ماده 2ـ تعاريف

اىف ـ دسايِ تظ٘يتّبٍٔ ٗاژٕٓب ٗ ػجبستٕبي صيش ثٔ جبي ٗاژٕٓب ٗ ػجبستٕبي ٍششٗح ٍشث٘ط ثٔ
مبس ٍيسّٗذ:
1ـ قبُّ٘ :قبُّ٘ ثشگضاسي ٍْبقظبت.
 2ـ عبصٍبُ :عبصٍبُ ٍذيشيت ٗ ثشّبٍٔسيضي مش٘س.
3ـ ٍغتْذعبصي :فشايْذي مٔ دس آُ اعْبد ٍْبقظٔ ،ط٘ستجيغبت ٗ اعالػبت ٍشث٘ط ثٔ
تظَيٌٕب ٗ اقذإًبي اّجبً شذٓ دس ٍشادو ٍْبقظٔ ،ثجت ٗ ّگٖذاسي ٍيشّ٘ذ.
4ـ اعالعسعبّي :فشايْذي مٔ دس آُ اعالػبت ٍقشس دس ثْذ « اىف» ٍبدٓ ( )23قبُّ٘ دس اختيبس
ػًَ٘ قشاس دادٓ ٍي ش٘د.
 5ـ خالطٔ اعْبد :اعالػبتي مٔ ثٔ ٍْظ٘س آگبٕي ٍْبقظٔ گشاُ اص ٍ٘ض٘ع ٍْبقظٔ ،عجق ٍبدٓ
( )4ايِ آييِّبٍٔ ثجت ٗ ٍْتشش ٍيش٘د.
 6ـ ّظبً اعالعسعبّي :عبٍبّٕٔبيي مٔ ثٔ ًّظ٘س اعالع سعبّي ٍْبقظبت اص ع٘ي عبصٍبُ
ايجبد ٍيش٘د.
7ـ ّظبً ٍغتْذعبصي :عبٍبّٕٔبيي مٔ ثٔ ٍْظ٘س ٍغتْذعبصي ٍْبقظبت اص ع٘ي عبصٍبُ
ايجبد ٍيش٘د.
 8ـ دعتگبٓ ٍشمضيٗ :ادذ ٍشمضي دعتگبٕٓبي ٍ٘ض٘ع ثْذ « ة» ٍبدٓ ( )1قبُّ٘ مٔ عجق
ٍقشسات ٗظيفٔ سإجشي ٗادذٕبي تبثؼٔ سا ثش ػٖذٓ داسّذ.
9ـ ثبّل اعالػبت ٍْبقظبت :عبٍبّٕٔبيي مٔ ٍغتْذٕبي اىنتشّٗيني ٍْبقظبت دس آُ ّگٖذاسي
ٍيش٘د.
 10ـ پبيگبٓ ٍيي اعالعسعبّي ٍْبقظبت :عبٍبّٕٔبيي (ٍ٘ض٘ع ثْذ « ت» ٍبدٓ « »30ايِ
آييِّبٍٔ) مٔ ثٔ ٗاعغٔ آُ ،دعتشعي ثٔ ٍغتْذٕبي اىنتشّٗيني تَبً ٍْبقظب ت ٍَنِ
ٍيش٘د.
11ـ ّشبّيٍ :ذيي دقيقي يب اػتجبسي مٔ ثشاي دسيبفت ٗ تذ٘يو ٍشاعالت ٗ ٍنبتجبت تؼييِ
ٍيش٘د.

12ـ فشاخ٘اُ ٍْبقظٔ :عْذي مٔ ثٔ ط٘ست آگٖي يب دػ٘تْبٍٔ ،ثب سػبيت ٍبدٓ ( )13قبُّ٘ ،ثٔ
اعالع ٍْبقظٔگشاُ سعبّذٓ ٍيش٘د.
13ـ آگٖي اسصيبثي :فشاخ٘اُ ثشاي اسصيبثي ميفي ٍْبقظٔگشاُ مٔ دس سٗصّبٍٕٔبي مثيشاالّتشبس
ٍْتشش ٍيش٘د.
