
 

 قاتی شرکت آب منطقه ای را دارند قابل توجه پژوهشگران عزیزی که قصد همکاری در طرحهای تحقی
 

 

در شرکت آب هٌطقِ ای چْارهحال ٍ تختیاری ّواى طَر کِ در فایل هرتَطِ  7931اٍلَیت ّای تحقیقاتی سال  – *

هی تاشٌذ، تِ ایي هؼٌا کِ اًتظار از «  محورتقاضا » ًیس هشخص است از ًَع سایت ایي شرکت ریل هٌَی کویتِ تحقیقات 

هثالؾ ّسیٌِ ّا ٍ اًجام ایي طرحْای پژٍّشی فراتر از پایاى ًاهِ ّای داًشجَیی کارشٌاسی ارشذ ٍ دکتری است ٍ 

هتفاٍتی از ترای اًجام آًْا ًیس رٍال ٍسؼت ٍ حجن کار هَرد اًتظار از آًْا ًیس تیشتر ٍ تسرگتر از یک پایاى ًاهِ هی تاشذ ٍ 

 ًَع طرحْای داًشجَیی دارًذ تِ ایي شرح کِ :

 

 تْیِ ٍ تٌظین گردد. RFPاتتذا ترای ّر اٍلَیت تایستی تَسط شرکت آب هٌطقِ ای، فرم تؼریف شذُ  - 7

سپس ایي فرهْا تِ شرکت هذیریت هٌاتغ آب ایراى ارسال هی گردد تا تاییذ شذُ ٍ در صَرت لسٍم اصالح شذُ ٍ تِ  - 2

 آب هٌطقِ ای اتالؽ شًَذ.شرکت 

ػالٍُ تر اطالع رساًی در سایت شرکت آب هٌطقِ ای، هتٌاسة تا هَضَع از داًشگاّْا ٍ هراکس تحقیقاتی کِ آًگاُ  - 9

پتاًسیل اًجام کار را دارًذ ٍ در صالحذیذ ایي کارفرها هی تاشذ ًیس ترای ارسال پرٍپَزال هرتثط تا هَضَع دػَت تِ ػول 

 هی آیذ.

پَزالْای رسیذُ تِ دتیرخاًِ کویتِ تحقیقات در جلسات ایي کویتِ تررسی شذُ ٍ ترتریي آًْا اًتخاب ٍ ًتیجِ در پرٍ - 4

 سایت شرکت ریل هٌَی تحقیقات اطالع رساًی هی گردد.

الزم تِ رکر است کِ در هَرد یک اٍلَیت هشخص، هوکي است از چٌذ داًشگاُ یا هرکس تحقیقاتی هختلف پرٍپَزال تِ 

 خاًِ رسیذُ تاشذ کِ ّوگی در کویتِ هطرح ٍ فقط یکی از آًْا اًتخاب هی گردد.دتیر

 تا دستگاُ هجری پرٍپَزال هٌتخة هکاتثِ ٍ هراحل اًؼقاد قرارداد تحقیقاتی طی هی شَد. - 5

 

ای ترای ػٌاٍیي اٍلَیت ّ RFPدر حال حاضر شرکت آب هٌطقِ ای چْارهحال ٍ تختیاری در حال تْیِ ٍ تٌظین فرهْای 

 تا آًْا را تِ تْراى ارسال ًوَدُ ٍ تاییذیِ آًْا را دریافت کٌذ.  تحقیقاتی خَد هی تاشذ

هراحل پیشرفت کار تِ صَرت گام تِ گام در سایت شرکت اطالع رساًی تذیْی است ایي هراحل ًسثتا زهاى تر هی تاشذ. 

 خَاّذ شذ.

 
  


