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 اتیلک -اول فصل

 اربردک دامنه -1 ماده

کـار   بـه  روین وزارت رعاملیغ پدافند یها پروژه انجام منظور به مشاورانت یص صالحیتشخ یبرا نامه نییآ نیا مقررات

 .رود یم

 فیتعار -2 ماده

 :روند یم ارک به مربوط یمعان در ریز اصطالحات و ها واژه نامه نییآ نیدر ا

 مشاور -الف

 سـازمان  از مشـاوره  خـدمات  انجـام  تیصـالح  یدارا و نموده ارائه مشاوره خدمات هک است یحقوق ای یقیحق شخص

 .باشد یم برق و آب صنعت یها تیفعال با مرتبط یها تخصص از یکیدر حداقل ،وبودجه برنامه

  مشاوره خدمات -ب

 .طرح برتر نهیگز جهت یفن یها شنهادیپ ارائه و رعاملیغ پدافند یهیتوج و یسنج انکام مطالعات -1

 .رعاملیغ پدافند یا توسعه و یاربردک ، یادیبن مطالعات -2

 .رعاملیغ پدافند یبخش انیم و جامع ، یبخش ، یموضوع مطالعات -3

 .رعاملیغ پدافند ییاجرا و یفن یارهایمع و ضوابط استانداردها، میتنظ و هیته -4

 .رعاملیغ پدافند ییاجرا و یلیتفص ، هیپا ، یمفهوم یطراح -5

 .رعاملیغ پدافند یها طرح یمهندس نترلک -6

 .رعاملیغ پدافند یها طرح یبردار بهره و نصب ، طرح یاجرا بر نظارت -7

 .رعاملیغ پدافند یها پروژه نترلک و یزیر برنامه -8

 .رعاملیغ پدافند یها طرح تیریمد و تیریمد خدمات -9

 .رعاملیغ پدافند یسانان منابع توسعه و یآموزش یزیر برنامه خدمات -11

 .رعاملیغ پدافند یها طرح یابیارزش و شیپا -11

 .رعاملیغ پدافند یآمار مطالعات خدمات -12

 .رعاملیغ پدافند یجنب خدمات -13

 تیص صالحیتشخ -پ

ـ ا اسـا   بـر  رعامـل یغ پدافند حوزه در یتخصص توان و یتیامن ازلحاظمشاور  تیصالح آن یط هک است یندیفرآ  نی

 .گردد یم نییتع و یابیارز نامه نییآ

 رویوزارت ن - ت

 .باشد یم« رویرعامل وزارت نیغ پدافند و بحران تیریمد دفتر» منظور
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 تخصص -ث

 .باشند قرارگرفته یکار نهیزم کی در ،ییاجرا و یعلم لحاظ به که فنون و علوم از شاخه چند ای کی از است عبارت

 هیپا -ج

بـرآورد کـار و    حداکثر مبلغ آن اسا  بر و دینما یم نییتععامل ریپدافند غ تخصص در را مشاور توان که است یعدد

 .باشد یم یفن توان نیباالتر نشانگر ،کی هیپا. گردد یم مشخص مشاور، مجاز کار تعداد و مناسب الزحمه حق ای

 مجاز کار تعداد -چ

 تخصـص  هـر  از هیپا کی در مشاور به زمان هم صورت به توان یم که رعاملیپدافند غخدمات مشاوره  کار تعداد حداکثر

 (.7و  1شماره  ولابا جد مطابق) نمود ارجاع

  سرگروه -ح

 یهـا  تیـ فعال یسرپرسـت  دار عهـده  و بـوده  1 شـماره  جدول در مندرج موارد مطابق الزم طیشرا یدارا هک یارشناسک

 .باشد یم مشاور التیکتش در رعاملیغ پدافند

 هکـ  است یفیتعار همان یدارا ، است نشده فیتعر ماده نیا در و اررفتهک به نامه نییآ نیا در هک یواژگان ریسا -تبصره

  . است آمده همربوط نیقوان در
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  مشاوران انواع -دوم فصل

  مشاوران انواع -3 ماده

 :شوند یم میتقس ریز انواع به یحقوق و یقیحق تیشخص ثیح از تیصالح صیتشخ یبرا ، مشاوران

 تیصـالح  واجـد  نامه نییآ نیا طبق هک یدانشگاه التیتحص یدارا یرانیا  ارشناک :یقیحق شخص -اول نوع -الف

 .شود شناخته

 یحقـوق  ایـ  یقـ یحق اشـخاص  به متعلق آن تیکمال درصد پنجاه از شیب :( یردولتیغ) یحقوق اشخاص -دوم نوع -ب

 .باشد ها آن از یبیکتر ای و یردولتیغ

ـ یا یپژوهشـ و  یمـ عل زکمرا و مشاوره خدمات یواحدها ریسا :سوم نوع -پ  دوم و اول نـوع  طیشـرا  حـائز  هکـ  یران

 .شوند یم محسوب سوم نوع نباشند

 مشاوران تیصالح صیتشخ -سوم فصل

 تیص صالحیضوابط تشخ -4 ماده

 :ردیگ یم صورت روین وزارت یسو از ریز شرح به مشاوران (یتیامن-یفن) تیصالح صیتشخ

 حــوزه مشــاوره خــدمات انجــام بــه مجــاز ردنــدگ یمــ تیصــالح دییــتأ رویــن وزارت توســط هکــ یمشــاوران -1

 .باشند یم (2 ماده «ب» بند شرح به) برق و آب صنعت رعاملیغ پدافند

 .گردد یم انجام ربط ذیمراجع  قیطر از و روین وزارت توسط انمشاور یتیامن تیصالح احراز -2

بی و ســایر تاییــد صــالحیت مشــاوران بــرای مــدت دو ســال انجــام گرفتــه و بــا توجــه بــه نتــای  ارزشــیا   -3

 روزرسانی خواهد شد. تغییرات، به

مــدیره، افــراد امتیــاز آور و  )هیئــت کلیــه مشــاوران موظفنــد هرگونــه تغییــر در شــرایط احــراز صــالحیت  -4

 سایر موارد را دراسرع وقت به وزارت نیرو اعالم نمایند.

 مشاور یها تخصصرعامل با یت مشاوره پدافند غیارتباط صالح-5 ماده

ــن وزارت -1 ــال ،روی ــاوران تیحص ــب در را مش ــوابط قال ــا ض ــیآ نی ــه نی ــت ، نام ــه جه ــدمات ارائ ــاوره خ  مش

 .دینما یم یبررس مشاوره خدمات تیصالح نامهیگواه در مندرج یها تخصص یبرا رعاملیپدافندغ

ت یاخـذ صـالح   ید الزم اسـت مراتـب بـرا   یـ جد یهـا  تخصـص ا یـ تخصـص   یت بـرا یاخذ صـالح  منظور به -2

 رو اعالم گردد.یمربوطه به وزارت ن رعامل تخصصیمشاوره پدافند غ

 تیست مشاوران حائز صالحیاعالم ل -6 ماده

و در  سکمـنع  مادرتخصصـی   یهـا  شـرکت  بـه  رویـ ن وزارت توسط ت،یصالح یدارا مشاوران تیوضع نیآخر فهرست

 .گردد یم یروزرسان بهرو یوزارت ن یت اختصاصیسا

 تیصالح صیتشخ ونیسیکم -7 ماده

 :باشد یم ریز شرح به روین وزارت تیصالح صیتشخ ونیسیکم فیوظا و اعضا بیکتر
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 اعضا بیکتر -الف

 .ونیسیکم سیرئ عنوان به روین وزارت رعاملیغ پدافندبحران و  تیریمد دفتر ل/معاونکریمد -1

 .روین وزارت در همربوط یتخصص گروه از خبره ارشنا ک نفر کی -2

 .ربط یذ یرتخصصماد تکشر رعاملیغ پدافندبحران و  تیریمد دفتر کلریمد -3

 .دیآ یماز افراد مرتبط دعوت به عمل  ونیسیکمس ید رئیحسب مورد و با صالحد -تبصره 

  فیوظا -ب

 مشاوران. نهایی تیصالح احراز بیتصو -1

 .مشاوران و تعداد کار مجاز صالحیتخ اعتبار یه، تاریات پارییتغ بیتصو -2

ت یدر سـا  یرسـان  اطـالع و  رمجموعهیز یها شرکت به اعالم جهت شده تیصالح دییتأ مشاوران ستیل هیته -3

 .رویوزارت ن یتخصص

 .ربط یذ مشاوران یهماهنگ و یهیتوج ،یآموزش یها برنامه یاجرا و نظارت بر یریگیب، پیتصو -4

در صـنعت   رعاملیغ پدافند مشاوره خدمات انجام منظور بهصالح یذ نمشاورا از استفاده عدم گردیپ و یبررس -5

 .خارج از سقف حداکثر تعداد کار مجازو یا ارجاع کار  آب و برق

 تصویب ضریب ارزشیابی مشاوران. -6

 رسیدگی به تخلفات مشاوران. -7

 تیصـالح  صیتشخ ونیسیکم عهده به مرتبط یها نامه نییآ ریسا و نامه نییآ نیا اسا  بر هک یفیوظا ریسا -8

 . است شده گذاشته

 .باشد یم رااج قابل موافق یرأ دو حداقل با ونیسیکم نیا ماتیتصم -تبصره

 یقیحق مشاوران تیصالح احراز طیشرا -8 ماده

 .رانیا یاسالم یجمهور دولت تیتابع -1

 .رانیا یاسالم یجمهور دولت با عناد قیمصاد و یتیامن نهیشیسوءپ عدم -2

 .برق ای آب صنعت با مرتبط ( یارشناسک حداقل) معتبر یدانشگاه التیتحص یدارا -3

 رعامـل یغ پدافند یتخصص یها دوره گذراندن ای رعاملیغ پدافند با مرتبط معتبر یدانشگاه التیتحص یدارا -4

