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دانلودسد و نیروگاه دز شینه معیوب سیم پیچ ژنراتور تشخیص1

دانلودسد و نیروگاه دز pc2احیای سیستم مانیتورینگ صخره 2

3
تحلیل وبررسی وضعیت سازه ای دریچه های قطاعی سرریزهای سد دز پس از نصب 

 متر3,1فلپ گیت هاو افزایش تراز مخزن بمیزان
دانلودسد و نیروگاه دز 

دانلودسد و نیروگاه دز طراحی وساخت ارتفاع سنج4

5
تدوین دستورالعمل انتخاب روش بهینه تامین مالی برای پروژه های اجرایی و بهره 

 برداری سازمان آب و برق خوزستان
دانلودسازمان آب و برق خوزستان

6
بررسی اثربخشی نظام آموزشی سازمان و تدوین مدل کاربردی آموزش متناسب با 

واحدهای تخصصی سازمان آب و برق خوزستان
دانلودسازمان آب و برق خوزستان

7
با هدف ارائه )یابی کارکنان سازمان بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتارهای اطالع

(گذاری و مدیریت اطالعات سازمانیالگویی جهت سیاست
دانلودسازمان آب و برق خوزستان

دانلود تولید وانتقال آب غدیر   بررسی نحوه استفاده از تکنولوژی نانو و تعیین نوع مواد در بهبود تبادل حرارتی الکتروموتورها8

دانلود تولید وانتقال آب غدیر بررسی تاثیر فناوری نانو در کاهش اثرات کاویتاسیون بر روی پروانه پمپ ها9

دانلودسد و نیروگاه کرخهSEEP-3Dتدوین کتاب تحلیل و آنالیز سه بعدی تراوش در سدهای خاکی با نرم افزار10
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تدوین دستورالعمل ارزیابی پژوهشی شرکتهای بهره برداری و تعمیراتی طرف قرارداد سازمان آب و برق 

خوزستان

دفتر پژوهشهای کاربردی سازمان آب 

و برق خوزستان
دانلود

12
مطالعه پیرامون مشکالت تعمیر و نگهداری سدهای خاکی، علل و راهکارهای مقابله با آن، مطالعه 

موردی سد مسجدسلیمان
  دانلودو نیروگاه مسجدسلیمان سد 

13
مدیریت آبهای سطحی و زیر زمینی حوضههای آبریز استان خوزستان با پایش دقیق ورودی ها، 

نیازهاوتلفات
دانلودمعاونت توسعه و بهره برداری سدها 

دانلودسدها معاونت توسعه وبهره برداریبررسی دگرشکلی سازه ای نئوژن در بخش شمالی فرو افتادگی دزفول14

از نظر فنی و اقتصادی بر  "ضوابط جدید انتخاب سیالب طراحی سدهای بزرگ "بررسی تاثیر اجرای

پروژه های سد سازی استان

خوزستان

دانلودسدها معاونت توسعه وبهره برداریهای آبریز کارون بزرگ وزاینده رود با رویکرد انتقال آب بین حوضه ای تحلیل سیتمی منابع آب حوضه16

17
بررسی و امکان استفاده از زه آب زهکش های شبکه های آبیاری جهت مصارف کشاورزی با استفاده از 

متد های جدید و ابتکاری

سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری 

زهره و جراحی
دانلود

و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب ) LMCکانال (بررسی علل نشت آب در شبکه آبیاری رامشیر 18
سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری 

زهره و جراحی
دانلود

19
 با استفاده ازافزونه های RMDجلوگیری از اثرات مخرب شیمیایی و فیزیکی خورندگی زه آب ایستگاه 

شیمیایی و حفاظت کاتدی

 سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری 

زهره و جراحی
دانلود

20Gris readyشبکه ها وتمامی تاسیسات وسدهای تحت پوشش شرکت زهره وجراحی
 سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری 

زهره و جراحی
دانلود

دانلودسد و نیروگاه عباسپور دود مجتمع بدون تابلو کنترل با تکنیک تنفسی+ ساخت دتکتور حرارت 21

