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گزارش خبری

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1397/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضاء 

هیئــت مدیــره از 4 نفر به 3 نفر کاهــش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. آدرس 

شرکت به نشانی: استان تهران- شهرستان تهران- بخش 

مرکزی- شــهر تهران- محله قنات کوثر- خیابان شهید 

سید عباس حسینی )شکوفه(- کوچه شهید غالمحسین 

قربانــی )110(- پالک 35- طبقه دوم- به کدپســتی 

1689844663 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت تجارتی
 ستاره باروک ایرانیان 

 سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۷۶۰ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۲۳۴۶  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1396/12/25 و مجوز شــماره 927/15/66779 مورخ 

1397/3/20 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جانمحمد سروشفرش م 1129438155 

داود حاج اسفندیاری ش.م 3979641066 مراد اسفندیاری ش م 

3978765901 رمضانعلی حیدری ش م 642903990 و محمد 

حاجی اســفندیاری ش م 0063367645 به سمت اعضا اصلی 

هیئــت مدیره و عباس حاج اســفندیاری ش م 3979641147 

و رحمت اهلل اســفندیاری ش م 3978768501 به ســمت اعضا 

علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه سال انتخاب گردیدند. 

احمد مراد افشاری 3979625370 به سمت بازرس اصلی و علی 

حاج اسفندیاری 3979640663 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال 95 

به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی 
مصرف کنندگان تهرانسر به شماره ثبت ۶۶۱۹۷  

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۱۶۴۵

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

مشاوره تحصیلی مدرسه، عبارتی است که این 
ســال ها دانش آموزان را یاد اتاقی کوچک، جایی 
در انتهای یکی از راهروهای مدرســه می اندازد. 
دانش آموزان را یاد ایــن می اندازد که برای ترک 
کاس می توانند ســاعتی را پیش مشاور مدرسه 
بروند و بعد هم آن را مورد سوژه زنگ تفریح شان 
قرار دهند. مشاوره تحصیلی مدرسه که غالبا کسی 
نیست جز یک معلم در سیستم آموزش و پرورش، 
که در اتاقی از اتاق های مدرسه نشسته و به ارائه 
مشاوره های بعضا سطحی می پردازد، این در حالی 
است که اگر همین مشاوران کارشان را به درستی 
انجام دهند نباید دانش آموزان به خودی خود جذب 

آموزشگاه های آزاد شوند. 
در سال های اخیر، واحدی که در حقیقت موثرترین و 
سرنوشت ساز ترین بخش در مدرسه برای دانش آموزان 
اســت به کم اهمیت ترین بخش تبدیل شــده و مدیران 
مدارس برای آن که صرفا نام مشاور تحصیلی را زنده نگه 
دارند یک اتاق و یک معلم همانند دیگر معلمان بی آن که 
تجربه الزم در این زمینه را داشته باشد در اختیار دانش 

آموزان قرار می دهند.
در گــزارش پیش رو به بررســی و آسیب شناســی 

مشاوره های تحصیلی در مدارس خواهیم پرداخت.
هدایت تحصیلی

 یا بسنده کردن به یک تعریف؟
مسئله هدایت تحصیلی دانش آموزان از سال های قبل 
مورد بحث بوده و دارای ایرادها و مشکالتی بوده است. اما 
در سال های اخیر با توجه به رشد جمعیت و برخی تغییرات 
فرهنگی به وجود آمده در جامعه، این مسئله رشد یافته 
و شــکل بغرنج  تری به خود گرفته اســت تا جایی که در 
سال تحصیلی 95-96 با اعترضات گسترده دانش آموزان 

و والدین همراه بوده است. 
بر اســاس تعریفی که شــیوه نامــه اجرایی هدایت 
تحصیلی دانش آموزان دوره متوســطه ارائه نموده است، 
هدایت تحصیلی فرایند ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به 
دانش آموزان برای آشنایی با استعدادها، عالیق، توانایی ها 
و ویژگی های شــخصیتی آنهاســت تا از طریق مشاوره 
فردی، گروهی، ارزیابی هــا، مصاحبه با والدین وتکمیل 
چک لیست های مربوط از یک طرف وشناخت با شاخه ها 
و رشته های تحصیلی، حرف و مشاغل مورد نیاز جامعه از 
طریق ارائه بروشورها، بولتن ها، اطالعات آماری از مشاغل 
و نیازهای جامعه در برنامه درســی رسمی و غیر رسمی 
برای انتخاب آگاهانه شــاخه و رشــته تحصیلی مناسب 
می باشــد تا نهایتا منجر به انتخاب مناســب ترین مسیر 

