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 فناوری و ساخت داخل
امکان سنجی ساخت توربین در استان خوزستان

بــه منظــور شــناخت پتانســیل هــای اســتان در زمینــه ســاخت توربیــن هــای آبــی، از شــرکت راصــد صنعــت توســعه و الکتروپمــپ هــای تولیدی ســاخت داخل 
ایــن شــرکت بازدیــد بــه عمــل آمــد. ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از توانایــی و اســتعداد مهندســان جــوان ایرانــی و بــا اســتفاده از روش مهندســی معکــوس بــه 

دانــش تولیــد و بهینه ســازی الکتروپمپ هــای عظیــم بــه صــورت بومــی دســت یابــد.
ایــن شــرکت یکــی از زیرمجموعــه شــرکت توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی اســت کــه بــرای ســرویس دهی بــه کشــت و صنعت هــای تابعــه بــر پایــه دانــش 
بومــی تاســیس گردیــده و تاکنــون خدمــات مهندســی متعــددی بــه ســایر مشــتریان بخــش خصوصــی، ســازمان ها و ارگان هــای دولتــی در اســتان خوزســتان 

و ســایر نقــاط کشــور ارائــه نمــوده اســت.

برنامه ریزی و ارزیابی
بازنویسی پیش نویس دستورالعمل پرداخت حق التالیف مقاالت کارشناسان سازمان

بــا توجــه بــه اینکــه آییــن نامــه پرداخــت حــق التالیــف مقــاالت کارشناســان ســازمان از ســال 87 تــا کنــون مــورد بازبینــی قــرار نگرفتــه و خصوصــا در بخــش 
پرداخــت هزینــه هــا بــه روز نشــده بــود، آئیــن نامــه مذکــور بازبینــی و اصالحــات الزم انجــام گردیــد و درحــال حاضــر در دســت بررســی بــه منظــور تاییــد 

نهایــی مــی باشــد.

تهیه پیش نویس دستورالعمل طرح مطالعات کارشناسی در قالب پرداخت حق التحقیق به کارشناسان سازمان
حســب دســتور مدیرعامــل محتــرم در بهمــن مــاه ســال 93 بــه منظــور تهیــه دســتورالعمل قابــل اجــرا بــا اســتناد بــه بنــد9 مــاده 68 قانــون خدمــات کشــوری 
بــه منظــور ترویــج فرهنــگ مطالعــه و بــاال بــردن اطالعــات تخصصی کارشناســان ســازمان، دســتورالعمل مطالعات کارشناســی تهیه شــده و در دســت بررســی 

نهایــی می باشــد.



3

پژوهش و فناوری 
تدوین لیست نیازهای پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان

ایــن دفتــر بــه منظــور دریافــت عناویــن و پیشــنهادهای پژوهشــی معاونــت های محترم ســازمان، نشســت های مشــترکی بــا معاونت هــا، مدیران و کارشناســان 
برگزار نمود و ضمن بررسی عناوین پژوهشی سال 93 و تعیین ضرورت و اولویت آنها، حدود 50 عنوان پژوهشی را دریافت نمود.   

هماهنگی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها
بــه منظــور فعــال تــر نمــودن مراکــز علمــی معتبــر جهــت اجــرای طرحهــای پژوهشــی، جلســات مشــترکی بــا  پژوهشــکده مهندســی آب دانشــگاه تربیــت 
مــدرس، پژوهشــگاه نیــرو، دانشــکده علــوم آب دانشــگاه شــهید چمــران، پژوهشــگاه زلزلــه شناســی، مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان 
خوزســتان برگــزار شــد و مقــرر گردیــد اولویــت هــای پژوهشــی ســازمان توســط گــروه هــای علمــی مربوطــه هــر ارگان بررســی و در صــورت تمایــل طــرح 

منتخــب جهــت همــکاری مشــترک ارائــه نماینــد.

شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد
نشســت دفتــر پژوهــش هــای کاربــردی ســازمان آب و بــرق خوزســتان بــا 
شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر در پــارک علمــی و فنــاوری خوزســتان 
جهــت آشــنایی توانمنــدی هــا و بررســی راه هــای همــکاری ســازمان بــا این 
شــرکت هــا، در اردیبهشــت مــاه 94 در محــل ســالن هتــل نیشــکر اهــواز 

برگــزار گردیــد. 
در راســتای افزایــش ارتبــاط میــان شــرکت هــای دانــش بنیــان و ســازمان 
ــی  ــوان پژوهش ــه 30 عن ــرکتهای تابع ــص ش ــتان باالخ ــرق خوزس آب و ب
پیشــنهادی از ســوی شــرکتهای دانــش بنیــان دریافــت و بــه شــرکت هــای 
ــرار  ــد ق ــان 9 طــرح مــورد تائی ــد کــه در ایــن می ــردار ارســال گردی بهــره ب
گرفــت. جهــت هماهنگــی بیشــتر در خصــوص رونــد طــرح هــای تائید شــده 
و طــی مراحــل بعــدی جلســات مشــترکی میــان شــرکت های بهــره بــردار و 

شرکت های دانش بنیان پیشنهاد دهنده برگزار گردید. 
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کنترل و نظارت بر طرح های پژوهشی

در 3 ماهــه اول ســال 94 طــرح هــای جــاری ایــن دفتــر مــورد بررســی قــرار 
گرفــت و در راســتای تســریع در انجــام طــرح هــا و جلوگیــری از تاخیــر در انجــام 
ــت هــای  ــردی فعالی ــر پژوهــش هــای کارب ــی دفت ــا در بخــش اجرای طرح¬ه
متعــددی صــورت گرفــت کــه در ایــن میــان اهــم فعالیــت هــای صــورت گرفته 

بــه شــرح ذیــل مــی باشــد: 

- برگزاری جلسات متعدد با مجریان طرح ها
- بازدید از بخش های مختلف طرح های در دست اجرا

- پیگیــری و نظــارت بــر اجــراء پــروژه هــای تحقیقاتــی و تهیه بانــک اطالعاتی 
جهــت 24 پــروژه راکــد و 20 پــروژه خاتمــه یافتــه و 56 پــروژه جــاری در ســال 

93 و 94               
- تفکیک طرح های پژوهشی راکد و جاری

- انجام مفاصا حساب با 7 طرح پژوهشی خاتمه یافته
- تعیین داوران مورد تأئید جهت داوری طرح های جدید

- مکاتبــه بــا داوران ســازمان بــه منظــور بررســی میــزان اثر بخشــی طــرح های 
خاتمــه یافتــه و  کاربــردی کــردن نتایــج آنها

- تهیه گزارشات جهت دریافت کد سمات
- جــذب و بــکار گیــری ســربازان نخبــه در راســتای اجــرای طــرح هــای مــورد 

نیاز در بخش های مختلف  

جلسات مشترک شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری با دانشگاه های استان 

ایــن جلســات با حضــور معاونــت هــای پژوهشــی، رؤســای و معاونین دانشــگاه 
هــای علــوم و فنــون دریایــی خرمشــهر، کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن، 
جنــدی شــاپور دزفــول و  خاتــم االنبیــاء بهبهــان با مدیــران عامــل و نمایندگان 
شــرکت هــا برگــزار گردیــد. در ایــن جلســات پیرامــون ارتبــاط علمــی دانشــگاه 
بــا شــرکت هــای بهــره بــرداری و اســتفاده از امکانــات آزمایشــگاهی، برگــزاری 
ســمینارهای علمــی مشــترک، اســتفاده از ظرفیــت نیروهــای جــوان و هدایــت 
ــرکت  ــی ش ــای واقع ــوی نیازه ــه س ــجویی ب ــه دانش ــان نام ــای پای ــرح ه ط
ــن نشســت  ــد. در ای ــد گردی ــرق تأکی ــرداری و ســازمان آب و ب هــای بهــره ب
ــردی سیاســت  ــک از نواحــی علمــی، شــورای راهب ــرر شــد در هــر ی ــا مق ه
گــذاری متشــکل از رییــس دانشــگاه و معــاون پژوهشــی بــه اتفــاق مدیــران 
ــرداری تشــکیل و جهــت پیشــبرد تصمیمــات  عامــل شــرکت هــای بهــره ب
شــورا حداقــل ســه کارگــروه تخصصــی در هــر ناحیــه تشــکیل شــود تــا ضمن 
بررســی طــرح هــا، جهــت پیشــبرد تصمیمــات شــورا پیگیــری هــای الزم را 