دانلودسد و نیروگاه عباسپور افزایش بدون نیاز به تابلو کنترل+ساخت دتکتور حرارت با قابلیت اطمینان عملکرد باال ثابت22

23
با استفاده از مدارات ونقشه )دیجیتال (تبدیل گاورنر الکتریک نیروگاه اول عباسپوربه ماژولهای الکترنیکی 

های موجود
دانلودسد و نیروگاه عباسپور 

دانلودسد و نیروگاه عباسپور بررسی ژئوفیزیکی تکیه گاه سمت چپ سد شهید عباسپور24

دانلودسد و نیروگاه عباسپور بررسی علل و رد یابی عوامل تاثیر گذار در نشتی های نیروگاه دوم25

دانلودسد و نیروگاه عباسپور ساخت پیزومترهای الکترونیکی26

دانلودسدها معاونت توسعه وبهره برداری15



27
تشخیص ایزوالتورهای معیوب در باس داکت های حد فاصل بین ژنراتور و ترانس های قدرت قبل ازبروز 

اتصالی
دانلودسد و نیروگاه عباسپور 

28
بررسی چالشها ،فرصت ها واثرات واگذاری شرکت های بهره برداری وارایه راهکارهای برون رفت با 

استفاده از تجارب جهانی
دانلودسازمان آب و برق خوزستان 

دانلودسد و نیروگاه مسجدسلیمان تحلیل تنش و کرنش جابجایی سد مسجد سلیمان به روش المان محدود29

30
بازطراحی سیستم تهویه نیروگاه با استفاده از خنک کنندگی آب مصرفی سیستم کولینگ و ارائه بهترین 

راهکار جهت حل مشکل
دانلودنیروگاه سد کرخه

دانلودسد و نیروگاه کرخهتعیین دقیق حجم مخزن بر اساس ارتفاع آب دریاچه31

32
بررسی وضعیت آببندهای کامپوزیتی دریچه های تحتانی سد کرخه و بهینه سازی و بومی سازی آب بند 

های موجود
دانلودسد و نیروگاه کرخه

33
بهینه سازی سیستم پاپینگ ایستگاه سربندر وبهره برداری حداکثر از سیستم پمپاز ترکیبی 

KSB و کوباتا
دانلودآب جنوب شرق

34
سربندر با - طراحی نرم افزار هوشمند جهت تعیین دقیق پارامترهای هیدرولیکی کانال آبرسانی کوت امیر

در نظر گرفتن شرایط فیزیکی و بهره برداری کانال
دانلودآب جنوب شرق

35
راهکار عملی جلوگیری از رویش با کاهش رشد نیزارها در زهکش ها و نیز علف های هرز در 

MLکانالهایشبکه های آبیاری و زهکشی 
دانلودکرخه و شاوور 

دانلودکرخه و شاوور اعم از خاکی و بتنیMLشبکه   2 و 1تعیین راندمان انتقال آب در کانالهای درجه 36

37
دستاوردهای طرح های مشارکت مردمی در خصوص تعاونی های شرکت کرخه و شاوور و بررسی نتایج 

عملکرد و استاندارد سازی آنها با استفاده از تجارب بین المللی
دانلودکرخه و شاوور

38
 در محل آبپخش MR و MLبررسی و ارائه راهکار اجرایی جهت افزایش ظرفیت آبگیری کانالهای 

حمیدیه
دانلودکرخه و شاوور

دانلودکرخه و شاووربررسی و ارائه راهکار در خصوص آبگیرهای ایستگاه های پمپاژ معرض و جاللیه39

کالیبراسیون دریچه های سرریز و تخلیه سد تنظیمی دزجهت اصالح جداول دبی اشل40
 شبکه های آبیاری ناحیه 

شمال
دانلود

دانلودسد و نیروگاه کرخه هوشمندسازی و اتوماسیون کنترل آمار و اطالعات سد و نیروگاه کرخه41

 پمپ تزریق آالستومر جهت ویجینگ سیم پیچ استاتور42 دانلود3سد و نیروگاه کارون 

 نصب رطوبت گیر در پیت ژنراتور طراحی رطوبت گیر و نصب در پیت ژنراتور43 دانلود3سد و نیروگاه کارون 

