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 با سالم
را نکات ریل را داریذ لطفا با شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری چنانچه قصذ همکاری علمی و تحقیقاتی در زمینه منابع آب 

 رعایت فرماییذ :
 

 دسیافت ًوَدُ ٍ دقیقا هغالعِ فشهاییذ.( تحقیقات  تخؾ)  cbrw.irَیتْای تحقیقاتی ایي ؿشکت سا اص ػایت عٌاٍیي اٍل pdfفایل  – 1
دس هَسد آى خشٍخَصالی سا تِ کویتِ تحقیقات اسػال کٌیذ ٍ تتَاًیذ عٌَاًی کِ تا تخصص ٍ تدشتِ ؿوا ّوخَاًی داؿتِ تاؿذ ٍ تخَاّیذ چٌاًچِ  – 2

آى سا تش  pdfٍ فایل کشدُ هْش ٍ اهضاء  ،تایح ،ٍ آى سا تکویلخام خشٍخَصالْای خیـٌْادی سا اص ػایت ایي ؿشکت دسیافت  wordالضاها تایذ فایل 
سیاػت هَػؼِ خظٍّـی ّوشاُ تا ًاهِ ای اص هعاًٍت خظٍّـی داًـگاُ هشتَعِ یا آهادُ کشدُ ٍ ّوِ آًْا سا سٍی لَح فـشدُ ٍ خشیٌت کاؼزی آى سا 

 تِ ؿشکت آب هٌغقِ ای چاسهحال ٍ تختیاسی اسػال ًواییذ. ،کِ قشاس اػت عشف قشاسداد ایي عشح خظٍّـی تاؿذ
قیقاتی دسج ؿذُ دس ػایت یکی تاؿذ ٍ دس ٌّگام ًَؿتي خشٍخَصال ًؼثت الی ؿوا تا عٌَاى اٍلَیت تحداؿتِ تاؿیذ کِ عٌَاى خشٍخَصال اسػتَخِ  – 3

 تایح قاتل اًتظاس ٍ ... دقت فشهاییذ.ّوکاساى عشح ٍ تٌاػة آى تا هَضَع، تعشیف دقیق اّذاف ٍ هتذٍلَطی ٍ ًتخصص تعذاد ٍ تِ 
ؿواسُ حؼاب تاًکی ػاصهاى هدشی عشح ٍ آدسع کاهل ػاصهاى هدشی عشح ٍ کاهل آدسع هـخصات خظٍّـگش، ؿاهل )  1ؿواسُ فشم  – 3

 .ًوَدُ ٍ تِ ّوشاُ خشٍخَصال خَد اسػال ًواییذتکویل  خشیٌت ٍ هَخَد دس ػایت سا ًیض داًلَد،ػاصهاى تاهیي اختواعی اػتاى هشتَعِ ( 
دس  ،خْت اعالع ؿوا ،تالفاصلِ تعذ اص ّش خلؼِ کویتِ تحقیقاتا دس ًَتت تشسػی قشاس خَاّذ گشفت ٍ ًتایح تشسػی ّا اسػالی ؿوخشٍخَصال  – 4

 .دادُ هی ؿَدتش سٍی ػایت ؿشکت آب هٌغقِ ای چْاسهحال ٍ تختیاسی قشاس  pdfتِ فشهت  یقالة خذٍل
هیلیَى  11هیلیَى تَهاى ٍ تشای خایاى ًاهِ ّای دکتشی  6هثلػ حوایت هالی اص خایاى ًاهِ ّای کاسؿٌاػی اسؿذ حذاکثش الصم تِ رکش اػت کِ  – 5

یـتش اص ایي هقادیش اص ًَع عشحْای تحقیقاتی هؼتقل هحؼَب ؿذُ کِ دس ایي هَاسد تایؼتی ؿشح خذهات ٍ حدن کاس ٍ هثالػ ت تَهاى هی تاؿذ.
 آًالیضّا ٍ ٍػعت هحذٍدُ ٍ هذت صهاى اًدام کاس ٍ ... هتٌاػة تا هثلػ رکش ؿذُ دس خشٍخَصال تاؿذ.

