كارگروه تخصصي آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري استان اصفهان
اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 6931
رديف

نام سازمان

1

اداره کل دامپزشکي

2

اداره کل اوقاف وامور
خيريه استان اصفهان

اداره کل ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي
3

و گردشگري

عنوان پروژه

مدت

مبلغ( ميليون
ريال )

قالب طرح

بررسي عوامل سقط جنين در گله هاي گوسفند و بر استان اصفهان با رويکرد ارائه راه کار جهت
پيشگيري و کنترل سقط جنين

شش ماه

06

پايان نامه

بررسي بيماريهاي قارچي در نوزادان زنبور عسل پس از بروز گردو غبار در مراتع مورد بهره برداري

شش ماه

06

پايان نامه

بررسي عوامل مسبب زمين گيري درگاوداريهاي استان اصفهان

شش ماه

06

پايان نامه

تدوين سند راهبردي در حوزه فرهنگي متناسب با نيازهاي اجتماعي استان اصفهان

يک سال

066

طرح تحقيقاتي

شناسايي پهنههاي مستعد و راهبردهاي توسعه اگروتوريسم (گردشگري کشاورزي) در استان اصفهان و
تدوين تقويم زماني

شش ماه

066

طرح تحقيقاتي

امکانسنجي استقرار سيستم بازاريابي الکترونيک جهتافزايش سطح فروش در صنايعدستي و هنري
شهر اصفهان

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

امکان سنجي ايجاد فضاهاي معرفي تصويري بناهايتاريخي

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

سطح بندي شهرستانهاي استان اصفهان براساس شاخصهاي توسعه گردشگري

شش ماه

036

طرح تحقيقاتي

تعيين عوامل موثر برانگيزش منابع انساني وارائه راهکارهاي اجرايي ( مورد مطالعه :اداره ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري شهراصفهان )

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

تحليل اسلوبهاي آسترگيري نقاشيهاي روي کرباس از گذشته تا به امروز

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

ارزيابي بنمايههاي مشترک در افسانههاي مردم اصفهان

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

بررسي ظرفيتهاي توليد و اشتغال در حوزه ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري با رويکرد اقتصاد
مقاومتي

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

اداره کل ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگري

4

اداره کل پزشکي قانوني
استان اصفهان

تدوين مدل راهبردي توسعه گردشگري تاريخي در استان اصفهان

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

تحليل راهبردي توسعه صادرات صنايع دستي استان اصفهان

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

امکان سنجي مساکن روستايي جهت اقامت گردشگران در روستاهاي نمونه گردشگري استان اصفهان

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

واکاوي عوامل مؤثر بر بازسازي ديوارنگاره هاي ابنيه مذهبي از منظر مباني نظري مرمت و جامعه شناسي
مخاطبان در استان اصفهان

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

بررسي نقوش حيواني در تزئينات کاشيکاري بناهاي اصفهان

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

طراحي و ساخت صنايع دستي و زيورآالت با الهام از نمونه هاي تاريخي

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

رابطه هوش فرهنگي با عملکرد مديران آژانسهاي گردشگري (مورد مطالعه :آژانسهاي گردشگري شهر
اصفهان)

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

طراحي و پيادهسازي سيستم نرمافزار چندزبانه «اصفهان تور»
(راهنماي گردشگران اصفهان) براي تلفنهاي همراه هوشمند و تبلت

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

استخراج هويت مکاني شهر اصفهان با استفاده از رويکرد کارکردي سيستماتيک

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

تحليلي بر امکانسنجي تغيير کاربري مساکن تاريخي شهر اصفهان؛ با رويکرد توسعه گردشگري؛(مطالعه
موردي :منطقه  0شهرداري اصفهان)

شش ماه

06

طرح تحقيقاتي

بررسي حقوقي -فقهي -پزشکي سقط جنين معلول

06

طرح تحقيقاتي

بررسي پرونده هاي قصور زنان و زايمان مرتبط با زايمان طبيعي ارجاعي به کميسيون هاي پزشکي
قانوني اصفهان بعد از اجراي نظام سالمت از تاريخ  0333/60/00تا پايان تاريخ  0330/60/00و مقايسه
آن با مدت مشابه قبل از آن

06

شش ماه

بررسي ارتباط توالي کوتاه تکرار شونده ) (STRاتوموزوم و جنسي مردانه با ژنهاي مرتبط با خشونت در
نمونه هاي باقيمانده از صحنه جرم در موارد تجاوز به عنف
شناسايي پرونده هاي تصادف ساختگي بااستفاده ازدرخت تصميم (موردمطالعه :تصادفات ارجاعي به
پزشکي قانوني اصفهان درسه ماهه دوم سال )0330

شش ماه

طرح تحقيقاتي

06

طرح تحقيقاتي

06

طرح تحقيقاتي

5

سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان اصفهان

بررسي امکان بازيابي فلزات باارزش از باطله هاي صنعتي کشور

 06ماه

366

طرح تحقيقاتي

بررسي روشهاي تصفيه و بازچرخاني پساب توليدي در واحدهاي سنگبري با هدف ارائه يک الگوي
مناسب ،کارآمد و دردسترس در کاهش مصرف آب

 8ماه

006

طرح تحقيقاتي

عوامل موثر بر صادرات مزيتهاي استان اصفهان به روشهاي تجارت الکترونيک

 00ماه

006

طرح تحقيقاتي

066

طرح تحقيقاتي

آسيب شناسي عدم رعايت اصول و قوانين مناسب سازي

سه سال

006

طرح تحقيقاتي

بررسي اثر بخش راهکارهاي ارتقاي سالمت زنان در محيط کار

دو سال

006

طرح تحقيقاتي

بررسي علل معلوليت در کودکان زير 01سال تحت پوشش سازمان بهزيستي استان اصفهان

006

طرح تحقيقاتي

بررسي مشکالت سازمان بهزيستي در دولت الکترونيک

006

طرح تحقيقاتي

سنجش ميزان اثر بخشي برنامه ها و فعاليت هاي سازمان بهزيستي در خصوص ايجاد اشتغال

066

طرح تحقيقاتي

006

طرح تحقيقاتي

طراحي مدل و استقرار نظام مستندسازي تجارب مديران و کارکنان در سازمان بهزيستي (محور:
الگويابي)

016

طرح تحقيقاتي

طراحي وتدوين الگوهاي تعالي فرهنگ سازماني در سازمان بهزيستي(محور:الگويابي)

006

طرح تحقيقاتي

مقايسه عملکرد کودکان استفاده کننده از خدمات مهدهاي کودک تحت نظارت سازمان بهزيستي در
جنبه هاي مختلف رشد با کودکاني که از اين خدمات استفاده نمي کنند در پايه اول ابتدايي بررسي
نقش فناوري اطالعات در کاهش هزينه و زمان در سازمان بهزيستي کشور

006

طرح تحقيقاتي

0066

طرح تحقيقاتي

ارزيابي ضريب نفوذ برنامه هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در جامعه (شهر اصفهان)

6

سازمان بهزيستي

شناسايي راهکارهاي جانشين پروري با تاکيد بر مديريت استعداد در بهزيستي استان اصفهان

7

اداره کل زندانهاي
استان اصفهان

طراحي و ساخت کابين خودرو شهري اعزام و بدرقه زندانيان به مراجع قضائي

شش ماه

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

اداره کل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان

دبیرخانه کارگروه آموزش ،پژوهش
،فناوری و نوآوری استان اصفهان

باسمه تعالی
درخواست ،پیشنهاد طرح پژوهشی
)REQUEST FOR PROPOSAL(RFP

نام سازمان درخواست کننده:
اداره کل اوقاف وامور خیریه استان
اصفهان

 .1عنوان طرح :تدوین سند راهبردی در حوزه فرهنگی متناسب با نیازهای اجتماعی استان اصفهان
 .2بیان مساله :عصرحاضردوره تغییرودگرگونی است وسازمانهادرحال تجربه تغییرات شدید اقتصادی،فرهنگی وسیاسی
محیط خود میباشند .استمرار حرکت در مسیر اهداف درگروتعادل بین تغییرات وتحوالت باتوسعه منابع است.
با توجه به جایگاه مهم بقاع متبرکه و مساجد به عنوان ارکان اصلی موقوفات در سطح استان و اهداف بلند فرهنگی
اجتماعی پیش روی آنها  ،به نظر میرسد تدوین برنامهای راهبردی در زمینه توسعه همه جانبه آنها مسألهای مهم و تأثیرگذار
خواهد بود .وجود ویژگیها و مشابهتهای زیاد بقاع سبب میشود تا بتوان آنها را به عنوان مجموعهای همگن برای تهیه
اسنادی راهبردی فرض نموده و به صورت متمرکز برنامههای کالن آنها را تدوین نمود .بدین لحاظ در سالهای گذشته تدوین
اسناد راهبردی در حوزه موقوفات( )1931و بقاع متبرکه( )1931در اولویت طرح های پژوهشی قرار گرفته و تدوین شد .پس
ا ز تدوین این اسناد به عنوان اسناد باال دستی ،تدوین سند راهبردی در حوزه فرهنگی استان استان با محور قرار دادن موقوفات
(از جنبه تامین منابع غیر دولتی) و بقاع متبرکه (از جنبه تامین فضاهای مناسب فرهنگی و تبدیل بقاع متبرکه به قطب
فرهنگی) به عنوان اولویت پژوهشی سال  1931در نظر گرفته شده است.
استفاده از منابع ،امکانات و فرصتها مهمترین شرط حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت است .هرگاه و در هر زمینهای کهه
از امکانات و داشتههای خود بصورت کارا و مناسب استفاده کنیم امکان پیشرفت و حرکت در جهت نیل به اهداف و آرمهانهها
نیز ایجاد شده و در غیر این صورت شکست حتمی خواهد بود.
در مباحث فرهنگی پشتوانه اصلی در هر سازمان متولی امور فرهنگی  ،بودجه های جاری و سرمایه های دولتی است کهه
اگر این بودجه ها با تاخیر پرداخت و یا عدم پرداخت مواجه شود مطمئنا فعالیت های فرهنگی را با چالش جدی روبرو خواههد
ساخت ،آنچه در این طرح به آن پرداخته می شود ،عدم اتکاء به بودجه های دولتی در تامین نیازهای فرهنگی است .
یکی از منابعی که به جهت فرهنگ اصیل اسالمی در میهن ما و دیگر جوامع اسالمی وجود دارد و میتوانهد در پیشهرفت
اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی ایفا کند ،جایگاه موقوفات و بقاع متبرکه مذهبی است  .بقاع متبرکه و اماکن مذهبی (شامل
مساجد و بقاع متبرکه مذهبی)ماهیتا جزئی از موقوفات است  .این اماکن به جهت ظرفیت بهاال و عهدم اتکها بهه سهرمایه ههای
دولتی می توانند آثار مهمی در بهبود وضعیت فرهنگی جامعه داشته باشد.
در خالل قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسالمی در ایران اسالمی ،بقاع متبرکه و موقوفات همواره منشاء آثار مهمی بوده
است.یکی از شاخصه های عمده ومهم در اماکن متبرکه مذهبی نقش گردشگری مذهبی و آثار آن در حیات اجتماعی و تبیین
فرهنگ اصیل اسالمی شهرها ست.
در راستای تکمیل اسناد راهبردی موقوفات ( )1931و بقاع متبرکه( )1931و برنامه ریزی جهت توسعه منابع ارزشمند این
سرمایه ها ،تدوین راهبرد فرهنگی امری ضروری است.
سؤاالتی که الزم است در بستر برنامههای راهبردی فرهنگی با توجه به نتایج اسناد راهبردی موقوفات و بقاع متبرکه به عنهوان
اسناد باال دستی به پاسخ آنها دست یافت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• با توجه به ظرفیت موجود بقاع متبرکه و موقوفات در استان ،چه برنامة جامعی میتوان برای فعال نمودن آنها در همه
حوزههای فرهنگی ارائه کرد؟
• بقاع متبرکه و موقوفات امروزه چه سهمی را در فرهنگ استان اصفهان دارد؟ چگونه میتوان این سهم را افزایش داد؟
• بقاع متبرکه و موقوفات چه جایگاهی را در مباحث فرهنگی در استان ایفا می کند و چگونه می تهوان ایهن جایگهاه را
ارتقاء داد؟
• چگونه میتوان جایگاه بقاع متبرکه و موقوفات و اثرگذاری آن در نیل به اهداف فرهنگی استان را تقویت نمود؟
• برنامههایی که برای توسعه و آبادانی بقاع متبرکه در نظر گرفته میشود ،چه ارتباطی با اسناد باالدستی نظام در عرصة
فرهنگی مانند سند چشمانداز و برنامههای توسعه پنج ساله کشور دارد؟
• راهکارهای فعالسازی ظرفیت فرهنگی در موقوفات و بقاع متبرکه در استان چیست؟
• تجربیات موجود سازمانها و ارگان های فرهنگی چه در بخش خصوصی و یا عمومی در زمینة فعالیت های فرهنگهی
را چگونه میتوان در مسیر توسعة فرهنگی بقاع متبرکه،مساجد و موقوفات مورد استفاده قرار داد؟
 .9اهداف اصلی مورد نظر در طرح :
مهمترین مرحله در این فرایند ،تعیین و تدوین اهداف آینده فرهنگی است .مثالً زمانی که پاسخ یکی از سؤاالت فهو در
مورد سهم موقوفات در فعالیت های فرهنگی معلوم شد و تصمیم بر این شد که سهم مذکور به مقدار معینی افزایش یابد ،این
میتواند به عنوان یکی از اهداف طرح مورد نظر قرار گیرد .برای تعیین اهداف طرح باید ضمن مرور بیانات رهبری معظم انقالب
اسالمی و اسناد باالدستی نظام ،اهداف اوقاف در حوزة فرهنگی تبیین گردد.
برای اجرای این طرح دو هدف کالن و مهم در نظر گرفته می شود:
هدف کلی :
تدوین سند راهبردی فرهنگی متناسب با نیازهای روز جامعه استان اصفهان به منظور ارتقاء نقش و تأثیر آنها
در توسعه استان
اهداف فرعی:
تعیین و ارزیابی نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدید فعالیت های فرهنگی در بقاع متبرکه و مساجد استان
تعیین راهکارهای تأثیرگذار در ارتقا جایگاه مذهبی  ،فرهنگی و اجتماعی بقاع متبرکه و مسااجد در توساعه
استان
اولویتبندی راهبردهای مؤثر بر ارتقای جایگاه بقاع متبرکه و مساجد در توسعه فرهنگی استان
 .1خدمات مورد انتظار در طرح:
شناسائی ظرفیت ها و ابعاد فرهنگی بقاع متبرکه و تکمیل،تجهیز و راه اندازی مراکز فرهنگی در بقاع متبرکه
بدون اتکاء به بودجه های دولتی.

شناسائی وضعیت موجود بقاع متبرکه ،قوتها و ضعفهای آن در وضعیت کنونی از نظار درونای و بیرونای از
دیدگاه فرهنگی .
برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) شامل برنامه های کوتاه ،میان و بلند مدت در جهت نیل به اهداف استفاده
از ظرفیت عظیم بقاع متبرکه و مساجد در راستای اهداف فرهنگی.
تغییرات و اصالحات نهادی الزم برای ایجاد زیر ساختهای مناسب در جهت ایجاد جایگاه مناساب فرهنگای
بقاع متبرکه و مساجد.
 .5محدودیت های زمانی یا هزینه ای برای انجام طرح :اجرای این طرح بعد از تدوین اسناد راهبردی موقوفات و
بقاع متبرکه به عنوان طرح تکمیلی برای یکسال در نظر گرفته شده است تا نتایج حاصل از این  3طرح در
راستای برنامه ریزی مناسب و بهینه در جهت نیل به اهداف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته
شود.
هزینه ی تدوین این طرح  022میلیون ریال پیش بینی شده است ،اجرای برنامه های فرهنگی منطبق با اسناد
راهبردی تدوین شده نیازمند هزینه هائی است که با اتکاء به بودجه های غیر دولتی و سرمایه های مردمی
تامین خواهد شد.
 .6مشخصات کارشناس پاسخگو در خصوص موضوع طرح:
نام نام خانوادگی :عماد کریمی
عنوان :کارشناس تشکیالت آموزش و تحول اداری
آدرس:اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
آدرس پست الکترونیکیfekr1078@yahoo.com:
تلفن09131679357:
 .1نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :مجید معمار منتظر
سمت :معاون مدیریت منابع و پشتیبانی
امضاء و تاریخ
لطفا فرم تکمیل شده فو را از طریق نمابر  09191392110یا پست الکترونیکی  industry_off@ui.ac.irبه دبیرخانه
کارگروه آموزش،پژوهش فناوری و نوآوری استان ارسال نمائید.تلفن دبیرخانه09191399132 :

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان اصفهان

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 .1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﻢ )ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺸﺎورزي( در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و
ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:

ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ .در دﻧﻴﺎي
رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣﺮوز ،ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ درآﻣﺪزاﻳﻲ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﮔﺮدد.
ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺸﺎورزي ١اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪاي از ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ دارد.
اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دو ﻛﻠﻤﻪ  Agricultureو  Tourismﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﮔﺮدي و ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﮔﺮدي راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ دارد .ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺸﺎورزي ،ﻧﻮﻋﻲ از ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي و زﻣﻴﻦ
زراﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮاي ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻮاﻫﺐ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﺪﺗﻲ را ﺑﺮاي ﮔﺬران
ﺗﻌﻄﻴﻼت در روﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺸﺎورزان ﺳﭙﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و از
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎي آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺴﺘﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎﻏﻲ اﻳﺎم ﻓﺮح اﻧﮕﻴﺰي را در ﻣﺰارع
ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻛﻨﻮن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﻢ وارد ﻓﺎز ﺟﺪﻳﺪي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از ﺳﻮي ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮري ﻣﺜﻞ ﻫﻠﻨﺪ ﻫﺮ
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﻞ »ﻛﻴﻮﻛﻦ ﻫﻮف« ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ
را ﺟﺬب ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮاﻳﻲ و دارا ﺑﻮدن روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي
- Agricultural Tourism

١

1

ﻓﺮاوان ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ وﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﻢ دارد.
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪدﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ،ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ،آب و ﻫﻮاي
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ و  ...ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي زﻳﺒﺎ و ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﺎورزي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﮔﻞ و
ﮔﻴﺎه و ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺸﺎورزي
در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در واﻗﻊ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻬﺖ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد .در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻨﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي
اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدد .از اﻳﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﻢ دﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺖ ،و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ و ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻬﻨﻪ اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺗﺎ
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي آن راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺴﻌﺪ و واﺟﺪ ارزش
ﻛﺎرﺑﺮي اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻬﻨﻪ اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﺘﻢ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:

 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﭘﻬﻨﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﻢ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن. ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻔﺮ و ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮدي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻬﻨﻪ اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ.-

اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﻢ.

