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 برداریسازمان آب و برق خوزستان و شرکت های بهره فهرست نیازهای پژوهشی تقاضا محور

 (32/50/69)تاریخ آخرین به روز رسانی  باشد.توضیح : این فهرست مرتباً در حال به روز رسانی می

 

 

 

  

 متقاضی عنوان ردیف
RFP 

1 
بای پاس  ای و موتوری کردن شیرهای پروانه

 واحدهای نیروگاه اول

شرکت تولید و بهره برداری سد و 

 نیروگاه دز
 دانلود

3 
افزودن هوا به تانک های گاورنر  سیستم اتوماتیک

 واحدهای یک الی هشت

شرکت تولید و بهره برداری سد و 

 نیروگاه دز
 دانلود

 عمرسنجی ترانسفورماتورنیروگاه دز 2
شرکت تولید و بهره برداری سد و 

 نیروگاه دز

 دانلود

 تشخیص شینه معیوب سیم پیچ ژنراتور 4
شرکت تولید و بهره برداری سد و 

 دزنیروگاه 

 دانلود

 PC3احیای سیستم مانیتورینگ صخره 0
شرکت تولیدو بهره برداری سد و 

 نیروگاه دز

 دانلود

9 

تحلیل وبررسی وضعیت سازه ای دریچه های قطاعی 

سرریزهای سد دز پس از نصب فلپ گیت هاو افزایش 

 متر 2,1تراز مخزن بمیزان

شرکت تولید و بهره برداری 

 سدونیروگاه دز

 دانلود

7 
امکان سنجی بررسی سیستم کولینگ نیروگاه به روش 

 کاهش فشارآب دریاچه

شرکت تولید و بهره برداری سد و 

 نیروگاه دز

 دانلود

 طراحی وساخت ارتفاع سنج 8
شرکت تولید و بهره برداری سد و 

 نیروگاه دز

 دانلود
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 RFP متقاضی عنوان ردیف

6 
کشت استفاده از عکسبرداری هوایی جهت میزان و نوع 

 بوسیله پهباد

شرکت بهره برداری از شبکه های 

 آبیاری ناحیه شمال

 دانلود

15 
شرکت بهره برداری از شبکه های  هوشمند سازی واتوماسیون کنترل تجهیزات بهره برداری

 آبیاری ناحیه شمال

 دانلود

11 
طراحی ونصب دستگاه کپی سنج آب در محل برداشت آب 

محلمتناسب با شرایط بهره برداری   

شرکت بهره برداری از شبکه های 

 آبیاری ناحیه شمال

 دانلود

13 
طراحی سیستم انتقال اطالعات وداده ها از شبکه به مدیریت 

 های مربوطه

شرکت بهره برداری از شبکه های 

 آبیاری ناحیه شمال

 دانلود

12 
ضرورت بررسی جانمایی واحداث مجدد چاهک های مشاهده 

در شبکه آبیاری ناحیه شمالای آب های زیر پوسته ای   

شرکت بهره برداری از شبکه های 

 آبیاری ناحیه شمال

 دانلود

14 
تخلیه سد تنظیمی  تعیین دبی عبوری از دریچه های سرریز و

 دز

شرکت بهره برداری از شبکه های 

 آبیاری ناحیه شمال

 دانلود

10 
بهره برداری از شبکه های شرکت  تعیین میزان پمپاژی هریک از پمپهای اصلی ایستگاه سبیلی

 آبیاری ناحیه شمال

 دانلود

19 
طراحی وساخت سیستمی جهت جلوگیری از تجمع پرندگان 

 بر روی دریچه های سرریز سدتنظیمی گتوند

شرکت بهره برداری ازآبیاری و 

 زهکشی کارون بزرگ

 دانلود

17 
آبیاری و شرکت بهره برداری از  کنترل ومبارزه با نی های موجود در زهکشی ها

 زهکشی کارون بزرگ

 دانلود

18 
شرکت بهره برداری از آبیاری و  طرح آشغالگیر جانبی شبکه آبیاری میان آب شوشتر

 زهکشی کارون بزرگ

 دانلود

16 
شرکت بهره برداری از آبیاری و  طراحی آشغالروب جهت آبگیر شبکه آبیاری میان آب شوشتر