خَاّذ تشای اخز کذ هلی ... دس ػاهاًِ ػوات  ؿاهل ثثت هـخصات خشٍخَصال ٍ خظٍّـگش ٍکِ هصَب ؿذُ تاؿٌذ خشٍخَصالْایی هشحلِ تعذ تشای  – 6
 تَػظ دتیشخاًِ کویتِ تحقیقات ؿشکت آب هٌغقِ ای اًدام خَاّذ ؿذ. تَد کِ ایي کاس

هشحلِ اًعقاد قشاسداد ؿشٍع خَاّذ ؿذ. دس ایي حالت تِ  کذ هلی اخز ًوایذتصَیة ؿذُ ٍ ؿَسای عتف تَػظ عشح خظٍّـی ؿوا تتَاًذ چٌاًچِ  – 7
 خام قشاسدادّای خظٍّـی سا اص ػایت ؿشکت داًلَد ًوَدُ ٍ تکویل ًوایذ. wordش اعالع دادُ خَاّذ ؿذ کِ فایل خظٍّـگ

قشاسداد تِ ایویل دتیشکویتِ تحقیقات  wordل یفااتتذا  ، دسًؼخِ خیؾ ًَیغ هْش ٍ اهضاء ؿذُ قشاسداد هشتَعِ 6اػت قثل اص اسػال ؿایؼتِ  – 8
 ًؼخِ ٍ هْش ٍ اهضای آى اقذام گشدد. 6سػی ًْایی تش سٍی آى صَست گشفتِ ٍ تعذ اص تاییذ ایـاى تشای چاج اسػال گشدد تا کٌتشل ٍ تش

تشای  یک ًاهُِ ٍ ّوشاُ تا ذیگشدتَػظ هعاٍى خظٍّـی داًـگاُ هتثَع خظٍّـگش یا سیاػت هَػؼِ هتثَع ٍی اهضا ٍ هْش تایذ قشاسدادّا  – 9
الصم تِ رکش اػت کِ ّوِ صفحات قشاسدادّا تایذ اص کلیـِ اهضاء اهضاکٌٌذُ ٍ هْش داًـگاُ یا هَػؼِ تحقیقاتی  ػال ؿًَذ.ؿشکت آب هٌغقِ ای اس
 هشتَعِ تشخَداس تاؿٌذ.

آى قشاسداد تِ داًـگاُ یا هَػؼِ هشتَعِ سدادّا تَػظ هذیش عاهل ٍ یکی اص اعضای ّیات هذیشُ ؿشکت آب هٌغقِ ای هْش ٍ اهضای قشااص خغ  – 9
 خَاّذ ؿذ ٍ اص آى تاسیخ ؿشٍع صهاى تٌذی رکش ؿذُ دس قشاسداد هحاػثِ خَاّذ گشدیذ.اتالغ 

 تایؼتی دس هَعذ هقشس گضاسؽ کاس سا تحَیل دادُ ٍ اص تاخیش دس سًٍذ اًدام کاس اختٌاب ًوایذ.خظٍّـگش  – 11
ًاظش هعشفی ؿذُ اص آب هٌغقِ ای ای هؼتقل عالٍُ تش خایاى ًاهِ ّای داًـدَیی یک ًفش ًاظش اص ؿشکت آب هٌغقِ ای ٍ تشای عشحْتشای  – 11

 اص اػاتیذ داًـگاّی ( اًتخاب هی گشدد تا تش سًٍذ اخشای علوی ٍ صهاًی کاس ًظاست داؿتِ تاؿٌذ. یک ًفش داٍس ًیض اص تیشٍى اص ؿشکت آب هٌغقِ ای )
اص گضاسؽ صحافی ٍ عالکَب ؿذُ  اص خاتوِ کاس تایؼتی قثل اص تؼَیِ حؼاب ًْایی اص ًظش هالی ٍ خشداختْای حق الضحوِ ػِ هدلذخغ  – 12

گضاسؽ کاهل تش سٍی یک لَح فـشدُ تِ ؿشکت آب هٌغقِ ای اسػال گشدد تا خغ اص تاییذ دتیش  word  ٍ pdfعشح،  هشتَعِ ٍ فایلْای خالصِ
 اًدام داد.هٌَط تِ تاییذ ًاظشیي عشح کویتِ تتَاى تؼَیِ حؼاب هالی هشتَعِ سا 


