

 پرداخت نحوه و قرارداد مبلغ
 از محل اعتبارات ذیلتأمین اعتبار به شرح ( پس از ....... ریالریال )............................ ..........................است با  مبلغ قرارداد برابر         

 پرداخت خواهد شد.  سیستان پروژه
 

ی از پرداخت هادرصد کل مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت در قبال تضمین مورد قبول کارفرما پرداخت می گرددکه به تناسب  25-1
 کسر خواهد شد. 3و 2موضوع بندهای 

صورت نقدی  ا و ناظربا تأیید مکتوب کارفرماول، دوم  مرحله  های پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصد کل  80-2 ل از محفنی مربوطه ب

 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15در اجرای مفاد  اعتبارات اتحادیه اروپا 
فنی  تأیید مکتوب کارفرما و ناظربا ماعی  مرحله پایانی و ارائه مفاصــا حســاب تامین اجت پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصــد کل  20-3

ــورت نقدی ــرایط عمومی این  17و  16،  15در اجرای مفاد  2022اعتبارات اتحادیه اروپا در سصصال از محل  مربوطه بص رارداد پرداخت قش
 .گرددمی

 
د شد که این مبلغ پس از هدرصد از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما ضبط خوا 10: به میزان  1بصرهت

 قرارداد به مشاور پرداخت خواهد شد. مطابق نظر کارفرما و رضایت کامل از اجرایتوسط ناظر فنی،  پایان قرارداد و تایید اتمام موضوع قرارداد
 

ــره ــایر حقوق دولتی مربوط ب2تبص ــاور و نیازمندیه : پرداخت هرگونه مالیات و عوارض، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و س های  مش
ها و  اشــد. مبالغی از این مالیاتب قرارداد که در تاریخ امضــای این قرارداد برقرار اســت و یا در آینده برقرار خواهد شــد به عهده مشــاور می

 اهد شد.ها کسر و به مراجع حواله خو عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول گردد از پرداخت
 
شد و کارفرما مخیر 3صرهتب ساس کیفیت و کمیت ا: تشخیص کیفیت و کمیت قابل قبول انجام این قرارداد در اختیار کارفرما می با ست بر ا

خدمات نســبت به  مطابق شــرح و بهترین دانش موجود تشــخیص داده شــده بر اســاس موازین و معیارهای علمی، فنی و حرفه ای روزآمد

دادن به قرارداد به علت قصور و  مبلغ قرارداد اقدام نماید. از طرف دیگر درصورت عدم انجام تعهدات یا خاتمه پرداخت تمامی و یا بخشی از

رداد به نفع کارفرما ضبط خواهد یا عدول مشاور از انجام قرارداد، بر اساس کیفیت و کمیت تشخیص داده شده، تمامی و یا بخشی از مبلغ قرا

 شد.

ــره ــت : نظارت فنی بر اجر4تبص ــاس زمانبندی مندرج در پیوس ــ 4ای قرارداد بر اس ی و تایید کتبی گزارش : هرگونه پرداخت، پس از بررس

 پیشرفت موضوع قرارداد توسط ناظر فنی و تایید آن توسط کارفرما انحام می شود.

صره  کارها به تاخیر انجامد ، کارفرما  سمتی ازبدون عذر موجه، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا ق شاورهر گاه م: 6تب

سبت مدت تاخیر به مدت ت ساوی با ن سبت تقلیل حق الزحمه م ست کل حق الزحمه مربوطه را تقلیل دهد. ن شده برای انجام مجاز ا عیین 

ای نیز قابل اعمال بوده و رحلهکارها خواهد بود. این تبصره درخصوص تاخیر در انجام هر یک از اجزاء شرح خدمات و ارائه گزارشات میان م

 میزان تقلیل حق الزحمه به روش مشابه محاسبه خواهد شد.

 نی می باشد.: پرداخت صورتحساب قطعی منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و کسر کسورات قانو7تبصره 
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 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

و مجری  تاالب هامحیط زیست دریایی و  معاون

 ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

  ..................... 

  ......................... 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی     

 سرپرست پروژه سیستان
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 4 پیوست
 

 :کلی زمانی برنامه
 پیش بینی شده است: محدوده زمانی مورد نظر برای اجرای کل پروژه در یکسال به شرح زیر -

 شرح خدمات
 پروژه )بر حسب ماه( یبند زمان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

و مجری  تاالب هامحیط زیست دریایی و  معاون

 ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

  ..................... 

  .......... 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 5 پیوست
 

 شرایط خصوصی

 
 کارفرما حق جایگزینی افراد دیگری را ندارد. می باشد و مشاور بدون نظر........................................ مدیریت طرح بر عهده.  1

ا طبق اسناد و مدارک رتشکیالت الزم جهت انجام موضوع قرارداد متعهد است خدمات پژوهشی خود مشاور ضمن اعالم توان و . 2
 کیفیت خدمات می باشد. قرارداد، مطابق قرارداد و ضمائم آن انجام دهد و قبل از اجرای قرارداد ملزم به ارائه ضمانتنامه

هرگونه اقدام ته خواهد شد. پذیرفکارفرما گزارشات پس از تأیید باشد و کلیه میپروژه سیستان  نظارت علمی این پروژه برعهده. 3
 د بود.و نماینده کارفرما مورد تایید نخواه فنی بدون نظارت و اطالع ناظردر زمینه اجرای مفاد قرارداد 

ی مربوط به رون سازمانمشاور موظف است تا تصویب نهایی موضوع قرارداد توسط کارفرما در کلیه جلسات درون سازمانی و ب. 4
 تصویب نتایج این طرح به درخواست کارفرما شرکت کند.

 های مربوطه کتباً به مشاور اعالم می شود.  نظر کارفرما پس از اتمام هر مرحله و تحویل گزارش. 5

ارفرما را که از سوی ک بوده و موظف است وظایف و دستورهایی )پروژه سیستان( مشاور ملزم به رعایت صرفه و صالح سازمان. 6
 اجرا نماید. دانش موجود و بهترین ابالغ می شود طبق مفاد قرارداد بر اساس موازین و معیارهای علمی، فنی و حرفه ای روزآمد

( تحویل خواهد ه سیستانپروژکلیه لوازم و تجهیزات غیرمصرفی تهیه شده از محل این طرح پس از اتمام پروژه به کارفرما ). 7
 گردید.

ارکنان دولت در معامالت کمی شود مشمول ممنوعیت مقرر در الیحه قانون منع مداخله نمایندگان مجلس، وزرا و  مشاور متعهد. 8
 دولتی و کشوری نمی باشد.

