
 

 

  

ریاست جمهوری                                                                         

سازمان حفاظت محیط زیست                                                      

پروژه بین المللی »ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای  

های جایگزین جوامع محلی«ایت از معیشتتاالب و حماکوسیستم   

 
منابع   ۀکپارچی تیریمد  تی تقو" در پروژه  یبه منظور راهبر  یانسان یروین نیپرسنل؛ تام تیریمد   :مانیپعنوان  

 ی جوامع محل نِیگزیجا یهاشت یمع جاد یاز ا تیها و حماتاالب  ستمیاکوس  یایجهت اح یعیطب

 116382-30شماره مناقصه : 
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 ملل متحد   توسعه برنامه   اتحادیه اروپا و  با همکاری
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 مالی  -و ارزیابی فنی  (RFP) پیشنهاد  ارایهدرخواست برای 

 30-116382:  مناقصه شماره 

 

 موضوع فراخوان: 

 

    ستیزط ی سازمان حفاظت مح ی هاو تاالب  ییای در ستیز ط ی معاونت مح_  ستان یپروژه س ی مل یسفارش دهنده: مجر -

 1402ماه   یتا د  1401ماه  ی: د یدوره زمان -

 و بلوچستان  ستان یپروژه در زابل استان و س ی محل انجام پروژه: دفتر تهران و دفتر استان -

 مشخصات زیر: به صورت نقدی و با المللی اتحادیه اروپا، : اعتبارات بین محل تأمین اعتبار -

Project Number 116382 

Award Number 120072 

Duration (years/months) 5 years 

Start Date Feb-20 

End Date Jan-25 

 

 ( 16:00تا  8:00 ی )ساعت ادار 1401آذرماه    27  یوقت ادار انیپاتا مهلت ارسال پیشنهاد:  -

 1401آذرماه   21: یزمان اعالم فراخوان عموم -

جامع منابع   تیر یمد  ی ارتباط با دفتر پروژه »ارتقا  ی روزنامه اطالعات و برقرار  ق یاز طر مکانیزم اطالع رسانی در خصوص فراخوان:   -
 « یجوامع محل  نی گزیجا  ی هاشت یاز مع ت یتاالب و حما ستمیاکوس ی ایاح ی برا یعیطب

 1401 آذرماه  27  یادار وقتتا پایان آخرین زمان تحویل مدارک پیشنهاد:  -
  ست، یز  ط یمح  حفاظت  سازمان  امام،  ادگاری  و  الهفضل   خی ش  بزرگراه  حدفاصل (،  غرب  به)شرق    میحک  بزرگراهآدرس کارفرما: تهران،   -

 ستان یس پروژه  دفتر  همکف،  طبقه

 42781047-021: شماره تلفن جهت کسب اطالعات تکمیلی -
 bid.hamounproject@gmail.com ایمیل جهت مکاتبه: آدرس -

 شنبه( و در وقت اداری چهارتعطیل )شنبه تا  ساعات تماس: روزهای غیر -

 

  

  ستم ی اکوس  یایاح  جهت  یعیطب  منابع   ۀکپارچی  تیر یمد  تیتقو "تامین نیروی انسانی به منظور راهبری در پروژه    ل؛ پرسن  ت یری مد  مان یپ

 یمحل جوامع  نِیگزیجا  یهاشتیمع جاد یا از تی حما و هاتاالب 
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 ستان یبر پروژه س  یاجمال ینظر. 1
در ایران است که با حمایت مالی   1دفتر برنامه توسعه ملل متحدزیست و    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

از معیشت اقلیم درتاالب هامون و پشتیبانی  با  نم  های جایگزین سازگار  اجرا  بر آن است که از فرایند احیای    ستانیساید. پروژۀ  جوامع محلی 

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

ید. همچنین، این پروژه سعی دارد تا موانع مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی و های فرامرزی و کاهش تبعات تغییر اقلیم استفاده نماطریق همکاری

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

و در تعامل نزدیک با طیف    است  ریزی کردهبرنامه  2محور رد توسعۀ منطقهدر منطقه، برطرف نماید. این پروژه مداخالت خود را در چارچوب رویک

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

 اند: دهی شدههای پروژه حاضر در قالب سه بخش اصلی سازمان فعالیت

 ، ها و هماهنگیبخش اول: ارتقای ظرفیت  ▪

 ، وخاک شامل مدیریت و احیاء تاالب هامونپایدار منابع آب  بخش دوم: مدیریت  ▪

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

 

 تعاریف .2

ت "همان  :  "کارفرما" - ازمان حفاظت محیط زیـس ت دریایی و تاالبیمعاونت مح-ـس جامع منابع  تیریمد  ی»ارتقا  یالمللنیپروژه ب "در قالب "هاط زیـس

نماید اـست که بر حـسن انجام خدمات پیشنهاد دهنده نظارت می " «یجوامع محل نیگزیجا  یهاـشتیاز مع  تیتاالب و حما  ـستمیاکوـس یایاح  یبرا یعیطب

 کند.را پرداخت می مطالعههای مرتبط با و هزینه

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

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

اـست که  «یجوامع محل نیگزیجا  یهاـشتیاز مع  تیتاالب و حما  ـستمیاکوـس یایاح یبرا  یعیجامع منابع طب تیریمد  ی»ارتقا  یالمللنیپروژه ب: "هپروژ" -

 . است شده ینامگذار(« ستانی)پروژه س ستانیس یاجتماع - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریبه اختصار پروژه »مد

رکت "یمجر" - گاه  نیمهندـس: ـش کده / دانـش ه / پشوهـش ـس اور/ موـس ت که اجرا  مـش نل؛ تام تیریمد مانیپ یاـس ان یروین نیپرـس به منظور   یانـس

تمیاکوـس یایجهت اح یعیمنابع طب  ۀکپارچی تیریمد تیتقو"در پروژه  یراهبر تیمع جادیاز ا تیها و حماتاالب ـس  رای جوامع محل نِیگزیجا  یهاـش

 دارد.  به عهده

 .دفتر مرکزی تهران و زابل  : "طرحاجرای / محل " -

 
 
 
 

 
1 UNDP 
2 Area-Based Development Approach  
3 Climate-smart agriculture 
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 . اهداف کلی پروژه :  3
بخشی دولتی و غیر دولتی، های آبی از طریق اجرای اقداماتی شامل مشارکت در اجرای فرایندهای بینپشتیبانی از حفاظت اکوسیستمهدف کلی پروژه کمک و 

های اجرایی، معرفی و اجرای رویکردهای نوین مشارکت و حفاظت که شامل موارد  های بخشهای آبریز، گسترش ظرفیت مدیریت آب و خاک در سطح حوضه 

 شود:ها نمی ا محدود به آن زیر است ام

 پروژه   یهامؤلفه

 

  و   هات یظرف:    1  ۀمؤلف
 شتر یب یهایهماهنگ

 

 شده  اجرا طرح و هاتیظرفتوسعه   از یابیارز •

 هابخش  نیب  یاز هماهنگ  تیتاالب. حما  یایو اح   تیریمد  یبرا  یچندبخش  کارگروه •

 یوگو فرامرزو گفت  یهماهنگ •

  و   آب  داریپا  تیریمد:    2  ۀمؤلف
 خاک 

 

   میاقل رییبا تغ یاقدام سازگار برنامه •

  آب اسیو خردمق محورجامعه تیریمد  •

 ی خشکسال/گردوغبار یهاتوفان جهت کاهش اثرات  ییاجرا اقدامات یابزارها •

 با  سازگار  یکشاورز:  3  ۀمؤلف
 ن یگزیجا یها شتیو مع میاقل

 

 یهابنگاه کپارچهی  تیحما.  نیگزیجا  شتیمع یبرامبتکرانه    یراهکارها  رشد  مرکز •
 بهتر دیتول  و بازار  دانش، ه،یسرما به   یدسترس جمله از  متوسط و کوچک

 می اقلبا  سازگار یکشاورز ینوآور چالش •

 زنان  و جامعه یتوانمندساز •

  یمحل یاقتصاد ۀ توسع یمشارکت ۀبرنام نیتدو •

 

   باالدستی .   اسناد 4
   :بررسی اسناد پروژه شامل -1

• Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to 

alternative livelihoods development of local communities 

  تحت  اروپا  اتحادیه  با  پیمان  عمومی  شرایط  و  UNDPوEU  رایج  های¬چارچوب  با  مطابق  هاگزارش   تدوین  و  تهیه  به  مربوط  فنی  موازین  رعایت-3

 MIDEAST/2019/411-077 موافقتنامه

 و تایید مجری ملی پروژه؛  6استان سیستان و بلوچستان مطابق پیوست سازی ساختار اجرایی پروژه در دفتر مرکزی و پیاده-4

 ؛  5، مطابق پیوست 2023پشتیبانی فنی از اجرای برنامه کاری سال -5

اجرایی شدن برنامه ساختار و تیم کاری پروژه:     -6 اجرایی طرح در دفتر مرکزی و مطابق سند پروژه،  نیازمند استقرار ساختار  های کاری ساالنه 

در ( 7)پیوست به تفصیل بیان شده، شرح خدمات افراد حاضر  5که در پیوست رو ضروری است مطابق این ساختار باشد. از اینهای نامبرده میاستان 

 مجری ملی طرح صورت گیرد.   باشد. تعیین نیروها و بکارگیری آنها باید با تاییدمشخص بوده و جزء الینفک اجرایی ساختار می پروژه
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 شرح خدمات مورد انتظار  . 5
باشد. الزم به ذکر است پرداخت کلیه این شرح خدمات جهت دعوت به همکاری به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما )از قبیل کارمند پروژه( می  ✓

د به پرداخت بیمه  متعه   یمجموعه متقاضگردد؛ شرکت مجری/  ، تعیین و پرداخت میی اصلیکارمند توسط پروژه سیستان به عنوان کارفرماحقوق و مزایای  
 خواهد بود.  )در صورت لزوم و مطابق مکاتبه رسمی کارفرما ( و مالیات برابر قوانین جاری کشور و همچنین پرداخت بیمه تکمیلی برای پرسنل 

 افزایش حقوق ساالنه براساس بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لحاظ خواهد شد.  ✓
مزایا، حق شیفت، سنوات خدمت، بازخرید، عائله مندی، مسکن و خواروبار، عیدی و پاداش پایان سال و ... کارکنان این  کلیه هزینه ها از قبیل: حقوق و    ✓

 قرارداد به عهده شرکت بوده و مجری ملی هیچ مسئولیتی ندارد. 
ریال    2.0500.000ه صورت ماهانه هر نفر  متقاضی موظف به پرداخت هزینه های بیمه تکمیلی براساس نفرات اصلی در پروژه بمجموعه  شرکت مجری/    ✓

یابد؛    در وجه شرکت بیمه رازی می باشد. در صورتی که سازمان در سال آینده این خدمات را از شرکت دیگری دریافت نماید و حق بیمه سرانه افزایش 
 فیت های قانونی قابل افزایش خواهد بود.   مطابق با رویه جدید این اقدام انجام و حق بیمه افزایش یافته در قالب قرارداد فی مابین و ظر

ا  مسئولیت مدنی؛ بیمه عمر و حواث کارکنان به تعداد نفرات اصلی بر عهده شرکت مجری/ متقاضی می باشد. در حال حاضر کارکنان این مجموعه تبیمه    ✓
 غل در پروژه این اقدام صورت گیرد. از پوشش بیمه ای برخوردار هستند، اما در موعد مقرر باید به تعداد افراد شا 1401دی ماه 

در روز پانزدهم هر ماه نسبت به تهیه و تقدیم صورت حساب به کارفرما اقدام نموده و پس از دریافت وجه     یمجموعه متقاض/  مجری  رود شرکتانتظار می  ✓
 های تامین اجتماعی و دارایی را پرداخت و یک نسخه از لیست بیمه و مالیات پرداخت شده را به کارفرما تحویل نماید. صورت حساب وجوه مربوط به سازمان 

باشد، در صورت افزایش ویا کاهش پرسنل، موضوع به شرکت اعالم و شرکت مجری /  ( می12نفر )  دوازدهتعداد پرسنل پیش بینی شده در زمان حال   ✓
 نماید. میلیست و تعداد اعالم شده توسط کارفرما اقدام به پرداخت بیمه و مالیات  متقاضی بر اساسمجموعه 

های تایید شده کارفرما بوده و در صورت مازاد بودن  ها، لیست ارسال شده توسط کارفرما خواهد بود. تسویه قرارداد مطابق با لیستمالک عمل و پرداخت  ✓
 یست بوده و طرف قرارداد هیچ ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.  مبلغ قرارداد، مالک همان مبالغ مندرج در ل

شرایط عمومی پیمان به مبلغ کل   %25در صورت افزایش پرسنل یا تغییرات مبالغ حقوق پرسنل که باعث افزایش مبلغ تعهدات قرارداد شود، مبلغ تا سقف  ✓
همراه متمم آن، نیز، باالتر رفت، قرارداد خاتمه یافته   بلغ افزوده شده از مبلغ قرارداد به قرارداد از طریق متمم اضافه خواهد شد؛ در صورتی که به هر دلیلی م

 گردد.د به پرداخت بیمه و مالیات بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود و تعهد مبلغ مازاد از ایشان سلب میه متقاضی صرفا متعمجموعه و شرکت مجری / 
، همکار شرکت مجری با هماهنگی کارفرماتوسط    تی. پس از صدور حکم مامورگرددی اعزام م  تیهمکار به مامور  دینما  جابیکار ا  ط یکه شرا  یدر صورت ✓

 یی و دستورالعمل اجرا (UNDPو مقررات برنامه عمران ملل متحد )  نیو حق الزحمه آن مطابق با قوان  تیمامور  هاینهیمکلف به انجام ماموریت بوده و هز

 همکار پرداخت خواهد گردید.در وجه  NIM یمل یراهنما
 خرید بلیط پس از تصویب برنامه ماموریت در مناطق عملیاتی پروژه طبق روال معمول؛ توسط دفتر پروژه صورت خواهد گرفت.    ✓
  

 و مبلغ پیشنهادی  هزینه. 6

شود و حتی قرارداد نیز بین پرسنل و شرکت / مجموعه متقاضی  پرداخت می  متقاضی  مجموعه  /نظر به اینکه مبلغ حقوق و دستمزد بطور کامل توسط شرکت  
اریز بیمه و مالیات مابین )کارفرما و شرکت( جهت ومتقاضی موظف به اخذ کد کارگاه و ردیف پیمان بر مبنای قرارداد فی  مجموعه /    گردد، لذا شرکتمنعقد می

های  صرفا کسورات مترتب از انعقاد قرارداد و هزینهمطابق قوانین رایج کشور می باشد. بنابراین در مبلغ پیشنهادی، این موضوع را در نظر گرفته و  
 را اعالم نماید. قالب درصد مورد نظرشرکت در 

و تعداد پرسنل می باشد. بدیهی  1401های بیمه و مالیات براساس قوانین سال براساس دستورالعملتبصره: محاسبه حقوق و دستمزد و کسورات مترتب قانونی 
با هماهنگی نماینده کارفرما تدقیق و نهایی خواهد شد. نظرات نهایی نماینده کارفرما در این رابطه الزم   1402های جدید در سال است بعد از اعالم دستورالعمل

 االجرا می باشد.  
اییدیه ها و مبالغ با نظر کارفرما در لیست بیمه گنجانده خواهد شد. از آنجا که سطوح حقوق دستمزد مطابق با قوانین جاری کشور می باشد؛ اخذ تتبصره: سمت

 است.  متقاضی مجموعه/  های بیمه و مالیات و دفاعیات الزم بر عهده شرکتلیست
موظف است همکاری الزم در خصوص معرفی همکاران    متقاضی  مجموعه /    قوانین کار و تامین اجتماعی شرکت   تبصره: در هنگام خاتمه همکاری پرسنل، مطابق 

 پروژه به مبادی ذیمدخل جهت اخذ خسارات احتمالی یا بیمه بیکاری... را همانند کارفرمای اصلی اعمال و اجرا نماید. 
 است.   متقاضی مجموعه/  ر مراجع ذیصالح حسب مورد بر عهده شرکتتبصره : صدور فیش حقوقی و نامه های معرفی به بانک ها و سای

  



 

 « ستانی س یاجتماع - یو توسعه اقتصاد  یعی منابع طب کپارچهی تیریمدپروژه بین المللی »
 

7 
 

 

 یشرکت / مجموعه متقاض مشخصات مورد نظر برای . 7 
 باید دارای شخصیت حقوقی بوده و مشخصات زیر را دارا باشد:  متقاضی مجموعه/  شرکت

 لزوم تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران؛  -

 سابقۀ کار معتبر در زمینۀ پیمان مدیریت؛سال  10شخصیت حقوقی دارای دست کم  -

 رزومه مرتبط با موضوع و همکاری مشابه با موسسات و آژانس های بین المللی؛  -

 حسن سابقه و واجد صالحیت؛  -

 توان مالی و تشکیالتی متناسب؛  -

 مالحظات مالی و حقوقی. 8

که تمایل به همکاری دارند می بایست، قیمت پیشنهادی و مدارک موردنیاز )روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه متقاضیانی    /شرکت ها / موسسات
طبق فرایند استعالم در دو پاکت   پرینت حساب حداقل با گردش مالی حداقل سه ماهه ممهور به مهر و تایید بانک  افزوده، سوابق کاری وارزش شرکت، گواهی  

به دفتر مرکزی پروژه سیستان به آدرس بزرگراه حکیم )شرق به غرب(، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و    10/1401/ 27و ب( حداکثر تا تاریخ  مجزا )الف  
 ( تحویل نمایند.02188233266تلفن:  -زیست، طبقه همکف یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط  

 

 نحوه ارسال مدارک . 9

 : حاوی مدارک حقوقی و روزمه مرتبط فپاکت ال

 روی سربرگ یا شرکت / مجموعه و به صورت مهر و موم شده باشد.  های مدیریت  اعالم درصد هزینهحاوی پیشنهاد مالی،   :پاکت ب

پشتیبانی اعالمی های مدیریت و  مالک ارزیابی مالی و انتخاب شرکت / مجموعه برتر پایین ترین درصد هزینه  توجه توجه : 

    از سوی متقاضیان است.

