
روشک ياه  هاگشهوژپ اه ، هاگشناد تعنص  اب  طابترا  مرتحم  ناریدم 

مالس اب 

ناسارخ يا  هقطنم بآ  تکرش  خروم 98/5/5  هرامـش 98/9527/11/3  همان  وریپ  ًامارتحا       
دناسر یم راضحتسا  هب  لاس 98 ، یـشهوژپ  ياه  تیولوا مالعا  صوصخ  رد  تسویپ ) همان   ) يوضر

، بآ عباـنم  تیریدـم  لـماش  فلتخم  ياـه  هنیمز رد  روکذـم  تکرـش  یتاـقیقحت  ياـه  تیوـلوا
عبانم رادیاپ  تیریدم  اب  طبترم  ياه  هنیمز یتسیز و  طیحم لئاسم  یحطس ، ياهبآ  يژولوردیه و 
طوبرم ياه  مرف لیمکت  رتشیب و  عالطا  تهج  یملع  تایه  ياضعا  ًافطل  .تسا  هدیدرک  مالعا  بآ 
لاسرا تلهم  .دـنیامرف  هعجارم   www.khrw.ir سردآ هب  تکرـش  نیا  یتـنرتنیا  تیاـس  هب 

.دشاب یم خروم 98/5/23  هبنشراهچ  زور  ات  یشهوژپ  داهنشیپ  ياه  مرف

3/118455
1398/05/19

يریگیپ هرامش 
8249505

یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
فیس دیعس  دمحم 

تعنص اب  طابترا  رتفد  لک  ریدم 

http://www.khrw.ir


  

 

  

 

 وزارت نيرو تاريــخ : 5/5/8931

 ايران شركت مديريت منابع آب شـماره : 9/88/3559/31

 شركت آب منطقه اي خراسان رضوي پيوست : 

 

    

Http://www.khrw.ir 95نبش خيام جنوبي  ـ يام مشهد  بلوار خ 

 پست الكترونيك :
ECE@khrw.ir 

 مابر :ن

99089661 

 تلفن :

83- 99089688 

 : كدپستي

3815380830 

 

 

 788838110339كد اقتصادی:  به نام خدا 86916850883 :ملي شناسه

 

 

 

 

 فناوري و تحقيقات علوم، وزارت فناوري و پژوهش محترم معاونت برومند دكتر آقاي جناب

   فناوري و تحقيقات علوم، وزارت صنعت با ارتباط دفتر محترم مديركل دكترسيف آقاي جناب

  اسالمي آزاد دانشگاه محترم كلمدير  طهرانچي دكتر آقاي جناب

 رضوي خراسان اي منطقه آب شركت ٨٩٣١ سال پژوهشي هاي اولويت فراخوانموضوع : 

 

 با سالم و احترام

عىنًان   20َای پژيَطی اینه ضنس ت دز سناا ینازی      تصًیب ايلًیت با سپاس ي قدزداوی اش َمکازی آن مقام محتسم، با عىایت بٍ

 ٍ  َنننای سنننیحی، َ ننندزي  ًلً ی ي  تلنننا ضنننامی مننندیسیت مىنننابو آ ، َ ننندزيلً ی ي آ    َنننای م پژيَطنننید، دز شم ىننن

َای پژيَطی يابستٍ بٍ مدیسیت پایداز مىنابو آ  اش یملنٍ مندیسیت سناشماوی،     َای شیسشم ىی، مسا ی مح ط شیستی ي َمچى ه شم ىٍآ 

عات، خًاَطمىد است تست بی ات اذ فسمای د تا اطنال   مسا ی حقًقی ي ایتماعی، مسا ی اقتصادی ي مالی ي مسا ی مسبًط بٍ فىايزی اطال

 زساوی الشم دز ایه خصًظ صًزت پریسد.

بسای َس یک اش  ،RFPَای تکم ی ضدٌ تديیه ي سفازش طسح پژيَطی، َای تحق قاتی، فسمالشم بٍ ذ س است ل ست عىايیه ايلًیت

عىايیه پژيَطی، فسم خام پ طىُاد  پسيپًشااد طسح پژيَطی ي وحًٌ تکم ی ي ازساا آن اش طسیق مسایعٍ بٍ سایت ایىتسوتی ایه ضس ت بٍ 

-د دز دستسس می1398ا  مىًی سمت زاست، ب ص تحق ق ي پژيَص ي مدیسیت داوص، فساخًان تحق قاتی سا   www.khrw.irآدزس

باضند. پژيَطناسان   منی  23/05/1398پ طىُاد پژيَطی تکم ی ضدٌ تا پایان يقت ادازی زيش چُازضنىبٍ   باضد. دزضمه مُلت ازساا فسم

گسيٌ تحق قات  ازبسدی اینه ضنس ت    524ي  512داخلی  051 -37617011محتسم بسای  سب اطالعات ب طتس می تًاوىد با ضمازٌ تلفه 

  ی ومایىد. تماس حاص

 

    
 عالئي محمد  

 مديرعامل و مديره هيأت رئيس
 
 

http://www.khrw.ir/

