


 فراخوان
 

 آسیب شناسی وضعیت عبور و مرور در بافت تاریخی شهر یزد
 راهکارهاي منتخب ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی و

-بیسآ مطالعاتی را در زمینه هرداري یزد درنظر داردـشبا توجه به اهمیت عبور و مرور و وضعیت ترافیکی بافت تاریخی، 
ورت ص منتخب يراهکارها یفرهنگ یاجتماع راتیتاث یابیارز و زدیشهر  یخیعبور و مرور در بافت تار تیوضع یشناس
ارند توانایی د زمینه پروژه هاي مطالعاتی با موضوع حمل و نقل و ترافیک در که کلیه شرکت ها و موسساتیاز  ، لذاگیرد

 تا تاریخحداکثر با رعایت شرایط زیر   راعضاء و همکاران اجراي این طرح رزومه کاري ا آوردمی بعمل دعوت 
 به دبیرخانه محرمانه شهرداري یزد ارائه نمایند. 20/05/1398

 :رزومهنکات و شرایط ارائه 
 به همراه شماره تماس در پاکت مهر و موم شده  ارسال گردد. یا موسسه رزومه کامل شرکت -
 منطقه بافت تاریخی شهر یزد می باشد. محدوده و قلمرو طرح -
 نماید. جهت اجراي طرح استعالم برگزار می پس از بررسی رزومه ها و انتخاب مشاورین واجد شرایط از آنها  -
 در اعالم رزومه کاري مطابق با جدول زیر امتیاز داده می شود:  -

 امتیاز عنوان

 20 تا سقفبه همراه تاییدیه  عبور و مرور و ترافیکطرح هاي مرتبط با حوزه 

 10 بافت تاریخیعبور و مرور در آسیب شناسی طرح هاي مرتبط با حوزه 

 30 معرفی تیم تخصصی و رزومه شرکت

 10 کاربست پروژه

 30 ارسال پروپوزال پیشنهادي
 

 

 زمان تعیین شده در ساعات اداري صورت می پذیرد. دربا رعایت تمام موارد یاد شده  مراحل ارسال رزومه -
 و شماره تماس ذکر گردد. یا موسسه شرکتبر روي پاکت ارسالی نام  -

 نحوه ثبت نام و ارائه طرح:
مشخص شده، با مراجعه به دبیرخانه محرمانه شهرداري و تحویل موارد زیر در این  در بازه زمانیتوانند  عالقمندان می  -

 فراخوان شرکت نمایند.
  مشخصات همکارانو  یا موسسه پاکت حاوي رزومه کامل شرکت -
 (براي شرکتهاي ارائه دهنده رزومه) پاکت حاوي کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت -
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