 .7 شماره جدول طبق روین وزارت تیصالح صیتشخ ارگروهک دییتأ مورد

 صیتشـخ  ارگروهکـ  دییـ تأ مـورد  بـرق  ایـ  آب صـنعت  با مرتبط رعاملیغ پدافند مؤثر و دیمف تیفعال تجربه -5

 .7 شماره جدول طبق روین وزارت تیصالح

 یحقوق مشاوران تیصالح احراز طیاشر -9 ماده

 یعموم طیشرا -الف

 یاصـل  ازآوریـ امت و یفنـ  افـراد  و رعاملیمـد  ،رهیمد ئتیه یاعضا ،سهامداران هیلک رانیا یاسالم یجمهور تیتابع -1

 .تکشر
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 یهـا  گـروه  در تکشر یاصل ازآوریامت و یفن افراد و رعاملیمد ،رهیمد ئتیه یاعضا سهامداران، تیعضو عدم -2

 سـوء  انقـالب،  یهـا  دادگـاه  تیومکمح ،یاسیس سوءسابقه عدم و رانیا یاسالم یجمهور مقد  منظا معاند

 . ...و یاقتصاد ،یاخالق فساد شهرت،

 بـا  مـرتبط  یها تخصص از یکی در وبودجه برنامه سازمان از مشاوره خدمات انجام تیصالح یگواه بودن دارا -3

 .برق و آب صنعت یها تیفعال

 افـراد  و رانیمـد  ،اکشـر  هیـ لک یبـرا  رعامـل یغ پدافند مشاوره خدمات انجام یتیمنا و یقانون تیممنوع عدم -4

 .ازآوریامت

 .(ها دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یاستثنا به) تکشر ازآوریامت افراد وقت تمام ارک به اشتغال -5

 دهنـد  یمـ  مانجا را خدمات لیقب نیا که ییها سازمان ای ها شرکتر یسا در شرکت، یالزام یفن افراد ازیامت از -6

 .باشد نشده استفاده

 (1 )مطابق جدول شمارهباشند  موردنظر تخصص یبرا الزمتجربه  حائز ،یفنافراد  -7

 بـا ( یمشـاوران حقـوق  ــ   2وسـت  یپـ  11فرم ) یاظهار خود فرم اسا  بر فوق یبندها در مندرج تعهدات -تبصره

 .گردد یم هارائ مشاور تعهدآور مجاز یامضا

 یتخصص طیشرا -ب

 :باشد یم ریز شرح به تیصالح صیتشخ بر مؤثر یتخصص طیشرا

 .(3تا  1ول شماره ا)طبق جد متخصص یانسان یروین -1

 .(4طبق جدول شماره ) مشاور یارک تجربهیا  شده انجام یارهاک -2

 .(6و  5ول شماره ا)طبق جد یتیریو مد یبانیامکانات پشت -3

 ازیمحاسبه امت -ج

 لک ازیامت -1-ج

 (9 مـاده  «ب»بنـد   موضـوع ) گانه سه عوامل به مربوط یازهایامت درمجموع یابیارزش بیضر ضرب حاصل با است برابر

 :ریز رابطه و 6 تا 1 شماره جداول با مطابق

لکازیامت = یابیارزش بیضر × ( متخصص یانسان یروین ازیامت + کاری تجربه ازیامت + یتیریمد و یبانیپشت امکاناتاز یامت)  

 متخصص یانسان یروین ازیامت -2-ج

 متخصص یانسان یروین ازیامت =∑(یلیتحص کمدر به توجه با دیمف یارک سوابق ازیامت × یمتقاض واحد در یماندگار تداوم بیضر)

 و محاسـبه  بـاال  بـه  یارشناسک مقاطع در یلیتحص کمدار اسا  بر ازآور،یامت افراد یبرا تجربه و التیتحص ازیامت -1

 .شود یم منظور

 منظور و محاسبه کی شماره فرمول اسا  بر ، یلیتحص کمدر به توجه با ازآور،یامت افراد دیمف یارک سوابق ازیامت -2

 .گردد یم

 .شود یمنظورم و محاسبه 3 شماره جدول طبق ، مشاور تکشر در ازآوریامت افراد یماندگار تداوم بیضر -3
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 یارک تجربه ازیامت -3-ج

 لیتعـد  بیضر اعمال و یافتیدر الزحمه حق لک جمع از پس ،رعاملیپدافندغ تخصص در مشاوران یارک تجربه ازیامت

 :گردد یم محاسبه 4 شماره جدول با مطابق و ریز روش به

 یافتیدر الزحمه حق لک جمع =∑((ارک انجام سال در الزحمه حق مبالغ جمع) × ( الزحمه حق افتیدر سال به مربوط لیتعد بیضر))

 یتیریمد و ینبایامکانات پشت ازیامت -4-ج

 .شود یم محاسبه 6و  5 شماره جداول اسا  بر 

 یقیحق ت مشاورانیصالح صیتشخ مراحل -11ماده 

 .شوند یم تیصالح صیتشخ وستیپ 7 شماره جدول اسا  بر (یرانیا یقیحق )شخص کی نوع مشاوران

 مشـاوران حقیقـی( بـا   ـ   3ـ پیوسـت    3)فـرم   خـود اظهـاری   فرم بر اسا  فوق یبندها در مندرج تعهدات -تبصره

 .گردد یم ارائه مشاور تعهدآور مجاز یامضا

 حقوقی ت مشاورانیصالح صیتشخ مراحل -11 ماده

 3تـا   1شـماره   یهـا  فـرم ( و یحقـوق مشـاوران   ی)بـرا  2شماره  وستیپ 11تا  1شماره  یها فرم ل و ارسالیتکم -1

 نامه. نیین آیا( یقیحقمشاوران  ی)برا 3شماره  وستیپ

مطـابق   ، A4در قطـع   آن مسـتندات  همـراه  بـه  را شـده  لیـ تکم یهـا  فـرم  هیـ لک موظف اسـت،  یمتقاض -1 هتبصر

 را مختلـف  یها بخش و داده قرار نکزونیک  در( 1وست ی)پ« مشاوران تیصالح صیتشخ مدارک کنترل ستیل چک»

 به درخواست نامه همراه هب را نکزون عدم وجود نقص؛ از نانیحصول اطم از پس د وینما مجزا گریدیک از نندهکجدا با

تحویل و رسـید   رویوزارت ن رعاملیغ پدافند و بحران تیریدفتر مد در مستقر تیصالح صیتشخ ونیسیمک رخانهیدب

 .دینما دریافت

/نماینـده  مدیره هیئتتحویل مدارک باید توسط شخص متقاضی )برای اشخاص حقیقی(؛ مدیرعامل/رئیس  -2تبصره 

   برای اشخاص حقوقی( تحویل گردد.ه )نام قانونی دارای معرفی

اخـذ   ینامـه( بـرا   نیـی ن آیـ درخواست و مدارک خـود را )مطـابق مفـاد ا    توانند میشرایط مشاوران واجد  -3تبصره 

 مـرتبط  یاستان شرکت رخانهیدب مراجعه بهق یرعامل در صنعت آب و برق از طریت مشاوره پدافند غینامه صالحیگواه

 ند.یرو ارسال نمایبه وزارت ن زنی ربط ذییا شرکت مادرتخصصی 

 یامضـا  بـه  و بـوده  تکشـر رسـمی مشاور/  مهـر  به ممهور دیبا شده لیتکم یها پرسشنامه صفحات یتمام -4 تبصره

 نکـ زون صـفحات  هیـ لک اسـت  الزم نیهمچن. باشد دهیرس تکشر در مجاز یامضا صاحبان ای صاحبشخص متقاضی/

 .گردد توبکم دهش ارائه یها برگ لک تعداد و شده یگذار شماره

 پذیرد: با شرایط زیر صورت می یمتقاض پرونده به یدگیرس -2

 .بود خواهد شده گفته دمانیچ تیرعا و کمدار بودن املک به منوط تیصالح صیتشخ ندیفرآ آغاز :1 تبصره
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ک نسـخه از  یـ  ،(1وسـت شـماره   یکنترل مدارک )پ ستیل چکل یل ذیو تکم پس از کنترل صحت مدارک :2 تبصره

در نوبت رسیدگی قـرار  ر اقدامات یسااز و یمدارک جهت محاسبه امتشده و  یل متقاضید تحویعنوان رس ست بهیل چک

 .ردیگ یم

 صینقـا  تـا  دارد مهلـت  مـاه  کیـ  حـداکثر  یمتقاضـ  و شده اعالم یمتقاض به موارد نقص، وجود صورت در :3 تبصره

 مـدت  به و شده خارج یدگیرس نوبت از پرونده ،یریگیپ معد حالت در و صورت نیا ریغ در. دینما برطرف را شده اعالم

 پرونـده  به یدگیرس ،صیل نقایو تکم یمتقاض مراجعه صورت در و مدت نیا یط. شد خواهد یگانیبا ماه کی حداکثر

 وزارت نیـرو  مـاه،  کیـ  گذشت از پس و مراجعه عدم صورت در. شد خواهد انجام افتهی اختصاص دیجد نوبت اسا  بر

 .داشت نخواهد یتیمسئول آن اتیمحتو و پرونده عودت ای ینگهدار و فظح قبال در

ـ ا در منـدرج  طیشرا و مقررات با متقاضی مشخصات و تیوضع قیتطب عدم صورت در -تبصره  ضـمن  نامـه،  نیـی آ نی

 .خواهدشد عودت پرونده الزم، طیشرا احراز عدم بر یمبن یمتقاض به اعالم

 پدافنـد  مشـاوره  خـدمات  انجـام  ت؛یصـالح  صیتشخ ونیسیکم در یینها دییأت و یبررس و پرونده لیتکم از پس -4

