
 ةسگ اضحػالم ارزیاةی کیفی ىٍاكصَ گسان                                                                                                                         
           
 پصوژه ةازرظی کاال و ججِیضات ظارث دارم و رارج از کشّر شصکث پایاٌَ ُای ٌفحی ایصان ةطّرت یک ىصخهَ ای : 004/99ع.پ ىٍاكطَ شياره م.                           نشصکث پایاٌَ ُای ٌفحی ایصا           

 

 

 

 

 شسکث پایاٌَ ُای ٌفحی ایسان                                                                                    

 ةسگ ُای اضحػالم ارزیاةی کیفی ىٍاكصَ گسان        

 20990916450000092099091645000009ةَ شياره ضاىاٌَ ضحاد ةَ شياره ضاىاٌَ ضحاد   004/99م . ع . پ/ ىٍاكصَ شياره

                                                                                                                                                                                                                                                                                         و ججِیشات ضادث دادم و دارج از کشّر شسکث پایاٌَ ُای ٌفحی ایسان ةصّرت یک ىسحهَ ای پسوژه ةازرضی کاال       
 کيیعیّن ىٍاكطات                                                                                                                                                                   
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 کهیات :  
ىّظعاات  ظایهَُیات وزیصان ىّظف یَ ارائَ ضّرت خعاةِای ىاانی خعاةصظای شاسه ةاَ و 9/3/88ك ىّرخ  39039/ت26510شصکث ُای داوظهب ارزیاةی کیفی ةا اظحٍاد آئیً ٌاىَ شياره  -1

ضّرجِای ىانی خعاةصظای شاسه آراصیً ظاال ٌضدیاک ةاَ  انضاىاً  ةسیِی اظث در ضّرت ةصٌسه شسن و كتم اٌػلاد كصارداد . ىی ةاشٍس (خعاةساران رظيی/ظازىان خعاةصظیغضّ جاىػَ  )رظيی

 اىعال را ارائَ ٌيایٍس.

در ازای ُص ىػیار ، اىحیازی ةیً ضفص جا ضس کعب ىی کٍاس. گص ىی ةاشس و ُص ىٍاكطَ  ی ىػیارُا ضس در ضسىجيّع ضصیب وزٌ روش ارزیاةی کیفی ىٍاكطَ کصان ةَ روش وزٌی ىی ةاشس. در ایً -2

 اىحیاز کم ُص ىٍاكطَ گص،ىػادل ىجيّع ضصیب اىحیاز کعب شسه ةصای ُص ىػیار در ضصیب وزٌی ىصةّط ىی ةاشس.

دارا ةّدن گّاُیٍاىَ جاییس ضالخیث ایيٍای پیياٌاااری از وزارت  -2ظازىان ىهی اظحاٌسارد  ”وارداجیشصکث ُای ةازرظی جاییس ضالخیث شسه در اىص ةازرظی کاالُای “كصار داشحً در نیعث  -1  --3

الخیث دارا ةّدن گّاُی ضالخیث شصکث ةازرظی کٍٍسه ٌّع انف ىػحتص از ىصکض ىهای جاییاس ضا -4دارا ةّدن پایَ یک جزطص ةازرظی فٍی از ظازىان ةصٌاىَ و ةّدجَ  -3جػاون، کار و رفاه اجحياغی 

 ایصان در ُص دو زىیٍَ ةازرظی کاالی ضٍػحی و جّش

 جّضیدات جاریذ اغحتار جاریذ ضسور ىصجع ضسور پایَ غٍّان رشحَ ردیف

ارائَ جطّیص گّاُی ٌاىَ ضالخیث و اظِار ٌاىَ       1

ظصفیث آىاده ةَ کار انضاىی ةّده و ىٍاكطَ گصاٌی کَ 

صآیٍس گّاُیٍاىَ ضالخیث ىػحتص ارائَ ٌٍيایٍس در ف

 ارزیاةی کیفی شصکث داده ٌزّاٍُس شس .

2      

3      

4      

را   60 اىحیاز  حراكمَ گصاٌی کَ كطو ىٍا ّدهىلصر جدّیم داده اٌس ، ةصرظی ٌي ُیات ارزیاةی ، اظٍاد ارزیاةی کیفی پیياٌااران را پط از ىداظتَ اىحیازات ىٍاكطَ گصاٌی کَ اظٍاد ارزیاةی جّان اجصای کار را در ىِهث -4

 کعب ٌيّده ةاشٍس ةصای دغّت ةَ ىٍاكطَ دغّت ىی ٌيایٍس .  

