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 معاونت فنی  -مجری طرح ساماهن اهی نوين آبياری  معاونت آب و خاك
 

 

  اری آبی اهی نوين  رح اوری و ـطگروه فن  
 

 



 اری اهی نوين آبی  رح اوری و ـطگروه فن  ساماهن اهی نوين آبياری مجری طرح معاونت فنی     
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 *پرسشنامه مشاوران                                                                                                                

 :فرم ارسالتاريخ                                          مشخصات عمومي                                                                                                  – 1فرم  

 :نام مشاور

 

 :نام قبلي :نام اختصاري

 :نوع ثبتي :تاريخ تاسيس :تاريخ ثبت :محل ثبت :شماره ثبت

 :نشاني پست الكترونيكي :سرمايه ثبتي :مبلغ هر سهم :تعداد كل سهام

 

 :نشاني شعبه :و كدپستي  نشاني دفتر مركزي

 :، دورنگارو همراهثابت شماره تلفن 

 ....... آب و خاك و امور فني مهندسي سازمان جهاد كشاورزي استان امضاء و مهرمديريت                                                        :مشاور امضاي مديرعامل شركت
 

 (تکمیل گردد 9و  0،  1برای کارشناسان حقیقی می بایستی فرم های شماره *)



 اری اهی نوين آبی  رح اوری و ـطگروه فن  ساماهن اهی نوين آبياری مجری طرح معاونت فنی     
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 : تاريخ ارسال فرم                                                                                اعضاي هيات مديره و سهامداران ،مشخصات مدير عامل  – 2فرم 

   فني مهندسي سازمان جهاد كشاورزي استان ورو خاك و اممديريت آب امضاء و مهر

 :تاريخ  :نام مشاور 

درصد رشته تحصيلي مدرك تحصيلي محل صدور شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگي رديف

 سهام

سمت 

 درشركت

تاريخ 

 انتصاب

 نمونه امضاء

           

           

           

           

           

           

           

           

 صحت مندرجات اين برگ مورد تائيد است 

 :نام و نام خانوادگي امضاي مجاز و مهر مشاور 



 اری اهی نوين آبی  رح اوری و ـطگروه فن  ساماهن اهی نوين آبياری مجری طرح معاونت فنی     
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 (ر عامل ،اعضاي هئيت مديره و نيروهاي استخدامييمد)اطالعات و سوابق كاري مربوط به كاركنان -3فرم 

 : تاريخ ارسال فرم (                                                                                                        براي هريك از كاركنان  فرم جداگانه پر شود) 
 :شماره شناسنامه :تاريخ ارسال :نام مشاور

 :محل صدور :نام پدر :نام

 :تاريخ اخذ مدرك :تاريخ تولد :نام خانوادگي

 :كشور  :تحصيليرشته  :مدرك تحصيلي

 :شماره همراه :كد ملي  :نام دانشكده يا دانشگاه

 :سوابق كاري به ترتيب پس از اخذ اولين مدرك تحصيلي دانشگاهي 

 ضريب امتياز نام پروژه با فعاليت سمت نوع فعاليت دستگاه اجرايي/موسسه/نام شركت مدت به ماه تا تاريخ از تاريخ

        

        

        

  :دوره هاي آموزشي مرتبط طي شده

 ضريب امتياز عنوان دوره نام موسسه آموزشي مدت به روز تا تاريخ از تاريخ

      

      

 . ميباشم                                    در آزمون طراحي و اجرا سيستم هاي آبياري تحت فشار  در تاريخ                         شركت  نموده و داراي گوهينامه قبولي به شماره

 . م هاي آبياري تحت فشار  قبول شده باشد را معرفي نمايدستهر شركت ميبايستي حداقل يك كارشناس آبياري كه در آزمون طراحي و اجراي سي 

 .پيوست گردد فرد امتياز آور از جمله كپي مدرك تحصيلي ، كارت ملي ،ليست بيمه ، و گواهي هاي آموزشي مرتبط با رشته آبياري كليه مستندات  

 .شركت الزامي است محضري براي افراد بازنشسته عالوه بر مدارك خواسته شده ارائه حكم بازنشستگي و قرارداد 

  

 .... مديريت آب و خاك و امور فني مهندسي سازمان جهاد كشاورزي استانامضاء و مهر                       :نام و نام خانوادگي امضاي مجاز و مهر مشاور             :                                     امضاي فرد معرفي شده 

 



 اری اهی نوين آبی  رح اوری و ـطگروه فن  ساماهن اهی نوين آبياری مجری طرح معاونت فنی     
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 سوابق كاري مشاور -4فرم 

 :ارسال فرم تاريخ  :دستگاه اجرايي نام  :نام مشاور 

 

 . بايد ضميمه گردد رسيده باشدكه به تاييد مديريت آب و خاك استان  مطالعاتي  پروژههر قرارداد و مفاصا حساب ابالغ  مستندات*

 .ارائه سند ابالغ براي هر پروژه ضروري است ، در قراردادهاي كلي كه شامل چندين پروژه مي باشد:   ه  تبصر

 مهندسي سازمان جهاد كشاورزي استانو مديريت آب و خاك و امور فني امضاء و مهر

 محل اجراي پروژه نام  پروژه رديف
مساحت پروژه 

(ha  ) 

 نوع فعاليت انجام شده

 تاريخ قرارداد شماره قرارداد
مبلغ قرارداد           

 (به ميليون ريال ) 

تاريخ ابالغ 

 نقشه برداري *پروژه 
مطالعه و 

 طراحي
 نظارت

1    
   

    

2           

3    
   

    

