
٦٩٥٠٩٤  

  بسمه تعالي                              
                          ریاست جمهوري

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاون برنامه
  

 31390/100                  :شماره
 هاي اجرایی و مهندسان مشاور بخشنامه به دستگاه

 26/4/1389                  :تـاریخ

 رها و استانداردهادستورالعمل نحوه تعیین صالحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیا: موضوع
  

نامه خرید خدمات مشاوره  آیین) 26(ماده » ب«و بند ) 2(ماده » الف«بند ) 6(به استناد جزء 
قانون ) 29(ماده » ـ  ه«موضوع بند ) 1/10/1388ك مورخ 42986ت/193542مصوبه شماره (

بط، ضوابط احراز صالحيت اشخاص حقوقي و حقيقي در زمينه تدوين ضوابرگزاري مناقصات، 
  . شود  در این دستورالعمل تعیین میمعيارها و استانداردها

  
   تعاریف-الف
  نامه خرید خدمات مشاوره و اصالحات بعدي آن آیین: نامه آیین -1
  جمهور یسئریزي و نظارت راهبردي ر معاونت برنامه: معاونت -2
 اعم از مناقصه، رسانی تمام معامالت پایگاه اطالع(رسانی قراردادها  سامانه ملی اطالع: پایگاه -3

مزایده، خرید خدمات مشاوره، ترك تشریفات، عدم الزام به برگزاري مناقصه، و قراردادهاي 
  )مربوط

سامانه جامع هوشمند تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی در سامانه ملی : ساجات -4
  رسانی قراردادها اطالع

هاي اجرایی  صی، دستگاههاي مادر تخص ها، شرکت وزارتخانه: دستگاه تشخیص صالحیت -5
جمهور، مجلس شوراي اسالمی، قوه قضاییه،  یسئن رادولتی مستقیماً زیر نظر یکی از معاون

 شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
  االختیار باالترین مقام آن   تشخیص صالحیت توسط نمایندگان تام وظایف دستگاه: تبصره

 .شود انجام می
رانی که توسط دستگاه تشخیص صالحیت طی فرآیند بند فهرست مشاو: فهرست خاص -6

 .شود در این دستورالعمل تهیه می» پ«
ها ویا  ها، مشخصات تکنیکی، روش اي از شاخص مجموعه: ضوابط، معیارها و استانداردها -7

ها و اصول علمی و فنی موجود در کشور و جهان با توجه  هایی که براساس ارزش دستورالعمل
محیطی، اجتماعی، فرهنگی و امکانات موجود از نظر فنی، اقتصادي،   ، زیستبه شرایط اقلیمی

تضمین ایمنی، حفاظت اطالعات و اعتالي کیفیت مستمر براي انجام، ارزیابی و پذیرش 
 .شود ها وضع می ها و وظایف قانونی دستگاه عملیات ویا فعالیت

 
در چارچوب فهرست کلی  گواهینامه تشخیص صالحیت معاونت در هر تخصص مشاوره و - ب

 .خدمات صالحیت آن تخصص، در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها نیز اعتبار دارد
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                          ریاست جمهوري

  ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور معاون برنامه
  

 31390/100                  :شماره
 هاي اجرایی و مهندسان مشاور بخشنامه به دستگاه

 26/4/1389                  :تـاریخ

 دستورالعمل نحوه تعیین صالحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها: موضوع
  
 تهیه فهرست خاص توسط دستگاه تشخیص صالحیت در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و - پ

ه استانداردها براي اشخاص حقوقی متقاضی در مورد موضوع تخصص مورد نیاز دستگاه، ب
  : ترتیب زیر است

، شرایط اختصاصی »پ« تشخیص صالحیت مجاز است عالوه بر رعایت مفاد بند  دستگاه -1
در صورت تایید معاونت، شرایط . ر خود را تهیه و به اطالع معاونت برساندتکمیلی مورد نظ

  اختصاصی با اعمال نظرات معاونت به مفاد این بند توسط دستگاه تشخیص صالحیت 
  .شود و متن نهایی در آن دستگاه مالك عمل خواهد بود اضافه می

ا را با بیان فهرست دستگاه تشخیص صالحیت موظف است در ابتدا، وجود تخصص مورد تقاض -2
 و در صورت وجود فهرست کردهصورت کتبی از معاونت استعالم ه کلی خدمات مورد نظر، ب

 .کندبه فهرست خاص خود اضافه » پ«را در پایان فرآیند بند  معاونت، آن
دستگاه تشخیص صالحیت باید به منظور جلب مشارکت حداکثري، فراخوان عمومی اشخاص  -3