دنبال نمایند.   
رهبــر معظــم انقــالب : » بــا نــگاه علمــی بــه مســائل کشــور، و توجــه بــه علم، 
ــر خواهــد شــد.  ــد دادن علــم و صنعــت و کشــاورزی ... تحریم هــا بی اث و پیون
و مــا در ایــن زمینه هــا میــدان کار برایمــان بــاز اســت و می توانیــم کار کنیــم؛ 
ــن  ــه  همی ــا در مقول ــی ترین کاره ــی از اساس ــان یک ــرکت های دانش بنی ش
اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه مطــرح شــده و دربــاره  آن بحــث شــده اســت و 

مــورد تأییــد و تصدیــق همــه  مســائل کشــور قــرار گرفتــه اســت. «
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ــداف  ــور، اه ــاله کش ــت س ــداز بیس ــم ان ــند چش و راهبردهــای بلنــد مــدت کشــور بــرای توســعه را بــه نمایــش مــی س
اصلــی توســعه کشــور را »اقتصــاد دانــش بنیــان« قــرار داده اســت، گــذارد. بنــد 3 ایــن ســند بــه طــور ضمنــی راهبــرد 
ایــران بایــد در ســال 1404 بــه یــک اقتصــاد دانــش بنیــان تبدیــل بــه طــوری که بــا پیگیــری این راهبــرد اقتصــادی، 
ــا شــود. در بنــد 7 ســند یــاد شــده حکایــت از آن دارد  ــد ب ــان« بای ــش بنی ــه »اقتصــاد دان ــیدن ب ــران در راه رس ــه ای ک
مــدت 20 ســال از تمــام آنهــا پیشــی بگیــرد. جهــت نیــل بــه ایــن کشــورهای آســیای جنــوب غربــی رقابت کنــد و در 

پنجــم توســعه و همچنیــن مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی و آئیــن هــدف در بندهــای مختلــف برنامــه هــای چهــارم و 
ــر معظــم انقــالب نامــه هــای اجرایــی هیــأت دولــت بارهــا ایــن موضــوع  ــان رهب ــن می ــه اســت. در ای ــرار گرفت ــد ق مــورد تأکی

بــوده بــه ریاســت محتــرم جمهــوری ابــالغ نمودنــد کــه در 3 بنــد آن بــه موضــوع سیاســت¬های کلــی برنامــه ششــم توســعه را کــه شــامل 80 بند 
محصــوالت دانــش بنیــان اشــاره گردیــده و در بنــد 80 آن بــه صــورت مســتقیم بحــث اقتصــاد دانــش بنیــان مطــرح گردیــده اســت. 

بنــد 80 سیاســتهای کلــی برنامــه ششــم توســعه بدیــن شــرح اســت :« توســعه و ســاماندهی نظــام ملــی نــوآوری و حمایــت از پژوهش هــای مســأله محور و 
تجاری ســازی پژوهــش و نــوآوری، و توســعه  نظــام جامــع تأمیــن مالــی در جهــت پاســخ بــه نیــاز اقتصــاد دانش بنیــان« 

اقتصــاد دانــش بنیــان، نظــام اقتصــادی اســت کــه در آن، تولیــد و کاربــرد دانــش منشــأ اصلــی ایجــاد ثــروت محســوب مــی 
شــود. کارایــی ایــن نظــام اقتصــادی مســتلزم تعریــف ســاز و کارهــا و شــناخت عوامــل مؤثر بــر تولیــد و بکارگیــری دانش 