 

 اىضای صاحتان ىجاز اىضا و ىِس ىٍاكصَ گس
 

 10از   2صفحَ                                                                                                                                                       
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 : شاىم اجحّیهی ةَ ایً اىّر انشاى PDFةارگزاری فایم جّجَ :   

 

 ٌاىَ اغالم آىادگی شصکث در ىٍاكطَفایم  .1

ص ُو كاةم ظتق جسول راٍُيا ىعحٍسات پشث ظ   PDFکَ در ُص  ةاشس  PDFفایم  4 دارای فلط َک  ،10ز ا 5در ضفدَ  جسول راٍُياظتق  جِیَ ىسارك اظحػالم ارزیاةی  .2

 رویث ةاشس.
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 10 از  3صفحَ 
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 ىػیارُای ارزیاةی کیفی ىٍاكصَ گسان                                                                                            

 شسح ردیف
 اىحیاز جذصیصی

(100 ~ 0 ) 

 ىالحظات

فایم و ىطحٍرات ىسةّظَ در  اىحیازات جذصیصی از جراول ذیم

 .اضحذساج ىی گسدد ةارگزاری 

 2جسول شياره  40 ججصةَ )ظاةلَ اجصایی( 1

 3جسول شياره  20  خعً ظاةلَ در کارُای كتهی 2

 4جسول شياره  40 جّان ىانی 3

 --- 100 جيع                                                

 
 ارائَ ٌيایس . در ُيیً  اظِارات و اظالغات ىٍسرج در ةصگ ُای اظحػالم ارزیاةی کیفی ىٍاكطَ گصان از ُص نداظ ضدیح ةّده و ىحػِس ىی شّد کَ جيام ىسارك الزم را .1

و ىٍاكطَ ایجاد ٌزّاُس کصد  کعب اىحیاز كاةم كتّل در ارزیاةی کیفی ةصای دظحگاه ىٍاكطَ گضار )شصکث پایاٌَ ُای ٌفحی ایصان(سراك ىصةّظَ ُیچگٌَّ خق یا جػِسی در رطّص ااارائَ ایً فصم ُا و ىيیم و ااجا .2

  . ىزحار رّاُس ةّد آٌِا در چارچّب كاٌّن ةصگضاری ىٍاكطات در رد یا كتّل گضار 

 ةَ غيم ٌزّاُس آورد .  گضار  ىسارك ارظانی را از دظحگاه ىٍاكطَفایم  جدث ُیچ شصایعی دررّاظث اظحصداد اناكطَ گصىٍ .3

  

 اىضای صاحتان ىجاز اىضا و ىِس ىٍاكصَ گس  

 

 10 از  4صفحَ                                                                                                                                                         
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 (.پشث ضس ُو ةاشٍر  اضٍاد PDF )در ُس فایم   .گسدد در ضاىاٌَ ضحاد ةارگزاری ،   PDFفایم ىجشا  4نعفا اظالغات ذیم ةَ صّرت فلط  جرول راٍُيا :

 جػساد فایم ُا 

 

 شصح  

PDF  1شياره 

   گس()اظالغات کهی ىٍاكصَ 

                 :  1  جکيیم جرول شياره 
 ظتق ىّارد اغالم شسه درآگِی فصارّان  ٌیاز ىجّزُای ىّرد .1

 . 3. روٌّشث کاىم اظاظٍاىَ ، آگِی جاظیط )روزٌاىَ رظيی( و آرصیً جغییصات شصکث 2 

 (www.lenc.ir. روٌّشث شٍاظَ ىهی از اداره ثتث شصکحِا ویا ازظازىان ثتث اظٍاد کشّر )3 
 . روٌّشث کارت ىّدیان ىانیاجی و شياره کس اكحطادی4

 . روٌّشث پشث و روی کارت ىهی ضاختان اىضاء اظٍاد شصکث، ظتق اظاظٍاى5َ

PDF  2شياره 

 (  / كساردادُا)  ججسةَ 

       (ةَ ةػر 1394ضال ُای :        )    2جکيیم جرول شياره 

 ضفدَ کَ خساكم شاىم ىّارد ذیم ةاشس: 6در خساکثصضال گزشحَ  5درردادُای ىشاةَ اٌجام شسه انطاق ىعحٍسات ىصةّظَ و ارایَ ىشزطات كصا