 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻛﺸﻮر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﮔﺮدي و اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ،ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺸﺎورزي در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮔﺮوﺗﻮرﻳﺴﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام
٢

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  100ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

٣

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻬﺘﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﺲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 .1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش در ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن

 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي دو ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻣﻬﻢ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺒﻴﺪه اﺳﺖ و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ از اﻳﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ)ﻛﺸﻔﻲ ﺑﻨﺎب .(1389 ،اﻣﺮوزه ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪ
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﻴﻮهﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ،ﺟﻠﻮهاي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﻛﺸﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورتﻫﺎي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي
ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺻﻨﻌﺘﻲ آن اﺳﺖ)ﺻﺎﻟﺤﻲ.(2013،1
ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ،ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺷﮕﺮف در رواﺑﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهاي از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎري را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ)ﺗﺮاﺑﻲ و زﻣﺎﻧﻲ.(1392 ،
ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﻨﺮ اﺻﻴﻞ ﻗﻮم اﻳﺮاﻧﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺷﻴﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻛﻼﻧﻲ ﺻﺮف ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮي ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ارزآوري ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ وﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻟﺰوم ورود ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﺗﻮزﻳﻊ و
ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻴﺶازﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد.ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮي اﺻﻔﻬﺎن از
دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻳﻦ اﺑﻌﺎد در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاي و ﺳﺆال از ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮي اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ وﻫﻨﺮي اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﺪل ﺟﺎواﻟﮕﻲ 2و راﻣﺴﻲ 3اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺪل
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻓﻨﻲ ،ﺗﺠﺎري ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.

 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش در ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﺟﻮد دارد).در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻓﻨﻲ ،ﺗﺠﺎري،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(
 ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در ﻧﻤﺮات اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش در ﺻﻨﺎﻳﻊدﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ )ﺳﻦ ،ﺗﺤﺼﻴﻼت( ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.

 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
 اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻠﻤﻮس در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ. .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
1

salehi
Javalgi
3
Ramsey
2

اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻬﺘﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 .1ﻋﻨﻮاﻧﻄﺮح:
اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:
ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ اﺛﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس آن ،ﺷﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ ،زﻣﻴﻨﻪ ي اﻳﺠﺎد اﺛﺮ ،روش ﻫﺎي ﺳـﺎﺧﺖ ،ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ي ﭘﻴـﺪاﻳﺶ
ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺛﺮ در ﮔﺬر زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ،اﺳـﺖ .ﺑﺴـﻴﺎري از اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﺑـﺎ دﻳـﺪن ﻳـﻚ ﺑﻨـﺎ ،ﻗﺎﺑـﻞ درك و
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ،ﻫﻤﻮاره دور از دﺳﺘﺮس ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد .اﻛﺜﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻨﺎﻫـﺎ ،ﺷـﺎﻣﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﻴﺪاري و ﻳﺎ ﻣﺘﻨﻲ ﺻﺮف اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ﮔﻴﺮا و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ؛ در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ آن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺳﻮاﻻت زﻳـﺎدي در ذﻫـﻦ آن ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﺮاﻳـﻲ ارزش ﻫـﺎي ﻫﻨـﺮي،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻏﻴﺮه ي ﻳﻚ اﺛﺮ و ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد آن ،ﺑﺎﻗﻲ ﻣـﻲ ﻣﺎﻧـﺪ .ﻳﻜـﻲ از ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ روش ﻫـﺎي ﺣﻔﺎﻇـﺖ از اﻳـﻦ آﺛـﺎر،
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫـﺎي ﺻـﺤﻴﺢ و اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫـﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ،
زﻣﻴﻨﻪ ي اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:
 .1ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ و داﻧﺶ ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن در آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي
 .2اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ و آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻤﻮس و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس اﻳﻦ آﺛﺎر
 .3روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ
 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
 .1اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ
 .2ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ
.3اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ ،آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم ،اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ي ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﻫﺎ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ
 .4اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي در ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش،
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري
اﺳﺘﺎﻧﺎﺻﻔﻬﺎن

ﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن

-1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:
ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و در واﻗﻊ ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ) ICOM and

 (WFFM/FMAM, 2007و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪزاﻳﻲ ﻓﺮاوان آن ،ﺑﺴﻴﺎري ازﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
زﻳﺎدي را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ).(Tremblay, 2006ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺧﺎص ﺧﻮد و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺿﺮﻳﺐ
ﺗﻜﺎﺛﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دراﻳﺠﺎدﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﺪد درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻠﻲ،ا ﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ و ﻣﺘﻮازن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﺪهاي ﺑﺮﺟﺎ ﺑﮕﺬارد )ﻣﺸﻴﺮي وﺳﻴﺪاﺑﻮﺳﻌﻴﺪي.(1390 ،اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ از
ﺟﻨﺒﻪ اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻲ و ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ،ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺷﮕﺮﻓﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ
دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،از ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮرﻳﺴﻢ و اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﻲﻫﺎي ﺷﻬﺮي ،ﻋﺪهي زﻳﺎدي از ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﻜﻪ داراي ﺗﻮانﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﻨﺎر ﻓﻮاﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺘﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﺪه و ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮزون آن را ﺑﺮﻫﻢ زﻧﺪ)ﻋﻠﻴﺰاده.(1382 ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
و ازآنﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺤﺪودﻧﺪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻟﺬا
اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﻤﻨﻈﻮرﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻮازن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻴﻴﻚ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ از آنﻫﺎ اﻣﺮي
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ )ﺷﻔﻴﻊ زاده .(1383 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﺟﺢ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎﻳﺰود ﺑﺎزده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻳﻚ اﺳﺘﺎن و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﺧﻮر
و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي آنﻫﺎ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻮازن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از اﻫﺪاف اﺻﻞ  48ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري آنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰيﻫﺎي آﺗﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.
ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺑﻴﻦ
ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺖ )ﻛﻼﻧﺘﺮي و ﻣﻠﻚ93 ،؛ ﺷﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻮﺳﻲ وﻧﺪ (1390 ،و ﻓﻘﺪان رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ،ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻮزﻳﻊ
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي و ﻣﺸﻬﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮح-
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ )ﻏﻔﺎري و ﻫﻤﻜﺎران.(1390 ،

از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎزي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻏﻨﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را داراﺳﺖ ،ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ دارد ،از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ روش اﺳﺖ؛
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻋﻢ از اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ....را ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮف ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ،اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ .ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺗﺒﻠﻮر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ
را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ،اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
)ﻏﻔﺎري و ﻫﻤﻜﺎران .(1390 ،ﻟﺬا ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻛﻨﺎر ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ.
ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ روشﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﭙﺮدازد.
-3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
-1ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ
ﺳﻄﺢﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
-2ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ درﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دارا
ﺑﻮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ،ﻛﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ درﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎ
-3ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي
ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره.

-4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
-1رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ
-2اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
-3ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )(GIS
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  130ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.

آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
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ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:

 .1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﻠﻮب ﻫﺎي آﺳﺘﺮﮔﻴﺮي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي روي ﻛﺮﺑﺎس از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻘﺎﺷﻲ رﻧﮓروﻏﻦ در اﻳﺮان را رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲرﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ رﻧﮓروﻏﻦ روي ﻛﺮﺑﺎس ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺟﺮان
ﻏﺮﺑﻲ ،ﻣﻬﺎﺟﺮان ارﻣﻨﻲ و ﻫﻨﺮآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎدﻛﺎران ﻏﺮﺑﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮﻳﺶ را در اﻳﺮان ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺗﻨﻮع و
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎ و ﻣﻮاد در آنﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ رﻧﮓروﻏﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪي ﻃﻮﻻﻧﻲ در اﻳﺮان )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رواج آن در اروﭘﺎ( ﻧﺪارد و
ﺳﺎﺑﻘﻪي آن در اﻳﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺪه اﺧﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺟﻮد ﺿﻌﻒﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻣﺮﻣﺘﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﺳﺘﺮﮔﻴﺮي ﺷﺪه ،ﺳﻌﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي آﺳﺘﺮﮔﻴﺮي ﺳﻨﺘﻲ و
ﻣﻀﺮرات آنﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﻲ روشﻫﺎي آﺳﺘﺮﮔﻴﺮي ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي رﻧﮓروﻏﻦ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺣﻔﻆ
اﺻﺎﻟﺖ آن ،ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮدد.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:

 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﺳﺘﺮﮔﻴﺮي ﺳﻨﺘﻲ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ رﻧﮓ روﻏﻦ روي ﻛﺮﺑﺎس. اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻣﺮﻣﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ اي آﺳﺘﺮﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ. رﺳﻴﺪن ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي آﺳﺘﺮﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ. رﺳﻴﺪن ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺟﺪاﻳﺶ آﺳﺘﺮﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ اي. رﺳﻴﺪن ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺑﻘﺎﻳﺎي ﭼﺴﺐ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺮﻣﺘﻲ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ. .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:

• ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي آﺳﺘﺮﮔﻴﺮي ﺳﻨﺘﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آن ﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﻲ روش ﻫﺎي آﺳﺘﺮﮔﻴﺮي ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ،اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي رﻧﮓ روﻏﻦ اﻳﺮاﻧﻲ راﻫﻜﺎر ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻣﺮﻣﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻬﺖ آﺳﺘﺮﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر اراﺋﻪ داد ،ﺗﺎ
ﺳﻼﻣﺘﻲ آن ﻫﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮدد.
• ﺣﻔﺎﻇﺘﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اداﻣﻪ ي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮي در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
• داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ ي ﻣﺮﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﻣﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ رو ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
• ﻣﻮزه داران ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ،اراﺋﻪ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ و اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ آﺛﺎر را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮزه ﻫﺎ اﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
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ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:

 .1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻦﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:
ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ،ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮ ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻲﭘﺮدازد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻬﻢ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ و ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻲ
ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻮﺷﻴﺪ اﻳﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ را ﮔﺮد آورده و درونﻣﺎﻳﻪي آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎي ﻛﻬﻦ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ .اﺳﻄﻮرهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﻤﺎﻳﻪي اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم ،اﺳﻄﻮرهﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﺎم دوم ،اﺳﻄﻮرهﻫﺎي ﻫﻨﺪو
اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﻮنِ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻢﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪي ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻫﻢﺧﺎﻧﻮادهاﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﻢﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎي
اﻳﺮاﻧﻲ اﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪي آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻬﻦ ﺑﻮدنِ ﺗﺎرﻳﺦِ ﻧﻮﻳﺴﺶ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ و ﻫﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎﻧﻮﻧﻲِ اﺻﻔﻬﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪي ﻣﻠﻲ روﺷﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:
ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎي ﻛﻬﻦ ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن را ﮔﺮد آورده و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻲ اﻳﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﻮد .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺨﺸﻲ ارزﻧﺪه از ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﻴﺪ ﻣﻲرود اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،از ﺳﻮﻳﻲ ،ﻛﻬﻦ ﺑﻮدن و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ را روﺷﻦ
ﻛﻨﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ را ﭼﻮن ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪي ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن در ﭘﻴﺶ ﺑﮕﺬارد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭼﻮن ﺳﺮآﻏﺎزي ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از درونﻣﺎﻳﻪي اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎي ﻛﻬﻦ در اﺻﻔﻬﺎن و اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﻨﺎدي در اﺻﻔﻬﺎن
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺎﺳﻤﻬﺘﻌﺎﻟﻲ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR
)PROPOSAL(RFP

ﻧﺎم

ﺷﺮﻛﺖ

ﻳﺎ

ﺳﺎزﻣﺎن

درﺧﻮاﺳﺖﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي

 .1ﻋﻨﻮاﻧﻄﺮح
ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﺣﻮزه ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﻣﺮوزه واﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪن ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ،ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ
وﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﻳﻚﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺪرتﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﻳﻜﺮدﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎد درونزا و ﺧﻮداﺗﻜﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﻼغ "ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ"
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﺳﺎل  92ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن راﻫﺒﺮدي ﻏﺎﻟﺐ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺗﻜﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮانﻫﺎي ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل داﺧﻠﻲ ،ﺷﻮكﻫﺎي
ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻲاﺛﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
از زﻣﺎن اﺑﻼغ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﻲ ،اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻴﺎورﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺗﺤﻘﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
درآﻣﺪزاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از رﺳﺘﻪﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻴﺮا در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ،داراي ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﻮان ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﻜﻲ از ﺗﻮانﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوﻫﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ
اﺳﺖ .اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺮﻣﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﺎقزﻧﻲ ،آﻳﻨﻪﻛﺎري و ﮔﻨﺒﺪزﻧﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود .ﮔﺮدﺷﮕﺮي از دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر از
ﻃﺮﻳﻖ ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺳﻬﻢ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 1395
ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ،اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﻮﻣﮕﺮدي ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ و
راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي از دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ در راﺳﺘﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
دﺳﺘﻲ اﺷﺘﻐﺎلزاﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻛﻢﻧﻈﻴﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ در
ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ از ﺻﺎدرات داﺧﻠﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎل ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺷﺘﻐﺎل
ﺳﻮق دﻫﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ در اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ
روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﺳﺖ .در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮانﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮدن
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻴﻤﻮرد ﺗﺪﻗﻴﻖ
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ
اﻟﻒ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ در اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ
ب .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ
 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح
اﻟﻒ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻬﺘﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 .1 -1ﻋﻨﻮاﻧﻄﺮح:ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺪل

راهﺒﺮدﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ در اﺳﺘﺎن

اﺻﻔﻬﺎن
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي آن
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻃﺮح ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ و روﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺴﺘﺮش اﺷﺘﻐﺎل،
ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي را داﺷﺖ  .ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ  ،اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ،ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ  .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﺗﺎرﻳﺨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ،ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮاﻣﻊ دارد)اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده،آﻗﺎﺳﻲ زاده .(108:88،آﮔﺎﻫﻲ ﺟﻮاﻣﻊ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ارزي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در اﺧﺘﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده در اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد)ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ﭘﺎﺷﺎ و ﻣﺠﻴﺪي.(1384،
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﻳﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ درآﻣﺪ،اﺷﺘﻐﺎل ،رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻛﺎﻇﻤﻲ .(1386ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ،ارزآوري،اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل،اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻫﺎي دوﻟﺖ،ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
،ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎري از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ و ﻓﺸﺮده در ﭘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻋﻮاﻳﺪ ﺧﺎص از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻴﻜﺎري ﺑﺎﻻ ،ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ارزي و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از اﻛﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و دراﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ
ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ و اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،اﻳﻨﻚ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺎﻳﺪار و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺴﺐ دراﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ در ﻛﺸﻮر  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ)اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده و آﻗﺎﺳﻲ زاده .(109:88،ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﺮان ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻧﻲ ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ)زﻧﮕﻲ آﺑﺎدي ودﻳﮕﺮان .(1:1389،اﻣﺎ ﺑﺎاﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻗﻌﻲ ﺧﻮد
را در دﻧﻴﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد  .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺎرﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  3ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود
 700ﻣﻴﻠﻴﻮن آن ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮري و  800ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮت داﺧﻠﻲ اﺳﺖ .از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮري ،
ﺳﻬﻢ اﻳﺮان ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺳﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  .2از ﺳﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ)ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و
رﺿﺎﻳﻲ.(28:85،
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻳﺮان ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ

ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ  ،ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻣﻴﺎن  174ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن رﺗﺒﻪ  86را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ  ،در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺟﻬﺎن رﺗﺒﻪ  172و در ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ آﺧﺮ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻫﻤﺎن( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ  ،ﺗﺪوﻳﻦ
ﻣﺪل راﻫﺒﺮدي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺿﺮورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﭼﻪ ﻧﻮع ﮔﺮدﺷﮕﺮي و در ﻛﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ  ،ﭼﻨﺪ ﻫﺘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰوده ﺷﻮد و از
ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺪل ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ)ﻧﻮﺣﻪ ﮔﺮوﺣﺴﻴﻦ زاده.(155:88،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺪل راﻫﺒﺮدي
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺪل ﻫﺎي … )swot/qspm ,ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن(
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:

ﻫﺪف در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ،ﻧﻬﺎﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﻮ و ﺳﻤﺖ آن ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﺗﺎرﻳﺨﻲ آن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﻚ ﻣﻮرد را ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ وآن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻫﺎي ﻓﺮادﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻮد ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮده
و آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻫﺪاف زﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:


ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮان ﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ داراي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ_ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ
راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درآوردن آﻧﻬﺎ



ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺻﻔﻬﺎن



ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻛﻨﻮﻧﻲ ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ



دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮔﺮدﺷﮕﺮان از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم

4
 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:

ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدي دﻳﻮﻳﺪ ﺑﻮده و از ﺗﻜﻨﻴﻚ  SWOTﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ
و از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  QSPMﺑﺮاي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،ﻫﺪف ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ،ﻫﺪف ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ  ،ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و
راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮدي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي
راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  QSPMﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﻨﺪي آن ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ.
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻬﺘﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

ﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ
دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن

ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:ﺗﺤﻠﻴﻞ راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:

رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﭘﻴﺮوي از
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي اﺳﺖ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ از دﻳﺮﺑﺎز در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺳﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻤﺪن ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺠﺎرت و ﺷﺘﺎبﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ اﻫﻤﻴﺖ
آن رادو ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز از ﺗﺠﺎرت ﺑﻬﻌﻨﻮان ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد و
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي دﻳﮕﺮ ﺑﻬﻌﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺬﻛﻮر در ﻧﻈﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﻚ راﻫﺒﺮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺶ رود ﺑﻪ
ﺗﺠﺎرت ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻬﻌﻨﻮان ﻣﻔﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎزاد ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻬﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ-
ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﻘﺎي ﻓﻨﺎوري ،ﻛﺎراﻳﻲ و ﺑﻬﺮهوري ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )اﻟﺘﺠﺎﺋﻲ و
ﭘﻮرﺑﺎﻗﺮ1393،؛ص.(110
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺰﻳـﺖ
ﻧﺴـﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﺴﺒﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ،ﺣﺠـﻢ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ
داده و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ و رﻓـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدي را ﻓﺮآﻫﻢ آورد )ﻫﺮاﺗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران1394 ،؛ ص .(30اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻜﺸﻮر ﻣﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﺗـﻚ ﻣﺤـﺼﻮﻟﻲ ﺑـﻮدن و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎد آن ﺑـﻪ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﺛـﺎري ﻣﻨﻔـﻲ
در ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘـﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳـﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺘﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﺟـﺎي ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻳﺪه در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤـﺎت و
ﻓـﺸﺎرﻫﺎﻳﺨﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﺷﻜﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻏﻴﺮﻋﺎدي در
ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﻻ ،آﺛﺎر ﭘﺮداﻣﻨﻪاي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺘـﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺟﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
)ﻣﺤﻨﺖﻓﺮ و ﺧﺎﻛﭙﻮر1384،؛ص .(95ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺸﻮر در ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ راهﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺻﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ آن ،ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺠﺎري
زﻳﺎدي را ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﻫﻨﺮدﺳﺖ
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺷﻜﻞ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻴﺮد .ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺗﻈﺎﻫﺮات روﺣﻲ ،ﻗﻮﻣﻲ و ﺑﻮﻣﻲ
اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻊﺗﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم در ﻳﻚ ﻛﺎﻻي ﻣﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻣﺮوزه ﺟﺰﺋﻲ از ﻳﻚ ﻛﺎﻻي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد
)دﻳﻮﺳﺎﻻر1395،؛ص166و .(167

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (1 :ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ (2 .ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﺮان (3 .اﺳﺘﻘﺒﺎل روزاﻓﺰون اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﻲ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت(4 .
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ در ﻛﺸﻮر و ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺪن آنﻫﺎ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﻮآوري و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:

 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﻤﻊآوري راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻬﺎي.
 اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ. .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:

ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي  30ﺳﺎﻟﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي اﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره و در ﻧﻬﺎﻳﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي در
زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﺻﺎدارت آن در آﻳﻨﺪه.
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

ﻛﻨﻨﺪه:

اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ
دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 .1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺴﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن.

 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ :ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺸﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ،ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و اﺑﻌﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
آن ،اﻓﺰاﻳﺶ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ،ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي را
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي )ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺪون دود( را در ﻫﺰاره
ﺳﻮم ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪزاي ﻣﻬﻢ
ﺟﻬﺎن در ﻛﻨﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺧﻮدرو ﺳﺎزي ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻣﺮوزه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺗﻌﻄﻴﻼت رﺳﻤﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮ ﻛﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻚ
ﻋﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي داراي آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ،زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﺑﻌﺎد و ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ادﺑﻴﺎت ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ ،درآﻣﺪ زا ﺑﻮدن و  ...ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ،اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﮔﺮﭼﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم
ﻫﺎ و زﻳﺴﺖ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎج ﺣﻤﻼت ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻋﺘﻼي
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﻳﺠﺎد ﻏﺮور ﻣﻠﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻳﺎدﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﻌﻤﺎري ،آداب و رﺳﻮم و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي
ﻣﻌﻴﺸﺖ ،ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﻗﺎﻣﺖ در روﺳﺘﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ
و ﻋﺸﺎﻳﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮاي روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد درآﻣﺪ ﻛﺎﻓﻲ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ
ﭘﺎﻳﺪار ،در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺮ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺪﻳﺪه ﺣﻮﻣﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻣﺸﻜﻼت
ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آوردﻧﺪ.ﻟﺬا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮي ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي درﮔﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺰاﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ،ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ،اﺟﺎره اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ،ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻣﻮزه ﻫﺎ ،اﺟﺎره اﻣﺎﻛﻦ و ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ،اﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﺤﻠﻲ ،ﺗﻮرﮔﺮداﻧﻲ ،ﺑﺎزدﻳﺪ از آﻳﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ
ﺳﻨﺘﻲ و ﻏﻴﺮه اﺷﺎره ﻛﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﺣﺪاث و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
راﻫﺴﺎزي ،اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ارﺗﻘﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﺗﺴﻬﻴﻼت
زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ﻣﺨﺎﺑﺮات و اﺣﺪاث ﻣﺪارس ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺰاﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ دارد .
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺮﻣﺖ ،ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺛﺎر و اﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ روﺳﺘﺎ را ﻛﻪ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﻲ ﻣﻬﺮي و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
دﻫﺪ.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ و ﺟﺎذﺑﻪ اي ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺤﻠﻲ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و ﻋﺸﺎﻳﺮ
ﻛﻮﭼﻨﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻜﺎر روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﻳﺎ در ﺣﺎل از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ،

ﻣﺠﺪدا اﺣﻴﺎ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره اﻫﻤﻴﺖ و اﻫﺪاف ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮي اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺰو دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن اﻣﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ،ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻤﺒﻮد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎﻫﻲ درر ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﺪم روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازي و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و
ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻬﻤﻲ در ﺧﺼﻮص روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺴﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:

 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﮔﺮدﺷﮕﺮي
 ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﮔﺮدﺷﮕﺮان .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:

 ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎ. ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ . ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي. .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

.1

ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ واراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ
) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :اداره ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن (
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮوﻛﺎرآﻣﺪ ،ﭘﺮﺑﻬﺎﺗﺮﻳﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺛﺮوت وداراﻳﻲ ﻫﺮﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﺮﺷﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﺪارﻧﺪ وﻛﺸﻮرﻣﺎ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ
ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﺮان داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺣﻴﻄﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺬاب ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻮﻟﻲ
اﻣﺮﺧﻄﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ وﻧﻈﺎرت روﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ارﺗﻘﺎءﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺑﻬﺒﻮد
روﻧﺪ ﻛﺎري ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ دارد .اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺻﻔﻬﺎن در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎ
ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻟﻴﺴﺘﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻮق را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻲ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث اﺳﺖ و اﻫﺪاف آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺸﺎوران ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﮕﻴﺰش ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ ،از اﻳﻨﺮو ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮان درﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻧﻤﻮد ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻟﺪ وﻣﺤﺮك ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﺪه و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي آن ﻧﻴﺰ از ﻣﺰاﻳﺎي آن ﻣﻨﺘﻔﻊ
ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺮدﻳﺪ .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ اﺳﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺘﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﻳﻜﺎﻳﻚ اﺟﺰا آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
در ﻋﻴﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ وزﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪاروﻣﻨﻄﻘﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ وﻛﺸﻮرﻣﺎرا در رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ :اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ و اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ :
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ :
 -1ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺻﻔﻬﺎن

اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻲ:
 -1ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ وﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺻﻔﻬﺎن
 -2ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ وﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺻﻔﻬﺎن
 -٣ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ وﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺻﻔﻬﺎن
 -4ارائه راھکارھای کاربردی درجھت بھبود انگيزش کارکنان اداره کل ميراث فرھنگی ،صنايع دستی وگردشگری
اصفھان
 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
ارﺗﻘﺎئ ﺳﻄﺢ اﻧﮕﻴﺰش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎري و ﺑﺎزدﻫﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ آﻧﺎن
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻬﺘﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه :اداره ﻛﻞ
ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 .1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:
واﻛﺎوي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي دﻳﻮارﻧﮕﺎره ﻫﺎي اﺑﻨﻴﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻣﺮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:

ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﻠﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ در دوران ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،ﺑﻪ اوج رﺳﻴﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ
آﺛﺎر،ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﺎع و اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي روﺣﻲ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ي ﻃﺒﻘﻪ ي ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺗﻬﻴﻴﺞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﺪﻳﺪ ،رواﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ و اﺳﺎﻃﻴﺮي را ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف
ﭼﻨﻴﻦ آﺛﺎري و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ي ﺗﺪاوم ﻛﺎرﺑﺮي در آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،اﻗﺘﻀﺎي ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎﺻﺸﺎن
در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻣﺘﻲ ،آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﻴﺮاث ﻣﺬﻫﺒﻲ زﻧﺪه ،اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻴﺎن آﺛﺎر
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮرﻧﮓ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺟﺎﻳﻲ و ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ ،در ﮔﺮوِ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻣﺮﻣﺘﻲ دﻳﻮارﻧﮕﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻴﻌﻲ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮو اﻳﻦ
ﻗﺎﻋﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﺪاف اوﻟﻴﻪ ي آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻳﻦ آﺛﺎر ،در ﻛﻨﺎر ﻛﻤﺒﻮد وﺟﻮد ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل
روﻳﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن اﺟﺮاﻳﻲ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ آراء ﻣﻮرد اﺗﻜﺎ در اﻳﻦ ﻃﺮح ،ﻧﮕﺮهي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﻠﻲ ارزشﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻴﺮاث ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس و ﻣﻠﻤﻮس ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎص
ﻫﺮ ﮔﺮوه از آﺛﺎر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎمداران ﻳﺎ ذيﻧﻔﻌﺎن و ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﻌﻨﻮي آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ و آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲِ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ رﻳﺸﻪﻫﺎي آن را ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ وارﺳﻲ ﻛﺮد ،ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻳﺎدﮔﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻣﻘﺪس ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﻮده و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن وﻳﮋهي ﺧﻮد را
دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﺘﻨﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻃﻠﺒﻴﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺎﻃﺐﻣﺤﻮري در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﺣﻔﻆ و ﻣﺮﻣﺖ اﻳﻦ
ﮔﺮوه از آﺛﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮد اﺻﻠﻲﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎرح و اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهي ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت دﻳﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ و در ﻣﻴﺎن ادﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻴﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻘﺘﻀﻲ در روﻧﺪ ﻣﺮﻣﺘﻲ ﻛﺸﻮر ،ﻫﻤﭙﺎي آراء ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺮﻣﺘﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
ﻟﺰوم ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ذيﻧﻔﻌﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوه از داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﻴﺮاﺛﻲ ،و وﺟﻮد ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﻳﻲ ﺳﻠﻴﻘﻪاي ﻣﺮﻣﺘﻲ در ﺑﻨﺎﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎﻻﺧﺺ آﺛﺎر واﻗﻊ در ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻣﺮﻣﺘﻲ ،ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺿﺮورت آﻏﺎز ﺟﺴﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻫﻴﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺮﻣﺘﻲ دﻳﻮارﻧﮕﺎرهﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺑﻨﻴﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻴﻌﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻣﻲﺗﻮان ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در
ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻔﺎﻇﺖ از ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف )ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺻﻴﺎﻧﺖ اﺻﻠﻲ از اﻳﻦ

آﺛﺎر اﺳﺖ( ﺻﺎدر ﺷﺪه و در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎي ﺑﻘﻌﻪﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ارزش اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎﻗﻴﺴﺖ ﻛﻪ آن را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت
اﻣﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزشﻫﺎي ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻮدن ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ،از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از آﺛﺎر ﻣﻴﺮاﺛﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐﺳﺎز ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اوﻟﻴﻪي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮﻣﺖ
دﻳﻮارﻧﮕﺎرهﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻳﻦ دو ارﮔﺎنِ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺣﻔﻆ آﺛﺎر،
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲِ ارزﺷﻲ دﻳﻮارﻧﮕﺎرهﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي در اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر آﺳﻴﺐﻫﺎي
ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﻄﺢ اﺛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ رواﻳﺖ داﺳﺘﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻲ اﺻﻮﻟﻲ
ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎص آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﭼﺮﺧﻪي ﻣﺮﻣﺖ اﻣﺮوزي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪي
ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎداريِ آﺛﺎر ﻣﻴﺮاﺛﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد و از اﻳﻦرو اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ذيﻧﻔﻌﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
اﻳﻦ آﺛﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﺧﺎص در آن اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻏﻴﺮﻣﺎدي و ادراﻛﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ
اﻳﻦ آﺛﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺟﺎﻳﻲ و ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎص
دﻳﻮارﻧﮕﺎرهﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي )ﻏﻴﺮ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ( در ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻪ راويِ ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ و دﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﺧﻼﻗﻲ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي ﻣﺮﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزيِ
ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺑﺰرگ از اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺟﺎي ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ دارد .اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺒﺤﺚ از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﻬﺎم داران و ﻧﻴﺰ
ﻣﻨﺸﺄ و اﻫﺪاف ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ درك ﻧﻘﺶ ﻛﻨﺸﮕﺮ ﻓﻌﺎل در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺛﺎر،
واﺿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻮﻟﻪ اي ﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﮕﺮه ي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮﻣﺖ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻧﮕﺮش وﻳﮋهاي ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ اﺻﻮل ﻧﻈﺮي ﻣﺮﻣﺖ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎي دﻳﻮاري ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﺛﺎر ﻫﻨﺮي ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺼﻮﻳﺮي دﻳﻮارﻧﮕﺎرهﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي رواﻳﻲ ﻛﻪ
دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در اﺑﻨﻴﻪي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻴﻌﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮرد واﻛﺎوي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺼﻮﻳﺮي دﻳﻮارﻧﮕﺎرهﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﺪﮔﺎه
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص اﻳﻦ آﺛﺎر.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود دروﻧﺸﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎص اﻳﻦ آﺛﺎر و ﻣﺤﺪوده اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﻣﺘﮕﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺼﻮﻳﺮي آﻧﻬﺎ
 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزﺳﺎزي دﻳﻮار ﻧﮕﺎره ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻳﻦ آﺛﺎر .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :

 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻬﺘﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﻮش ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻛﺎﺷﻴﻜﺎري ﺑﻨﺎﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن

 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:
ﻛﺎﺷﻴﻜﺎرﻳﻴﻜﻲ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺗﺰﻳﻴﻦ آﺛﺎر و ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﺳﺖ ،ﻛﻪ از دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺗﺎ ﻋﺼﺮﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺖ آراﻳﺶ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ.
در اﻛﺜﺮ دوراﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻘﻮش ﺣﻴﻮاﻧﻲ را درآﺛﺎر ﻫﻨﺮي ﻫﻢﭼﻮن ﻧﮕﺎرﮔﺮي ،ﻓﻠﺰﻛﺎري ،ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﻴﻴﺎ دﻳﻮارﻧﮕﺎري ﺑﻪ وﻓﻮرﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد،
اﻣﺎ در ﻛﺎﺷﻴﻜﺎريﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﻮش ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﻫﻨﺪﺳﻲ و ﻛﺘﻴﺒﻪاي ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ و ﻧﻘﻮشﺣﻴﻮاﻧﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮرد .ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ
را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ از ﻛﺎﺷﻲ در ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﻨﺖﮔﺮاﻳﻲ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻛﺎﺷﻴﻜﺎر در رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻘﻮش اﻧﺴﺎﻧﻲ و
ﺣﻴﻮاﻧﻲ از دﻳﺮﺑﺎز داﻧﺴﺖ .ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ ازﻧﻘﻮشﺟﺎﻧﻮري ﺑﺮروي ﻛﺎﺷﻴﻜﺎري اﺑﻨﻴﻪ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
دردوره ﻗﺎﺟﺎرﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاودات و ﺳﻔﺮﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ،ﺳﺨﺖﮔﻴﺮيﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺰﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در اﻳﻦ دوره اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻮشاﻧﺴﺎﻧﻲ و
ﺣﻴﻮاﻧﻲ درﻛﺎﺷﻴﻜﺎري ﺑﻨﺎﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﻮش ﺣﻴﻮاﻧﻲ درﻛﺎﺷﻴﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻨﺎﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺒﻨﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ .درﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻘﻮش ،ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﻮدن ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺻﻮري ﻣﻴﺎن اﺷﻜﺎل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻧﻘﻮش وﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ.

 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﻮش ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻛﺎﺷﻴﻜﺎري ﺑﻨﺎﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن )در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻘﻮش( -ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻧﻘﻮش ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎﺷﻴﻜﺎري ﻫﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد آن .

