
1
شناسی در های باستانتاریخی و کاوش- انجام مطالعات تکمیلی فرهنگی

محدوده مخزن سد چپرآباد
*1400/01/2317,102,000,000

پژوهشگاه میراث فرهنگی و 

گردشگری

2

بررسی دقیق میزان بارش و رواناب در ارتفاعات حوضه های آبریز غرب 

با تاکید بر روش سنجش از ) (حوضه های شهرچای تا زاب)آذربایجان غربی 

(راه دور

*1400/17/011,410,000,000
پژوهشکده مهندسی و مدیریت 

آب دانشگاه تربیت مدرس

3
انجام مطالعات پتانسیل گردشگری تاسیسات آبی در محدوده شهرستان 

مهاباد
زیستاب1399/10/044,300,000,000*

همکاران سیستم1400/02/05604,789,764*خدمات پشتیبانی نرم افزارهای شرکت همکاران سیستم4

یکم1399/12/122,963,610,260*نظارت بر عملیات تکمیلی الیروبی رودخانه سیمینه رود5

6
نظارت بر عملیات اجرایی تکمیل احداث بدنه و سرریز سد دیرعلی سلماس 

و جاده دسترسی به آن
پراهوم1400/02/0535,451,239,550*

7
بررسی نیاز آب شرب خوی در دراز مدت با هدف کاهش مصرف آب و 

امکان تامین آب برای شهرهای جدید در منطقه
*1399/10/18220,000,000

معاونت پژوهش و فناوری 

دانشگاه ارومیه

8
نظارت بر انجام عملیات ژئوتکنیک مطالعات تکمیلی آبرسانی به شهرستان 

خوی
زیستاب1400/04/226,449,216,510*

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک1400/04/2246,107,112,277*انجام عملیات ژئوتکنیک مطالعات تکمیلی آبرسانی به شهرستان خوی9

10
تشکیل گروه های گشت و بازرسی از منابع آب در محدوده مطالعاتی ارومیه 

و شمال استان آذربایجان
فراز آب1400/09/2395,000,000,000*

11
تشکیل گروه های گشت و بازرسی از منابع آب در محدوده مطالعاتی جنوب 

استان آذربایجان غربی
یکم1400/09/0984,017,190,000*

1400/05/10509,500,260*ذیحسابی، انبار و اموال طرح های عمرانی قرارداد پشتیبانی نرم افزار12
شرکت صنایع فناوری طراحان 

بهینه

13
خدمات مهندسی جمع آوری داده های پایه شبکه سنجش منابع آب سطحی 

شمال استان
مهندسین مشاورکاو آب1400/08/254,425,754,936*

14

انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسایی پتانسیل رسوبی و 

ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از مسیل ها و رودخانه ها در سطح 

شهرستان های سلماس و ارومیه

مهندسین مشاور جامع کار سپاهان1400/07/145,502,953,640*

15
بررسی نیاز آب شرب خوی در دراز مدت با هدف کاهش مصرف آب و 

امکان تامین آب برای شهرهای جدید در منطقه
*1399/10/18220,000,000

معاونت پژوهش و فناوری 

دانشگاه ارومیه

شرکت آرمان اندیش آگاه1400/07/143,000,000,000* قانون بودجه2تبصره  "ی" بند 12انجام حسابرسی عملیاتی، موضوع جز 16

17

انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسایی پتانسیل رسوبی و 

ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از مسیل ها و رودخانه ها در سطح 

شهرستان های شاهیندژ و تکاب

*1400/07/125,418,822,240
مهندسین مشاور کیهان آب راه 

آسیا

18

انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسایی پتانسیل رسوبی و 

ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از مسیل ها و رودخانه های واقع در 

محدوده شهرستان های اشنویه، نقده، مهاباد، بوکان و میاندوآب

مهندسین مشاور پی آب شمالغرب1400/08/054,855,055,201*

19

انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسایی پتانسیل رسوبی و 

ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از مسیل ها و رودخانه های واقع در سطح 

حوضه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب

مهندسین مشاور جامع کار سپاهان1400/07/145,584,694,032*

20

انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسایی پتانسیل رسوبی و 

ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از مسیل ها و رودخانه ها در محدوده 

حوضه آبریز ارس

مهندسین مشاور ارکان پدیدآب1400/07/124,921,055,500*

21
مشاوره و اجرای پروژه اطالع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش در سال های 

1401-1400
شرکت تجارت گران عمران اسپوتا1400/06/243,018,288,000*

22
انجام خدمات استقرار واحد آزمایشگاهی محلی عملیات اجرایی سد دیرعلی 

سلماس
*1400/09/016,465,436,680

مهندسین مشاور بهینه سازان 

خاک آب سازه

23
انجام خدمات نظارت بر عملیات تکمیلی سردهنه سازی، اصالح و بازسازی 

دریچه ها و آبگیرهای رودخانه نازلو
مهندسین مشاور آبراه گستر تدبیر1399/11/3014,693,518,000*

نام برنده

1400آمار مناقصات مشاوران 

تک 

گزینه ای

استعالم 

(24ماده )
24ماده 

(ریال)مبلغ قرارداد تاریخ بازگشایی موضوع مناقصهردیف
نوع مناقصه

QCBS


