به نام خدا

www.mgtsolution.com
دوره یکروزه مدیریت ،اصول اجرایي ،قوانين مناقصهها و اصول تهيه اسناد مربوطه
با رویكرد نياز بازار كار شركتهاي دولتي و خصوصي
جمعه  92دي  9326ـ از ساعت  8الي 91
محل برگزاري :تهران
( نشاني دقيق محل برگزاري هر دوره روز قبل از برگزاري دوره به اطالع شركتكنندگان محترم خواهد رسيد).

 شرح دوره

 رئوس مطالب دوره

بيشتر برونسپاريها و خريد كاال و خدمات در سازمانها و شركتهاا زز

زلف) فرآيند برگززري مناقصات:

طريق مناقصه زنجام ميشود و بخش قابلمالحظه ي آنها رز سازمانهاا و

( )9مناقصات و ضرورت برگززري آن باا لحااظ نماودن زناوزع م،اامالت

شركتهاي دولتي برگززر ميكنند كه قوزنين و مقررزت خاصي دزرند.

وززروخانههاا و موسساات دولتاي و نهادهااي عماومي ريار دولتاي و

زز طرف ديگر ،موفقيت قانوني در مناقصات ،زز برخي جهات مانند زثبات

شهردزريها )9( ،زنوزع مناقصه و نحوه و،ياين و وشاخيص ناوع آنهاا و

حق و دفاع زز موكل در دزدگاه زست؛ پس هم هم هنر زست ،هم دزناش و

وفاوتها )3( ،زصول ،ضوزبط و مقررزت پايه و زساسي مناقصهها (آخارين

هم فن .در حاليكه بزرگترين مشتري كاال و خدمت در كشور ماا بخاش

وغييرزت) )4( ،فرآيند و سازماندهي و زجرزي زنوزع مناقصهها و وشكيل

عمومي زست ،چقدر با هنر ،دزنش و فن شركت در فرزيندهاي مناقصاه و
فروش محصوالت و خدمات خود به بخش دولتي آشنا هستيد؟
زين دوره شركت كنندگان رز باا برگاززري و شاركت در مناقصاه آشانا
مي كند و زصول ،قوزنين و مقررزت ،نكات و زبززرها مناقصاات رز آماوزش
ميدهد.

كميسيون مناقصه )2( ،بررسي و زرزيابي نمونه آگهيهااي چاا شاده
مناقصات )6( ،وهيه زست،المهاي زرزيابي كيفي ،ليستهاي بلند و كووااه
مناقصهگرزن (زناوزع فرزخاوزن مناقصاه) )1( ،نظاام زطاالعرسااني در
مناقصهها (يش زز فرزخوزن و ب،د زز فرزخاوزن و ثبات در ساامانه ساتاد
دولت) ،ونظيم صحيح آگهي و ساير زساناد مناقصاه (محتوياات دزخال
پاكات مناقصه) )8( ،و،يين مبلا بارآورد خادمات و خرياد زز طرياق
مناقصات و پارزمترهاي موثر در زرزيابي هاي فناي و بازرگااني و ماالي

 مخاطبان دوره
كليه مؤسسات ،سازمان ها ،نهادها و شاركت هااي درگيار در برگاززري
مناقصات
كليه شاركت هااي ووليادي ،صان،تي ،بازرگااني ،خادماوي ،عمرزناي،
پيمانكاري و مشاوره كه در مناقصات شركت ميكنند

مناقصهگرزن (م،يارهاي زرزيابي صالحيتها) )2( ،زنوزع پاكات مناقصاه،
وضمين شركت در مناقصه و دستورزل،ملها )91( ،قيمت كارشناساي ياا
قيمت پايه  ،نحوه زرزيابي كيفي  ،فني  ،بازرگاني و مالي شركت كنندگان
و پيشنهاد دهندگان قيمت با ووجه باه فورمولهااي مربوطاه (فورماول
قيمت ورزز شده) )99( ،گشايش پاكات ،و،يين برناده مناقصاه و زن،قااد
قرزردزد )99( ،نحوه دريافت و رسيدگي به شكايات وزصله )93( ،نرسيدن

 اهداف دوره
آشنايي شركت كنندگان با زصول ،فناون ،قاوزنين و مقاررزت ،نكاات و
زبززرهاي برگززري و شركت در مناقصات

مناقصهها )92( ،عدم زلززم به برگززري مناقصه )96( ،زنحصار (يگانه بودن
متقاضي شركت در مناقصه) و قوزنين مربوطه

 مدرس دوره :آقاي حميدرضا پورایوبي
دزرزي مدرک كارشناسي زرشد و مادر

به حد نصاب يا ردصالحيت مناقصهگرزن )94( ،مقررزت ورک وشاريفات

مجتما هااي دزنشاگاهي و

آموزشي دولتي و خصوصي وهرزن و بازنشسته دزنشگاه
دزرزي  92سال ف،اليت علمي و عملي و آموزشي و مسئوليت زجرزيي در
زمينه زجرزي مززيدهها ،مناقصهها و ونظيم و زن،قااد زناوزع قرزردزدهااي
صن،تي ،وجاري و بازرگاني و آموزش روند زجرزيي آنها