د کامالً محرمانه بوده و به هیچ کلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربوطه به کارفرما که به هر نحو در اختیار مشاور قرار می گیر. 9
 انتقال و ارائه به غیر نمی باشد.عنوان قابل 

رایه اطالعات و نتایج طرح از کلیه اعتبارات و نتایج حاصل از اجرای قرارداد و حقوق قانونی طرح متعلق به کارفرما است و ا. 10
 اجع ذیربط جهت طیطرف مشاور به طرف ثالث منوط به اجازه کتبی کارفرماست. در صورت ارایه نتایج یا گزارش طرح به مر

 مراحل اداری، مسوولیت اصالحات فنیِ مدنظر مراجع مذکور با مشاور خواهد بود.
یل نقلیه، غذا، مسکن و ها و تهیه امکانات مربوط به آن، وسا مشاور موظف است عالوه بر هزینه انجام مطالعات و بررسی. 11

ز این حیث مسئولیتی نخواهد ن نماید و کارفرما ارا که در انجام پروژه مشارکت دارند، تامی محل کار برای عوامل تحت پوشش خود
 داشت.

مال همکاری را داشته کشوند  طرح که از سوی کارفرما معرفی می فنی مشاور موظف است در کلیه مراحل انجام طرح با ناظر. 12
 د اعمال نماید.رداناظرین علمی یا رابطین علمی کارفرما را در نحوه اجرای قراناظر فنی و همچنین باشد و نظرات فنی 

های بخش ارتباطات های پروژه در طول اجرای قرارداد بر اساس دستورالعملمشاور ملزم به استفاده صحیح و کامل از نشان. 13
 .است پروژه سیستان با هماهنگی کامل با کارفرما

 هرگاه در مفاد قرارداد اختالفی بوجود آید شرایط عمومی مقدم است.. 14

و نرم افزار، بصورت غیر دستی  قرارداد ارائه خدمات است و مشاور باید همه مراحل تهیه گزارش قرارداد را با رایانهنوع این . 15
 انجام دهد.

 کارفرما مسئولیتی نسبت به ادعاهای احتمالی کارکنان مشاور ندارد.. 16

ه کار بندد و توجهی بتکنیک ها و مصالح  مشاور موظف است ضمن رعایت استانداردهای جهانی، شرایط بومی را در انتخاب. 17
 ویژه به اصول توسعه پایدار داشته باشد.

 انجام کلیه برنامه های قرارداد با نظارت و هماهنگی ناظر فنی خواهد بود.. 18

ستان( برنامه کلی مشاور موظف است برای اخذ مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست )پروژه سی. 19
 زمانی خود را به کارفرما و همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه ارائه نماید.
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 مدت زمان اجرای در صورت لزوم با درخواست مشاور و موافقت کارفرما، قابل تمدید خواهد بود.. 20

سب مجوز کتبی از کارفرما ن بدون ککلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به کارفرما است لذا هرگونه بهره برداری از آ. 21
 ممنوع است.

شت و درمان ها و مراکز علمی و پژوهشی باید تاییدیه انجام کارهای پژوهشی وزارت علوم و فناوری و یا وزارت بهدادانشگاه.22
سازمان برنامه و  ه ارائه گرید مرتبط با موضوع قرارداد ازبهای خصوصی ملزم ها و بخشو آموزش پزشکی را دارا باشند و شرکت

 باشند.بودجه کشور می

 شود. فسخ قرارداد به دلیل حوادث قهری، موجب پرداخت خسارت و هزینه اضافی به مشاور نمی بدیهی است. 23

 ین موارد بر ذمه مشاور میباشد.فرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص خرید و تجهیز مربوط به قرارداد مشاور را ندارد و تمام ا. کار24

ها و مصالح به کار بندد و توجهی مشاور موظف است ضمن رعایت استانداردهای جهانی، شرایط بومی را در انتخاب تکنیک. 25
 ویژه به اصول توسعه پایدار داشته باشد.

 پیمان این با رابطه رد خود بین اختالف حل برای را خود کوشش نهایت طرفین اختالف، هرگونه بروز صورت : در اختالف حل. 26
 قابل طرفین االختیار تام گاننمایند مستقیم مذاکره طریق از که قرارداد اجرای یا تفسیر درمورد اختالف هرگونه. برند می کار به

 . ودب خواهد پیگیری و فصل و حل قابل قضایی مراجع طریق از  نتیجه حصول عدم صورت در و نباشد فصل و حل

 نماید اجرا اردد برعهده قرارداد موجب به که را تعهداتی اختالفات، فصل و حل پایان تا که است موظف مشاور: تبصره. 
رارداد را غیر ممکن نماید ق: در صورت بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و مشاور که انجام تعهدات قهری حوادث. 27

ای مشترک تصمیمات سهیگر کتبا اعالم  و در جلاز قبیل جنگ، سیل، زلزله، آتش سوزی  بی درنگ بایستی مراتب را به طرف د
 مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.

معتبر و رسمی ملی و بین  مقاله یا گزارش از مطالعه موجود جهت درج در مجالت یا روزنامه ها یا سایر رسانه های نوشتن. 28 
 یایاح یبرا یعیطب عمناب جامع تیریمد یارتقا پروژه نام ذکر ن،یهمچنالمللی بایستی با هماهنگی کامل کارفرما صورت گیرد. 

 .رج شوددعنوان حامی مالی در کلیه مستندات بایستی  هب یمحل جوامع نیگزیجا شتیمع از تیحما و یتاالب یهاستمیاکوس

بندی تفصیلی انجام مطالعات شناسی انجام مطالعات، در مدت یک هفته برنامه زمانمشاور پس از اخذ تأیید روش استالزم .29
 را تهیه و به تأیید کارفرما برساند.

وده و بر عهده آوری تمامی آمار و اطالعات موردنیاز، مطالعات قبلی و مستندات الزم مرتبط با موضوع مطالعات، ضروری بجمع .30
 باشد.ور میمشا

 باشد.پیگیری دریافت کلیه اطالعات و مطالعات قبلی برعهده مشاور می. 31 

 باشد. تهیه وسیله نقلیه ایاب و ذهاب و پذیرایی عوامل مشاور بر عهده خود مشاور می. 32 

 کار حضور یابد.مشاور موظف است به درخواست کارفرما درکلیه  جلسات ارائه گزارش پیشرفت. 33

نظرات ناظر فنی و در هر مرحله، مشاور موظف است مطابق با شرح خدمات و متدولوژی تأییدشده، پس از دریافت نقطه. 34 
 کارفرما، اصالحات الزم را انجام دهد. 

ها نسبت به ارائه مجلدات در قالب کتابچه و لوح فشرده در دو زبان فارسی و مشاور باید پس از اتمام کار و تصویب گزارش. 35
 ها به کار فرما اقدام نماید.نسخه و تحویل آن یکانگلیسی در 

منعقد  1401ه اروپا در سال این قرارداد در قالب موافقتنامه و شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره از محل اعتبارات اتحادی. 36
 شده است.