  

؛ بیمه تکمیلی به ازای داوزده نفر و    1401  مالیات بر پایه قانون سال  ،  (%23( ، بیمه سهم کارفرما )%7، بیمه )سالیانه  قابل توجه : برآورد حقوق

 ریال است. 63.000.0000.000 به میزان بیمه مسئولیت مدنی و حوادث  

 گردد.  مهر و امضاءالزم به ذکر است ضروری است تمام صفحات اسناد ارسالی در پاکت های الف و ب  •

 پروژه سیستان تحویل گردد. پاکت ها مجزا و در درون یک پاکت قرارداد شود و حتما به دفتر  •

o  .برنده مناقصه موظف به پرداخت هزینه آگهی/های رسمی بر اساس فاکتور اعالمی می باشد 

o   جهت  %5مبلغ کل قرارداد ضمانت نامه بانکی به همراه سفته،   % 10منتخب مناقصه قبل یا هم زمان با انعقاد قرارداد می بایست به میزان

 به کارفرما تحویل نماید. حسن انجام کار%5ضمانت اجرایی و 

o  الزم است که سندPRF  مهر و امضا شده و در پاکت الف گذاشته و تحویل گردند. ها پرینت(برگه)کلیه این ، 

 جدول زمان بندی: . 10

در صورت نیاز به آگهی مجدد، تاریخ های   سررسید تاریخ / زمان اجرا  اقدام 

 جدید بر اساس آن 

وب   -روزنامه اطالعات ) متقضیآگهی رسمی و فراخوان به نحو 

 ( رسانه های مجازی و... -؛سایت پروژه
 1401 آذرماه 28  1401آذر ماه  20

  1401دی ماه  5تا   1401آذرماه  27تا  مهلت اخذ مدارک و قیمت پیشنهادی 

   1401دی ماه   7تا  1401 آذرماه 28 بررسی و تشکیل جلسه کمیته مناقصه

  1401دی ماه  10 1401 آذرماه 29 مناقصهاعالم نتیجه و برنده 

  1401دی ماه  11 1401 آذرماه 30 انعقاد قرارداد و امور مربوطه 



 

 « ستانی س یاجتماع - یو توسعه اقتصاد  یعی منابع طب کپارچهی تیریمدپروژه بین المللی »
 

8 
 

 

   سایر موارد ضروری و قابل توجه :    .11
 پیشنهادات مشروط به دارا بودن شرایط زیر قابل بررسی است: . خواهد شدنون برگزاری مناقصات بررسی شده براساس قا ارایهیشنهادهای  پ

دوم   ،شـده کامل اسـت  ارایهکه اوال مجموعه  شـود  دریافتی را بررسـی خواهد نمود تا مطمئن پیشـنهادهای    ،ارفرماک  پیشننهادها: کامل بودن -1

ته ـشده  )در ـصورت وجود( نامهجزئیات اطالعات و ـضمانت ایر مدارک خواـس ته ـشده امـضاء و ه  مدارک بـسوم   ،اندـشده  ارایهو ـس نحو ـصحیح و خواـس

ناقص که مطابق با پیـشنهادهای  . بدیهی اـست به ـشده باـشند  ارایهارـسالی مطابق چارچوب خواـسته ـشده  پیـشنهادهای  اـسناد و  چهارم اند و تائید ـشده

 اشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. نشده ب ارایهضوابط این اسناد مناقصه تنظیم و 

رایط فنی خدمات موردکلیات  حدوده و  م  : کامل بودن محدوده خدمات-2 ه   ـش ناد مناقـص ده   ارایهنیاز پروژه در اـس نهادهای ـش ت. از میان پیـش اـس

ی قرار خواهند گرفت که   الی تنها مواردی مورد بررـس نهاد دهنده"ارـس رح خدمات   "پیـش ئولیت انجام تمامی موارد ـش ده را مـس ته ـش با جزئیات خواـس

 بپذیرند.

 .دارا باشندی مورد بررسی قرارخواهد گرفت که شرایط زیر را نیز هایشرکتپیشنهادهای  تنها  نیاز:  شرایط مورد-3

 قرارداد از نوع و محل کار مورد    طرح  هیاراو    قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادی  دیباپیشنهاد دهندگان  بررسی اسناد و مدارک مناقصه:    -1-3

آگاهی کامل حاصل   ، کلیه عواملی که ممکن است به نحوی در محاسبه مبلغ پیشنهادی مؤثر باشد  یو نسبت به بررس  عمل آورند  هتحقیق ب

. چنانچه هنگام  شوندنموده و قبل از تسلیم پیشنهاد، اسناد و مدارک مناقصه را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع  

ب پیشنهاد دهنده نکات مبهم و یا ناقصی وجود داشته باشد که نیاز به شرح و توضیح بیشتری باشد  نظر  ه  مطالعه اسناد و مدارک مناقصه، 

استفسار نماید و چنانچه در نتیجه    bid.hamounproject@gamil.com  لیمی آدرس ا  قیاز طر  کتباً  پیشنهاد دهنده باید در آن مورد از کارفرما

مراتب کتباً به اطالع استفسار کننده و همچنین    ، دست آید که در اسناد و مدارک مناقصه منعکس نباشد  ه این استفسار اطالعات و توضیحاتی ب

سایر پیشنهاد دهندگان خواهد رسید. هر نوع توضیح یا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مناقصه از طریق رسمی انجام و طی نامه  

این ضمائم جزء مدارک مناقصه    .شودی م  یرساناطالع  ینترنتیدرگاه ا  اینمابر و    قیاز طر  ای  وشود  یمبه نشانی دعوت شدگان ارسال و یا تسلیم  

 . شدمنظور خواهد 

علت عدم آشنایی به نوع و هایی 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 محل اجرای کارها، امکانات و غیره و عدم پیش

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

 صه ارسال خواهد شد. شدگان در مناقدارد و اگر چنین موردی پیش آید اصالحات فوق طی یک اصالحیه جهت کلیه دعوتمی

تواند  ها باشد، در این صورت کارفرما میز آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتا -

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

 داشته باشند.  وجودنظر در پیشنهاد 

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

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

و مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از سوی    نخواهد بود  قابل قبولاز طرف پیشنهاد دهنده  

 . پیشنهاد دهنده در این خصوص فاقد اعتبار است

صورت کتبی و  ه  هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد، مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها باصــالحیه:    -3-2

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

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

 باشد.   را داشته

ابالغ "ای که به نشانی مذکور ارسال شود . هر مکاتبهشودمی اعالم   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   "شده

mailto:bid.hamounproject@gamil.com


 

 « ستانی س یاجتماع - یو توسعه اقتصاد  یعی منابع طب کپارچهی تیریمدپروژه بین المللی »
 

9 
 

 

ای در  در مناقصه، جلسه آنانگویی به سواالت منظور پاسخکنندگان بهدر صورت نیاز و به تقاضای شرکت: جلسه قبل از تسلیم پیشنهاد -5

 .  خواهد شدتشکیل  دفتر کارفرما

شود محسوب میاین مناقصه محرمانه بوده و جزء دارایی کارفرما  یارسالی به کارفرما  کلیه مفاد و مدارک : محرمانه بودن اسناد مناقصه-6

 و نباید به اشخاص ثالث بدون کسب رضایت قبلی کارفرما داده شود.

ها اعم از بیمه، مالیات،  است و تمام هزینه  قانون کار و تأمین اجتماعی  تابع   مقررات مربوط به کارکنان و کارگران  قانون کار، بیمه و مالیات: -7

جاری کشور   مصوباتقوانین و  آخرین    های تخصصی شامل بیمه مسئولیت مهندسی، بیمه حوادث و سایر مطابق بیمه  ،ارزش افزوده  بر  اتیمال

قیمت اعالم شده نهایی تلقی شده و هیچ عذر و  باشد.  مالک عمل خواهد بود و این مقادیر باید در سر جمع پیشنهاد مالی لحاظ شده

   بهانه ای از این بابت مورد پذیرش نیست.

الزامات و معیارهای بسته بندی و تحویل پاکت های الف و ب رعایت نشده باشد/ خارج از موعد مقرر    که در آن    یشنهاداتیپ:  1توجه مهم  

 متی ق  شنهادیپ  برگهیا  بوده /    ناقصیا دارای مدارک    /باشد  شده  ن ییتع  شرطدر پیشنهاد قیمت  باشد/    هشد  پروژه سیستان  تحویل دبیرخانه

 اغماض مردود خواهد شد.   بدون،  باشد امضا و مهر دقفا (1)پیوست شماره 

عمل کند که تا پایان مهلت تعیین شده، پاکت های    دیبا  ی ا: پیشنهاداتی که به پست تحویل داده می شوند، پبشنهاد دهنده به گونه2توجه مهم  

    فنی و مالی تحویل دبیرخانه پروژه سیستان شود. 

تر مورد  برای بررسی دقیق  ،انددریافت شدهنیاز پروژه در مدت زمان ذکر شده   که برای انجام خدمات موردپیشنهادهایی تنها  :مدت مناقصه-9

  مطالعه قرارخواهند گرفت.

پیـشنهاد دهندگانی که مـستندات تنها  ،مجرینفرات اعالم ـشده توـسط  فهرـستو  پروژه اـساس نمودار ـسازمانیبر تامین نیروی انسنانی:  -10

 د.گیرهای مناسب جهت اجرای پروژه هستند، مورد بررسی قرار میها وکیفیتتائید نمایند قادر به تامین نیروی انسانی با تخصص

در این ارزیابی گیرند.  قرار میمورد ارزیابی فنی و تخصـصـی  دهندگان  پیشـنهاد  ،پس از کنترل موارد فوق  تخصنصنی: ارزیابی فنی و -11 

ند و با مدارک و اطالعاتی   ی مورد تائید قرارهایـشرکت ته باـش تی از موـضوع و ابعاد پروژه داـش خواهند گرفت که به تـشخیص کارفرما درک درـس

 به اثبات برسانند. ،نیاز پروژه مورد را از لحاط فنی، سازمانی و مالی و تامین نیروی انسانیِدهند توانمندی خود می ارایهکه 

ای حـضوری نـسبت به  جلـسه در در ـصورت نیاز و بر اـساس درخواـست کتبی کارفرما، پیـشنهاد دهندگان باید  : جلسنه دفاع از پیشننهادها-14

 نمایند.دفاع از جزئیات طرح پیشنهادی خود اقدام 

  قوانین و مقررات: -15

بیش از  ارایهدارد. هر پیـشنهاد دهنده که در   را عه اـسناد( تکمیل ـشده در مناقـصهیک نـسخه )مجمو  ارایهدهنده تنها حق   هر پیـشنهاد  -15-1

 .شودمییک پیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف 

توسـط پیشـنهاد دهنده صـرفاً در محدوده زمانی در نظر گرفته شـده برای مناقصـه   یجایگزینی پیشـنهاد جدید به جای پیشـنهاد قبل  -15-2

 .شودمی باطلصورت پیشنهاد قبلی  . بدیهی است در ایناستپذیر امکان

نهاد دهنده کلیه هزینه  -15-3 ه انجام میهایی را که برای آمادهپیـش ناد مناقـص ازی و تنظیم اـس د.ـس اً متحمل خواهد ـش کارفرما در   دهد ـشخـص

شـود  میهایی که در اثر انجام فرآیند تکمیل اسـناد مناقصـه و برای پیشـنهاد دهنده ایجاد  هیچ شـرایطی مسـئول و یا متعهد به تامین هزینه

 یست. )مستقل از اینکه پیشنهاد دهنده برنده مناقصه باشد یا خیر( ن

یه    -15-4 نهاد دهنده توـص ود  میبه پیـش رح کار  که با انجام مطالعات کامل در زمینه ـش رایط خاص محیطی حاکم ـش و محدوده خدمات آن، ـش

این مناقصــه الزم  کلیه اطالعاتی را که برای تهیه پیشــنهاد و شــرکت در  طرح،های و قوانین و مقررات و ویشگیشــرح کار بر انجام خدمات 

 است با هزینه و مسئولیت خود فراهم نماید.

 باید به زبان فارسی باشد.شود می ارایهاسناد مناقصه و همچنین سایر مدارک و مکاتباتی که از طرف پیشنهاد دهندگان  : هادپیشنزبان -16

 

 

 



 

 « ستانی س یاجتماع - یو توسعه اقتصاد  یعی منابع طب کپارچهی تیریمدپروژه بین المللی »
 

10 
 

 

  : اسناد مناقصه ارایهنحوه -17

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

د. نمندرج در اسناد مناقصه محاسبه، تکمیل و تسلیم نمای)برگ پیشنهاد قیمت( برای کل کارهای    مجموعهاین    1  شماره پیوست  را طبقخود  

مبلغی که به  و در صورت اختالف،  شودارسال به عدد و حروف  به صورت تایپ شدهبایست ضمناً مبلغ کل پیشنهادی شرکت در مناقصه می

که پیشنهاد فاقند مبلنغ کل به حروف باشد کالً مردود    حروف نوشته شده باشد مالک عمل قرار خواهند گرفت و در صورتی

 .شودمی اعالم 

که ممکن است  )  هااصالحیه  ،ار دریافت نموده است بر طبق شرایط مناقصهزگای را که از مناقصهپیشنهاد دهنده باید اسناد و مدارک مناقصه

، مهر و امضاء نموده و همراه  ، تنظیمها و مقررات، تکمیلسایر دستورالعمل  ( ودشوکنندگان ارسال  ین مناقصه صادر و برای کلیه شرکتدر ح

و پس از درج موضوع مناقصه، نام و    (هر دو پاکت مهر و موم شوند) دادهقرار    و »ب«   های »الف«سایر مدارک درخواستی حسب مورد در پاکت

  در صورت  ت کلی را به  و پاک  سوم قرارداده  پاکتهر دو پاکت را در  های مذکور،  نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد بر روی پاکت

  بایست و پاکت کلی می»الف« و »ب«  پاکت های  روی    دهد و رسید دریافت نماید.  ارایه کارفرما    مقرر به در مهلت  بسته و الک و مهر شده  

 محتویات پاکت »الف« و »ب« به شرح زیر است:  الصاق شود.    (3-4و  2-4، 1-4) به ترتیب شماره  فرم پیوست

   : الف« محتویالف( پاکت »

و پرینت حساب  شناسنامه اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسین و سهامدارانرسمی، صورت جلسه آخرین مجمع عمومی، تصویر  ( روزنامه1

 بانکی  

   ؛فنیمعیار  3شواهد  معیارهای ارزیابی کیفی و ( تمام مستندات نشان دهنده2

بر روی دیسک   AcrobatReaderافزار  قابل رویت در نرم  pdfبه صورت نسخه    پیشنهاد فنیترونیکی شرح تفصیلی  فایل الک  ارایه  (3

 (. CDفشرده )

 : محتویب( پاکت »ب«  

های آن باید روی سربرگ شرکت  شود عین نامه پیشنهاد نرخ و پیوست. تصریح می 1  هایپیوستمطابق    ،تکمیل شده پیشنهاد نرخبرگ  (  1

 پیشنهاد دهنده تایپ شده، تکمیل و مهر و امضاء شود.  

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

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

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

داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و  «  قرار  بجز پاکت »ه  ها بدهد و به پیشنهاد مالی که خارج از شرایط مقرر در این بند در سایر پاکت

 باشد. « میبگزار فقط پاکت » مالک عمل مناقصه

 تذکر مهم: 

  همراه   به  یشنهادیپ  متیق   وجود  صورت  در.  نشود  داده  قرار  یشنهادیپ  متیق  ،  فشرده  لوح  در  که  دیباش  داشته  توجه  (1

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

 ( هر شرطی که در برگه پیشنهاد قیمت و یا اسناد فنی درج گردیده باشد مورد توجه قرار نخواهد گرفت. 2

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

های اسناد و مدارکی را بخواهد که در این دستورالعمل نوشته نشده است، ضمن اعالم آنها، محل قراردادن آنها را نیز در پاکت( چنانچه کارفرما  4

 »الف« و یا »ب« تعیین خواهد نمود.

ینه تجارب، سوابق یاد ( پیشنهاد دهندگان باید این آمادگی را داشته باشند تا در صورت درخواست کارفرما نسبت به اثبات ادعاهای خود در زم5

 شده اقدام نمایند.  ارایهشده و مستندات 



 

 « ستانی س یاجتماع - یو توسعه اقتصاد  یعی منابع طب کپارچهی تیریمدپروژه بین المللی »
 

11 
 

 

صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل این دستورات پیشنهاد واصله    هیچگونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه داده شود. در غیر این

در    توضیح و یا استداللی باشد چنین پیشنهادی را مردود اعالم کند. مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع  

موظف به بررسی دقیق بوده   دهنده پیشنهاد  ، ار صورت گرفته باشدزگهای کاری اشتباهی از طرف دستگاه مناقصهصورتی که در بعضی از ردیف

 ی برای جبران صورت نخواهد گرفت. یو در صورت عدم استعالم هیچ ادعا

 ، حذف و یا قراردادن شروطی در آن  تمام اسناد مناقصه را بدون تغییرپیشنهاد دهنده باید  : مهر و امضاء اسناد و مدارک مناقصه -2-17
  27تا پایان وقت اداری  )  دستورالعمل  م شدهاعالهرگونه پیشنهادی که برای شرکت در مناقصه بعد از تاریخ    : تاخیر در ارسال پیشنهاد-18

 دادهباز شدن عودت  بدون  پیشنهادها  های  مورد بررسی قرار نگرفته و پاکت  شوددریافت    ،های رسمی بعدی کارفرماو یا نامه(    1401آذرماه  

 خواهند شد. 

دهد، از   ارایهچنانچه شرکت کننده در مناقصه عمداً اطالعات نادرستی جهت کسب مزیت اضافی در پیشنهاد خود    : اطالعات نادرست-19

 د. شودر حال بررسی حذف می هایشرکتمجموعه 

پیشنهاد-20 کارفرم  : دهندگانتبانی  پیشنهادچنانچه  بین  تبانی  به  مردا  را  پیشنهادها  نماید  حاصل  وقوف  و  دهندگان  داده  تشخیص  ود 

ف خواهد ذهای خود حذیصالح برای دعوت به مناقصه پروژه  هایشرکتلیست  دهندگان را برای مدتی که ممکن است دائمی باشد از  پیشنهاد

 نمود.

 های پیشنهاد: گشایش پاکت-21

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

کمترین   ارزیابی مالی پیشنهادها بر اساسو    خواهد شد  گشودهواجد صالحیت تشخیص داده شوند؛  که  هایی  شرکت  «ب»پاکت    ادامهدر    -ب

 . آیدعمل می ه بدرصد باالسری 

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

 فرستاده شده باشد. 

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

 نماید.  ارایه« الفمدارک مثبته همراه با پیشنهاد خود در پاکت » ارایهبا 

تواند زمینه ادعا برای پیشنهاد  معتبر بوده و در این فاصله ایجاد هر نوع عاملی نمی  روز  60به مدت    هاتاریخ تسلیم پیشنهادیشنهادی از  مبلغ پ  -ج

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

طور رسمی توسط کارفرما و به وسیله فاکس و یا نامه و به  ه  عنوان برنده مناقصه ببر پذیرفته شدن به خ  : اعالم رسمی برنده مناقصه-22

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

 : امضای قرارداد-23

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

 موضوع پیمان را شروع کند.

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

منظور عقد قرارداد با حایز شرایط  حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه در زمان مقرر توسط برنده مناقصه، به  از  بدیهی است کارفرما پس  

 بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد. 

