بسمه تعالی

مرکز آموزش و ژپوهش
معاونت ژپوهشی

راهنمای نگارش  RFPپروژه های پژوهشی
مقدمه:
اصطالح ( )RFPخالصه عبارت  ،Request for proposalبه معنای درخواست برای ارائه پیشنهاد است که عمدتاً در
زمینه درخواست برای ارائه پروپزال طرح های پژوهشی بکار گرفته می شود )RFP( .مستندی رسمی و تخصصی است که توسط
کارفرما یا نمایندگان کارفرما تهیه می شود .این مستند شامل تعریف دقیق پروژه مورد نظر ،همراه با شرایط و مقرراتی که مجری
برای اجرای پروژه باید رعایت کند ،می باشد .یک  ،RFPبه مجریان امکان درک نیازهای سازمان بصورت واضح و روشن همراه با
جزئیات و شرایط خاص را فراهم میآورد .در واقع تهیه  RFPیکی از راههای استاندارد برای تعریف صورت پروژه ای مطلوب است.
ضرورت نوشتن:RFP
نوشتن  RFPیک روش رسمی و سیستماتیک برای تعریف نیازهای سازمان و بررسی منابع و انتخاب یک روند مناسب برای
شروع پروژه مورد نظر می باشد .تهیه مستند  RFPتوانایی تخمین زمان و هزینه پروژه را برای ما ایجاد می کند هم چنین نوشتن
 RFPبه برنامه ریزی و تصمیم گیری دقیق و آگاهانه مدیران سازمان و نظارت به انجام صحیح پروژه منطبق با نیاز های سازمان
کمک به سزایی می کند.
موارد الزامی در یک:RFP
در تهیه یک  ،RFPدقت و توجه به موارد و نکات زیر الزامی است .یعنی نگارنده  ،RFPباید این نکات را در ساختار مدنظر
قرار دهد.
 موضوع فعالیت کارفرما تشریح ضرورت انجام پروژه و تاثیرات آن در سازمان اهداف اجرای پروژه موارد تخصصی و زیر ساخت های مورد نظر بیان محدودیت ها و الزامات مفروضات و مقررات مربوطه تعریف مشخصات مجریان واجد شرایط1

 نحوه ارائه مستند پیشنهاد بیان تخمین زمان و هزینه پروژهساختار :RFP
به طور کلی یک قالب مشخص و جزء به جزء برای نوشتن  RFPوجود ندارد و هر سازمانی بر حسب نیاز خود این مستند را
تهیه می کند .اما نهاد های دولتی معموالً چهارچوب هایی را برای هدایت کردن مسیر طرح های پیشنهادی اعمال می کنند.
مجریان طرح های پژوهشی با خواندن  RFPو نوشتن طرح پیشنهادی خود به تشریح توانایی های خود برای تامین نیاز ها و
درخواست های لحاظ شده و تعیین شده برای چهارچوب پروژه می پردازند .هنگام نوشتن طرح پیشنهادی مجری باید با دقت
تمام ،راهنمایی ها و چهارچوب تعیین شده در  RFPرا دنبال کند تا از دور شدن از مسیر اصلی پروژه اجتناب کند.
محتوای یک طرح پیشنهادی عموماً شامل موارد زیر است:
 خالصه مدیریتی :خالصه ای از کل پروژه که در یک یا چند صفحه اطالعات کلی و الزم را در اختیار خواننده می گذارد. شرح ضرورت :تشریح ضرورت انجام پروژه و تاثیرات آن در سازمان تشریح پروژه :تشریح چگونگی اجرا و ارزیابی پروژه اطالعاتی در مورد سازمان برنامه زمانی پروژه بودجه -نتایج مورد انتظار از اجرای طرح

مزایای تهیه: RFP
-

درک نیازهای مهم کارفرما و یا بخشی از سازمان کارفرما که قرار است پروژه برای آن انجام شود
جمع آوری اطالعات دقیق بر اساس مشکالت واقعی و نیاز سازمان
دستیابی به تخمین درستی از هزینه و زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه
کمک به برنامه ریزی و تصمیم گیری و نظارت دقیق و آگاهانه
کاهش شکایت های احتمالی مجریان و کارفرمایان
کمک به تنظیم دقیق قرارداد
فراهم شدن امکان دریافت پیشنهادهای تکمیلی و راه حل های جدید برای اجرای بهتر پروژه

اشتباهات رایج در نوشتن :RFP
 به جای چشم انداز سازمان ،در نوشتن  RFPباید سازمان اهداف آینده خود را ( مرتبط با طرح مورد نظر) مطرح سازدتا بتوان هزینه و زمان انجام آن را تخمین زد نه نوشتن توانایی هایی که هم اکنون سازمان از عهده انجام آن بر می آید.
 بیش از حد طوالنی بودن  RFPو گنجاندن اطالعات اضافی و یا مبهم در متن آن ،که احتمال خوانده نشدن کلیه متنتوسط مجریان را افزایش داده و عدم درک کامل را به دنبال خواهد داشت.
 عدم انطباق نیازهای سازمان با جزئیات اعالم شده نادیده گرفتن خطرات ،تمامی پروژه ها دارای خطرات بالقوه ای می باشند که مدیران پروژه باید با در نظر گرفتن ایناحتماالت و رویدادهای غیر منتظره هزینه های تشدید شده را برآورد وپیش بینی نماید .عدم توجه به این خطرات برآورد هزینه ها
را دچار مشکل می سازد.
 موافقت با درج درخواست های غیرمنطقی کارفرما در  RFPتوسط مجریان که عمالً طرح را با شکست مواجه می سازد.2
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