توضيحات فراخوان پژوهشي – شركت نفت و گاز پارس  -مرداد89
واحد پژوهش و فناوری شرکت نفت و گاز پارس جهت اجرای پروژههای پژوهشی از طریق فراخوان اقدام به شناسایی و
انتخاب مجریان واجد شرایط مینماید .در همین راستا دانشگاهها ،مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی ،مراکز رشد و پارکهای علم
و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی که موافقت قطعی انجام فعالیتهای پژوهشی برای آنها حسب مورد توسط وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صادر شده است ،در صورتی که از توانایی انجام پروژه
مطابق با شرح اقدامات مندرج در فرم درخواست پیشنهاد پروژه ( )RFPبرخوردار باشند ،می توانند نسبت به تکمیل فرم
پروپوزال پروژههای پژوهشی اقدام نمایند.
نکات مهم:
 -1مجریان محترم پژوهشی تا قبل از اتمام مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل و ارسال پروپوزالهای پژوهشی اقدام
نموده و مدارک را به آدرس ذیل ارسال نمایند:
تهران ،خ فاطمی ،نبش خ پروین اعتصامی ،پالک 1شرکت نفت و گاز پارس ،واحد پژوهش و فناوری ،کدپستی
 ،1313114111تلفن دفتر پژوهش و فناوری74134748 :
 -2این شرکت پروپوزالهای دریافتی را مطابق آئیننامهها و دستورالعملهای ابالغی وزارت نفت و شرکت ملی نفت
ایران بررسی و ارزیابی می نماید و در پذیرش یا رد پیشنهادها اختیار کامل دارد .هیچ مرحله ای از فرآیند دریافت و ارزیابی
پروپوزال ،هزینهای جهت تهیه پروپوزال پژوهشی پرداخت نخواهد کرد.
 -4پروپوزال ها در فرم پروپوزال پژوهشی شرکت ملی نفت ایران تکمیل و به این شرکت ارسال گردند .در صورت نیاز
اسناد پشتیبان از جمله رزومه مجری ،امکانات دانشگاه ،مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشی ،مرکز رشد و پارک علم و فناوری ،رزومه
پژوهشگران ،تجارب گذشته یا توافق نامه ها و مشارکت نامه های پژوهشی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،تاییدهها و  ...به فرم
پروپوزال پیوست گردند.
-3مهلت ارائه پیشنهادات یك ماه از تاریخ درج  RFPدر پورتال این شرکت می باشد.
 -5اطالعات تماس در پروپوزال به صورت کامل درج گردد.