14ـ آگٖي ٍْبقظٔ :فشاخ٘اُ ػٍَ٘ي مٔ ثب سػبيت ثْذٕبي « ة» ٗ « ج» ٍبدٓ ( )13قبُّ٘ ،ثٔ
ٍْظ٘س ت٘صيغ اعْبد ٍْبقظٔ آگٖي ٍيش٘د.
15ـ دػ٘تْبٍٔ :فشاخ٘اّي مٔ اص عشيق پغت عفبسشي ،تينظ ،پغت اىنتشّٗيل يب ّظبيش آُ ثب
سػبيت ٍبدٓ ( )22قبُّ٘ ،ثٔ ّشبّي ٍْبقظٔگشاُ اسعبه ٍيش٘د.
16ـ اعتؼالً :مبسثشگ يب مبسثشگٖبيي اعت مٔ ثٔ ع٘س ينغبُ ثٔ ٍْبقظٔ گشاُ اسعبه ٗ اعالػبت
ٍ٘سد ّيبص اص آّٖب دسيبفت ٍيش٘د.
17ـ اسمبُ ثشگضاسي ٍْبقظٍْٔ :بقظٔگضاس (ٍ٘ض٘ع ثْذ « ة» ٍبدٓ « »2قبُّ٘) ،مَيغيُ٘
ٍْبقظٔ (ٍ٘ض٘ع ٍبدٓ « »5قبُّ٘) ،مَيتٔ فْي ـ ثبصسگبّي (ٍ٘ض٘ع ثْذ « د» ٍبدٓ « »2قبُّ٘)،
ٕيأت تشك ٍْبقظٔ (ٍ٘ض٘ع ٍبدٓ «  »28قبُّ٘) ٗ ٕيأت سعيذگي ثٔ شنبيبت (ٍ٘ض٘ع ٍبدٓ
« »7قبُّ٘).
18ـ ثبيگبّي اعْبد ٍْبقظٔ :فشايْذي مٔ دس آُ َٕٔ اعْبد ٍْبقظٔ ثٔ ط٘ست ٍنت٘ة ٗ ثٔ ّذ٘ي
ٍغَئِ دس دعتگبٓ ٍْبقظٔگضاس ثجت ٗ ّگٖذاسي ٍيش٘د.
19ـ ثجت :فشايْذي مٔ دس ْٕگبً ايجبد يب تغييش دادٕٓب ،ثٔ رخيشٓعبصي اعالػبت دس ثبيگبّي
ٍنت٘ة ،ثبّل اعالػبت يب پبيگبٓ اعالعسعبّي ٍْجش ش٘د.
20ـ ٍشبٗس :شخض دقيقي يب دق٘قي ٗاجذ ششايظ ثشاي خذٍبت ٍْٖذعي ٍشبٗس ٗ ٍشبٗسٓ
فْي ـ ثبصسگبّي ٍشتَو ثش ٍغبىؼٔ ،عشادي يب ٍذيشيت ثش عشح ٗ اجشا ٗ ّظبست يب ٕش ّ٘ع
خذٍبت ٍشبٗسٓاي ٗ مبسشْبعي (ثٔ ششح ٍْذسج دس آييِّبٍٔ اجشايي ثْذ « ٕـ» ٍبدٓ « »29
قبُّ٘).

21ـ ٍذيش عشح :شخض دق٘قي مٔ عي قشاسداد ٍشخضٗ ،ظبيف ٍذيشيت ثش اّجبً تؼٖذٕبي
ٍ٘ض٘ع ٍْبقظٔ سا ثش ػٖذٓ ٍيگيشد(.ثشاي ٍؼبٍالت مَتش اص پْجبٓ ثشاثش ّظبة ٍؼبٍالت ٍت٘عظ
شخض دقيقي ّيض اص ع٘ي ٍْبقظٔگضاس ٍيت٘اّذ اّتخبة ش٘د)
22ـ قيَت تشاصشذٓ :قيَت ٍتْبعت ثب ميفيت تؼييِ شذٓ دس اعْبد ٍْبقظٔ (ٍ٘ض٘ع ثْذ «
اىف» ٍبدٓ « »2قبُّ٘) مٔ دس ٍْبقظبت دٗ ٍشدئاي ثب ىذبػ َّ٘دُ اثش ميفيت دس قيَت تؼييِ
ٍيش٘د.