 ملل  توسعه  برنامه  توسط  هاخواهد شد. پرداخت  هیقرارداد متعاقبا در قراداد ارا  یکیزیف  شرفتیحوه پرداخت متناسب با پن  نحوه پرداخت : -24

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

 .ستیمورد قبول ن شنهادیارز و نرخ تورم بعد از ارائه پ متیق رییدر خصوص تغ یی گونه ادعا چیه :  قیمتتغییر -25

   را به طور کلی و یا جزئی به غیر ندارد. قراردادبرنده مناقصه در هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع  : حق واگذاری-26

حضوری    گونه مسئولیتی در قبال گم شدن، تاخیر و یا عدم دریافت اسناد مناقصه ندارد. پیشنهادها باید با مراجعه  کارفرما هیچ  : سایر موارد-27

 شود. د ترتیب اثر داده نمیشوفاکس ارسال میگردیده و به پیشنهادهایی که از طریق  ارایهنماینده رسمی داوطلبین به کارفرما 
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 قرارداده شود.(  " ب" برگ پیشنهاد قیمنت )حتما در پاکت  (1پیوست 
 

 یجوامع محل  نیگزی جا یهاشت یاز مع  تیتاالب و حما ستم یاکوس یا یاح  یبرا  یع یجامع منابع طب تیریمد ی ارتقاپروژه  محترم   تیریمد

 
و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه،   RFPاین شرکت پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهـد اجراء و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات  

جمیع شرایط و عوامل  طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه و با اطالع کامل از  ه  تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و ب
 موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه حاضر است:

ـ لک  -1 الذکر طبق شرایط و مشخصات مندرج در آنها با بهترین وجه و به طوری که از هر حیث مورد موافقت کارفرما واقع ت مشروح در مدارک فوقایه عملی
......................................( ریال ..........................  ریال و به حروف )................................................................................. را در ازاء مبلغ به عدد ......................... شود

  چسب   از  استفاده  با(  حروف)عدد و    یشنهاد یپ  متیق(  1)های ضمیمه این فرم انجام دهد.که بر اساس فهرست مقادیر کار و جدول تفکیک نرخ

 .شود چسبانده  یاشهیش

پس از اعمال ضرایب شرکت و هزینه های مدیریت و پشتیبانی   ،توجه شود که پیشنهاد دهنده می بایست عدد کلی حجم قرارداد

 ریال است.   63.000.000.000؛  7عدد درج شده در صفحه در قسمت باال درج نماید. را 
 نماید:عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهـّد میه  و ب چنانچه پیشنهاد این شرکت مورد قبول قرار گیرد -2

 قراردادرسمی به امضاء نرسیده است پیشنهاد حاضر و اعالم قبولی آن در حکم    قرادادکه  کار نماید. مادامی الف( بالفاصله پس از اعالم کتبی کارفرما شروع به
 . شودتلقی می

ی  هاای طبق نمونه منضم از یکی از بانکروز کاری از تاریخ ابالغ قبولی کارفرما، ضمانت نامه  7منظور تضمین حسن انجام تعهـدات حداکثر ظرف مدت  به  ب(
 ید.تسلیم نما کارفرمااخذ و به  معتبر

 2، دفاتر و امکانات الزم کار را مستقر ساخته و شروع به کار نماید و کلیه کارهای موضوع قرارداد را در مدت مندرج در ماده  قرارداد( ظرف مدت مقرر در  ج
عنوان  کار را محاسبه نموده و بهقرارداد باتمام برساند. چنانچه تا آن تاریخ کارهای موضوع پیمان تکمیل و تحویل نشود، کارفرما حق دارد خسارات تاخیر  

 جریمه دیرکرد از مطالبات این شرکت کسر نماید.
 شود. اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب مینماید که کلیه ضمائم، این شرکت تأیید می -3
 یک از پیشنهاد دهندگان و یا حائز حداقل قیمت پیشنهادی را ندارد.   گزار الزامی برای واگذاری کار به هراین شرکت اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه -4
روز معتبر و غیرقابل استرداد بوده و در عرض این مدت هر موقع کارفرما موافقت خود را    60پیشنهاد حاضر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا مدت    -5

واهد بود و در صورتی که این شرکت حاضر به عقد قرارداد و یا انجام کار نشود و یا از شرایط مقـرر عدول آور خکتباً نسبت به آن اعالم نماید برای طرفین الزام
عقد قرارداد با   نماید، بدیهی است کارفرما پس از حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در زمان مقرر توسط برنده مناقصه، به منظور

 الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد. حایز شرایط بعدی که
 باشد. ه میتبصره: جهت کنترل مهر و امضاء مجاز شرکت، کپی مصدق اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات و دیگر ضمیمه پیشنهاد شرکت در مناقص

 
 .............................................................................  نام شرکت پیشنهاد دهنده: شرکت .................................... 

 .......................................................................................................................... نام امضاء کنندگان پیشنهاد:  

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد: 

 خ: ............................................................تاری

 : دهندهامضاء و مهر مجاز شرکت پیشنهاد 
 شماره اقتصادی: 

 شماره ملی:                                                       
 کد پستی: 

 شماره تلفن:
 فاکس:
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 قرار داده شود(.   "ب ")در پاکت  عهدنامه تکاربرگ    (2پیوست 
 

 22/10/1337معامالت دولتی مورخ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در 

 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در وسیله تأیید می   دهنده با امضاء ذیل این ورقه، بدین  این پیشنهاد

 ارایه زار حق دارد که پیشنهاد  باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گنمی  1337معامالت دولتی مصوب دی ماه  

 شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

مربوط را    قرارداد ،  طرف قراردادکه هرگاه این پیشنهاد دهنده، برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان    شودهمچنین قبول و تأیید می 

باثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در    قراردادامضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت 

ماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات سهیم و ذینفع ن  قرارداداین  

 باشد.و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می قراردادرا ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ  

، مراتب را  شودبه دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور قرارداد شود چنانچه در حین اجرای ه متعهد میپیشنهاد دهند 

پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به    ه داده شود. بدیهی است چنانچهخاتم  قراردادبالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به  

و یا    قراردادهای مربوط را ضبط نماید، بلکه خسارات ناشی از فسخ  را فسخ نموده و ضمانت نامه  قراردادنرساند نه تنها کارفرما حق دارد  اطالع  

 پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.  یز بنا به تشخیص خود از اموالتأخیر در اجرای کار را ن

های  مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلّف مستحق  دارد که بر مجازاتپیشنهاد دهنده اعالم می   مضافاً

 باشد. مربوطه می 

 

 

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

 ………………………… خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده: نام 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( 1-3ست پیو

 
 

 

 

 نام مناقصه: 

 

 : کننده در مناقصهشرکتنام 

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد:  

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد 
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 ب   کاربرگ الصاق به پاکت( 2-3پیوست 

 
 

 

 نام مناقصه: 

 

 : کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد:  

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد 
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 کلی   الصاق به پاکت کاربرگ ( 3-3 پیوست

 

 
 

 نام مناقصه: 

 

 : کننده در مناقصهنام شرکت

 

   :تاریخ تسلیم پیشنهاد 

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد 
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 هافرم -4پیوست شماره 

 متقاضی.   یمربوط به اطالعات عموم  1- 4شماره  وستی پ های فرم ل ی تکم (1

   .مربوط به مشخصات و سوابق کاری و اجرایی هیئت مدیره شرکت 3-4 و  2-4تکمیل فرم پیوست شماره  (2

   .های مشابهمربوط به اطالعات پروژه 4-4تکمیل فرم پیوست شماره   (3

 سال گذشته؛   5های مشابه طی هاطالعات مربوط به پروژ •

بایست ضمیمه گردد در غیر این صورت، اظهارات ذکر شده فاقد  میهای درج شده در فرم  مدارک و مستندات مرتبط با پروژه •

 شود.  اعتبار بوده و امتیازی برای شرکت در نظر گرفته نمی

   . مربوط به ارزیابی رضایت کارفرمایان 5-4تکمیل فرم پیوست شماره   (3

شود. با این توضیح که اطالعات  رمایان قبلی( درج مینامه کتبی کارفهای قبلی شرکت )با ارائه رضایتدر این فرم اطالعات مربوط به پروژه

 سال قبل مورد نظر است.   5داکثر تا های حپروژه

 مربوط به تعهد نامه شرکت.   6-4( تکمیل فرم شماره  4
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 اطالعات عمومی شرکت   -1-4فرم شماره 
 نام شرکت:                           

        نام قبلی و تاریخ تغییر آن:                                                                              ملیت:                
 مبلغ سرمایه شرکت:                                        نوع شرکت:                                                                               

            مبلغ سرمایه پرداخت شده:                           شماره ثبت:                                    تاریخ ثبت:                   
 بت قبلی:                     نوع فعالیت:  شماره کالسه:         محل ثبت:                   شماره و تاریخ ث

 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 

 شماره فاکس:                               سایت اینترنتی:                        نشانی الکترونیکی:  
 مشخصات اعضای هیئت مدیره  

 تاریخ سهامدار شدن  شرکه درصد سهم ال  نام و نام خانوادگی  سمت ردیف

     

     

     

     

     

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

 نام شرکت:                                              نام مدیر )مدیران( عامل:  

 تاریخ و امضا:                                                                            
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 اجرایی هیئت مدیره شرکت مشخصات و سوابق  - 2-4فرم شماره 
 اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل،کپی تهیه شده و سپس تکمیل گردد. لطفا در ابتدا به تعداد 

 

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت:  

 تاریخ اخذ مدرک:    میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                       

 نام دانشگاه یا موسسه آموزش:                        نوع تخصص:                   

 آدرس کامل فعلی:                                      

 تلفن:                                                       همراه:  

 

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

 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:                        

 نام مدیر )مدیران( عامل:                                                                            تاریخ  و امضا:    
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 سوابق اجرایی افراد حقیقی مشخصات و  -3-4فرم شماره 
 

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت:  

 میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ مدرک:  

 موسسه آموزش:                        نوع تخصص:                   نام دانشگاه یا 

 آدرس کامل فعلی:                                      

 تلفن:                                                       همراه:  

 

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

 نام شرکت
مورد   شغل

 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.

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

 

 

 نام و نام خانوادگی:                                                                            تاریخ  و امضا:    
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 های مشابهاطالعات پروژه -4-4فرم 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 

 مهر و امضاء                                                                                                             

 نام شرکت :                        

 

 نام مدیر )مدیران( عامل:                                                تاریخ و امضا: 
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 ارزیابی رضایت کارفرمایان قبلی  -5-4فرم شماره 

 

 نام شرکت: 

 محل اجرای قرارداد :  موضوع قرارداد:

 تاریخ انعقاد قرارداد: 

 مبلغ قرارداد :                                                ریال کارفرما: نام 

 مدت قرارداد: تلفن کارفرما: 

 آدرس کارفرما: 

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

 عنوان سمت: 

 تاریخ:

 مهرو امضاء                                                                                                              

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

 عنوان کارفرما:       

                   

 نام رئیس/ مدیر/ مدیرعامل:                                                تاریخ : 

  



 

 « ستانی س یاجتماع - یو توسعه اقتصاد  یعی منابع طب کپارچهی تیریمدپروژه بین المللی »
 

23 
 

 

 تعهد نامه -6-4فرم شماره 

 

  های تشخیص صالحیت نامهکامل از ضوابط و آیینضمن تایید مجدد صحت مندرجات درج شده در فرم ها و مدارک پیوست با آگاهی 

نماید که چنانچه خالف موارد اعالم شده اثبات شود، کارفرما مجاز خواهد بود ، تعهد می  شرکت                                            

 منعکس نماید.  از ادامه همکاری با شرکت در هر مرحله از کار خودداری و مراتب را کتبا به مقامات مسئول

 تاریخ و امضا   سمت نام خانوادگی  نام

    

    

    

 آدرس: 

 های تماس: راه

 تلفن:
 فاکس:

 ایمیل:  
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 : برنامه کاری ساالنه پروژه 5پیوست شماره  
 ی ورود یاصل یهاتیفعال نظر  مورد یها یخروج

 :  1  یخروج

  بات یترت   ها،تیظرف 

سازوکارها،ینهاد    ی و 

گرفته   یهماهنگ   شکل 

در    ید یکل  نفعانیذ  نیب

 هامون. یهاتاالب

 

در    یازسنجیو ن  یسنج تیظرفجامع    لیتحل  کی  انجام  1-1
موجود نهادها جهت شناخت کمبودها   یهاچارچوب  طهیح

 مداخله  یحل برا و ارائه راه

 تها یظرف و ازهاین جامع  یابیارز یاجرا  یبرا )ان( مشاور از  یریگبهره

 ( از تهران به هامون  هات یبل)شامل  پروژه پرسنل یسفرها

  ی مبنا  بر  یسازتیظرف  یهابرنامه  یاجرا   و  یطراح  1-2
  نیتضم  جهت  1-1  تی فعال  در  آمده  دست  به  یهاافتهی

 ی میاقل یآورتاب مداخالت

 برنامه اقدام    یسازیاتیعمل  منظور  به  یتخصص  یهاآموزش  و  یسازتیظرف

   ستهینقل طیوسا به مرتبط آنچه و جوامع به آمد و رفت

 ( سال در کارگاه  6) یتسازیظرف  ارائه یبرا  کارگاه یها  نهیهز

  و   یبوم  یابتکار  یهاطرح  و  دادهایرو  یبرگزار  1-3
 و  هابازارچه  مشترک،  یفن  یهاکارگروه  مثل  یمرزنیب

 مشاوره و آموزش کارگاه ، یمرز یهاشگاهینما

 بار(  1 یاز افغانستان )سال یدانیم دیکارگاه و بازد یبرگزار نهیهز

 ها( از تهران به هامون-ت یپرسنل پروژه )شامل بل یسفرها

  یمرز یهابازارچه یبرگزار نهیهز

 :  2  یخروج

  دار یپا  ت یریمد  یاجرا

  اقدامات   و  نی زم  و  آب

  ی ا یاح  به  مربوط

 هاتاالب

تغ   یسازگار  اقدامبرنامه    ه یته  2-1  یبرا   میاقل  راتییبا 
 هامون یهاتاالب  کپارچهی تیریطرح مد یاجرا 

برنامه    یروزرسانبه  و  شیپا  یبرا   یکی  و  نیتدو  یبرا   یکی)  مشاوره  خدمات
 اقدام(  

 سال(   x 2 2) هاکارگاه 

 و آمد به جوامع  رفت

 ها( از تهران به هامون-ت یپرسنل پروژه )شامل بل یسفرها

 ز، یآبخ  تیریمد   ی اتیعمل   برنامه   یاجرا   از  تیحما  2-2
 با  یستیز  یگوناگون  حفظ  و  تاالب،   یایاح  آب،   یوربهره
 ی میاقل  راتییتغ  با یسازگار به شهیو توجه

 سال(  X 5  5برنامه اقدام ) یاجرا  یمشاوره برا  خدمات

   یکارگاه و دوره آموزش یبرگزار یهانه یهز

  کمک   یاعطا)با    خرد  اسی مق  در  آب  تیریمد  یمردم  مداخالت  انجام
 ( ی خصوص یهاشرکت  ای هاسمن به بالعوض

 جوامع به آمد و رفت

به کاهش    یدگ یرس   یبرا   یاقدامات   یو اجرا   ییشناسا  2-3
 . یدر جوامع محل  یگردوغبار/خشکسال  یهاوفانت  انباریز  آثار

   مندانبهره و مداخالت ییشناسا یبرا  مشاوره خدمات
 

 ی محل یهاسازماناقدامات منتخب با  یبالعوض خُرد برا  یکمکها

 سرآمد   یو سند الگوها  دیجد  یهاحلراه  ح ینتا  یابیراز  یبرا   مشاوره  خدمات

 (  تیمامور یها نهیهزو  هاتی )بل هامون به تهران  از سفرها

    یآموزش یهادوره  و هاکارگاه   نهیهز

 و آمد به جوامع  رفت

 :  3  یخروج

برنامه    ارائه و  راهکار 

  ی کشاورز   یبرا  اقدام

 میو سازگار با اقل  داریپا

  شت ی مع  جادیاو  

اجرا  نیگزیجا   ی و 

 تداریاولو اقدامات 

شناسا  برد  تی ظرف  یابیارز  3-1 و  هامون   ییمنطقه 
 داری و پا  نیگزی جا  شتیمع  جادیمنطقه در جهت ا   یهافرصت

 ی به صورت مشارکت

 بار(  1) یمشارکت یازسنج ین یبرا مشاوره  خدمات 

 و آمد به جوامع  رفت

 ی محلطرح توسعه اقتصاد  هی ته یمشاوره  برا  خدمات یمحل توسعه اقتصاد   یطرح مشارکت هیته  3-2

 جوامع به آمد و رفت

   یآموزش یهادوره  و هاکارگاه   نهیهز

 درس آموخته ها  نیو تدو ج ینتا یا  اندورهیم  ینیبازب یمشاوره برا  خدمات

شامل فراخوان    یموضوع  اقدامبرنامه    یاز اجرا   تیحما  3-3
پ و    یهابنگاه  یبرا   شنهادیارائه  متوسط  و  کوچک 
  ی اقتصاد  یهاها و پروژهارائه طرح  یبرا   یمحل  یهاسازمان

 . هیدر ناح ییزا اشتغال نهیدر زم
 

 ( مشاوره   ت  1خدمات   توسعه  2  ،   یابیبازار  متخصص  2  م، یسرپرست 
 ( دیبهبود تول  یبرا  یفناور  2و  وکارکسب

 آموزش  یهانه یهز

 منتخب   یهاطرح یبرا  بالعوض یهاکمک

 به جوامع  وآمدرفت

   هاکارگاه یهانه یهز 

 زنان   یدر خصوص توانمندساز یابیارزانجام  یمشاوره برا  خدمات

  از   تیحما  منظور   به  یزنان  یها یتعاون  یبرا    هی کشت اول  مرحله  هیسرما 
 نیگزیجا یهاشت یمع

حصول    یسازمان ملل برا   یهاآژانسمشترک با    اقدام   3-4
در تاالب   ینیو کارآفر هامهارت  کپارچهی تیاز تقو نانیاطم

 هامون 

سازمان   یهاآژانس  ریسا  یهماهنگ با    یآموزمهارتو    یآموزش   یهادوره
 ملل فعال در استان 
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 ی ورود یاصل یهاتیفعال نظر  مورد یها یخروج

  م یاقل  با  سازگار  یکشاورز  نهی زم  در  مداخالت  از  تیحما  3-5
 آب  نهیبه تیریمد بر شهیو تمرکز با
 

   میسازگار با اقل یبرنامه اقدام کشاورز نیتدو یمشاوره برا  خدمات

 گلخانه   5ساخت  یمصالح برا  دیخر

 و آمد به جوامع  رفت

  نه یمداخله در زم   120  یاجرا   یبرا   یفن   یو خدمات تخصص  زاتیتجه  دیخر
 میسازگار با اقل  یکشاورز

 :  4  یخروج

 پروژه مؤثر تیریمد

   2: ت یجنس شاخص

  ارائه  یبرا   پروژه  یابیارز  و  یده گزارش  یهاستمیس  4-1
 قیدق و موقع به یمال و ییروا  یهاگزارش

 ی ا دورهانیم یابیارز

 یی نها یابیارز

 ل یتحو  از  نانی اطم  حصول  برا   پروژه  تیریمد  باتیترت  4-2
به    ییو روا   یمال   یدهگزارش  و  پروژه   یهات ی فعال  موقع  به

