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 ۳ بطالفهرست م

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 پیشگفتار

 

 مقررات مشترك/  بخش اول

 نامه خرید خدمات مشاوره آیین

 کلیات –فصل اول 

 اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره –فصل دوم 

 ارزیابی کیفی مشاوران –فصل سوم 

 ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور –فصل چهارم 

 نامه خرید خدمات مشاوره ـ شماره یک تبیین مفاهیم آیین

 بخشنامه فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره

 الزحمه خدمات مشاوره بخشنامه راهنماي نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق

 بخشنامه تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره

 بخشنامه راهنماي حذف پیشنهادهاي مالی نامتناسب

رسـانی مناقصـات    لـی اطـالع  رسانی در بانک اطالعات و پایگاه م بخشنامه نحوه و مهلت اطالع

 براي خرید خدمات مشاور

 بخشنامه دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاري و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره

کننـده ضـوابط،    بخشنامه دستورالعمل نحوه تعیین صالحیت اشخاص حقیقـی و حقـوقی تهیـه   

 معیارها و استانداردها

 دوم خدمات مهندسان مشاورالزحمه مرحله  به نحوه محاسبه حق اطالعیه راجع

الزحمه مهندسان مشاور بـر مبنـاي درصـدي از     هاي تعرفه حق بخشنامه اصالح کاربرد بخشنامه

 برآورد اجراي کار



ن ۴ نين  مقر طرحها عمر مو مشامرجع كامل قو  ي ـ 

 بخشنامه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهاي خدمات مشاوره

ادهاي خدمات هاي قرارد  دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه شرایط عمومی و پیوست

 مشاوره و مقررات مربوط به آنها

 دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارك قراردادهاي مهندسان مشاور و پیمانهاي پیمانکاران

 بخشنامه به دستگاههاي اجرایی و مشاوران ساختمانهاي عمومی و دولتی

 موافقتنامه در قراردادهاي خدمات مشاوره

 مات مشاورهشرایط عمومی همسان  در قراردادهاي خد

 الزحمه خدمات مشاوره دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق

شرح عمومی خدمات مشاوره  در دوره ساخت و تحویل کار براي طرحهاي غیرصنعتی نشـریۀ  

 3327شمارة 

هــ   28437/ت 20637شـماره  نامه تشخیص صالحیت مشاوران مصـوبه   بخشنامه جداول آیین

 هیأت محترم وزیران 23/4/1383مورخ 

هــ   28437/ت 20637نامه تشخیص صـالحیت مشـاوران مصـوبه شـماره      اصالح جداول آیین

 هاي گروه میراث فرهنگی، انرژي، صنعت هیأت وزیران براي تخصص 23/4/1383مورخ 

مـد، هرمزگـان، اردبیـل، مرکـزي،     استاندار محترم استان (گلستان، کردستان، کهکیلویه و بویراح

 آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران)

 3هاي مهندسین مشاور در پایه  تشخیص صالحیت شرکت

 استاندار محترم استان (ایالم، بوشهر، کرمانشاه، گیالن، همدان، یزد، خراسان رضوي)

 3هاي مهندسین مشاور در پایه  تشخیص صالحیت شرکت

 ستان (اصفهان، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، قزوین)استاندار محترم ا

 3هاي مهندسین مشاور در پایه  تشخیص صالحیت شرکت

 بخشنامه دستورالعمل نحوه تعیین صالحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره

 هاي مختلف اشخاص حقیقی ها و پایه بخشنامه حداکثر مبلغ مناسب در رشته

 حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی بخشنامه

 گواهینامه مشاوره اشخاص حقیقی

الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سـال   دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق



 ۵ بطالفهرست م

1390 

 اهم عناوین شرح خدمات عوامل نظارت کارگاهی و نظارت عالیه

 اري عوامل نظارت کارگاهیک الزحمه ماهانه، اضافه کاري و شب راهنماي محاسبه حق

 اي حقوق عوامل نظارت کارگاهی هاي منطقه بخشنامه ضریب

 اي حقوق عوامل نظارت کارگاهی سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان ضریب منطقه

 اي حقوق عوامل نظارت کارگاهی سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه ضریب منطقه

