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 عنوان پروژه -1

 
انتخاب روش بهينه تامين مالی براي پروژه هاي اجرايی و بهره برداري سازمان آب و  دستورالعملتدوين 

  برق خوزستان

 ؟(حل خواهد  شد، چه مسائلی با انجام طرح) تعريف دقيق مسئلهسواالت اساسی تحقيق و  -2

 ملی و بين المللی به چه صورت است؟در سطح روش هاي متداول تامين مالی پروژه هاي اجرايی مشابه -1

 تعريف کرد؟را روش تلفيقی يک آيا از روش هاي موجود می توان استفاده کرد يا بايد -2

ده می شوند مالی نسبت به روش هاي فعلی که در سازمان استفاتامين روش بهينه منافع حاصل از انتخاب -3

 چيست؟

 پژوهشتبيين ضرورت نياز براي انجام اين  -3

وش هاي استاندارد و متناسب با شرايط ربراساس با توجه به اينکه روش فعلی تامين مالی پروژه ها  -1

يف نشده، فرآيند اين کار طوالنی بوده و بعضا عملياتی نشدن اهداف مورد نظر را در پی سازمان تعر

 داشته است. 

  چيست؟طرح نمودن نتايج  عملياتیاستفاده و  احد متقاضی جهتو برنامه -4

 اين پژوهش صورت خواهد گرفت.معرفی پروژه ها به متقاضين سرمايه گذاري براساس نتايج -1

 برنامه عملياتی تجهيز منابع مالی پروژه ها براساس نتايج اين پروژه می تواند تدوين گردد.  -2

  مراحل کارلحاظ نمودن در الزامات مورد نظر کارفرما جهت  -5

 -دوره زمانی برنامه هاي توسعه اقتصادي مالحظات و  بايد با توجه به پيش بينی دستورالعملتدوين اين -1

 اجتماعی دولت باشد.

 مورد نظر کارفرما شرح خدمات -6

روش هاي تامين مالی مورد استفاده در کشور و ارگان هاي مشابه خارج از کشور و پيشينه تحقيق  -1

 بررسی گردد.

سازمان با توجه به پتانسيل ها، ظرفيت ها، برنامه هاي جاري و آتی  اجرايی و بهره برداري پروژه هاي -2

 شوند. دسته بندي شناسايی و منطبق با اهداف پروژه ،توسعه اي

اسناد باالدستی و نتايج بدست امده از تامين مالی با توجه به نوع پروژه هاي سازمان و  روش هاي  -3

 بررسی ها انتخاب گردند.

 ارائه گردد.اجرايی به صورت دستور العمل  تعريف، بومی سازي و تدوين شده و روش مناسب منتخب -4

 

 خصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشیحداقل ت -7

 تخصص رديف
 حداقل مدرك

 نياز مورد
 تخصص رديف تعداد

حداقل 

مدرك مورد 

 نياز

 تعداد

    5   اقتصاد 1

    6   اقتصاد کشاورزي 2

    7   منابع آب 3



    8   صنايع 4

 

 ماه 10 )ماه(:مدت زمان تقريبی انجام پروژه            ميليون ريال 900ريال(:)ميليونمبلغ تخمينی 

 

 

 معاونت/دفتر(:واحد متقاضی تحقيق )واحد يا شرکت/

 

 دفتر اقتصاد و درآمد -معاونت برنامه ريزي
 

 توضيحات  -8

 

 

 

 
 

 

        شرکت يا معاونت  پژوهش و فناوري تخصصی کميته اعضايتاييد 
 

 

 