 موقع 

 پروژه )تمام وقت(  یمل ریمد

 )تمام وقت(  یتوسعه محل یبرا  یمشاور فن سر

 )تمام وقت(   یابیو ارز شیپا متخصص

در سطح    یکیمنطقه و    در  یکی)تمام وقت( )  یو ادار  یزیربرنامه  اریدست  2
 (  یمل

 ( وقت)تمام  دیخر و یمال اریدست

 )تمام وقت(   یمل  یکارشناس فن دو

 در دفتر منطقه   کنندههماهنگ

 یکشاورز  یبرا   یکی  و  مولفه  هر  یبرا   یکی)  منطقه  دفتر  در  کارشناس  4
 ( وقت ( )تمام میاقل با سازگار

 ارتباطات در منطقه )تمام وقت(  مسئول
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 ساختار و تشکیالت اداری و کارشناسی پروژه  :6پیوست شماره 

است که    وقتمهین  پرسنل  زین  و  پروژه  یاجرا  یبرا  ازین  مورد  وقتتمام  پرسنل  استخدامشامل    موارد  نیا  ،پردازدیم  یاپروژه تیریمدساختاراداری و    به  بخش  نیا
   . کندمی   تضمین  را   تفصیلی  و  مالی  موقعبه   گزارش  و  پروژه  هایفعالیت  موقعبه   تحویل  پروژه  مدیریت  ترتیبات   . شودیم  محول  آنها  به  ماًیمستق  پروژه  دفتر  اتیعمل

 ارکان مدیریتی پروژه بر اساس سند پروژه  
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کارشناسان  

 ملی  

  و   شفاف  کارآمد،  یاجرا  ۀنحو  بر   ناظر   شودیم  یبانیپشت  پروژه  ر یمد  توسط   که  پروژه  سرمشاور  *)تمام وقت( یفن سرمشاور
 ت یریمد  ت،یفعال  یطراح  ، یزیربرنامه  راهبرد،  یزیریپ  شامل  که  بود  خواهد  پروژه  اتیعمل  یپاسخگو

  ک ی  یو  ، یمحل  توسعه  و  پروژه  یسازیاتیعمل از  یبانیپشت  منظور  به .  بود خواهد  ی انسان و  یمال  منابع
.  کرد  خواهد   ییشناسا  زین   شتریب  یهایبانیپشت  یبرا  موجود  یازهاین  و  کرد  خواهد  نیتدو  ی استیس  سند

 .   هاینیبازب و کار یزیربرنامه پروژه، یاجرا به مربوط یهایهماهنگ

  پروژه   یبرا  وقت  تمام  ج،ی نتا  به  یابیدست  از  نانیاطم  یبراسرمشاور پروژه،    یراهبر  تحت  پروژه،  ریمد وقت( )تمام پروژه ریمد
  برنامه  بود؛  خواهد  پروژه  میت  روزانه  کار  یهماهنگ  و  ییراهنما  یاصل  یها تیمسئول.  کرد  خواهد  کار
 خدمات،   و  کاالها  پرسنل،  جیبس.  مصوب  کار  برنامه  براساس  شرفتیپ  بر  نظارت  و  پروژه  یها تیفعال

  مشخصات  و  ط یشرا  نیتدو  جمله  از  ،یابتکار  یهاتیفعال  یبرا  خرد  یاهیسرما  یهاکمک  و  آموزش
 . گرانی د و مانکارانیپ کار بر نظارت و کار

 ی ابیارز  و  شیپا  متخصص
 وقت( )تمام

  ه یاتحاد  ی برا  را   یادوره  گزارشات  ریسا  و   ساالنه  ماهه،سه   یهاگزارش   ی ابیارز  و   شیپا  متخصص
مح  سازمان  و   متحد  ملل  توسعه  برنامه   ،  اروپا  ن یهمچن  یو.  کندیم  هیته   ستیزط یحفاظت 
 .کرد خواهد تیحما را مرتبط یکارها و یابیارز و شیپا نهیزم در نفعانیذ ریسا یسازتیظرف

  تدارکات  و   یمال  کارشناس 
 وقت( )تمام

 با   فرد  نیا.  کرد  خواهد  یبان یپشت  یمال  امور  و  تدارکات  یکارها  هیکل  در  میت  از  یمال  تدارکات  اریدست
  حصول   و  یمال  یهاگزارش  مسئول  نیهمچن  یو.  ردیگیم  قرار  یمل  سطح  در  منطقه  به  مکرر  یسفرها

 . بود خواهد پروژه بودجه  تیرعا از نانیاطم

فن  سه (  یرانی)ا   یمتخصص 
 وقت( )تمام

  با   آنها.  کرد  خواهند  کار  پروژه  ر یمد  با  پروژه  کامل  ی اجرا  از   نانیاطم  جهت  ی رانیا  یفن  متخصصان
 هاتاالب  یایاح  و   حفاظت  و  نیگزیجا  شتیمع  م،یاقل  برابر   در  آورتاب  یکشاورز  درباره  ی فن  اطالعات

 تدارکات   یندهایفرآ  و  گزارشات  هیته   به  لزوم  صورت  در  آنها.  کرد  خواهند  یبانیپشت  یمحل  دفتر  میت  از
 . کرد خواهند کمک

 ی محل  دفتر  در  ارتباطات  کارشناس
 وقت( )تمام

  از   نانیاطم  یبرا  او(.  6  مه یضم)  کندیم  اجرا  را  یریپذتیو رو  ارتباطات  برنامه  ارتباطات  کارشناس
 ،یریتصو  کار  نمونه  ،یمطبوعات   یهااعالن   ،یالمللنیب  و  یمل  ،یمحل  سطح  در  نفعانی ذ  مشارکت
 .کرد خواهد هیته  را  یارتباط مواد ریسا و  بروشور

 . بود خواهد دارعهده  را روش نیبهتر اسناد و  دئویو دیتول تیهدا نیهمچن فرد نیا

ادار  مالیاریدست  نفر  2 )تمام   یو 
 ( یوقت( )در سطح مل

  و   یکارآمد  از  تا  دارد  عهده  بر   را  پروژه  یاجرا  از  یادار  یبانیپشت  تیمسئول  یادار  و  برنامه  اریدست
  و   بود  خواهد  کار  به  مشغول  پروژه  یاستان  دفتر   در  آنها  از  یکی.  شود  حاصل  نانیاطم  پروژه  تیشفاف

 . شود یم مستقر ستیز ط یمح حفاظت سازمان  در پروژه یمل دفتر در یگرید

  یبرا)  یمحل  دفتر  در   متخصص  3 استانی  
  یبرا  نفر   1  و   نفر  1پروژه    مؤلفه  هر

( میاقل  با  سازگار  یکشاورز
 ( وقتتمام)

  ی کار  یهابرنامه . بود خواهند پروژه بخش سه   یاجرا مسئول یمحل  دفتر در متخصص  نفر  چهار نیا
 ی بانیپشت  یابیارز  و  شیپا   از  و  کنندیم  هیته   را  استخدام  یبرا  کار  طیشرا  کرده،  نیتدو  را  یداخل

 . کنندیم

محل  کنندههماهنگ  ی دفتر 
 ( وقتتمام)

 یهاتیفعال  هیکل  و  شد  خواهد  مستقر  بلوچستان  و  ستانیس  استان  در  یمحل  دفتر  کننده  هماهنگ
  متحد  ملل  توسعه   برنامه  و  یدولت  نفعانیذ  ،یکشور  دفتر  یهماهنگ  با  را  پروژه  کار  برنامه  مشروح

 . کندیم هماهنگ
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شرح وظایف هر یک از افراد به شرح زیر است :  :7پیوست    

1. National Project Manager 

I. Background  

“Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchestan province of Iran, is a project developed  by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management 

3. Climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

The project will be implemented for the period of 2020-2025, mainly using EU funds as well as UNDP TRAC funds. The 

implementation modality will follow National Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment shall 

be the Implementing Partner, under the overall management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project Director.  

The National Project Manager has the authority to run the project on a day-to-day basis on behalf of the Project Board within the 

constraints/tolerances laid down by the Board.  

The National Project Manager’s prime responsibility is to ensure that the project produces the results specified in the project 

document and the Annual Workplans, to the required standard of quality and within the specified constraints of time and cost.  

The NPM will report to National Project Director and support the NPD for effective project implementation.  

 

II. Description of work responsibilities  

 

The NPM will have the following main responsibilities: 

1. Assume operational management of the project according to the project document and UNDP policies and procedures for 

nationally executed projects. 

2. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the agreement 

“MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation. 

3. Ensure smooth and timely implementation, as well as strategic development, through adaptive management, of the project in 

accordance with the annual work plans and in the framework of the Project Document and EU and UNDP's procedures, 

national policies and lessons learned.  

4. Mobilize goods and services to initiate activities, including drafting TORs and work specifications. 

5. Prepare and update project work plans, and submit for clearance of the National Implementing Partner and UNDP CO; 

6. Oversee management of all contracts; 

7. Represent the project in high level activities; 

8. Organize round-table discussions on project achievements  and failures, and ensure that partnership arrangements are in place 

for a cross-sectoral and market transformative approach; 

9. Directly oversee and supervise communications, networking activities and  participation of key stakeholders; 

10. Assume direct responsibility for managing the project budget, ensuring that: 

• Project funds are made when needed, and are disbursed properly; 

• Accounting records and supporting documents are kept; 

• Required financial reports are prepared; 

• Financial operations of the project are transparent and stand up to audit at any time;  

• Ensuring that financial procedures and regulations for UNDP/EU projects are applied; 

• International and National consultants are hired and deliver their outputs on schedule; 

11. Supervise the project staff and local or international experts/consultants working for the project; 

12. Coordinate project implementation with projects and activities carried out by project partners and stakeholders, build 

partnerships and leverage resources; and 

13. Report to the Implementing Agency and UNDP Country Office on a regular basis as per UNDP POPPs prescriptions and EU 

Guidelines. 

 

III. Timing, duration and duty stations 

 

The NPM will be given a 3 month trial contract which will be extended to the end of 2020 upon the satisfaction of both sides and 

will be based at the project office in Tehran. However, s/he will make periodic visits to the project sites. NPM contract will be 

subject to annual extension based on satisfactory results of performance review. 
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IV. Qualifications 

 

• Graduate degree (MSC/PhD) in Environment management, or other directly related field (e.g. Environment management 

planning, Environment strategic planning/ Environment management modelling etc.);  

• 4 years previous relevant job experience in national, international and participatory projects 

• Previous work experience/knowledge in Project Management, multi-stakeholder working, knowledge 

management/sharing would be desirable. 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions  

• Excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills 

• Familiarity with the rules and procedures of international organizations strongly preferred, particularly those of the 

UNDP and EU 

• High quality and high impact report and close attention to accuracy and details and demonstrated skills in office computer 

use - word processing, spreadsheets, databases and communications software. 

Fluent English-language speaking and writing skills 
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2. Monitoring and Evaluation Specialist 

I.        Background  

“Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchestan province of Iran, is a project developed  by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management – including Hamoun wetland management and restoration 

3. Local economic development including climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

The project duration is from 2020 to 2025, mainly using the EU funds. The implementation modality will follow National 

Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment shall be the Implementing Partner, under the overall 

management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project Director.  

The Monitoring and Evaluation Specialist has a key role in ensuring day-to-day implementation of the project work plan, in 

accordance with the Project Document and UNDP and EU procedures. As such, M&E Specialist will oversee day-to-day 

management of the project budget and finances, supervising the Project Finance and Procurement Assistant. He/she shall support 

the NPM in coordinating and overseeing the preparation and delivery of all substantive, managerial and financial reports from 

and on behalf of the project. M&E Specialist is also responsible for project Monitoring and Evaluation measures under supervision 

of NPM. 

 

II. Description of work responsibilities  

The Monitoring and Evaluation Specialist will help to ensure the smooth running of the Project through supporting planning 

and implementation of the project in accordance with annual work plans, and developed strategy for each component.  

The PC will support NPM through implementing of the following main responsibilities: 

1. Ensuring day to day implementation of the project in accordance with the annual work plans, project document, UNDP 

national implementation rules and EU Procedures;  

2. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the agreement 

“MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation; 

3. Monitor events as determined in the Project Monitoring and Evaluation Plan, and update the plan as required; 

4. Overseeing day-to-day management of the project budget and Finance, and supervising the finance and operations expert; 

5. Under the supervision of the NPM, ensuring that all project activities are subject to quality control, monitoring and evaluation; 

6. Overseeing all the procurement and HR activities of the project are done as per the NIM Guidelines and through transparent 

and competitive processes; 

7. Coordinating implementation of work plan by project national and the field offices, partners and stakeholders and support 

development and approval of annual work plans;  

8. Providing technical input to project activities where appropriate;    

9. Preparing quarterly reports of relevant project progress and problems for NPM to submit to UNDP;  

10. Supporting and facilitating round-table discussions and Project Board meetings on project successes and failures, as per the 

work plan;  

11. Supporting the project Communications Program;  

12. Prepare regular list of events and compile the UNDP Monitoring Calendar for sharing of information with project staff and 

external partners;  

13. Assist with preparation of ToRs and contracts for consultants/experts for project activities;  

14. Implementing any requests related to project document from NPM. 

 

III.Timing, duration and duty stations 

The M & E Specialist will be given an annual contract and will be based at the project office in Tehran. However, she will make 

periodic visits to the project sites.  
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IV. Qualifications 

• Graduate degree in biodiversity conservation, or other directly related field (e.g. wildlife and fisheries management, 

natural resource management, natural resource economics, etc.);  

• solid experience in fields related to the assignment;  

• At least four years' experience of project management.  

• excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills;  

• Fluent English-language speaking and writing skills;  

• previous work experience in the region on issues directly related to the project;  

• ability and willingness to travel, and;  

• Demonstrated skills in office computer use - word processing, spreadsheets and databases.  
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 3.   Finance and Procurement Expert 

I. Background  

“Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchestan province of Iran, is a project developed  by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management – including Hamoun wetland management and restoration 

3. Local economic development including climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

The project duration is from 2020 to 2025, mainly using the EU funds. The implementation modality will follow National 

Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment shall be the Implementing Partner, under the overall 

management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project Director.  

Under overall supervision of the National Project Director (NPD), the Finance & Procurement Assistant will report to and support 

the National Project Manager (NPM). He/She will ensure sound and quality financial management of the project in accordance 

in accordance with the Project Document and UNDP and EU procedures. He/She will provide support to the Project Central and 

Field Offices.  

II. Description of work responsibilities  

 

The Finance & Procurement Expert is responsible to: 

1. provide support in project budget planning in the format applicable; 

2. Assist the NPM and M&E Specialist in project budget monitoring and project budget revision; 

3. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the 

agreement “MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation; 

4. Set up accounting system, including reporting forms and filing system for the project, in accordance with the project 

document and the UNDP/EU procedures as set under the Accounts & Archiving Section of the General Conditions; 

5. Prepare project financial reports and submit to NPM and NPD for clearance and furnish to UNDP as required; 

6. Reconcile all balance sheet accounts and keep a file of all completed reconciliation. 

7. Check and ensure all expenditures of project are in accordance with UNDP/EU procedures. This includes ensuring that 

receipts are obtained for all payments; 

8. Check budget lines to ensure that all transactions are correctly booked to the correct budget lines; 

9. Ensure documentation relating to payments are duly approved by the NPD; 

10. To continuously improve system & procedures to enhance internal controls are satisfying audit requirements; 

11. Maintain a proper inventory of project assets register, including numbering, recording, and reporting; 

12. Maintain the inventory file to support purchases of all equipment/assets; 

13. Make sure all required arrangements are in place for holding an event e.g. meetings, workshops, seminars, missions, etc; 

14. Ensure timely and quality procurement of goods and services for any project event 

15. Ensure attaining the most cost effective and quality offers for procurement of goods and services; 

16. Ensuring all the procurement activities of the project are done as per the NIM Guidelines and through transparent and 

competitive processes; 

17. Ensure safe keeping of the project financial/procurement records as per the guidelines, to be available for review through 

Audits, Verifications, Spot Checks, etc.; 

18. Monitor terms of services/payment for each contract and inform project management on any divergence if happens; 

19. Provide support in making payments to any project sub-contractors; 

 

IV. Timing, duration and duty stations 

This contract would be valid for the duration  of one year based at the project office in Tehran. However, s/he will make periodic 

visits to the project sites. The Finance and Procurement Assistant contract will be subject to annual extension based on satisfactory 

results of performance review. 

 

IV. Qualifications 

• Preferably university degree in business administration, finance, financial management or any other directly related 

fields; 

• 4 Years previous relevant job experience especially in;  

o Project Work Planning, Financial management, Financial Evaluation etc.; 

o Procurement of Goods and Services; 
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o Contract Management; 

o Financial Reporting and Quality Assurance; 

• Excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions  

• Familiarity with the rules and procedures of international organizations strongly preferred, particularly those of the 

UNDP and EU 

• High quality and high impact reporting and close attention to accuracy and details and demonstrated skills in office 

computer use - word processing, spreadsheets, databases and communications software. 

• Fluent English-language speaking and writing skills  
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4.  National Technical Specialist 

I . Background  

“Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchestan province of Iran, is a project developed  by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management – including Hamoun wetland management and restoration 

3. Local economic development including climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

The project duration is from 2020 to 2025, mainly using the EU funds. The implementation modality will follow National 

Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment shall be the Implementing Partner, under the overall 

management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project Director.  

Under overall supervision of the National Project Director (NPD), the national technical specialist will work with the National 

Project Manager to ensure full implementation of the project. S/he will support the team in the regional office with technical 

information regarding climate-resilient agriculture, alternative livelihoods and wetlands protection and restoration. S/he will 

support the drafting of reports and procurement processes when needed. S/he will provide support to the Project Central and Field 

Offices. Based on the project document, there is one position for this vacancy. 

 

II. Description of work responsibilities  

 

The National Technical Specialists is responsible to: 

1. Support planning and implementation of the “Enhancing integrated natural resource management for the restoration of 

wetland ecosystems and support to alternative livelihoods development of local communities” project 

2. Technical follow ups on project activities at national and local levels and implement related tasks to “Enhancing integrated 

natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative livelihoods 

development of local communities” project   

3. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the 

agreement “MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation; 

4. Support activities related to planning and organizing field visits, conferences, seminars, training courses etc aiming at 

capacity building for project key stakeholders such as CHTO and MOI staff, NGOs and local partners for better 

establishment of “Project Component 1: Better capacities and coordination” 

5. Supervise and build the capacity of provincial Technical Experts and project coordinator working on specific tasks 

assigned by NPM  

6. Provide technical inputs to project components on “Sustainable Land and Water Management” and “Alternative 

Livelihoods” where required; 

7. Support smooth and timely implementation of project activities at local and field level and close cooperation with project 

partners, as foreseen in the Annual Work Plan 

8. Prepare accurate and needful ToRs based on provisioned activities in close coordination with finance and procurement 

assistant;  

9. Support planning and implementation of Communication, Education, Participation and Awareness raising activities in 

the project sites 

10. Work closely with project staff members, consultants (i.e. national and international), partners, UNDP and stakeholders 

to facilitate fulfilment of the project objectives 

11. Translating related documents (Farsi to English and English to Farsi) 

12. Prepare technical reports, letters and documents (Farsi/English)  

13. Implement any requests related to project implementation from National Project Manager. 
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V. Timing, duration and duty stations 

 

The national technical specialist will be given an annual contract and will be based at the project office in Tehran. However, s/he 

will make periodic visits to the project sites.  

