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   تعاليبسمه

 

 های کشورروسای محترم دانشگاه

 2نامه شماره  -های تحقيقاتیموضوع: فراخوان برای انجام پروژه

 ،با سالم و احترام

های تحقيقاتي موسسه در اعالم فهرست پروژه در خصوص 29/03/1400مورخ  100/19900/1400پيرو نامه شماره 

های کشور جهت تمديد مهلت رساند با توجه به درخواست بسيار زياد اساتيد محترم دانشگاه، به استحضار مي1400سال 

فراخوان و همچنين عدم دسترسي مستقيم اساتيد محترم به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و تقارن روزهای پاياني مهلت 

، مهلت ارائه پيشنهادات تا 1400ها به دليل برگزاری کنکور سراسری سال رسال پيشنهادات در سامانه با تعطيلي دانشگاها

 تمديد گرديد. لذا خواهشمند است موارد ذيل در ارسال پيشنهادات مورد توجه قرار گيرد: 02/05/1400روز شنبه مورخ 

هر پروژه به پيوست اين نامه )پيوست  RFPائه شده است. ضمناً ار 1ها در جدول شماره فهرست بروز شده پروژه .1

 .نيز بارگذاری شده است www.wri.ac.irبه آدرس اينترنتي  شده و در سايت موسسه( ارسال 1شماره 

معاون پژوهشي با نامه پوششي همراه و شده تنظيم  2در قالب ارائه شده در پيوست شماره  بايستپيشنهاد پروژه مي .2

و تسريع در  جهت سهولت) research@wri.ac.irبه آدرس ايميل خطاب به معاون پژوهشي موسسه  دانشگاه

 021-77000915با شماره تماس توسط موسسه ارسال گردد. جهت اطمينان از دريافت پيشنهاد ارسال پيشنهادات( 

تماس حاصل شود. بديهي در صورت انتخاب پيشنهاد پروژه توسط کميته تخصصي ارزيابي موسسه، قرارداد پروژه با 

 معاونت پژوهشي دانشگاه منعقد خواهد شد.

دريافتي برای هر پروژه توسط کميته  موارد(، ابتدا کليه 02/05/1400) پيشنهاداتپس از اتمام مهلت ارسال  .3

 ،فني هایشاخصبا توجه به )پيشنهادات منتخب(  پيشنهاد. سپس سه گرددميبوطه بررسي تخصصي ارزيابي مر

)جهت  پيشنهادات منتخبدر  معرفي شدهکارشناسي های با تيمات انتخاب شده و در نهايت پس از برگزاری جلس

برتر انتخاب  پيشنهاديه، درخواستي هایالزحمهحقو در نظر گرفتن ( پروژهانجام الزحمه تدقيق شرح خدمات و حق

 گردد.مياين فرآيند، طي مدت دو هفته انجام آنکه خواهد شد. شايان ذکر 

نامه دانشگاهي که با موسسه تفاهم يهپيشنهادالزحمه، منتخب از نظر کيفي و حقپيشنهادات در صورت مشابهت  .4

 همکاری دارد، ارجحيت داده خواهد شد.

، قرارداد پروژه از دولت يکيسامانه تدارکات الکترونافشای کليه قراردادها در  با عنايت به الزامات قانوني مبني بر .5

های الزم در اين خصوص جهت تسريع طريق اين سامانه به دانشگاه ارجاع خواهد شد. لذا مقتضي است هماهنگي

 ها صورت پذيرد.در انعقاد قرارداد پروژه

قبل از تاريخ  1های اشاره شده در جدول شماره برای پروژه يهپيشنهاددر صورت ارسال ، الذکرفوقبا توجه به فرآيند  .6

 برای موسسه ارسال گردد. مجدداً پيشنهاديه 2بند از طريق فرآيند اشاره شده در ، مقتضي است اين نامه
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 1400سال پژوهشی و تحقيقاتی موسسه تحقيقات آب در  هایعناوين پروژه: 1جدول شماره 

 عنوان پروژه رديف

 بختگان( -های آبريز درجه دو کشور )مطالعه پايلوت: حوضه آبريز طشکسازی سامانه ملي حسابداری آب در سطح حوضهپياده 1

 آبيتدوين نقشه راه مطالعات سازگاری کشور با شرايط کم 2

 آبيهای سازگاری با کمموانع اجتماعي اجرايي شدن طرح 3

 آب به بخش کشاورزیهای تحويل حجمي بررسي ابعاد و چالش 4

 تدوين نقشه راه مطالعات منابع آب مرزی و مشترک 5

 سازی کيفي مخازن سدهای کشور )مطالعه موردی(مدل 6

 ایها با استفاده از تصاوير ماهوارهسنجي تعيين مناطق ورود آالينده به رودخانهامکان 7

 خزر یايو کاهش سطح آب در شيدر افزا يميو نوسانات اقل مياقل ريياثرات تغ يابيارز 8

 یبرداربهره)بوشهر(: پتانسيل، منشأ و  فارسجيخلهای آب شيرين در منطقه ساحلي شمال ارزيابي چشمه 9

 کشور( يو شمال يدر سواحل )سواحل جنوب هاکننيريشآب يخروج یهادفع پساب یهاچالش يبررس 10
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