 228 ......... اي حقوق عوامل نظارت کارگاهی رس ضریب منطقهسازمان برنامه و بودجه استان فا

 هاي مرحله اول و دوم قراردادهاي مشاوران تعداد نسخ گزارش و نقشه

 هاي مصوب براي سازمان برنامه و بودجه ارسال یک نسخه از مدارك و نقشه

 بخشنامه رعایت ظرفیت مهندسین مشاور

 بخشنامه قراردادهاي مهندسین مشاور به روش درصدي

الزحمـه   اي کـه حـق   تورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترك کارهاي خدمات مشـاوره دس

 شود آنها به روش درصدي تعیین می

 الزحمه مطالعه و طراحی بخشنامه دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبناي تعیین حق

 الزحمه مرحله سوم مهندسان مشاور مثال حق

 بخشنامه فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهاي خدمات مشاوره

 بخشنامه رعایت ظرفیت مجاز واحدهاي خدمات مشاوره

 کسورات حق بیمه تأمین اجتماعی قراردادهاي مهندسین مشاور

 ها، در قراردادهاي خدمات مشاوره دستورالعمل بیمه پروژه

 

 سیویل و ساختمان/  بخش دوم

 الزحمه مهندسین مشاور براي کارهاي سیویل بخشنامه حق

 الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختمان دستورالعمل تعیین حق

 بخشنامه پرداخت مطالبات مهندسان مشاور

 بخشنامه پرداخت مطالبات مشاوران از محل سپرده حسن انجام کار



ن ۶ نين  مقر طرحها عمر مو مشامرجع كامل قو  ي ـ 

 

 برداري و ژئوفیزیک بخش سوم / نقشه

 برداري تنامه و شرایط عمومی قراردادهاي خدمات نقشهموافق

هـاي قراردادهـاي    دستورالعمل نحوه تکمیـل و تنظـیم موافقتنامـه، شـرایط عمـومی و پیوسـت      

 برداري و مقررات مربوط به آنها خدمات نقشه

 برداري موافقتنامه قراردادهاي خدمات نقشه

 برداري قراردادهاي خدمات نقشهشرایط عمومی 

 برداري ایط عمومی قراردادهاي خدمات نقشهفهرست شر

 برداري بخشنامه تعرفه خدمات نقشه

 الزحمه مطالعات ژئوفیزیک بخشنامه حق

 

 آهن بخش چهارم / راه، پل، تونل، راه

 الزحمه مطالعات راه بخشنامه حق

 الزحمه مطالعات زیرسازي راه آهن بخشنامه حق

الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیـه پـل، تونـل، بانـد فرودگـاه، راه و زیرسـازي        بخشنامه حق

 آهن راه

 الزحمه مطالعات تونل راه و راه آهن بخشنامه حق

 آهن الزحمه مطالعات پل راه و راه بخشنامه حق

 

 اي و مهندسی آب بهسازي لرزه/  بخش پنجم

 هاي موجود اي پل عات مرحله اول بهسازي لرزهالزحمه مطال بخشنامه دستورالعمل تعیین حق

هـاي   اي سـاختمان  الزحمه مطالعات تهیه طـرح بهسـازي لـرزه    بخشنامه دستورالعمل تعیین حق

 موجود

 الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب بخشنامه دستورالعمل نحوه تعیین حق

 



 ۷ بطالفهرست م

 طرحهاي هادي، جامع، تفصیلی/  بخش ششم

 هاي هادي روستایی بخشنامه مطالعات تهیه طرح

 الزحمه طرح هادي روستایی نحوه محاسبه حق

 تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه

 هاي توسعه و عمران، حوزة نفوذ و تفصیلی شهرها قرارداد تهیۀ طرح

 نفر جمعیت 2000شرح خدمات تهیه طرح جامع ـ تفصیلی براي شهرهاي زیر 

 شرح خدمات طرح جامع ـ تفصیلی براي شهرهاي کوچک

 هاي شهري و تعیین سرانه آنها تعاریف و مفاهیم کاربري

اي و ملـی و   اي، منطقه هاي توسعه و عمران محلی، ناحیه نامه نحوه بررسی و تصویب طرح آیین

 مقررات شهرسازي و معماري کشور

 شرح خدمات همسان مطالعه کارهاي معماري

ابط و استاندارد بکارگیري فضاها، تجهیزات و ملزومات معاونت توسـعه مـدیریت   بخشنامه ضو

 جمهور و سرمایه انسانی رئیس

 )240(نشریه شماره  راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ایران

 منابع و مآخذ

 

 



 

 

 

 

 

 پیشگفتار

 

گویی و او اَنَا یـا تـو    گنجد، تو اَنَا می ا (من) نمیپیش او دو اَنَ

بمیر پیش او، یا او پیش تو بمیرد، تا دویـی نمایـد، امـا آنکـه او     

 بمیرد امکان ندارد، نه در خارج نه در ذهن.