 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
ﻧﻘﻮش ﺣﻴﻮاﻧﻲ درﻛﺎﺷﻴﻜﺎري ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻗﺒﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ وﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻣﻮردي ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻘﻮش ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻛﺎﺷﻴﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﻨﺎﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ اﻳﻦ ﻧﻘﻮش و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﻮش ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻫﻨﺮ ﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺨﺼﻮﺻﺄ ﻛﺎﺷﻴﻜﺎري و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﺷﻜﺎل ﺣﻴﻮاﻧﻲ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮ ﻫﺎي اﻣﺮوزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﭼﺎپ ﭘﺎرﭼﻪ ،وﻳﺎ
دﻳﮕﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 .1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و زﻳﻮرآﻻت ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:

ﺳﻨﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ زﻳﻮرآﻻت از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ دوره ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﻨﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه اي را ﺑﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
اﺑﺪاع ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮي آﺛﺎر ،ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﻣﺨﺘﺺ آن دوره ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي زﻣﺎن ﺧﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ و روش ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ زﻳﻮرﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﮋه اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻳﺮان در ﻫﺮ دوره ﺗﺎرﻳﺨﻲ داراي ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ اي از ﻃﺮح ﻫﺎ و داﻧﺶ ﺟﻮاﻫﺮﺳﺎزي ﭘﺮ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺎ و اﺑﺰار و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ زﻳﻮرآﻻت ،اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ زﻳﻮر ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﮔﺎه
ﻓﺎرغ از ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻤﺎدﻳﻨﻲ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺮوزه درﻃﺮاﺣﻲ زﻳﻮرآﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻓﺮم
ﻫﺎي ﺟﻮاﻫﺮات ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ زﻧﺪه و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ،از آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻓﺮم ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﺎن دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻞ،
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎﻣﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ زﻳﻮرﻫﺎ در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮد .ﻟﺬا دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي
ﺑﻮدن زﻳﻮرآﻻت در ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺛﺮي ﺧﻠﻖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺿﺎي ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻲ ﺧﻼق و ﻧﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﻢ:
 زﻳﻮرآﻻت ادوار ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﭼﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻛﺎرﺑﺮد و ‐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ؟ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي در اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﻮرآﻻت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻳﻮر آﻻت ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ زﻳﻮرآﻻت وارداﺗﻲ در ﺑﺎزار ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮده اﻳﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ رﻗﻴﺒﻲ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
زﻳﻮرﺳﺎز اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺮي ﺑﻪ درازاي ﺗﺎرﻳﺦ دارد ﻣﻮرد ﺑﻲ ﻣﻬﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺴﭙﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ و ذوق زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮ و ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎﻋﺚ
دوري و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺻﺎﻟﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و روح ﻫﻨﺮ اﻳﺮاﻧﻲ را در اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﻮل ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻳﺮاﻧﻲ از
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻫﺎ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا از ﺿﺮورت ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎﺧﺖ زﻳﻮرآﻻت ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي
ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎي ﻃﺮح ﻫﺎ ،اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻪ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ آراﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ،
ﻫﻢ از ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻢ از ﺷﻴﻮه ﻃﺮاﺣﻲ زﻳﻮر آﻻت ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻃﺮاح زﻳﻮر اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ و اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ آﺛﺎري ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻴﻒ
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻠﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ
-

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ زﻳﻮرآﻻت ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ اﻧﻮاع زﻳﻮرآﻻت و ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد

 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ زﻳﻮرآﻻت ﺟﺪﻳﺪ ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي در
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﻮزه اي ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻬﺘﻌﺎﻟﻲ

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

ﻧﺎم

ﺷﺮﻛﺖ

ﻳﺎ

ﺳﺎزﻣﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 .1ﻋﻨﻮاﻧﻄﺮح:
راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان آژاﻧﺲﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :آژاﻧﺲﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن(
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:

اﻣﺮوزﻫﺼﻨﻌﺘﮕﺮدﺷﮕﺮﻳﺒﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻴﻜﺼﻨﻌﺘﻮﭘﺪﻳﺪﻫﺠﻬﺎﻧﻲ راﻫﻴﻨﻮﻳﻨﺒﻬﺴﻮﻳﺠﻬﺎﻧﻴﺸﺪﻧﻮدرﻫﻤĤﻣﻴﺨﺘﻨﻔﺮﻫﻨﮓﻫﺎوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻫﺎوﺗﻌﺎﻣﻠﻤﻴﺎﻧﻤﻠﺖﻫﺎﮔﺸﻮدﻫﺎﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﺪر اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در روﻧﺪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻣﺪﻳﺮان در ﻣﻴﺎن آژاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮراﻫﻨﻤﺎﻳﺎﻧﺘﻮرآژاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻴﺸﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد  217ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و
راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﻮر آژاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار ﻟﻴﺰرل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ،اﻫﻤﻴﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻴﻦ ﻫﻮشﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﻜﺮد و راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ در اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﺮاي
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺎلﻫﺎي آﻳﻨﺪه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:

ﻫﺪف ﻛﻠﻲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺪﻳﺮان و
راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﻮرآژاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ اﺻﻔﻬﺎن( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ،اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد:
 ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﻮش ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲِ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺪﻳﺮان آژاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ.
 ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲِ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان آژاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ.
 ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﻮش اﻧﮕﻴﺰﺷﻲِ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان آژاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ.
 ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﻮش رﻓﺘﺎريِ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان آژاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ.
 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:

ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﺪﻳﺮان آژاﻧﺲﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 .1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:

ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰار ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﻪ »اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮر« )راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺻﻔﻬﺎن( ﺑﺮاي ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي
ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:

اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻳﻜﻲ از ﭘﺮروﻧﻖﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻛﻨﻮن در ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﻴﺸﺮو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي را »ﺻﺎدرات ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ درآﻣﺪزاﻳﻲ،
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺲ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺧﻮدروﺳﺎزي در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار دارد .ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﻣﻴﻼدي ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ رﻗﻤﻲ ﺣﺪود  1,6ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
اﻳﺮان از ﻗﺪﻳﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻬﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻨﺮ و اﺧﻼق و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮدم اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺮوزه در ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ رﻗﺎﺑﺖ زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﻮاع
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و روزآﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دور از ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻛﺸﻮري در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻏﻔﻠﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﻜﺴﺖ در اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  1404ﻛﺸﻮر ﺟﺬب ﺳﺎﻻﻧﻪ  20ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت
راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻨﻴﺎدي در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻗﻄﺐﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺸﻮر – ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دارد .ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در
ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻧﻮروزي ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و از ﻗﻀﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻬﺎي ﻏﻴﺮﻋﺎدي و ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮ و ﺣﺘﻲ اﺧﺘﻼل در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﻴﺰ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻲﺷﻮد .اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ از ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺪون ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدي از ﺿﻌﻔﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
١

ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮي را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﻃﻼع آﻧﺎن
از ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ و
ﺣﺘﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮان و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور
در ﺷﻬﺮ ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮان اﻣﻜﺎﻧﻲ
را اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮي ﻛﻪ وارد ﺷﻬﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺪون ﺗﻠﻒ ﻛﺮدن وﻗﺖ و ﺣﺘﻲ ﭘﺮس و ﺟﻮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻳﻚ ﻫﺪف ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺪاوم ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﻴﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﻲ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق دور از
ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻧﺎوﺑﺮي ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﻪ و ﻋﺮﺿﻪ راﻳﮕﺎن آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎي
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺎزي از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺎت اﻣﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺎپ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي ﻣﻲﺑﺮد و ﻫﻢ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﻲ و ...دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﻋﻠﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ )ﻓﺎرﺳﻲ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻋﺮﺑﻲ( در ﻗﺎﻟﺐ راﻫﻨﻤﺎي ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن را اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﻋﻢ
از اﻣﺎﻛﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ ،ﻫﺘﻠﻬﺎ ،ﭘﺎرﻛﻴﻨﮕﻬﺎ و ...و راﺣﺘﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺮ روي
ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎوﺑﺮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ:

 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﮔﺮدﺷﮕﺮي. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺳﺎن – ﺳﺮﻳﻊ و روان ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي وﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي آن در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
 ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎتراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮان
 ﻋﺒﻮر از روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮان )ﭼﺎپ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي( و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺣﺠﻢﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻲﺷﻤﺎر ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ،اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻋﺮﺑﻲ.
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 اراﺋﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻧﺎوﺑﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮان و اﻣﻜﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻘﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﺎن اﻧﺪك ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و روﻧﻖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:

اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ اﭘﻠﻴﻜﻴﺸﻦ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﻳﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ
آﺳﺎن ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮔﺎﻣﻲ اﺳﺎﺳﻲ و اﻳﻤﻦ در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮ دارد ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن اراﺋﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن )ﻛﻪ
ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻻﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﺪ( و ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ
دﻗﻴﻖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻗﻴﻖ اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ
ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﺎده ،ﻳﺎ ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻜﺎن دﻳﺪﻧﻲ ،ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ...ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺑﻬﺮهوري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎً اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺘﻲ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺷﻬﺮواﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

٣

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻧﺎم

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR
)PROPOSAL(RFP

ﺷﺮﻛﺖ

ﻳﺎ

ﺳﺎزﻣﺎن

درﺧﻮاﺳﺖﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 .1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح
اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﻛﺎرﻛﺮدي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
 .2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻫﻮﻳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ )وارﺛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (1389 ،ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ دارد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
از ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺮفﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد )ﭘﻮر دﻳﻬﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .(1391 ،ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪاي ﺑﻴﻦرﺷﺘﻪاي اﺳﺖ
و ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮد از ﻫﻮﻳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮد )ﺷﺮﻳﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران.(1392 ،
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت در ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻮﻳﺖ را ﻣﻘﻮﻟﻪاي ﻓﺮدي ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺴﺘﻪ و
ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻮﻳﺖ را ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺷﻲء ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ )آﺗﺸﻴﻦﺑﺎر.(1388 ،
ﺑﻴﻦرﺷﺘﻪاي ﺑﻮدن ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻮﻳﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻜﺎن
و ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺎس ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ )ﺗﻮآن،
 ،(1974ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ )ﭘﺮوﺷﺎﻧﺴﻜﻲ ،(1978 ،1اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻜﺎﻧﻲ )وﻳﻠﻴﺎم و روﮔﻨﺒﺎك (1989 ،2و ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻜﺎﻧﻲ )ﻟﻮ و آﻟﺘﻤﻦ 1992 ،و ﻣﺎﻧﺰو،3
 (2005ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻳﺰداﻧﻔﺮ ،ﺣﻴﺪري ،ﺑﻬﺪادﻓﺮ و اﺳﻜﻨﺪري .(2013 ،4ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺨﺸﻲ از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮﻳﺖ
ﻓﺮدي اﻧﺴﺎن و ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ او درﺑﺎره ﺟﻬﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﺑﻬﺰاد ﻓﺮ.(1387 ،ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﻳﺖ ،ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻜﺎن از ﭘﻴﺮاﻣﻮن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺟﻮه ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ آن ،ﻳﻌﻨﻲ آﻧﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ ،اﭘﻴﺴﺘﻤﻮﻟﻮژﻳﻚ و رﻓﺘﺎري و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻧﺴﺎن ،ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﺺ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﮋه ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد )ﺷﺮﻳﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران.(1390 ،
اﻣﺮوزه ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﻨﺪ و اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،2050ﺣﺪود  68/7درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ .(2009 ،5از ﻧﮕﺎﻫﻲ
دﻳﮕﺮ ،ﺷﻬﺮ ﺷﻜﻠﻲ از ﻣﻜﺎن و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺪن ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،ﺗﻜﺎﻣﻞ ،زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد )ﻫﻨﺪن و ﻛﻮرﻛﻤﺎز،6
 (2006ﻛﻪ در آن ،اﻓﺮادي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ،ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ )ﻟﻴﻨﭻ .(2010 ،ﻟﻴﻨﭻ در ﻛﺘﺎب "ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻬﺮ
ﺧﻮب "7ﻓﺮم ﺷﻬﺮ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 8ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ و اﺷﻴﺎء ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داﺋﻤﻲ ﺷﻬﺮ
را در ﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ،آب و ﺑﺮق ،ﺗﭙﻪﻫﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و درﺧﺘﺎن )ﻟﻴﻨﭻ .(1981 ،ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ،ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺧﻮد را
داراﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻮژه و ﻫﻤﻜﺎران .(2011 ،ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،داراي ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻛﻪ
ﺷﻬﺮ را از ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ در آن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ )وارﺛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران.(1389 ،
ﻫﻮﻳﺖ و اﻳﺠﺎد ﻫﻮﻳﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ-
رود .اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻧﻤﺎدﻳﻦ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و
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ﺗﻤﺪن ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﺷﻬﺮي و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﻛﻴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران1388 ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻮر اﺣﻤﺪ .(1384 ،ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻴﺮاث ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﻲ-
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ )ﻛﻴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .(1388 ،ﭘﺎﻧﺘﺮ 9ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻜﺎن از
ﺳﻪ ﺑﻌﺪ "ﺳﺎﺧﺘﺎر"" ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ" و "ﺗﺼﻮر" ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ رﻟﻒ ،داراي ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
رواﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﻣﻮﻧﺘﮕﻤﺮي .(1988 ،10ﻛﺎﻧﺘﺮ ،11از ﭘﻴﺶﮔﺎﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻟﻒ و ﭘﺎﻧﺘﺮ ،ﻣﺪﻟﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻜﺎن ﺷﻬﺮت دارد )ﻋﺒﺎس زاده و ﻫﻤﻜﺎران .(1392 ،وي ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ،ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ در
ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه "وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﺎ ﻛﺎﻟﺒﺪ"" ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ" و "اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﺗﺼﻮرات" ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ،اﺳﺘﻨﺒﺎط از
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲﮔﺬارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﺑﻪ ﺧﻮد وي ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد.
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﻣﻜﺎن اﺳﺖ )ﻛﺎﻧﺘﺮ.(1997 ،
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣﺮوز دﭼﺎر ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺷﺪه و از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزار ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزار ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .از اﻳﻦ رو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ،ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮي اﻗﺪام ﻛﺮدهاﻧﺪ .در ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﻗﺪﻣﺎت ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺮ ) (2011ﻣﺪﻟﻲ را اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ .وي ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎي زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎن و ﻫﻮﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد .در اﻳﻦ ﻣﺪل ،ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎن ﻛﺜﺮتﮔﺮا و در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻜﺎن ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و داراي
ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﻲ اﺳﺖ .ﺑﺎﻛﺴﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮ وﻟﻨﮕﻮن 12اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )ﺑﺎﻛﺴﺘﺮ .(2011 ،وي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﺎ
روش ﻛﻴﻔﻲ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮدي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻫﺪف وي از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺪود  10ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻛﺴﺘﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮ ﺧﻼق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻮﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ آن ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮدن  10ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ارﺗﻘﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻫﻮﻳﺖ
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ،آﺷﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ )ﺑﺎﻛﺴﺘﺮ .(2013 ،اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل،
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺨﺸﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﻋﻤﻴﻖ از ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در
ﻫﻮﻳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي ﻛﻪ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎن و ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ  ،Aﻫﻮﻳﺘﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ،
ﻫﻮﻳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻗﺴﻤﺖ  Bو  Cﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي
ﺑﺎﻟﻘﻮه ،در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻫﻮﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻮﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ را داﺷﺘﻪ و ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺑﺮﻧﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻫﻮﻳﺖﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و در
ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺬب ﻛﻨﺪ )ﻛﺎواراﺗﺰﻳﺲ و ﻫﻤﻜﺎران،
 .(2015ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻔﻌﺎل ﮔﺮوهﻫﺎي ذيﻧﻔﻊ داﺧﻠﻲ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي ﻣﻜﺎن ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻜﺎن روﻳﻜﺮد اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،روﻳﻜﺮد ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺤﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ذيﻧﻔﻌﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )ﻛﺮ و ﺑﺎﻻﻛﺮﻳﺸﻨﺎن،13
.(2011

9. John Panter
10. Montgomery
11. Canter
12. Wollongong
13. Kerr &Balakrishnan

ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎن ،ﻫﻮﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻜﺎن و ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻜﺎن
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در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و از
اﻳﻦ رو ﺣﻠﻘﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روز ﺑﻪ روز ﺗﻨﮓﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ،ﻻزم اﺳﺖ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﻛﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ را دارد ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺼﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺴﺠﻢ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻳﻚ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺘﺮيﻣﺪار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ،اﻧﺘﻘﺎل ،ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﺒﺎدل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﻬﺮ و اﺟﺘﻤﺎع
ﺷﻬﺮ داراي ارزش اﺳﺖ .ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ،ادﻏﺎم ﺗﻤﺎﻣﻲ ذيﻧﻔﻌﺎن ﻣﻘﺼﺪ اﻋﻢ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻮﻣﻲ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ
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ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺳﻴﻮﺗﺴﻮ و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ.(1391 ،16
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ در واﻗﻊ رﻫﺒﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺨﺶﻫﺎي درﮔﻴﺮ در ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲدﻫﺪ .ﻳﻜﻲ از اﻗﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺷﻬﺮي  ،ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي اﺳﺖ )ﻣﻮﺣﺪ،
ﻛﻬﺰادي و اﻳﺰدي .(1390 ،ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داراﻳﻲ ﺑﺎارزش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺼﺪ،
ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﺳﻴﻮﻳﺴﺘﻮن .(2007 ،ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻣﻘﺼﺪ را در ذﻫﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮ
ﺑﺴﺎزد .اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺪاﻋﻲﮔﺮﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎهﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن در ذﻫﻦ ذيﻧﻔﻌﺎن ﻣﻘﺼﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد )ﺷﺮﻳﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .(1392 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﺎﺻﻞ درك ذيﻧﻔﻌﺎن از ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻘﺼﺪ ،ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻚ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺎزدﻳﺪ از آن ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .در واﻗﻊ ،ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﻛﻪ »ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻢ؟« .ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ دارد .ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ،ﺑﺮﻧﺪ در اﻧﺤﺼﺎر آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ،دوم آﻧﻜﻪ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﺳﻤﺒﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ دادن ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد )ﻣﻮﺣﺪ ،ﻛﻬﺰادي و اﻳﺰدي،
.(1390
ﻫﻮﻳﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺮ از اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ ،ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺘﺮادف ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ )اﻳﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮﺷﺨﻮ و اﻳﻮﺑﻲ ﻳﺰدي.(1389 ،
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺧﺎص و ﺑﻲﻫﻤﺘﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﺪف ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪ راه
اﻳﺠﺎد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ )ﺟﻌﻔﺮﭘﻴﺸﻪ.(1390 ،
14. Baxter, Kerr & Clarke
)15. Destination Management Organization (DMO
16. Tsiotsou& Goldsmith

