فراخوان اولویتهای پژوهشی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 39
قطکت گبظ اؾتبن آشضثبیجبن قطقی زض وظط زاضز پطيغٌ پػيَكی مًضز ویبظ ي ايلًیت زاض ذًز ثٍ قطح شیل ضا
مطبثق وظبمىبمٍ پػيَف ،فىبيضی ي وًآيضی يظاضت وفت ،ثٍ مجطی ؾطح زيم ياجس قطایط اظ زاوكگبٌ َب ي یب
مطاکع پػيَكی زاضای مجًظ اوجبم کبضَبی پػيَكی اظ مطاجغ قبوًوی کٍ گًاَیىبمٍ قطت پػيَكی زض ظمیىٍ مًضز
وظط ضا اظ زثیطذبوٍ قًضای ػبلی قطجُبی پػيَكی يظاضت وفت اذص ومًزٌ اوس ياگصاض ومبیس.
پطيغٌ پػيَكی "ثطضؾی فطَىگ ؾبظمبوی قطکت گبظ اؾتبن آشضثبیجبن قطقی" (RFPکبضقىبؼ مطثًطٍ :آقبی
مُىسؼ حیسض پًض
دریافت فرم "پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی"
اظ کلیٍ قطجُبی پػيَكی کٍ تًاوبیی اوجبم ایه پطيغٌ ضا زاضوس زػًت می قًز پؽ اظ مطبلؼٍ RFPي قطایط
مطثًطٍ ،فطم پطؾكىبمٍ پیكىُبز پطيغٌ پػيَكی ضا تکمیل ومًزٌ ي حساکثط تب مًضخ  20/5/33ثٍ آزضؼ تجطیع-
يلی ػهط – اوتُبی ذیبثبن َمبم تجطیعی -جىت مطکع پرف َجطت -مطکع آمًظـ گبظ تجطیع -طجقٍ زيم-
پػيَف ي فىبيضی ي فبیل  wordآن ضا ثٍ آزضؼ پؿت الکتطيویک  pajouhesh@nigc-eazar.irاضؾبل
ومبیىس .جُت تؿطیغ زض ضيوس ثطضؾی پیكىُبزات پػيَكی ،آگبَی اظ مًاضز شیل الصکط جُت اضؾبل پیكىُبزات
العامی ثًزٌ ي ػسم ضػبیت ایه العامبت تًؾط پیكىُبز زَىسٌ ،مًجت ؾلت مؿئًلیت ایه قطکت اظ ثطضؾی
پیكىُبزات ذًاَس گطزیس:
 ایه قطکت مؿئًلیتی زض قجبل ثطضؾی پیكىُبزاتی کٍ پؽ اظ تبضید مقطض اضؾبل می گطزوس ،ورًاَس
زاقت.
 وؿرٍ الکتطيویکی فطمُبی تکمیل قسٌ ثبیؿتی مىحهطا ثب فطمت  Wordثٍ پؿت
الکتطيویکی  pajouhesh@nigc-eazar.irاضؾبل گطزز.
 ثجت پیكىُبزات زضیبفتی ي آغبظ ضيوس ثطضؾی َب ،پؽ اظ زضیبفت وؿرٍ  Wordپیكىُبز ذًاَس ثًز.
 کلیٍ قؿمت َبی فطمُب ثبیس ثٍ وحً مىبؾت تکمیل قًز ي فبقس َط گًوٍ اثُبم ثبقس؛ ثسیُی اؾت فطم
َبی وبقم ي فبقس قمبضٌ َبی تمبؼ ،آزضؼ زقیق یب  ...اظ ضيوس ثطضؾی حصف ذًاَىس گطزیس ي َمچىیه
مؿئًلیت َط گًوٍ وقم یب اقتجبٌ زض محبؾجٍ َعیىٍ َبی پطيغٌ ثؼُسٌ تکمیل کىىسٌ فطم می ثبقس.

 اظ زضج ػجبضت "ثٍ پیًؾت مطاجؼٍ قًز" زض فطم پیكىُبز ذًززاضی گطزز (َیچگًوٍ محسيزیتی زض
اضبفٍ ومًزن فضبی پیف ثیىی قسٌ زض قؿمت َبی مرتلف فطمُب يجًز وساضز
 اظ تغییط قکل فطمُب،حصف یب اضبفٍ کطزن ثىسَبی آن؛ ي یب اؾتفبزٌ اظ َط وًع فطم مكبثٍ ذًززاضی گطزز.
 اظ پیف ثیىی اذص ذسمبت اجطایی کبضکىبن ایه قطکت زض فطمُب (ثٍ ػىًان َمکبض) اکیسا ذًززاضی گطزز
 ایه قطکت زض ضز یب قجًل پیكىُبز اضؾبلی؛ ي َمچىیه اوتربة پیكىُبز ثطتط اظ ثیه پیكىُبزات مكبثٍ،
مرتبض می ثبقس.
َ یچگًوٍ تؼُسی ثطای ایه قطکت ثبثت َعیىٍ تسيیه پیكىُبز پطيغٌ یب ؾبیط َعیىٍ َبی جىجی ،يجًز
ورًاَس زاقت.
 پیكىُبزات زضیبفتی ثط اؾبؼ زؾتًضالؼملُبی قطکت ملی گبظ ایطان ثطضؾی ذًاَىس گطزیس.
 پیكىُبز زَىسگبن زض نًضت زضذًاؾت ایه قطکت ،ثبیؿتی جُت اضائٍ تًضیحبت تکمیلی زض ذهًل
پیكىُبز ،ثٍ َعیىٍ ذًز زض ایه قطکت حضًض یبثىس.
 ػىًان پیكىُبزات اضؾبلی ثبیؿتی مىحهطا ثب ػىبيیه اػالم قسٌ زض فطاذًان یکی ثبقس.
 تلفه تمبؼ ثطای کؿت اطالػبت ثیكتط 04113304253 :آقبی مُىسؼ حیسض پًض
فراخوان اولویتهای پژوهشی( 39-2 -فراخوان مجدد)
قطکت گبظ اؾتبن آشضثبیجبن قطقی زض وظط زاضز پطيغٌ پػيَكی مًضز ویبظ ي ايلًیت زاض ذًز ثٍ قطح شیل ضا
مطبثق وظبمىبمٍ پػيَف ،فىبيضی ي وًآيضی يظاضت وفت ،ثٍ مجطی ؾطح زيم ياجس قطایط اظ زاوكگبٌ َب ي یب
مطاکع پػيَكی زاضای مجًظ اوجبم کبضَبی پػيَكی اظ مطاجغ قبوًوی کٍ گًاَیىبمٍ قطت پػيَكی زض ظمیىٍ مًضز
وظط ضا اظ زثیطذبوٍ قًضای ػبلی قطجُبی پػيَكی يظاضت وفت اذص ومًزٌ اوس ياگصاض ومبیس.
پطيغٌ پػيَكی " تؼییه ضيقُب ي تکىیکُبی تجلیغبت ثطين ؾبظمبوی ياحس ضياثط ػمًمی قطکت گبظ اؾتبن
آشضثبیجبن قطقی( (0 RFPکبضقىبؼ مطثًطٍ :آقبی مُىسؼ حیسض پًض)
دریافت فرم "پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی"
اظ کلیٍ قطجُبی پػيَكی کٍ تًاوبیی اوجبم ایه پطيغٌ ضا زاضوس زػًت می قًز پؽ اظ مطبلؼٍ  RFPي قطایط
مطثًطٍ ،فطم پطؾكىبمٍ پیكىُبز پطيغٌ پػيَكی ضا تکمیل ومًزٌ ي حساکثط تب مًضخ  5/5/33ثٍ آزضؼ تجطیع -يلی
ػهط – اوتُبی ذیبثبن َمبم تجطیعی -جىت مطکع پرف َجطت -مطکع آمًظـ گبظ تجطیع -طجقٍ زيم -پػيَف ي

فىبيضی ي فبیل  wordآن ضا ثٍ آزضؼ پؿت الکتطيویک  pajouhesh@nigc-eazar.irاضؾبل ومبیىس .جُت
تؿطیغ زض ضيوس ثطضؾی پیكىُبزات پػيَكی ،آگبَی اظ مًاضز شیل الصکط جُت اضؾبل پیكىُبزات العامی ثًزٌ ي
ػسم ضػبیت ایه العامبت تًؾط پیكىُبز زَىسٌ ،مًجت ؾلت مؿئًلیت ایه قطکت اظ ثطضؾی پیكىُبزات ذًاَس
گطزیس.
 ایه قطکت مؿئًلیتی زض قجبل ثطضؾی پیكىُبزاتی کٍ پؽ اظ تبضید مقطض اضؾبل می گطزوس ،ورًاَس
زاقت.
 وؿرٍ الکتطيویکی فطمُبی تکمیل قسٌ ثبیؿتی مىحهطا ثب فطمت  Wordثٍ پؿت
الکتطيویکی  pajouhesh@nigc-eazar.irاضؾبل گطزز .ثجت پیكىُبزات زضیبفتی ي آغبظ ضيوس ثطضؾی
َب ،پؽ اظ زضیبفت وؿرٍ  Wordپیكىُبز ذًاَس ثًز.
 کلیٍ قؿمت َبی فطمُب ثبیس ثٍ وحً مىبؾت تکمیل قًز ي فبقس َط گًوٍ اثُبم ثبقس؛ ثسیُی اؾت فطم
َبی وبقم ي فبقس قمبضٌ َبی تمبؼ ،آزضؼ زقیق یب  ...اظ ضيوس ثطضؾی حصف ذًاَىس گطزیس ي َمچىیه
مؿئًلیت َط گًوٍ وقم یب اقتجبٌ زض محبؾجٍ َعیىٍ َبی پطيغٌ ثؼُسٌ تکمیل کىىسٌ فطم می ثبقس.
 اظ زضج ػجبضت "ثٍ پیًؾت مطاجؼٍ قًز" زض فطم پیكىُبز ذًززاضی گطزز (َیچگًوٍ محسيزیتی زض
اضبفٍ ومًزن فضبی پیف ثیىی قسٌ زض قؿمت َبی مرتلف فطمُب يجًز وساضز.
 اظ تغییط قکل فطمُب ،حصف یب اضبفٍ کطزن ثىسَبی آن؛ ي یب اؾتفبزٌ اظ َط وًع فطم مكبثٍ ذًززاضی
گطزز.
 اظ پیف ثیىی اذص ذسمبت اجطایی کبضکىبن ایه قطکت زض فطمُب (ثٍ ػىًان َمکبض) اکیسا ذًززاضی گطزز.
 ایه قطکت زض ضز یب قجًل پیكىُبز اضؾبلی؛ ي َمچىیه اوتربة پیكىُبز ثطتط اظ ثیه پیكىُبزات مكبثٍ،
مرتبض می ثبقس.
َ یچگًوٍ تؼُسی ثطای ایه قطکت ثبثت َعیىٍ تسيیه پیكىُبز پطيغٌ یب ؾبیط َعیىٍ َبی جىجی ،يجًز
ورًاَس زاقت.
 پیكىُبزات زضیبفتی ثط اؾبؼ زؾتًضالؼملُبی قطکت ملی گبظ ایطان ثطضؾی ذًاَىس گطزیس.
 پیكىُبز زَىسگبن زض نًضت زضذًاؾت ایه قطکت ،ثبیؿتی جُت اضائٍ تًضیحبت تکمیلی زض ذهًل
پیكىُبز ،ثٍ َعیىٍ ذًز زض ایه قطکت حضًض یبثىس.
 ػىًان پیكىُبزات اضؾبلی ثبیؿتی مىحهطا ثب ػىبيیه اػالم قسٌ زض فطاذًان یکی ثبقس.
 تلفه تمبؼ ثطای کؿت اطالػبت ثیكتط 04113304253 :آقبی مُىسؼ حیسض پًض