IV. Qualifications 

• Preferably university degree (MSC/PhD) in Development/ Social Sciences or other directly related field (e.g. 

Agricultural education and extension Engineering, rural development/ planning and etc.); 

• At least 5 years previous relevant job experience 

• Previous work experience/knowledge in the field of rural development and agricultural studies and practices, good 

knowledge/experience of alternative livelihoods, Ecosystem based management, knowledge management/sharing and 

the socio-economic situation of international Hamoun wetlands, would be desirable; 

• Excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills and familiar with facilitating skill and 

participatory approaches; 

• Familiarity with the rules and procedures of national laws as required in NIM projects and international organizations 

strongly preferred, particularly those of the UNDP and EU; 

• Fluent English-language speaking and writing skills; 

• Basic knowledge of organizational policies/regulations and procedures relating to the position; 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions; 

• High quality and high impact reporting and attention to accuracy and details and demonstrated skills in office computer 

use - word processing, spreadsheets, databases and communications software. 

  



 

 « ستانی س یاجتماع - یو توسعه اقتصاد  یعی منابع طب کپارچهی تیریمدپروژه بین المللی »
 

36 
 

 

5.   National Technical Expert_ Capacity Development 

II. Background  

“Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchestan province of Iran, is a project developed  by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management– including Hamoun wetland management and restoration 

3. Local economic development including climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

The project will be implemented for the period of 2020-2025, mainly using EU funds as well as UNDP TRAC funds. The 

implementation modality will follow National Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment shall 

be the Implementing Partner, under the overall management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project Director.  

Under overall supervision of the National Project Director (NPD), the national technical expert will work with the National Project 

Manager to ensure full implementation of the project. She/he will support the team in the central office with technical information 

regarding local community engagement and capacity development approaches. She/he will support the drafting of reports and 

procurement processes when needed. She/he will provide support to the Project Central and Field Offices. 

 

III. Description of work responsibilities  

 

The National Technical Expert- Capacity Development is responsible to: 

 

1. Support planning and implementation of the “Enhancing integrated natural resource management for the restoration of 

wetland ecosystems and support to alternative livelihoods development of local communities” project; 

2. Technical follow ups on project activities at national and local levels and implement related tasks to “Enhancing 

integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative livelihoods 

development of local communities” project; 

3. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the 

agreement “MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation; 

4. Support activities related to planning and organizing field visits, conferences, seminars, training courses etc. aiming at 

capacity building for project key stakeholders such as DoE and MoJA staff, NGOs and local partners; 

5. Support national and provincial offices for better monitoring and supervision over quick win projects and capacity 

development programs;  

6. Provide technical inputs to project activities where required; 

7. Support smooth and timely implementation of Project activities, with focus on component 1, as foreseen in the Annual 

Work Plan; 

8. Support project activities at local and field level and close cooperation with project partners; 

9. Support planning and implementation of Communication, Education, Participation and Awareness raising activities in 

the project sites; 

10. Work closely with project staff members, consultants (i.e. national and international), partners, UNDP and stakeholders 

to facilitate fulfilment of the project objectives specifically in quick win projects; 

11. Translate related documents (Farsi to English and English to Farsi); 

12. Prepare technical reports, letters and documents (Farsi/English); 

13. Provide communication input to project activities where required; 

14. Implement any requests related to project document from National Project Manager and M&E Specialist; 

15. To implement any requests from NPM; 

 

VI. Timing, duration and duty stations 

 

The national technical expert will be given a 3-month trial contract which will be extended to the end of 2022 upon the satisfaction 

of both sides and will be based at the project office in Tehran with focus on provincial activities. She/he will also make periodic 

visits to the project sites. The national technical expert contract will be subject to annual extension based on satisfactory results 

of performance review. 

 

IV. Qualifications 

• Preferably university degree (MSC/PhD) in in development sciences (e.g rural development, social science, etc.), Natural 

resources management/ Environmental engineering or other directly related 

• At least 5 years previous relevant job experience; 

• Previous work experience/knowledge in field of environment and agricultural studies and practices, good 

knowledge/experience of IWRM, Ecosystem based management, knowledge management/sharing and familiarity with 

international Hamoun wetlands, would be desirable; 
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• Excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills and familiar with facilitating skill and 

participatory approaches; 

• Familiarity with the rules and procedures of international organizations strongly preferred, particularly those of the 

UNDP and EU; 

• Fluent English-language speaking and writing skills; 

• Basic knowledge of national and local governmental laws and structures, organizational policies/regulations and 

procedures relating to the position; 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions; 

• High quality and high impact reporting and paying close attention to accuracy and details and demonstrated skills in 

office computer use - word processing, spreadsheets, databases and communications software; and 

• Familiarity with GIS knowledge is an asset. 
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6.   National Technical Specialist 

I. Background  

“Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchestan province of Iran, is a project developed by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management – including Hamoun wetland management and restoration 

3. Local economic development including climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

 

The project duration is from 2020 to 2025, mainly using the EU funds. The implementation modality will follow National 

Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment shall be the Implementing Partner, under the overall 

management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project Director.  

Under overall supervision of the National Project Director (NPD), the national technical specialist will work with the National 

Project Manager to ensure full implementation of the project. They will support the team in the regional office with technical 

information regarding climate-resilient agriculture, alternative livelihoods and wetlands protection and restoration. They will 

support the drafting of reports and procurement processes when needed. They will provide support to the Project Central and 

Field Offices. Based on the project document, there is one position for this vacancy. 

 

 

II. Description of work responsibilities  

The National Technical Specialist is responsible to: 

1. Support planning and implementation of the “Enhancing integrated natural resource management for the restoration of 

wetland ecosystems and support to alternative livelihoods development of local communities” project 

2. Technical follow ups on project activities at national and local levels and implement related tasks to “Enhancing integrated 

natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative livelihoods development 

of local communities” project   

3. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the agreement 

“MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation; 

4. Support activities related to planning and organizing field visits, conferences, seminars, training courses etc aiming at 

capacity building for project key stakeholders such as DoE and MoJA staff, NGOs and local partners for better establishment 

of “Project Component 1: Better capacities and coordination” 

5. Supervise and build the capacity of provincial Technical Experts and project coordinator working on specific tasks assigned 

by NPM  

6. Provide technical inputs to project components on “Sustainable Land and Water Management” and “Climate-smart 

Agriculture”  where required; 

7. Support smooth and timely implementation of project activities at local and field level and close cooperation with project 

partners, as foreseen in the Annual Work Plan 

8. Prepare accurate and needful ToRs based on provisioned activities in close coordination with finance and procurement 

assistant;  

9. Support planning and implementation of Communication, Education, Participation and Awareness raising activities in the 

project sites 

10. Work closely with project staff members, consultants (i.e. national and international), partners, UNDP and stakeholders 

to facilitate fulfilment of the project objectives 

11. Translating related documents (Farsi to English and English to Farsi) 

12. Prepare technical reports, letters and documents (Farsi/English)  

13. Implement any requests related to project document from National Project Manager. 

 

III.    Timing, duration and duty stations 

The National Technical Agriculture and Environment Sciences Specialist.will be given an annual contract and will be based at 

the project office in Tehran. However, s/he will make periodic visits to the project sites.  

 

IV. Qualifications 

• Preferably university degree (MSC/PhD) in Natural resources management/ Environmental engineering or other directly 

related field (e.g. Agricultural Engineering, water resources management/ engineering, Irrigation and drainage 

engineering, disaster management, etc.); 

• At least 5 years previous relevant job experience; 

• Previous work experience/knowledge in field of environment and agricultural studies and practices, good 

knowledge/experience of IWRM, Ecosystem based management, knowledge management/sharing and international 

Hamoun wetlands, would be desirable; 
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• Excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills and familiar with facilitating skill and 

participatory approaches; 

• Familiarity with the rules and procedures of national laws as required in NIM projects and international organizations 

strongly preferred, particularly those of the UNDP and EU; 

• Fluent English-language speaking and writing skills; 

• Basic knowledge of organizational policies/regulations and procedures relating to the position; 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions; 

• High quality and high impact reporting and attention to accuracy and details and demonstrated skills in office computer 

use - word processing, spreadsheets, databases and communications software; and 

• Familiarity with GIS knowledge is an asset. 
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7. National Communications Officer 

I. Background  

 

“Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchistan province of Iran, is a project developed  by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management – including Hamoun wetland management and restoration 

3. Local economic development including climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

4.  

The project will be implemented for the period of 2020-2025, mainly using EU funds as well as UNDP TRAC funds. The 

implementation modality will follow National Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment (DoE) 

shall be the Implementing Partner, under the overall management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project 

Director.  

Under overall supervision of the National Project Director (NPD) the Communications Officer will 

report to the National Project Manager (NPM), and be responsible for effective communication and networking throughout the 

project implementation as well as overseeing sound engagement of different stakeholders/partners in project activities. The 

Communications Officer will help to ensure the highest level of information exchange, awareness raising, and public participation 

in accordance with annual work plans, and developed strategy for each theme. He/ She will also ensure the Donor’s (EU) visibility 

is promoted in all the project products and awareness-raising materials, as per the Communications and Visibility Plan. 

 

II. Description of work responsibilities  

 

The Communications Officer is responsible to: 

1. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the 

agreement “MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation; 

o Develop a Public Awareness and Communications Plan, including: 

o Project letterhead, logo, stationary, reporting style, standards and materials 

o Project website, brochure, posters 

o Bi-monthly e-newsletter and other information materials 

o Internal project communications tools 

o Communication links with other related projects 

o Expert networks; 

2. Document and prepare human stories from the field illustrating how this project has affected the lives of local 

communities. As per EU guidelines, it is extremely important to showcase the “before and after” project intervention 

successes; 

3. Prepare visually attractive products such as infographics and video clips highlighting the project’s activities and 

achievements; 

4. Conduct interviews with the local community and authorities about the project highlighting the implementation process; 

5. Drafting social media posts highlighting the project’s achievements; 

6. Take high quality pictures from the field and compile a photo gallery archive; 

7. Draft and prepare social media posts telling projects’ successes; 

8. Work closely with project staff members, consultants (i.e. national and international), partners and stakeholders to 

develop and implement the project Public Awareness and Communications Plan; 

9. Support smooth and timely implementation of project activities at local and field level and close cooperation with project 

partners, as foreseen in the Annual Work Plan; 

10. Prepare accurate and needful ToRs based on provisioned activities in close coordination with finance and procurement 

assistant; 

11. Provide communications input to project activities where appropriate; 

12. Play a leading role in establishment, maintaining and updating the project website; 

13. Assist in activities related to conferences, seminars, training courses etc.; 

14. Ensure style and communications quality vis-à-vis all PR activities;  

15. Ensure that highest level of stakeholder engagement is achieved in project activities at all levels;  

16. Translating related documents (Farsi to English and English to Farsi); 

17. Support any other activities requested by NPM. 
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III.   Timing, duration and duty stations 

 

The incumbent will be given a 3-month trial contract which will be extended to the end of 2020 upon the satisfaction of both sides 

and will be based at the project office in Tehran. However, s/he will make periodic visits to the project sites. The incumben t’s 

contract will be subject to annual extension based on satisfactory results of performance review. 

 

IV. Qualifications 

• Preferably university degree in communication studies, journalism, public communications or any other related fields; 

• 4 years’ previous relevant job experience; 

• Excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills and familiar with facilitating skill and 

participatory approaches; 

• Familiarity with the rules and procedures of international organizations strongly preferred, particularly those of the 

UNDP and EU; 

• Excellent data management and record keeping skills; 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions  

• High quality and high impact reporting and close attention to accuracy and details and demonstrated skills in office 

computer use - word processing, spreadsheets, databases and communications software; and, 

• Fluent English-language speaking and writing skills. 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions; 

• High quality and high impact reporting and attention to accuracy and details and demonstrated skills in office computer 

use - word processing, spreadsheets, databases and communications software; and 

• Familiarity with Photoshop and other graphical software knowledge is an asset 
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8. Programme and Administrative Assistant 

 

I. Background  

 “Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchestan province of Iran, is a project developed  by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management– including Hamoun wetland management and restoration 

3. Local economic development including climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

 

The project will be implemented for the period of 2020-2025, mainly using EU funds as well as UNDP TRAC funds. The 

implementation modality will follow National Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment shall 

be the Implementing Partner, under the overall management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project Director.  

 

Under overall supervision of the National Project Director (NPD), the Programme and Administrative Assistant will report to and 

support the National Project Manager (NPM). She/he will handle all of HR, Administration and travel desk typical tasks, helping 

the project team to achieve the best outputs in their departments. She/he will provide support to the Project Office and assist 

Project office at the same time. 

 

II. Description of work responsibilities  

The Programme and Administrative Assistant is responsible to: 

1. Answer to the phone calls and emails, and responds to the clients; 

2. Prepare the letters and translate the reports/presentations (both in Persian and English); 

3. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the 

agreement “MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation; 

4. Ensure all the HR processes of the project are done as per the NIM Guidelines and through transparent and competitive 

processes and related records are kept; 

5. Ensure safe keeping of the project document and HR records as per the guidelines, to be available for review through 

Audits, Verifications, Spot Checks, etc.; 

6. Maintain records over project equipment inventory; 

7. Maintain project correspondence and communication; 

8. Collect, register and maintain all information on project activities, events, field visits, workshops, etc.;  

9. Advise all project counterparts on applicable administrative procedures and ensures their proper implementation; 

10. Contribute to the preparation of progress reports; 

11. Prepare agendas and arrange field visits, appointments and meetings both internal and external related to the project 

activities, write minutes from the meetings (both Persian and English), and makes all the arrangements with regard to 

holding various kinds of meetings; 

12. Maintain project filing system (Both digital and paper-based); 

13. Prepare routine correspondence and memoranda for Project Managers signature; 

14. Receive, screen and distribute correspondence and attach necessary background information; 

15. Provide support to international consultants in the implementation of their tasks for the achievement of project results 

(communication, contracts, agenda, visas, hotel reservations, etc); 

16. Maintain records on all project personnel/national consultants and their respective status (contracts, ToRs, time and 

attendance – if appropriate, etc.) in accordance with accepted policies and procedures; 

17. Assist in logistical organization of meetings, training and workshops; 

18. Draft minutes of Project Board and other project related meetings; 

19. Assist in preparation of all project reports and presentation files (both Persian and English). 

 

III. Timing, duration and duty stations 

 

The Programme and Administrative Assistant will be given a 3 month trial contract which will be extended to the end of 2020 

upon the satisfaction of both sides and will be based at the project office in Tehran. However, s/he will make periodic visits to 

the project sites. The Programme and Administrative Assistant contract will be subject to annual extension based on satisfactory 

results of performance review. 

 

IV. Qualifications 

 

• Preferably university degree in business administration, general administration or any other directly related fields; 

• 5 Years previous relevant job experience; 
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• Excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills; 

• Familiarity with the rules and procedures of international organizations strongly preferred, particularly those of the 

UNDP and EU; 

• Excellent data management and record keeping skills; 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions  

• High quality and high impact reporting and close attention to accuracy and details and demonstrated skills in office 

computer use - word processing, spreadsheets, databases and communications software; and, 

• Fluent English-language speaking and writing skills. 
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9. Programme and Finace Assistant 

I. Background  

 “Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchestan province of Iran, is a project developed  by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management– including Hamoun wetland management and restoration 

3. Local economic development including climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

 

The project will be implemented for the period of 2020-2025, mainly using EU funds as well as UNDP TRAC funds. The 

implementation modality will follow National Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment shall 

be the Implementing Partner, under the overall management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project Director.  

Under overall supervision of the National Project Director (NPD), the Programme and Administrative Assistant will report to and 

support the National Project Manager (NPM). She/he will handle all of HR, Administration and travel desk typical tasks, helping 

the project team to achieve the best outputs in their departments. She/he will provide support to the Project Office and assist 

Project office at the same time. 

 

II. Description of work responsibilities  

The Programme and Administrative Assistant is responsible to: 

1. Ensure safe keeping of the project documents and provincial level records as per the guidelines, to be available for review 

through Audits, Verifications, Spot Checks, etc.; 

2. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the agreement 

“MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation; 

3. Maintain records of project provincial equipment inventory, including record tags and logs; 

4. Support in keeping project filing system (Both digital and paper-based) updated; 

5. Receive, screen and distribute correspondence and attach necessary background information; 

6. Support physical and digital safe keeping of the project provincial financial/procurement records as per the guidelines; 

7. Support monitoring of received tranches and timely requests for tranche renewal; 

8. Provide support in preparation and quality control of payments to any project sub-contractors, including grantees; 

9. Support to project planning and budgeting as well as assistance in implementation of programme and financial related tasks, 

in accordance with the project document and the UNDP/EU procedures as set under the Accounts & Archiving Section of 

the General Conditions; 

10. Support planning of Workshops, Seminars, and training for the project's activities and procurement procedures at local level; 

11. Work closely with project staff members, UNDP and consultants (i.e. national and international) to facilitate fulfilment of 

the project objectives;  

12. To implement any requests from NPM. 

 

 

 

III. Qualifications 

• Preferably university degree in business administration, general administration or any other directly related 

fields; 

• 5 Years previous relevant job experience; 

• Excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills; 

• Familiarity with the rules and procedures of international organizations strongly preferred, particularly those of 

the UNDP and EU; 

• Excellent data management and record keeping skills; 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions  

• High quality and high impact reporting and close attention to accuracy and details and demonstrated skills in 

office computer use - word processing, spreadsheets, databases and communications software; and, 

• Fluent English-language speaking and writing skills. 
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10. Provincial Technical Expert – Smart-Climate Agriculture 

I. Background  

“Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchestan province of Iran, is a project developed  by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management – including Hamoun wetland management and restoration 

3. Local economic development including climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

 

The project duration is from 2020 to 2025, mainly using the EU funds. The implementation modality will follow National 

Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment shall be the Implementing Partner, under the overall 

management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project Director.   

Under overall supervision of the National Project Director (NPD), the provincial technical specialist will work with the Project 

Coordinator and National Project Manager to ensure full implementation of the project. S/he will support the team in the regional 

office with technical information regarding capacity development of regional sectorial departments and key stakeholders to ensure 

the restoration and management of the wetlands. S/he will support the drafting of reports and procurement processes when needed. 

They will provide support to the Project Central and Field Offices.  