 زهکشی کارون بزرگ

 دانلود

35 
واصالح دریچه های آبگیرشبکه آبیاری میان آب بازطراحی 

 شوشتر

شرکت بهره برداری از آبیاری و 

 زهکشی کارون بزرگ

 دانلود
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 RFP متقاضی عنوان ردیف

31 

بررسی مشکالت موجود در فرآیند دیتا برداری 

ارتعاشی تجهیزات وارائه راهکار جهت ارتقا دقت 

 فرآیند دیتا برداری

 و سد از برداری بهره شرکت

 و آبیاری های شبکه و نیروگاه

 مارون زهکشی

 دانلود

33 

بررسی روش های نوین وپیشرفت پایش وضعیت 

 جهت استقرار درنیروگاه آبی

 و سد از برداری بهره شرکت

 و آبیاری های شبکه و نیروگاه

 مارون زهکشی

 دانلود

32 

رفع مشکل وبهینه سازی سیستم روشنایی گالری 

 توجه به رطوبت باالسد با 

 و سد از برداری بهره شرکت

 و آبیاری های شبکه و نیروگاه

 مارون زهکشی

 دانلود

34 

طراحی سیستم هوادهی توربین واحد یک جهت 

 باالبردن راندمان

 و سد از برداری بهره شرکت

 و آبیاری های شبکه و نیروگاه

 مارون زهکشی

 دانلود

30 

نیروگاه واثرآن بر  DCبررسی مشکالت سیستم 

 روی تجهیزات کنترلی

 و سد از برداری بهره شرکت

 و آبیاری های شبکه و نیروگاه

 مارون زهکشی

 دانلود

39 

تجهیزات  CMترجمه استانداردهای پایش وضعیت 

 نیروگاهی

 و سد از برداری بهره شرکت

 و آبیاری های شبکه و نیروگاه

 مارون زهکشی

 دانلود

37 

 و سد از برداری بهره شرکت های شبکه آبیاری بهبهان کالیبراسیون سازه

 و آبیاری های شبکه و نیروگاه

 مارون زهکشی

 دانلود
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 RFP متقاضی عنوان ردیف

38 
 برداری وبهره سربندر ایستگاه پاپینگ سیستم سازی بهینه

 KSB و کوباتا ترکیبی پمپاز سیستم از حداکثر

 انتقال و تولید , برداری بهره شرکت

شرق جنوب آب  

 دانلود

36 
 انتقال و تولید , برداری بهره شرکت بررسی استهالک ایستگاه پمپاژ با استفاده از نرم افزار انرژی

شرق جنوب آب  

 دانلود

25 
بررسی نتایج کدورت حاصل از جارتست با سایت تصفیه خانه 

 کوت امیر با استفده از آنالیز ابعادی و اصالح روش تزریق

 انتقال و تولید , برداری بهره شرکت

شرق جنوب آب  

 دانلود

21 
پمپ پروانه روی خوردگی محافظ سرامیکی الیه ایجاد  انتقال و تولید , برداری بهره شرکت 

شرق جنوب آب  

 دانلود

23 

 بانک ایجاد و آب انتقال خطوط توصیفی و مکانی اطالعات تهیه

WebGIS و مرجع مکان اطالعات  شهرهای دو و یک فاز  

ها آن بین لوله خطوط و امیدیه,رامشیر,مسجدسلیمان  

 انتقال و تولید , برداری بهره شرکت

شرق جنوب آب  

 دانلود

22 

 پارامترهای دقیق تعیین جهت هوشمند افزار نرم طراحی

 گرفتن نظر در با سربندر -امیر کوت آبرسانی کانال هیدرولیکی

کانال برداری بهره و فیزیکی شرایط  

 انتقال و تولید , برداری بهره شرکت

شرق جنوب آب  

 دانلود

24 

بررسی و امکان استفاده از زه آب زهکش های شبکه های 

آبیاری جهت مصارف کشاورزی با استفاده از متد های جدید و 

 ابتکاری

شرکت بهره برداری از سد و 

نیروگاه و شبکه های آبیاری و 

 زهکشی زهره و جراحی

 دانلود

20 

 