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺴﻴﺎري در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻫﻨﻮز اﻗﺪاﻣﻲ ﺟﺪي در
اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺎرهاي از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذي-
ﻧﻔﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺳﺘﻲ از ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در اذﻫﺎن
ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﻴﺮد .اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻨﻴﺎدي در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﺪم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻜﻲ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻮﻳﺖ و ﻫﻮﻳﺖﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ )ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،1389 ،ﺑﻨﺪ  ،(15ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،1389 ،ﺑﻨﺪ  (42و ﺗﻘﻮﻳﺖ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر )ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ( از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎىﻜﻠىﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻤﺘﻮﺳﻌﻬﺎﻗﺘﺼﺎدى،اﺟﺘﻤﺎﻋىﻮﻓﺮﻫﻨﮕىﺠﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣىﺎﻳﺮان ﺑﺮ آن ﺗﺎﻛﻴﺪ وﻳﮋه داﺷﺘﻪ و
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺑﺎزارﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ )ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،1389 ،ﺑﻨﺪ  (1-25را از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان،
 ،1390ﺑﺨﺶ دوم ،ﺑﻨﺪ  (10ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف را ﻣﻮرد
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ »ﻫﻮﻳﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﺻﻔﻬﺎن،
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻘﺼﺪ و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ درك ﻣﻲﺷﻮد؟« .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻔﻬﺎن از ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 .3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ
اﻟﻒ .ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺑﻌﺎد ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
ب .اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﻛﺎرﻛﺮدي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
 .4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
 ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎنﺑﺮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ اراﺋﻪ ﺑﻮدﺟﻪاي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر از اﻫﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ. .5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  50ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،خ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ.
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚfarzinmoradi93@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ32235117 :
 .7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻓﺮزﻳﻦ ﻣﺮادي

ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﻀﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15 :

دبیر خانه کارگروه آموزش ،پژوهش،

باسمه تعالی

نام شرکت یا سازمان

فناوری و نوآوری استان اصفهان

درخواست پیشنهاد طرح پژوهشی
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

درخواست کننده:
اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری
استان اصفهان

 .1عنوان طرح:
تحلیلی بر امکانسنجی تغییر کاربری مساکن تاریخی شهر اصفهان؛ با رویکرد توسعه گردشگری؛(مطالعه موردی :منطقه  5شهرداری
اصفهان)
 .2بیان مسئله:
هویت شهری نشان دهنده فرهنگ شهرنشینان است ،بافت فرسوده تاریخی به عنوان هویت و تبلور فرهنگ آن شهر میباشد .بنابراین،
بر حفظ آن در زمان بهسازی و نوسازی تأکید میشود.
امروزه ایجاد هویت در فضاهای شهری از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم در برنامهریزی شهری و شهرسازی
می¬باشد .هویت شهرها فضایی برای رشد و توسعه (کمال) انسان بوده و به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار قلمداد میگردد .روند
رو به رشد شهرنشینی به همراه رشد فیزیکی سریع و ناهنجار سکونتگاههای شهری و همچنین گسترش ساختوسازهای نامتناسب
شهری موجب زیان بیشتر به بافتهای فرسوده تاریخی ،بیهویتی شهر و تأثیر منفی بر ساکنین شهر شده است .بنابراین؛ بهسازی و
نوسازی (حفظ) بافتهای تاریخی که میراث ارزشمند تاریخی ،فرهنگی ،کالبدی و ...گذشتگان ما میباشد ،به عنوان هویتی ضروری
برای ادامه حیات شهرها مطرح میشود .بافت تاریخی با ارزش کالبدی و فرهنگی نهفته در خود بهترین نشانها هویت شهری بوده.
بنابراین در هویت دادن به شهر ،بافت تاریخی نقش مؤثر و بارزی را ایفا مینماید و در عین حال حیات و رشد این بافت مانع از
بیهویتی و فرسودگی شهر از درون شده و توسعه بیرویه آن را محدود میکند.
اهمیت و ضرورت حفظ آثار کهن نه بهعنوان پدیدههای نمادین ،بلکه به دلیل شناخت سیر تحول و تکامل تاریخ شهرسازی و تمدن
شهرنشینی ،حفظ هویت و اصالت شهری و تبیین حیات شهری بر اساس شواهد و مدارك علمی همواره مورد توجه بوده است(شمای و
پوراحمد.)،1831،25 ،
از مسائل حائز اهمیت در بخش تاریخی شهر ،حفظ میراث با ارزش فرهنگی گذشته که حاصل تالش نسل اندر نسل مهم این خطه
نشانگر تمدن کهن این مرزوبوم میباشد ،جزء الینفک معقوالت و فرایض ملی است« .دیرزمانی است که به تدریج استفاده از واژه،
میراث فرهنگی منسوخ میشود و جای خود را به واژهای می دهد که میتواند قدرت بیشتری در معرفی موضوع داشته باشد :ثروت
فرهنگی» .در حقیقت حفظ بازارها ،کاروانسراها ،مدارس تاریخی ،مساجد ،آب انبارها ،حمامهای تاریخی و حتی منازل منحصربه فرد با
معماری زیبا از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است(.زنگیآبادی)96-33 :1831:
در مقابل عدم توجه و رسیدگی به بافتهای تاریخی و آثار فرهنگی موجب بروز مشکالت و مسائلی از جمله :تخریب تدریجی بافت
قدیمی ،تخلیه تدریجی جمعیت مسکونی بافت قدیم ،سلب سهولت زندگی از شهروندان بافت قدیم میشود که آثار جبران
ناپذیری(تجمع زبالههای اطراف ،تجمع حیوانات موذی ،شیوع میکروبها و ویروس های بیماریزا ،فساد اجتماعی ،استعمال و تزریق
مواد مخدر ،اختفای قاچاق مواد مخدر و  )...را به دنبال دارد که باعث کاهش جمعیت مرفه این مناطق ،کاهش قیمت منازل مسکونی
تاریخی و مهاجرت روستاییان و افراد بیبضاعت به این بخش میشود.
حفاظت از خانههای باارزش تاریخی که به عنوان پدیدههای نمادین هویتی تلقی میشوند ،امری ضروری میباشد .در شرایط کنونی،
مالکان ،تنها عامالن حفاظت هستند و از طرفی ،وضع مقررات حفاظتی ،حقوق مالکیت آنها را محدود کرده است .در کنار عوامل
محدودکننده توسعه ملک باید مشوقهایی نیز وجود داشته باشد تا انگیزه الزم جهت حفاظت را ایجاد کند.

فضاهای شهری به ویژه ،محدوده بافتهای تاریخی و قدیمی به علت وجود جاذبههای نوستالژیک ،معماری ،فرهنگی و بناهای
ارزشمندی که نمادی از شرایط اقتصادی ،اعتقادی و اجتماعی آن دوران می¬باشد از مقاصد مهم گردشگری به شمار میروند .شهر
تاریخی اصفهان به عنوان یکی از مهمترین جاذبهها و مقاصد گردشگری شناختهشده و به صراحت جایگاه این شهر و اهمیت
شاخصترین ابنیههای تاریخی آن به عنوان یکی از جاذبههای شناخته شده کشور در دنیا میباشد .اصفهان با توجه به قدمت و
ویژگیهای خاص جغرافیایی ،شیوههای معماری و ساختاری خاصی است و در کالبد شهرهای تاریخی نقش بسیار مهمی بر عهده دارد
و هر ساله پذیرای تعداد زیادی توریسم داخلی و خارجی است .مرمت شهری و نوسازی و احیاء فضاهای تاریخی جهت بازگرداندن این
محورها به چرخه زندگی با رویکرد توسعه گردشگری در شهر می تواند از جمله جالبترین جاذبههای شهری قرار گیرند و گردشگران
را به سوی خود جذب کنند .آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هدف نوسازی بافتهای تاریخی شهری چیزی فراتر از
اقدامی کالبدی-فضایی با رویکرد صرفاً سکونتی است .نوسازی و احیا ء شهری ،عملی ،فرهنگی است که سعی در انتقال ارزشهای
کالبدی به آینده دارد و این انتقال همراه با حفظ ارزشهای پایدار کهن و ابنیههای تاریخی در بافتهای تاریخی است .توجه به نوسازی
و احیاء بافتها ضرورتی است که نه تنها به لحاظ کالبد و عملکرد بلکه به لحاظ اقتصادی -اجتماعی ،فرهنگی و گردشگری از اهمیت
قابل توجهی برخوردار میباشد .محورهای تاریخی -گردشگری شهر اصفهان از قابلیتها و توانهای باالیی جهت جذب گردشگر را
دارند ،اگر با رویکرد توسعه گردشگری در این محورها اقدامات نوسازی و احیاء صورت گیرد ،میتوانند به صورت فضای پویا قرار گرفته
و پاسخگوی نیازهای گردشگران شهر میباشند .مرمت ،نوسازی و احیاء و باز زنده سازی بناهای تاریخی با تغییر کاربری در آن نقش
بسیار مهمی در زمینه گردشگری شهر خواهد داشت .اقدامات نوسازی و احیاء بافتهای تاریخی با هدف جذب گردشگر در شهر
اصفهان فراگیر نبوده و خألهایی در این زمینه مشاهده میشود ،نوسازی و احیاء بافتهای تاریخی ،فرهنگی و گردشگری اصفهان به
صورت تک بنا صورت گرفته است .عدم امنیت ،کمبود خدمات و تأسیسات شهری عدم برخورد مناسب با گردشگر توسط مردم ساکن
بافت ،عدم مشارکت مردم ،عدم حسن تعلق مردم ساکن بافتها در برخی محورها سبب بروز مشکالتی شده و سبب شده تا اقدامات
نوسازی و احیاء آنها را با مشکل و موانع برخورد کنند.

 .8اهداف اصلی:
تالش در جهت ارائه راهکارهای حفظ ارزشهای ماندگار محله ،حفظ هویت بافت تاریخی و ارائه راهبردها و راهکارهایی جهت تغییرکاربری مساکن تاریخی محله
 ایجاد فضای مناسب برای گردشگرانارائه راهکارهایی به منظور باالتر رفتن سطح اقتصادی ساکنین و کسبه با ایجاد در آمدی پایدار و اشتغالزایی ارائه راهبردهایی در جهت حفظ و نگهداشت بیشتر گردشگر در فضاهای محلهای .1خدمات مورد انتظار در طرح:
 راهبردهای مرمت شهری و نوسازی و احیاء فضاهای تاریخی جهت بازگرداندن محورهای تاریخی به چرخه زندگی با رویکرد توسعهگردشگری .
 بررسی و ارائه راهکارهایی در باب چگونگی نوسازی و احیا ء ابنیههای تاریخی در بافتهای تاریخی. واکاوی خألهایی موجود در راستای نوسازی و احیاء بافتهای تاریخی ،فرهنگی و گردشگری شهر اصفهان با هدف حفظ و جلوگیریاز تخریب از این آثار.
 .5محدودیت های زمانی یا هزینه ای برای انجام طرح:
حداکثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختی  51میلیون ریال می باشد.
 .6مشخصات کارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح:

نام و نام خانوادگی :فرزین مرادی
عنوان:کارشناس دفتر مطالعات ،برنامه ریزی و آینده پژوهی.
آدرس :اصفهان  :اصفهان ،خ استانداری ،دفتر مطالعات ،برنامه ریزی و آینده پژوهی.
آدرس پست الکترونیکfarzinmoradi93@gmail.com :

تلفن82285113 :
 .7نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :فرزین مرادی

سمت در شرکت یا سازمان :کارشناس پژوهشی
امضا و تاریخ69/5/15 :

سازمان بهزیستی کشور

دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،
ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮ آﻣﻮري

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎي

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه :

اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن

 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن(
 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ :
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ رﺳﻤﻲ) آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و  ( ...و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ)ﺧﺎﻧﻮاده ،
ﮔﺮوه دوﺳﺘﺎن( و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪه و راه و رﺳﻢ زﻧﺪﮔﻲ در ﺟﻤﻊ را ﻣﻲ آﻣﻮزد  ،و درﺻﻮرت ﻋﺪم اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ درﺳﺖ
ﻫﺮﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻛﮋﻛﺎرﻛﺮدي ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان و اﻧﻮاع آﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻗﺒﻴﻞ :
ﻃﻼق  ،اﻋﺘﻴﺎد  ،ﻧﺰاع و درﮔﻴﺮي  ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ و  ...ﻣﺒﺘﻼ و اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوزآﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻛﺎرﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را از ﺟﻤﻠﻪ )آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﺶ از ازدواج  ،آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ( ﺧﻠﻖ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻣﻮزش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي دارد.
از آﻧﺠﺎﻳﻲ اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي :اﻧﺴﺎﻧﻲ  ،زﻣﺎﻧﻲ  ،ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺎدي در ﺑﺮ دارد .ﻟﺬا ﺷﺎﺳﻴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻃﺮﺣﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺛﻤﺮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد.و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارد دﻫﺪ.

 -3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدر ﻃﺮح :


ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن.

اﻫﺪاف ﺟﺰﻳﻲ:
 (1ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ازدواج در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ وﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ.
 (2ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮده در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ وﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ.
 (٣ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ وﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ.

 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح :
 (1ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
 (2ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﻘﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

 -5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح :


زﻣﺎﻧﻲ :



ﻫﺰﻳﻨﻪ :

 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﺤﻴﺮاﻳﻲ .

ﻋﻨﻮان  :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

آدرس :اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ B.U_16@yahoo.com :

 -7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم  :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﺤﻴﺮاﻳﻲ
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن  :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﻳﺦ 96/5/16 :
ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﻓﻮق را از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ 031 – 37932170ﻳﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ indsutry-off@ui.ac.irدﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎر
ﮔﺮوه آﻣﻮزش  ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺗﻠﻔﻦ دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ 031 –37933192 :

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﻓﻨﺎوري وﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻛﻨﻨﺪه :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

REQUEST FOR
)PROPOSAL(RFP

اﺻﻔﻬﺎن

 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي

 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ :

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  2ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻣﺼﻮب  1383ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
و اﺑﻼغ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ در ﺳﺎل  1384ﻛﻠﻴﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﻌﺎﺑﺮ و
ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي و  ....در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ  % 10ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه و ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن %100
آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺪود  %35اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ در ﺣﺪ رﻓﻊ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻮاﻧﻌﻲ اﺳﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاء ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﻴﺰ وﻳﮋه
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ،ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ و  ....ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.

 -3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
رﺳﻴﺪن ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺘﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻫﺎ و در ﻳﻚ ﻛﻼم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﺑﺮايﻫﻤﻪ

 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
ﻣﺠﺮي ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﻃﺮح در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدداﻟﺰام ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﻛﻠﻴﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ – ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ – ﭘﺎرﻛﻬﺎ – ﻣﺴﺎﺟﺪ – ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ....و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ ﻳﻚ و ارﺷﺪ

 -5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن از زﻣﺎن ﺧﻮدش ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﺑﻼغ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺼﻮرت ﻓﺸﺮده ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.

 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  :زﻫﺮه ﻣﻼﺋﻲ
ﻋﻨﻮان  :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
آدرس  :ﺧﻴﺎﺑﺎن آﭘﺎداﻧﺎ دوم – ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن -ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:
ﺗﻠﻔﻦ09131015243 :

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم  :ﺳﻴﺪ اﺻﻐﺮ ﻓﻴﺎض دﺳﺘﮕﺮدي
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ /ﺳﺎزﻣﺎن  :ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن
اﻣﻀﺎء وﺗﺎرﻳﺦ 96/5/10 :

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﻓﻨﺎوري وﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻛﻨﻨﺪه :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

REQUEST FOR
)PROPOSAL(RFP

اﺻﻔﻬﺎن

 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :بررسی اثر بخش راھکارھای ارتقای سالمت زنان در محيط کار

 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ :
محيط کار به عنوان يکی از محيط ھای اصلی حضور افراد از اھميت به سزايی برخوردار است بين سالمت در محيط کار و
سالمت اجتماعی با ابعاد متنوع آن رابطه بسيار نزديکی وجود دارد و ارتقای سالمت روانی – اجتماعی در ھريک از اين
محيط ھا باعث تغييرات مثبت در ديگری می شود .افراد شاغل حدود  ۶٠درصد ساعت بيداری خود را در محيط کار می
گذرانند بنابراين محيط کار ھم از نظر تاثير بر سالمتی کارکنان و ھم به عنوان زمينه ای برای ارتقای سالمت واجد اھميت
می باشد .زنان به عنوان نيمی از جمعيت کشور نقش مھمی در پويايی و سالمت جامعه دارند بنابراين حفظ و ارتقای سالمت
آنان بايد مورد توجه متوليان باشد که در اين ميان توجه به سالمت محيط کاری آنان نيز بسيار ضروری است .اکنون شمار
زيادی از زنان مشاغل ھمگام با مردان در حوزه ھای مختلف مشغول بکار ھستند و اين مھم لزوم حفظ و ارتقای سطح
سالمت شغلی آنان را از نقطه نظر کارفرمايان و مسئوالن بھداشتی کشور به يک نياز ضروری تبديل کرده است.

 -3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
ھدف اصلی :تعيين راھکارھای ارتقای سالمت زنان در محيط کار
اھداف اختصاصی:
-١تعيين اثربخش راھکارھای ارتقای سالمت زنان در محيط کار در حيطه آموزش
-٢تعيين اثربخشی راھکارھای ارتقای سالمت زنان در محيط کار در سطوح مختلف تحصيلی

 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
ارتقای سطح بھره وری سازمانی
ارتقای ميزان رضايت کارکنان زنان
کاھش تعارضات شغلی ميان کارکنان زنان

 -5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح
باتوجه به زمان بر بودن اجرای راھکار ھا و ايجاد تاثير بر متغيرھای وابسته اجرای طرح به بازده زمانی  ٢ساله
نياز دارد و به تبع آن ھزينه ھای آن افزايش می يابد.

