
 ـ ارزيابي کيفي مشاوران14ماده

  

 : ؽ٘د سصيبثي کيفي ٍؾبٗساُ عي ٍشازو صيش اّدبً ٍيااىف ـ 

 , ـ تؼييِ ٍؼيبسٕبي اسصيبثي کيفي ٗ ٗصُ آّٖب1

 ـ تؼييِ زذاقو اٍتيبص قبثو قج٘ه، 2

 ، (ّبٍٔ ايِ آييِ« 15»عجق ٍبدٓ )ـ تٖئ اعتؼالً اسصيبثي ميفي 3

 ـ تٖئ ٗ اّتؾبس فشاخ٘اُ اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ، ثْب ثٔ تؾخيـ مبسفشٍب، 4

 ـ ت٘صيغ اعتؼالً اسصيبثي ميفي ٗ دسيبفت پبعخ آُ ثْب ثٔ تؾخيـ مبسفشٍب،  5

 ـ اٍتيبصدٕي ثٔ ٍؾبٗساُ ٍتقبضي اسصيبثي،  6

 ، (ئ فٖشعت م٘تبٓتٔ)ـ تؼـييِ عـٔ تـب ؽؼ ٍؾـبٗس زبئض ؽشايظ مٔ ثبالتشيِ اٍتيبص سا مغت مْْذ 7

 ـ ٍغتْذعبصي ٗ تٖئ ف٘ستديغٔ اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ،  8

 ـ اسعبه ف٘ستديغٔ اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ ت٘عظ مبسگشٗٓ فْي ـ ثبصسگبّي ثٔ مبسفشٍب، 9

 . ـ اعالع سعبّي ف٘ستديغٔ اسصيبثي ميفي ٍؾبٗسا10ُ

 : دؽ٘ اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ، ثشاعبط ٍؼيبسٕبي صيش اّدبً ٍية ـ 

 ، (اٍتيبص 30تب ( )عبثقٔ اخشايي)ـ تدشثٔ 1

 ، (اٍتيبص 20تب )ـ اسصيبثي مبسفشٍبيبُ قجيي 2

 ، (اٍتيبص 20تب)ـ عبختبس عبصٍبّي ٍؾبٗس 3

 ( دٓ تب ثيغت دسفذ)ـ خالقيت ٗ اثتنبس ٍؾبٗس دس عشزٖب ٗ پژٕٗؾٖبي قجيي 4

 (. اٍتيبص 30تب )ـ عبيش ٍ٘اسد ثٔ تؾخيـ مبسفشٍب  5

ّبٍٔ، دس عبيش ٍ٘اسد اسصيبثي ميفي  ايِ آييِ« 18»ٍبدٓ « ث» دس سٗػ عبدٓ، خض ٍ٘اسد ٍزم٘س دس ثْذ  پ ـ

ايِ ٍبدٓ، ثذُٗ اعتؼالً ٗ « ة» ٍؾبٗساُ، ثٔ سٗػ اسصيبثي ميفي عبدٓ ٗ عجق ٍؼيبسٕبي ٍزم٘س دس ثْذ 

ٍؾبٗس اص ع٘ي مبسفشٍب ثشاعبط تؾخيـ مبسفشٍب ٗ ثب ت٘خٔ ثٔ اعالػبت قجيي ٗ ع٘اثق ٍؾبٗس، عٔ تب ؽؼ 

 . ؽ٘د اّتخبة ٍي

 . ايِ ٍبدٓ خ٘إذ ث٘د« ة» اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ ثشاعبط اٍتيبصات امتغبثي ثْذ ت ـ 

ّتبيح اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ ٗ فٖشعت م٘تبٓ دس سؽتٔ ٗ پبئ ٍشث٘ط ثٔ ٍذت دٗ عبه اص تبسيخ ف٘ستديغٔ  ث ـ

 . اسصيبثي ميفي ٍؼتجش اعت

اي ثٔ ٗخ٘د آٗسّذ مٔ ّتبيح اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ دس ع٘ه ٍذت اػتجبس  صي ٍ٘ظفْذ عبٍبّٔدعتگبٕٖبي ٍشك ج ـ

آُ ثشاي تَبً ٍْبققبت ٍؾبثٔ دس دعتگبٕٖبي اخشايي صيش ٍدَ٘ػٔ آُ دعتگبٓ اخشايي دس سؽتٔ ٗ پبئ ٍؼيِ، 