 

II. Description of work responsibilities  

 

The Provincial Technical Expert is responsible to: 

1. Support planning and implementation of the “Enhancing integrated natural resource management for the restoration of 

wetland ecosystems and support to alternative livelihoods development of local communities” project; 

2. Technical follow ups on project activities at national and local levels and implement related tasks to “Enhancing 

integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative livelihoods 

development of local communities” project;   

3. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the 

agreement “MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation; 

4. Support activities related to planning and organizing field visits, conferences, seminars, training courses etc. aiming at 

capacity building for project key stakeholders such as DoE and MoJA staff, NGOs and local partners for better 

establishment of “Project Component 2” Sustainable land and water management; 

5. Provide technical inputs to project components on “Capacity and Coordination Development” and “Alternative 

livelihood” where required; 

6. Support smooth and timely implementation of project activities at local and field level and close cooperation with project 

partners, as foreseen in the Annual Work Plan; 

7. Close coordination with provincial project coordinator, national technical specialists and NPM to support accurate and 

needful steps on provisioned activities in the project Work plan;  

8. Support planning and implementation of Communication, Education, Participation and Awareness raising activities in 

the project sites;  

9. Work closely with project staff members, consultants (i.e. provincial, national and international), partners, UNDP and 

stakeholders to facilitate fulfilment of the project objectives; 

10. Translating related documents (Farsi to English and English to Farsi); 

11. Prepare technical reports, letters and documents (Farsi/English);  

12. Implement any requests related to project document from National Project Manager and National technical specialists. 

 

 

III. Timing, duration and duty stations 

 

The Provincial Technical Expert will be given an annual contract and will be based at the project office in the project office in 

Zabol. 

 

IV. Qualifications 

• Preferably university degree (MSC/PhD) in Development/ Social Sciences or other directly related field (e.g. 

Agricultural education and extension Engineering, rural development/ planning and etc.); 

• At least 4 years' previous relevant job experience; 

• Previous work experience/knowledge in the field of rural development and agricultural studies and practices, good 

knowledge/experience of alternative livelihoods, Ecosystem based management and participatory approaches, 

knowledge management/sharing and the socio-economic situation of international Hamoun wetlands, would be 

desirable; 
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• Excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills and familiar with facilitating skill and 

participatory approaches; 

• Familiarity with the rules and procedures of national laws as required in NIM projects and international organizations 

strongly preferred, particularly those of the UNDP and EU; 

• Fluent English-language speaking and writing skills; 

• Basic knowledge of organizational policies/regulations and procedures relating to the position; 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions. 
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11. Provincial Technical Expert - Land and Water Management 

I. Background  

“Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchestan province of Iran, is a project developed  by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management – including Hamoun wetland management and restoration 

3. Local economic development including climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

 

The project duration is from 2020 to 2025, mainly using the EU funds. The implementation modality will follow National 

Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment shall be the Implementing Partner, under the overall 

management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project Director.  

Under overall supervision of the National Project Director (NPD), the provincial technical specialist will work with the Project 

Coordinator and National Project Manager to ensure full implementation of the project. S/he will support the team in the regional 

office with technical information regarding capacity development of regional sectorial departments and key stakeholders to ensure 

the restoration and management of the wetlands. S/he will support the drafting of reports and procurement processes when needed. 

They will provide support to the Project Central and Field Offices.  

 

II. Description of work responsibilities  

The Provincial Technical Expert -Sustainable land and water management is responsible to: 

1.  Support planning and implementation of the “Enhancing integrated natural resource management for the restoration of 

wetland ecosystems and support to alternative livelihoods development of local communities” project 

2. Technical follow ups on project activities at national and local levels and implement related tasks to “Enhancing integrated 

natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative livelihoods 

development of local communities” project   

3. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the 

agreement “MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation; 

4. Support activities related to planning and organizing field visits, conferences, seminars, training courses etc. aiming at 

capacity building for project key stakeholders such as DoE and MoJA staff, NGOs and local partners for better 

establishment of “Project Component 2” Sustainable land and water management 

5. Provide technical inputs to project components on “Capacity and Coordination Development” , “Climate-smart 

Agriculture” and “Alternative livelihood” where required; 

6. Support smooth and timely implementation of project activities at local and field level and close cooperation with project 

partners, as foreseen in the Annual Work Plan 

7. Close coordination with provincial project coordinator, national technical specialists and NPM to support accurate and 

needful steps on provisioned activities in the project Work plan;  

8. Support planning and implementation of Communication, Education, Participation and Awareness raising activities in 

the project sites  

9. Work closely with project staff members, consultants (i.e. provincial, national and international), partners, UNDP and 

stakeholders to facilitate fulfilment of the project objectives 

10. Translating related documents (Farsi to English and English to Farsi) 

11. Prepare technical reports, letters and documents (Farsi/English)  

12. Implement any requests related to project document from National Project Manager and National technical specialists 

 

 

 

 

III.     Timing, duration and duty stations 

 

The Provincial Technical Expert will be given an annual contract and will be based at the project office in the project office in 

Zabol. 

 

IV. Qualifications 

• Preferably university degree (MSC/PhD) in Development/ Social Sciences or other directly related field (e.g. 

Agricultural education and extension Engineering, rural development/ planning and etc.); 

• At least 4 years' previous relevant job experience; 

• Previous work experience/knowledge in the field of rural development and agricultural studies and practices, good 

knowledge/experience of alternative livelihoods, Ecosystem based management and participatory approaches, 
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knowledge management/sharing and the socio-economic situation of international Hamoun wetlands, would be 

desirable; 

• Excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills and familiar with facilitating skill and 

participatory approaches; 

• Familiarity with the rules and procedures of national laws as required in NIM projects and international organizations 

strongly preferred, particularly those of the UNDP and EU; 

• Fluent English-language speaking and writing skills; 

• Basic knowledge of organizational policies/regulations and procedures relating to the position; 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions; 

High quality and high impact reporting and attention to accuracy and details and demonstrated skills in office computer use - 

word processing, spreadsheets, databases and communications software 
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12. Provencial National Technical Expert_ Capacity Development 

I. Background  

“Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” in the Sistan and Baluchestan province of Iran, is a project developed  by UNDP 

and EU to promote integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support alternative 

livelihoods. The project is expected to result in: 

 

1. Better capacities and coordination 

2. Sustainable land and water management– including Hamoun wetland management and restoration 

3. Local economic development including climate-smart agriculture and alternative livelihoods 

The project will be implemented for the period of 2020-2025, mainly using EU funds as well as UNDP TRAC funds. The 

implementation modality will follow National Implementation Modality (NIM), whereby the Department of Environment shall 

be the Implementing Partner, under the overall management of Deputy Marine and Wetlands of DoE, as National Project Director.  

Under overall supervision of the National Project Director (NPD), the national technical expert will work with the National Project 

Manager to ensure full implementation of the project. She/he will support the team in the central office with technical information 

regarding local community engagement and capacity development approaches. She/he will support the drafting of reports and 

procurement processes when needed. She/he will provide support to the Project Central and Field Offices. 

 

II. Description of work responsibilities  

The National Technical Expert- Capacity Development is responsible to: 

 

1. Support planning and implementation of the “Enhancing integrated natural resource management for the restoration 

of wetland ecosystems and support to alternative livelihoods development of local communities” project; 

2. Technical follow ups on project activities at national and local levels and implement related tasks to “Enhancing 

integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative 

livelihoods development of local communities” project; 

3. Observe the General Conditions, Special Conditions and the Communications and Visibility Plan of EU as per the 

agreement “MIDEAST/2019/411-077” during the project implementation; 

4. Support activities related to planning and organizing field visits, conferences, seminars, training courses etc. aiming 

at capacity building for project key stakeholders such as DoE and MoJA staff, NGOs and local partners; 

5. Support national and provincial offices for better monitoring and supervision over quick win projects and capacity 

development programs;  

6. Provide technical inputs to project activities where required; 

7. Support smooth and timely implementation of Project activities, with focus on component 1, as foreseen in the 

Annual Work Plan; 

8. Support project activities at local and field level and close cooperation with project partners; 

9. Support planning and implementation of Communication, Education, Participation and Awareness raising activities 

in the project sites; 

10. Work closely with project staff members, consultants (i.e. national and international), partners, UNDP and 

stakeholders to facilitate fulfilment of the project objectives specifically in quick win projects; 

11. Translate related documents (Farsi to English and English to Farsi); 

12. Prepare technical reports, letters and documents (Farsi/English); 

13. Provide communication input to project activities where required; 

14. Implement any requests related to project document from National Project Manager and M&E Specialist; 

15. To implement any requests from NPM; 

 

III. Timing, duration and duty stations 

The national technical expert will be given a 3-month trial contract which will be extended to the end of 2022 upon the satisfaction 

of both sides and will be based at the project office in Tehran with focus on provincial activities. She/he will also make periodic 

visits to the project sites. The national technical expert contract will be subject to annual extension based on satisfactory results 

of performance review. 

 

IV. Qualifications 

• Preferably university degree (MSC/PhD) in in development sciences (e.g rural development, social science, etc.), Natural 

resources management/ Environmental engineering or other directly related 

• At least 5 years previous relevant job experience; 
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• Previous work experience/knowledge in field of environment and agricultural studies and practices, good 

knowledge/experience of IWRM, Ecosystem based management, knowledge management/sharing and familiarity with 

international Hamoun wetlands, would be desirable; 

• Excellent inter-personal, communication, networking and negotiating skills and familiar with facilitating skill and 

participatory approaches; 

• Familiarity with the rules and procedures of international organizations strongly preferred, particularly those of the 

UNDP and EU; 

• Fluent English-language speaking and writing skills; 

• Basic knowledge of national and local governmental laws and structures, organizational policies/regulations and 

procedures relating to the position; 

• Ability and willingness to travel for requested national and international missions; 

• High quality and high impact reporting and paying close attention to accuracy and details and demonstrated skills in 

office computer use - word processing, spreadsheets, databases and communications software; and 

• Familiarity with GIS knowledge is an asset. 
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 نمونه قرارداد : 8پیوست شماره   

 است   ر ییانجام مطالعه قابل تغ تیماه با  متناسب قرارداد نیا

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

های تاالبی و  در سازمان حفاظت محیط زیست بین مجری ملی پروژه ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای اکوسیستم  1401/............/...........
س  که از این پ با کدملی .........................    تاالب ها، معاون محیط زیست دریایی و  مجتبی ذوالجودیحمایت از معیشت جایگزین جوامع محلی به نمایندگی آقای  

........وکد اقتصادی........................  ، از یک سو و واحد خدمات مشاوره ....................................................................به شماره ثبت..............کارفرما نامیده می شود
طبق مقررات و شرایطی که در از سوی دیگر  شود ی نامیده م که از این پس مشاورلی.................................... به نمایندگی آقای ........................................ با کدم

هیئت محترم وزیران   1/10/88 مورخ ک42869/ت193542نامه شماره نامه خرید خدمات مشاوره، تصویب اسناد و مدارک این قرارداد درج شده و بر اساس آئین 
 .گرددنعقد می بارات .............................................................در سال  ......................... ماز محل اعت

 

  قرارداد موضوع -1 ماده

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

 مدارک  و اسناد: 2 ماده

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

 شرح موضوع قرارداد -1پیوست 
 تصویب شده   (Proposal)شرح خدمات طبق پیشنهاد  -2پیوست 
 وش محاسبه و نحوه پرداخت آن  مبلغ قرارداد، ر -3پیوست

 برنامه زمانی کل   -4پیوست 
 شرایط خصوصی   -5پیوست 
 مشخصات افراد پشوهشگر همراه با سوابق کاری و پشوهشی -6پیوست 

 ه می شوند. اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابالغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادل -2-4
 مدارک و گزارشهای تأیید شده -2-5

 

 مدت -3ماده 
(  4شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی )پیوست    2موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده    پشوهش / مطالعه مدت انجام خدمات  

 . استقابل تمدید( از زمان انعقاد قرارداد و کارفرما  ماه  ) 12 پیشنهادی مشاور برابر
 خواهد بود.شرایط عمومی قرارداد 18مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 

 

 مبلغ قرارداد  -4ماده 
 شامل اجزای زیر است:   ................................................... ریال(  ........................ )..............................................  برای انجام خدمات برابرمبلغ قرارداد 

درج می شود و هزینۀ مربوط به هر فصل نیز مشخص می    3روش پرداخت آن بر اساس دستورالعملهای مربوط در پیوست  نحوۀ تعیین مبلغ قرارداد و    -4-1
 گردد.
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 قرارداد طرفین تعهدات -5 ماده
ماید که دارای توان و  نمی  عهد است خدمات پشوهشی خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت مبلغ قرارداد انجام دهد و اعالم  تمشاور م  -5-1

 تشکیالت الزم برای انجام این کار است.
موضوع قرارداد،  کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات    -5-2

 به مشاور پرداخت کند. ز تایید کتبی ناظر فنی بعد ا مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد
 

 نشانی   -6ماده 
تلفن  –زیست    محیط  حفاظت  سازمان  -پردیسان  طبیعت  پارک   -حکیم  شهید  بزرگراه  شمالی  ضلع  -تهران:  کارفرما  نشانی کد    88233202شماره 
 738314155پستی

 ...................................................... :........................................ کد پستی:.......................................................................شماره تلفننشانی مشاور: 
انی خود را تغییر دهد باید انی جدید خود را به طرف دیگر اعالم کند تا وقتی کهروز قبل از ت  15 هرگاه یکی از طرفین قرارداد نـش انی جدید به   اریخ تغییر، نـش نـش

 گردد.طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال خواهد شد و دریافت شده تلقی می

 های قرارداد تعداد نسخه  -7ماده 
 های آن اعتبار یکسان دارند. قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به مشاور ابالغ شده است و همه نسخه نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف  3در این قرارداد

 

  

 کارفرما:

 ی ذوالجود یمجتب
 ها و محیط زیست دریایی و تاالب  تمعاونسرپرست  

 مجری ملی پروژه سیستان 

 مشاور:  

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

   ......... 

 ناظر فنی: 

 محمود رضایی  
 سرپرست پروژه سیستان  
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 شرایط عمومی 

 تعاریف و مفاهیم   -1ماده 

 پشوهش : -1-1
 فعالیتهای نظام یافته با ویشگیهای زیر را پشوهش گویند :  -

 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. موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد بین دو طرف مبادله می 2مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک به شرح ماده 

 موافقتنامه : -1-3

 شود. ات دو طرف، موضوع، مدت، مبلغ قرارداد بین دو طرف مبادله میمانند مشخص 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
 : اختصاصیشرایط  -1-5

شود. موارد درج شده در شرایط  ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می  ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت وشرایط خصوصی شرایط ویشه 

 افزایش دهد.  یا تعهدات را داشتهتواند مواد شرایط عمومی را نقض کند یا اثر مالی جداگانه خصوصی هیچگاه نمی
 کارفرما:  -1-6

نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در  ر واگذار می کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مشاوشخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می
 حکم کارفرما هستند. 

 مشاور:  -1-7
 کند. طرف دیگر امضا کننده قرارداد است که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می

 خدمات:  -1-8
 مشاور تعهد شده است. و اقداماتی است که در اجرای موضوع قرارداد از سوی / مطالعه  عبارت از پشوهش

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

 مدارک و گزارشها : -1-10
داد برحسب ر موضوع قرا  / مطالعه  های محاسبات فنی و نظایر آن هستند که در انجام پشوهشها، مشخصات فنی، کتابچهها، دستورالعملگزارشها، مستندات، نقشه 

 شود.مورد از سوی مشاور تهیه می 
 مبلغ قرارداد :  -1-11

هایی که بابت انجام آزمایش و تامین شود ( به اضافه هزینه الزحمه )مبالغی که بابت کارکرد افراد پشوهشی و باالسری آن پرداخت می عبارت است از مبلغ حق 
 شود.ز ( پرداخت می تجهیزات و خرید مصالح و مواد ) در صورت نیا

 برنامه ریزی کلی: -1-12
 دهد.ای است که زمان شروع و پایان فصلهای مختلف پشوهش را برحسب ماه نشان میبرنامه 

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

 ها :  ها، مفرد و جمع، عنوان روز، ماه، تاریخ -1-14

 روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.  -1-14-1    
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 هر جا که معنای عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارد.  -1-14-2    

های اسناد و مدارک قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت  یها  عنوان  -1-14-3     
 توان در تفسیر اسناد و مدارک قرار داد از آنها استفاده کرد.نمی و و مدارک است 

 شود. ه نیامده است طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آنها تعریف میاصطالحاتی که در این ماد-1-14-4    
 

 شروع و تنفیذ قرارداد -2ماده 

 این قرارداد از تاریخ مبادله آن )ابالغ از سوی کارفرما( نافذ است.  -2-1
 از ابالغ قرارداد از سوی کارفرما و دریافت پیش پرداخت است.  پسشروع پشوهش  -2-2

 ات و تغییرات آن حدود خدم  -3ماده 

 تغییر، افزایش یا کاهش دهد. 2ماده کارفرما می تواند هنگام انجام کار، خدمات مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد با رعایت مفاد -3-1

های آن، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات   چنانچه به کار بستن نظر کارفرما هنگام انجام دادن پشوهش و یا بررسی مدارک گزارش  -3-1-1     
 خدمات اضافی را انجام دهد. 2-3اضافی شود، مشاور موظف است با رعایت مفاد 

های پایان یافته، با ذکر دالیل و جزییات آن و با رعایت مفاد   ایف و یا حدود خدمات را در فصلتواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظمشاور می  -3-1-2     
 به کارفرما پیشنهاد کند.  2-3بند 

د می کن  هرگاه طبق بندهای یاد شده، تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مشاور انجام تغییرات را به کارفرما گزارش   -3-2
تغییرات  ،  کارفرما    موافقت،کند و پس از  انجام تغییرات با مشاور مذاکره و توافق می  مدتروز با بررسی گزارش مشاور، در مورد    10کارفرما حداکثر ظرف مدت  

 نماید.را ابالغ می 

و  1-3مشمول خدمات اضافی بندهای  داد باشد، خدمات مربوط به اصالح نتایج پشوهش و گزارشهای مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرار  -3-3

  نیست و انجام آن به عهده مشاور است. 3-2

 برنامه زمانی انجام خدمات   -4ماده 

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

 پیشرفت کار   -5ماده 

کند و کارفرما تا  ارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه به کارفرما تسلیم می، گزکلیمشاور در پایان ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی 

  .گرددکند، در غیر این صورت مفاد گزارش تأیید شده تلقی می خود را نسبت به گزارش یاد شده اعالم می نظر  یک ماه

 کارکنان مشاور  -6ماده 

دهند، کارکنان مشاور  موضوع قرارداد به صورت دائم یا موقت به هزینه مشاور و برای او خدماتی را انجام میهمه کسانی که به منظور اجرای خدمات    -6-1
 شوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مشاور است.شناخته می

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

 تواند افراد معرفی شده را تغییر دهد. مشاور تنها با نظر کارفرما می -6-3
قوانین و    مکلف به رعایترداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور در استفاده از خدمات آنها  در صورتی که انجام خدمات موضوع قرا  -6-4