و هو الحی الّذي ال یموت ... اکنون چون مـردن او ممکـن   «

 د.نیست، تو بمیر تا او بر تو تجلی کند و دویی برخیز

 فیه ما فیه

 

الهی، چه زیباست نام تو را به بزرگی سرودن، به عظمت یاد کردن، چـه آرام بخـش اسـت،    «

همتا بر جان و دل جاري ساختن. حمد و سپاس فقط تو را سزاسـت، کـه    شکر تو را اي خالق بی

 »علی محمد و آل محمد صل«، »کریمی و رحیمی و علیمی

 و اما بعد،

موسوم به طرحهاي عمرانـی، بـر آن شـدیم تـا بـا توفیقـات الهـی        کتابهاي  ۀ سلسلهدر ادام

اي از قوانین و مقررات حاکم بر این طرحهـا را در سـه حـوزة، کارفرمایـان، مشـاوران و       مجموعه

بندي و تنظیم و به همۀ شاغالن در ایـن بخـش    اي نو دسته پیمانکاران گردآوري نموده، به شیوه

 تقدیم نمائیم.

اي معروف به سه عاملی، سه عنصر کارفرما، مشاور و پیمانکار بـه عنـوان   میدانیم در قرارداده

بـرداري از آن نقـش    سه ضلع درگیر در طرحهاي عمرانی از بدو تولد یک طـرح تـا اجـرا و بهـره    

 نمایند. حیاتی ایفاء می

فلذا در این مجموعه سعی بر آن شده تا کلیۀ قوانین و مقررات مرتبط و مورد نیاز را از منابع 

 آوري و بروز رسانی نموده و در دسترس قرار دهیم. مختلف جمع

در جلد اول این مجموعه، تالش شده است تا تمامی قوانین و مقررات مـرتبط بـا طرحهـاي    

باشند از قبیـل، قـانون برنامـه و بودجـه، قـانون       عمرانی را که در سایر قوانین ساري و جاري می

محاسبات عمومی، قـانون برنامـه پـنج سـاله پـنجم       تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون



 ۹ فهرست مطالب

الخصوص بسیار مفید به فایده  کارفرمایان علی يتوسعه و ... استخراج و ارائه گردد. این بخش برا

 کند. نیاز می بوده و آنها را از مراجعه به دهها کتاب دیگر بی

ن انتخاب شـده بـدین   در جلد دوم، مقررات مرتبط با پیمانکاران تهیه و ارائه شده است، عنوا

معنا نیست که این مجلد صرفاً براي پیمانکاران تهیه شده است، خیر به تجربه ثابت شـده اسـت   

ها بیشتر از پیمانکاران به این قـوانین نیـاز دارنـد.     که کارفرمایان و مشاوران در بسیاري از زمینه

ت، تـالش گردیـده تـا    جلد سوم به قوانین و مقررات مربوط به مشاوران اختصاص داده شده اسـ 

هـاي   هاي انتخاب مشـاور گرفتـه تـا بخشـنامه     نامه اي از مقررات و آیین هاي مشاوره تمامی حوزه

هاي ساختمان، راه، شهرسازي، نیرو و ... در این مجموعـه آورده شـود. بـاز هـم      اختصاصی رشته

بـه قـوانین و مقـررات    نیاز از آشـنایی   کنم، هر سه عامل، کارفرما، پیمانکار و مشاور بی تکرار می

و اشـراف   هالخصوص براي کارفرمایان باید بـا ایـن ضـوابط آشـنا بـود      یکدیگر نبوده و لزوماً، علی

 داشته باشند.

