بسمه تعالي

مرکز آموزش و ژپوهش
معاونت ژپوهشی

نمونه فرم RFP
درخواست براي ارائه پيشنهاد ( )REPپروژه پژوهشی (عنوان اولویت پژوهشی):

مهلت ارسال پيشنهاد(پروپزال):

تاریخ تهيه:
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بخش اول:
اطالعات اداري و اجرایی

مقدمه:
در اينجا مقدمه اي بر درخواست براي ارائه پيشنهاد ( ،)REPبه شکل کلي بيان مي گردد.

کليات:
در اين بخش به شکل خالصه اما کاملل بله بيلان مشلکالج موسلود سلا مان( ملربط بلا موعلور پلرپژو پیپ شلي) پرداخ له ملي
شود .ذکر اين نک ه عرپري است که مشکالبي کله در اينجلا بله انهلا اشلارو ملي شلود ،م لائل يلا مشلکالبي ل ند کله با ل
شللدو انللد سللا مان مربوفلله بلله پکللر انجللاو پللیپ ش بير للد پ در خواسللت بللراي ارائلله پيشللنهاد ( ،)RFPموسللود نيللا بنللا بللر
اح اس نيا به حل اين مشکالج بهيه گرديدو است.

چگونگي ارائه پيشنهاد ها (:)Proposal
در اين بخلش اگولو يلا چلارچوبي کله پيشلنهاد د نلدگان براسلاس ان بايلد پيشلنهاد لاي ( )Proposalخلود را ارائله نياينلد
مشخص مي گردد( .فطق کاربرگ پیپ شي موسود در سايت مرکاامو ش پ پیپ ش).

ضوابط و نحوه ارزيابي پيشنهاد ها:
در اينجا عواب پ يچنين معيار اي ار يابي پيشنهاد اي درياپت شوندو بيان مي گردد.

قوانين و مقررات:
قوانين پ مقررابي که بايد مد نظر پیپ شوران باشد ،در اين ق يت به افالر انان مي رسد.
مثال:
ر پيشنهاد د ندو بنها حق ارائه يک پيشنهاد را دارد.
اينه بهيه پيشنهاد بعهلدو پيشلنهاد د نلدو ملي باشلد پ سلا مان در ليي شلراي ي م لمول پ يلا م عهلد بله پرداخلت اينله
اي مربط با بهيه پيشنهاد (پرپپاال) نخوا د بود.
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بخش دوم:
اطالعات علمی و تخصصی
وضع موجود سازمان در محدوده پروژه پژوهشي مورد نياز:
در اين بخش افال لاج مربلوب بله پعلج موسلود سلا مان در مپلدپدو پلرپژو پ يچنلين افال لاج بخ لي سلا مان بلا انجلا
که ب واند پيشنهاد د ندو را در سهت شناخت صپيح پرپژو کيک نيايد ،ارائه مي شود( .ارائه ب وير پعج موسود)
نيازها و انتظارات سازمان در حوزه پروژه پژوهشي مورد نياز:
در اين بخش سلا مان ن لطت بله ارائله ان ظلارابي کله ا انجلاو پلیپ ش پ اسل رادو ا ن لايز ان ا ل ا کلاربرد پ حلل م لائل پ
يا شناسايي م ائل سا مان دارد را به فور کامل بيان مي کند.
سوابق پروژه هاي مشابه در سازمان:
در اين ق يت بايد سوابقي که در راب ه با انجاو پرپژو اي مشابه در سا مان پسود دارد ،ذکر شود.
يچنين ن خه اي ا پیپ ش اي قطلي مربط در اخ يار مجري قرار گيرد.
بخش سوم:
اطالعات مدیریتی
طرح مديريت پروژه:
در اينجا نپوو ملديريت پلرپژو کله ملد نظلر سلا مان ملي باشلد ،بيلان ملي گلردد .فلرم ملديريت ،شلامل نپلوو اسلراي پلرپژو،
رپش اي بضيين پ نظارج است.
زمانبندي پروژه:
چنانچه سا مان ،پيشنهاد يا اگااو خاصي در راب ه با مدج مان انجاو پرپژو دارد ،در اين ق يت ارائه مي د د.
روش انجام کار:
در اينجا ان ظار يا اگااو سا مان (در صورج پسود) ا رپش اي مورد نظر براي انجاو کار بيان مي گردد.
نظارت بر پروژه:
در اينجا کله بله دپ بخلش نظلارج ليلي پ نظلارج پنلي بق لي ملي شلود رپش نظلارج صلپت ليلي پ رپش انجلاو پلرپژو پ
چنين ان طاق م ير پ ن ايز پرپژو باان ظار اج سا مان بيان مي گردد.
بخش چهارم:
قيمت
آناليز قيمت:
در اينجللا چوللونوي انللاگيا قييللت بوس ل پيشللنهاد د نللدگان بيللان مللي گللردد .ک و بلله ذکللر اسللت کلله ايللن بخللش در نيونلله
کاربرگ پیپ شي سا مان موسود است.
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