زندگی تحصیلی- شغلی دانش آموزان گردد. 
اگرچــه این تعریف در جای خــود تعریف عملیاتی 
و بســیار دقیقی اســت، اما بــه نظر می رســد آن چه 
سیاست گذاران آموزش و پرورش را خصوصا در سال های 
اخیر دچار مشکل کرده، بسنده کردن به تعاریفی از این 
دست و محدود کردن بحث هدایت تحصیلی به موضوعی 
چنین حداقلی است. هدایت تحصیلی صرفا مجموعه ای از 
خدمات روانشناختی- اطالعاتی نیست، بلکه مجموعه ای 
از اقدامات نظام مند اســت که در جریان تعامل اجزایش 

مشکالت نظام آموزشی و 
دردسر والدین

ایرج نظافتی
امــروز ضعف در نظام آموزش و پرورش به یکی از مهم ترین 
دغدغه های والدین و دانش آموزان مبدل شــده و همین مسئله 
ســبب گردیده تا مشــاوره های غلط آموزشی و یا شیوه تدریس 
برخی معلمان پاسخگوی نیاز دانش آموزان نباشد و آنان را به مراکز 
آموزشی آزاد و خارج از مدرسه بکشاند و همین امر سبب گردیده 

تا هزینه های سنگینی روی دست والدین بگذارد.
با این حال مشاوران تحصیلی نیز در مدارس وظیفه سنگین 
و خطیــری بر عهده دارند و باید در نقش بازوی توانمند فرزندان 

و والدین آنان ایفای نقش کنند.
اما حقیقتی که امروز با آن روبه رو هســتیم این است که به 
راستی اگر مشــاوران تحصیلی مدارس وظایفشان را به درستی 
انجام دهند چرا باید برخی دانش آموزان رشته ای را انتخاب کنند 

که هیچ عالقه ای به آن ندارند؟
دو ســال پیش بود که مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت 
آموزش و پرورش از ارائه مشــاوره تحصیلی رایگان در 32 مرکز 
مشاوره و 700 هسته مشاوره منطقه خبر داد اما امروزه می بینیم 
که مشاوران تحصیلی در برخی مدارس یا اصال وجود ندارند و یا 
اینکــه مثال مدیر یا ناظم یا یکی از معلمان در کنار انجام وظیفه 
خود، نقش مشاور تحصیلی را هم انجام می دهند و همین مسئله 
به خودی خود سطح مشاوره را کاهش می دهد و نتیجه آن این 
می شود که استعدادهای دانش آموزان ناشناخته باقی می ماند و 
بعضا دانش آموز را مجبور به ادامه تحصیل در رشــته ای می کند 

که هیچ گونه عالقه ای در آن رشته ندارد.
اما این همه ماجرا نیست، اگر از زاویه دیگری به امر آموزش و 
پرورش بپردازیم خواهیم دید که در برخی مدارس دولتی سطح 
تحصیل به حدی پایین اســت کــه دانش آموزان مجبورند برای 
درک و فهم موضوع درس مربوطه به کالس های آموزشــگاه های 
آزاد بروند و یا معلم خصوصی بگیرند و همه اینها نشان می دهد 
سطح کیفی تدریس در مدارس خصوصا مدارس دولتی به شدت 
کاهش یافته است و از طرفی بازار آموزشگاه های خصوصی بسیار 
پررونق گردیده است و در این میان خانواده هایی که از بضاعت مالی 
کمتری برخوردارند نمی توانند فرزندشان را به کالس های خصوصی 
بفرستند و شرمنده فرزند خود شده و در نتیجه سطح یادگیری و 
آموزش فرزند دلبندشان پایین تر از بقیه همکالسی ها خواهد بود.  
در این میان ضرورت دارد تا آموزش و پرورش در یک بازنگری 
کلی در امر مشــاوره و ســطح کیفی تدریس، این دو مورد را در 
آسیب شناسی جدی قرار دهد تا هم آینده تحصیلی دانش آموزان 
بهتر شــود و هــم از بار مالی و هزینه هــای اضافی نظیر هزینه 
کالس های خصوصی بر والدین بکاهد، این امر خصوصا در استان ها 
و مناطــق محروم و کمتر برخوردار از امکانات تحصیلی می تواند 
به موفقیت دانش آموزان بیفزاید و آنان را بی نیاز از آموزشگاه های 