ب) پارزمترهاي موثر بر شركت موفق شركتها و پيمانكارزن در مناقصهها:
( )9نحوه محاسبه زوليه هزينه هاي محصول يا خدمات و و،ياين قيمات
مناسب جهت درج در زورزق مناقصات )9( ،مهندسي زرزش وواثير آن در
و،يين و يا برآورد قيمت محصول و ياا خادمات ماورد نظار مناقصاات،
()3واثير مجموعه ووزنمنديها ،زمكانات ،سربار و بنياه ماالي شاركتها و
پيمانكااارزن برزفااززيش زحتمااال برنااده شاادن آنهااا در مناقصااات،
()4زستاندزردها ي محصاوالت و خادمات و زرز اه قيمتهااي مت،ادد در

مشاور نمايندگي شركت نفتي  ITSدر زيرزن (قرزردزدها و مناقصات)

مناقصات )2( ،ووليدزت و خدمات قبلي شركتها و پيمانكارزن ووااثير آن

مشاور قرزردزدها و مناقصات شركتهاي فني و مهندسي دزخلي

در و،يين و يا برآورد قيمت محصول و ياا خادمات )6( ،بررساي زناوزع

مدير قرزردزدهاي بخش دولتي و خصوصي

ريسک وواثير آن در و،يين و يا برآورد قيمت محصول و يا خدمات

در صورت نياز مي توانيد با شماره  661 31 416ا  199تماس بگيرید.
براي ثبت نام ،صفحه دوم را مالحظه فرمایيد.

شرایط و روش ثبت نام در دوره یکروزه مدیریت ،اصول اجرایي ،قوانين مناقصهها ( 92دي )9326
هزينه ثبتنام

 911 ،111وومان (شامل شركت در دوره ،جزوه ،پذيرزيي ناهار و ميانوعده و گوزهي حضور در دوره)

روش پردزخت

قابل وزريز به شماره حساب  921-8111-99612612-9يا شماره كارت 2199929136922118
(شبا )IR121211192181199612612919در وجه آقاي مجيد زميدوزر ،مدير سايت رزهكار مديريت

وخفيف گروهي
شرزيط زنصرزف يا عدم
حضور در دوره
شرزيط ثبتنام قط،ي

روش ثبتنام قط،ي

روش زطالعرساني
محل دوره

 6 -4نفر 91 :درصد ؛  91-1نفر 92 :درصد ؛ بيش زز  91نفر 91 :درصد
 -9پس زز وزريز وجه ،در صورت زعالم زنصرزف زز شركت دوره وا  3روز پيش زز واريخ دوره ،مبل وزريز شده با كسر  91درصد بازگردزنده
ميشود .در رير زين صورت ،ثبتنام قط،ي ولقي ميشود و هيچ مبلغي بازگردزنده نخوزهد شد.
 -9در صورت عدم حضور در دوره ،هيچ مبلغي بازگردزنده نخوزهد شد و همچنين گوزهي حضور در دوره زرز ه نميشود.
 -9ثبتنام قط،ي منوط به پردزخت هزينه ثبتنام (حدزقل  94ساعت پيش زز برگززري دوره) زست.
 -9با ووجه به محدود بودن ظرفيت دوره ،زولويت با زفرزدي زست كه زودور وجه ثبتنام رز پردزخت كرده باشند.
 -3زرسال فرم ثبتنام به ونهايي و بدون پردزخت ،هيچ زولويت و حقي برزي رزرو يا شركت در دوره در بر نخوزهد دزشت.
برزي ثبت نام قط،ي ،لطفاً چهار گام زير رز به ورويب زنجام دهيد:
 -9وزريز يا زنتقال هزينه ثبتنام به حساب زعالم شده (قبل زز پردزخت ،با وما با رزهكار مديريت ،زز وجود ظرفيت دوره مطمائن شاويد)
199 - 66131416
 - 9چا زين صفحه ،مطال،ه همه شرزيط آمده در زين برگ و وكميل فرم ثبتنام و زمضاي آن
 -3چسباندن فيش وزريزي يا زنتقال روي همين برگ ،پايين فرم ثبتنام
 -4زرسال زين برگ به زيميل  rahkar90@gmail.comيا ولگرزم  12926411619يا فكس به شماره  66164322ا ( 199پس زز زرسال باه
رزهكار مديريت ،لطفاً وما بگيريد و زز دريافت آن مطمئن شويد) 199 - 66131416
روز قبل زز برگززري دوره ،حدود ساعت  99صبح ،يک فايل شامل رزهنمايي و كروكي محل برگززري ،به زيميل شركتكنندگان زرسال
ميشود و زرسال آن زز طريق پيامک نيز زطالع دزده خوزهد شد.
فرم ثبت نام دوره یکروزه مدیریت ،اصول اجرایي ،قوانين مناقصهها ( 92دي )9326

نام و نام خانوادگی

کد ملی

تلفن

فکس

تلفن همراه
ایمیل شرکتکننده
ایمیل تخفیفگیرنده
نام سازمان
نوع فعالیت سازمان

بانک پاسارگاد

 اداری  تولیدی ـ صنعتی  خدماتی  آموزشی ـ پژوهشی (سایر).................................................. :

سمت در سازمان

رشته و مقطع تحصیلی

زينجانب آقاي /خانم  .................................................................................به عنوزن
مهر و زمضاء
شركتكننده /مسئول ثبتنام دوره ،همه شرزيط باال رز مطال،ه كرده و ميپذيرم.
محل چسباندن فیش بانکی یا رسید انتقال