4    
   

    

5    
   

    

6    
   

    

7    
   

    

8    
   

    

 نام و نام خانوادگي امضاي مجاز و مهر مشاور صحت مندرجات اين برگ مورد تاييد است



 اری اهی نوين آبی  رح اوری و ـطگروه فن  ساماهن اهی نوين آبياری مجری طرح معاونت فنی     
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  مديريتيو ساختار اطالعات مربوط به امكانات پشتيباني  -5فرم 

 
 :تاريخ ارسال فرم :نام مشاور

 :اطالعات مربوط به آموزش و پژوهش - 1

  نفر... گذراندن دوره طراحي و اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار به تعداد 

 مديريت  در زمينه( حداقل دو هفته اي)  گذراندن دوره هاي آموزشي كوتاه مدت

 نفر.........تعداد  به

 و نشريات مرتبط با تخصص  ها سمينار تعداد مقاله علمي در: 

 .....داخلي  (  ب                                         .....بين المللي ( الف  

 مشاركت در تدوين استانداردها و ضوابط معتبر با ارائه مستندات 

  با ارائه مستندات..... ترجمه كتاب و مقاله مرتبط با تخصص به تعداد 

 با ارائه مستندات.... آوري به تعداد ثبت اختراع و نو 

 عضويت در مجامع حرفه اي معتبر داخلي و بين المللي با ارائه مستندات 

 

 امكانات دفتري - 3
 ملكي □استيجاري       □: وضعيت مالكيت محل كار ( الف

 (غيره  □متعلق به سهامداران        □متعلق به شركت  □در صورت ملكي بودن   )  

 متر مربع     ...........................   مساحت كل محل كار 

 جلد....... به تعداد  با ارائه ليست كتبكتابهاي موجود مرتبط با تخصص مشاور (ب

 : با ارائه مستنداتامكانات سخت افزاري ( ج 

 ............تر تعداد پرين.............        تعداد پالتر ..................... تعداد رايانه 

 (با ارائه مستندات )  ساختار مديريتي - 4
 MISسيستمهاي  ،مديريت و تضمين كيفيت  ،سيستم مستند سازي استاندارد  -

،  DSS ،TQM  ، QC، QA   

 ميان مدت و كوتاه مدت براي رسيدن به اهداف , استراتژي بلند مدت  -
 مديريت عالوه بر رشته هاي فني مهندسيتحصيالت كالسيك در رشته هاي مرتبط با  -

 پروژه و كنترل پروژه ، آموزشي ،نظام برنامه ريزي استراتژيك -

 ساختار سازماني و تشكيالت اداري منظم -

 طبقه بندي مشاغل -

 تجهيزات ويژه  – 2
 با ارائه مستندات ......،جي پي اس  ، توتال استيشن ، دوربين شامل

 مهندسي سازمان جهاد كشاورزي استان مديريت آب و خاك و امور فني امضاء و مهر



 اری اهی نوين آبی  رح اوری و ـطگروه فن  ساماهن اهی نوين آبياری مجری طرح معاونت فنی     
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 تعهد نامه - 6فرم 

 

                                                                                                                                                            

 :تاريخ ارسال فرم  :نام مشاور 

اين شركت تعهد مي نمايد كه هر گونه تغيير در مندرجات برگه ها و هيئت مديره و اعضاي شركت را حداكثر  ،ضمن تاييد مجدد صحت مندرجات برگ هاي پرسشنامه و مدارك پيوست آن 

 : همچنين شركت متعهد به موارد زير مي باشد . به مجري طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري اطالع دهد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تغيير

نبوده و به  1337قانون اساسي و قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب ديماه  141دير عامل ، مشمول ممنوعيت مقرر در اصل هيچ يك از شركاء هيات مديره و م  - 1

 .داد برساند موضوع را فورا به اطالع مجري طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري و دستگاه اجرايي طرف قرار ،محض شمول اين مقررات بر شركت و شركاء آن 

 ،در اين شركت سهامدار نيستند و به محض شمول اين امرر بره مرديران و شرركاء      ،قانون اساسي محكوميت يافته اند  44در رابطه با اصل  ،هيچ يك از اشخاصي كه به نحوي از انحاء   – 2

 .رار داد اطالع دهد مراتب را فورا به مجري طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري و دستگاههاي اجرايي طرف ق

امتيراز آور نمري    ،ت را انجام مي دهند افراد  امتيازآور ، در هيچ يك از شركت هاي پيمانكاري و مهندسين مشاور و عامل مديريت و ديگر شركت ها و يا موسساتي كه اين قبيل خدما  - 3

 باشند 

 .اين شركت شاغل هستند  به طور تمام وقت در ،افراد فني الزامي امتياز آور اين شركت    - 4

عالوه بر شمول  ،ك ضميمه آن به اثبات برسد چنانچه خالف هر يك از اقارير و تاييدات فوق الذكر و نيز مندرجات پرسشنامه تحويلي به مجري طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري و مدار

حق هيچگونه اعتراضي به تصميم  مجري طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري و دستگاههاي اجرايي مبني برر   ،مجازات هاي مترتب بر ارائه مدارك و اطالعات غير واقعي به مراجع دولتي 

 .ه آن را نخواهد داشت لغو صالحيت و اعمال محروميت  در مورد قرار داد هايي كه در اثر اين اطالعات غير واقعي منعقد شده است  و ضبط ضمانت نامه هاي مربوط ب

 

 

 .اين برگ مورد تاييد است مندرجات 

 :نام و نام خانوادگي امضاي مجاز و مهر مشاور 