 
 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

و مجری  تاالب هامحیط زیست دریایی و  معاون

 ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

  ............................. 

  ....................... 

 ناظر فنی:       
 زاده ندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان



 

 «ستانیس یتماعاج - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد»پروژه بین المللی 
 

   52  

 پروژه و همکاران مجری )مدیریت( مشخصات  :6شماره  پیوست

 

 پروژه مشخصات مجری)مدیریت( -1-8

 امضأ سمت محل خدمت رشته تحصیلی مدرک تحصیلی خانوادگینام ونام 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 پروژه همکاران -2-8
 وظایف همکاران شتهر -مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

   

   

   

   

 سوابق تحصیلی، شغلی و پژوهشی مدیر پروژه: -3-8

 
CURRICULUM VITAE 

  مشخصات  پرسنلی:-
  نام و نام خانوادگی:

 ملیت: 
 تلفن تماس:     

 E-Mail:   
 مشخصات  تحصیلی-

 
 

 تجارب شغلی -

 

 سوابق تدریس-
 

 مجری طرح های درون سازمانی: - .1

 همکار طرح های درون سازمانی:-

 مجری طرح برون سازمانی -

 همکار طرح های برون سازمانی-

 کتب ترجمه شده بچاپ رسیده )از انگلیسی به فارسی(:-

 زبان فارسی: کتب تدوین شده به-

  داخل و خارج کشور ی چاپ شده در مجالتعلممقاالت -

 مقاالت فارسی-

 المللی و داخلیهای بینارائه مقاله در کنفرانس-
 

 دبیر علمی کارگاه و همایش 
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 طرح های دانشجویی-
 

 داوری مقاالت و طرح های پژوهشی-

 -سخنرانی در کارگاهای علمی

 ثبت اختراع-

 عضویت در هیات تحریریه مجله های -

  مسئولیتها-   

-  

-  

 مشارکت در برگزاری همایش و نمایشگاه ها-

 سایر مهارتهای علمی -

 -رنرم افزا 

 مهارتهای زبان

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

و مجری  تاالب هامحیط زیست دریایی و  معاون

 ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

  ........................ 

  ...................... 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت نیتدومطالعاتی پروژه  شرح خدمات  : 8 شماره پیوست

 داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیبا تأک (ILUMP) یاراض یکاربر کپارچهیو 

 

ها و بررسی و تحلیل وضعیت موجود كاربری اراضی و محدوده مناسب برای انجام مطالعه براساس شاخصتعیین  .1

 ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه كاربری اراضیبندی از طریق مرور و گردآوری مطالعات پیشین برنامهمنطقه

ی مطالعات گردآوری و بررس»مشاور منتخب  آوری بخشی از اطالعات پایه موردنیاز در این بخش توسطالزم به ذکر است جمع -

سازی در های ظرفیتها و پیشنهاد طرحپایه موجود، تکمیل مشارکتی اطالعات پایه موردنیاز، نیازسنجی و تحلیل جامع ظرفیت

مدیریت ریزی تر طرح مشارکتی برنامهدر حال انجام است و ارتباط نزدیک و مستمر دو مشاور جهت تدوین دقیق« حوزه سیستان

ضی و های اطالعاتی موجود در بخش کاربری اراپایدار و یکپارچه کاربری اراضی ضروری است. شناسایی و تکمیل شکاف

 باشد.همسوسازی آن با نیازهای موجود جهت تدوین طرح، بر عهده مشاور منتخب کاربری اراضی می

 

 های ذیربط در حوزه هدفمکاری سازمانها براساس اسناد ثبتی و حقوقی موجود با هبررسی و تدقیق یافته .2

جهت ارائه  تموجود و ارائه گزارش تعارضا هاییبا کاربرهدف از اجرای این بند از شرح خدمات، استخراج تعارضات اراضی ملی 

 باشد.تحلیل به بندهای بعدی می
 

اندركاران و ی با دستهای مشورتی و مشاركتتحلیل وضع موجود و مطلوب كاربری اراضی در قالب برگزاری نشست .3

 ذینفعان با هدف رفع تعارضات موجود

با حضور  ددمتع مشارکتی هایو کارگاهدو جانبه و چند جانبه  هایرود نشستانتظار می، این بند از شرح خدمات اجرای برای -

ب برگزاری شناسی و چارچوروشهای موردنیاز، تعداد نشست. برگزار گردد جوامع محلی منطقه مورد مطالعهاندرکاران و دست

 شناسی ارائه شود.در بخش روش اندرکاران و ذینفعاندستو چگونگی کسب نظرات  ی تدوین طرحهاکارگاه

 پروژه با رویکرد مشاركتی شیو پا تدوین برنامه اقدام .4

ریزی مدیریت طرح مشارکتی برنامهشرح خدمات، بتواند برنامه اقدام و پایش  3 -1رود که در پایان اجرای بندهای از مشاور انتظار می

 های پایدار در منطقه ارائه نماید.( را با تأکید بر توسعه معیشتILUMPپایدار و یکپارچه کاربری اراضی )

های اجرایی در ههای مداخله و تحلیل برناممنظور کسب اطالعات دقیق، روش بایست روش موردنظر خود را بهمشاور می :1توجه 

های پایدار در ریزی مدیریت یکپارچه کاربری اراضی به شیوه مشارکتی با محوریت ایجاد و توسعه معیشتطرح برنامهتدوین حوزه 

 پیشنهاد نماید. حوزه هدف
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 چهکپاریو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت نیتدو و پایش برنامه اقدام :9شماره  پیوست

در دو محور کسب و کارهای  داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیبا تأک (ILUMP) یاراض یکاربر

 خانگی و صنایع دستی

 

 های اقدام ذیل محورهای توسعهبرنامه 
های کارشــناســی، ای و بررســیهای اقدام با رویکرد مشــارکتی در کنار مطالعات کتابخانهمنظور تهیه برنامهبه

 ع محلی در دستورکار قرار گرفت.امهای مشورتی با ذینفعان سازمانی و جوبرگزاری کارگاه

ئیان های مشورتی و مطالعات کارشناسی، بازدید میدانی از روستاهای منتخب و مصاحبه با روستادر کنار برگزاری کارگاه

های هر روستا در دستورکار مشاور قرار گرفته و نتایج حاصل از ها و پتانسیلمنظور شناسایی توانمندیو جامعه محلی، به

 های اقدام مدنظر قرار گرفته است.ارائه برنامه آن در

 دستی ارائه شده است.صنایعو  خانگی وکارهایکسب شده ذیل محورهای توسعههای اقدام تهیهدر ادامه برنامه

 

 خانگی وکارهایکسب محور توسعه 

ـــب امروزه  راهکاری عنوانبه خانگی وکارهایکس

 جهان ســـراســـر در درآمد و اشـــتغال ایجاد  برای مهم

سوب سب نوع این انجام قابلیت. گردندمی مح  در وکارک

 هاآن شاغلین برای بسیاری مزایای ایجاد سبب «منزل»