LMC کانال) رامشیر آبیاری شبکه در آب نشت علل بررسی  و( 

مناسب اجرایی راهکارهای ارائه  

شرکت بهره برداری از سد و 

نیروگاه و شبکه های آبیاری و 

 زهکشی زهره و جراحی

 دانلود

29 

بررسی هیدرولیک جریان بر روی سرریزهای مرکب مثلثی و 

 ذوزنقه ای در حضور پره های هادی

 شرکت بهره برداری از سد و

نیروگاه و شبکه های آبیاری و 

 زهکشی زهره و جراحی

 دانلود

27 

 آب زه خورندگی فیزیکی و شیمیایی مخرب اثرات از جلوگیری

RMD ایستگاه  حفاظت و شیمیایی های افزونه از استفاده با 

 کاتدی

شرکت بهره برداری از سد و 

نیروگاه و شبکه های آبیاری و 

 زهکشی زهره و جراحی

 دانلود
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 RFP متقاضی عنوان ردیف

28 
بررسی نحوه استفاده از تکنولوژی نانو و تعیین نوع مواد در 

 بهبود تبادل حرارتی الکتروموتورها

شرکت بهره برداری تولید وانتقال 

 آب غدیر خوزستان

 دانلود

26 
شناسایی محل دقیق انشعابات غیر مجاز ونشتی در خطوط 

عصبیانتقال آب با استفاده از شبکه   

شرکت بهره برداری تولید وانتقال 

 آب غدیر خوزستان

 دانلود

45 
بررسی تاثیر فناوری نانو در کاهش اثرات کاویتاسیون بر روی 

 پروانه پمپ ها

شرکت بهره برداری تولید وانتقال 

 آب غدیر خوزستان

 دانلود

41 
بررسی علت گرم شدن بیش از حد الکتروموتورها و رفع  

ایستگاه ام الدبساشکاالت آنها در   

شرکت بهره برداری تولید وانتقال 

 آب غدیر خوزستان

 دانلود

43 

 دتونل تحتانی, های دریچه آب خروجی دبی میزان تعیین

 گشودگی درصد میزان اساس بر سرریز عباس,و دشت

آب ارتفاع و ها دریچه  

 و سد برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه  

 دانلود

42 
 تجهیزات بر نیروگاه اصلی کولینگ آب مخرب تاثیرات تعیین

آن از ناشی اثرات کاهش اجرایی های روش ارائه و  

 و سد برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه  

 دانلود

44 
 کنندگی خنک از استفاده با نیروگاه تهویه سیستم بازطراحی

کولینگ سیستم مصرفی آب  

 و سد برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه  

 دانلود

40 
 و اول واحد اصلی ترانس عادی غیر صدای علت شناسایی

عیب رفع اجرایی راهکارهای ارائه  

 و سد برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه  

 دانلود

49 
دریاچه آب ارتفاع اساس بر مخزن حجم دقیق تعیین  و سد برداری بهره و تولید شرکت 

کرخه نیروگاه  

 دانلود

47 

ومقایسه و ساخت اببندهای کامپوزیتی بجای بررسی 

آببندهای  فسفری برنزی دریچه های تحتانی سد با هدف 

تعیین بهترین آب بند از لحاظ دوام مکانیکی  وافزایش طول 

 عمر

 و سد برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه  

 دانلود

48 
پیش برنامه خطاهای هوشمند بینی  نیروگاه در نشده ریزی

برق مادون گرمانگاری تکنولوژی از استفاده با آبی  قرمز

 و سد برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه  

 دانلود
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 RFP متقاضی عنوان ردیف