 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﺷﻬﻨﺎز ﻗﻠﻊ رﻳﺰ
ﻋﻨﻮان  :ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان
آدرس  :ﺳﺘﺎ د ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲsh.ghaleriz@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ09131076860 :
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم  :ﺑﻴﺘﺎ آﮔﺎﻫﻲ
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ /ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
اﻣﻀﺎء وﺗﺎرﻳﺦ :

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﻓﻨﺎوري وﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻛﻨﻨﺪه :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ

اﺻﻔﻬﺎن

REQUEST FOR
)PROPOSAL(RFP

 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ در ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ  14ﺳﺎل دراﺳﺘﺎن
 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ  :ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻳﻚ اﻣﺮ اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روزاﻧﻪ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼل در آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﻓﺮاد در
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ و در ﻃﻮل دوران ﻛﻮدﻛﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺣﺘﻲ
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ي ﺷﻮد .ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺗﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ دﻳﺪ ﭼﺸﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺻﻼح اﭘﺘﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  5/100ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻴﺪان ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻤﺘﺮ از  10درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﻲ
ﻛﻪ دﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺻﻼح اﭘﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ 6/18ﺗﺎ  3/60ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ) (WHOدر ﺳﺎل  258 ،2015ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن داراي اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﺑﻴﺶ از  39ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ) (%6,25از آﻧﺎن ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ دو
ﺑﺮاﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ %5(khaf)..از ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ  15ﺳﺎل ﺑﻮده و از ﻣﻴﺎن  1,5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻮدك ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ 1
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در آﺳﻴﺎ 0,3 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن در آﻓﺮﻳﻘﺎ 0,1 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و  0,1ﻣﺎﺑﻘﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ Sudan
.child
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ژﻧﺘﻴﻚ و آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ) ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ(
رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺎرس) ،(ROPﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺮﻧﻴﻪ اي اﺳﺖ).ﻣﻬﻢ( در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آب ﻣﺮوارﻳﺪ و ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺒﻜﻴﻪ اي ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت  Whoدر ﺳﺎل ،2005
124ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ  90درﺻﺪ از آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در  8ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎن)آﺳﻴﺎ ،آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ( ﺑﺮ روي ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ  15ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داد 1/52ﻛﻮدك ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎ در ﻫﺮ  1000ﻧﻔﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﻴﻮع آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ آن
اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺒﻜﻴﻪ و ﺗﻨﺒﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻴﻮغ ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭼﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
وﻳﮋه ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ  60ﺳﺎﻟﮕﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﻣﺮوارﻳﺪ ،دژﻧﺮاﺳﻴﻮن

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ،رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ و ...ﻛﻲ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﻬﻢ.(1
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،از ﻣﻴﺎن  11975ﻧﻔﺮ ﺷﻴﻮع ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1/09و  4/04درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ آن آب ﻣﺮوارﻳﺪ و ﺗﻨﺒﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در زاﻫﺪان 0/79درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ
اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن آب ﻣﺮوارﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در درﻣﺎن ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ژﻧﺘﻴﻚ در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداري ،ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ،Aﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آب ﻣﺮوارﻳﺪ ﻛﻮدﻛﺎن اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد.
راﻫﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﺻﻼح ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻴﻮب اﻧﻜﺴﺎري و درﻣﺎن داروﻳﻲ و ﻳﺎ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان از وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎي اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ذرﺑﻴﻦ ﻫﺎ  ،ﺗﻠﺴﻜﻮپ ﻫﺎ ،وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ و رﻧﮕﻬﺎي وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻓﺮد ،ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻫﺎ
و وﺳﺎﻳﻞ ﺷﻨﻴﺪاري و ...اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 -3 اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:


ﻋﻠﻞ ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻳﺮ 14ﺳﺎل ﭼﻴﺴﺖ؟



ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻳﺮ 14ﺳﺎل ﭼﻴﺴﺖ؟



ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟



ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟



آﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:


ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ وﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن و روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻳﻲ از وﻗﻮع آن در ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻳﺮ  14ﺳﺎل



ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ،آﻣﻮرش و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻓﺮد ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎ و ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ



ارﺗﻘﺎي ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن



ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ،آﻣﻮزش و...



داﺷﺘﻦ اﻓﺮاد و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ و ﻛﺎرآﻣﺪ در ﻛﺸﻮر

 -5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح :
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻄﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻛﻼﻧﺘﺮي
ﻋﻨﻮان :دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ
آدرس  :اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،دﻓﺘﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺘﻬﺎ
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲkalantary_ali_a110yahoo.com :
ﺗﻠﻔﻦ09131259687 :
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم  :دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻛﻼﻧﺘﺮي
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ /ﺳﺎزﻣﺎن  :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺘﻬﺎ
اﻣﻀﺎء وﺗﺎرﻳﺦ 1396/05/15 :

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﻓﻨﺎوري وﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻛﻨﻨﺪه :

REQUEST FOR
اﺻﻔﻬﺎن
)PROPOSAL(RFP
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ در دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر

 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ :
روﻧﺪ اﻳﺠﺎد دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﻮده اﺳـﺖ اوﻟـﻴﻦ ﻗـﺪم اﺳﺎﺳـﻲ و ﻛـﻼ ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد دوﻟـﺖ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر در ﺳﺎل  1992ﻣﻌﻄﻮف ﻣـﻲ
ﮔﺮدد و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن اﻗﺪام دوﻟﺖ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر در ﻃﻮل  1990ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻣﺴـﺌﻮل ﺧﻠـﻖ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪ  .وﺟﻮد ﻓﻨﺎوري وب  ،ﺑﻪ ﺑـﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺑﺮﺧـﻲ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﺠـﺎري در ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻨﺠـﺮ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺸﻲ از اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  .ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن اﻳﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ  .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﺎزده ﻛﺎري آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي ﭘﺪﻳـﺪ آﻣـﺪ  .ﻟـﺬا
ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ،ﺑﺬرﻫﺎي ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦ آورﻳﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره و
ﻓﻦ آورﻳﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷـﺪد و ﻟـﺬا ﻓﻨـﺎوري وب ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در ﺷـﻐﻞ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري وب در اﻛﺜـﺮ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي
ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ دوﻟﺖ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد  .ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻨﺎوري ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﺳـﺎده ﺗـﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،و ﻧﻴﺰ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻳﻨﺘﻮن ﺳﺮف ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از
ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻬﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ رﻫﺒﺮان دوﻟﺘﻲ داد ﻛﻪ ﻟﻄﻔﺎً از ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﺳـﺘﺮس ﺑﺎﺷـﺪ  .ﻟـﺬا ﺷـﻬﺮ ﮔﺪﻟـﺪن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻴـﺎز
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﭘﻲ ﺑﺮ دو در ژوﻳﻴﻪ  ، 2001ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را ﺑﺮاي دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛـﺮد .
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت دوﻟﺘـﻲ و ﻋﻤـﻮﻣﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎي
اﻟﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺸـﻮر اﻳـﺮان در ﺑـﻴﻦ
 178ﻛﺸﻮر  ،رﺗﺒﻪ  115ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺗﺒـﻪ اﻳـﺮان از
ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻣﻴﻨﻴﻜﻦ  ،ﻋﺮاق  ،وﻳﺘﻨﺎم  ،ﻛﻮﺑﺎ  ،آﺑﺎﻧﻲ ؛ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ .
دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻳﻜﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦ آﻻت ﻋﻤﻴﻘﻲ را در ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸـﺮ
اﻣﺮوزي اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ  .دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﺎوري ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ و اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺮﻛﺎي ﺗﺠﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت

ﻣﺸﻜﻼت دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -1ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
 -2ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﺮس ﺷـﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬـﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .
 -3ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺠﺎد  ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﮕﻬﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 -4ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان .

 -3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار
 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
-1ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﻜﻼت دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر
 -2ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
-3اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
 -5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح

 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﻳﻠﻲ
ﻋﻨﻮان  :رﺋﻴﺲ اداه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺤﻮل اداري
آدرس  :آﭘﺎداﻧﺎ دوم
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲSaeed_Mayeli@yahoo.com :
ﺗﻠﻔﻦ36410319 :

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ /ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻀﺎء وﺗﺎرﻳﺦ :

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﻓﻨﺎوري وﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻛﻨﻨﺪه :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

REQUEST FOR
)PROPOSAL(RFP

اﺻﻔﻬﺎن

 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺪﻫﺎي ﻛﻮدك ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﭘﺎﻳﻪ اول اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ دوران ﺧﺮد ﺳﺎﻟﻲ از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺿﺮورت
دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎس ﻛﻮدﻛﺎن آﻣﻮزش و رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﻮدك در اﺑﻌﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ – ﻋﺎﻃﻔﻲ – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
 ...اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻮرداري از آن زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي را ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻫﻢ در
دوران ﻛﻮدﻛﻲ و ﻫﻢ درﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن از آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﻮدﻛﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺪﻫﺎي ﻛﻮدك ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻪ از ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻬﺪﻛﻮدك اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﭘﺎﻳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻣﻬﺪﻫﺎي ﻛﻮدك
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
 -3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
 .1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺪ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 .2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺪ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ از
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 .3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺪ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ از
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 .4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ زﻧﺎن ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺪ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 .5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺪ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
 .1ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم
 .2ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح
 .3ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

 -5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم
اﻣﻜﺎن ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  :ﻋﻔﺖ ﻧﺠﻒ ﭘﻮر
ﻋﻨﻮان :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
آدرس  :ﭼﻬﺎر راه آﭘﺎداﻧﺎ – اﺑﺘﺪاي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد – اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ – ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ – اﺗﺎق 123
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲEFFATNAJAFPOUR@yahoo.com :
ﺗﻠﻔﻦ09133112772 :
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم  :ﻣﻴﺘﺮا ﺗﻮﺳﻠﻲ
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ /ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻀﺎء وﺗﺎرﻳﺦ :

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﻓﻨﺎوري وﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻛﻨﻨﺪه :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

REQUEST FOR
)PROPOSAL(RFP

اﺻﻔﻬﺎن

 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ در ﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل

 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ :

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺗﻮاﻧﺨﻮاﻫﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده و در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﻓﺮدي و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﺎن ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﻢ از ﻧﻮع ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮل و ﻳﺎ ﻳﻚ زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻳﺎ ﻓﺮد آﺳﻴﺐ
دﻳﺪه و  ...ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت اﻗﺘﺼﺎدي  ،رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وي را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و
از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردو وي را از واﺑﺴﺘﮕﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ
اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ  ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ارﺗﻘﺎ ء
ﻛﺎراﻳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﺪه آل ﺑﺮاي رﻓﻊ
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻜﺎري اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﻴﻢ از اﻳﻦ رو
ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻬﻢ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .

 -3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻴﺰان اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ) آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﻐﻠﻲ  ،ﺗﺴﻬﻴﻼت  ،ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ  ،ﺳﻬﻢ
ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎ  ،ارﺗﻘﺎء ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ  ،ﻛﺎرﻳﺎﺑﻲ و(....

 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
-1اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻜﺎري ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن و ﺗﻮاﻧﺨﻮاﻫﺎن
 -2اراﻳﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ راﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﭘﺎﻳﺪار .

 -5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح- :

 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  :ﺷﻴﺪا ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ زاده
ﻋﻨﻮان  :ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﺷﺘﻐﺎل و ﻛﺎرﻳﺎﺑﻲ
آدرس  :اﺻﻔﻬﺎن – اﺑﺘﺪاي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد -اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:
Sh.soleimanizade20@gmail.com
ﺗﻠﻔﻦ:
09132021644
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﺷﻴﺪا ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ زاده
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ /ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
اﻣﻀﺎء وﺗﺎرﻳﺦ 96/5/9 :

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري وﻧﻮآوري

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه :

اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

REQUEST FOR
)PROPOSAL(RFP

 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪاد
در ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ :
ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ ادارات و دواﻳﺮ دوﻟﺘﻲ از ﻃﺮﻓﻲ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوﻟﺖ دﻫﻢ و ﺟﺬب ﻳﻜﺒﺎره ﺑﻴﺶ از ﺳﻴﺼﺪ ﻧﻔﺮ در ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﻳﻦ
اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺳﻨﻮات و ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻻ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﺮدﻳﺪه و از
ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ را در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي روﺑﺮو
ﻧﻤﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻛﻼن ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺣﺘﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺿﺮروري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .
ﺗﻌﺎرﻳﻒ:
ﺟﺎﻧﺸﻦ ﭘﺮوري :اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪي داردﻛﻪ ﻃﻲ آن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﺼﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ
و ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻛﻠﻴﺪي درآﻳﻨﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزﺷﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب
ﺑﺮاي ﺗﺼﺪي اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪاد :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺳﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﺬب ،ﻧﮕﻬﺪاري،
اﻧﮕﻴﺰش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن

 -3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
*ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮان و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﺳﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
*ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد
*اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺴﺘﻌﺪ

 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
*اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن
*ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ

 -5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ،اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﺮوري
اﺳﺖ.

 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﺋﻲ
ﻋﻨﻮان  :ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
آدرس  :ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد -ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:
ﺗﻠﻔﻦ36410316 :
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ /ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻀﺎء وﺗﺎرﻳﺦ :
* لطفا فرم تکميل شده رااز طريق نمابر  ٣٧٩٣٢١٧٠به دبير خانه کارگروه پژوھش  ،فناوری و نوآوری استان ارسال نمائيد

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،
ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﻓﻨﺎوري وﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR
)PROPOSAL(RFP

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪه :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ

 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺎرب ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ )ﻣﺤﻮر :اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ(
 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ :
اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﻋﺒﺮت از ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﮔﺎﻫﻲ از اﺷﺘﺒﺎه و رﻣﻮز ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد و دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر،
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ،ﺗﻮزﻳﻊ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ راﻫﻜﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﺘﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮان از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎز و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ،داﺳﺘﺎن ﮔﻮﻳﻲ و آﻣﻮزش
ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
-1اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ
-2ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﻤﻬﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
-3اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻨﺶ ،داﻧﺶ ،ﺗﻮان و ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن
-4ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﺑﻮﻣﻲ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺎرب ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
-5اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ،اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و
اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ.

 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
-1ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮور روﻳﺪادﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﻣﺪﻳﺮان آن
-2ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﻟﮕﻮﺑﺮداري از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮان
 -3اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن

 -5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح

 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻛﻴﺎﻧﻲ
ﻋﻨﻮان :ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
آدرس  :ﭼﻬﺎرراه آﭘﺎداﻧﺎ دوم – اول ﺧﻴﺎﺑﺎن  15ﺧﺮداد – اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:
ﺗﻠﻔﻦ36412431 :
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم  :ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻛﻴﺎﻧﻲ
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ /ﺳﺎزﻣﺎن  :ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﻣﻀﺎء وﺗﺎرﻳﺦ :

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﻓﻨﺎوري وﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻛﻨﻨﺪه :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

REQUEST FOR
)PROPOSAL(RFP

اﺻﻔﻬﺎن

 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :

ﻃﺮاﺣﻲ وﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ)ﻣﺤﻮر:اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ(
 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،رواﺑﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد را از ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻴﻂ
ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،دارﻧﺪ .ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﻗﺒﻼ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده،ﺟﻤﺎﻋﺎت
ﻛﻮﭼﻚ  ،ﻣﺴﺠﺪ ،ﻛﻠﻴﺴﺎو ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه ان و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ،ارزش ﻫﺎ
،ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎو ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎ ،ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎو ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
وﺑﺪان ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ،ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي درون ﺳﺎزﻣﺎن را
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ آن ﻧﻮﻋﺎ ﻗﻮي ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﺣﺮﻓﻪ اي ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺤﻠﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻳﺎ ﻣﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻳﻚ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻓﺮﻋﻲ از اﻋﻀﺎي ﻳﻚ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن راﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ وﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻬﻢ
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺷﺎن،اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ درﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎن ون ﻣﺎﻧﻦ واﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﺎرﻟﻲ ،ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻮل ﻋﻼﺋﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ درون ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺣﺮﻓﻪ اي
،ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ،ﻧﮋادي ،ﻗﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺷﻐﻠﻲ وﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر،ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻜﺮر،در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك از ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات)ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ(،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻛﺎﻓﻪ ﺗﺮﻳﺎ ﻳﺎ
ﺑﻮﻓﻪ اداره ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه دﻫﻲ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺘﻮ ﻛﭙﻲ وﺣﺘﻲ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﻲ ﻳﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن اﻓﺮاد ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي آن ﺳﺎزﻣﺎن راﺑﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻛﺎرن ﺳﻴﻞ وﺟﻮن ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺮﻫﻨﺪ،ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
ﻳﻚ دﻳﮕﺮ،ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻬﻴﻚ دﻳﮕﺮ،راﺳﺖ روي)ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﻣﻲ رود( ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻧﻮﻋﺎ ﺧﺮده
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻄﺮﺣﻮ ارﺗﻔﻘﺎئ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪو در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪه و
ﻣﺠﻤﻮع آن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد).رﺿﺎﻳﻴﺎن و اﻋﺮاﺑﻲ(1394

