فراخوان عمومی انتخاب مجری توانمنذ جهت همکاری در اجرای طرح «ایجاد چارچوب مستذل علمی و رویه اجرایی استانذارد برای
برنامه ریسی ،استقرار و اجرایی نمودن طرح ارزیابی تخصصی ،اعتبارسنجی و رتبه بنذی مقاصذ گردشگری کشور(شهرگردشگر) »
 - 1شطوت هازض ترصصی تَسؼِ ایطاًگطزی ٍ جْاًگطزی ٍابستِ بِ ٍظاضت هیطاث فطٌّگی  ،گطزشگطی ٍ صٌایغ زستی زض ًظط زاضز تا ًسبت بِ
اًتراب هجطی تَاًوٌس جْت ّوىاضی زض اجطای ططح فَق الصوط السام ًوایس .
ً - 2ام ٍ ًشاًی شطوت:شطوت هازض ترصصی تَسؼِ ایطاًگطزی ٍ جْاًگطزی بِ آزضس تْطاى خ تَاًیط – خ ًظاهی گٌجَی – خ پیًَس –وَچِ پلِ
 -7پالن ٍ -10احس زبیطذاًِ .
 - 3آزضس سایت شطوت www.iwtdc.ir :
 - 4شطوت وٌٌسگاى هی تَاًٌس جْت زضیافت اطالػات اظ لبیل فطم اضظشیابی ،شطایط شطوت زض فطاذَاى ٍ سایط اطالػات بِ آزضس سایت ایي
شطوت هطاجؼِ ًوَزُ ٍ ًوًَِ لطاضزاز ضا پس اظ هْط ٍ اهضاء بِ ّوطاُ تضویي هَضز ًظط ٍ سایط هستٌسات بِ آزضس ایي شطوت اضسال ًوایٌس.
 - 5هْلت ظهاًی اضائِ پیشٌْازات :طی ساػات ازاضی اظ تاضید 99/03/10لغایت .1399/03/17
 - 6ظهاى باظگشایی پیشٌْازات:هَضخ  1399/03/18ضاس ساػت  10صبح ضٍظزٍشٌبِ.
موارد السامی طرح های پیشنهادی و سایر شرایط :
 - 7زاضای هسلی بَهی ،جاهغ ٍ پَیا بطپایِ هؼیاضّا ٍ شاذصْای بیٌالوللی اػتباضسٌجی ،اضظیابی ٍ ضتبِ بٌسی هماصس گطزشگطی شْطی وِ بِ تاییس
هؼاًٍت گطزشگطی ٍظاضت هیطاث فطٌّگی ،گطزشگطی ٍ صٌایغ زستی ضسیسُ باشس .
 - 8ایجاز هبٌای آهاضی جاهؼی بطای جْتسّی بِ تصویوساظیْا ٍ الساهات تَسؼْای ٍ تطٍیجی بطًسّای شْطی وشَض زض حَظُ گطزشگطی.
 - 9فطاّن آٍضزى بستطی بطای اضظیابی شْطّای وشَض اظ هٌظطگطزشگطی ،تَسط ولیِ گطٍّْای شیٌفغ اصلی(ساظهاى هسیطیت همصس ،گطزشگطاى
زاذلی ٍ ذاضجی ،جاهؼِ هحلی)
- 10ایجاز هىاًیعهی بطای تجویغ ،پطزاظش ٍ اًتمال باظذَضزّای گطزشگطاى ٍ جاهؼِ هحلی بِ ساظهاًْای هسیطیت همصس .
- 11تجطبِ هَفك ػولیاتی ٍ اجطایی زض حَظُ اػتباضسٌجی ،اضظیابی ٍ ضتبِ بٌسی هماصس گطزشگطی (حسالل  3ططح اجطایی تىویل شسُ با تاییس
ٍظضات هیطاث فطٌّگی ،گطزشگطی ٍ صٌایغ زستی)
12ـ هیعاى ٍ ًَع سپطزُ شطوت زض هٌالصِ:سفتِ بِ ًفغ فطاذَاى زٌّسُ بِ هبلغ  2.000هیلیَى ضیال .
13ـ هحل اجطای واض :ول وشَض(سطاسطی).
 14ـ ّعیٌِ چاپ آگْی زض ضٍظًاهِ بِ ػْسُ بطًسُ فطاذَاًبَزُ ٍ شطوت زض ضز یا لبَل ّط یه اظ پیشٌْازات هرتاض است.