خصوصی نماید.
اما واقعیت این است که امروز بازار آموزشگاه های خصوصی به 
حدی داغ است که متاسفانه به چشم و هم چشمی بین خانواده ها 
تبدیل شــده و حتی برخی از همین آموزشگاه های خصوصی با 
تبلیغات پر سروصدا برای خود یک برند علمی و آموزشی تعریف 
کرده اند و هزینه های گزافی را بر خانواده ها تحمیل می کنند که باید 
گفت هر چقدر این آموزشگاه ها پررونق شوند نشان از ضعف شدید 
نظام آموزشی و پایین آمدن سطح کیفی تدریس در مدارس است.

اهمیت مشاوره تحصیلی و بی توجهی 
به کمیت و کیفیت آن در نظام آموزشی

 انتخاب راه زندگی با هوشمندی و آینده نگری

گروه گزارش

هـدایت تـحصیلی
بخش نخست

* یک دانش آموز سال دوازدهم رشته ریاضی: هدایت تحصیلی که مدرسه برای من انجام 
داد از روی معدل بود. چون معدل ممتازی داشتم گفتند که ظرفیت رشته تجربی خالی 

نیست و باید رشته ریاضی را انتخاب کنم اما رشته ای که خودم دوست دارم علوم انسانی 
است. با این که سه سال است دانش آموز

 ریاضی هستم اما هنوز نمی دانم که قرار است
 چه شغلی انتخاب کنم یا اصال
 باید در این رشته بمانم یا نه؟!

معنا می یابد. 
هدف خدمات راهنمایی تحصیلی- شغلی تنها آشنا 
ســاختن نوجوانان با دنیای روبه رشــد تحصیل و کار و 
کمک به آن ها در کشــف اســتعدادهای خود و انتخاب 
رشته تحصیلی یا شغل نیست، بلکه هدف اصلی، پرورش 
جوانانی اســت که مجهز به مهارت های تصمیم گیری و 
مشکل گشایی در همه زمینه های زندگی است تا بتوانند 

به ارزیابی انتقادی عقاید و افکار و راه حل ها بپردازند. 
از این جهت راهنمایی از هر نوعی که باشد؛ تحصیلی 
– شغلی یا سازشی، پویشی است آموزشی که به صورت 
فــردی یــا گروهی به فــرد کمک می کند تــا از طریق 
شناخت خویشتن )استعدادها، رغبت ها، نیازها، ارزش ها 
و ...( و شــناخت محیط )امکانات، محدودیت ها( و کسب 
مهارت های مشکل گشــایی  در  اخذ تصمیمات عاقالنه، 
برخورد صـحیح  بـا  مسایل  زندگی و حرکت به  سوی  کمال 
وجـودی خـویش، بـه  خود  رهبری برسد و از همه مهمتر 
اینکه بحث هدایت تحصیلی بیشتر موضوعی درازمدت و 
اجتماعی فرهنگی بوده و در واقع مســئله ای فرا نهادی 
اســت. اگرچه آموزش و پرورش خود یکی از تاثیرگذاران 
بر فرهنگ و افکار عمومی جامعه است اما این مشکل نیز، 
همانند بسیاری از مشکالت و مسائل آموزش و پرورش، 

مسئله ای اســت که از بیرون به سیستم آموزشی کشور 
تحمیل شده و همان گونه که به وجود آمدن این مشکل 
تنها از سوی آموزش و پرورش نبوده، حل آن نیز تنها به 

دست این نهاد صورت نخواهد پذیرفت.
از زبان قربانیان تحمیل رشته

پــای صحبت دانش آموزان می نشــینیم و برایمان از 
مشاور تحصیلی که ســهمی نه در انتخاب درست شان، 
بلکه در انتخاب اشــتباه یک مسیر سرنوشت ساز داشته 