در پایان همانند گذشته از همکاري صمیمانه مسؤلین محترم انتشارات نوآور، اخـوان گرامـی   

متعال براي ایشـان طـول عمـر بـا     نصیرنیا کمال تشکر و قدردانی خود را اعالم نموده از خداوند 

عزت خواستارم، هم چنین از سرکار خانم بیگلی که با صبر و حوصله فراوان در به ثمـر رسـیدن   

 نمایم. این اثر تالش وافر نمودند، تشکر می

 

 سر آغاز سخن با نام او بود، پایان کالم

 »خشنود.خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و تو خشنود باشی و تو «

 

 سالمالو 

 محمدعلی فرشادفر 

 



 

 بخش اول

 مقررات مشترك

 ك 42986/ت 193542شماره: 

 1/10/1388تاریخ:  

 جمهور رئیس

 قانون اساسی 138نامه کمیسیون موضوع اصل  تصویب

 تعالی بسمه

 »با صلوات بر محمد و آل محمد«

 قتصادي و داراییوزارت امور ا –جمهور  رئیس ریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

بنــا بــه پیشــنهاد شــماره  18/7/1388وزیــران عضــو کمیســیون اقتصــاد در جلســه مــورخ 

جمهـور و بـه     رئـیس ریـزي و نظـارت راهبـردي     معاونت برنامه 31/3/1388مورخ  30576/100

» ج«و بـا رعایـت جـزء     – 1383مصوب  –) قانون برگزاري مناقصات 29ماده («  ه«استناد بند 

نامه خریـد خـدمات    آیین 1/10/1386مورخ   ه 38855/ت 158783نامه شماره  ب) تصوی1بند (

 مشاوره را به شرح زیر تصویب نمودند:

 



، جامع، تفصيلي بخش ششم /  ۱۱ طرحها ها

 نامه خرید خدمات مشاوره آیین

 کلیات –فصل اول 

 هدف و کاربرد -1ماده 

) قـانون برگـزاري مناقصـات، ضـوابط، مـوازین و      29( مـاده (  در اجراي بنـد (ه  هدف: -الف

 شوند: رید خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین میمعیارهاي خ

 انتخاب مشاوران صالحیتدار و توانمند -1

 ایجاد محیط رقابت کیفی براي توسعه خدمات مشاوره -2

 تضمین کیفیت خدمات مشاوره   -3

) قـانون برگـزاري مناقصـات بایـد     1هاي موضوع بنـد (ب) مـاده (    تمام دستگاه کاربرد: -ب

نامه را براي خرید خدمات مشـاوره در معـامالت بـزرگ رعایـت کننـد. خریـد        این آیین مقررات

 نامه خواهد بود. ) این آئین24خدمات مشاوره در معامالت کوچک و متوسط براساس ماده (

 هاي اختصاري  تعاریف و عبارت -2ماده 

 شوند: ف مینامه به کار رفته است، به شرح زیر تعری اصطالحاتی که در این آیین -الف

 1383 –قانون: قانون برگزاري مناقصات  -1

 جمهور رئیسریزي و نظارت راهبردي  معاونت: معاونت برنامه -2

 ) قانون1هاي موضوع بند (ب) ماده (  کارفرما: دستگاه -3

هـاي آن،    و تبصره – 1366مصوب  –) قانون محاسبات عمومی 53به استناد ماده ( -تبصره

نامه منظور شده است، توسـط بـاالترین    ظایفی که براي کارفرما در این آییناعمال اختیارات و و

) قانون صورت خواهد گرفـت کـه بـه نماینـده یـا      1مقام دستگاه اجرایی موضوع بند (ب) ماده (

 باشد. نمایندگان مجاز وي قابل تفویض می

بـاالترین  هیئتی مرکب از کارفرما یا نماینده وي، ذیحسـاب یـا    هیئت انتخاب مشاور: -4

مقام مالی کارفرما و یک یا سه کارشناس متخصص در زمینه مرتبط با موضوع پروژه به انتخـاب  

 کارفرما.

نصاب معامالت متوسط از نهاد صنفی مربوط  در معامالت باالي ده برابر سقف -1تبصره 

گردد، یک نفر نماینـده بعنـوان یکـی از اعضـاي هیئـت انتخـاب        که توسط کارفرما مشخص می

شاور حضور خواهد داشت. کارفرما از نهاد یاد شده به صـورت کتبـی بـراي معرفـی نماینـده و      م

آورد. عـدم حضـور نماینـده مـانع از تشـکیل جلسـه و اتخـاذ         شرکت در جلسه دعوت بعمل می

 تصمیم نخواهد شد.