 تولید برق با استفاده از انرژی تجدید پذیرباد44 دانلود3سد و نیروگاه کارون 

 ساخت و راه اندازی دستگاه جمع آوری دوده های کربنی زغالهای اسلیپرینگ45 دانلود3سد و نیروگاه کارون 

 ارتباط بین رله حفاظتی خطای اتصال زمین رتور با سیستم کنترل و سیستم مانیتورینگ46 دانلود3سد و نیروگاه کارون 

 عیب یابی کارتهای سیستم کنترل و ارائه راهکارهای اصالحی47 دانلود3سد و نیروگاه کارون 

دانلودسد و نیروگاه عباسپور  جهت نصب در بدنه و تکیه گاهstrain meterمطالعه ابزار دقیق 48

دانلودسد ونیروگاه مسجدسلیمان مستند سازی طراحی و مطالعات جوکی پمپ گاورنرهای شرکت فویت49

دانلودسد ونیروگاه مسجدسلیمان واحدهای فاز اولEND WINDINGتدوین دانش فنی مربوط به 50

دانلودشرکت کارون بزرگطراحی و ساخت سیستمی جهت جلوگیری از تجمع پرندگان برروی دریچه های سرریز سد تنظیمی گتوند51

دانلودشرکت کارون بزرگ(کنترل و مبارزه با نی های موجود در زهکش ها)برداشتن یا ازبین بردن نی های موجود در زهکش ها 52

دانلودشرکت کارون بزرگ(برروی رودخانه کارون )آبگیر جانبی شبکه آبیاری میان آب شوشتر  طرح آشغالروب جهت 53

دانلودشرکت کارون بزرگ متر2ساخت دستگاه الیروب کانالهای باعرض کمتر از 54

دانلودشرکت کارون بزرگباز طراحی و اصالح دریچه های آبگیر شبکه میان آب شوشتر55

56
برروی رودخانه )طرح آشغالگیر جهت آبگیر جانبی شبکه آبیاری میان آب شوشتر 

(کارون
دانلودشرکت کارون بزرگ



دانلودمعاونت برنامه ریزیبررسی چگونگی کاهش مصرف انرژی در مرکزداده سازمان57

دانلودمعاونت برنامه ریزیارزشگذاری داده های سازمانی و تهیه دستورالعمل های الزم58

59
بررسی و امکان سنجی ارسال نسخ پشتیبان داده های سازمانی در مراکزداده 

غیرسازمانی
دانلودمعاونت برنامه ریزی

دانلودمعاونت برنامه ریزیبررسی و امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی جهت تامین برق مرکز داده60

دانلودمعاونت برنامه ریزیدر سازمان VDI بررسی و امکان سنجی و طراحی پیاده سازی61

دانلودمعاونت برنامه ریزیدر سازمان ERP بررسی و امکان سنجی پیاده سازی و استقرار62

63
نحوه آبگیری از دریاچه سدها با توجه به تغییرات ارتفاعی سطح مخزن و نحوه آبگیری از رودخانه ها 

بوسیله پمپ های شناور و کف کش
دانلودمعاونت آبرسانی

دانلودمعاونت آبرسانیفناوریهای نوین چاه پیمایی و آبکاوی و تکنیکهای نوین اورهال چاههای موجود64

65
همچنین افزایش طول عمر سازه ...استفاده از فناوریهای نوین در زمینه ترمیم و تقویت سازه ها،مخازن و 

(پوشش، حفاظت و تقویت خاک)
دانلودمعاونت آبرسانی

66
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
دانلودمعاونت آبرسانی

دانلودمعاونت آبرسانیاستفاده از فناوریهای نوین در زمینه تصفیه آب و آب لب شور67

68
شناسایی و بازنگری گلوگاه های فسادخیز و نقاط آسیب پذیر اداری و ارائه راهکارهای بهبود و برنامه 

  اجرایی آن در سازمان آب و برق خوزستان  های
دانلودمدیریت روابط عمومی