است، می گویند.
رضا زاده حاال دانشجوی ترم دو مهندسی رایانه است 
و در گفت و گو با گزارشگر کیهان می گوید: »حدود چند 
ســال که یک سال آن همزمان با انتخاب رشته من بود؛ 
تبی مشــاوران را گرفته بود که با تمام توان بچه ها را به 
سمت رشته های علوم انسانی سوق می دادند، چون برخی 
بچه ها متقاضی رشته های ریاضی و تجربی بودند و برای 
همین مشاور مدرسه با دالیلی که فقط خودشان را قانع 
می کرد، ســعی کردند و اتفاقا توانستند پیروز شوند و ما 

را سر کالس های انسانی بنشانند.«
وی می افزاید: »اصرار نا بجای مشاور مدرسه به انتخاب 
یک رشــته غیرمرتبط با من و چند تا از دوستانم باعث 
شد تا ما چهار سال رشته انسانی را بخوانیم؛ یک ترم هم 

به دانشــگاه برویم، اما رشته حقوق را ترک کنیم؛ چون 
به آن عالقه ای نداشــتیم و آن چیزی که مشاور مدرسه 
به ما گفته بود، نبود و بعد مجدد کنکور ریاضی بدهیم و 

رشته ای دیگر بخوانیم.« 
پس از این ســال ها، در یکی دو ســال اخیر هم شیوه  
تحمیل رشته به دانش آموزان همچنان ادامه پیدا کرده است. 
یــک دانش آموز ســال دوازدهم رشــته ریاضی در 
گفت و گو با گزارشگر کیهان می گوید: »هدایت تحصیلی که 
مدرسه برای من انجام داد از روی معدل بود. چون معدل 
ممتازی داشــتم گفتند که ظرفیت رشته تجربی خالی 
نیست و باید رشته ریاضی را انتخاب کنم اما رشته ای که 
خودم دوست دارم علوم انسانی است. با این که سه سال 
است دانش آموز ریاضی هستم اما هنوز نمی دانم که قرار 
است چه شــغلی انتخاب کنم یا اصال باید در این رشته 

بمانم یا نه؟!«
همانند این دانش آموزان بســیار هستند که به دلیل 
فرآیند نادرســت هدایت تحصیلی نظام جدید و قدیم در 
مدارس و نبود مشــاوره تحصیلی مفید و موثر ناگزیر به 
خواندن رشته هایی شــده اند که بی ارتباط با توانایی ها و 
عالیقشــان بوده اســت. این گونه هم سرمایه ملی و هم 
عمر نوجوانانی که می توانستند در مسیری دیگر آینده ساز 

کشورمان باشند تباه می شوند.
این در حالی اســت که در مواد 96 تا 100 آیین نامۀ 
آموزشی دورة متوسطۀ دوم آمده است : هدایت تحصیلی 
براساس چهار عامل انجام مـی شود که عبارتند از: استعداد، 
عالقه، نیاز  و امکانات  کشــور. از  این چهار عامل دو عامل 
آن یعنی اسـتعداد و عالقه به دانش آموز مربوط است که 
حاصل عملکرد  تحصیلــی دانش آموز، نتایج آزمون های 
استعداد و رغبت، توصیه مشاوران مدرسه و ارزیابی  آن ها ، و 
ارزیابی  معلمان درباره دانش آموزان نسبت به رشته ها است.

نیازمند نظام جامع
 هدایت تحصیلی هستیم

رحیــم محمــودی مشــاور تربیتــی و تحصیلــی 
آموزش وپرورش یکی از شهرســتان هــا در گفت وگو با 
گزارشــگر کیهان می گوید: »بحث هدایت تحصیلی در 
همه جوامع و کشــورها انجام می شــود. در برخی جاها 
زیرساخت های الزم فراهم تر است و کارهای بهتری انجام 
می شــود و امیدواریم به نقطــه ایده آل هدایت تحصیلی 

دانش آموزان برسیم.«
وی ادامه می دهد: »برای اصالح هدایت تحصیلی در 
مدارس، نیازمند نظام جامع هدایت تحصیلی هستیم که 
باید در مدارس ابتدایی مســتقر شــود و از همان مقطع 
ابتدایی خودشناسی و آگاهی بخشی به دانش آموز صورت 
بگیــرد تا از مشــاغل اطالع کافی پیدا کنــد تا در دوره 

متوســطه اول با دید باز و آگاهی کافی رشــته موردنظر 
خود را انتخاب کند.«

این فرهنگی با بیان ایــن  که انجام این مهم موجب 
انتخــاب بهتر و مؤثرتر می شــود، بنابراین باید یک نظام 
جامع برای هدایت تحصیلی و استقرار آن از همان مقطع 
ابتدایی داشــته باشــیم، می گوید: »این اقدام جزء سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش است و امیدواریم به اهداف 

