
                                                                         
 

                  (RFPسىذ اوتظار طرحُای تذيیه تاریخ ضفاَی يرزش ایران)

 :تاریخ         

 :ضمارٌ                                                                                                                                                 
    

  عىًان طرح بٍ فارسی

  عىًان طرح بٍ اوگلیسی

 

 تایذ اًجام، تشسسی یا تؼییي شَد(ای اص آًچِ کِ )تَضیح سٍشي، طشیح ٍ خالطِ تعریف پريشٌ .1

 
 : ػٌَاى طشحتذٍیي تاسیخ شفاّی ٍسصش ایشاى

 

شًَذ، ّوشاُ تا تؼشیف هختظش ّایی کِ تِ ًَػی تِ پشٍطُ هشتَط هیّا ٍ ٍاطُ)اشاسُ تِ کلیذٍاطُ اصلی ي محًریي اصطالحات  َاياشٌ .2

 اص ّش کذام(

 هتٌاسة تا هَضَع هَسدًظش رکش شَد

 

 ّای هشاتِ داخلی ٍ خاسجی()اشاسُ هختظش تِ سَاتق پشٍطُ سًابق پريشٌ .3

 
اًتظاس هی سٍد هجشی هحتشم دس طشح خَد تِ ادتیات تحقیق ٍ هَاسد هشاتِ خاسجی ٍ داخلی )دس طَست ٍجَد( دس ایي حَصُ اشاسُ ًوایذ ٍ ضوي 

 اشاسُ تِ کوثَدّا ٍ کاستی ّای هَجَد ًقاط قَت طشح پیشٌْادی خَد سا هشخض ًوایذ.
 

 

 اَذاف کلی ي جسئی پريشٌ .4

 .ًَشتِ شَد)پیَست( تذٍیي تاسیخ شفاّی ٍسصش ایشاى  طشح ػٌَاى طشح  ٍ تش اساس ًظش ٍ دس چاسچَب  هتٌاسة تا هَضَع هَسد

 

 

 اطالػات(آٍسی )اشاسُ تِ گستشدگی پشٍطُ دس اتؼاد ساصهاًی، هکاًی، صهاًی ٍ داهٌة هٌاتغ جوغ قلمريی سازماوی، مکاوی ي زماوی .5

 
قاتلیت اًتشاس هستقل ٍ  کاستشدی  قلوشٍ صهاًی ٍ هکاًی ٍ ساصهاًی سا سٍشي ًوَدُ ٍ  اًتظاس هی سٍد کِ ایي پشٍطُ تحقیقاتی تِ گًَِ ای طشاحی گشدد کِ

ٍ...  سا داشتِ ٍ اٍلَیت پزیشش تا طشح ّایی خَاّذ تَد کِ  ػکس، ساش هظاحثِ ّا، هستٌذ سیٌوایی ٍ تلَیضیًَی ًوَدى اطالػات دس اشکال کتاب ،
 تاشذ داسای ًَآٍسی ٍ خالقیت

 
 

 



                                                                         
              

 

 

 َا ي تجارب مًرد ویاز برای اجرای پريشٌتخصص .6

 
 ّوکاسی ًْادّا ٍ دستگاّْای دیگش ًیاص داسد رکش خَاّذ ًوَدچٌاًچِ هحقق تِ کوک اشخاص ٍ 

 

 ّا ٍ . . . تشای اًجام پشٍطُ()اشاسُ تِ اتضاسّا، اهکاًات، حوایت ابسارَای پريشٌ .7

 
 دس ایي قسوت هحقق تِ تواهی اتضاسّا ٍ سٍش ّای هَسد ًیاص، تِ سٍشٌی اشاسُ خَاّذ کشد. 

 

 ای ًتایج پشٍطُ(ًاهِدادّای هختلف ػولی، اجشایی، هستٌذساصی ٍ آییي)اشاسُ تِ تشٍى وُاییَا ي مستىذات َا، کاربستخريجی .8

 
ًظیش هتي طشح تذٍیي دس قالة کتاب، ػکس، ساش هظاحثِ ّا ، هستٌذ سیٌوایی یا تلَیضیًَی ٍ هحظَالت چٌذ سساًِ ای هشتثط تا  خشٍجی 

 ػشضِ شَد. …شثکِ ّا هجاصی

 اوجام پريشٌپیص بیىی زمان ي َسیىة  .9

 هاُ 24تا      هاُ   18ها12ُ
 ّضیٌِ ّای طشح دس ػٌاٍیي صیش تایذ رکش شَد: .دس ایي قسوت هحقق هذت اجشا ٍ تقسین تٌذی آى ٍ ّضیٌِ ّای طشح سا اػالم خَاّذ کشد

 اجشایی ًظیش هسافشت ٍ ...........ّضیٌِ هٌاتغ اًساًی ٍ افشاد، ّضیٌِ هَاسد هظشفی، خشیذ اشیاء ٍ لَاصم غیش هظشفی ، ّضیٌِ اهَس 

 
 
 

 

 