 . ٍؼتجش تيقي ؽذٓ ٗ ىضٍٗي ثٔ اسصيبثي ٍدذد ميفي ّجبؽذ

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ استعالم ارزيابي کيفي مشاوران 15ماده

  

 : ثبيذ زذاقو زبٗي اعالػبت صيش ثبؽذ( RFQ)اعتؼالً اسصيبثي ميفي  اىف ـ

 ـ ّبً ٗ ّؾبّي مبسفشٍب، 1

 ـ ٍ٘ض٘ع خذٍبت ٍؾبٗسٓ، 2

 ٕبي الصً،  ـ ٍذاسك فالزيت ٗ گ٘إيْب3ٍٔ

 ـ زدٌ مبس يب ثشآٗسد اٗىئ خذٍبت ٍؾبٗسٓ، زغت ٍ٘سد، 4

 ـ ٍؼيبسٕبي اسصيبثي ٗ اٍتيبص آّٖب،  5

 ـ ٍذاسك ٗ ٍغتْذٕبي الصً ثشاي تؼييِ اٍتيبصٕبي ٍشث٘ط ثٔ ٕش يل اص ٍؼيبسٕب، زغت ٍ٘سد،  6

 ـ سٗػ ٍسبعجٔ اٍتيبصٕبي ٍشث٘ط ثٔ ٕش يل اص ٍؼيبسٕب، 7

 ثشاي دػـ٘ت ثٔ اسائٔ پيؾْٖبد، ( ؽقت اٍتيبص)ـ زذاقو اٍتيبص اسصيبثي ميفي قبثو قج٘ه  8

 ـ ٍسو، صٍبُ ٗ ٍٖيت دسيبفت ٗ تس٘يو اعتؼالٍٖب، 9

 . ـ ّبً ٗ ّؾبّي ٍذيش عشذ، زغت ٍ٘سد10

زذاقو صٍبُ الصً ثشاي تنَيو اعتؼالً اسصيبثي ٗ تس٘يو آُ، اص آخشيِ سٗص ت٘صيغ اعتؼالٍٖب، ثشاي اسصيبثي ة ـ 

 . ثبؽذ ميفي دٗ ٕفتٔ ٍي

، ت٘صيغ (ّبٍٔ ايِ آييِ« 7»ٍ٘ض٘ع ٍبدٓ )ٍؾبٗساُ ٍْتخت اعتؼالً اسصيبثي ثبيذ ثٔ ع٘س ينغبُ ثيِ َٕٔ پ ـ 

 . ؽ٘د

ّغجت ثٔ تٖئ دعت٘ساىؼَو ثشاي اسصيبثي مبسٕبي ( 26)ٍبدٓ « 2»عبصٍبُ ٍ٘ظف اعت دس چٖبسچ٘ة ثْذ  ت ـ

 . ٍؾبٗساُ ثٔ ٗعيئ مبسفشٍبيبُ قجيي اقذاً مْذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ـ امتيازدهي براي ارزيابي کيفي مشاوران 16ماده

  

. اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ، ثبيذ دس ٍٖيت ٍقشس دس اعتؼالٍٖبي اسصيبثي اّدبً ؽ٘داىف ـ 
  

ثشسعي ٗ اٍتيبصدٕي اعتؼالٍٖبي اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ، ّجبيذ ثب اسصيبثي فْي ٗ ٍبىي پيؾْٖبدٕب َٕضٍبُ ة ـ 

 . ثبؽذ

ت٘خٔ ثٔ تؼذاد ٗ ّ٘ع مبسٕبي ٍؾبثٔ  اٍتيبص تدـشثٔ ٍؾبٗس، ثشاعبط اعالػبت ٗ اعْبد دسيبفتي اص ٍؾبٗس، ثبپ ـ 

ؽ٘د مٔ  زذامثش اٍتيبص دس ف٘ستي ازشاص ٍي. ؽ٘د اّدبً ؽذٓ دس سؽتٔ ٗ صٍئْ مبس دس پْح عبه گزؽتٔ تؼييِ ٍي

ت٘عظ ٍؾبٗس اخشا ؽذٓ ثبؽذ ٗ ثشاي ٍقبديش مَتش، اٍتيبص ( ثب ثشآٗسد ٍؼبده يب ثيؾتش اص مبس ٍ٘سدّظش)دٗ مبس ٍؾبثٔ 