 .گردد یم تأیید (4پیوست  1مطابق فرم شماره ) ورکمذ متقاضی ی، براغیرعامل

نامـه   ایـن آیـین   6، براسـا  مفـاد مـاده    تأییدشـده اسامی، پایه و حداکثر تعداد کار مجاز مشـاوران   رسانی اطالع -5

 پذیرد. می صورت

 یابیارزش بیضر -12 ماده

 ابالغ و هیته روین وزارتتوسط  هک مشاوران یابیارزش دستورالعمل و ها هیرو اسا  بر هک است یعدد یابیارزش بیضر

 .گردد یم محاسبه ،شود یم

  .شود یم گرفته نظر در ( کی) یمساو تیصالح صیتشخ دوره نینخست در مشاوران یابیارزش بیضر -تبصره
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 یمعمو مقررات -چهارم فصل

 مشاوران عملکرد یابیارزش -13 ماده

 دسـتورالعمل )رو یـ وزارت ن یابالغـ  دسـتورالعمل  اسـا   بـر  انـد  موظـف  رویـ ن وزارت وابسته و تابعه یها شرکت -الف

 مشـاور،  ارکـ  نحوه و تیفیک قراردادها، وضع مورد در را،مشاوران  یابیارزش یبرا ازیموردن اطالعات ( مشاوران یابیارزش

 .دهند قرار روین وزارت رعاملیغ پدافند دفتر اریتاخ در موقع به

 .ردک خواهد رییتغ آنان تیصالح نامهیگواه ، مشاوران یابیارزش با متناسب ، یابیارزش دوره در -ب

 واگذاری خدمات مشاوره مقررات و ضوابط -14ماده 

 یواحـدها  یبنـد  تبـه ر و تیصـالح  صیتشـخ  یقبل مقررات و ضوابط یتمام نامه، نییآ نیا ابالغ و بیتصو با .1

 انـد،  شـده  یابیارز یقبل ضوابط اسا  بر که یمشاوران شده و لغو وزارت نیرو رعاملیمشاوره پدافند غ خدمات

 داده قیتطبآن  ضوابط با را خود تیوضع نامه، نیین آیا ابالغ خیتار از شش ماه مدت تااست حداکثر  ضروری

 .ندینما  افتیدر تیصالح نامهیگواه و

، تنها مشاورانی مجاز به انجام خدمات مشـاوره و عقـد قـرارداد در حـوزه پدافنـدغیرعامل      96سال از ابتدای  .2

هـا در لیسـت مشـاوران     صالحیت شده و اسـامی آن  تأییدنامه  وزارت نیرو خواهند بود که براسا  این آیین

 قرار داشته باشد.( وزارت نیرو  mid.moe.gov.irwww.c)سایت تخصصی به آدر   تأییدمورد 

در مقررات جدید، پایه و حداکثر تعداد کار مجاز نیز مالک عمل قرارگرفته است، کلیـه کارفرمایـان    ازآنجاکه .3

درصـورت هرگونـه عقـد قـرارداد، یـک نسـخه از ابالغیـه را         اند موظفهای زیرمجموعه وزارت نیرو(  )شرکت

 اطالعاتی و لیست مربوطه، به وزارت نیرو ارسال نمایند.منظور لحاظ در بانک  به

نامـه، مطـابق    بدیهی است، واگذاری هرگونه خدمات مشاوره حوزه پدافندغیرعامل خارج از ضوابط این آیـین  .4

 قوانین باالدستی، تخلف محسوب شده و قابل ارجاع به مراجع نظارتی خواهد بود.

منظـور   بـه  و و در حـال اجـرا   یا توسـعه  یهـا  رعامل در طـرح یافند غاالجرا بودن الزامات پد ت به الزمیبا عنا .5

، شـرح خـدمات و   انبررسی صالحیت مشاوردر  ربط ذیو سایر قوانین نامه  اطمینان از اجرای مفاد این آیین

ه یـ در کمیسیون برگزاری مناقصـات کل رعامل یبحران و پدافند غ تیریته مدیر کمیت دبیعضواسناد مناقصه؛ 

 .گردد توصیه میرو )کارفرما( یرمجموعه وزارت نیز یها شرکت

ــواهی   -تبصررره ــه گ ــا، ارائ ــت کارفرم ــورت درخواس ــازمان   درص ــالحیت س ــه ص ــهنام ــه برنام ــوص  وبودج در خص

 پدافندغیرعامل نیز ضروری خواهد بود.

 مشاوران تخلفاته ب یدگیرس -15 ماده

 از کامـل  تیـ محروم تـا  یکتبـ  اخطـار  بـه  نسبت روین وزارت مشاوران،  تخلفات با کسانی برخورد و یدگیرس منظور به

 نیـی تع ریـ ز شـرح  بـه  تخلفـات  اهـم  .دیـ نما یم یمعرف صالحیذ مراجع به را مشاور و اقدام ،تیصالح لغو و کار ارجاع

 :گردند یم

 .ارک ارجاع ای و تیصالح صیتشخ مراحل در واقع خالف اطالعات ارائه -الف

 .روین وزارت به خدمات انجام از حاصل  ینتا و اجرا دست در یارهاک یتمام تیوضع گزارش ارائه عدم -ب

http://www.cmid.moe.gov.ir/
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 .  مشاور تکشر از ازآوریامت فرد خروج صورت در ماه سه مدت در مناسب فرد ینیگزیجا عدم -پ

 نسـبت  مـاه  کی ظرف دیبا باشد، داشته شده خارج فرد تخصص با رابطه در اجرا دست در ارک مشاور، هک یدرصورت -1

 .دینما اقدام شده خارج فرد ینیگزیجا به

 تواند ینم سال کی مدت تا باشد شده اخراج فیوظا انجام در قصور براثر ای و خود دلخواه به شده خارج فرد چنانچه -2

 .دینما ازیامت سبک یگرید واحد یبرا

 .قرارداد فسخ ای یتبک اخطار صدور به منجر خدمات ارائه در مشاور قصور -ت

 و ضـوابط  تیـ رعا عـدم  و مناقصـه  اسـناد  میتنظـ  در مشـاور  قصـور  از یناشـ  یمانکـار یپ راد خدشه در قراردادیا -ث

 .ربط یذ یها بخشنامه

 .(نامه نییآ نیا 9ماده مشاوران )موضوع  تیصالح احراز یعموم طیاز شرا کیسلب هر  -ج

 .رویتابعه و وابسته وزارت ن یها شرکترعامل یغ دفاتر پدافند یسو از شده اعالم تخلفات -چ

 .حداکثر تا یک ماه پس از ثبت تغییرات رویوزارت ن ( بهمدیره هیئتاعضای  ویژه بهعدم اعالم تغییرات شرکت ) -ح

 ،تیصـالح  صیتشـخ  کـارگروه  در ، پس از وصـول جادشدهیا تیمحروم به نسبت مشاور یدگیدرخواست رس -تبصره

  .گردد یمو درصورت لزوم از نماینده مشاور دعوت  یبررس
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 یحقوق مشاوران تیصالح صیتشخ یبرا الزم طیشرا حداقل -1 شماره جدول

 هیپا

کثر
دا

ح
 

داد
تع

 
 کار

جاز
م

 

 ازآوریامت یالزام یفن افراد طیشرا حداقل
 و یتیریمد ساختار و یارک تجربه ،یفن افراد ریسا طیشرا و ازیامت حداقل

 یبانیپشت اناتکام
 لکازیامت

 یفن افراد ریسا آورازیامت یالزام یفن افراد سرگروه طیشرا حداقل
 تجربه

 یارک

 و یتیریساختارمد

 یبانیپشت اناتکام

 4 سه

ـا  رشته ارشنا ک نفر کی  یمهندسـ  یه

ـابقه  سال 5 معادل ازیامت با  دیـ مف ارکـ  س

ســاعت  51 بــا موردتقاضــا تخصــص در

ا یـ رعامـل  یپدافنـد غ  یآموزش تخصصـ 

ه یـ رعامـل )کل یپدافند غ یلیمدرک تحص

 (.ها شیگرا

 

سال  4از معادل یا  با امتک نفر کارشنی

بـا   موردتقاضاد در تخصص یسابقه کار مف

ــ  41 ــوزش تخصص ــاعت آم ــد  یس پدافن

ــل یغ ــرعام ــدرک تحصــی ــد  یلیا م پدافن

 ها(. شیه گرایرعامل )کلیغ

87 

 3از معـادل  یـ ک نفر کارشنا  با امتی

د در تخصــص یــســال ســابقه کــار مف

ــا ــا  موردتقاض ــوزش   31ب ــاعت آم س

مـدرک   ایـ رعامـل  یپدافند غ یتخصص

ــ ــد غ یلیتحص ــل )کلیپدافن ــرعام ه ی

 ها(. شیگرا

82 --- 91351

 5 دو

ـا  ک نفر کارشنا  رشتهی  یمهندسـ  یه

ـار مف   8از معادل یبا امت ـابقه ک د یـ سال س

ســاعت  81بــا  موردتقاضــادر تخصــص 

ا یـ رعامـل  یپدافنـد غ  یآموزش تخصصـ 

ه یـ رعامـل )کل یپدافند غ یلیمدرک تحص

 ها(. شیگرا

 

سال  6از معادل یا امتک نفر کارشنا  بی

بـا   موردتقاضاد در تخصص یسابقه کار مف

ــ  61 ــوزش تخصص ــاعت آم ــد  یس پدافن

ــل یغ ــرعام ــدرک تحصــی ــد  یلیا م پدافن

 ها(. شیه گرایرعامل )کلیغ

 