ــود،می  مربوط هایهزینه حذف به توانمی ازجمله که ش

 از اســـتفاده وذهاب،ایاب و کارگاه اجاره و رهن خرید، به

 کار هایزمینه ایجاد و خانواده اعضــای ســایر کار نیروی

 آموزش طریق از تجــارب انتقــال امکــان خــانوادگی،

 دلیل به اخیر سالیان در که است اشاره به الزم. نمود اشاره... و خانواده اعضای بین شاگردی -استاد شیوه به غیررسمی

شاغل ایجاد و جهان در اطالعات فناوری بخش در عظیم تحوالت شتغال امکان جدید، م سیاری برای خانگی ا  افراد از ب

 باشدمی تنوع و فزونی به رو هاآن تعداد جهان سراسر در روزانه که مشاغل این. است گردیده فراهم نیز IT هایزمینه در

ـــایل و رایانه از اســـتفاده با خانه محیط در بتوانند افراد تا آوردمی فراهم را امکان این  انجام به نیاز، مورد جانبی وس

دهی اپراتور ایرانسل و همراه خوشبختانه بر اساس اطالعات نحوه پوشش .بپردازند حوزه این در گوناگون کارهایوکسب
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سبی از اینترنت می شش منا سی دارای پو ستی اول محدوده مورد برر ستفاده از این ظرفیت بای ساس ا شد و بر این ا با

 مدنظر قرار گیرد.

 

 پوشش شبکه همراه اول

 

 نسلایرا 3Gپوشش شبکه 

 پوشش شبکه همراه اول و ایرانسل در محدوده مورد مطالعه 

صوب  شاغل خانگی )م ساماندهی و حمایت از م شورای ا 08/03/1389مطابق ماده یک قانون  سالمی(، مجلس 
شاغل از منظور سب یا م سته آن خانگی، وکارک ست هاییفعالیت از د سط که ا ضو تو ضایا یا ع ضای در خانواده ع  ف

ــکونی ــب طرح یک قالب در مس ــکونی واحدهای آرامش در اخالل ایجاد و مزاحمت بدون وکارکس ــکل مجواره مس  ش
ضهقابل کاالی یا و خدمت تولید به منجر و گیردمی سکون محیط از خارج بازار به عر سب شاغلین .گرددمی یم  وکارک

 :نمایندمی فعالیت ذیل هایصورت به منافع کسب برای مذکور
 .مسکونی محیط از خارج کارفرمای برای کارمزدی صورت به فعالیت انجام ـ1
 .مسکونی محیط از خارج به محصول عرضه تا مواد اولیه تأمین از اعم مستقل فعالیت انجام ـ2
شارکت یا و اتحادیه تعاونی، صورتبه فعالیت انجام -3 ستی هایبنگاه با م ضه و مواد اولیه کنندهأمینت باالد  عر

 .ایخوشه وکارکسب صورتبه ترجیحاً بازار، در آنان محصول
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  «خانگی مشاغل از تحمای و ساماندهی ستاد» خانگی، مشاغل گسترش و حمایت منظوربر اساس قانون مذکور به

 تعیین (2خانگی،  اغلمش اجرایی هایسیاست تعیین (1این ستاد عبارت است از  اختیارات و شده است. وظایف تشکیل

های کار ند راه ـــب پیو کارکس یه بازار با خانگی و ما جاد3المللی، بین و داخلی از اعم بیرونی ســـر ماهنگی ( ای  در ه

 مستمر ( ارزیابی4خانگی،  وکارکسب و مشاغل مورد در ربطذی اجرایی هایدستگاه نظارتی و حمایتی هایدستورالعمل

صادی و اجتماعی نقش شاغل اقت سعه در خانگی م سی5ملی،  تو سهی و مالی حمایتی راهکارهای ( برر شاغل از التیت  م

سی (6خانگی،  شنهادهای برر ستگاه پی ستانی هایکارگروه و اجرایی هاید صم اتخاذ جهت ا ضی،  یماتت  ارزیابی (7مقت

 تهیه (8خانگی و  وکارکســب و مشــاغل از حمایتی مقررات و قانونی مصــوبات اجرای در ربطذی هایدســتگاه عملکرد

 .خانگی مشاغل مجوز صدور دستورالعمل

 
خانگی به آدرس  مشاغل از حمایت و ساماندهی وبسایت ستاد 

https://mkh.mcls.gov.ir/ 

ست که 7 در ماده شده ا صریح  شاره ت شاغل مجوز صدور قانون مورد ا سب و م  چهارچوب در خانگی وکارهایک

سط ستاد ابالغی ضوابط شاغل صاحبان و پذیردمی صورت تابعه واحدهای یا اجتماعی امور و کار وزارت تو  از مزبور م

 :هستند برخوردار ذیل مزایای

 خانگی محصوالت عرضه جهت شهرداری محلی بازار از استفاده -
 خانگی وکارکسب تخصصی ایخوشه عام سهامی شرکت در عضویت -
 روستاها و شهرها اسالمی شوراهای مصوب و تعیینی تجاری و اداری عوارض از معافیت -
 مسکونی کاربری تغییر به نیاز عدم -

باشـــد. باتوجه به بافی، تهیه ترشـــیجات، عرقگیری و... میهایی در زمینه قالیمحدوده مورد مطالعه دارای قابلیت

وکارهای خانگی باتوجه به بازدیدهای گانه در زمینه توسعه محور کسب18های روستاهای منتخب ها و توانمندیپتانسیل

کار وبندی توســعه کســبهای مشــورتی با روســتائیان، نقشــه پهنهبگان محلی و برگزاری کارگاهمیدانی، مشــورت با نخ
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خانگی تهیه شــده اســت. بر اســاس این نقشــه اغلب مناطق محدوده مورد مطالعه از پتانســیل مناســبی جهت توســعه 

آباد و پودینه و گزموم بیشتر ، دولتآباد، زیارتگاهباشند و این پتانسیل در روستاهای افضلوکار خانگی برخوردار میکسب

 است.