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ دﻧﻴﺴﻮن،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﻓﺮاد،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ داراي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن را،
ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ وﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮان،ﺗﻨﻈﻴﻢ راﻫﺒﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ درﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .دﻧﻴﺴﻮن ﺑﺮاي
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻳﻚ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺪل در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن:ﻳﻌﻨﻲ درﮔﻴﺮ ﻛﺎر ﺷﺪن،اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي ،ﺛﺒﺎت)ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ(و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ)رﺳﺎﻟﺖ(اﺳﺖ).ﻣﺤﺠﻮب( در
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮي ﻫﺎﻓﺴﺘﺪ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺪرت،ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن،ﻓﺮد ﮔﺮاﻳﻲ،ﺟﻤﻊ
ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﺮد ﮔﺮاﻳﻲ،زن ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﺪ.
ﻳﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ﻫﺮﺳﺎزﻣﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد.در ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ
درآن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪن ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﺎﻳﮕﺎه آن درﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻮﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎراﻳﻲ،ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﻛﺎﻻ،ﻛﻴﻔﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن،اﺑﺪاع وﻧﻮآوري ،ﺗﻼش زﻳﺎد وﻓﺎداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درﺟﻪ
ﺗﻼش وﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ازﻛﺎر ﺧﻮد و آﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺎداش،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺧﻂ ﻣﺸﻲ
ﻫﺎ،و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﺎر ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻓﺮﻫﻨﮓ اوﻟﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻋﻤﻴﻖ
ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ.اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع رﻓﺘﺎر و ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاران وﻣﺪﻳﺮان ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ،اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدي ،ارزﺷﻬﺎ،اﻫﺪاف و رﻓﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع اﻧﺘﻈﺎرات ﺣﺎل وآﻳﻨﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻛﺎرﻣﻨﺪان رﻓﺘﺎر
ﻣﺪﻳﺮان را ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ وﻫﺮ واﻗﻌﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ راﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ ﺳﭙﺎرﻧﺪ،ﻋﺪاﻟﺖ
،ﻋﺠﻠﻪ ،ﺗﻜﺒﺮ ،ﺣﺒﺖ و دﻳﮕﺮ ﺧﺼﺎﻳﺺ ﻣﺪﻳﺮان در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد.ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎر اﻳﻦ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ وآﻧﻬﺎ را ﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ وﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎزه وارد ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺪاو م ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ درﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ارﺑﺎب
رﺟﻮﻋﺎن،ﺧﻴﺮﻳﻦ،اﻓﺮادﻋﻠﻤﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺪان،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮﺗﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮع وﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد دارﻧﺪ.ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ و
ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎز ﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺰوﻫﺶ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

 -3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:

 .1ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ارزﺷﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
 .2ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
 .3ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد وﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
 .4ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎرب ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ در ﻧﺤﻮه ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
 .5ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎرب ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ در ﻧﺤﻮه ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ درﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
 .6ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮﺗﻐﻴﻴﺮ وﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و راﻫﻬﺎي ﺑﺮون رﻓﺖ از آن
 .7ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ وﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:

 اﻳﺠﺎد ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﻘﺎءﺻﺪاﻗﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺲ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن -5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح

 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :اﻣﻴﺪ رﺣﻤﺎﻧﻴﺎن
ﻋﻨﻮان :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد
آدرس  :اﺻﻔﻬﺎن-ﭼﻬﺎر راه اﭘﺎداﻧﺎ -اﺑﺘﺪاي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد)آﭘﺎداﻧﺎ دوم(
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:
ﺗﻠﻔﻦ36411391-5 :
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم  :اﻣﻴﺪ رﺣﻤﺎﻧﻴﺎن
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ /ﺳﺎزﻣﺎن  :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد
اﻣﻀﺎء وﺗﺎرﻳﺦ 1396/5/14 :

اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان

نام شركت يا سازمان
دبيرخانه كارگروه آموزش،

باسمه تعالي

درخواست كننده:اداره

پژوهش ،فناوري استان

درخواست پيشنهاد پژوهشي
)REQUEST FOR PROPOSAL (RFP

كل پزشکي قانوني

اصفهان

استان اصفهان

 -1عنوان طرح :

بررسي ارتباط توالي كوتاه تكرار شونده ) (STRاتوموزوم و جنسي مردانه با ژنهاي مرتبط با خشونت در نمونه هاي باقيمانده از
صحنه جرم در موارد تجاوز به عنف
 -2بيان مسئله :

با توجه به اينكه توالي هاي كوتاه تكرار شونده ،پولي مورفيسم هاي ژنتيكي بوده كه بعنوان اثر انگشت ژنتيكي ،ارزش آنها در
تعيين هويت افراد به اثبات رسيده است ،لذا در سالهاي اخير با تعيين پروفايل بياني آنها ،كمك شاياني در شناسايي و تعيين
هويت افراد در سوانح و حوادث دسته جمعي و همچنين در شناسايي مجرمان به منصه ظهور رسيده است.
با فراگيري اين روش و با توجه به اينكه بيان ژنهاي مرتبط با خشونت در افراديكه خواه مكرراً مرتكب رفتارهاي پرخط گرديده
و يا براي اولين بار اقدام به انجام افعال  Aetisocialمي نمايند براساس متون مورد تاييد ،باالتر گزارش شده است .در اين
مطالعه بر آن هستيم ارتباط احتمالي بيان باالي ژنهاي مرتبط با خشونت را در افراد مرتكب به تجاوز به عنف و همراهي آن
با الگوهاي مختلف بيان توالي هاي كوتاه تكرار شونده را بررسي نماييم.

 -3اهداف اصلي مورد نظر در طرح:

تعيين فراواني توالي هاي كوتاه تكرار شونده اتوزوم و جنسي در لكه هاي باقيمانده از صحنه جرم در موارد تجاوز به عنف در
مقايسه با جمعيت نرمال.
تعيين ميزان بيان ژنهاي مرتبط با خشونت در لكه هاي باقيمانده از صحنه جرم و به موارد تجاوز به عنف در مقايسه با جمعيت
نرمال
مقايسه فراواني  STRها و بيان ژنهاي مرتبط با خشونت در جمعيتهاي مورد مطالعه

-4خدمات مورد انتظار در طرح :

تعيين پروفايل  STRدر  DNAاستخراج شده از لكه ها (اتوزومال و جنسي مردانه)
تعيين بيان ژنهاي مرتبط با خشونت در  DNAاستخراج شده از ژنها ()fealotione PCR

 -5محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح :زمان مورد انتظار  8ماه ميباشد.

با توجه به اينكه كيتهاي مورد لزوم در طرح بايستي از خارج از كشور تامين گردد لذا ممكن است از نظر زماني و هزينه اي
محدوديت هايي را در پروسه ي انجام طرح ايجاد نمايد.هزينه پيشنهادي طرح  00/000/000ريال مي باشد.

 -6مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح :
نام و خانوادگي  :دكتر محمدحسين نصراصفهاني -فرزاد سيدفروتن
عنوان :استاده پژوهشکده رويان -كارشناس آزمايشگاه ژنتيك
آدرس  :اصفهان ،خوراسگان ،پژوهشکده رويان
آدرس پست الکترونيکي fsforotan@gmail.com:
تلفن 931-05915689 :

 -7نام و نام خانوادگي تکميل كننده فرم  :آزاده حسن پور
سمت در شركت يا سازمان :كارشناس آزمايشگاه ژنتيك
امضاء و تاريخ

لطفاً فرم تكميل شده را از طريق نمابر  029-27123970يا پست الكترونيكي  industry_off@ui.ac.irبه دبيرخانه كارگروه
آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري استان ارسال نماييد .تلفن دبيرخانه 029-27122913

نام شركت يا سازمان
دبيرخانه كارگروه آموزش ،باسمه تعالي
پژوهش ،فناوري استان درخواست پيشنهاد پژوهشي
اصفهان

درخواست
كل

كننده:اداره

پزشکي

قانوني

) REQUEST FOR PROPOSAL (RFPاستان اصفهان

 -1عنوان طرح  :شناسایی پرونده های تصادف ساختگی بااستفاده ازدرخت تصمیم
(موردمطالعه :تصادفات ارجاعی به پزشکی قانونی اصفهان درسه ماهه دوم سال )۶۹۳۱
 -2بيان مسئله :

جعل ،تقلب و اقدام به صحنه سازی و تدارک حوادث صوری و ساختگی جهت دریافت زیان و خسارت از شرکتهای بیمه به
عنوان یک پدیده ناهنجار و مزموم در همه جوامع وجود داشته و کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
طبق برآورده های وب سایت فایننشال ،ادعاهای دروغین در بخش بیمه اموال و حوادث ،ساالنه بین هشت تا  ۶۱میلیارد پوند
به صنعت بیمه در اروپا آسیب وارد می کند.بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط چندین شرکت بیمه در اروپا ،میزان اعالم
خسارت های جعلی رو به افزایش است.
حجم باالی تصادفات در بخش خسارات بدنی(فوت و نقص عضو) زیان باالیی به کشورمان واردنموده که لزوم توجه به ابعاد
مساله و نظارت جدی و مستمر را ازسوی مسئولین مربوط در این حوزه را مشخص نموده و لزوم برخورد جدی و مستمر با این
پدیده اجتماعی به منظور کاهش اثرات مخرب این پدیده ،به عنوان یکی از دغدغه های دلسوزان نظام و صنعت بیمه در
کشور می بایست مورد توجه قرارگیرد.
درخت تصمیم بعنوان یکی از روش های داده کاوی روشی برای نمایش یک سری از مولفه ها هستند که منتهی به یک رده
یا مقدار می شوند .یکی از راه های شناسایی پرونده های تقلب و تصادف ساختگی ،استفاده از اطالعات تصادفات ساختگی
کشف شده می باشد .لذا در درخت تصمیم ،درخت کلی بوسیله خرد کردن داده ها به گره هایی ساخته می شوند که مقداری
از متغیرها را در خود جای می دهند و با ایجاد درخت تصمیم بر اساس داده های پیشین که رده آنها معلوم است ،می توان
داده های جدید را با سرعت باال دسته بندی کرده و از عدد یا نتیجه حاصله وقوع تصادف ساختگی را پیش بینی کرد.
لذا باتوجه به خسارات مالی ،جانی و فرهنگی که موضوع ایجاد ضایعات ساختگی در تصادفات در پی دارد ،اهمیت انجام
تحقیق در این زمینه را در پی داشته و ما را بر آن داشت تا با تحقیق در این مورد و تحلیل یافته های پژوهش و طراحی
سازو ک اری مناسب در تشخیص تقلب در تصادفات گام های موثری برداریم و با ارایه پیشنهادات کاربردی از بروز خسارات از
این طریق جلوگیری بعمل آوریم.

 -3اهداف اصلي مورد نظر در طرح:

شناسایی پرونده های تصادف ساختگی بااستفاده ازدرخت تصمیم
-4خدمات مورد انتظار در طرح :

باتوجه به خسارات مالی ،جانی و فرهنگی که موضوع ایجاد ضایعات ساختگی در تصادفات در پی دارد ،اهمیت انجام تحقیق

در این زمینه را در پی داشته و ما را بر آن داشت تا با تحقیق در این مورد و تحلیل یافته های پژوهش و طراحی سازو کاری
مناسب در تشخیص تقلب در تصادفات گام های موثری برداریم و با ارایه پیشنهادات کاربردی از بروز خسارات از این طریق
جلوگیری بعمل آوریم.
 -5محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح :
پيش بيني كل زمان الزم براي اجراي كامل طرح  ۱ماه مي باشد.
 ۹3333333ریال
هزینه پرسنلی
 ....................................ریال
هزینه آزمایشها و خدمات تخصصی
 5/333/333ریال
هزینه مواد و وسایل مصرفی
 5/333/333ریال
هزینه و سایر غیرمصرفی

 -6مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح :

نام و خانوادگي  :دکتر فردین مردانی
عنوان :هیات علمی
آدرس :اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان
آدرس پست الکترونيکي :
تلفن 3۳۶۹۶۱۱۳390 :
نام و خانوادگي  :علیمردان پناه پوریان(تهیه کننده پروپوزال)
عنوان  :معاون اداری و مالی
آدرس  :اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان
آدرس پست الکترونيکي panahiali24@yahoo.com:
تلفن 3۳۶۹۹۱9۳39۶ :
 -7نام و نام خانوادگي تکميل كننده فرم  :عليمردان پناه پوريان
سمت در شركت يا سازمان  :معاون اداري و مالي
امضاء و تاريخ

هزینه مسافرت
هزینه های دیگر
جمع کل

5/333/333ریال
 5333333ریال
 ...................................ریال
 53/333/333ریال

لطفاً فرم تکمیل شده را از طریق نمابر  3۹۶-۹7۳۹۱۶73یا پست الکترونیکی  industry_off@ui.ac.irبه دبیرخانه کارگروه
آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان ارسال نمایید .تلفن دبیرخانه 3۹۶-۹7۳۹۹۶۳۱

دبيرخانه كارگروه آموزش،
پژوهش ،فناوري استان اصفهان

باسمه تعالي
درخواست پيشنهاد پژوهشي
)REQUEST FOR PROPOSAL (RFP

نام شركت يا سازمان
درخواست كننده:اداره كل
پزشکي قانوني استان اصفهان

 -1عنوان طرح :
بررسي پرونده هاي قصور زنان و زايمان مرتبط با زايمان طبيعي ارجاعي به كميسيون هاي پزشكي قانوني اصفهان بعد از اجراي
نظام سالمت از تاريخ  1131/20/11تا پايان تاريخ  1131/20/11و مقايسه آن با مدت مشابه قبل از آن

 -0بيان مسئله :

همانطور كه مستحضريد بعد از اجراي نظام سالمت در تاريخ  5131/2/51تعداد زايمان طبيعي نسبت به سزارين افزايش يافته
است ( )5بر طبق قواعد بايستي سزارين محدود به مواردي باشد كه زايمان از طريق كانال زايمان افزايش يافته است()5
امکانپذير نباشد و يا مخاطرات جدي براي مادر و جنين به همراه داشته باشد)2( .
مرگ مادر گر چه در زايمان سزارين نادر است ولي  7برابر زايمان طبيعي است .عوارض مادر نيز در سزارين نسبت به زايمان
طبيعي افزايش مي يابد ()2
مشکالت تنفسي نوزادان در زايمان طبيعي كمتر است و ميزان تاكي پنه  Takipeneنوزادي در نوزادان نرسيده اي كه به
روش سزارين متولد شده اند  4/1برابر بيشتر از نوزادان ترمي بوده كه به روش واژينال متولد شده بودند ()4
خطر مرگ نوزادان متولد شده با سزارين  4برابر نوزادان متولد شده با زايمان طبيعي است .همچنين نوزادان حاصل از سزارين
 1برابر بيشتر از نوزادان متولد شده با زايمان طبيعي در خطر ابتال به افزايش فشار خون ريوي هستند (.)1
خطرات عمده سزارين شامل بيهوشي -عفونت -سپسيس -ترومبوآمبولي پنوموني ناشي از آسپيراسيون است ( )6ترومبوز
وريدهاي عمقي در سزارين  1-1برابر زايمان واژينال است ( )7ميزان عوارض مادر در زايمان سزارين بيش از زايمان طبيعي
مي باشد .كه مهمترين آنها عفونت -خونريزي و آسيبهاي وارده به سيستم ادراري مي باشد (.)8
با توجه به اينکه هر طرح ابالغي نياز به بسترسازي فرهنگي-مالي و اجرايي و پرسنلي لوژستيکي و نيز سيستم بازخورد و
كنترل سيستم و چك نمودن منظم دارد آيا اجراي اين طرح با امکانات موجود و تطابق داشته است؟ تا بتوانيم با بررسي
قصورهاي ايجاد شده مرتبط با اجراي طرح فوق راهگشاي مناسبي جهت تصميم گيري هاي بعدي اين وزارتخانه باشيم.
 -1اهداف اصلي مورد نظر در طرح:

بررسي پرونده هاي قصور زنان زايمان شده مرتبط با زايمان طبيعي ارجاعي به كميسيون پزشکي قانوني اصفهان بعد از اجراي
نظام سالمت سازمان  5131/2/51تا  5136/2/51و مقايسه آن با مدت مشابه قبل از آن
-4خدمات مورد انتظار در طرح :
بررسي عوارض جنيني و مادري در زايمان طبيعي در مدت مذكر شده و مقايسه با مدت مشابه نسبت به سن مادر و تعداد زايمان و سن
بارداري
بررسي اختالالت جنيني مرتبط با حوادث حين زايمان در زايمان طبيعي

 -1محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح :

ممکن است اطالعات بعضي از پرونده ها ناقص باشد كه سعي مي كنيم با تماس تلفني نقايص را برطرف نماييم.مدت زمان
پيشنهادي  6ماه وهزينه پيشنهادي طرح  10/000/000ريال مي باشد.

 -1مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح :
نام و خانوادگي  :دكتر بهجت كشاورز
عنوان  :پزشك معاينات پزشکي قانوني اصفهان
آدرس  :فلکه فيض -پزشکي قانوني
آدرس پست الکترونيکي beh_keshavarzi@yahoo.com:
تلفن 03511357241 :
نام و خانوادگي  :دكتر زهره عقابيان
عنوان  :استاديار دانشگاه هيات علمي متخصص پزشکي قانوني
آدرس :دانشگاه علوم پزشکي كرمان
آدرس پست الکترونيکي zoGabian@yahoo.com:
تلفن 03511427622 :
 -7نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم  :دكتر بهجت كشاورز
سمت در شركت يا سازمان  :پزشك معاينات
امضاء و تاريخ

لطفاً فرم تکميل شده را از طريق نمابر  015-17312570يا پست الکترونيکي  industry_off@ui.ac.irبه دبيرخانه كارگروه
آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري استان ارسال نماييد .تلفن دبيرخانه 015-17311532

نام شركت يا سازمان
دبيرخانه كارگروه آموزش،

باسمه تعالي

درخواست كننده:اداره

پژوهش ،فناوري استان

درخواست پيشنهاد پژوهشي
)REQUEST FOR PROPOSAL (RFP

كل پزشکي قانوني

اصفهان

استان اصفهان

 -1عنوان طرح :

بررسي حقوقي -فقهي -پزشكي سقط جنين معلول
 -2بيان مسئله :

در دين اسالم جنين به عنوان موجودي تكامل نيافته و حتي در مرحله اوليه استقرار در رحم مادر مانند هر انسان زنده ديگري
كه داراي حق حيات است ،واجد حقوقي مي داند كه بايد براي وي در نظر گرفته شود و سقط آنرا حرام و مستوجب مجازات و
پرداخت ديه مي داند .اما در مواردي جنين دچار نقايص ژنتيكي و يا مادر باردار بيماري دارد كه با ادامه بارداري جانش به خطر
مي افتد و اگر راه قانوني براي سقط جنين وي وجود نداشته باشد ،در اثر مبادرت به انجام سقط غيرقانوني به روشهاي مختلف
صدمه جبران ناپذير و حتي در مواردي موجب فوت مادر مي شود .در ماده واحد سقط درماني مصوب سال  4831در صورتيكه
جنين دچار عقب افتادگي و ناقص الخلقه بوده و روح در آن دميده نشده باشد و موجب حرج مادر شود اجازه سقط داده شده
ولي حرج و مصاديق آن تعريف نشده است.