 .ىفاضا خعاب ةیي8َ. جاریذ شصوع وپایان كصارداد7 . انداكیَ )درضّرت داشحً(  6. گّاُی پایان کار   5 . ضفدَ ی اىضای ظصفیً كصارداد4 .  ىتهؼ پیيان3.  ىدم اجصاء  2ىّضّع كصارداد   .1

PDF  3شياره 

 )ارزیاةی کارفسىایان كتهی(

       (ةَ ةػر 1394ضال ُای )       : 3جکيیم جرول شياره 

   2( ةَ جػساد ظّاةق اغالم شسه درجسول شياره )ةس روی ضسةسگ کارفسىایان ةا ذکس ٌام ىطئّل و شياره جياسکپی ارزیاةی کارفصىایان كتهی 

PDF  4شياره 

 )جّان ىانی(
 

      ةَ ةػر ( 1394)ضال ُای        :   4ياره  جکيیم جرول ش
 ، ىفاضا خعاب ةیيَ جاىیً اجحياغی ، ةصگَ ُای ىانیاجی كعػی پصدارث شسه. ظال گششحَ 5جّان ىانی )ضّرجِای ىانی ىِصشسه ازظصف خعاةساررظيی ،غضّجاىػَ خعاةسارن( در   

                                                        و ىِس ىٍاكصَ گس  ی صاحتان ىجاز اىضاىضاا          

                                                           

 

 

 

 10از   5صفحَ 
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 اظالغات کهی ىٍاكصَ گشار :          

  ٌام : شصکث پایاٌَ ُای ٌفحی ایصان

 11پالك -ریاةان خجث ظّری –ةاالجص از ةصج ظفیس  -پاظساران  -جِصان ٌشاٌی :

 ىساجػَ فسىاییر. www.setadiran.ir ةارگزاری فایم ىرارك ةَ آدرسجِث 
 22592473دورٌگار:      22590026شياره جياس کيیحَ فٍی ةازرگاٌی :

 اظالغات کهی ىٍاكصَ گس ::  1جرول شياره          
 :ٌام شصکث 

 ىّضّع فػانیث شصکث ظتق اظاظٍاىَ :

 ىدم ثتث : : جاریذ ثتث : شياره ثتث

 ُيصاه : دورٌگار : جهفً :

 : آدرس

 آدرس اناحصوٌیک :

 کس اكحطادی : شٍاظَ ىهی :

 : ٌام و ٌام راٌّادگی ىسیص غاىم

 جاریذ جّنس : ىدم جّنس : ٌام پسر:

 کس ىهی ىدم ضسور شٍاظٍاىَ : شياره شٍاظٍاىَ:

 شياره ُيصاه رشحَ جدطیهی : ىسرك جدطیهی :

   -4                                   -3                                          -2                                        -1:   ٌام و ٌام راٌّادگی ضاختان ىجاز اىضا

       

                                                                           و ىِس ىٍاكصَ گس  ی صاحتان ىجاز اىضاىضاا           

 10از   6صفحَ                                                                                                                                                       
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 :   ضال گزشحَ  5در پسوژه ُای ىشاةَ در  )ججسةَ (  ضّاةق اجسایی پیياٌکار          

 

 ای ىٍػلسه جسول فّق کَ ىشزص شسه كعيث ُای : ظصفیً كصارداد ، ىّضّع كصارداد ، ىتهؼ كصارداد ، ىست كصارداد وارائَ جطّیص ضفداجی از ىّافلث ٌاىَ كصاردادُ .1

 .  ةرون ارائَ ىرارك فّق اىحیازی جػهق ٌيی گیسدضفدَ ىصةّط ةَ اىضاء كصارداد ةاشس ، انضاىی اظث .        