46 
 انیفوق یاتاقان روغنکاری و هیدرولیک سیستم اشکاالت بررسی

(UGB )اصالحی راهکارهای ارائه و 

 دس برداری بهره و تولید شرکت

 سلیمان مسجد نیروگاه و

 دانلود

05 
تحلیل پایداری شیروانی سد مسجد سلیمان به روش تعادل حدی 

 و المان محدود

 دس برداری بهره و تولید شرکت

 سلیمان مسجد نیروگاه و

 دانلود

01 
بررسی اشکاالت دستگاه قرائت بارسنج الکتریکی و ارائه 

 راهکارهای اصالحی

 دس برداری بهره و تولید شرکت

 سلیمان مسجد نیروگاه و

 دانلود

03 
واحدهای فاز  END windingروش عیب از مشکالت مربوط به 

 اول

 دس برداری بهره و تولید شرکت

 سلیمان مسجد نیروگاه و

 دانلود

02 
 دس برداری بهره و تولید شرکت امکان سنجی نصب جولی پمپ گاورنرهای شرکت فویت

 سلیمان مسجد نیروگاه و

 دانلود

04 
بررسی اشکاالت سیستم هیدرولیک و روغنکاری یاتاقان فوقانی 

(UGBو ارائه راهکارهای اصالحی ) 

 دس برداری بهره و تولید شرکت

 سلیمان مسجد نیروگاه و

 دانلود

00 
 دس برداری بهره و تولید شرکت پمپ تزریق آالستومر جهت ویجینگ سیم پیچ استاتور

 2کارون  نیروگاه و

 دانلود

09 
ارایه  راهکار مناسب جهت رفع اشکال از عملکرد ناخواسته رله 

 T.O.Yهای حفاظتی خطوط 

 دس برداری بهره و تولید شرکت

 2کارون  نیروگاه و

 دانلود

07 
نصب رطوبت گیر در پیت ژنراتور) طراحی رطوبت گیر و نصب  در 

 پیت ژنراتور(

 دس برداری بهره و تولید شرکت

 2کارون  نیروگاه و

 دانلود

08 
 دس برداری بهره و تولید شرکت تولید برق با استفاده از انرژی تجدید پذیرباد

 2کارون  نیروگاه و

 دانلود

06 
نصب و راه اندازی نیروگاه کوچک با استفاده از آبهای تونلهای 

 زیرزمینی )نیروگاه(

 دس برداری بهره و تولید شرکت

 2کارون  نیروگاه و

 دانلود

95 
 دس برداری بهره و تولید شرکت های معیوب سیستم کنترل تعمیر کارت

 2کارون  نیروگاه و

 دانلود

91 
 دس برداری بهره و تولید شرکت ساخت ربات پرنده فیلمبردار

 2کارون  نیروگاه و

 دانلود

93 
« جمع آوری دوده های کربنی»ساخت و راه اندازی دستگاه 

 زغالهای اسلیپرینگ

 دس برداری بهره و تولید شرکت

 2کارون  نیروگاه و

 دانلود

92 
ارتباط بین رله حفاظتی خطای اتصال زمین رتور با سیستم کنترل 

 و سیستم مانیتورینگ

 دس برداری بهره و تولید شرکت

 2کارون  نیروگاه و

 دانلود
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 RFP متقاضی عنوان ردیف

94 
تشخیص ایزوالتورهای معیوب در باس داکت های حد فاصل 

ترانس های قدرت قبل از بروز اتصالیبین ژنراتور و   

 برداری بهره و تولید شرکت

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

90 
 برداری بهره و تولید شرکت ساخت فلومیتر اندازه گیری دبی خروجی توربین نیروگاه برق آبی

