
 

 واگذاری پروژه تشریحفرم 

 CoRFP45-04 

 منتخب یدر کشورها یمهندس-یخدمات فنتبادل و  هایهمکار یسند توسعه نیتدو :پروژه عنوان

 --- عنوان طرح:

 سازی و اکتساب فناوریدفتر تجاری –معاونت فناوری  واحد اجرایی:

 ماه ۴ :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

 
 نیتأم یرهیکشور به زنج یخدمات-یدیمنطقه، ورود توان تول یبا کشورها یاقتصاد یهایهمکار یتوسعهبه منظور  پژوهشگاه نیرو قصد دارد

ی مطالعات راهبردی و تدوین سند توسعه، یتوان داخل یمنطقه به منظور ارتقا یکشورها یهایو استفاده از امکانات و فناور یالمللنیب
واجد صالحیت به  مشاوران/های مذکور از طریق مشاوررا با کشورهای زیر در حوزه (مهندسی-فنیخدمات  )از جمله ها و تبادل خدماتهمکاری

 انجام برساند:

برق و انرژی، نفت و گاز، آب و محیط های دوجانبه شامل ی همکاریهای کمیسیون مشترک توسعه: در حوزهارمنستانی جمهور . 1
تجاری، صنعت و معدن، بانکی و بیمه، فرهنگی، اجتماعی، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات، تحقیق و توسعه و  ،و کشاورزی زیست
 هافناوری

گذاری، امور بانکی و شامل تجاری، سرمایه ی دوجانبههایهمکار یمشترک توسعه ونیسیکمهای : در حوزهجمهوری تاجیکستان . 2
 بیمه، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات، کشاورزی، آب و نیر، نفت و گاز، صنایع و معادن

شامل آب و انرژی، بیمه و امور بانکی، فرهنگی،  ی دوجانبههایهمکار یمشترک توسعه ونیسیکم: در جمهوری اسالمی افغانستان . 3
 علمی و آموزشی

 ی آب و انرژی: در حوزهجمهوری عراق . 4

 
 

 اجرایی: کلیمراحل 

 شناخت: .1

شود. انتظار می نیو تدو یگردآور های مذکوردر هر یک حوزهو نیز کشور ایران  هر یک از کشورهای هدف شناخت پروفایلدر این مرحله، 
دو  یازهایو ن هایو توانمند هاتیظرفرود این پروفایل بر اساس اطالعات قابل استناد و از منابع قابل اطمینان تهیه شود و دید کاملی از می

اطمینان و بررسی و های مورد نظر با استناد به منابع قابل تراز تجاری و تبادالت دو جانبه در هر یک از حوزهطرف ارائه دهد. همچنین 
 در این مرحله انجام و گزارش شود. های میان دو دولتتحلیل وضعیت اقدامات دو جانبه مصوب در جلسات یا اجالس

 گذاریتحلیل و هدف .2

نتظار ها پیشنهاد می شود. اها و هدف در هر یک از حوزهدر این مرحله بر اساس شناخت به دست آمده، راهبرد مطلوب در هر حوزه و اولویت
های بازرگانی( اجرا شود و ی مرتبط، نهاد پژوهشی مرتبط و اتاقخانهوزارت ینماینده )شامل اصلی این مرحله با مشارکت ذینفعانرود می

 نتایج با اجماع ذینفعان نهایی و تعیین شود.

 ریزی اقداماتبرنامه .3

های دوجانبه با کشورهای ی همکاریمع اقدامات و رهنگاشت توسعهی جای قبل، برنامههای مرحلهگذاریبا استناد به راهبردها و هدف
  شود.تهیه و گزارش می سال( ۵تا  2در افق کوتاه مدت ) هدف
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 و انتظارات: مالحظات

 ی اطالعات مستند مبنی بر تخصص و حسن سابقه، امکانات اجرایی، نیروی مشاور باید صالحیت علمی و اجرایی خود را با ارائه
متخصص، و اسناد مربوط به عملکرد شرکت به اثبات رساند. الزم به ذکر است اطالعات ارسال شده نزد پژوهشگاه نیرو محرمانه باقی 

گونه تعهدی برای پژوهشگاه نیرو به منظور چنین ارسال این اطالعات و شرکت کردن در فراخوان هیچشود. همماند و مسترد نمیمی
 همکاری با شرکت متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

 های مرجع از منابع داخل یا ی مطالعات بر اساس منابع قابل اطمینان و قابل استناد انجام شود. در صورت نیاز به خرید گزارشکلیه
 ها در تعریف پروژه لحاظ شود.کشور، برآورد هزینه خارج از

 ای جلب شود که نتایج پروژه ضمن برخورداری از به گونه ریزیشناخت و تحلیل و برنامه ی مراحلکلیهدر  اصلی نفعانیمشارکت ذ
ی دولت ایران در عنوان نمایندهاعتبار علمی، از مقبولیت مطلوب برخوردار باشد. در این راستا پژوهشگاه نیرو و وزارت نیرو )به 

 های اقتصادی( حداکثر همکاری را با مشاور انجام خواهند داد.های همکاریکمیسیون

 مد نظر قرار  یالمللنیب یکشور در عرصه یرقابت یهاتیو استفاده از ظرف یرانیا یهاشرکت یبازار تبادالت کاال و خدمات برا یتوسعه
-یمنابع و امکانات بخش عموم جیو بس یدهجهتای باشد که موجب ها باید به گونهگذاریامات و هدفی اقدهمچنین، برنامه گیرد.

 باشد. انیبنصادرات دانش شیو افزا یمقاومت یاقتصاد یعمل یسازادهیپ یکشور برا عیو کمک به صنا ییافزاو هم یخصوص
 و  یقانون ،یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یفناور یهادر حوزه ژهیبوها عدم قطعیتو  هاگیدیچیپها با لحاظ گذاریو هدف راهبردها

 پیشنهاد شود. یطیمحستیز

 ی تأیید کار و پرداخت کاربها خواهد بودتأییدات کمیته به منزلهی نظارتی به عنوان ناظر پروژه معرفی و یک کمیته. 

 
 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

  شامل خالصه و تفصیلیگزارش پروفایل کشورها 

 نویسی پژوهشگاه نیروی مدیریتی و گزارش اصلی بر اساس استاندارد گزارشگزارش هر یک از مراحل پروژه شامل خالصه 

 رهنگاشت تدوین شده برای هر یک کشورهای هدف 

 ترین نتایج پروژه در قالب اینفوگرافیی مهمخالصه 

  در خصوص هر یک از کشورهای هدفبرگزاری حداقل یک سمینار معرفی نتایج پروژه 

 

 ی فیزیکی ارائه شود.ی اقالم قابل تحویل پروژه به صورت الکترونیکی و دو نسخه***کلیه

 

 


