
 کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
 

 در کمیته تحقیقات نحوه دریافت پروپوزالهای پژوهشی

پشٍپَصالْای پژٍّشی سا اص سایت ششکت آب هٌغمِ ای  wordپژٍّشگشاى هی تَاًٌذ اٍلَیتْای تحمیماتی ششکت آب هٌغمِ ای ٍ فایل خام تا فشهت  – 1
 دسیافت داسًذ. www.cbrw.irچْاسهحال ٍ تختیاسی تِ ًشاًی 

هزکَس ًسخِ چاج شذُ آى سا تِ ّوشاُ ًاهِ ای اص داًشگاُ ) هؼاًٍت پژٍّشی ( یا هشکض تحمیماتی  wordپژٍّشگشاى تایستی پس اص تٌظین ٍ تکویل فایل  – 2
تلَاس فاساتی، هتثَع خَد خغاب تِ هذیش ػاهل ششکت آب هٌغمِ ای ) کِ سئیس کویتِ تحمیمات ًیض هی تاشذ ( تِ آدسس استاى چْاسهحال ٍ تختیاسی، شْشکشد، 

 اسسال ًوایٌذ. 8814673113هٌغمِ ای چْاسهحال ٍ تختیاسی ، کذ پستی ًثش خیاتاى ّفت تیش، ششکت آب 
پشٍپَصال پیشٌْادی خَد سا تِ ایویل دتیش کویتِ تحمیمات ششکت ) هٌذسج دس اًتْای اٍلَیتْای پژٍّشی هَخَد دس سایت (  word  ٍpdfّوچٌیي تایستی فایل 

 ًیض اسسال ًوایٌذ.
سَال تِ ٍیژُ هَاسدی کِ هغالؼِ هَسدی دس آًْا هذ ًظش هی تاشذ ، ص اٍلَیتْای پژٍّشی دسج شذُ دس سایت ششکت چٌاًچِ پژٍّشگشاى دس خظَص ّش یک ا – 3

اص عشیك تلفٌْای ْاهی داشتِ تاشٌذ تایستی هغاتك آًچِ دس اًتْای ػٌاٍیي اٍلَیتْای ششکت دس سایت آٍسدُ شذُ است ػول ًوایٌذ یؼٌی تا هذیش ٍاحذ هشتَعِ یا ات
 ت شذُ دس سایت ششکت ( تواس حاطل ًوَدُ ٍ ساٌّوایی ّای الصم سا اخز ًوایٌذ.ششکت ) ثث

 ذ.دس طَست ّش گًَِ اتْام دیگش یا سَال خاص هی تَاًٌذ دس ساػات اداسی تا تلفي ثاتت یا ّوشاُ دتیش کویتِ تحمیمات ششکت تواس حاطل ًوایٌ
اتك ًظام ًاهِ پس اص ثثت پشٍپَصالْای سسیذُ تِ ششکت آب هٌغمِ ای ٍ دستَس هذیش ػاهل هحتشم هثٌی تش تشسسی ٍ الذام الصم تایستی تشای ّش پشٍپَصال هغ – 4

  CHW-93021تحمیمات هَخَد کذ داخلی تؼشیف شَد تشای هثال : 
م تِ رکش است کِ پشٍپَصالْای هشتَط تِ پایاى ًاهِ ّای داًشدَیی کاسشٌاسی اسشذ ٍ دکتشی اص آى ّش پشٍپَصال تایستی دس ًَتت تشسسی لشاس گیشد. الصپس  – 5

 دس اٍلَیت تشسسی تَسظ کویتِ لشاس داسًذ.
 

 وزالهای پژوهشی در کمیته تحقیقاتنحوه بررسی پروپ

پشٍپَصالْای سسیذُ تِ دتیشخاًِ حذالل یک ّفتِ لثل اص تشگضاسی خلسِ تَسظ ًاهِ داخلی تشای اػضای داخلی ششکت ٍ تا ایویل تشای اػضای  pdfفایل  – 1
 هذػَ داًشگاّی اسسال هی گشدد تا ضوي هغالؼِ آًْا چٌاًچِ ًکاتی سا هذ ًظش داسًذ دس خلسِ تشسسی هغشح ًوایٌذ.