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

99 
 ایجاد مسیر امن ورودی به نیروگاه اول جهت تردد پرسنل

 وتجهیزات

 برداری بهره و تولید شرکت

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

97 
جهت نصب در بدنه سد  strain  meterساخت ابزار دقیق 

 وتکیه گاه

 برداری بهره و تولید شرکت

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

98 
 برداری بهره و تولید شرکت ساخت پیزومتر های الکترونیکی

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

96 
 برداری بهره و تولید شرکت ارتقاء وتحت وب کردن نرم افزار محاسبات آب وانرژی

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

75 
 برداری بهره و تولید شرکت بررسی ژئوفیزیکی تکیه گاه سمت چپ سد شهید عباسپور

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

71 
عباسپور به ماژولهای تبدیل گاورنر الکتریک نیروگاه اول 

 الکترونیکی )دیجیتال(با استفاده از مدارات ونقشه های موجود

 برداری بهره و تولید شرکت

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

73 
ساخت دتکتور حرارت با قابلیت اطمینان عملکرد 

 باال)ثابت+افزایش(بدون نیاز به تابلو کنترل

 برداری بهره و تولید شرکت

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

72 
ساخت دتکتور حرارت +دود)مجتمع(بدون کنترل با تکنیک 

 تنفسی

 برداری بهره و تولید شرکت

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

74 
طراحی مدارکمکی تبدیل کننده گیجهای آنالوگ عقربه ای به 

 گیجهای سویچ دار قابل تنظیم

 برداری بهره و تولید شرکت

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

70 
 برداری بهره و تولید شرکت ساخت فلومیتر دو اینچ)با هزینه پایین(

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

79 
ساخت ماژول حفاظت الکترو پمپ درمقابل :دمای بپرینگ وسیم 

 پیچ +جریان باال و پایین + ولتاژ

 برداری بهره و تولید شرکت

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود

77 
 برداری بهره و تولید شرکت بررسی علل و رد یابی تاثیر گذار در نشتی های نیروگاه دوم

عباسپور نیروگاه و سد  

 دانلود
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78 
آماده سازی سطوح فلزی به روش بالستینگ وانجام پوشش 

 (جهت مراقبت در برابر خوردگی فلزاتCOATINGالزم)

برداری معاونت توسعه و بهره 

 سد و نیروگاه

 دانلود

76 
معاونت توسعه و بهره برداری  روشهای نوین تشخیص عیوب ابزار دقیق وکالیبراسیون ابزار

 سد و نیروگاه

 دانلود

85 
معاونت توسعه و بهره برداری  طراحی و ساخت توری های سنگ گیر

 سد و نیروگاه

 دانلود

81 
کارون بزرگ و تحلیل سیستمی منابع آب حوضه های آبریز 

 زاینده رود بارویکردانتقال آب بین حوضه ای

معاونت توسعه و بهره برداری 

 سد و نیروگاه

 دانلود

83 
بررسی تاثیر اجرای ضوابط جدیدانتخاب سیالب طراحی 

سدهای بزرگ از نطر فنی واقتصادی بر پروژه های سدسازی 

 استان خوزستان

معاونت توسعه و بهره برداری 

 سد و نیروگاه

 دانلود

82 
بررسی دگر شکلی سازندهای نئوژن در بخش شمالی 

 فروافتادگی دزفول

معاونت توسعه و بهره برداری 

 سد و نیروگاه

 دانلود

84 
مدیریت آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه های آبریز استان 

 خوزستان باپایش دقیق ورودی ها,نیازها وتلفات

معاونت توسعه و بهره برداری 

 سد و نیروگاه

 دانلود

80 
مطالعه پیرامون مشکالت تعمیر ونگهداری سدهای خاکی,علل و 

 راهکارهای مقابله با آن,مطالعه موردی سد مسجدسلیمان

معاونت توسعه و بهره برداری 

 سد و نیروگاه

 دانلود

89 
بهره برداری تلفیقی کمی و کیفی منابع و مصارف دشت دز با 

رودخانه دز)بازه سد دز رویکرد اصالح وضعیت کیفیت و آلودگی 

 تا بند قیر(

 و پایه مطالعات معاونت

آب منابع جامع طرحهای  

 دانلود

87 
توسعه ابزارهای نمونه بردار آب, رسوب و گاز از دریاچه و 

 رودخانه به منظور بررسی کیفیت آب

 و پایه مطالعات معاونت

آب منابع جامع طرحهای  

 دانلود

88 
ای مرتبط با مشارکت بهره  شناسایی ویژگیهای فردی و حرفه

 برداران در طرح های مشارکتی مرتبط با آب

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

86 
تعیین نرخ آب کشاورزی درحوضه آبریز و تعیین ارزش خدمات 

 آبیاری ) به طور موردی (

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

65 
به طور تحلیل مالی فعالیت های اقتصادی تشکل های آب بران ) 