 كاٌّن ةصگضاری ىٍاكطات ىداظتَ ىی گصدد .  12اجصایی ةٍس ج ىاده  آئیً ٌاىَ 17طَ گصان ةص اظاس ىاده ىٍاك حیازاى .2

 ىی ةاشس .  ضسوریجدّیم ىّكث ، گّاُیٍاىَ راجيَ و ىفاضاخعاب ُای ) كصارداد ُای ىشکّر (  َجهع ارائَ جطّیص ضّرت .3

 دل یا ةیشحص از ىّضّع ىٍاكطَ جّظط ىٍاكطَ گص اجصا شسه ةاشس . خساکثص اىحیاز ججصةَ ) ظاةلَ اجصایی ( در ضّرجی اخصاز ىی گصدد کَ چِار کار ىشاةَ ةا خجو ىػا .4

 داشحَ ةاشٍس و ىی جّاٌٍس جطّیص آن را ارائَ ٌيایٍس .  پسوژه ُای دّد ُایجادیسچٍاٌچَ ىٍاكطَ گصان جّجیِات ىعحسل ةصای  .5

 ةرون جادیسؽیسىجازپصوژه  2ر ضّرجی اخصاز ىی شّد کَ ظّاةق خساكم ىصةّط ةَ ةصٌاىَ ریضی کٍحصل پصوژه ) ارزیاةی جّان فٍی و ةصٌاىَ ریضی ( دىحیاز خساکثص ا .6

 ) جا جدّیم ىّكث ( وجّد داشحَ ةاشس .       

 

 

 

                                                                           و ىِس ىٍاكصَ گس  ی صاحتان ىجاز اىضاىضاا

 

 10 از   7صفحَ                                                                                                                                           
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 ىا ٌّشحَ وجايیم شٌّس.کهیَ ظعصُا وظحٌِّا انضا      : ضال گزشحَ  5ىسجتط ةا ىّضّع ىٍاكصَ ( در ىشاةَ/كساردادُای ىٍػلره )  - ججسةَ/ضّاةق اجسایی:  2جرول شياره 

ف
دی

ر
 

 ىّضّع كسارداد
 ىتهؼ كسارداد

 )ىیهیّن ریال(

ىرت 

 كسارداد

 )ىاه(

 جاریخ

 شسوع

 جاریخ داجيَ

 )ظتق ةسٌاىَ(

 جاریخ داجيَ

 واكػی

 )جحّیم ىّكث(

ىرت 

 سىجازجادی

 درصر آدسیً

 فشیکی پیشسفث
 و ىلام ىعهع کارفسىا ٌاىَ و آدرس

ٌام 

 دضحگاه

 ٌظارت

/فاکص جهفً

 اکارفسى

1  

 

          

2  

 

          

3  

 

          

4  

 

          

5  

 

          

6            

7            

8            

 ردادُا را ٌیش پیّضث کٍیر.جا ضال جاری را ةصّرت کاىم ةٍّیطیر وکپی كسا   1394ضال گزشحَ از   5فلط اظالغات ىسةّط ةَ                                                   

                                                                           و ىِس ىٍاكصَ گس  ی صاحتان ىجاز اىضاىضاا     

 

 10 از  8صفحَ                                                                                                                                                  
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 :  (ارزیاةی کارفسىایان /حطً ضاةلَ در کارُای كتهی: ) 3 جرول   

 ىعحٍسات شاىم  : ون ارائَ ىعحٍسات اىحیازی جػهق ٌيی گیصدةس

 ىداظتَ ىی گصدد. كاٌّن ةصگضاری ىٍاكطات 12آییً ٌاىَ اجصایی ةٍس ج ىاده  18اىحیاز ىٍاكطَ گصان ةصاظاس  ىاده  -1

 ىشيّل اىحیاز ىی ةاشس. (زىان ةٍری جحلق اُراف زىاٌی )/کفایث  /کیفیث  تطکار ىصج  /پصوژه ىتٍی ةص خعً  اجصای کار در رطّص ، جاییسیَ ُای ضادره از ظّی کار فصىایان ذیصةط -2

 گسدد.ارائَ  ةپیّضث جشّیق ٌاىَ ىسةّظَ كسارداد  نشىاً کپی ادر ضّرجی اىحیاز جػهق ىیگیصد کَ  از کار فصىایان كتهی جشّق ٌاىَ و رضایث ٌاىَةَ  -3

 ردیف 
 شسح

 وکپی را پیّظث کٍیس. ةٍّیعیسد ُصىّر زیص را در جػساد

 

حراکثس اىحیاز از 

100 
 جّضیحات

 ىحّضط دّب دیهی دّب   غانی

 شس.ان جػییً رّاُساىحیاز ةا جّجَ ةَ ٌظصات کارفصىایان كتهی و ةا جشزیص ایً ظازى      کیفیث کار 1