 باشد.می 1-1وکارهای خانگی به شرح منظور توسعه کسبهای پیشنهادی بهپروژه
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 وکارهای خانگیمنظور توسعه کسبهای پیشنهادی بهپروژه -1-1جدول 

 واحد عنوان احجام های همکارسازمان متولی اصلی موقعیت اجرا عنوان پروژه ردیف
 احجام

 مجموع مدتبلند مدتمیان کوتاه مدت

1 
احداث واحد 
عرقیجات و 
 گالبگیری 

 ده نهور
سازمان جهاد 

ستاد کشاورزی و 
و  یسامانده

از مشاغل  تیحما
 یخانگ

، ، اداره تعاونسازمان صنعت، معدن و تجارت
اجتماعی، اداره کل بهداشت و  کار و رفاه

ها، درمان، برنامه و بودجه، استانداری، بانک
زیست، صندوق سازمان حفاظت محیط

 کارآفرینی امید

 2  1 1 واحد 2 حجم عملیات اجرایی

 1100  600 500 میلیون تومان هزینه

2 
احداث واحد 

 ترشیجات و خیارشور 
روستای 
 کفتارگی

 2  1 1 واحد 2 حجم عملیات اجرایی

 2100  1200 900 میلیون تومان هزینه

3 
تاسیس آموزشگاه 
 صنایع دستی بانوان

 آباددولت
سازمان فنی و 

 ایحرفه

اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
نهاد، فرمانداری، های مردمدستی، سازمان

ها، سازمان برنامه و بودجه، استانداری، بانک
زیست، صندوق کارآفرینی امید، حفاظت محیط
 یاز مشاغل خانگ تیو حما یستاد سامانده

 2  1 1 واحد 2 حجم عملیات اجرایی

 1200  600 600 میلیون تومان هزینه

4 
احداث واحد تولید و 

بندی کلوچه بسته
 خرمایی سیستانی 

روستاهای تمبکا 
 و گزموم

سازمان صنعت، 
و  معدن و تجارت

 یستاد ساماندهو 
از  تیو حما

 یمشاغل خانگ

، ، اداره تعاونسازمان صنعت، معدن و تجارت
کار و رفاه اجتماعی، اداره کل بهداشت و 

نداری، و بودجه، استا درمان، فرمانداری، برنامه
ها، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بانک

زیست، صندوق سازمان حفاظت محیط
 کارآفرینی امید

 2  1 1 واحد 2 حجم عملیات اجرایی

 900  500 400 میلیون تومان هزینه

 5300  2900 2400 میلیون تومان هزینه مجموع

 

 



 

 «ستانیس یتماعاج - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد»پروژه بین المللی 
 

   60  

 دستیصنایع توسعهمحور  -2-1-1

ستیصنایع سو که رودمی شما به صنایعی ازجمله د  فرهنگ و باهنر از یک

ست ارتباط در صادی مفاهیم با صنعتی ماهیت دلیل به دیگر سوی از و ا  نیز اقت

ست مرتبط ساس این بر. ه صاد ا ستیصنایع اقت صحنه د  و مطرح جهانی در 

  است. آورده دست به مناسبی جایگاه

 پاسخ عنوانبه کشاورزی و دامداری کنار در درگذشته هرچند دستیصنایع

 ضـــرورت یک عنوانبه امروزه اما بوده، مطرح خانوار مصـــرف و هنری ذوق به

 برتکیه لحاظ به دســتیصــنایع به پرداختن. اســت مطرح اجتماعی و اقتصــادی

 به کمک و رفاه ســـطح افزایش و درآمدزایی بومی، دانش محلی، تولید عوامل

 ایجاد با تواندمی دســتیصــنایع .اســت ویژه اهمیت دارای خانوارها معیشــت

طه یا ایراب عت، بین خالق و پو ـــان، طبی نگ انس قه یک دانش و فره  با منط

 . کند فراهم پایدار توسعه و توریسم برای آینده در را جدیدی جریان گردشگران،

ــرمایه کاهش ــنایع این فروش کاهش و گذاریس  آمدن پایین به منجر ص

 و موانع میزان. شـــد آن خواهد شـــدن منســـوخ در نهایت و عرضـــه ســـطح

 به اما پرداختن اســت. گســترده بســیار دســتیصــنایع اقتصــادی هایمحدودیت

 سـطح رفتن باال به منجر تواندمی مرتبط هایشـاخه و دسـتیصـنایع گسـترش

شتغال، سعه ملی، تولید سرانه، درآمد ا شگری تو شود گرد  ضوابط جایگزینی و زداییمقررات به توجه فرآیند این در .و... 

 و اثربخش کارآمد، علمی، روش به ســـنتی روش از مدیریتی نظام اداری و هدایت بروکراســـی بنیادین تغییر و مترقی

 رسد.می نظر به ای ضروریغیرسلیقه

صنعت ستیصنایع در  سیار تجمع د سط و کوچک هایبنگاه از متنوعی و زیاد ب  به توجه با در آن وجود دارد. متو

شتری سرعت با و بوده صنایع سایر از کمتر تقریباً آن گذاریسرمایه نیازهای صنعت، این در هابنگاه اندازه  تأمین نیز بی

 پایه دو بر مبتنی اجتماعی – اقتصـادی سـیسـتم یک عنوانبه صـنعتی هایخوشـه توسـعه در بنیادی رویکرد. گرددمی

 . است خوشه توسعه فرآیند مختلف مراحل در نفعانذی مشارکت و آموزش مستلزم امر این. است یداریپا و توانمندسازی

 نهادهای همچون پشتیبان حمایتی نهادهای از ایمجموعه. است بخشی چند ساختاری دارای دستیصنایع خوشه

ـــازمان و  مالی  و کار نیروی بازاریابی، و تبلیغات اولیه، مواد کنندگانتأمین هایگروه... وجود دارد و نهادمردم هایس
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ــه اصــلی اجزای از... و خریداران تولیدی، واحدهای ــتیصــنایع خوش ــتند دس ــه ایجاد ملزومات به توجه با. هس  خوش

 شده است. ترسیمساده  صورتبه توانمی 1-1شکل صنایع درستی را در  خوشه مدل دستیصنایع

               
          

       

         

    

        

         

     

        

          

                         
           

    

              
          

       
      

         
       

            
      

           
         

       

           
   

     
           

      

          
         

         
       

     
        

        
         

        
     

            
          

 
 دستی در محدوده مورد مطالعهصنایع خوشه ساختار -1-1شکل 

ستان در ستان؛سی ستیصنایع وبلوچ صیربافی بافی،قالی دوزی،سوزن مانند د سد اما به نظر می. رواج دارد و... ح ر

منظور موزش جامعه محلی بهبخش زیادی از تولیدات آنها فاصله زیادی با ذائقه و پسند بازار مصرف دارد. بر این اساس آ

ضروری به نظر می شتریان  سلیقه م صوالتی درخور و مطابق با  سد. در کنار این امر بازاریابی و تبلیغات برای تهیه مح ر

 ناپذیر خواهد بود.ضرورتی اجتنابه، معرفی محصوالت تولیدشد

 دستی ارائه شده است. صنایع محور در توسعه منظوربه پیشنهادی هایپروژه -1-2جدول در 
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 ایع دستیمنظور توسعه در محور صنهای پیشنهادی بهپروژه -1-2جدول 