23ـ جشيبُ اعالػبت :جبثجبيي دادٕٓب مٔ ٍ٘جت ثجت ،اّتقبه ٗ دعتشعي ثٔ اعالػبت الصً دس
عبٍبّٔ اعالعسعبّي ٍْبقظبت ٍيش٘د.
24ـ دٗسٓ اعالعسعبّي ثش خظ :دٗسٓ صٍبُي مٔ ٍغتْذٕبي ٍْبقظبت دس پبيگبٓ ٍيي
اعالعسعبّي ٍْبقظبت ثٔ ط٘ست ثشخظ جشيبُ داسد.
25ـ پبك مشدُ :دزف دائَي دادٕٓب اص ثبّل اعالػبت يب پبيگبٓ اعالعسعبّي ٍْبقظبت.
26ـ مْتشه خغب :ػَييبتي مٔ ثشاي تشخيض ٗ تؼييِ اختالف ثيِ ٍغتْذٕب ٗ دادٓ ٕبي اسعبىي
ٗ دسيبفتي دس ٍذيظ ثبّل اعالػبت يب پبيگبٓ اعالعسعبّي ٍْبقظبت اّجبً ٍيش٘د.
27ـ دعتشعي آصاد :دعتشعي ثذُٗ سٍض ػج٘س ،فبقذ ٍذذٗديت ٗ ثذُٗ ٕضئْ تَبً ٍتقبضيبُ ثٔ
اعالػبت ٍ٘ج٘د ٗ ٍ٘سد ّيبص .
28ـ سيغـلٍ :تغيشي ثب دٗ ٗيژگي ادتَبه ٗق٘ع ٗ تأثيش مٔ ٍيت٘اّذ دظ٘ه ّيبصٍْذيٖبي عبٍبّٔ
سا ثٔ ٍخبعشٓ اّذاصد.
29ـ سيغل ٍغتقيٌ :سيغني مٔ عبٍبّٔ ثش سٗي آُ مْتشه داسد.
30ـ سيغل غيشٍغتقيٌ :سيغني مٔ عبٍبّٔ ثش سٗي آُ مْتشه اّذك داشتٔ يب فبقذ مْتشه
ثبشذ.
31ـ پشٕيض اص سيغل :فؼبىيتي مٔ اص عشيق عبصٍبّذٕي عبٍبّٔ ثٔ ٍْظ٘س پيشگيشي اص ٗق٘ع
سيغل ثٔ اّجبً ٍيسعذ.
32ـ دفغ سيغل :فؼبىيتي مٔ اص عشيق عبصٍبّذٕي ٍجذد عبٍبّٔ ،ثٔ ٍْظ٘س پشٕيض اص تذَو
سيغل ت٘عظ اعتفبدٓمْْذگبُ اّجبً ٍيش٘د.

33ـ اٍْيت اعالعسعبّيٗ :يژگي مٔ ثٔ ٗاعغٔ آُ عبٍبّٔ اعالعسعبّي ،ػَينشد دسعت ٗ ثٔ
ط٘ستي ٍغَئِ (ثذُٗ سيغل) داشتٔ ثبشذ.
34ـ ّقشٍ :غئ٘ىيتٖبي ٍغتقيٌ ٗ غيشٍغتقيٌ دس ّظبً ٍغتْذعبصي ٗ اعالع سعبّي
ٍْبقظبت .
35ـ خشٗجي :ثخشي اص اعالػبت مٔ دس يل فشايْذ ت٘ىيذ ،جبيگضيِ يب اعتفبدٓ ش٘د.
36ـ فؼبىيت :مبسي مٔ دس اجشاي يل ُقش خبص اّجبً ٍي ش٘د ٗ ثٔ خشٗجي ٍياّجبٍذ.