 حالت ریل سخ خَاّذ داد : چْاسشای تشسسی ّش یک اص پشٍپَصالْای هغشح شذُ یکی اص دس خلسات کویتِ تحمیمات ت – 2
ضوي اشاسُ تِ ایي ًکتِ کِ تِ اتفاق آساء تظَیة چٌاًچِ عشح تِ اتفاق آساء تظَیة گشدد دس طَستدلسِ هشتَط تِ ّواى خلسِ دسج شذُ ٍ دس هتي آى  –الف 

 .رکش هی گشددًیض عشح ػٌَاى عشح پژٍّشی، ًام پژٍّشگش ٍ هثلغ شذُ، 
 چٌاًچِ عشحی ًیض هشدٍد اػالم گشدد هاًٌذ تٌذ الف تایستی دس طَستدلسِ هشتَعِ دسج گشدد. –ب 
تفادُ هی شَد ٍ چٌاًچِ دس هَسد عشحی اتفاق ًظش ٍخَد ًذاشتِ تاشذ اص شیَُ اهتیاص دّی هٌذسج دس ًظام ًاهِ کویتِ ّای تحمیمات ششکتْای آب هٌغمِ ای اس –ج 

 تا پش کشدى فشم هشتَعِ ٍ اهضای اػضای حاضش دس خلسِ کویتِ ًتیدِ هشخض خَاّذ شذ.
تا اسسال  دس هَسد آى دستِ اص عشحْایی کِ تِ تشخیض اػضای حاضش دس خلسِ ًیاص تِ اطالح ٍخَد داسد ًیض تایستی ضوي لیذ هَاسد دس طَستدلسِ هشتَعِ –د 

 هغشح گشدد.ًاهِ تِ پژٍّشگش ٍ یا تشای تسشیغ دس ػول تا تواس تا ایشاى، هَاسد اطالحی هٌتمل شذُ ٍ فایل اطالح شذُ آى دس خلسات تؼذی کویتِ 

تا یک ًاهِ داخلی تِ ٍاحذ اًفَسهاتیک ششکت اسسال شذُ تا تشای اعالع پژٍّشگشاى هحتشم دس سایت  pdfًتایح تشسسی پشٍپَصالْای ّش خلسِ دس لالة فایل  – 3
 ششکت لشاس گیشد.

 

 نحوه ادامه کار پروپوزالهای پژوهشی مصوب کمیته تحقیقات

 لشاسداد پژٍّشی کِ هی تَاًذ آى سا اص سایت ششکت آب هٌغمِ ای داًلَد ًوایذ. wordش کشدى فایل خام اعالع سساًی تِ پژٍّشگش تشای پ – 1
اسسال شَد ٍ  لثل اص اخز اهضاّای هشتَط تِ لشاسداد، فایل تکویل شذُ آى تَسظ پژٍّشگش تشای تشسسی ٍ تاییذ ًْایی تِ دتیش کویتِ یا کاسشٌاس تحمیمات – 2

ًسخِ کاهل شذُ اص آى ) ّوِ اهضاّای اطل تِ ػالٍُ هْش ٍ کلیشِ اهضای ّوِ طفحات لشاسداد ( تِ  6گش اعالع دادُ شَد کِ تؼذاد پس اص تشسسی، تِ پژٍّش
 دتیشخاًِ کویتِ تحمیمات اسسال تا تشای هشاحل تؼذی الذاهات الصم طَست گیشد.