ن ۱۲ نين  مقر طرحها عمر مو مشامرجع كامل قو  ي ـ 

 در هر حالت، تعداد اعضاي هیئت باید فرد باشد. -2تبصره 

اي یا خدمات مهندسی مشاور، از  ی، کارشناسی، مشاورههر نوع خدمات مدیریت مشاوره: -5

 جمله:

 طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی. -الف

 مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح. -ب

 اي مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادي، کاربردي، راهبردي و توسعه -پ

 بخشی مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان -ت

 اي و آمایش سرزمین لعات منطقهمطا -ث

 تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهاي فنی و اجرایی -ج

 ریزي و کنترل پروژه برنامه -چ

 مهندسی ارزش -ح

 ریزي آموزشی و توسعه منابع انسانی برنامه -خ

 ها  پایش و ارزشیابی طرح -د

 خدمات مدیریتی -ذ

 مدیریت طرح -ر

 کنترل مهندسی -ز

 عات اقتصاديمطال -ژ

 سنجی، طراحی و مدیریت سیستمها امکان -س

 مطالعات ارزیابی زیست محیطی -ش

 برداري نظارت بر اجرا، نصب و بهره -ص

 مطالعات آماري -ض

 برداري و ایجاد سیستمهاي اطالعات جغرافیایی نقشه -ط

 افزاري هاي نرم  اندازي، نگهداري و پشتیبانی بسته سازي، نصب، راه ویژه -ظ

سنجی، مـدیریت طـرح، استانداردسـازي، مطالعـه، طراحـی، سـاخت،        ریزي، امکان برنامه -ع

 سازي، ارزیابی و ممیزي نظامهاي فناوري اطالعات پیاده

افزارهـاي   سازي، انتقال، پشتیبانی و نگهـداري نـرم   نویسی، پیاده معماري اطالعات، برنامه -غ

 سفارشی.

 اي هاي رایانه  طراحی شبکه -ف

هـاي جـامع فنـاوري      ریزي فناوري اطالعات و ارتباطات شامل تهیه طـرح  برنامهخدمات  -ق



، جامع، تفصيلي بخش ششم /  ۱۳ طرحها ها

ریـزي راهبـردي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و تـدوین معمـاري         اطالعات و ارتباطات، برنامه

 سازمانی.

 خدمات جنبی و مکمل خدمات مشاوره. -ك

آموزشـی، حقـوقی،    هاي اداري، مـالی،   خدمات کارشناسی در یک یا چند مورد از زمینه -گ

 پژوهشی، فنی و بازرگانی.

هاي تخصصی، نیازي به افـزودن یـا تغییـر      چنانچه به سبب توسعه فناوري و زمینه -تبصره

کند و معاونت در صورت تاییـد،   موارد یاد شده باشد، کارفرما پیشنهاد خود را به معاونت ارائه می

 نماید. موضوع را ابالغ می

ا حقوقی که داراي گواهینامه صالحیت براي انجام کـار مشـاوره   مشاور: شخصی حقیقی ی -6

دهد، طبق دستورالعملی کـه توسـط معاونـت     نامه ارائه نمی است. در کارهایی که معاونت گواهی

 گردد. شود، شخص صالحیتدار به طور مشخص بیان می تهیه می

) بنـد (الـف)   5(خدمات کارشناسی: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثناي موارد جزء  -7

 شود. ) که توسط مشاوران حقیقی یا حقوقی صالحیتدار انجام می2ماده (

هـاي    هاي نظام یافته با هدف ایجاد و ارتقاي دانش و شناخت پدیده  کار پژوهشی: فعالیت -8

اي یا کـاربردي انجـام    بنیادي، توسعه  طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی که در قالب تحقیقات

 شود.