 5از معـادل  یـ ک نفر کارشنا  با امتی

د در تخصــص یــســال ســابقه کــار مف

ــا ــا  موردتقاض ــوزش   51ب ــاعت آم س

ک ا مـدر یـ رعامـل  یپدافند غ یتخصص

ــ ــد غ یلیتحص ــل )کلیپدافن ــرعام ه ی

 ها(. شیگرا

 121529

 6 کی

ـا  ک نفر کارشنا  رشتهی  یمهندسـ  یه

د یـ سال سابقه کار مف 11از معادل یبا امت

ـا در تخصص  ـا   موردتقاض ـاعت   111ب س

ا یـ رعامـل  یپدافنـد غ  یآموزش تخصصـ 

ه یـ رعامـل )کل یپدافند غ یلیمدرک تحص

 ها(. شیگرا

 

سال  8از معادل یامت ک نفر کارشنا  بای

بـا   موردتقاضاد در تخصص یسابقه کار مف

ــ  81 ــوزش تخصص ــاعت آم ــد  یس پدافن

ــل یغ ــرعام ــدرک تحصــی ــد  یلیا م پدافن

 ها(. شیه گرایرعامل )کلیغ

113 

 6از معـادل  یـ ک نفر کارشنا  بـا امت ی

د در تخصــص یــســال ســابقه کــار مف

ــا ســاعت آمــوزش   61بــا  موردتقاض

ک ا مـدر یـ رعامـل  یپدافند غ یتخصص

ــ ــد غ یلیتحص ــل )کلیپدافن ــرعام ه ی

 ها(. شیگرا

 161668

 .گردد نیتأم 6 و 5 شماره جداول فیرد چهار از دیبا حداقل ، یبانیو امکانات پشت مدیریتی ساختار ازیامت -1

ــه دیــمف ارکــ بخشــی از -2 ــه مــدرک زا نظــر صــرف ،دو و کیــ یهــا هیــپا یبــرا ارکــ ســابق  نیــا ،باشــد رعامــلیپدافنــد غ در دیــبا شــده ارائ .گــردد یمــ نیــیتع ســال ســه حــداقل لی،یتحصــ توجــه ب
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 یلیتحص کمدر به توجه با ارک سابقه ازیامت محاسبه

یلیتحص کمدر به توجه با دیمف یارک سوابق ازیامت :1 شماره فرمول =A+B(n0.65) 

A و B: شوند یم محاسبه ریز جدول طبق هک باشند یم یثابت بیاضر. 

n: نامه گواهی تأیید سوابق مرتبط کاری از محل کار و سوابق بیمه منطبق با آن()براسا   مؤثر و دیمف ارک سوابق. 

 یلیبرحسب مدرک تحص یاز سوابق کاریامت یریگ در رابطه اندازه بیضرمقدار  -2شماره  جدول

 تراکد لیسانس فوق لیسانس بیضر

A 61 75 91 

B 11 12 13 

 :حاتیتوض

 سـال  دو بـر  مـازاد  سـنوات  ازیـ امت اخـتالف  باشـد،  سـال  دو از شتریب سانسیل فوق و سانسیل نیب فاصله چنانچه -1

 .شود یم اضافه یو ازیامت به و محاسبه

 ،سـال  چهـار  بـر  مـازاد  سـنوات  ازیامت اختالف باشد، سال چهار از شتریب تراکد و سانسیل فوق نیب فاصله چنانچه -2

  .شود یم اضافه یو ازیامت به و محاسبه
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 ازآوریامت افراد یماندگارداوم ت بیضر -3 شماره جدول

 بیضر یمتقاض تکشر در ارک سابقه تداوم

 1 سال 2 از مترک

 1.15 سال 5 تا 2

 1.35 سال 11 تا 5

 1.61 سال 15 تا 11

 1.71 شتریب و سال 15

 یارک تجربه یبرا الزحمه حق کل جمع به متعلق ازاتیامت -4 شماره جدول

 ازیتام یافتیدر الزحمه حق کل جمع فیرد

 ازیامت (1) الیر ونیلیم (11) هر یازا به الیر ونیلیم (111) تا 1

 ازیامت (1.6) الیر ونیلیم (11) هر مازاد ،کی فیرد مانند الیر ونیلیم (111) تا الیر ونیلیم (251) تا 2

 ازیامت (1.4) الی ر ونیلیم (11) هر مازاد و دو فیرد مانند الیر ونیلیم (251) تا الیر ونیلیم (511) تا 3

 ازیامت (1.25) الیر ونیلیم (11) هر مازاد و سه فیرد مانند الیر ونیلیم (511) تا الیر ونیلیم (1111) تا 4

 ازیامت (1.15) الیر ونیلیم (11) هر مازاد و چهار فیرد مانند الیر ونیلیم (1111) تا الیر ونیلیم (2511) تا 5

 ازیامت (1.1) الیر ونیلیم (11) هر مازاد و پن  فیرد مانند الیر ونیلیم (2511) تا الیر ونیلیم (2511) از شیب 6

 یتیریمدامکانات  ازیامت -5 شماره جدول

 ازیامت ثرکحدا موضوع

 51 (ی)الزام محرمانه یگانیو با یستم مستندسازیس

 11 رعاملیپدافند غ اهداف به دنیرس یبرا مدت وتاهک و مدت انیم ،بلندمدت یاستراتژ

 21 پروژهو کنترل  پروژه ،یآموزش ک،یاستراتژ یزیر ام برنامهنظ

 51 *پدافندغیرعامل منظم یالت اداریو تشک یساختار سازمان

  از.یامت 51معاونت ا یامور  یاز و برایامت 21ا بخش یگروه  یبرا* 
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 یبانیپشت اناتکام ازیامت -6 شماره جدول

 ازیامت ثرکحدا موضوع

 111 *رعاملیپدافند غ در حوزه آموزش و پژوهش

 25 ** ازیامت (1.5) مترمربع، 11 هر یازا به ارک دفتر تیکمال

 21 ازیامت (2) ،عنوان 11 هر یازا به یتخصص تابخانهک

 11 ازیامت (2) ،استفاده قابل دستگاه هر یازا به چاپگر و پالتر انه،یرا

 21 شرکت سایت وبدر  رعاملیژه پدافند غیو ،روز به یکیصفحه الکترون

 31 ازی( امت5ز )یهر تجه ی، به ازایتیامن ژهیو زاتیتجه

 ازیامت 21 ثرکحدا ازیامت 5 ساعت(-نفر 151)هر  یفن افراد توسط رعاملیپدافند غ یداخل یآموزش یها دوره گذراندن *

 ازیامت 21حداکثر  ازیامت 5 ساعت(-نفر 51)هر  یفن افراد توسط رعاملیپدافند غ یالملل نیب یآموزش یها دوره گذراندن  *

 ازیامت 15حداکثر  ازیامت 5 (هر مقاله) رعاملیپدافند غ با موضوع یالملل نیات بینارها و نشریدر سم یمقاله علم  *

 ازیامت 11حداکثر  ازیامت 2 (هر مقاله) رعاملیپدافند غبا موضوع  یات داخلینارها و نشریدر سم یمقاله علم  *

 ازیامت 5حداکثر  ازیامت 5 (عنوانهر ) رعاملیپدافند غ ستانداردها و ضوابط معتبرن ایمشارکت در تدو  *

 ازیامت 21حداکثر  ازیامت 5 (ر کتاب)ه رعاملیپدافند غ کتاب نیو تدو ترجمه  *

 ازیامت 11حداکثر  ازیامت 11 رعاملیدر حوزه پدافند غ یثبت اختراع و نوآور  *

 .باشد مشاوره خدمات واحد سهامداران ای مشاوره، خدمات واحد به متعلقد یبا تیمالک اثبات منظور به ارائه قابل یرسم مدارک و اسناد** 

 یقیحقمشاور  تیصالح صیتشخ -7 شماره جدول

 هیپا

 حداکثر

 کار تعداد

 1مجاز

 د در تخصص مورد درخواستیحداقل سابقه کار مف

حداکثر 

 2الزحمه حق

 (میلیون ریال)

 1 سه

 تخصـص  در دیـ مف کـار  سـابقه  سـال  5 معـادل  ازیـ امت با یمهندس یها رشته ا کارشن

 پدافنـد  یلیتحصـ  مـدرک  ایـ  رعاملیغ پدافند یتخصص آموزش ساعت 71 و موردتقاضا

 ها(. شیگرا هیکل) رعاملیغ

211 

 2 دو

 تخصـص  در دیـ مف کـار  سـابقه  سـال  8 معـادل  ازیـ امت با یمهندس یها رشته کارشنا 

 پدافنـد  یلیتحصـ  مـدرک  ای رعاملیغ پدافند یتخصص آموزش تساع 111 و موردتقاضا

 .پروژه مجزا 3و سابقه انجام  ها( شیگرا هیکل) رعاملیغ

451 

 3 کی

 تخصـص  در دیـ مف کـار  سـابقه  سـال  12 معادل ازیامت با یمهندس یها رشته کارشنا 

 پدافنـد  یلیتحصـ  مـدرک  ای رعاملیغ پدافند یتخصص آموزش ساعت 151 و موردتقاضا

 .پروژه مجزا 7و سابقه انجام  ها( شیگرا هیکل) عاملریغ

811 

  

                                                   
 .نمود ارجاع دیجد کار توان یم باشد شده انجام یقیحق کارشنا  یاجرا دست در کار درصد( 71) که یدرصورت -1

 گردد. یم روزرسانی بهرو یتوسط وزارت ن الزحمه حداکثر مبلغ حق -2
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 یحقوق مشاوران تیصالح صیتشخ کمدار نترلک ستیل کچ