 واحد عنوان احجام های همکارسازمان مسئول اجرا موقعیت اجرا عنوان پروژه ردیف
 احجام

 مجموع مدتبلند مدتمیان کوتاه مدت

1 
 عیصناایجاد کارگاه و آموزشگاه 

 ینیچوب تزئ
 ارتگاهیز

سازمان میراث 
فرهنگی با 

مشارکت بخش 
 خصوصی

 اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره
کار، رفاه و تأمین اجتماعی، 

 استانداری، دهیاری، بانک، سازمان
فرهنگی و گردشگری، میراث 

زیست، سازمان حفاظت محیط
 صندوق کارآفرینی امید

 1   1 واحد حجم عملیات اجرایی

 200   200 میلیون تومان هزینه

2 
ایجاد کارگاه و آموزشگاه 

 تابلوفرشو  ی، گلیمبافیقال
 تمبکا، ده صادق

 2   2 واحد حجم عملیات اجرایی

 4000   4000 میلیون تومان هزینه

3 
 ایجاد کارگاه و آموزشگاه

 یتورباف ،یبافسرمه
 آباددولت

 1   1 واحد حجم عملیات اجرایی

 2000   2000 میلیون تومان هزینه

4 
و  ایجاد کارگاه و آموزشگاه

 خیاطی دوخت مانتوی مدارس
 پودینه

اداره کار، رفاه و 
تأمین اجتماعی با 
مشارکت بخش 

 خصوصی

پرورش، اداره صنعت، آموزش و 
معدن و تجارت، استانداری، 

دهیاری، بانک، سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری، سازمان 

ای، سازمان حفاظت فنی و حرفه
زیست، صندوق کارآفرینی محیط

 امید

 1   1 واحد حجم عملیات اجرایی

 50   50 میلیون تومان هزینه

 لکیم یسفالگرایجاد کارگاه  5

میراث سازمان 
فرهنگی با 

مشارکت بخش 
 خصوصی

 اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره
کار، رفاه و تأمین اجتماعی، 

 استانداری، دهیاری، بانک، سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری، 

زیست، سازمان حفاظت محیط
 صندوق کارآفرینی امید

 1   1 واحد حجم عملیات اجرایی

 500   500 میلیون تومان هزینه

 6750   6750 میلیون تومان هزینه مجموع
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شاخص-3 شیابی مبتنی بر محورتبیین و معرفی  شتهای پایش و ارز سعه معی صلی تو های های ا

 پایدار 

چارچوب کلی مدنظر  ودر این قسمت از بررسی با عنایت به مجموعه تعاریف و سایر مالحظات مورد توجه و نیز اهداف 
های اجرایی پیشنهادی در های راهبردی و برنامههای مختلف برای پایش و ارزشیابی سیاستای از شاخصنمونه ،این مطالعه در

 های پایدار در منطقه سیستان تدوین گردیده است.ارتباط با توسعه معیشت

 شاخص معیار

توسعه تجارت و 

 های مرزیفعالیت

 های مرتبط با اقتصاد نواحی مرزی نسبت به کل استحصالتعداد شاغلین در بخش فعالیت -

 و واردات( نسبت به کل صادرات و واردات مرزی کشور)صادرات میزان مبادالت مرزی  -

 در نواحی مرزی متوسط تعداد واحدهای انبارداری و مراکز نگهداری کاال -

 حی مرزیهای اقتصادی در نوامیزان برقراری امنیت برای توسعه فعالیت -

 های مرزیهای مرزی نسبت به کل شهرستانتعداد بازارچه -

 میزان برخورداری از ساختارهای زیربنایی نسبت به کل روستاها -

ات موجود جاری نسبت به کل نهادها و موسست -تعداد نهادها و موسسات مالی و بازرگانی -

 درمنطقه 

 ونقل نسبت به کل جمعیتمیزان دسترسی به وسایط نقلیه و حمل -

 اشتغال های مرزی نسبت به کلسهم شاغلین روستایی موجود در بازارچه -

 نوارهاهای تجاری مرزی در سبد اقتصادی خاسهم فعالیت -

توسعه کشاورزی 

 سازگار با اقلیم

 بر نسبت به کل سطوح زیرکشت آبسطح زیرکشت محصوالت زراعی و باغی کم -

 بر در واحد سطح آبعملکرد تولید محصوالت کم -

 برداری های آبیاری مدرن نسبت به کل واحدهای بهرهکارگیری سیستمسطح به -

 مدرن  تعداد واحدهای دامداری صنعتی و -

 های دامیآوردههای صنعتی تولید فرتعداد واحدهای دامپروری و مجتمع -

 برداری برداری تجاری و مدرن نسبت به کل واحدهای بهرههتعداد واحدهای بهر -

توسعه 

یافته سازمان

 گردشگری

 تعداد مراکز اقامتی و پذیرایی برای گردشگران نسبت به تعداد کل گردشگران یا روستاها -

 گردشگری نسبت به کل سرمایه موردنیاز گذاری بخش خصوصی درمیزان سرمایه -

 بخش گردشگری نسبت به کل اشتغال موجود تعداد اشتغال ایجاد شده در -

 تعداد تورهای گردشگری در نواحی مرزی نسبت به کل کشورهای گردشگری -

 ( محلی آموزش دیده نسبت به کل روستاها یا گردشگراندیدهتعداد افراد راهنما )آموزش -

 تعداد خدمات ارائه شده و واحدهای خدماتی درمناطق گردشگری -

 در بخش گردشگری نسبت به کل اشتغالتعداد شاغلین محلی موجود  -
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 صنایع توسعه

 دستی

 دستی نسبت به کل روستاها یا خانوارها تعداد مراکز عرضه تولیدات بومی و صنایع -

دستی تولیدی در نواحی روستایی هدف گردشگری نسبت به کل تعداد و مقیاس تولید صنایع -

 تولیدات روستایی 

 ه کل جمعیت هدفبفعالیت و کیفیت تولید نسبت های آموزشی برای بهبود تعداد کالس -

 وستاهاردستی نسبت به کل درصد دسترسی به بازارهای مصرف و عرضه صنایع -

 سازوکار کنترل و نظارت  -1-3

های پایدار در منطقه سیستان براساس چارچوب های مربوط به طرح توسعه معیشتسازوکار کنترل و نظارت در اجرای پروژه
اجرایی فرمانداری محدوده  –رو کار کنترل و نظارت بر عهده معاونت عمرانی نظام ارزیابی و پایش انجام خواهد گرفت. از این

ا و بعد از اجرا کار نظارت را این معاونت در ســه مرحله زمانی یعنی پیش از اجرا، حین اجراجرایی طرح خواهد بود. در این راســتا 
ـــانی و همچنین طراانجام داده و برای این کار ابتدا برنامه های نظارت از جمله حی فرمریزی جهت تامین ابزارها و نیروی انس