 . يبثذ مبٕؼ ٍيتدشثٔ ثٔ تْبعت 

ثشاي تؼييِ اٍتيبص اسصيبثي مبسفشٍبيبُ قجيي، اعالػبت پْح عبه گزؽتٔ ؽبٍو ّؾبّي مبسفشٍب ٗ ٍقبً ٍغيغ ت ـ 

دس دعتگبٕٖبي مبسفشٍبيي، ٍ٘ض٘ع ٗ ٍجيغ قشاسدادٕب اص عشيق اعتؼالً اخز ٗ دس ٍشزئ اسصيبثي ثب پشعؼ اص 

 : ؽ٘د اٍتيبص دٕي ٍي مبسفشٍبيبُ قجيي، زغت ٍ٘سد، ّغجت ثٔ ٍ٘اسد صيش

 ـ ميفيت مبس، 1

 ـ مفبيت مبسمْبُ مييذي، 2

 . ـ تسقق إذاف صٍبّي3

 : ؽ٘د اٍتيبص ٍشث٘ط ثٔ عبختبس عبصٍبّي ٍؾبٗس ثب ت٘خٔ ثٔ ٍ٘اسد صيش، زغت ٍ٘سد تؼييِ ٍيث ـ 

 ـ مبٍو ث٘دُ عبصٍبُ ٗ مفبيت مبسمْبُ افيي ٗ ثبثت، 1

 سيضي ٗ مْتشه پشٗژٓ،  ـ ّظبً ثشّب2ٍٔ

 ـ ّظبً مْتشه ٗ تضَيِ ميفيت، 3

 دٕي،  ـ ّظبً ٍغتْذ عبصي ٗ سٗػ گضاسػ4

 . ـ اعتفبدٓ اص ّظبٍٖب ٗ اثضاس فْبٗسي اعالػبت دس عغر عبصٍبُ ٍؾبٗس5

 

 

 

 

 

 

 



 

  ـ صورتجلسه ارزيابي کيفي مشاوران17ماده

  

پظ اص اٍتيبصدٕي ٗ اّدبً اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ، ف٘ستديغٔ اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ ؽبٍو ٍ٘اسد صيش اىف ـ 

 : ؽ٘د تٖئ ٍي

 . ؽ٘د ـ فٖشعت اعتؼالٍٖبي تنَيو ؽذٓ ت٘عظ ٍؾبٗساُ مٔ افو اعتؼالٍٖب دس ّضد مبسفشٍب ثبيگبّي ٍي1

 يل اص ٍؼيبسٕبي اسصيبثي ميفي، ـ اٍتيبصٕبي مغت ؽذٓ ت٘عظ ٕش يل اص ٍؾبٗساُ دس استجبط ثب ٕش 2

 ـ اٍتيبص مو اسصيبثي ميفي ٕش يل اص ٍؾبٗساُ، 3

 ، (فٖشعت م٘تبٓ)اّذ  ـ ّبً ٗ ٍؾخقبت ٍؾبٗساّي مٔ ثشاي دسخ٘اعت پيؾْٖبد ثشگضيذٓ ؽذ4ٓ

 ـ ٍتِ دػ٘تْبٍٔ،  5

 ـ ٍسو ٗ صٍبُ تؾنيو خيغٔ،  6

 . اّذ ً دادٓـ ّبً ٗ اٍضبي اؽخبفي مٔ اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ سا اّدب7

ؽ٘د ٗ  اّتخبة ٍؾبٗس ثٔ مبسفشٍب گضاسػ ٍي  ف٘ستديغٔ اسصيبثي ميفي ٍؾبٗساُ پظ اص تٖئ ٗ تق٘يت ٕيئت ة ـ

مبسفشٍب ٍ٘ظف اعت ف٘ستديغٔ يبدؽذٓ سا ظشف چٖو ٗ پْح سٗص ثذُٗ اعبٍي اؽخبؿ دخيو دس اسصيبثي ميفي 

 . ٍؾبٗساُ دس پبيگبٓ ٍيي اعالع سعبّي ٍْبققبت ٍْتؾش مْذ

، (زذاقو اٍتيبص الصً سا مغت ّنْْذ)دس ف٘ستي مٔ ٕيچ يل اص ٍؾبٗساُ ٗاخذ ؽشايظ تؾخيـ دادٓ ّؾّ٘ذ  پ ـ

 . ؽ٘د ف٘ستديغٔ اسصيبثي ميفي ثب رمش ايِ ٍ٘ض٘ع تْظيٌ ٗ فشآيْذ اسصيبثي ميفي تدذيذ ٍي

 