 آنها را به کارفرما تسلیم نماید.  و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار می باشدمقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران 
 کارفرما را بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار گیرد. تواند کارکنان شاغل مشاور نمی -6-5
 به کارگیری کارکنان شاغل مشاور از سوی کارفرما برای بررسی خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است. -6-6
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 نمایندگان   -7ماده 

 نمایندگان کارفرما   -7-1

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

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

 نماینده مشاور : -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 

و    باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول علمی و فنی و با استفاده از آخرین دست آوردهای جهانی و با به کارگیری حداکثر مهارت  مشاور  -8-1
 .کارکنانی که واجد صالحیت تخصصی و پشوهشی هستند، انجام دهد و پشوهش وی باید از هر جهت جامع و کامل باشد توسط خود ودقت 

 های فنی و پژوهشی  ندارها و دستورالعملاستا -9ماده 

گیری دیگری در پیوست  مگر آن که بنا به ضرورت، سیسستم اندازه  گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی و پشوهشی، متریک خواهد بود،سیستم اندازه  -9-1
 تعیین شده باشد و یا هنگام پشوهش درباره آن توافق شود. ) شرایط اختصاصی(  5
و سایر استاندارهای معتبر استفاده کند. در صورت موجود    مشاور باید در انجام پشوهش و تنظیم گزارشها، از دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه کشور  -9-2

 شود، استفاده کند. تعیین شده است یا بعداً توافق می  5نبودن موارد یاد شده از دستورالعملهای معتبر که در پیوست شماره 

 اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد - 10 ماده

ظف است موضوع هرگاه مشاور هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسات هماهنگی را به منظور اخذ تصمیمات راهبردی ضروری بداند، مو
ای کند و تصمیمات را در صورتجلسهریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقدام میروز از تاریخ د 15را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما تا 

گیری نماید. چنانچه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمات اقدام نکند، مشاور خود تصمیمدرنگ به مشاور ابالغ میتنظیم و بی 
 کند.نموده و نتیجه را به کارفرما اعالم می 

 نحوه تسلیم و تایید مدارک و گزارشها   -11ماده 

پیش بینی شده است، ابتدا در دو  کلی  برای هر فصل در پایان مدت مربوط و یا در مقاطعی که در برنامه زمانی    را مشاور گزارش و نتایج پشوهش خود    -11-1
های یاد شده، ظرف مدت  کند. کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشتسلیم مینرم افزاری به کارفرما  با یک نسخه بصورت  همراه  صورت مکتوب  ه  ب نسخه  

 کند.، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با ذکر موارد دریک نوبت اعالم می کلییک ماه یا مدت پیش بینی شده در برنامه زمانی 
نیز  و افزاری و راهنمای آن تأیید شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم  یهاک و گزارشها را تأیید کند، مشاور مدارچنانچه کارفرما مدارک و گزارش -11-2

ها، مشاور موظف است ظرف مدت یک کند. در صورت اعالم نظر اصالحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشبه کارفرما تسلیم میرا  ها  خالصه گزارش
ل، هر کدام که بیشتر باشد، بر اساس نظر کارفرما موارد را اصالح کرده و مدارک را در چهار نسخه تهیه و به همراه ماه یا ده درصد مدت تعیین شده برای آن فص

که  الزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اینها به کارفرما تسلیم نماید تا کارفرما آنها را تایید و ابالغ کند تجاوز از این مدت مشمول کاهش حقخالصه گزارش
 رفرما با افزایش مدت قبالً موافقت کرده باشد.کا

سی مجدد  در مواردی که نظر اصالحی اعالم شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مشاور نباشد، مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دالیل خود را برای برر -11-3
های خود، براساس نظر  ار داشته باشد، مشاور موظف به اصالح مدارک و گزارشکند. چنانچه کارفرما همچنان بر نظرات اعالم شده خود اصربه کارفرما اعالم می

 نیست.مشاور ها بر عهده  کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیری
نماید و ا استعالم میهای مشاور اعالم نکند، مشاور نظر کارفرما ردر صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارش  -11-4

 گردد.شده تلقی می   تائیدها و مدارک ارسالی روز از تاریخ دریافت استعالم، همچنان نظری از سوی کارفرما اعالم نشود گزارش 15چنانچه تا 

 کند.را براساس قرارداد دریافت می همربوط   حق الزحمه شده هر فصل، مبنای کارهای بعدی است و مشاور تائید یهاگزارشمدارک و  -11-5
ای از آن را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین در خاتمه کار پشوهش، گزارشی شامل مقدمه،  ها، چکیده مشاور باید به پیوست هر یک از گزارش  -11-6

 کند.یج بدست آمده را تهیه و به کارفرما تسلیم میتاریخچه، روش انجام و نتا
 گیرد. ن طرف قرارداد، قرار نماید، با دستگاه اجرایی، سازمان یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر،مشاور تعهد می -11-7
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 تسهیالت بر عهده کارفرما - 12ماده 

 کند:کار مشاور در مورد خدمات موضوع قراداد به ویشه در موارد زیر بر اساس درخواست مشاور فراهم میهای الزم برای تسهیل کارفرما تدابیر و مساعدت  
 . و به صورت رایگان اختصاصیطبق مندرجات شرایط   هدر اختیار قراردادن اطالعات مربوط -12-1
 . یدر رابطه با طرح پشوهش تحت مدیریت سازمانمجوز ورود کارکنان مشاور به مناطق  -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 

 شود. درصد از هر پرداخت مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری می 10برای حصول اطمینان از حسن انجام کار،  -13-1
 شود.، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می22در صورت فسخ قرارداد طبق ماده  -13-2
 آزاد شود.  17های موضوع خدمات و در زمان تسویه حساب نهایی طبق ماده تضمین یاد شده باید پس از تایید مدارک و گزارش -13-3

 پرداخت مبلغ قرارداد -14ماده 

تعیین شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد   3طبق پیوست شماره   ههای مربوط وضوع قرارداد که بر اساس دستورالعملمبلغ قرارداد بابت انجام خدمات م
 شود . قرارداد به مشاور پرداخت می

 نحوه پرداخت   -15ماده 

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

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

 صورتحساب تأیید شده، همراه بامستندات مربوط برای مشاور مبلغ آن را پرداخت کند.
دات حداکثر هر گاه مشاور نسبت به اصالحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستن  -15-6

کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. هر گاه کارفرما همچنان بر اعمال اصالحات روز از تاریخ دریافت صورت حساب اصالح شده، به کارفرما اعالم می   15ظرف مدت  
 اعالم شده، اصرار داشته باشد، باید نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست اقدام کند.  

 پیش پرداخت   -16ماده 

از سوی  معتبر  ضمانتنامه بانکیپرداخت، بدون کسرکسور قانونی در مقابل درصد از مبلغ اولیه قرارداد را به عنوان پیش 25به درخواست مشاور، کارفرما   -1-16
به مشاور پرداخت ،  هیات محترم وزیران  1394/ 22/09ه مورخ  50659/ت123402نامه تضمین معامالت دولتی مصوب شماره  مشاور، براساس ماده هفت آیین

 شود.کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین مشاور به همان نسبت آزاد می می
را    یدر صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، چنانچه در تسویه حساب نهایی، مشاور بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد موظف است مبالغ بده  -16-2

از محل سپردهپرداخت کن از طریق قانونی نسبت به دریافت مطالبات خود  با اخذ هزینهها، تضمیند و گرنه کارفرما  اقدام  ها و مطالبات مشاور،  های مربوط 
 نماید.می

 صورت حساب نهایی و تسویه حساب   -17ماده 

شود این صورت حساب شامل مبلغ قرارداد ایید به کارفرما ارسال میصورت حساب نهایی پس از تایید گزارش پشوهش از سوی مشاور تهیه و به منظور ت  -17-1
الحساب، افزایش یا کاهش خدمات، صورت حساب های قبلی یا علیشود، کسور قانونی، پرداخت و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از کسر می 

 شود.تایید می حسب مورد پانزده روز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و  گردد، ظرفشده تنظیم می دنهایی که به ترتیب یا
ای که طی مدت یاد شده با مشاور تشکیل  جلسهدر  در صورتی که صورت حساب یاد شده نیاز به اصالح داشته باشد، کارفرما اصالحات مورد نظر خود را    -17-2
 کند. دهد، مطرح نموده و با مشاور توافق می می
گیرد، در این صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده و اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار می  -17-3

 شود.عمل می  6-15حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد، و گرنه طبق مفاد بند 
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آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف    13هایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار او بی درنگ طبق ماده  هر گاه مشاور بر اساس صورت حساب ن  -17-4
 گردد.روز پس از تأیید صورت حساب نهایی پرداخت می 15مدت 

پردازد. در این خود را به کارفرما میروز از تاریخ تایید صورت حساب، بدهی    15هر گاه مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود ظرف مدت    -17-5
ها و مطالبات مشاور،  ها، تضمینشود و چنانچه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپردهدرنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد می صورت بی 

و اگر مبالغ مذکور برای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق قوانین جاری   ایدمطلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد ن
 های او وصول کند.کشور حق خواهد داشت، مطالبات خود را از سایر دارایی 

 تغییرات مدت و مبلغ قرارداد -18ماده 

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

 گیرد.ای تنظیم و مالک عمل قرار می اعالم خواهد کرد. نتایج طی صورت جلسه روز پس از دریافت گزارش، نظر خود را  15کارفرما حداکثر 
ای به عنوان کاهش یا تمدید مدت در اسناد و مدارک قرارداد منظور در پایان مدت اولیه قرارداد، مجموعه تغییرات مدت ناشی از بندهای زیر، در صورت جلسه

 شود. رسیدگی می  23زان انواع تأخیر ها، موضوع بنا به درخواست هر یک از دو طرف طبق ماده گردد. در صورت عدم توافق دو طرف در مورد میمی
 حدود خدمات موضوع قراردادتغییر  -18-1
 وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری   -18-2
 تعلیق کارها از طرف کارفرما   -18-3
 درخواست مشاور و تائید کارفرما-4-18

   خسارت تأخیر -19ماده  

د، از بابت تاخیر مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب مجموع مدت تاخیر در مبلغ قرارداد تقسیم بر مدت قرارداد و حداکثر تا بیست درصد مبلغ قراردا -

 شود. مشاور دریافت می

 تعلیق   -20ماده 

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

 باشد. می  (هر کدام کمتر است)ماه  4مدت تعلیق حداکثر یک چهارم مدت اولیه و یا  -20-2
کند و در صورت قبل از پایان مدت تعلیق موضوع را به مشاور پیشنهاد می  روز  10در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا    -20-3

شود. در غیر اینصورت، با درخواست مشاور به  ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت تمدید شده، قرارداد تمدید می  4موافقت مشاور ، حداکثر به مدت  
 شود.قرارداد خاتمه داده می

به    وروز، گزارش پشوهش را تا هنگام اعالم تعلیق تهیه    15ع تعلیق خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت  وز تاریخ شرمشاور موظف است ا  -20-4
 کار فرما تسلیم نماید. 

در صورت ابالغ شروع کار به کند،  روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعالم می   20مشاور    -20-5
 خاتمه قرارداد را درخواست کند. تواند شرح یاد شده، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت در غیر اینصورت، مشاور می

ز ابالغ، کار ادامه کند. در این صورت حداکثر ده روز پس اچنانچه در دوران تعلیق کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را به مشاور ابالغ می   -20-6
 یابد.می

 خاتمه دادن به قرارداد  -21ماده 

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

مدت  پیشرفت آن و همچنین بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در    ابالغ یاد شده تهیه و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت پشوهش، 
 الزحمه آنها باشد. پذیر است، همراه با تعیین میزان حق دو ماهه یاد شده ضروری و امکان 
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باید موضوع را به مشاور اعالم   هرگاه کارفرما رأساً یا بر اساس گزارش مشاور تشخیص دهد که الزم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل گردد،  -21-4
 ف است خدمات تکمیلی را در مهلت دو ماهه انجام دهد. کند. در این صورت، مشاور موظ

الزحمه در هر صورت، مشاور موظف است در پایان مهلت دو ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک و گزارش پشوهش و ارائه صورت حساب حق  -21-5
 را به کارفرما اعالم نماید . های ناشی از پایان دادن قرارداد خدمات انجام شده و صورت هزینه 

نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد ومیزان خدمات   5-21های موضوع بند افت صورت حساب و صورت هزینه کارفرما متعهد است، پس از دری -21-6
 گردد. آزاد می  17با مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار مشاور در این حالت با توجه به ماده  17انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده 

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

   درخواست کند .صورت زیر تواند خاتمه دادن به قرارداد را در مشاور می -21-8

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

 

 فسخ قرارداد -22ماده 

 تواند در هر یک از موارد زیر بدون اخطار قبلی، قرارداد را فسخ و موضوع را به مشاور ابالغ کند.کارفرما می -22-1

 . 2-1-26رارداد به استثنای مورد بند اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت ق -22-1-1    

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

 .انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز کارفرما -22-1-3    

    .طرف قرارداد ورشکستگی به تقصیر یا انحالل -22-1-4    
های آنان را در منافع خود شریک کار، به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه  اثبات این مطلب که مشاور برای گرفتن  -22-1-5     

 کرده است.
ها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه  کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالکارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر،به مشاور اخطار می  -22-2
آورد. در صورت عدم اقدام مشاور نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به وسیله هیأتی متشکل  صورت قابل قبول دربه  

 اور ابالغ گردد. تب پس از اخذ موافقت مقام یاد شده به مشاانتخاب وزیر یا باالترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و مر از سه نفر
 . درصد مدت مربوط 30تأخیر غیر موجه در انجام خدمات بیش از  -22-2-1    

   .ایرعایت نکردن استانداردهای فنی و ضوابط حرفه -22-2-2    
مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف  درنگ کارفرما را از وضعیت کار  مشاور با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بی   -22-3

 های کار انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.شود ) حداقل دو هفته (، اصل مدارک و گزارشکارفرما اعالم می
یین مبلغ مربوط به کار انجام کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تع  -22-4

درنگ به سازمان برنامه و بودجه کشوربه منظور اقدام الزم شده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدیهی است کارفرما موضوع را بی

  کند.اعالم می 

 حل اختالف   - 23ماده 

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

قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه وبودجه     23که به استناد ماده    هاییهای متفاوت دو طرف از بخشنامهدر مورد مسائل ناشی از برداشت   -23-1-1     
سازمان برنامه  چگونگی اجرای بخشنامه را استعالم نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی  ابالغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه وبودجه ، 

 شود، عمل کنند.، اعالم می وبودجه 
است، رسیدگی و اعالم نظر درباره آن به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو   1-1-23مورد اختالف نظرهایی که خارج از شمول بند  در    -23-1-2

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

 و  1-1-23به توافق نرسند یا نظر اعالم شده طبق بندهای    2-1-23در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند    -23-2
 گردد.اقدام می 3-23، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختالف طبق بند 23-1-2 

های  توانند در خواست ارجاع موضوعها میقرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، که راجع به اموال باشد، هر یک از طرف هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد    -23-3
 مورد اختالف به داوری را به رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ارائه کنند.
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هند کرد موضوع را با تشکیل جلسات به نحو مسالمت آمیز حل و فصل نمایند  طرفین سعی خوا  کندهر گاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختالفی بروز    -23-4
 در صورت عدم توافق هر یک از طرفین می توانند نسبت به طرح دعوی در مراجع ذیصالح قضایی اقدام نمایند.

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

 خواهد بود. 

ن  رسیدگی و اعالم نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قراداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعالم نظر شورا، دو طرف طبق آ   -دوتبصره  

 عمل خواهند کرد.
شود که یکی از دو طرف به تعهدات دهد و موجب نمی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی  های مورد اختالف به شورای عالیارجاع موضوع  -23-5

 قراردادخویش عمل نکند. 

ن  رسیدگی و اعالم نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قراداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعالم نظر شورا، دو طرف طبق آ  -یكتبصره 

 عمل خواهند کرد.

 مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی   -24ماده 

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

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

 مسئولیت مشاور   -25ماده 

 این قرارداد مسئول است. هایتمام پیوستمشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در   -25-1
کاهد و و فنی نمیهای مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی  های پشوهش مشاور از سوی کارفرما از مسئولیتتأیید خدمات و یا مدارک و گزارش -25-2

 هایی است که به علت نقص کار او بعدها مشاهده گردد.گوی کاستیدر هر حال مشاور مسئول و جواب
باشد،    مسئولیت مشاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی و حقوقی، که برحسب ضرورت مورد تأیید کارفرما قرار گرفته  -25-3

های مشاور  های موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات رافع هیچ یک از تعهدات و مسولیتسئولیتکماکان همان م
 در برابر کارفرما نخواهد بود. 

 ممنوعیت قانونی   -26ماده 
 22/10/1337قانونی اساس و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب    141مشاور اعالم می کند که در موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعیت اصل    -26-1

 نیست.

شده    در صورتی که خالف آن برای کارفرما ثابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مشاور ایجاد شود که با مفاد قوانین یاد  -26-1-1     
 تعارض داشته باشد، قرار داد فسخ می شود. 

های دولتی ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعالم کند  در شرایطی که تغییراتی در دستگاه -26-1-2    
د، کارفرما قرارداد را و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد.چنانچه مشاور مراتب را به محض اطالع به کارفرما اعالم نکن

 نماید. فسخ می
 کارکنان خارجی مشاور یا همراهان ایشان حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند.  -26-2
 .کند، محرمانه تلقی کندمشاور موظف است تمام نتایجی را که در جریان انجام پشوهش تحصیل یا تولید می -26-3

 حوادث قهری   – 27ماده 

های عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و  وز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالبها و اعتصابرحوادث قهری و بوقوع    ددر موار
یب زیر عمل های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مشاور نباشد، به ترتهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیطغیانهای غیر عادی و خشکسالی

 خواهد شد: 
عواملی    تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعالم کند.هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد می   -27-1

ی تعهدات را  مانند جنگ، سیل غیر قابل پیش بینی شده، خشکسالی بی سابقه، آتش سوزی گسترده و زلزله که ناشی از اراده طرفین نبوده و عمال قدرت اجرا
مراتب به طرف دیگر قرارداد   سلب نماید قوه قاهره محسوب می گردد و طرف قرارداد که مدعی وقوع فورس ماژور می باشد باید بالدرنگ نسبت به اعالم کتبی
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اخت خسارت یا  اقدام نماید تا در خصوص تعلیق یا انفساخ قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ گردد بدیهی است انفساخ قرارداد به دلیل شرایط اضطراری موجب پرد
 هزینه اضافی به مشاور نمی شود. 