 موردی   (

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی
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16  
تحلیل مالی ایجاد و استقرار تشکل های آب بران ) به طور 

 موردی (

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

36  
شناسایی و امکان سنجی انجام فعالیت های جانبی تشکل ها 

به ظرفیت های محیطی)فنی , خدماتی و اقتصادی( با توجه   

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

62 

بررسی راهکارهای افزایش درآمد شرکت های بهره برداری پس 

از واگذاری وظایف مدیریت بهره برداری و نگهداری تأسیسات 

 شبکه های آبیاری به تشکل ها

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

64 
مقاومت شرکت های بررسی راهکارهای مؤثر در کاهش میزان 

 بهره برداری در فرایند انتقال مدیریت آبیاری به تشکل ها

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

60 
شیوه های تأمین منابع مالی و تنوع بخشی منابع مالی تشکل 

 های آب بران با رویکرد خودگردانی مالی تشکل ها

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

69 
شاخص های الزم جهت واگذاری وظایف بررسی  ویژگی ها و 

 بخش دولتی به غیر دولتی )تشکل های آب بران(

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

67 
تعیین شاخص های کمی و کیفی ارزیابی میزان موفقیت تشکل 

 در انجام وظایف و مسئولیت های واگذار شده

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

68 
عدم موفقیت تعاونی های آب  بررسی و آسیب شناسی دالیل

 بران در استان خوزستان

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

66 
بررسی روش های توانمندسازی تشکل های آب بران جهت 

 مقابله و تداوم فعالیت آنها در برابر شرایط کم آبی و خشکسالی

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

155 
بحران های اجتماعی , بررسی راهکارهای مقابله با مشکالت و 

 اقلیمی و حقوقی در تشکل ها

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

151 

بررسی نقش بسترهای قانونی عوامل پیش برنده و بازدارنده 

موفقیت تشکل های مرتبط با مدیریت آب بر میزان موفقیت یا 

 عدم موفقیت تشکل های آب بران

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

153 
خالهای قانونی به منظور پیشنهاد لوایح قانونی جهت  شناسایی

 حمایت, توانمدسازی و پایدارسازی تشکل های آب بران

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

152 

بررسی شیوه های انگیزشی الزم جهت ترغیب کشاورزان به 

مشارکت مؤثر در اجرای طرح های مشارکت مدار بهره برداری 

تشکل های ایجاد شدهاز منابع آب و پایداری   

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

154 

تدوین ابعاد مشارکت کشاورزان با ایجاد تشکل آب بران 

)مشارکت فکری ,مشارکت اجتماعی ,مشارکت نهادی ,مشارکت 

 مالی (

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی
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150 
فرهنگی بر پایداری بررسی میزان تأثیر شرایط اجتماعی و 

 وتوسعه  تشکل های آب بران

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

159 
بررسی استانداردهای  موجود جهت پایش و ارزیابی و پیشنهاد 

 بهترین گزینه

 دانلود دفتر مشارکت های مردمی

157 

CBMاستفاده از روشهای  در نگهداری وتغییرات شبکه های  

آبیاری )پژوهش موردی اجرای روش ارتعاشسنجی تشخیص 

 تعمیرات موردنظر(

 بهره و حفاظت معاونت

آب منابع از برداری  

 دانلود

158 
استفاده از دور متغیردر پمپهای منصوبه ایستگاههای پمپاژشبکه 

 های آبیاری جهت مصرف آب وکاهش هزینه

 بهره و حفاظت معاونت

آب منابع از برداری  

 دانلود

156 
بررسی وامکان سنجی آنالیز مواد وقطعات الکتروپمپهای ساخت 

 خارج به منظور ساخت داخل قطعات

 بهره و حفاظت معاونت

آب منابع از برداری  

 دانلود

115 
CMMSتهیه  نرم افزارنگهداری متناسب با شبکه های آبیاری   بهره و حفاظت معاونت 

آب منابع از برداری  

 دانلود

111 
طراحی وساخت سیستم کنترل ومانیتورینگ هوشمند ایستگاه 

 پمپاژ

 شبکه توسعه و طرح معاونت

زهکشی و آبیاری های  

 دانلود

113 
 دانلود معاونت آبرسانی استفاده از فناوریهای نوین در زمینه تصفیه آب و آب لب شور

