
 ـ ارزيابي کيفي مشاوران14ماده

  

 : ضُد رسياتي کيفي مطاَران طي مزاحم سيز اوجاو مياانف ـ 

 , ـ تعييه معيارٌاي ارسياتي کيفي َ َسن آوٍا1

 ـ تعييه حذاقم امتياس قاتم قثُل، 2

 ، (وامً ايه آييه« 15»طثق مادي )ـ تٍيً استعالو ارسياتي كيفي 3

 ـ تٍيً َ اوتطار فزاخُان ارسياتي كيفي مطاَران، تىا تً تطخيص كارفزما، 4

 ـ تُسيع استعالو ارسياتي كيفي َ دريافت پاسخ آن تىا تً تطخيص كارفزما،  5

 ـ امتياسدٌي تً مطاَران متقاضي ارسياتي،  6

يً فٍزست تً)ـ تعـييه سـً تـا ضص مطـاَر حائش ضزايط كً تاالتزيه امتياس را كسة كىىذ 7

 ، (كُتاي

 ـ مستىذساسي َ تٍيً صُرتجهسً ارسياتي كيفي مطاَران،  8

 ـ ارسال صُرتجهسً ارسياتي كيفي مطاَران تُسط كارگزَي فىي ـ تاسرگاوي تً كارفزما، 9

 . ـ اطالع رساوي صُرتجهسً ارسياتي كيفي مطاَران10

 : دضُ ارسياتي كيفي مطاَران، تزاساص معيارٌاي سيز اوجاو ميب ـ 

 ، (امتياس 30تا ( )ساتقً اجزايي)ـ تجزتً 1

 ، (امتياس 20تا )ـ ارسياتي كارفزمايان قثهي 2

 ، (امتياس 20تا)ـ ساختار ساسماوي مطاَر 3

 ( دي تا تيست درصذ)ـ خالقيت َ اتتكار مطاَر در طزحٍا َ پژٌَطٍاي قثهي 4

 (. امتياس 30تا )ـ سايز مُارد تً تطخيص كارفزما  5

وامً، در سايز مُارد  ايه آييه« 18»مادي « ث» در رَش سادي، جش مُارد مذكُر در تىذ  پ ـ

« ب» ارسياتي كيفي مطاَران، تً رَش ارسياتي كيفي سادي َ طثق معيارٌاي مذكُر در تىذ 

ايه مادي، تذَن استعالو َ تزاساص تطخيص كارفزما َ تا تُجً تً اطالعات قثهي َ سُاتق 

 . ضُد مطاَر اس سُي كارفزما اوتخاب ميمطاَر، سً تا ضص 

 . ايه مادي خُاٌذ تُد« ب» ارسياتي كيفي مطاَران تزاساص امتياسات اكتساتي تىذ ت ـ 

وتايج ارسياتي كيفي مطاَران َ فٍزست كُتاي در رضتً َ پايً مزتُط تً مذت دَ سال اس  ث ـ

 . تاريخ صُرتجهسً ارسياتي كيفي معتثز است

اي تً َجُد آَروذ كً وتايج ارسياتي كيفي مطاَران در  سي مُظفىذ ساماوًدستگاٌٍاي مزك ج ـ

طُل مذت اعتثار آن تزاي تماو مىاقصات مطاتً در دستگاٌٍاي اجزايي سيز مجمُعً آن 

دستگاي اجزايي در رضتً َ پايً معيه، معتثز تهقي ضذي َ نشَمي تً ارسياتي مجذد كيفي 

 . وثاضذ

 

 