وار و داراي هـدف، منـابع، مهلـت و     هـاي سـامانه    طرح / پروژه: تبیین یک سلسله فعالیت -9

برنامه زمانی معین که معموالً از طریق تحصیل خدمات مـدیریت، مشـاوره، پیمانکـاري، تـأمین     

 شود. کاال و خدمات اجرا می

پسـت  دعوتنامه:  فراخوانی کـه از طریـق پسـت سفارشـی، تلگـرام، تلکـس، دورنگـار،         -10

 شود. ) قانون، به نشانی مشاوران ارسال می22الکترونیک یا نظایر آن، با رعایت ماده (

فراخوان مشاوره: سندي که در ابتداي فرآیند خرید خدمات مشـاوره بـراي دعـوت بـه      -11

 شود. همکاري از مشاوران ارائه می

یفـی بـین مشـاوران    : کاربرگهایی که به منظور ارزیـابی ک (RFQ)استعالم ارزیابی کیفی  -12

 شود. برگزیده (فهرست کوتاه) توزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت می

: کاربرگهایی که به منظور ارزیابی فنی و مـالی پیشـنهادها،   (RFP)در خواست پیشنهاد  -13

به طور یکسان بین مشاوران برگزیده (فهرست کوتاه) توزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافـت  

 شود. می

فهرست بلند: فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که از طریق یکی از دو روش بیـان   -14



ن ۱۴ نين  مقر طرحها عمر مو مشامرجع كامل قو  ي ـ 

 آید. ) بدست می7شده در بند (الف) ماده (

فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی کـه در ارزیـابی کیفـی مشـاوران      -15

مات مشاوره را در زمینه مـورد  فهرست بلند، حایز حداقل امتیاز قابل قبول شده و توان انجام خد

 نظر داشته باشند.

مدت اعتبار پیشنهادها: مدتی که پیشنهادهاي فنی و مالی مشاوران معتبر است و پـس   -16

باشـد و   از آن، در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد، پیشنهادهاي مشاوران فاقـد اعتبـار مـی   

 فرآیند خرید خدمات مشاوره باید تجدید شود.

نامه زمانی انتخاب مشاور: سندي که در آن، زمان و مهلت برگـزاري مراحـل مختلـف    بر -17

 شود. خرید خدمات مشاوره، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می

مطالعات توجیهی: پـس از انجـام مطالعـات پیـدایش (بـراي تعیـین طـرح یـا پـروژه)،           -18

تاریخی، زیست محیطی و پدافنـد   –اجتماعی، فرهنگی مطالعات توجیهی فنی، اقتصادي، مالی، 

هـاي    حـل  غیرعامل با گردآوري اطالعات و آمار، بررسی و تحلیل نیازها، بررسی فنـی و ارائـه راه  

مختلف براي تأمین نیاز و ضرورت یا عدم ضرورت تبدیل آن به طرح یا پروژه منجـر بـه تعیـین    

جه بودن) و در نهایت تعیین گزینه برتر با توجـه  هاي مطلوب طرح یا پروژه (در صورت مو  گزینه

شود.  محیطی و ایمنی می  به مبانی فنی، سودآوري مالی، اقتصادي و مالحظات اجتماعی، زیست

توسط این مطالعات، تأیید یا رد طرح یا پروژه و یـا تعیـین حـدود و زمـان اجـراي گزینـه برتـر        

 شود. مشخص می

ورت اعـالم موجـه بـودن طـرح یـا پـروژه توسـط        طراحی تفصیلی: خدماتی که در صـ  -19

مهندسی بـه مـدارك الزم بـراي عملیـات اجرایـی،       –مطالعات توجیهی، با انجام محاسبات فنی 

اندازي (شامل تعیین مشخصات و جزئیات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارك) یـک   نصب و راه

 طرح یا پروژه منجر شود.

ن سطح کیفی کارهـاي در دسـت انجـام یـا انجـام      ارزشیابی عملکرد: فرآیندي که در آ -20

 شود. هاي زمانی خاص تعیین می  شده مشاور در مقاطع یا دوره

گروه مشارکت: مشاورانی که در قالب مشارکت مـدنی یـا ثبـت شـده (براسـاس قـانون        -21

 تجارت) شامل دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، متقاضی انجام خدمات مشاوره شوند.

شروط: آن بخش از کارهاي مشاوره که به لحاظ حـوزه کـار، مقـدار، مـدت و     کارهاي م -22

بینی نبوده و تغییرات قرارداد در این گونه کارها وابسته به شرایط  چگونگی انجام کار، قابل پیش

 کار باشد.

 