موردنظر دست پیدا کنیم.« 
او با تأکید بر اینکه هدایت تحصیلی باید متناسب با 
نیازهای شغلی و حرفه ای واقعی و مستند کشور، منطقه ای 
و استان تدوین و انجام شود،بیان می کند: » وقتی می گوییم 
چه تعداد دانش آموز در رشته های موردنیاز است باید سند 
واقعی آن معلوم باشد. باید فرهنگ درست کاری و شغل 
در جامعه شــکل واقعی بگیرد و به جامعه گفته شود که 
هر شغلی در اهداف خود ارزشمند است و جایگاه خود را 
دارد و نه  فقط فکر کنیم شغل کارمندی جایگاه اجتماعی 

و اقتصادی دارد.«
وی ادامه می دهد: »ایجاد فرهنگ کار و تالش در هر 
شــغلی در جامعه از سوق پیدا کردن به سمت شغل های 
کاذب و بیهــوده جلوگیری می کند و عدالت در جایگاه و 
حقوق و مزایای شغل ها می تواند توازن شغلی ایجاد کند.«

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج
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ت

 ۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان 021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 
تصمیمات   1397/04/26
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و حســاب ســود و زیان 
ســال مالــی منتهــی به 
آقای  شد.  تصویب   1396
محمد کبیری به شــماره 
به  ملــی0058475885 
ســمت بــازرس اصلی و 
ذوالقدری  رحمت اله  آقای 
قره بــالغ به شــماره ملی 
1533799008 به سمت 
برای  علی البــدل  بازرس 
مــدت یک ســال مالــی 
اعضای  گردیدند.  انتخاب 
هیئت مدیــره برای مدت 
دو ســال بــه قــرار ذیل 
انتخاب شدند آقای توکل 
ملی  شــماره  بــه  نظری 
5889592300 - خانــم 
الهام جوانی به شماره ملی 
شرکت   -0060622601
صنایع همراه رسا به شناسه 
 10100949715 ملــی 
آقــای  نمایندگــی  بــه 
میرشفیعی  عباس  ســید 
لنگــری به شــماره ملی 
5769682132 روزنامــه 
کثیراالنتشار کیهان جهت 
شــرکت  آگهی  های  درج 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات 

شرکت پرسیت 

همکاران سهامی 

خاص به شماره 

ثبت ۳۰۴۰۷۱ 

و شناسه ملی 

 ۱۰۷۶۰۲۴۱۱۴۲

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

موسســه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی درنظر دارد در اجرای ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، مدیریت پیمان 
پروژه با مشخصات ذیل را ازطریق برگزاری مناقصه محدود به پیمانکار واجدصالحیت واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: مدیریت پیمان طرح تکمیل و توسعه سالن اجتماعات و فضاهای جانبی آن به مساحت 1264 مترمربع.
2- مشاور پروژه: شرکت مهندسین مشاور سی تک

3- برآورد اولیه هزینه اجرای کار: در حدود 50 میلیارد ریال
4- مدت اجرای کار: 7 ماه

5- شــرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه رتبه بندی در رشته ســاختمان )حداقل پایه 2( با ظرفیت کار آزاد و ترجیحًا رزومه 
ساخت و یا مدیریت پیمان سالن  آمفی تئاتر

6- آدرس محــل دریافت و تحویل اســناد مناقصه و بازدید از پروژه: تهران، باالتر از میدان نیــاوران، جمال آباد، خیابان مختار 
عسگری، پالک 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - شماره تماس: 2-22801900 و 22828951 

پیمانکاران واجدشــرایط می توانند حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ انتشــار آگهی، ضمن ارائه معرفی نامه نماینده و هزینه خرید اسناد ارزیابی کیفی 
به نشانی فوق الذکر مراجعه نموده و اسناد را پس از تکمیل همراه با مدارک موردنیاز ظرف مدت 10 روز از آخرین روز توزیع تسلیم نمایند.

الزم به ذکر است دریافت اسناد و تحویل مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت دعوت به مناقصه ایجاد نخواهد نمود. همچنین هزینه 
م الف ۳۲۳۲درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ت دوم
نوب

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران


