
 

 

                      

 

   محترمیت مدیر 

   سالم علیکم ؛

که مستحضرید ، مناقصات بخش دولتی به دلیل حجم و ارزش باالی آن یکی از بخش های حیاتی یک اقتصاد ر  همانطو 

به شمار می آیند. برگزاری درست مناقصات نه تنها قیمت و کیفیت کاال و خدمات را برای بخش دولتی متناسب می 

ور آن ها در یک بازار مطمئن و بلکه بخش خصوصی را به جنب و جوش وا می دارد و فرصت خوبی برای حضکند 

با اهداف مبارزه با فساد اقتصادی ، ایجاد فرصت برابر برای تمام  مناقصات بزرگ فراهم می کند . قانون برگزاری 

کنندگان کاال ها وخدمات ، ایجاد رقابت الزم برای دسترسی به کاالها وخدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و   عرضه

به تصویب مجمع تشخیص مصلحت   1383خشیدن به فرآیند معامالت دولتی ، در اواخر سال  قیمت مناسب و شفافیت ب

رسید . این قانون به دلیل نسخ ده ها قانون ، آیین نامه و تصویب نامه که سال ها ناظر معامالت دولتی در وزارت خانه 

ت . از اهمیت زیادی برخوردار می ها ، سازمان ها ، موسسات دولتی و عمومی ، شرکت های دولتی و نهادها بوده اس

اقدام به برگزاری   کوثر با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی آموزشی چند منظورهاین رو موسسه  لذا از باشد .

نامه های اجرایی آن و تحلیلی بر یک پرونده  آیین بررسی مباحث مالی قانون برگزاری مناقصه و کارگاه آموزشی 

 .می نماید مهرماه در جزیره مرجانی کیش 18در تاریخ  مالی مرتبط با قانون برگزاری در سازمان بازرسی

 : کارگاه یمحورها

  تکالیف قانونی ذیحساب در فرآیند برگزاری مناقصات       -1

 ظرافت های قانونی در انتخاب مشاوران  -2

 مناقصات محدود و تکالیف قانونی ذیحسابان -3
 نکته طالیی در برگزاری مناقصه  15 -4

: شده ینیب شیپ یها برنامه  

 ستاره بین المللی    5شب در هتل   2روز و  3اقامت به مدت  •

 حضور در کارگاه آموزشی  •

 دریافت گواهینامه از دانشگاه جامع علمی کاربردی با درج ساعت آموزشی  •

 دریافت گواهینامه بین المللی با قابلیت ترجمه رسمی دادگستری  •

 دریافت اعتبارنامه مدیریتی با درج ساعتی آموزشی  •

 

 محترم کارگاه آموزشی :استاد 
ذیحساب طرح های عمرانی ، مدرس دانشگاه ، عضو انجمن حسابداران خبره ایران   :  رضا جعفری جناب آقای 

                                                                                                               ر ، مولف چندین کتاب ، مقاله و تولید اپلیکشن های کاربردی ویژه جامعه ذیحسابان کشو

 دبیرخانه اجرایی                            09129621885 رضایی مدیریت محترم پروژه :سرکار خانم مهندس 

           09395239146دس سلطانی   سرکار خانم مهن انه اجرایی : نماینده شما در دبیرخ      

 
 021-89788692شماره فکس :    –موسسه آموزشی کوثر  -53پالک  –خیابان پارک غربی  –آدرس دفتر مرکزی : تهران   

 

کارگاه آموزشی بررسی مباحث مالی قانون برگزاری مناقصه و آئین نامه های اجرایی 
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