یرد
 ف

 حقوقی( )مشاوران مدارک موردنیاز
 )در چیدمان پرونده ترتیب ذیل رعایت گردد(

 کنترل مدارک

 (☒ وجود مدرک)
 توضیحات

  ☐ )با امضای مدیرعامل(  مشاوره درخواست نام ☒ 1

  ☐ نامه و مستندات با توجه به این آیینریز محاسبه امتیازات  ☒ 2

3 

  ☐ مشخصات عمومی :1فرم شماره  ☐

 وستفرم:یپ

  ☐ (.یکپ) اساسنامه آگهی تأسیس و ☐

  ☐ (.یکپ) تغییرات آخرین رسمی روزنامه آگهی ☐

  ☐ (.یکپ) جلسه درصد سهام شرکا ن صورتیآخر ☐

  ☐ (برابر اصل یکپهای مشاور ) گواهینامه صالحیت تخصص ☐

4 

  ☐ رعاملیمد اطالعات: 2فرم شماره  ☐

 وستفرم:یپ

  ☐ (.برابر اصل یکپ) شناسنامه ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) کارت ملی ☐

  ☐ (.برابر اصل یپک) مدارک تحصیلی ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) گواهی دوره آموزشی تخصصی پ.غ.ع. ☐

  ☐ (.اصل) سوابق بیمه ☐

5 

  ☐ رهیمد ئتیه سیرئ اطالعات: 3فرم شماره  ☐

   ☐ .باشد میره یمد ئتیس هیرعامل، رئیمد وستفرم:یپ

  ☐ (.برابر اصل یکپ) شناسنامه ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) رت ملیکا ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) مدارک تحصیلی ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) گواهی دوره آموزشی تخصصی پ.غ.ع. ☐

  ☐ (.اصل) سوابق بیمه ☐

6 

  ☐اعضای هیئت مدیره: اطالعات 4فرم شماره  ☐

   نفر         تعداد اعضا: وستفرم:یپ

  ☐ (.برابر اصل یکپ) اسنامهشن ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) کارت ملی ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) مدارک تحصیلی ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) گواهی دوره آموزشی تخصصی پ.غ.ع. ☐

  ☐ (.اصل) سوابق بیمه ☐

کنترلمدارک)نسخهاول:پروندهـنسخهدوم:رسیدمشاور(


نامونامخانوادگي:اریختحویلمدارک:ت

سمت:تاریخرفعنقص:

:امضاتاریخکنترلوتأییدنهایيمدارک:
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یرد
 ف

 حقوقی( )مشاوران مدارک موردنیاز
 )در چیدمان پرونده ترتیب ذیل رعایت گردد(

 کنترل مدارک

 (☒ وجود مدرک)
 توضیحات

7 

  ☐ سرگروه اطالعات: 5فرم شماره  ☒

   نفر         تعداد افراد:  وستفرم:یپ

  ☐ (.برابر اصل یکپ) شناسنامه ☐

  ☐ (.لبرابر اص یکپ) کارت ملی ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) مدارک تحصیلی ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) گواهی دوره آموزشی تخصصی پ.غ.ع. ☐

  ☐ (.اصل) سوابق بیمه ☐

  ☐ (.اصل) نامه گواهی تأیید سوابق مرتبط کاری از محل کار ☐

8 

  ☐ازآوریامت یالزام یفن افراد اطالعات: 6فرم شماره  ☐

  نفر         تعداد افراد: وستفرم:یپ

  ☐ (.برابر اصل یکپ) شناسنامه ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) کارت ملی ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) مدارک تحصیلی ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) گواهی دوره آموزشی تخصصی پ.غ.ع. ☐

  ☐ (.اصل) سوابق بیمه ☐

  ☐ (.اصل) امه گواهی تأیید سوابق مرتبط کاری از محل کارن ☐

9 

  ☐ازآوریامت یفن افرادسایر  اطالعات: 7فرم شماره  ☐

   نفر         تعداد افراد: وستفرم:یپ

  ☐ (.برابر اصل یکپ) شناسنامه ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) کارت ملی ☐

  ☐ (.بر اصلبرا یکپ) مدارک تحصیلی ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) گواهی دوره آموزشی تخصصی پ.غ.ع. ☐

  ☐ (.اصل) سوابق بیمه ☐

  ☐ (.اصل) نامه گواهی تأیید سوابق مرتبط کاری از محل کار ☐

کنترلمدارک)نسخهاول:پروندهـنسخهدوم:رسیدمشاور(



مخانوادگي:ناموناتاریختحویلمدارک:

سمت:تاریخرفعنقص:

:امضاتاریخکنترلوتأییدنهایيمدارک:
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یرد
 ف

 حقوقی( )مشاوران مدارک موردنیاز
 )در چیدمان پرونده ترتیب ذیل رعایت گردد(

 کنترل مدارک

 (☒ وجود مدرک)
 توضیحات

11 

  ☐ پ.غ.ع. حوزه در مشاور یکار سوابق :8فرم شماره  ☐

  پروژه          : سوابقتعداد وستفرم:یپ

  ☐ ی(.کپ) الزحمه پروژه افت حقیدر مالیارائه اسناد  ☐

  ☐ ی(.کپ)پروژه و شرح خدمات اد قرارد نسخه ☐

  ☐ .کارفرما ابالغنامه  ☐

  ☐ ی(.کپ) کارفرمارضایت نامه  ☐

  ☐ .مه پروژهیب حسابمفاصا ☐

  ☐ ی(.کپ) پروژه فنیکپی شناسنامه و کارت ملی کادر  ☐

11 

  ☐ یساختار اطالعات: 9فرم شماره  ☐

 وستفرم:یپ

  ☐ .محرمانه یگانیبا و یمستندساز یها ستمیس استقرارارک مد ☐

  ☐ ی.سازمان ساختارو  التیچارت تشک ☐

  ☐ .رعاملیغ پدافند در حوزه  مشاورهای  برنامه ☐

  ☐ .رعاملیغ پدافند در حوزه  مشاورهای  استراتژی ☐

12 

  ☐ یبانی: اطالعات مربوط به امکانات پشت11فرم  ☐

 وستفرم:یپ

  ☐ (.برابر اصل یکپ)تخصصی  های آموزشی گواهی دوره ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ)پذیرش  تخصصی و گواهی تمقاال ☐

  ☐ مستند مشارکت در تدوین استانداردها و ضوابط. ☐

  ☐ کتب و مقاالت تخصصی ترجمه شده. ☐

  ☐ ری.گواهی ثبت اختراع یا نوآو ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) یا سند ملکینامه  اجاره ☐

  ☐ . مشاور یتخصص یها ست کتابیل ☐

  ☐ ی.افزار و نرم یافزار مشخصات سخت ☐

  ☐ لیست تجهیزات امنیتی. ☐

13 
  ☐ : تعهدنامه11 فرم ☒

مشاور(کنترلمدارک)نسخهاول:پروندهـنسخهدوم:رسید


نامونامخانوادگي:تاریختحویلمدارک:

سمت:تاریخرفعنقص:

:امضامدارک:نهایيتاریخکنترلوتأیید
 

  



 73از21صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 یقیحقت مشاوران یص صالحیست کنترل مدارک تشخیل چک

یرد
 ف

 (حقیقی )مشاوران مدارک موردنیاز
 )در چیدمان پرونده ترتیب ذیل رعایت گردد(

 کنترل مدارک

 (☒ وجود مدرک)
 توضیحات

  ☐ مشاورنامه درخواست  ☐ 1

2 

 ☐ مشخصات عمومی :1فرم شماره  ☐
 

 وستفرم:یپ

  ☐ (.برابر اصل یکپاصل و ) شناسنامه ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپاصل و ) کارت ملی ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپاصل و ) مدارک تحصیلی ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ) هی دوره آموزشی تخصصی پ.غ.ع.گوا ☐

  ☐ (.اصل) سوابق بیمه ☐

  ☐ (برابر اصل یکپهای مشاور ) گواهینامه صالحیت تخصص ☐

  ☐ (.برابر اصل یکپ)محل سکونت  یا سند ملکینامه  اجاره ☐

  ☐ (.اصل) نامه گواهی تأیید سوابق مرتبط کاری از محل کار ☐

3 

  ☐ پ.غ.ع. حوزه در مشاور یکار سوابق :2فرم شماره  ☐

  پروژه          : سوابقتعداد وستفرم:یپ

  ☐ ی(.کپ) الزحمه پروژه افت حقیدر مالیارائه اسناد  ☐

  ☐ ی(.کپ)پروژه و شرح خدمات قرارداد  نسخه ☐

  ☐ .کارفرما ابالغنامه  ☐

  ☐ ی(.کپ) کارفرمارضایت نامه  ☐

  ☐ .مه پروژهیب حسابمفاصا ☐

4 
  ☐ : تعهدنامه3فرم  ☐

کنترلمدارک)نسخهاول:پروندهـنسخهدوم:رسیدمشاور(



نامونامخانوادگي:تاریختحویلمدارک:

سمت:تاریخرفعنقص:

:امضاتاریخکنترلوتأییدنهایيمدارک:

 

  



 73از22صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 2وست یپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 73از27صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 یعموم مشخصات - یحقوق مشاورانپرسشنامه ، 1 فرم

 مشاور: نام

 

 فرم: ارسال خیتار

        /         /          13 

 فرم: نیا صفحات تعداد

         از         

 :یاختصار نام

 

 :یقبل نام

 

 :یزکمر دفتر یها تلفن شماره

 

 :ثبت شماره

 

 :بتث محل

 

 :ثبت خیتار

 

 :سیتأس خیتار

 

 :یثبت نوع

 

 :سهام لک تعداد

 

 :سهم هر مبلغ

 

 :یثبت هیسرما

 

 :یکیترونکال پست ینشان

 

 :یزکمر دفتر ینشان

 

 :شعبه ینشان

 