ــاحبه، بازدید میدانی و... انجام می ــنامه، مص ــش ــپس برپرس ــاس داده گیرد و س ها ر مورد طرح و پروژههای مورد نیاز داین اس
صوص ادامه و یا بازنگری طرح شوند و بشده و در مرحله بعد تحلیل و آنالیز میآوریجمع ست آمده در خ ا توجه به نتایج به د

 شود.گیری میتصمیم
 نظارت بر طرح توسعه معیشت پایدار سازو کار کنترل و -1-1-3

شارکتی برنامه شتتدوین طرح م سعه معی ضی با تأکید بر تو های پایدار در منطقه ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری ارا
اداری وضع موجود  وسیستان در چارچوب سازوکار پیشنهادی مدیریت بخش که دارای انطباق حداکثری به ساختار مدیریتی 

های عنوان دبیرخانه شورای توسعه پایدار معیشتازوکار، بخشداری بهسر این شده است. دارائه 1-3شکل صورت باشد بهمی
آوری و اخذ اطالعات و آمار پایش و ارزیابی طرح را بر های تعیین شــده، مســئولیت جمعپایدار جایگزین در ســطح محدوده

ربط، آن را به شورای های محلی ذیاز دستگاه دهای استانداردر قالب فرمت آوری اطالعات الزمعهده دارد. این نهاد با جمع
ستانپراجرایی فرمانداری زابل در هماهنگی با دفتر  –توسعه پایدار طرح متمرکز در معاونت عمرانی  سی جهت بررسی  وژه 

 .کندمنعکس می
رفته از پیشرفت های صورت گوایی ارزیابیبه بررسی محتها، ها و شاخصررسی پیرامون گزارشاین شورا نیز ضمن بحث و ب

 پردازد. ها میها و پروژهبرنامه
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  الزامات كارآمدی سازوكار ارزیابی و نظارت طرح -2-3

ستقرار و نهادینه سازوکار ارزیابی و نظارت در ا شارکتی برنامهطتدوین پروژه شدن  ربری پایدار و یکپارچه کاریزی مدیریت رح م
شت سعه معی ضی با تأکید بر تو ست برخی قیود و الزامات را بههای پایدار میارا شدن و کارآمدی این بای شتوانه اجرایی  عنوان پ

دار های پایها، چنین ســازوکاری خود تبدیل به مانعی در راه دســتیابی به توســعه پایدار معیشــتنهاد در نظر گرفت که بدون آن
شتخواه سعه منطقه مبتنی بر معی شد و جز افزایش پیچیدگی و ناهماهنگی در نظام مدیریت تو های جایگزین و پایدار نتیجه د 

بایســت در اســتقرار ســازوکار پیشــنهادی مدنظر قرار داد ترین قیود و الزاماتی که میدیگری در بر نخواهد داشــت. بنابراین مهم
 اند. شده صورت جدول زیر ارائهبه

نهادینه شدن در ساختار 

مدیریت منطقه )محلی، 

 شهرستانی و استانی(

 ر پیشنهادیربط از سازوکاحمایت و تعهد سیاسی مسئوالن و مقامات ذی 

  وابسته بودن به بخشداری و فرمانداری(جایگاه در ساختار رسمی مدیریت( 

 دهنده شبکه نخبگان و کارشناسان عالوه بر در برگرفتن برخی از نهادهای رسمی محلی، شکل

 نظران و فعاالن مردمی و اقتصادی استو صاحب

 ح( در درون استقرار واحد ارزیابی و پایش طرح )و یا تعیین کارشناس مسئول ارزیابی و پایش طر

ربط در چارچوب واحدهای سازمانی موجود و بدون ایجاد ها و ادارات ذیسازمانهرکدام از 

 واحدهای سازمانی جدید

های نهادی، وجود ظرفیت

سازمانی و فردی و 

 افزایافزاری و نرمسخت

 های آموزشی توانمندسازی افزایی و درواقع اجرای برنامههای آموزشی و ظرفیتاجرای برنامه

 ر ارتباط با طرح نهادهای مدیریتی د

 پایش  ت و نهادهای محلی در خصوص فرایندهای ارزیابی واآموزش افرادی مشخص در درون ادار

 ح های پیشنهادی طرها، و پروژهو همچنین آگاهی کامل آنان در خصوص رئوس راهبردها، برنامه

 دهند واجد می های ارزیابی و پایش را انجاماطمینان از این امر که فرد یا افرادی که فعالیت

 صالحیت انجام این کار ازنظر تحصیالت، آموزشی و یا تجربه مناسب هستند
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 افزاری و افزاری و نرمتجهیز واحدهای پیشنهادی نهاد پایش و ارزیابی به تجهیزات سخت

 بکارگیری نیروی انسانی

 پشتوانه آماری و اطالعاتی
  اطالعات طرح در منطقهایجاد و استقرار نظام جامع و یکپارچه آمار و 

  ایجاد پایگاه یکپارچه بانک اطالعات 

 هاشاخص پایش برای نهادی ارتباطات -3-3
هت اجرای کنشگران و نهادهای اصلی در نظام پایش طرح حاضر که با توجه به نوع مسئولیت خود نسبت به طرح، ج

 باشند:میبرنامه پایش با یکدیگر همکاری و هماهنگی خواهند داشت، به شرح زیر 

 کنشگران )نهادهای رسمی و غیررسمی( ردیف

 ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 1

 اداره شیالت 2

 اداره کل گمرکات 3

 ایکل راهداری و حمل و نقل جادهاداره 4

 بخش خصوصی 5

 وری انرژی برقبهرههای تجدیدپذیر و سازمان انرژی 6

 سازمان جهاد کشاورزی 7

 سازمان صنعت، معدن و تجارت 8

 ایسازمان فنی و حرفه 9

 سازمان میراث فرهنگی 10

 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 11

 اداره دامپزشکی 12

 اداره کل بهداشت و درمان 13

 اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 14

 استانداری 15

 ایآب منطقه 16

 آموزش و پرورش 17

 هابانک 18

 های دامیها و تشکلتعاونی 19

 های کشاورزیها و تشکلتعاونی 20

 پروژه سیستاندفتر  21

 دهیاری 22

 سازمان برنامه و بودجه 23

 های نفتیسازمان پخش فرآورده 24

 سازمان جهاد کشاورزی 25

 زیستمحیطسازمان حفاظت  26

 سازمان صنعت، معدن و تجارت 27

 ایسازمان فنی و حرفه 28
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 کنشگران )نهادهای رسمی و غیررسمی( ردیف

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 29

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 30

 نهادهای مردمسازمان 31

 های همکارسازمان 32

 ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 33

 ایشرکت آب منطقه 34

 شرکت توزیع نیروی برق 35

 صداوسیما 36

 صندوق کارآفرینی امید 37

 فرمانداری 38

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 39

 هامشاوران و دانشگاه 40

 ارزشیابی فرآیند توسعه پس از اجرای طرح  -4-3
های پیشنهادی با سه وژهپس از اجرای پرهای پایدار و جایگزین در منطقه سیستان ارزشیابی فرآیند توسعه معیشت 