اســت کــه از ارتبــاط ایــن عوامــل بــا یکدیگــر، زمینــه افزایــش عملکــرد ســایر بخــش هــا نیــز فراهــم می شــود.
بــی تردیــد دسترســی بــه اهدافــی چــون جایــگاه برتــر اقتصــادی، رقابــت منــد شــدن اقتصــاد و رشــد و توســعه پایــدار 
و پرشــتاب، مســتلزم درک شــرایط محیطــی اقتصــاد نویــن و توجــه بــه ملزومــات آن اســت؛ زیــرا برنامــه ریــزی بــرای 
رشــد و توســعه در اقتصــاد نویــن، بــدون شــناخت ایــن محیــط و شناســایی جایــگاه کشــور در آن و همچنیــن شــناخت 

منابــع جدیــد رشــد و توســعه بــه هــدف نخواهــد رســید.

» اقتصــاد دانــش بنیــان تنهــا جایگزیــن اقتصــاد نفتــی اســت. تبدیــل اســحاق جهانگیــری معــاون اول ریاســت جمهــوری : 
بایــد اولویــت مــا در اقتصــاد دانــش بنیــان باشــد، این موضــوع باید علــم بــه فنــاوری و ثــروت و تجــاری ســازی آن 

شــهرک علمــی و تحقیقاتــی تعریــف  شــود و دســتگاه هــای در حــوزه معاونــت علمــی رئیــس جمهــوری و 
اجرایی در این سمت حرکت کنند.

»تحقیقــات« را در کشــور افزایــش می دهــد، می توانــد  پیشــرفت تکنولــوژی از آن حیــث کــه 
»ســرمایه« را افزایــش داده، باعــث افزایــش بهــره وری نیروی بازدهــی عوامــل دیگــر ماننــد »کار« و 
در کشــور را تضمیــن کنــد. قابــل ذکــر اســت کــه »پیشــرفت کار و تعمیــق ســرمایه گشــته و رشــد مــداوم 

ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه3، اقتصــاد دانش بنیــان فنــی« مــورد بحــث در اقتصــاد، طبــق تعریف 
و کاربــرد دانــش و اطالعــات « شــکل گرفتــه و ســطح باالیــی اقتصــادی اســت کــه بــر اســاس »تولیــد و توزیع 

اختصــاص می یابــد و فناوری هــای کســب  شــده بــا شــدت باالیــی از ســرمایه گذاری در آن بــه » ابــداع« و »نــوآوری« 
ــی  ــالت عال ــروی کار از تحصی ــوند و نی ــرف می ش برخــوردار اســت.) گــزارش ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه،2005(مص

یکــی از مهم تریــن محورهایــی کــه در سیاســت های ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی بــه آن توجــه خاصــی شــده اســت، پیشــتازی اقتصــاد دانش بنیــان می باشــد. 
در همیــن راســتا رهبــر معظــم انقــالب ارتقــای جایــگاه جهانــی کشــور و افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان و دســتیابی بــه 
رتبــه  اول اقتصــاد دانش بنیــان در منطقــه را بــه  عنــوان یکــی از اهــداف اقتصــاد مقاومتــی دانســتند. یکــی از امــوری کــه می توانــد کمــک نمایــد تــا کشــور 

بــه میــزان تولیــد دانش بنیــان دســت پیــدا نمایــد، درک ضــرورت تولیــد دانش بنیــان در جامعــه می باشــد. 

چــرا 
به سمــت 

اقتصـاد دانـش 
بنیان برویم؟

اقتصاد 
دانش بنیان 

چیست؟

اقتصاد 
دانـــش
 بنیــان 
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توسعه 
فرهنگ علم، 

فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان

همایــش ارزش هــا، حقابــه و مدیریــت تــاالب هــای خوزســتان 
ــر  ــمینار دکت ــن س ــد. در ای ــزار ش ــازمان برگ ــر س ــی تأت در آمف
بهــروزی راد، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم و تحقیقــات 
تهــران ضمــن معرفــی انــواع تــاالب هــای ایــران بــه تشــریح 
اهمیــت حفــظ و نگهــداری  و مدیریــت تــاالب هــا پرداختنــد.



سازمان آب و برق خوزستان
دفتـر پژوهـش های کاربـــردی

فصلنامه پژوهش و فناوری