112 

تغییرات ارتفاعی سطح نحوه آبگیری از دریاچه سدها با توجه به 

مخزن و نحوه آبگیری از رودخانه ها بوسیله پمپ های شناور و 

 کف کش

 دانلود معاونت آبرسانی

114 
فناوریهای نوین چاه پیمایی و آبکاوی و تکنیکهای نوین اورهال 

 چاههای موجود

 دانلود معاونت آبرسانی

110 

سازه استفاده از فناوریهای نوین در زمینه ترمیم و تقویت 

ها،مخازن و ...همچنین افزایش طول عمر سازه )پوشش، حفاظت 

 و تقویت خاک(

 دانلود معاونت آبرسانی

119 

استفاده از مفهوم و حوضچه شیرآالت و مخازن ذخیره و تعدیل 

در احجام و آلیاژها و مواد مختلف جهت جلوگیری از خوردگی و 

 سهولت اجرا

 دانلود معاونت آبرسانی

117 
دستورالعمل ارزیابی پژوهشی شرکتهای بهره برداری تدوین 

 و تعمیراتی طرف قرارداد سازمان آب و برق خوزستان

دفتر پژوهشهای کاربردی 
 دانلود سازمان آب و برق خوزستان

file:///D:/فايلهاي%20دفتر/1sherkat/RFP/sazeman/پژوهش/RFP-ارزیابی%20پژوهشی8754.pdf


http://rnd.kwpa.ir  سامانه مدیریت پژوهش های کاربردی سازمان آب وبرق خوزستان           
 

 

 

 

 

 

 RFP متقاضی عنوان ردیف

118 

 بهره های شرکت واگذاری واثرات ها ،فرصت چالشها بررسی

 تجارب از استفاده با رفت برون راهکارهای وارایه برداری

 جهانی

 مدیریت بازرسی و حسابرسی

 دانلود

116 
 دفاع دوران در خوزستان برق و آب سازمان نقش و بررسی

 مقدس

خوزستان برق و آب سازمان  
 دانلود

135 
( با SPساخت دستگاه قرائت نشست و پیزومتر الکتریکی )

 قابلیت ثبت دیتا

 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   

 ساخت دستگاه کالیبراسیون مولینه و میکرومولینه 131
 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   

 راهکارهای اجرایی کنترل تبخیر دریاچه بزرگ سد کرخه 133
 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   

132 

گیری دبی ساخت تجهیزات التراسونیک برای اندازه 

خروجی لوله های کاهش فشار ) تدقیق محاسبه دبی آب 

 خروجی لوله های کاهش فشار (

 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   

134 
کنترل نشت در خاکهای دانه ای ) آبرفتی ( بوسیله مواد 

 پلیمری

 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   

130 
انسداد مسیر لوله های پرفشار سیستم بای پس کالورت بوسیله 

 مواد شیمیایی

 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   

139 
ه اندازی رسوبات در مدیریت جامع رسوب با راهکارهای تل

 حوزه کرخه

 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   

137 
تدوین کتاب شناخت جامع سد کرخه ) طراحی و ساخت 

 سدهای خاکی با محوریت سد کرخه (

 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   

138 
تدوین و کاربردی نمودن دستورالعمل بازرسی سدهای 

 خاکی با محوریت سد کرخه

 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   

136 
هوشمندسازی عملکرد خروجی ها برای کاهش خسارت و 

 مخزن در سدهای زنجیره ایافزایش استفاده بهینه 

 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   
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125 
تدوین کتاب تحلیل و آنالیز سه بعدی تراوش در سدهای 

 SEEP-3Dخاکی با نرم افزار 

 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   

121 
شرکت المایر جهت  BC SYSTEMترجمه کتاب ارزشمند 

 آشنایی با سیستم های حفاری و ساخت دیواره های آب بند

 برداری بهره و تولید شرکت

کرخه نیروگاه و سد   

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

  
 

 