 -3اهداف اصلي مورد نظر در طرح:

حرج مورد اشاره در ماده واحده قانون سقط درماني شامل چه مواردي مي شود؟ در اين مقاله و طرح سعي مي شود كه
مشخص شود در منابع فقهي معيار الزم براي تشخيص حرج وجود دارد؟ يا اساساً موضوع پزشكي است و پزشكان بايد
مصاديق حرج را در هر مورد تعيين كنند.

-4خدمات مورد انتظار در طرح :

انتظار مي رود اين طرح بتواند كلمه حرج مندرج در ماده واحد قانون سقط جنين را تعريف نمود راهكاري براي تعيين مصاديق
آن تهيه شود و همچنين وظيفه سه گروه درگير در اين قانون (فقها ،حقوق دانان ،پزشكان) مشخص گردد.

 -5محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح :

ماده واحده سقط درماني در سال  4831تصويب شده است و مطلب نوين مي باشد كه ابعاد آن بطور كامل بررسي نشده است.
بخصوص بكار بردن كلمات فقهي در اين قانون تعريف نشده و منابع كافي براي انجام طرح وجود ندارد..مدت زمان  6ماه و
هزينه پيشنهادي طرح  00/000/000ريال ميباشد.

 -6مشخصات كارشناسان پاسخ گو در خصوص موضوع طرح :
نام و خانوادگي  :دكتر فرزاد قشالقي
عنوان  :استاد تمام دانشگاه علوم پزشکي
آدرس  :اصفهان -دانشگاه علوم پزشکي
آدرس پست الکترونيکي Gheshlaghhi@med.mvi.ac_ir:
تلفن 90133113620 :
نام و خانوادگي  :مريم اعظمي دولت آبادي
عنوان  :كارشناس ارشد فقه
آدرس  :اصفهان -ميدان فيض -پزشکي قانوني
آدرس پست الکترونيکي :
تلفن 90131993903 :
 -3نام و نام خانوادگي تکميل كننده فرم  :دكتر حسين مختاري
سمت در شركت يا سازمان  :مسئول معاينات باليني اداره كل پزشکي قانوني اصفهان
امضاء و تاريخ 06/5/15 :

لطفاً فرم تكميل شده را از طريق نمابر  084-87183470يا پست الكترونيكي  industry_off@ui.ac.irبه دبيرخانه كارگروه
آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري استان ارسال نماييد .تلفن دبيرخانه 084-87188413

سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

)REQUEST FOR PEOPOSAL(RFP

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت
اﺻﻔﻬﺎن

-1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح

ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات ﺑﺎارزش از ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر
-2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﭘﺮﻋﻴﺎر
در ﺣﺎل اﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻪ
ﺷﺪن در ﺷﺮاﻳﻂ اﺗﻤﺴﻔﺮي ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺑﺎارزش آﻧﻬﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﺎﺗﺮي ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده )ﻧﻴﻜﻞ ،ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻧﻘﺮه( ،ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ )ﻣﺲ ،ﻗﻠﻊ ،ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﻧﻴﻜﻞ ،آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و روي(،
ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ )ﻧﻘﺮه( ،ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )ﻣﺲ ،روي ،ﻧﻴﻜﻞ ،آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم  ،ﻛﺮوم و ﺳﺮب( ،ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ )ﻧﻴﻜﻞ ،ﻛﺒﺎﻟﺖ و
ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن( و ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدن )ﻛﺮوم ،ﻧﻴﻜﻞ ،ﻛﺒﺎﻟﺖ ،روي ،ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه و ﻛﺎدﻣﻴﻮم( .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻤﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻤﻊ
آن ﻫﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از
ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﺮوﻣﺘﺎﻟﻮرژي ،ﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي و ﺑﻴﻮﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات ﺑﺎارزش از اﻳﻦ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
روش ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات ﺑﺎارزش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻫﻜﻲ ﻛﺮدن )ﻛﻠﺴﻴﻨﻪ ﻛﺮدن( ،ﺗﺸﻮﻳﻪ ،ذوب و ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﻫﻴﺪورﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﻣﺎده ﻟﻴﭻ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻤﺎس ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﻓﻠﺰ
ﺑﺎارزش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻓﻠﺰات ﺑﺎارزش از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﺐ ،ﺳﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن،
اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﻼل و ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﻮﻫﻴﺪورﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي
ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات ﺑﺎارزش از ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻴﺎر اﻳﻔﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ .در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎيLeptospirillum ،Acidithiobacillus thiooxidans ،Acidithiobacillus ferrooxidans
 Sulfolobus sp ،ferrooxidansدر ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻴﭽﻴﻨﮓ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺎرچ
ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ  Penicilliumو  Aspergillus nigerدر ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ ﻓﻠﺰات ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ
 %64ﻧﻴﻜﻞ %100 ،ﻛﺎدﻣﻴﻮم %89 ،ﻣﺲ %81 ،روي و  %52آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻴﻮﻟﻴﭽﻴﻨﮓ در ﺣﻀﻮر
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﻮر و آﻫﻦ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ  % 96/5ﻧﻴﻜﻞ و  %100ﻛﺎدﻣﻴﻮم از ﺑﺎﺗﺮي
ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ  At. ferrooxidansﻃﻲ  93روز ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم از
ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮووﻳﻨﻴﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺲ از ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ) (PCBﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي A.ferrooxidansو  A.thiooxidansﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺲ در ﺣﺪود  %98را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  A.nigerدر ﺣﻀﻮر ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ  %99ﻣﺲ %99 ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ %76 ،ﻧﻴﻜﻞ %98 ،ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم و %82

روي از ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ) (PCBﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آﻧﺪﻫﺎي ﻣﺴﻲ ،ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي
ﻧﻴﻜﻞ )20ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮووﻳﻨﻴﻨﮓ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن و اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﻼل ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  %90ﻧﻴﻜﻞ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  %98ﻧﻴﻜﻞ %85 ،ﻣﺲ و  %55ﻛﺒﺎﻟﺖ از ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي ﻣﻌﺎدن
اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻴﻮﻟﻴﭽﻴﻨﮓ در ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺰوﻓﻴﻞ و ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻞ ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻓﻠﺰات ارزﺷﻤﻨﺪ از ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﺮوﻣﺘﺎﻟﻮرژي و ﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و روش ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ،اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻴﻮﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ و
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻠﺰات از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ از ﺳﻮي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪاوم ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺠﺮي در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
از ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ
 -٥ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح :
زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻻزم در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ )ﻣﻴﺰان ﻋﻴﺎر و درﺟﻪ آزادي ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻞ( و ﻓﻠﺰات ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد .در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ واﻛﻨﺶ ﻛﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ و در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻲ  300,000,000ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح  10ﻣﺎه
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.
 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  :ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻄﻠﺒﻲ
ﻋﻨﻮان  :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺶ
آدرس :ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه –روﺑﺮوي درب ﺷﻤﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن –ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺻﻔﻬﺎن –اداره آﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻓﻨﺎوري ﺳﺎزﻣﺎن
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲmasoodmotalebi@yahoo.com:
ﺗﻠﻔﻦ09130204146:
 -٧ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم:ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻄﻠﺒﻲ
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن:ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15:
ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﻓﻮق را از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ  031-37932170ﻳﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  industry_off@ui.ac.irﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻛﺎرﮔﺎه ﮔﺮوه آﻣﻮزش،ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺗﻠﻔﻦ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ 031-37933192

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش،

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و

ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖﻛﻨﻨﺪه:

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
)REQUEST FOR PROPOSAL (RFP

ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:

ﺑﺮرﺳﻲ روشﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪي در واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﺒﺮي ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻛﺎرآﻣﺪ و دردﺳﺘﺮس در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب
 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺒﻮد آب و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف آب در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮرﺳﻲ روشﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب اﻳﻦ
ﺻﻨﺎﻳﻊ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻛﺎرﺑﺮدي ،ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء و ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻣﻮاد ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻲارزش
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺪﻳﺪآﻣﺪن ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ آب آﻟﻮدهﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻣﺠﺪد ،ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮا ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪر رﻓﺖ آب،
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﻧﻴﺰ در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻳﺮان ﺑﺎ داراﺑﻮدن ﻣﻌﺎدن ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻧﻤﺎ و ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﺳﻨﮕﺒﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر 4925 ،واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ در
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮش ،ﺷﻜﻞدﻫﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﺒﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده،
اﺿﺎﻓﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن و ﻟﺠﻦ ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﻮبﮔﻴﺮي آب اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در ﺑﺮش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ در اﻛﺜﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺗﺮاورﺗﻦ ،ﮔﺮاﻧﻴﺖ ،ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ و ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻨﮓﺑﺮي
دارﻧﺪ و ﻟﺬا ﺗﺮﻛﻴﺐ زاﻳﺪات و ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎي ﺳﻨﮓﺑﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺮﻛﺐ از اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ اﺳﺖ .در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﺒﺮي در ﻃﻲ ﺑﺮش و ﺻﻴﻘﻞدادن
ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .در دﺳﺘﺮسﻧﺒﻮدن آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب را در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺿﺮوري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ،ﻛﺪورت و ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از
آن را ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزد.
دو دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﻟﺰوم ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮕﺒﺮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 -1ﻣﺼﺮف آب در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻟﺰوم ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آن روﺷﻦ اﺳﺖ.
 -2ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻟﺰوم ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻨﮓﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮش و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻮره و ﺳﻔﻴﺪك آن ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺨﺘﻲ آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺗﺼﻔﻴﻪ آب در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮕﺒﺮي و ﺑﺎز ﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آن ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺑﺤﺮان آب ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .از ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺼﻘﻴﻪ آب و
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ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﺒﺮي ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﻴﻦ¬ﻫﺎي اﺷﻐﺎلﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﮔﻞرﻳﺰﻫﺎ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در آب
ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ ،ﺣﺬف ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﻞﻛﺸﻲ ،ﺟﺪاﺳﺎزي راﺣﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﺣﻤﻞ راﺣﺖ آنﻫﺎ و
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

 -3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ذرات ﻣﺤﻠﻮل ) (TDSو ﻣﻌﻠﻖ ) ،(TSSﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد در  ،pHاﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در
ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﺒﺮي و ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﺑﺮرﺳﻲ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﺎبﻫﺎ در دﻧﻴﺎ و ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آنﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺗﺎزه و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده دﻳﮕﺮ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮان اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﺎبﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد.
 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
 -1ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﺒﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﺳﺘﻲآزﻣﺎﻳﻲ دادهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
 -2ﻣﻌﺮﻓﻲ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﺎبﻫﺎ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺴﺎب
 -3اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎبﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺴﺎبﻫﺎ ،دردﺳﺘﺮسﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ،
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺳﺎده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺎﻳﻴﻦ و ...
 -5ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 250,000,000 :رﻳﺎل )ﺷﺎﻣﻞ  160ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ 40 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات و آزﻣﺎﻳﺶ و  50ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ(
ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 8 :ﻣﺎه
 -6روش اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه:
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃﺮح در ﺳﻪ ﻓﺎز ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد:
 -1ﺗﻬﻴﻪ آﻣﺎر ﻛﺎﻣﻞ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﺒﺮي در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻴﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﻲ،
 -2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﺒﺮي و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻌﻠﻲ و ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي از ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪي.
 -3ﺑﺮرﺳﻲ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﺎبﻫﺎ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺴﺎب
 -4اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎبﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺴﺎبﻫﺎ ،دردﺳﺘﺮسﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ،
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺳﺎده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺎﻳﻴﻦ و ...
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 -7ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻄﻠﺒﻲ
ﻋﻨﻮان:ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺶ
آدرس:ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه –روﺑﺮوي درب ﺷﻤﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺗﻠﻔﻦ09130204146:
 -8ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻄﻠﺒﻲ
ﺳﻤﺖ :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺶ
آدرس :
اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﻳﺦ96/05/15 :

ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﻓﻮق را از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ  03137932170ﻳﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  industry_off@ui.ac.irﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺗﻠﻔﻦ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ03137933192 :
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دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش،

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
REQUEST FOR PROPOSAL
)(RFP

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:

اﺻﻔﻬﺎن
-1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

- 2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ :در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ،ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﺒﺎط اﺑﺰار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺠﺎر ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ
روﺷﻬﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ روي آورﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺜﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻧﺒﻮد ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ،اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻫﻮﻳﺖ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ،
ﺟﻌﻞ اﻟﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺠﺎر ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻢ ﺷﺪه و روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ
دﻫﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ،روﺷﻬﺎي ﺻﺎدرات ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺰار ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺑﺮرﺳﻲ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﺮاي ﻛﻢ ﻛﺮدن رﻳﺴﻜﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن اراﺋﻪ دﻫﺪ.
- 3اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:
 -1ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎدر
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ را دارد ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
روش راﻳﺞ در ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺻﺎدرات ﮔﺮوﻫﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﻪ روﺷﻬﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ راﻳﺞ ﻧﺒﻮده و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ و ﺣﺘﻲ اﻛﺲ ورك دادو ﺳﺘﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روش ﺻﺎدراﺗﻲ و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت ﺻﺎدرات ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﻮع روش )ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي
ﺷﺨﺺ ﺛﺎث و ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ ،اﺳﺘﻔﺎده از وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺎﻻ از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -3آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎن
ﻫﺮ ﻳﻚ از روﺷﻬﺎي راﻳﺞ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد را دارد و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
ﻫﺪف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺿﻌﻒ ،ﻗﻮت ،ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از روﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در اﻳﺮان
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ در راﺳﺘﺎي اراﺋﻪ -1 :راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن  -2ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ  -3ﻛﺎﻫﺶ دادن اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن
4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:
 -1ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي  85ﺗﺎ 95
در ﻓﺎز اول ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻛﺎﻻﻫﺎي
داراي ﻣﺰﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد .از ﻓﺮﻣﻮل  RCAﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2ﺟﻤﻊ آوري داده از ﺗﺠﺎر ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎي ﺻﺎدرات ﺑﺎ روش ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
در ﻓﺎز دوم ﺑﻪ روش ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﺎر ،ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -3ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

در ﻓﺎز ﺳﻮم آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ روش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ روش ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ  SWOTﻫﺮ
ﻳﻚ از روش ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮاي ﺣﻞ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه 11:ﻣﺎه
ﻫﺰﻳﻨﻪ  150ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
 6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي رﺟﺒﻲ
ﻋﻨﻮان :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺻﻔﻬﺎن
آدرس :ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه –روﺑﺮوي درب ﺷﻤﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:masoodmotalebi@yahoo.com
ﺗﻠﻔﻦ 09132005085
-7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم:ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻄﻠﺒﻲ
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺶ
اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﻳﺦ96/5/15:

اداره کل زندانهای استان اصفهان

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش،ﭘﮋوﻫﺶ
،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه:
اداره ﻛﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
)REQUEST FOR PROPOSAL (RFP

اﺻﻔﻬﺎن

-1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﺧﻮدرو ﺷﻬﺮي اﻋﺰام و ﺑﺪرﻗﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ
 -2ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ:

ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﻣﺮوز ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﺰام و ﺑﺪرﻗﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ÷،
ﻓﺮﺳﻮده و آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻮدن ﺧﻮدروﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ و ﻋﺪم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي زﻧﺪاﻧﻴﺎن در اﻳﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي و ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺧﻮدروﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ را
ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺘﻮان ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ
ﻛﻤﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﺮدد و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻋﺰام دارﻧﺪ.

 -5اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح:

 ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮدروي ﺷﻬﺮي ﺟﻬﺖ اﻋﺰام و ﺑﺪرﻗﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻮﺳﺎزي و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﺧﻮدروﻫﺎي اﻋﺰام و ﺑﺪرﻗﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺧﻮدروﻫﺎي اﻋﺰام و ﺑﺪرﻗﻪ و ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﻳﺐ اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮدروﻫﺎي اﻋﺰام و ﺑﺪرﻗﻪ -ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ

 -4ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺮح:

-1ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻋﺰام و ﺑﺪرﻗﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ
-2ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدرو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮي
-3ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
-4ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﻳﺐ اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
-5ﺗﺮدد ﺧﻮدرو ﺳﺒﻚ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮدروﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺳﻨﮕﻴﻦ
-6اﻋﺰام ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﺮ
اﺳﺖ(
 -5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:

ﻣﺪت زﻣـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6ﻣﺎه و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ و ﺧﺮﻳﺪ  3ﺧﻮدرو 1/700/000/000رﻳﺎل
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﺣﻤﻴﺪ ﺧﻮش ﻧﻈﺮ
ﻋﻨﻮان :دﺑﻴﺮﺷﻮراي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اداره ﻛﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎي ا ﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن – ﺟﺎده دوﻟﺖ آﺑﺎد -ﺑﻠﻮار ﻓﺮزاﻧﮕﺎن -روﺑﺮوي ﺑﺎغ ﻓﺪك – ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻨﻄﻘﻪ 8
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲhamid85649@yahoo.com :
ﺗﻠﻔﻦ03134620850 :
 -7ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم  :ﺣﻤﻴﺪ ﺧﻮش ﻧﻈﺮ
ﺳﻤﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :دﺑﻴﺮﺷﻮراي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اداره ﻛﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎي ا ﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﻳﺦ :
ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﻓﻮق را از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ  031-37932170ﻳﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  industry_off@ui.ac.irﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش،
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺗﻠﻔﻦ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ  031-37933192 :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