 لشاس دادّای سسیذُ تایستی تَسظ دتیش کویتِ دس پاییي طفحِ هشتَط تِ اهضاّای ًوایٌذگاى کاسفشها ٍ هدشی ) هشاٍس ( ًیض پاساف شَد. – 3
ِ ًیض پیَست هَسد آى لشاسداد هشتَع 6ػذد ًاهِ کِ دس  8پس اص اهضای لشاسداد تَسظ یکی اص اػضای ّیات هذیشُ ٍ تؼذ هذیش ػاهل تایستی اتالغیِ هشتَعِ )  – 4

 اسسال گشدد.هی تاشذ ( تِ هدشی ) هشاٍس ( ٍ هشاکض هشتَعِ هغاتك سَاتك لثلی 

http://www.cbrw.ir/


 www.semat.irدس سایت سوات تِ آدسس ) تا شٌاسِ کاستشی ٍ کلوِ ػثَسی کِ دس اختیاس داسد ( پشٍپَصالْای هشتَعِ تایستی تَسظ دتیش کویتِ تحمیمات  – 5
 دس ّواى سایت دسج هی گشدد.ًیض تشسسی شذُ کِ ًتیدِ هشتَعِ ) شَسای ػتف ( ًیض ثثت گشدد تا تَسظ شَسای تحمیمات، ػلَم ٍ تحمیمات فٌاٍسی 

پژٍّشگش عشح ، اخشائی عشحْای تشسسی شذُ تَسظ شَسای ػتف یا کذ هلی اخز ًوَدُ اًذ یا سد لغؼی شذُ اًذ کِ دس ّش دٍ حالت تایستی تا اتالغیِ آى تِ  – 6
 شذى هفاد لشاسداد یا هشدٍد شذى آى سا تِ داًشگاُ یا هَسسِ هشتَعِ اعالع سساًی کشد.

تشای ّش یک اص عشحْایی کِ اخشائی سا ًی اپس اص اخز کذ هلی عشح پژٍّشی تَسظ شَسای ػتف دس یکی اص خلسات کویتِ تحمیمات تایستی ًاظش یا ًاظش – 7
. الصم تِ رکش است کِ تایستی تشای پایاى ًاهِ ّای داًشدَیی فمظ یک ًاظش ٍ عشحْای هستمل پژٍّشی یک تؼییي ًوایٌذ لغؼی شذُ استشذى هفاد لشاسداد آى 

 ًاظش داخلی اص ششکت آب هٌغمِ ای ٍ یک ًاظش داًشگاّی تؼییي گشدد.
 پشداختْای هالی تِ پژٍّشگشاى هغاتك لشاسداد فی هاتیي طَست خَاّذ گشفت. – 8
شداصد. پس اص اتوام عشح پژٍّشی تایستی پژٍّشگش هحتشم دس خلسِ ای تِ اسائِ دستاٍسدّای پژٍّشی هشتَعِ تشای اػضای کویتِ ٍ کاسشٌاساى ششکت تپ – 9

 .تشای تحمك ایي هٌظَس هی تَاى دس ّفتِ پژٍّش ایي کاس سا اًدام داد ٍ تا تشًاهِ ای فششدُ سخٌشاًی ّای ػلوی پژٍّشگشاى سا ػولی ساخت

عشح خَد سا تِ  pdf  ٍ wordپژٍّشگش تایستی لثل اص تسَیِ حساب ًْایی سِ ًسخِ طحافی شذُ عالکَب تِ اًضوام لَح فششدُ حاٍی فایلْای  – 11
 دتیشخاًِ کویتِ تحمیمات تحَیل ًوایذ.

 هی گشدد. پس اص تسَیِ حساب ًْایی عشح پژٍّشی اػالم خاتوِ لشاسداد تِ پژٍّشگش ٍ هشاخؼی کِ لثال اتالغیِ لشاسداد تِ آًْا اػالم شذُ است اسسال – 11

 ًاهِ تِ ششکت هذیشیت هٌاتغ آب ایشاى اسسال گشدد.تِ طَست پیَست یک عشح پژٍّشی  pdf  ٍwordدس پایاى تایستی فایل  – 12
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