 ها درخواست صالحیت پدافندغیرعامل دارد( )که برای آن مشاور یها تخصصمشخصات 

 هیپا تخصص هیپا تخصص

1- 
 

11- 
 

2- 
 

11- 
 

3- 
 

12- 
 

4- 
 

13- 
 

5- 
 

14- 
 

6- 
 

15- 
 

7- 
 

 د است.یین برگ مورد تأیصحت مندرجات ا ☐

:يخانوادگنامنامو

 مجازومهرمشاوریامضا
8- 

 

9- 
 



 73از24صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 رعاملیمد یاطالعات و سوابق کار -حقوقی مشاورانپرسشنامه ، 2فرم 
 نام مشاور:

 

 خ ارسال فرم:یتار

        /         /          13 

 ن فرم:یتعداد صفحات ا

         از         

 نام:

 

 :یخانوادگ نام

 

 نام پدر:

 

 :یمل کد

 

 محل الصاق عکس
 شماره شناسنامه:

 

 خ تولد:یتار

 13 ـــــ / ـــــ /ـــــ

 محل صدور:

 

 ن/مذهب:ید

 / 

 خ انتصاب:یتار

 13 ـــــ / ـــــ /ـــــ

 درصد سهام:

 

  

 شهر کشور ا دانشگاهینام دانشکده  خ اخذ مدرکیتار یلیتحصرشته  یلیمدرک تحص

 سانسیل
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 سانسیل فوق
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 دکترا
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 رعاملیپدافند غ یتخصص یدوره آموزشمشخصات مدرک 

 تعداد ساعت آموزشگاهنام  عنوان دوره ر تعداد ساعت آموزشگاهنام  عنوان دوره ر

1    5    

2    6    

3    7    

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد 8    4

 :یدانشگاه یلین مدرک تحصیب پس از اخذ اولیبه ترت یسوابق کار

 خیتا تار خیاز تار
مدت 

 (ماه)
 تیا فعالینام پروژه  سمت تینوع فعال محل کارنام 

ب یضر

 ازیامت

    /     /    13     /     /    13    
   

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد

 :رهیمدئتیهسیرئیامضانمونه
 ست.د ایین برگ مورد تأیصحت مندرجات ا ☐

:يخانوادگنامنامو

 مجازومهرمشاوریامضا

  



 73از25صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 رهیمد ئتیهس یرئ یاطالعات و سوابق کار -حقوقی مشاورانپرسشنامه ، 3فرم 
 نام مشاور:

 

 خ ارسال فرم:یتار

        /         /          13 

 ن فرم:یتعداد صفحات ا

         از         

 نام:

 

 :یخانوادگ نام

 

 نام پدر:

 

 :یلم کد

 

 محل الصاق عکس
 شماره شناسنامه:

 

 خ تولد:یتار

 13 ـــــ / ـــــ /ـــــ

 محل صدور:

 

 ن/مذهب:ید

 / 

 خ انتصاب:یتار

 13 ـــــ / ـــــ /ـــــ

 درصد سهام:

 

 مجاز: یصاحب امضا

  باشد یم☐

 

 باشدینم☐

 شهر شورک ا دانشگاهینام دانشکده  خ اخذ مدرکیتار یلیرشته تحص یلیمدرک تحص

 سانسیل
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 سانسیل فوق
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 دکترا
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 رعاملیپدافند غ یتخصص یدوره آموزشمشخصات مدرک 

 تعداد ساعت آموزشگاهنام  عنوان دوره ر تعداد ساعت آموزشگاهنام  عنوان دوره ر

1    5    

2    6    

3    7    

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد 8    4

 :یدانشگاه یلین مدرک تحصیب پس از اخذ اولیبه ترت یسوابق کار

 خیتا تار خیاز تار
مدت 

 (ماه)
 تیا فعالینام پروژه  سمت تینوع فعال محل کارنام 

ب یضر

 ازیامت

    /     /    13     /     /    13    
   

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد

 :رهیمدئتیهسیرئیامضانمونه
 د است.یین برگ مورد تأیصحت مندرجات ا ☐

:يخانوادگنامنامو

 مجازومهرمشاوریامضا

  



 73از26صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 رهیمد ئتیه یاعضا یاطالعات و سوابق کار -حقوقی مشاورانپرسشنامه ، 4فرم 
 نام مشاور:

 

 خ ارسال فرم:یتار

        /         /          13 

 ن فرم:یتعداد صفحات ا

         از         

 نام:

 

 :یخانوادگ نام

 

 نام پدر:

 

 :یکد مل

 

 محل الصاق عکس
 شماره شناسنامه:

 

 لد:خ تویتار

 13 ـــــ / ـــــ /ـــــ

 محل صدور:

 

 ن/مذهب:ید

 / 

 خ انتصاب:یتار

 13 ـــــ / ـــــ /ـــــ

 درصد سهام:

 

 مجاز: یصاحب امضا

  باشد یم☐

 

 باشدینم☐

 شهر کشور ا دانشگاهینام دانشکده  خ اخذ مدرکیتار یلیرشته تحص یلیمدرک تحص

 سانسیل
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 سانسیل قفو
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 دکترا
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 رعاملیپدافند غ یتخصص یدوره آموزشمشخصات مدرک 

 تعداد ساعت آموزشگاهنام  عنوان دوره ر تعداد ساعت آموزشگاهنام  عنوان دوره ر

1    1    

2    2    

3    3    

 صفحه جداگانه ضمیمه گردد درصورت نیاز، جدول مشابه در 4    4

 :یدانشگاه یلین مدرک تحصیب پس از اخذ اولیبه ترت یسوابق کار

 خیتا تار خیاز تار
مدت 

 (ماه)
 تیا فعالینام پروژه  سمت تینوع فعال محل کارنام 

ب یضر

 ازیامت

    /     /    13     /     /    13    
   

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد

 :رهیمدئتیهعضویامضانمونه
 د است.یین برگ مورد تأیصحت مندرجات ا ☐

:يخانوادگنامنامو

 مجازومهرمشاوریامضا

  



 73از23صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 سرگروه یوابق کاراطالعات و س -حقوقی مشاورانپرسشنامه  ،5فرم 
 نام مشاور:

 

 خ ارسال فرم:یتار

        /         /          13 

 ن فرم:یتعداد صفحات ا

         از         

 نام:

 

 :یخانوادگ نام

 

 نام پدر:

 

 :یکد مل

 

 محل الصاق عکس

 شماره شناسنامه:

 

 خ تولد:یتار

 13 ـــــ / ـــــ /ـــــ

 محل صدور:

 

 ن/مذهب:ید

 / 

 کشور ا دانشگاهینام دانشکده  خ اخذ مدرکیتار یلیرشته تحص یلیرک تحصمد

 سانسیل
    

 سانسیل فوق
    

 دکترا
    

 رعاملیپدافند غ یتخصص یدوره آموزشمشخصات مدرک 

 تعداد ساعت آموزشگاهنام  عنوان دوره ر تعداد ساعت آموزشگاهنام  عنوان دوره ر

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد 11    5

 :یدانشگاه یلین مدرک تحصیب پس از اخذ اولیبه ترت یسوابق کار

 خیتا تار خیاز تار
مدت به 

 ماه

دستگاه /مؤسسه/نام شرکت

 ییاجرا

نوع 

 تیفعال
 تیا فعالینام پروژه  سمت

ب یضر

 ازیامت

        
        

        

        

        

        

        
 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد

 د:یسابقه کار مفمجموع 

 :یمجموع ساعات آموزش

 از:یسال امت

 سـال ـــــــــــــــــ

 ساعت ـــــــــــــــــ

 13 ـــــ/  ـــــ/ ـــــ

 د است.ییأن برگ مورد تیصحت مندرجات ا ☐

:يخانوادگنامنامو

 مجازومهرمشاوریامضا

 :ازآوریامتيفنفردیامضا

  



 73از28صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 آورازیامت یالزام یفنافراد  یاطالعات و سوابق کار -حقوقی مشاورانپرسشنامه  ،6فرم 
 نام مشاور:

 

 خ ارسال فرم:یتار

        /         /          13 

 ن فرم:یتعداد صفحات ا

         از         

 نام:

 

 :یخانوادگ نام

 

 نام پدر:

 

 :یکد مل

 

 محل الصاق عکس

 شماره شناسنامه:

 

 خ تولد:یتار

 13 ـــــ / ـــــ /ـــــ

 محل صدور:

 

 ن/مذهب:ید

 / 

 کشور ا دانشگاهینام دانشکده  خ اخذ مدرکیتار یلیرشته تحص یلیمدرک تحص

 سانسیل
    

 سانسیل فوق
    

 دکترا
    

 رعاملیپدافند غ یتخصص یدوره آموزشخصات مدرک مش

 تعداد ساعت آموزشگاهنام  عنوان دوره ر تعداد ساعت آموزشگاهنام  عنوان دوره ر

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد 11    5

 :یدانشگاه یلین مدرک تحصیب پس از اخذ اولیبه ترت یسوابق کار

 خیتا تار خیاز تار

مدت 

به 

 ماه

دستگاه /مؤسسه/نام شرکت

 ییاجرا

نوع 

 تیفعال
 تیا فعالینام پروژه  سمت

ب یضر

 ازیامت

        
        

        

        

        

        
        

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد

 د:یقه کار مفسابمجموع 

 :یمجموع ساعات آموزش

 از:یسال امت

 سـال                       

 ساعت                       

        /        /        13 

 د است.یین برگ مورد تأیصحت مندرجات ا ☐

:يخانوادگنامنامو

 مجازومهرمشاوریامضا

 :ازآوریامتيفنفردیامضا

  



 73از29صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 آورازیامت یفنافراد سایر  یاطالعات و سوابق کار -حقوقی مشاورانمه پرسشنا ،7فرم 
 نام مشاور:

 

 خ ارسال فرم:یتار

        /         /          13 

 ن فرم:یتعداد صفحات ا

         از         

 نام:

 

 :یخانوادگ نام

 

 نام پدر:

 

 :یکد مل

 

 محل الصاق عکس

 شماره شناسنامه:

 

 خ تولد:یتار

      /        /        13 

 محل صدور:

 

 ن/مذهب:ید

 / 

 کشور ا دانشگاهینام دانشکده  خ اخذ مدرکیتار یلیرشته تحص یلیمدرک تحص

 سانسیل
    

 سانسیل فوق
    

 دکترا
    

 رعاملیپدافند غ یتخصص یآموزش های دورهرک امشخصات مد

 تعداد ساعت آموزشگاهنام  ورهعنوان د ر تعداد ساعت آموزشگاهنام  عنوان دوره ر

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد 11    5

 :یدانشگاه یلین مدرک تحصیب پس از اخذ اولیبه ترت یسوابق کار

 خیتا تار خیاز تار

مدت 

به 

 ماه

دستگاه /مؤسسه/نام شرکت

 ییاجرا

نوع 

 تیالفع
 تیا فعالینام پروژه  سمت

ب یضر

 ازیامت

        
        

        

        

        

        

        

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد

 د:یسابقه کار مفمجموع 

 :یمجموع ساعات آموزش

 از:یسال امت

 سـال ـــــــــــــــــ

 ساعت ـــــــــــــــــ

 13 ـــــ/  ـــــ/ ـــــ

 د است.یین برگ مورد تأیصحت مندرجات ا ☐

:يخانوادگنامنامو

 مجازومهرمشاوریامضا

 :ازآوریامتيفنفردیامضا

  



 73از71صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 رعاملیپدافند غ در حوزهمشاور  یارک سوابق -حقوقی مشاورانپرسشنامه  ،8 فرم

  .باشد دهیرس ارفرماک دییتأ به هک است قبول قابل یاسناد فقط

 نام مشاور:

 

 خ ارسال فرم:یتار

        /         /          13 

 ن فرم:یتعداد صفحات ا

         از         

 :پروژه نام

 

 :پروژه یاجرا محل

 

 :ییاجرا دستگاه نام

 

 :ال(یر ونیلیم) پروژه مبلغ

 

 :قرارداد شماره

 

 :قرارداد خیتار

      /        /        13 

 :پروژه شروع خیتار

      /        /        13 

 :پروژه اتمام خیتار

      /        /        13 

 :(الیون ریلیم) یافتیدرالزحمه  حق

 

 :شده مراحل انجام

 (یبردار)بهره 4فاز  ☐ 3فاز  ☐ 2فاز  ☐ 1 فاز ☐ یهیتوج ☐ 

 :اند که در انجام پروژه فوق مشارکت داشته یو تخصص یفنمشخصات کادر 

 سمت در پروژه یلیمدرک تحص یخانوادگنام و نام ر ژهسمت در پرو یلیمدرک تحص یخانوادگنام و نام ر

1    11    

2    11    

3    12    

4    13    

5    14    

6    15    

7    
 د است.یین برگ مورد تأیصحت مندرجات ا ☐

:يخانوادگنامنامو

    8 مجازومهرمشاوریامضا

9    



 73از71صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 یتیریمد و یسازمان ساختار به مربوط اطالعات -حقوقی مشاورانپرسشنامه  ،9فرم 
 نام مشاور:

 

 خ ارسال فرم:یتار

        /         /          13 

 ن فرم:یتعداد صفحات ا

         از         

 :یزیر وجود نظام برنامه -3 :محرمانه یگانیو با یمستندساز یها ستمیس استقرار -1

 ریخ ☐ (ل گرددیر تکمیدر صورت مثبت بودن، موارد ز) یبل ☐ ریخ ☐ (:در صورت مثبت بودن، نام ذکر گردد) یبل ☐

 کنترل پروژه ☐ پروژه ☐ یآموزش ☐ کیاستراتژ ☐ -1

 :رعاملیپدافند غ دن به اهدافیرس یبرا یوجود استراتژ -4 -2

 ریخ ☐ ل گردد(یر تکمی)در صورت مثبت بودن، موارد ز یبل ☐ رعامل در شرکت مشاور:یپدافند غ یتار سازمانسطح ساخ -2

 کنترل پروژه ☐ پروژه ☐ یآموزش ☐ کیاستراتژ ☐ گروه/بخش ☐ معاونت/امور ☐

 :مشاور یسازمانالت ساختار ینمودار تشک -5

 

 د است.ییأن برگ مورد تیصحت مندرجات ا ☐ 

:يخانوادگنامنامو

 مجازومهرمشاوریامضا

  



 73از72صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 یبانیپشت اناتکام به مربوط اطالعات -حقوقی مشاورانپرسشنامه  ،11فرم 
 نام مشاور:

 

 خ ارسال فرم:یتار

        /         /          13 

 ن فرم:یتعداد صفحات ا

         از         

 یامکانات دفتر -2 رعاملیدر حوزه پدافند غ هشاطالعات مربوط به آموزش و پژو -1

 ت محل کار:یوضع -الف :یفنافراد  یداخل یآموزش یها مقدار دوره -الف

 مترمربع           :مساحت کل محل کار -1 ساعت-نفر         

 تیمالک -2 :یفنافراد  یالملل نیب یآموزش یها مقدار دوره -ب

 متعلق به سهامداران ☐ رکتبه ش متعلق ☐ ساعت-نفر         

 :رهیغ ☐ یجاریاست ☐ :یفنافراد  توسط اتینارها و نشریدر سم شده ارائه یمقاله علم -ج

 شرکت: رعاملیغ پدافندمرتبط با  یها تعداد کل کتاب -ب فقره           :یالملل نیب ☐ فقره           :یداخل ☐

 جلد           عنوان کتاب جمعاً            :معتبر ضوابط و ردهااستاندا نیتدو در یفن افراد مشارکت -د

 رعامل:یار واحد پدافند غیدر اخت یافزار سختنرم و امکانات  -ج ریخ ☐ )در صورت مثبت بودن، نام ذکر گردد( یبل ☐

 دستگاه         :نتریتعداد پر اهدستگ           انه:یتعداد را :یفنشده مرتبط توسط افراد  ا مقاله ترجمهیتعداد کتاب  -هـ

 دستگاه           تعداد پالتر: جلد           کتاب: ☐

 :باشد یمرعامل یژه پدافند غیو یکیصفحه الکترون یمشاور دارا فقره           :مقاله ☐

 ریخ ☐ :(گردد ذکرآدر  ) یبل ☐ (:یفنتوسط افراد ) یا نوآوریثبت اختراع  -و

 رعامل:یجهت واحد پدافند غ یتیامن ژهیو زاتیتجه -د رهفق ــــــ

 

1- 4- 

2- 5- 

3- 6- 

 د است.یین برگ مورد تأیصحت مندرجات ا ☐

:يخانوادگنامنامو

 مجازومهرمشاوریامضا

  



 73از77صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 امهردنرتعه -حقوقی مشاورانپرسشنامه  ،11فرم 

  

 نام مشاور:

 

 خ ارسال فرم:یتار

13          /         /         

 در رییـ تغ هرگونه هک دینما یم تعهد آن، وستیپ کمدار و پرسشنامه یها برگ مندرجات صحت مجدد دییتأ ضمن

رعامـل وزارت  یت بحران و پدافنـد غ یریمد دفتر به ر،ییتغ خیتار از ماه کی مدت ظرف ثرکحدا را ها برگ مندرجات

 .دهد اطالع روین

 141 اصـل  در مقرر تیممنوع مشمول تکشر رعاملیمد و رهیمد ئتیه ،اکشر از کی چیه و تکشر ،دینما یم دییتأ

 محـ   بـه  و نبـوده  1337 مـاه  ید مصـوب  یدولتـ  معامالت در دولت ارمندانک مداخله منع قانون و یاساس قانون

ت رعامـل وزار یت بحران و پدافند غیریمد دفتر اطالع به فوراً را موضوع آن، یاکشر و تکشر بر مقررات نیا شمول

 .برساند قرارداد طرف ییاجرا دستگاه و روین

 ،انـد  افتـه ی تیومکمح یاساس قانون 49 اصل با رابطه در انحاء، از ینحو به هک یاشخاص از کی چیه ،دینما یم دییتأ

ت بحران یریمد دفتر  به فوراً را مراتب ،اکشر و رانیمد به امر نیا شمول مح  به و ستندین سهامدار تکشر نیا در

 .دهد اطالع قرارداد طرف ییاجرا یها دستگاه و رویرعامل وزارت نیفند غو پدا

 و هـا  شرکت گرید و تیریمد عامل و مشاور نیمهندس یها شرکت از کی چیه در تکشر ازآورانیامت ،دینما یم دییتأ

 .باشند ینم ازآوریامت ،دهند یم انجام رارعامل یپدافند غ خدمات هک یمؤسسات ای

 .هستند شاغل تکشر نیا در وقت تمام طور به ت،کشر نیا ازآوریامت یالزام یفن افراد ،دینما یم دییتأ

ت بحـران و  یریمـد دفتـر   به یلیتحو پرسشنامه مندرجات زین و رکالذ فوق داتییتأ و ریاقار از کی هر خالف چنانچه

 و کمـدار  ارائه بر مترتب مجازات شمول بر عالوه برسد، اثبات به آن مهیضم کمدار و رویرعامل وزارت نیپدافند غ

ت بحـران و پدافنـد   یریمد دفتر) رویوزارت ن میتصم به یاعتراض گونه چیه حق ،یدولت مراجع به یرواقعیغ اطالعات

 در هکـ  ییقراردادهـا  مـورد  در ،ها شرکتر یسا میتصم به زین و تیمحروم اعمال و تیصالح لغو بر یمبن (رعاملیغ

 .داشت نخواهد را آن به مربوط یها نامه ضمانت ضبط و است همنعقدشد یرواقعیغ اطالعات نیا اثر

ـ ن بـرگ مـورد تأ  یصحت مندرجات ا ☐  د یی

 است.

