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فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
گسترش فرٌّگ هطبلعِ ٍ افسایص سطح آگبّی ٍ داًص هسئَلیي دفبتر ٍ اعضبی فعبل سبزهبى
ضٌبسبیی ثْتر افراد فعبل ٍ ضبخص در زهیٌِ ّبی هرتجط ٍ حرکت ثِ سَی هطبلعِ ٍ پژٍّص هستور داًطجَیبى
ارزیبثی سطح داًص ٍ آگبّی هسئَلیي دفبتر سبزهبى ،ایجبد فضبیی ثرای طرح هسبیل ٍ تجبدل آرا ثِ ًحَی ّذفوٌذ
خالصه طرح :
ثب تَجِ ثِ ًمص هْن هطبلعِ ٍ تحمیك در گسترش فعبلیت ّبی آگبّبًِ ٍ ّذفوٌذ فرٌّگیّ ،ریک از هسئَلیي دفبتر هَظف ثِ ضرکت در
فعبلیتْبی هطبلعبتی سبزهبى هی ثبضٌذ ،ثذیي ترتیت کِ کلیِ هسئَلیي دفبتر هَظف اًذ تب حذالل یک ثبر در دٍرُ ارزیبثی (سِ هبِّ) ارائِ
همبلِ داضتِ ثبضٌذ ٍ همبالت ارائِ ضذُ در ّر دٍرُ را ًیس داٍری ًوبیٌذ .داٍطلجبى ارائِ همبلِ ّر هبُ هَظف اًذ در دٍ ّفتِ آغبزیي ّر هابُ،
همبلِ ٍ یب تحمیمی (تبلیفی ،التجبسی ٍ یب ترجوِ) را در یکی از حَزُ ّبی هرتجط ثب فعبلیت ّبی سبزهبى داًطجَیبى ثِ ستبد هرکسی ارائاِ
دٌّذ .کلیِ هسئَلیي دفبتر ًیس در دٍ ّفتِ ثبلیوبًذُ تب پبیبى آى هبُ ،همبالت ارائِ ضذُ را هطبلعِ کردُ ٍ طجك فرم ارزیبثی همبالت ،ثِ آًْب
اهتیبز خَاٌّذ داد .ثذیي ترتیت ثب اهتیبزدّی ثِ کلیِ همبالت ،در پبیبى ّر هبُ یک همبلِ ثِ عٌَاى همبلِ ثرتر اًتخبة خَاّذ ضذ.
ثب تَجِ ثِ ضبخص ّبی علوی فرٌّگی هَرد ًظر سبزهبى در ارائِ همبالت ٍ ّوچٌیي سطح اًتطبر آى در ثایي هسائَلیي دفابتر ٍ فعابلیي
فرٌّگی ،اًتخبة هَضَع ٍ یب ًَع ًگبُ ثِ کلیِ هسبئل اعن از سیبسی ،اعتمبدی ٍ ، ...ثِ اختیبر هسئَل دفتر خَاّذ ثَد ٍ خط لرهس چٌذاًی
از ًظر سبزهبى ٍجَد ًذارد ،لکي در ّر صَرت هسئَلیت هطبلت هطرح ضذُ در ّر همبلِ ثِ عْذُ ًَیسٌذُ آى خَاّذ ثَد.
ّرچٌذ کِ ارائِ همبلِ هسئَلیي دفبتر در ّر هبُ ثِ صَرت داٍطلجبًِ است ،لکي کلیِ هسئَلیي دفبتر هَظفٌذ همبالت ارائِ ضذُ ّار هابُ را
داٍری ًوبیٌذ .الزم ثِ رکر است هعیبر سٌجص کیفیت ٍ عذالت داٍری تین داٍری ،عالٍُ ثر رعبیت ًکبت رکار ضاذُ در پیَسات فارم داٍری،
اخالق ٍ ٍجذاى فردی آًْب خَاّذ ثَد .در پبیبى دٍرُ ارزیبثی (سِ هبُ) ،همبلاِ ثرگسیاذُ ّار هابُ (هجوَعاب  3همبلاِ) هجاذد تَساط کلیاِ
هسئَلیي دفبتر خَاًذُ ضذُ ٍ طجك فرم ارزیبثی همبالت اهتیبزدّی خَاّذ ضذ ،تب در ًْبیت ،همبلاِ ثرتار آى دٍرُ ارزیابثی هطاخص ضاَد.
ًَیسٌذُ همبلِ ثرتر ّر هبُ ،عالٍُ ثر کست اهتیبز ضبخص هطبلعِ در آى هبُ ،هجلغ  000.000ریبل ًیس ّذیِ ًماذی دریبفات خَاّاذ کارد.
همبلِ ثرتر دٍرُ ارزیبثی ًیس ،هطوَل دریبفت ّذیِ ًمذی ثِ هجلغ  1.000.000ریبل ًیس خَاّذ ضذ.
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