
 بسمه تعالی

شناسایی مشاوران جهت ارجاع نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری دائمی فراخوان 

 طرح های هادی استان آذر بایجان شرقی

هادی  یرحهای هادی و نظارت مطالعه طرحهامطالعه ط ، در نظردارد پروژه های مربوط به نقشه برداری استان آذر بایجان شرقی  بنیاد مسکن

ی م شاوران عالقمن  به همکاری مطابق با شرای  زیرملاا  شترای  واذاار نمای  ،  زبه مشتاوران حا   مطابق با ضتواب  قوانین مربوطه استتان را  

وان معاون  با عن به دبیر وانه بنیاد مسکن شامل رزومه بشرح ذیل بصتورت مکتو    م آمادذی وود را هه  انجا م امورات وو بایستتی اعال 

نظارت بر مطالعه بوده و  نیزتواما برای مطالعه و حهای هادی ،در قستتتم  مطالعه طر مادذی ،آضتتتمنا اعال م  . ارا ه نمایی  عمران روستتتایی  

 مشاورانی که وق  در یک ذروه شرک  کنن  از رون  انتخا  مشاور کنار ذااشته وواهن  ش .

 ** توجه بسیار مهم : 

جدا ول پیوستی اویا اضافه بر جدمی بایست دقیقا منطبق بر شرایط اعالمی زیر بوده و از ارائه اسناد غیر مرتبط  رزومه ارسالی

 پرهیز گردد . در صورت عدم انطباق مدارک ارسالی ، مشاور از فرآیند ارزیابی خارج خواهد شد .
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ه بکار و وظروی  آماد -مطالعات هغراویایی و برنامه وضایی  از سازمان م یری  و برنامه ریزی کشور شتهرسازی یا داشتتن ذواهی التالحی     -

م ت باقی مان ه از  من رج در قرارداد و ه ول اوراد کلی ی الزامی بوده وامکانات ونی و اهرایی الز م و نیروهای ونی ماهر و واه  شتتترای   

 ر زمان شرک  در وراووان ح اقل سه ماه بوده باش .تاریخ اعتبار ذواهی الالحی  د

اشن  و طمینان کامل داشته باآزاد بر مینای سامانه یکپارچه م یری  انتخا  مشاوران )سیما( مشاوران شرک  کنن ه از وهود ظروی  کاری  -

مشاوربرمبنای میزان ظروی  موهود آن مشاور وواه  اس  ارهاع کار به ب یهی نماین  .  اق ا م نسب  به اعال م آمادذی و ارا ه م ارک  سپس 

 بود .

اعال م آمادذی برای انجا م مفاد وراووان برای تمامی ذروههای نظارتی و مطالعه بوده و بنیاد در ارا ه ذروهها به هر مشاور تصمیم ذیری  -

 وواه  نمود.

 ی ذزار تعه وراووانبرای  اعال م آمادذیتلقی ذردد . والول نبای  به عنوان دعوت هه  عق  پیمان  وراووان در این  اعال م آمادذیدعوت  -

 ذران حق ادعای وسارت را از وود سلب می نماین . استعال مایجاد نمی کن  و 

 خواه  ش  .نننماین  ، پروژه های بع ی ارهاع کارو نسب  به عق  قرارداد اق ا م  انجا م کار برذزی ه ش ه هه  مشاورینی که   -

 وواه  بود. pdfذانه پیوستی )ور م ارزیابی و م ارک مربوط به آن (در قالب یک وایل  5ارا ه رزومه شرک  در قالب ه اول  -
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وظروی  آماده بکار و امکانات ونی و اهرایی الز م و  -از ستتازمان م یری  و برنامه ریزی کشتتور   داشتتتن ذواهی التتالحی   نقشتته برداری   -3

نیروهای ونی ماهر و واه  شترای  برای شترک  کنن ذان در این استتعال م الزامی اس . م ت باقی مان ه از تاریخ اعتبار ذواهی الالحی  در    

 زمان شرک  در استعال م ح اقل سه ماه بوده باش .

 ی ذزار تعه وراووانبرای  اعال م آمادذینبای  به عنوان دعوت هه  عق  پیمان تلقی ذردد . والول  وراووان در این  اعال م آمادذیوت دع -

 ذران حق ادعای وسارت را از وود سلب می نماین . استعال مایجاد نمی کن  و 

 خواه  ش  .نننماین  ، پروژه های بع ی ارهاع کارو نسب  به عق  قرارداد اق ا م  هه   انجا م کار برذزی ه ش همشاورینی که   -

 وواه  بود. pdfذانه پیوستی )ور م ارزیابی و م ارک مربوط به آن (در قالب یک وایل  5ارا ه رزومه شرک  در قالب ه اول  -
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