 کفایث کادر فٍی -2کیفیث کار اٌجام شسه  -1ارائَ گّاُی کارفصىایان كتهی ىتٍی ةص

زىاٌتٍسی پصوژه در ٌاىَ ُای رظيی کَ ٌام پصوژه ،ىتهاؼ كاصارداد و ىاست زىاان  -3و 

 كیس گصدیسه ةاشس انضاىی اظث. وشياره جياس کارفصىا وىِصشصکث کارفصىا،اٌجام کار

      ر فٍیکفایث کاد 2

      جدلیق اُساف زىاٌی 3

  کٍیر. پیّضثُيیً ارزیاةی کارفسىارا کَ ىی ٌّیطیرکارفسىا درجرول كیر ٌياییر وکپی اٌجام شره کار را ةا جّجَ ارزیاةی  4حراکثس 

ىتهاؼ وجااریذ شاصوع وپایاان پاصوژه  -3ةاشاس  روی ظاصةصگ کارفصىاا ةاص -2شاس ام شاسه ةااٌجا  ةاَ ةػاس 1394از ظاال ُاای ارزیااةی  -1:  ىالك جاییس ارزیاةی جِث دادن اىحیااز ایاً اظاث کاَ

 .درةصگ ارزیاةی وجّد داشحَ ةاشس کارفصىاىِص واىضاء وٌام وشياره جياس  -4شسه ةاشس  كیس

 ساردّاُیر گسفث.ضال درنیطث ضیاه شسکث ىهی ٌفث ك 3جّجَ : ظتق كاٌّن درصّرجی کَ اظِارات دالف واكع ةاشر غالوه ةسحزف از ىٍاكصَ جا 

               و ىِس ىٍاكصَ گس  ی صاحتان ىجاز اىضاىضاا         
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                   : جّان ىانی ىػیار  4جرول شياره 

ف
دی

ر
 

 شسح ىػیار
                                                                         ةَ ةػر( 1394) از ضال ُای ىتانؼ ةَ ىیهیّن  ریال

 ىصةّط ةَ ىتهؼ ٌّشحَ شسه در ایً جسول PDFشياره ضفدَ فایم  ضصیب ىتهؼ واكػی در ظال
 

1 
 ىانیات ىحّظط ظاالٌَ ةصاظاس جاییس اداره ىانیاجی

 )ٌاىَ ازاداره دارایی وجاییسىتانؼ پصدارث شسه(

 
50 

 

2 
اندعاب پصدارث شسه جاىیً اجحياغی كعػی یا غهی 

 ةص اظاس جاییس ظازىان جاىیً اجحياغی

 )فلط ىتانؼ خق ةیيَ وةیيَ ةیااری(

 
70 

 

3 

درآىس ٌارانص ظاالٌَ ىعحٍس ةَ اظِارٌاىَ ىانیاجی یا 

 گّاُی ةیيَ دارایی ُا ةا دفاجص كاٌٌّی

)فلط دراىس جاییسشسه ضّرجِای ىانی غضّ جاىػَ 

 خعاةساران رظيی(

 3  

4 

ایی ُای ثاةث ىعحٍس ةَ اظِار ٌاىَ ىانیاجی ةصاةص دار

 گّاُی ةیيَ دارایی ُا یا دفاجص كاٌٌّی

)فلط دراىس جاییسشسه ضّرجِای ىانی غضّ جاىػَ 

 خعاةساران رظيی(

 

5 

 

5 
جاییس اغحتار از ظّی ةاٌاِا یا ىّظعات ىانی و 

 اغحتاری جا ظلف ىتهؼ ىّضّع ىٍاكطَ

ةایطث در ةازه ی زىاٌی درج آگِی فسادّان جاا ىِهاث ارائاَ ىارارك ةاشار. ةاَ فسىاث جاریخ فسىث جاییریَ اغحتار ةاٌکی ىی 

و جاییار  ُایی دارج از ایً ةازه ی زىاٌی و فسىث ُایی کَ ُس دو  اىضاای ریایص اغحتاارات و ریایص شاػتَ را ٌراشاحَ ةاشار 

 جسجیب اثس داده ٌذّاُر شر. اغحتار ىشسوط شره ةاشر

 ز اىضا و ىِس ىٍاكصَ گس                                                                                     اىضای صاحتان ىجا          

 10 از  10صفحَ                                                                                                                                                          

 

  