:يخانوادگنامنامو

 مجازومهرمشاوریامضا



 73از74صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 3وست یپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 73از75صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 یاطالعات و سوابق کار -یقیحق پرسشنامه مشاوران، 1فرم 
 خ ارسال فرم:یتار

        /         /          13 

 ن فرم:یتعداد صفحات ا 

         از         

 نام:

 

 :یخانوادگ نام

 

 نام پدر:

 

 :یکد مل

 

 محل الصاق عکس
 شماره شناسنامه:

 

 خ تولد:یتار

 13 ـــــ / ـــــ /ـــــ

 محل صدور:

 

 ن/مذهب:ید

 / 

 یانرژ یساز نهیبه ☐ فاضالب و آب ساتیأست ☐ یزهکش و یاریآب یها شبکه ☐ یسدساز ☐ :یتخصص درخواست

 ریپذ دیتجد یانرژ ☐ روین عیتوز ☐ رودخانه یمهندس و حفاظت ☐ روین انتقال ☐ روین دیتول ☐

                       ل:یموبا                   ,       تلفن:  آدرس محل سکونت:

                          ,       تلفن:  نام و آدرس محل کار:

 شهر کشور ا دانشگاهینام دانشکده  خ اخذ مدرکیتار یلیرشته تحص یلیمدرک تحص

 سانسیل
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 سانسیل فوق
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 دکترا
 

 13 ــــ/  ـــــ/ ــــ
  

 

 رعاملیپدافند غ یتخصص یدوره آموزشمشخصات مدرک 

 نام آموزشگاه رهعنوان دو ر
 مدت

 (ساعت)
 عنوان دوره ر

نام 
 آموزشگاه

 مدت
 ساعت)

1    5    

2    6    

3    7    

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد 8    4

 :یدانشگاه یلین مدرک تحصیب پس از اخذ اولیبه ترت یسوابق کار

 خیتا تار خیاز تار
مدت 

 (ماه)
 تیا فعالینام پروژه  سمت تیوع فعالن محل کارنام 

ب یضر
 ازیامت

    /     /    13     /     /    13    
   

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

    /     /    13     /     /    13       

 درصورت نیاز، جدول مشابه در صفحه جداگانه ضمیمه گردد

 :مشاوریامضانمونه
 د است.یین برگ مورد تأیمندرجات ا صحت ☐

:يخانوادگنامنامو

 مشاوریامضا

  



 73از76صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 رعاملیمشاور در حوزه پدافند غ یسوابق کار -حقیقی مشاورانپرسشنامه  ،2 فرم

  ده باشد.ید کارفرما رسییست که به تأقبول ا قابل یفقط اسناد

 مشاور: یو نام خانوادگنام 

 

 خ ارسال فرم:یتار

        /         /          13 

 ن فرم:یتعداد صفحات ا

         از         

 نام پروژه:

 

 پروژه: یمحل اجرا

 

 :یینام دستگاه اجرا

 

 ال(:یون ریلیم)مبلغ پروژه 

 

 شماره قرارداد:

 

 خ قرارداد:یتار

      /        /        13 

 خ شروع پروژه:یتار

      /        /        13 

 خ اتمام پروژه:یتار

      /        /        13 

 ب پروژه:یخ تصویتار

      /        /        13 

 ب پروژه:یمرجع تصو

 

 

 :(الیون ریلیم) یافتیدرالزحمه  حق

 

 :شده مراحل انجام

 (یبردار)بهره 4فاز  ☐ 3فاز  ☐ 2فاز  ☐ 1 فاز ☐ یهیتوج ☐ 

 
 د است.یین برگ مورد تأیصحت مندرجات ا ☐

:يخانوادگنامنامو

 مشاوریامضا



 73از73صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 امهردنرتعه -حقیقی مشاورانپرسشنامه  ،3فرم 

  

 مشاور: یو نام خانوادگنام 

 

 خ ارسال فرم:یتار

13          /         /         

ر در ییـ که هرگونه تغ مینما یموست آن، تعهد یپرسشنامه و مدارک پ یها د مجدد صحت مندرجات برگییضمن تأ

رعامـل وزارت  یت بحران و پدافنـد غ یریمدر، به دفتر ییخ تغیک ماه از تاریها را حداکثر ظرف مدت  ت برگمندرجا

 .مینما یرسان اطالع  روین

و قانون منع مداخله کارمندان دولـت   یقانون اساس 141ت مقرر در اصل یمشمول ممنوع جانب نیا، مینما یمد ییتأ

ت یریمـد  ن مقررات، موضوع را فـوراً بـه دفتـر    یمح  شمول ا ده و بهنبو 1337ماه  یمصوب د یدر معامالت دولت

 .مینما یرسان اطالع طرف قرارداد  ییو دستگاه اجرا رویرعامل وزارت نیبحران و پدافند غ

محـ    و بـه  ام افتهینت یمحکوم یقانون اساس 49از انحاء، در رابطه با اصل  ینحو چیه به جانب نیا، مینما یمد ییتأ

طـرف   یـی اجرا یهـا  و دسـتگاه  رویرعامل وزارت نیت بحران و پدافند غیریمدمراتب را فوراً به دفتر ، امرن یشمول ا

 .مینما یرسان اطالعقرارداد 

ا یـ و  هـا  شـرکت گـر  یت و دیرین مشـاور و عامـل مـد   یمهندسـ  یها ک از شرکتی چیدر ه جانب نیا، مینما یمد ییتأ

 .مباش ینم ازآوریدهند، امت یمرا انجام رعامل یپدافند غکه خدمات  یمؤسسات

ت بحـران و  یریمـد به دفتـر   یلیز مندرجات پرسشنامه تحویالذکر و ن دات فوقییر و تأیک از اقاریچنانچه خالف هر 

مه آن به اثبات برسد، عالوه بر شمول مجازات مترتب بر ارائه مـدارک و  یو مدارک ضم رویرعامل وزارت نیپدافند غ

ت بحـران و پدافنـد   یریمد دفتر) رویوزارت نم یبه تصم یگونه اعتراض چی، حق هیع دولتبه مراج یرواقعیاطالعات غ

کـه در   یی، در مـورد قراردادهـا  ها شرکتر یسا میز به تصمیت و نیت و اعمال محرومیبر لغو صالح ی( مبنرعاملیغ

 .داشت منخواه مربوط به آن را یها نامه منعقدشده است و ضبط ضمانت یرواقعین اطالعات غیاثر ا

 د است.یین برگ مورد تأیصحت مندرجات ا ☐ 

:يخانوادگنامنامو

 مجازومهرمشاوریامضا



 73از78صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 4وست یپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 73از79صفحهرویرعاملحوزهوزارتنیپدافندغمشاورانداخليتشخیصصالحیتنامهنییآ

 

 (ی)حقوقمشاوران  صالحیت تشخیص کمیسیون جلسه صورت -1فرم 

 یمتقاضمشخصات  -الف

  :راتیین تغیت مطابق آخرکنام کامل شر

  :تکشرخ ثبت یشماره و تار

  :شرکت یشناسه مل

  ت موجودیصالح یها نامهیگواه

  :تیص صالحیتشخ یخ تقاضا برایتار

  :یلیتحص کرعامل و مدرینام مد

  :رهیمد ئتیه یاعضا یخانوادگ نام و نام

  :نام سهامداران عمده

 :ازآوریافراد امت یشماره مل و یخانوادگ نام نام،
 

 

  :و شماره تما  ینشان

 تکاز شریمحاسبه امت -ب

  یبانیپشت امکانات ازیامت  متخصص یانسان یرویاز نیامت

  یابیب ارزشیضر  یارک تجربهاز یامت
  شده ل کسبکاز یمجموع امت  یتیریمد ساختار ازیامت

  :تکشر یشده برا نییرتبه تع

 تیص صالحیتشخ ونیسیکممشخصات جلسه  -ج

  :جلسهشماره   :جلسه یخ و زمان برگزاریتار

 امضاء یخانوادگ نام و نام حاضرین موظف جلسه

   .کمیسیون رئیس -1

ــدیرکل -2 ــد  م ــر م ــران ویریدفت ــد ت بح  پدافن
 .مادرتخصصی شرکت غیرعامل
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 (یقی)حقمشاوران  صالحیت تشخیص کمیسیون جلسه صورت -2فرم 

 یمتقاضمشخصات  -الف

  :یخانوادگ نام و نام

  :خ تولد و محل صدوریتار

  :یمل شماره شناسنامه و کد

  :رهیمد ئتیه یاعضا یخانوادگ نام و نام

  :یلیتحص کرامد

  :یتخصص یتعداد ساعات آموزش

  سابقه انجام خدمات مشاوره )سال(

  صورت مجزا( شده )به انجام یها تعداد پروژه

  :تیص صالحیتشخ یخ تقاضا برایتار

  :ماره تما و ش ینشان

 :ازآوریامتموارد  -ب

  رشته تحصیلی:  :یلیتحص مقطع

  شده )مجزا(: های انجام تعداد پروژه  های آموزشی: دوره تعداد ساعات
  ضریب ارزشیابی:  :دیمف کار سابقه سال 12/  8/  5 معادل ازیامت

  شده ل کسبکاز یمجموع امت

  مشاور یشده برا نییرتبه تع

 تیص صالحیتشخ کمیسیونلسه مشخصات ج -ج

  :شماره جلسه  :جلسه یخ و زمان برگزاریتار

 امضاء یخانوادگ نام و نام حاضرین موظف جلسه

   .کمیسیون رئیس -1

ــدیرکل -2 ــد  م ــر م ــران ویریدفت ــد ت بح  پدافن
 .مادرتخصصی شرکت غیرعامل
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