37ـ دسٗاصح اعالعسعبّي /پ٘ستبه :عبٍبّٕٔبيي ثشاي ٍذيشيت ٍتَشمض اعالػبت ٗ اسائٔ خذٍبت
اعالػبتي سٗصآٍذ ثٔ مبسثشاُ مٔ اص عشيق اعتبّذاسد َّ٘دُ جغتج٘ ،ايجبد ٍذت٘اي اعالػبتي،
تشنيو گشٕٗٓبي مبسثشي ٌٕعْخ ٗ عفبسشي مشدُ ُيبصٕبي اعالػبتي ايجبد ٍي ش٘د.
38ـ سإَْبي مبسثشد :عْذي مٔ دس آُ ّقشٕب ،فؼبىيتٕب ،خشٗجيٕب ٗ جشيبُ مبس يل فشايْذ
ثشاي مبسثشاُ تششيخ شذٓ ثبشذ.
39ـ مبسثشگ /فشًّ٘ :ػي طفذٔ مبغزي يب اىنتشّٗيني ٍ٘سد اعتفبدٓ دس تْظيٌ اعْبد ٗ
اعالػبت قبثو رخيشٓ ،مٔ دس سٗي آُ فضبٕبيي ثشاي ٗاسد مشدُ اعالػبت ٗ ٍشخظبت دس ّظش
گشفتٔ شذٓ ثبشذ.
40ـ اسعبه قبثو تظذيق :اسعبه ٍنبتجبت ٗ اعْبد ٍشتجظ ثب ٍْبقظٔ اص عشيق پغت عفبسشي،
تيگشاً ،تينظ ٗ ّظبيش آُ (ٍ٘ض٘ع ٍبدٓ « »22قبُّ٘) مٔ جض دس ٍ٘اسد تغييش ّشبّي يب ٍذو،
ٍتضَِ داليو ٗ ّشبّٕٔبي ٗط٘ه ًسع٘ىٔ ثبشذ .
41ـ ٍذيش پبيگبٓ :شخظي مٔ ثشاي ٍذيشيت پبيگبٓ ٍيي اعالعسعبّي ٍْبقظبت اص ع٘ي عبصٍبُ
تؼييِ ٍيش٘د.
ة ـ ٍؼبدىٖب ٗ اختظبساتٍ :ؼبدىٖب ٗ اختظبسات دس ايِ آييِّبٍٔ ثٔ ششح صيش ٍيثبشذ:
1ـ ثشخظOnline :
2ـ ّقشRole :
3ـ خشٗجيOutput :
4ـ اسصيبثي ميفيqualification - Pre :

 5ـ اعتؼالً اسصيبثي ميفيRFQ = Request for Qualification :
 6ـ دسخ٘اعت پيشْٖبدRequest For Proposal = RFP :
7ـ پيشْٖبد فْيTechnical Proposal = TP :
 8ـ پيشْٖبد ٍبىيFinancial Proposal = FP :
9ـ فؼبىيتActivity :
 10ـ پبك مشدُErase :
11ـ مبسثشگForm :
12ـ مْتشه خغبchecking error :
13ـ سإَْبي مبسثشدoperations manual = OM :
14ـ دسٗاصٓ اعالعسعبّي /پ٘ستبهPortal :
15ـ ّغخٔ پشت٘أّ اعالػبتBackup :
16ـ خذٍتسعبُ پغت اىنتشّٗيل ٍشمضيCenteral Mail Server :
پ ـ عبيش اطغالدبتي مٔ دس ايِ آييِّبٍٔ ثٔ مبس سفتٔ ،ثٔ تشتيت ثش اعبط قبُّ٘ ثشگضاسي
ٍْبقظبت ،قبُّ٘ ٍذبعجبت ػٍَ٘ي مش٘س ،قبُّ٘ تجبست اىنتشّٗيل ٗ عبيش ق٘اّيِ تؼشيف ٗ
تفغيش ٍيشّ٘ذ.

