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 به نام اول معلم

 آينده گذاري سرمايه براي هيشاند ترينبه سازمان، كيفي آموزش دهي سامان

 

 
   
 

 باسالم و احترام 
خاص خويش است که در  به حقوق ديگران با طرح و نظريه های فرآيند مناقصات بر قوانين آنچه که محصول نهايی را به جامعه بشری عرضه می دارد ، نظم و انضباط و احترام

برگزاری درست مناقصه ها نه تنها قيمت و کيفيت کاال و خدمات را برای بخش دولتی متناسب ميکند بلکه . است دولت تبلور يافته جهت تثبيت و انضباط بخشی در يک محور به نام 
  شرکت سامان به انديش در همين راستا ،مطمئن و بزرگ را فراهم می آورد صت خوبی برای حضور آن در يک بازاربه جذب و جوش وا می دارد و فررا هم  بخش خصوصی

 نمايد:می ر گزابه شرح ذيل بر در فضايی مطلوب دوره آموزشی  جرب ممندی يکی از اساتيد  ان برنامه وبودجه استان تهران با بهرهموزش کارکنان دولت از سازممجوز آ دارای 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

تيريت فرآيند مناقصامد  
 همايش هاي سامان به انديشدر مركز  16:00الي  8:30از ساعت  1397 ماه مهر 22شنبه   يك  : زمان و مكان برگزاري

 

 ١١٧٨٠٧ شماره:

 ٢٨/٠۵/٩٧:  تاريخ

 

  

 

 

:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد      

   (ويژه كاركنان دولت) استان تهرانسازمان برنامه و بودجه 

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران
 

 معرفي انواع مناقصات و قراردادهاي صنعتي 
 شناسايي و نحوه حضور در مناقصات 
تهيه اظهار نامه ارزيابي كيفي 
عقد شراكت تجاري  
تهيه پيشنهاد فني 
آناليز رقبا  
تعيين ضرايب باالسري قيمت  
تهيه پيشنهادقيمت 
برنامه مواجهه با ريسك هاي آتي  
برنامه تعامل با ذينفعان طرح 
 برد و باخت در مناقصات و رويكرد آتيتحليل 
مشموليت قانون 

 

 

 

با حضور ارزشمند جناب آقاي 
 دكتر بهزاد احمدي

 

   دکتری مديريت بازرگانی 
مدرس مرکز آموزش بازرگانی ايران    

مدرس در صنعت نفت و گاز پتروشيمی ايران    

   ، تاليفات: اعتبارات اسنادی و اسناد بازرگانی 

 يين نامه کميسيون مناقصات و مزايده ،آ    

 اصول و فنون مذاکرات تجاری ،سيستم های اطالعاتی     

  و استراتژيکی بازار يابی و غيره و...    

  .درپايان به تمامي شركت كنندگان گواهينامه معتبر اعطاء خواهد شد 
 "برنامه وبودجه استان تهران سازمان"براي شركت كنندگاني كه از سازمان يا شركت دولتي معرفي مي شوند گواهينامه معتبر در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت براساس مجوز از توجه:

 صادر خواهد شد .

 
    

 شرايط ثبت نام : 
 ارسال معرفي نامه ازسازمان / شركت متبوع باذكرشماره و تاريخ بروشور )1
          بانك ملت شعبه 41/17618043شماره  حساب جاريبه  خالص)و پنجاه هزار ريال پانصد سه ميليون و ( ريال 000/550/3ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه به مبلغ )2

هزينه استاد،پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي  شامل(به نام شركت سامان به انديش رهاورد ياد IR250120000000001761804341شبا  63594كد هفت تير ميدان
  )نامه

درنظر گرفته خواهد شد .% تخفيف  15نفر 8% و بيشتراز10نفر 8تا6%،5نفر 5تا3در صورت ثبت نام گروهي دركارگاه  توجه:  
 تايك هفته قبل از برگزاري برنامه پذيرفته مي شود در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ،ارسال مي گردد و درصورت  كتبي)انصراف فقط به صورت 3

  ت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد.شد ودر صور نخواهدپرداخت شهريه هزينه مسترد    
 خط) داخلي10( 88318550خواهشمنداست جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط برگزاري به صورت اختصاصي در محل با شماره تلفن هاي   
  تماس حاصل فرمائيد. 88318551و يا نمابر 88327795و يا شماره مستقيم  )113(  

     جهت اطالع از تقويم دوره هاي آموزشي و سمينارهاي ويژه سال 1397 به آدرس سايت شركتwww.sbaco.irمراجعه نماييد.   
 

 ، طبقه هشتم 95تهران ، ميدان هفت تير ، خيابان كريم خان زند ، خيابان خردمند شمالي ، پالك  نشاني دبيرخانه :  
 Email:info@sbaco.ir            web:wwwsbaco.ir               88318551نمابر:       خط)10(  88318550تلفن : 

 
 

 

 رتبه بندي معامالت دولتي-
 سازماندهي مناقصات:كميسيون مناقصه، وظايف-
 هيات رسيدگي: وظايف-
 فرايند برگزاري مناقصات-
 )مالي(كميسيونكميته فني بازرگاني،وظايف: ارزيابي فني،كيفي و -
 مقررات مناقصات: شرايط ارسال اسناد،مستندسازي، تجديد و لغو مناقصه-
 )روشهاي مناقصه: مناقصه عمومي و محدود(يك مرحله اي و دو مرحله اي-
 ترك تشريفات، هيات ترك تشريفات-
 قانون 29و26و 12موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه و آئين نامه هاي ماده -

 

http://www.sbaco.ir/
http://www.sbaco.ir/