 معیار انجام خواهد شد:

 ایتغییر ضریب توسعه یافتگی منطقه 

 هاسنجش تغییرات کیفی سطح زندگی در اثر اجرای پروژه 

 ایارزیابی تحرک سازمانی در توسعه معیشت جوامع محلی و توسعه منطقه 

منطقه سیستان در طرح حاضر پیشنهاد  های پایدار درتوسعه معیشتهای مرتبط با بدیهی است، با توجه به اینکه پروژه
ماعی و فرهنگی، ناشی های پیشنهادی و با در نظر گرفتن اینکه پی آمدهای اجتشده است، پس از تصویب طرح و اجرای پروژه

شیابی تحوالت فرهنگی و شود، ارز شکار می  شتی در یک بازه زمانی طوالنی آ صادی و معی سنجش  از تحوالت اقت همچنین 
ساکن در محدوده سطح زندگی در میان جامعه محلی  شنهادی، حداقل باید در های هاجرایی پروژهای کامل تغییرات کیفیت  پی

ای درحوزه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شــود، تا بر بســتر آن ارزشــیابی مقاطع پنج ســاله پایش کیفی تحوالت منطقه
 فرآیند توسعه و سنجش تحوالت نگرش جامعه محلی قابل انجام باشد.
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 گی و صنایع دستیکسب و کارهای خان دو محور درهای پیشنهادی پروژهبرآورد هزینه   :10شماره  پیوست

 

میلیون  200برآورد كل:  -تغالزایی مستقیمبا دو اش واحد 1تعداد پیشنهادی: )ی نیچوب تزئ عیصناایجاد کارگاه و آموزشگاه  -1

 شیوه: استعالم محلّی( -تومان

 تومان 50 یدستگاه خراط کی دیخر 

 تومان 50 یخراط ابزارآالت 

 تومان 45اره فلکه   دستگاه 

 تومان 35سه کاره  دستگاه 

 تومان 20کار  زیبر، عمود بر و م یفارس ل،یدر 

 

رآورد كل: ب -زایی مستقیماشتغال 30واحد با  2)تعداد پیشنهادی: ایجاد کارگاه و آموزشگاه قالیبافی، گلیم و تابلو فرش  -2

 های توجیهی(وه: مطالعات طرحشی -میلیون تومان 4000

 

 

 2000برآورد كل:  -زایی مستقیماشتغال 10واحد با  1پیشنهادی: )تعداد ایجاد کارگاه و آموزشگاه سرمه بافی و توربافی  -3

 شیوه: استعالم محلّی( -میلیون تومان

 

 

 

 

 بلو فرشاحداث کارگاه قالیبافی/احداث کارگاه تا/احداث کارگاه گلیم بافی عنوان فعالیت:-1

 لتابلو فرش در سا 90تخته فرش در سال/ 15 /تخته گلیم در سال 1000 ظرفیت :-2

 نفر 10 اشتغال طرح :-3

   میلیون ریال 29000 /میلیون ریال 13272 سرمایه ثابت طرح :-4

 میلیون ریال  9000/میلیون ریال  6116 گردش :سرمایه در -5

 میلیون ریال 38000 /میلیون ریال 19389 :سرمایه گذاری کل طرح -6

 مربع متر 250 /مربع متر 200 میزان زمین طرح :-7

 مترمربع 250 /مربع متر 200 میزان زمین بنا :-8



 

 «ستانیس یتماعاج - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد»پروژه بین المللی 
 

   69  

برآورد كل:  -زایی مستقیماشتغال 2واحد با  1)تعداد پیشنهادی: ایجاد کارگاه و آموزشگاه خیاطی دوخت مانتوی مدارس  -4

 های توجیهی(مطالعات طرح شیوه: -میلیون تومان 50

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیوه:  -میلیون تومان 500برآورد كل:  -زایی مستقیماشتغال 3واحد با  1)تعداد پیشنهادی: ایجاد کارگاه سفالگری  -5

 استعالم خبرگی(

 -میلیون تومان 1100برآورد كل:  -زایی مستقیماشتغال 6واحد با  2)تعداد پیشنهادی: احداث واحد عرقیجات و گالبگیری  -6

 شیوه: استعالم خبرگی(

 -میلیون تومان 2100برآورد كل:  -زایی مستقیماشتغال 6واحد با  2)تعداد پیشنهادی: احداث واحد ترشیجات و خیارشور  -7

 های توجیهی(شیوه: مطالعات طرح

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 احداث کارگاه خیاطی الیت:عنوان فع-1

 دست در سال 1500 ظرفیت :-2

 نفر 2  اشتغال طرح :-3

 میلیون ریال  350 سرمایه ثابت طرح :-4

 میلیون ریال 150 سرمایه در گردش :-5

 میلیون ریال  500 ل طرح :سرمایه گذاری ک-6

 متر مربع 25 میزان زمین بنا :-7

 کارگاه تولید ترشی و خیار شور فعالیت: عنوان-1

 تن در سال 120  ظرفیت :-2

 نفر 6 اشتغال طرح :-3

 میلیون ریال 6000 : سرمایه ثابت طرح-4

 میلیون ریال 9000 کل طرح : سرمایه گذاری-5

 کارگاه به صورت رهن میزان زمین طرح :-6

 متر 200 میزان زمین بنا :-7
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 -میلیون تومان 1200رآورد كل: ب -زایی مستقیماشتغال 8واحد با  2)تعداد پیشنهادی: آموزشگاه صنایع دستی بانوان  -8

 های توجیهی(مطالعات طرحشیوه: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

برآورد كل:  -زایی مستقیماشتغال 6واحد با  2)تعداد پیشنهادی: بندی کلوچه خرمایی سیستان احداث واحد تولید و بسته -9

 های توجیهی(شیوه: مطالعات طرح -میلیون تومان 900

 

 

 

 آموزشگاه خیاطی لیت:عنوان فعا-1

 هنرآموز 340 ظرفیت :-2

 نفر 4 اشتغال طرح :-3

 ریال میلیون 4400 سرمایه ثابت طرح :-4

 ریال میلیون 1600 سرمایه در گردش :-5

 میلیون ریال 6000 طرح : سرمایه گذاری کل-6

 متر مربع 100 میزان زمین طرح :-7

 متر مربع 100 میزان زمین بنا :-8

 تولید کیک و کلوچه واحد احداث لیت:عنوان فعا-1

 تن در سال 60 ظرفیت :-2

 نفر 3 اشتغال طرح :-3

 میلیون ریال 3000 سرمایه ثابت طرح :-4

 میلیون ریال 1000 طرح : سرمایه گذاری کل-5

 متر مربع 150 میزان زمین طرح :-6

 مترمربع 200 میزان زمین بنا :-7