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

 انتقال به غیر   - 28ماده  

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

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

 رعایت مقررات ایمنی  -29ماده 

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

 و نتایج پژوهش  مدارک مالکیت  -30ماده  

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

 ها ابالغ -31ماده  

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

 زبان قرارداد  -32ماده  

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

 قانون حاکم بر قرارداد  -33ماده 

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

 

 

 

 

 

 کارفرما: 

 مجتبی ذوالجودی 

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی: 
 محمود رضایی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 1 پیوست
   قرارداد: موضوع شرح

 
 لی)تحل  الب یس   عیکنترل و توز  یمشارکتبرنامه اقدام    هیو ته  البیس  یکیدرولیه  یسازه یو شب  ییاز طریق شناسا  تاپروژه مذکور درصدد است  

  یجوامع محل  شتیمع  تیرا در جهت تقو  یآت  یهایخشکسال  سکیکاهش ر  رمند،یهامون ه  اچهیبه در  یمنته  یداخل   زی( در دو حوضه آبرنفعانیذ

 به همراه داشته باشد. گرد و غبار   یهاطوفان یهاکانون تیریو مد 

 
 :  یهدف اصل

 یجوامع محل شتیمع ت یگرد وغبار و تقو یهاکانون  تیریبا تمرکز بر مد یآت یهایاز خشکسال یناش بیو تخر سکیر کاهش

 : یاتیعمل اهداف

 البی با س  عیبه منظور کنترل و توز ستانی مطالعات و اقدامات شاخص انجام شده در منطقه س لیو تحل یآورجمع -1 

 الب یبر آورد س دیبا تاک الب یس انیجر یکیدرولیه یسازهیمطالعات شب قیتدق -2 

 محتمل یوهایدر سنار البی س عیکنترل و توز قیبا هدف تدق الب یس انیجر یک یدرولهی – یاجتماع یساز هیشب -3 

 الب یس عیکنترل و توز یمشارکتبرنامه اقدام  هیو ته  نفعانیذ لیتحل -4 

 

 

 کارفرما: 

 مجتبی ذوالجودی 

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی: 
 محمود رضایی     

 سرپرست پروژه سیستان
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 2 پیوست
   :شرح و حدود خدمات

در راستای تدقیق کنترل و توزیع سیالب در   مشارکتی  هایروش  و   جمعی  خرد  اصول  اساس   بر  حاضر  پروژه  در  کار  انجام   نحوه  و   فرایندها   ترتیب

مطالعات و اقدامات شاخص انجام شده در   لی و تحل یآورجمع پروژه،  اجرای در اصلی رویکرد واقع در. است محدوده مورد نظر در منطقه سیستان

 ی سازه یمطالعات شب  قیتدق،  نفعانیذ  لیبا استفاده از منابع موجود و مورد نظر کارفرما و تحل  البیس  عیبه منظور کنترل و توز  ستانی منطقه س

  ی وهایدر سنار  البیس  عیکنترل و توز  قیبا هدف تدق  البیسهیدرولیکی  - سازی اجتماعیشبیه،  البیبر آورد س  د یبا تاک  البیس  ان یجر  یکیدرولیه

 است. در منطقه مورد نظر البیس عیکنترل و توز  یبرنامه اقدام مشارکت هیته و در نهایت  محتمل

 های اجرایی در جهت دستیابی به موارد ذیل را در طرح پیشنهادی خود، تشریح نماید.  رود رویکرد و گامدهندگان محترم انتظار میاز پیشنهاد

با استفاده از منابع موجود و   البیس  عیتوز  و  کنترل  منظور  به  ستانیس  منطقه  در  شده  انجام  شاخص  اقدامات  و   مطالعات  لیتحل  و  یآورجمع-1

 و تحلیل ذینفعانمورد نظر کارفرما 

عمومی  -1-1 منظور شناسایی وضعیت  به  مقدماتی  بازدیدهای صحرایی  کارفرما  انجام  نظر  و دست   محدوده مورد  با ذینفعان  آشنایی  و 

 اندرکاران

به منظور    هاو علل وقوع آن  محدوده مطالعاتی های  سوابق سیالب  در خصوص  مرتبط  نهیشیپ   یو بررسای  انجام مطالعات کتابخانه  -2-1

 با نیازهای موجود جهت تدوین طرح با در نظر گرفتن مفاد زیر: های اطالعاتی موجود و همسوسازی آن شناسایی و تکمیل شکاف

های توسعه منابع آب و  های طرح و اطالعات و گزارش البیس  با مرتبط یافته  انجام مطالعات یهاگزارش و  مدارك  و اطالعات آمار، •

 ی مطالعات محدودهبرداری در ای اعم از در دست مطالعه، اجرا و بهرههای مهم توسعه آبخیزداری و سایر طرح

ارب و دانش  تج یاحصاو دست اندرکاران به منظور آشنایی با اقدامات شاخص انجام شده و  نفعانیذ لیتحلبرگزاری نشست یا کارگاه  -3-1

 بالیس توزیعو  کنترل یهادر خصوص روش یبوم

نوع عملکرد و میزان اثرگذاری   ، تبیینجهت کاهش خسارات سیالباقدامات شاخص انجام شده در  توضیح: الزم است مشاور مواردی از قبیل  

اقدامات مهندسی )مانند سدها، طرح ذینفعان و دست  و...( و مدیریتی توسط    های ساماندهی رودخانه، آبخیزداری اقدامات مهار سیالب شامل 

مورد نظر  3-1کارگاه های بند   را در نشست ها یا  ها مختلف )مانند هشدار سیل، تعیین بستر و حریم رودخانه و ...( و تعیین موقعیت آن  اندرکاران

 قرار دهد. 

  البی س عیتوزکنترل و به منظور  ستانیمطالعات و اقدامات شاخص انجام شده در منطقه س لیتحل -4-1

 البیس آورد بر دیتاک با  البیس انیجر یکیدرولیه یسازهیمطالعات شب قیتدق -2

 های زیر:از جنبهه مطالعاتی، دمحدوخیزی شناسایی ظرفیت سیل-1-2

  هواشناسی هایگزارش اطالعات و مارآ •

 هیدرولوژی و رسوب  اطالعات و آمار •

 ای ماهواره تصاویر و هوایی هایعکس ،یسازه یشب جهت قی دق مقیاس با توپوگرافی هاینقشه  •

 یشناسختیو ر یشناسنیزم •

 یی ایو جغراف یوگرافیزیف •

 یاراض یو کاربر زهایآبخ یبررس •

 از منابع آب و مصالح  یبرداربهره •

 ها  ها و مسیلتوان آبگذری رودخانه •

 ی اراض  یکاربر   و  زهای آبخ  یبررس  و  رسوب  و  یدرولوژیه  اطالعات  و  آمار  ،یهواشناس  یهاالزم به ذکر است مطالعات آمار و اطالعات گزارش   :حیتوض

 . ندارد قیتدق به یازین مطالعات یباق  و بوده  قیتدق ازمندین

 در مشورت با کارفرما  سازی و انتخاب روش و مدل مناسب برای محدوده مطلعاتی مورد نظرافزارهای مدلها و نرمارزیابی روش-2-2

 ها سازی هیدرولیکی رودخانه و شرایط مرزی هریک از آن بررسی پهنه مورد نظر کارفرما جهت شبیه  -3-2
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بندی  های پهنهمورد نظر و تولید نقشه  ی محدوده مطلعاتهای اقلیمی  استفاده دقیق از دادهتعیین سناریوهای محتمل ورود سیالب با  -4-2

 های مختلف با مقیاس مناسب سیالب با دوره بازگشت

 ی درومتریه ی هاستگاهیا یهاو داده یاماهواره یهااز داده با استفاده  جینتا )واسنجی( ونیبراسیکال-5-2

 بر اساس سناریوهای محتملمورد نظر   یمحدوده مطلعات  در یبندارائه نقشه پهنه و  البیس ان یجر یدو بعد یسازه یشب - 6-2

 از اطالعات گردآوری شده از منطقه با مشورت کارفرما  GISتهیه پایگاه اطالعات  -7-2

 محتمل یوهایدر سنار البیس عیتوز کنترل و قی با هدف تدق البیس انیجر یکیدرول یه – یاجتماع  یسازهیشب -3

توزیع سیالب دو  و با هدف کنترل و    Agent-based modelهای عامل بنیان یا  با کمک مدل  هیدرولیکی-سازی اجتماعیشبیه  -1-3

 مورد نظر در منطقه های متفاوت ذینفعان با رویکرد اجماع دیدگاه مذکوررودخانه 

بررسی نموده و دینامیک بودن شرایط اقلیمی    اجتماعی و اکولوژیک  -اقتصادی  های  از دیدگاه   را  های منطقهسیالباثرات  توضیح: الزم است مشاور  

 منطقه را در شبیه سازی لحاظ نماید. 

 در منطقه مورد نظر البیس عیکنترل و توز ی برنامه اقدام مشارکت هیته -4

 به دست اندرکاران به منظور همفکری در خصوص تهیه برنامه اقدام مشارکتی   3تا  1برگزاری کارگاه ارائه نتایج بندهای  -1-4

اجرا و برنامه   یمتناظر با اهداف، نحوه و زمان بند  ییاجرا  ی ها  نهیورد هزآ)بر  البیبا س  توزیعکنترل و    مشارکتی برنامه اقدام    هیته  -2-4

 ( ش یپا

 بر اساس سناریوی برترگزارش نهایی  و ارائه  یبندجمع -3-4
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 مجتبی ذوالجودی 

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:   

  ............................ 
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 3 پیوست
 

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

 پرداخت خواهد شد.  
 

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

د کل  80-2 وم  مرحله  های  پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرـص در  ل اعتبارات اتحادیه اروپا از محفنی مربوطه   رما و ناظربا تأیید مکتوب کارفاول، دوم و ـس
 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15اجرای مفاد 

از محل فنی مربوطه    با تأیید مکتوب کارفرما و ناظرمرحله پایانی و ارائه مفاصــا حســاب تامین اجتماعی    پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصــد کل  20-3

 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15در اجرای مفاد   2022اعتبارات اتحادیه اروپا در سال 
 

انجام کار کسر و در نزد کارفرما ضبط خواهد شد که این مبلغ پس از پایان قرارداد و تایید   درصد از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن  10: به میزان    1بصرهت
 مطابق نظر کارفرما و رضایت کامل از اجرای قرارداد به مشاور پرداخت خواهد شد. توسط ناظر فنی،  اتمام موضوع قرارداد

 
ــره ــاور و نیازمندی: پرداخت هرگونه مالیات و عوارض، مالیات بر درآمد  2تبص ــایر حقوق دولتی مربوط به مش های قرارداد که در تاریخ  بیمه های اجتماعی و س

د به عهده مشـاور می ت و یا در آینده برقرار خواهد ـش د. مبالغی از این مالیات  امضـای این قرارداد برقرار اـس ها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از   باـش
 ها کسر و به مراجع حواله خواهد شد. از پرداختطریق کارفرما وصول گردد  

 
ـشده   : تـشخیص کیفیت و کمیت قابل قبول انجام این قرارداد در اختیار کارفرما می باـشد و کارفرما مخیر اـست بر اـساس کیفیت و کمیت تـشخیص داده3تبـصره

اس موازین و معیارهای علمی، فنی و حرفه ای روزآمد رح خدمات نسـبت به پرداخت تمامی و یا بخشـی از مبلغ قرارداد مط و بهترین دانش موجود  بر اـس ابق ـش

اس کیفیت و کمیت اقدام نماید. از طرف دیگر درصـورت عدم انجام تعهدات یا خاتمه دادن به قرارداد به علت قصـور و یا عدول مشـاور از انجام قرارداد، بر اسـ

 کارفرما ضبط خواهد شد. تشخیص داده شده، تمامی و یا بخشی از مبلغ قرارداد به نفع

: هرگونه پرداخت، پس از بررـسی و تایید کتبی گزارش پیـشرفت موـضوع قرارداد  4: نظارت فنی بر اجرای قرارداد بر اـساس زمانبندی مندرج در پیوـست 4تبـصره

 توسط ناظر فنی و تایید آن توسط کارفرما انحام می شود.

ره  اورهر گاه م:  5تبـص ت کل حق  بدون عذر موجه، مدت مق  ـش متی از کارها به تاخیر انجامد ، کارفرما مجاز اـس رر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا قـس

ده برای انجام کارها خواهد بود. این تبـص بت مدت تاخیر به مدت تعیین ـش اوی با نـس بت تقلیل حق الزحمه مـس وص الزحمه مربوطه را تقلیل دهد. نـس ره درخـص

ای نیز قابل اعمال بوده و میزان تقلیل حق الزحمه به روش مشـابه محاسـبه خواهد ک از اجزاء شـرح خدمات و ارائه گزارشـات میان مرحلهتاخیر در انجام هر ی

 شد.

 : پرداخت صورتحساب قطعی منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و کسر کسورات قانونی می باشد.6تبصره 

 

 

 

 کارفرما: 

 ی مجتبی ذوالجود 

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی: 
 محمود رضایی       

 سرپرست پروژه سیستان
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 4 پیوست
 

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

 شرح خدمات 
 زمان بندی پروژه )بر حسب ماه( 

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

             

             

             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 کارفرما: 

 مجتبی ذوالجودی 

 و  تاالب هامحیط زیست دریایی و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان 

 مشاور:   

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

  .......... 

 ناظر فنی: 
 محمود رضایی     

 سرپرست پروژه سیستان
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 5 پیوست
 

 شرایط خصوصی

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

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

هرگونه اقدام در زمینه اجرای  پذیرفته خواهد شد.  کارفرما  باشد و کلیه گزارشات پس از تأیید  میپروژه سیستان    نظارت علمی این پروژه برعهده  .3
 و نماینده کارفرما مورد تایید نخواهد بود.  فنی بدون نظارت و اطالع ناظرمفاد قرارداد 

داد توسط کارفرما در کلیه جلسات درون سازمانی و برون سازمانی مربوط به تصویب نتایج این  مشاور موظف است تا تصویب نهایی موضوع قرار.  4
 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

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

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

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

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

ه طرف  کلیه اعتبارات و نتایج حاصل از اجرای قرارداد و حقوق قانونی طرح متعلق به کارفرما است و ارایه اطالعات و نتایج طرح از طرف مشاور ب.  10
کارفرماست. در صورت ارایه نتایج یا گزارش طرح به مراجع ذیربط جهت طی مراحل اداری، مسوولیت اصالحات فنیِ مدنظر    ثالث منوط به اجازه کتبی

 مراجع مذکور با مشاور خواهد بود. 
ار برای عوامل  ها و تهیه امکانات مربوط به آن، وسایل نقلیه، غذا، مسکن و محل ک مشاور موظف است عالوه بر هزینه انجام مطالعات و بررسی. 11

 را که در انجام پروژه مشارکت دارند، تامین نماید و کارفرما از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت. تحت پوشش خود

شوند کمال همکاری را داشته باشد و نظرات فنی    طرح که از سوی کارفرما معرفی می  فنی  مشاور موظف است در کلیه مراحل انجام طرح با ناظر.  12
 ناظرین علمی یا رابطین علمی کارفرما را در نحوه اجرای قرارداد اعمال نماید.ناظر فنی و همچنین 

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

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

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

 ت به ادعاهای احتمالی کارکنان مشاور ندارد.کارفرما مسئولیتی نسب. 16

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

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

مشاور موظف است برای اخذ مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست )پروژه سیستان( برنامه کلی زمانی خود را به  .  19
 کارفرما و همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه ارائه نماید.

 کارفرما، قابل تمدید خواهد بود. مدت زمان اجرای در صورت لزوم با درخواست مشاور و موافقت . 20

 کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به کارفرما است لذا هرگونه بهره برداری از آن بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما ممنوع است. . 21

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را    ها و مراکز علمی و پشوهشی باید تاییدیه انجام کارهای پشوهشی وزارت علوم و فناوری و یا وزارتدانشگاه.22
 باشند. های خصوصی ملزم به ارائه گرید مرتبط با موضوع قرارداد از سازمان برنامه و بودجه کشور میها و بخش دارا باشند و شرکت 

 فسخ قرارداد به دلیل حوادث قهری، موجب پرداخت خسارت و هزینه اضافی به مشاور نمی شود. بدیهی است . 23
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 رما هیچگونه مسئولیتی در خصوص خرید و تجهیز مربوط به قرارداد مشاور را ندارد و تمام این موارد بر ذمه مشاور میباشد.ف. کار24

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

.  برند  می  کار  به  پیمان  این  با رابطه  در   خود  بین  اختالف   حل   برای  را  خود کوشش   نهایت  طرفین  اختالف،   هرگونه  بروز   صورت   : در  اختالف  حل.  26
  عدم  صورت  در   و  نباشد  فصل  و   حل  قابل   طرفین  االختیار تام  نمایندگان  مستقیم  مذاکره  طریق  از که  قرارداد  اجرای یا  تفسیر درمورد  اختالف   هرگونه 
 . بود خواهد  پیگیری و فصل و حل قابل قضایی  مراجع طریق  از  نتیجه حصول

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

 ای مشترک تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شود. زلزله، آتش سوزی  بی درنگ بایستی مراتب را به طرف دیگر کتبا اعالم  و در جلسه
یا روزنامه ها یا سایر رسانه های معتبر و رسمی ملی و بین المللی بایستی با مقاله یا گزارش از مطالعه موجود جهت درج در مجالت    نوشتن.  28 

  از   تیحما  و  یتاالب  یهاستمی اکوس  یایاح  یبرا   یعیطب  منابع  جامع  تیریمد  یارتقا  پروژه نام  ذکر  ن،یهمچنهماهنگی کامل کارفرما صورت گیرد.  

 .عنوان حامی مالی در کلیه مستندات بایستی درج شود هب یمحل جوامع  نیگزیجا  شتیمع

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

 باشد.ستندات الزم مرتبط با موضوع مطالعات، ضروری بوده و بر عهده مشاور میآوری تمامی آمار و اطالعات موردنیاز، مطالعات قبلی و مجمع .30

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

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

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

 

 کارفرما: 

 مجتبی ذوالجودی 

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی:        
  محمود رضایی     

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

 
 پروژه  مشخصات مجری)مدیریت( -8-1

 امضأ سمت محل خدمت رشته تحصیلی  مدرک تحصیلی  نام ونام خانوادگی 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 پروژه   همکاران -8-2

 وظایف همکاران رشته -مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی 

   

   

   

   

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

 
 

  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(: -

 کتب تدوین شده به زبان فارسی: -

  خارج کشورداخل و  ی چاپ شده در مجالتعلم مقاالت -

 مقاالت فارسی -

 المللی و داخلی های بین ارائه مقاله در کنفرانس -
 

 دبیر علمی کارگاه و همایش  

❖  

❖  

 طرح های دانشجویی -
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 داوری مقاالت و طرح های پژوهشی -

 سخنرانی در کارگاهای علمی -

 ثبت اختراع -

 عضویت در هیات تحریریه مجله های  -

  هامسئولیت -   

-  

-  

 برگزاری همایش و نمایشگاه ها مشارکت در -

 سایر مهارتهای علمی  -

 ر نرم افزا -

 های زبانمهارت -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما: 

 مجتبی ذوالجودی 

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی: 
 محمود رضایی    

 سرپرست پروژه سیستان