و اسناد الزم براي ) 4(ه تخصصی مورد نیاز را با اعالم شرایط جزء حقوقی متقاضی در زمین
هاي کثیراالنتشار کشور آگهی کند و همزمان  ، در یکی از روزنامه»پ«بند ) 5(معیارهاي جزء 

 .کنداطالعات فراخوان را در پایگاه منتشر 
قی که به  کارفرما مجاز است اشخاص حقوقی مورد نظر خود را به فهرست اشخاص حقو: تبصره

 .اند، اضافه کند فراخوان پاسخ داده
یا استانداردهاي و براي تدوین ضوابط، معیارها به عنوان مشاوردرخواست اشخاص حقوقی  -4

یا ومورد نظر دستگاه تشخیص صالحیت مشروط به آنکه در اساسنامه آنها فعالیت تحقیقاتی 
سات ثبت شده، معاونت هاي مهندسین مشاور، مؤس شرکت: پژوهشی ذکر شده باشد، شامل

هاي اقتصادي،  یا تخصصی مجاز به فعالیتوهاي صنفی  ها، انجمن پژوهشی دانشگاه
هاي علم و  هاي نظام مهندسی، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارك سازمان

 .پذیرش خواهد بود قابل فناوري، جهاد دانشگاهی، 
پیوست، اطالعات خود را به دستگاه ) 5(تا ) 2(هاي راهنماي  متقاضیان باید در چارچوب فرم -5

هاي مربوط زیر، توسط دستگاه  ه دهند و مطابق معیارها و وزنیتشخیص صالحیت ارا
 :گیرند تشخیص صالحیت مورد ارزیابی قرار

  ؛))2( درصد و بر اساس فرم راهنماي 40حداقل( سابقه - 5-1
  ؛))3(صد و براساس فرم راهنماي در30حداقل(اطالعات آموزشی، پژوهشی و تجهیزاتی  - 5-2
  ؛))4( درصد و بر اساس فرم راهنماي 20حداقل(ساختار سازمانی  - 5-3
  )).5( درصد و براساس فرم راهنماي 10حداکثر ( سایر معیارها به تشخیص کارفرما - 5-4
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  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور
  معاونت نظارت راهبردي
  دفترنظام فنی اجرایی

  
  
  

  هاي تعيين صالحيت مشاوره در زمينه  فرم
 تدوين ضوابط، معيارها و استانداردها
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  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور

  دفترنظام فنی اجرایی - معاونت نظارت راهبردي
     >>مخصوص کارفرما<<           استاندارد/ ار معی/ براي تدوین ضابطه   مشاوران نتیجه ارزیابی         استاندارد/ معیار /  فرم اطالعات ضابطه    
       5   از   1فرم       :    استاندارد مورد نظر کارفرما/ معیار /  عنوان ضابطه     

  )صفر تا صد (هاي اکتساب شده امتیاز

  }وزن معیار به درصد{
  ردیف

  نام مشاور

  )عنوان شخص حقوقی(

  نوع مشاور

دانشگاه/شرکت(

/سازمان/انجمن/

  /...) نظام

  کد کاربري مشاور

  سابقه  )در پایگاه (

}       % {  

  ساختار

}       % {  

  آموزش، پژوهش و تجهیزات

}       % {  
  سایر

}       % {  

  امتیاز کل
تعداد صفحات 

  اسناد ضمیمه
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   و نظارت راهبردي رییس جمهورمعاونت برنامه ریزي
  دفترنظام فنی اجرایی - معاونت نظارت راهبردي

  >>مخصوص مشاوران<<             سابقه مشاوراطالعات : اولبخش               استاندارد/ معيار / فرم اطالعات ضابطه 

  5از      2فرم   :استاندارد مورد نظر کارفرما/ معیار /  عنوان ضابطه 
  :  در پایگاهکد کاربري مشاور  : ثبت/تاسیس/سال ایجاد  :نام مشاور

  :آوردهاي شخصیت حقوقی مشاور دست
  آورد شرح دست  ردیف  آورد شرح دست  ردیف

        

        

        

  مشخصات و سوابق افراد کلیدي مشاور
  اآورده دست  )سال( کار سابقه  مشاورسمت در   رشته تحصیلی  مدرك تحصیلی  شماره ملی  نام و نام خانوادگی  ردیف
                
                
                
                
                

  :شماره تلفن
  

  :نشانی مشاور  :دورنگار
  

  .صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است  ):Email(رایانامه 
  :نام و نام خانوادگی امضاي مجاز و مهر مشاور
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  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور

  ترنظام فنی اجراییدف - معاونت نظارت راهبردي
 >>مخصوص مشاوران<<          اطالعات آموزشي، پژوهشي و تجهيزاتي مشاور:                   بخش سوم                         استاندارد/ معيار / فرم اطالعات ضابطه 

  5از      3فرم   :استاندارد مورد نظر کارفرما/ معیار /  عنوان ضابطه 
  : در پایگاهورکد کاربري مشا  :نام مشاور

  :انات دفتريک  ام-2  :  اطالعات مربوط به آموزش و پژوهش-1
  مشاور متعلق به ¨       )در صورت مثبت بودن(ی ک مل¨     :ارکیت محل کوضعت مال) الف   ساعت- نفر............. ، کلیديهاي آموزشی مرتبط با تخصص افراد  گذراندن دوره

   متعلق به سهامداران¨        استیجاري¨        ساعت- نفر .............. ،تخصصیهاي آموزشی   دورهبرگزاري

  المللی بین) الف:    کلیديتعداد مقاله علمی در سمینارها و نشریات افراد
  داخلی)                                                                                        ب

     غیره¨     

  مترمربع.......................... ار کل محل کمساحت   :  در تدوین استانداردها و ضوابط معتبرکلیديت افراد کمشار

  :پرسنل مشاورل کتعداد ) ب  خیر ¨)     ر گرددکذتعداد در صورت مثبت بودن، ( بلی ¨  

  :اي رایانه تجهیزات) پ    

  ............  : تعداد اسکنر: ............  چاپگرتعداد ............  : رایانهتعداد : ............  سرورتعداد   :کلیديط افراد تاب یا مقاله ترجمه شده مرتبط با تخصص توسکتعداد 

  ............    : خدمات اینترنتی مشاور  ............  :        نوع شبکه داخلی............: پهناي باند اینترنت

  :آرشیو و کتابخانه) ت  :آوريتعداد ثبت اختراع یا نو

  :منابع و تجهیزات پشتیبانیسایر ) ث  : اي معتبر  در مجامع حرفهکلیديت و یا افراد کعضویت شر

  خیر ¨)        ر نام گرددکدر صورت مثبت بودن، ذ( بلی ¨ 

  )ب  )الف

  .صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است

  :نام و نام خانوادگی امضاي مجاز و مهر مشاور
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  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور

  دفترنظام فنی اجرایی - معاونت نظارت راهبردي
  >>مخصوص مشاوران<<            اطالعات ساختار مشاور: دومبخش                          استاندارد/ معيار / فرم اطالعات ضابطه 
  5از      4فرم   :استاندارد مورد نظر کارفرما/ معیار /  عنوان ضابطه 

  :کد کاربري مشاور  :نام مشاور

  :یالت ساختار اداريکنمودار تش  :هاي مدیریتی مشاور    تعداد بخش-1

                                  : هاي استاندارد   استقرار سیستم-2
                                  ):ر نامکبا ذ(مستندسازي ) الف
                                  )1-الف
                                  )2-الف
                                 QA         ¨ QC        ¨  TQM        ¨ QM ¨:       یفیتکمین ضمدیریت و ت) ب
                                   MIS                ¨ DSS  ¨:              هاي سیستم) پ
                                  :هاي مدیریتی سایر سیستم) ت
                                    خیر¨      )میل گرددکدر صورت مثبت بودن، موارد زیر ت( بلی ¨:  وجود استراتژي براي رسیدن به اهداف  -2

                                  مدت وتاهک ¨        مدت          میان¨           بلندمدت      ¨
                                   خیر¨  )   میل گرددکن، موارد زیر تدر صورت مثبت بود( بلی ¨ : ریزي   وجود نظام برنامه-3

                                  نترل پروژهک ¨ پروژه          ¨ آموزشی          ¨          کستراتژی ا¨
                                   خیر¨ بلی     ¨: بخش تحقیق و توسعه  وجود -5

  .صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است   خیر¨ بلی     ¨:  وجود بخش انتشارات-6

  :شاورنام و نام خانوادگی امضاي مجاز و مهر م
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  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور
  دفترنظام فنی اجرایی - معاونت نظارت راهبردي

  >>مخصوص مشاوران<<            ساير اطالعات مشاوران : چهارمبخش                         استاندارد/ معيار / فرم اطالعات ضابطه 
 

  5از      5فرم   :رمااستاندارد مورد نظر کارف/ معیار /  عنوان ضابطه 
  : در پایگاهکد کاربري مشاور  :نام مشاور

    

  .صحت مندرجات این برگ مورد تأیید است

  :نام و نام خانوادگی امضاي مجاز و مهر مشاور
  
  




