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نشست شهرک علم و فناوری نفت و نیرو
مناطــق ویــژه علم و فنــاوري تركيب منســجمي از دانشــگاه 
هــا، پاركهــاي فنــاوري، مراكــز پژوهشــي، شــركت هاي بــا 
فنــاوري برتــر، ســرمایه هاي مخاطره پذیــر، امكانــات و 
زیرســاخت هاي فيزیكــي و نهــادي و ســرمایه انســاني 
می باشــند. در ایــن راســتا، معاونــت محتــرم علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری و اســتاندار خوزســتان در نظــر 
دارد، شــهرک علــم و فنــاوری نفــت و گاز را در اســتان 

ــد.  ــدازی كن ــتان راه ان خوزس
 بــا توجــه بــه قدمــت ســازمان آب و بــرق خوزســتان و بــه 
منظــور تســری بخشــيدن ایــن موضــوع بــه بخــش آب و 
بــرق، مدیــر عامــل محتــرم ســازمان، همــكاری و راه انــدازی 
پــارک علــم و فنــاوری آب و بــرق را نيــز از معاونــت 
محتــرم علمــی و فنــاوری رئيــس جمهــور خواســتار شــدند 
ــهای  ــت پژوهش ــتور كار مدیری ــوع در دس ــن موض ــه ای ك
كاربــردی ســازمان قــرار گرفــت و ســاز و كارهــای مقدماتــی 
ــتاد  ــر س ــين دبي ــاور و جانش ــق مش ــی آن از طری و مطالعات
ــرح  ــاور ط ــت، مش ــت نف ــوآوری صنع ــاوری و ن ــعه فن توس
و مجــری اســتاندار محتــرم خوزســتان در اســتقرار منطقــه 

ویژه علم و فناوری در حال پيگيری است.  

پژوهش و فناوری
همکاری سازمان با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

پــارک علــم و فنــاوري ســازماني اســت كــه ارتقــاء شــركت¬هاي متكــي بــر فنــاوري را از طریــق ارایــه خدمــات بــا ارزش افــزوده بــاال، تاميــن فضاهــاي كاري، 
تاسيســات مناســب بــا كيفيــت بــاال و تســهيل ارتبــاط بــا دانشــگاه تاميــن مي نمایــد. در ایــن¬ راســتا شــهرک علمــی و تحقيقاتــی اصفهان، بــا ماموریــت ایجاد 
شــرایط الزم و تاميــن خدمــات و حمایت هــاي مــورد نيــاز بــراي شــكل گيري و رشــد كســب و كارهــاي دانــش بنيــان در ســال 1372 بــه پيشــنهاد اســتاندار 

وقــت اصفهــان )مهنــدس جهانگيــری، معــاون اول رئيــس جمهــور محتــرم( احــداث گردیده اســت. 
بــا هــدف راه انــدازی پــارک علــم و فنــاوری صنعــت آب و بــرق در اســتان خوزســتان، طــی بازدیــد و جلســه ای كــه مدیریــت پژوهشــهای كاربــردی ســازمان 
بــا ریاســت پــارک علــم و فنــاوری شــيخ بهایــی و معــاون توســعه فنــاوری شــهرک علمــی و تحقيقاتــی اصفهــان داشــتند، مقــرر گردیــد تفاهم نامــه ای در 
بخش هــای توســعه مراكــز رشــد صنعــت آب و بــرق در اســتان خوزســتان، اســتفاده از خدمــات مركــز منطقــه ای یونســكو )IRIS(، هــم افزایــی متقابــل در 
خصــوص اجــرای جشــنواره ایده هــا و فناوریهــای صنعــت آب و بــرق و جشــنواره ملــی فنــاوری شــيخ بهایــی و برگــزاری تورهــای فنــاوری و توســعه بيــن 

ســازمان آب و بــرق خوزســتان و شــهرک علمــی و تحقيقاتــی اصفهــان منعقــد گــردد.

عناوین پژوهشی و فناوری
ــا  ــش ب ــی پژوه ــورای تخصص ــات ش ــردآوری و در جلس ــازمان گ ــف س ــای مختل ــا و معاونت ه ــور از بخش ه ــا مح ــی تقاض ــای پژوهش ــرح ه ــن ط عناوی
هــدف تعریــف طرح هــای كاربــردی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. طــی نيازســنجی بــه عمــل آمــده، عناویــن پژوهشــی دارای باالتریــن اولویــت بــه شــركت 
مدیریــت منابــع آب ایــران اعــام خواهنــد گردیــد؛   همچنيــن جهــت حمایــت از طرح هــای فناورانــه و محصــول محــور، بــا هــدف ســاخت و بهره بــرداری از 
دســتگاه های مــورد نيــاز صنعــت آب و بــرق و كمــک بــه اشــتغال و اقتصــاد دانش بنيــان در اســتان، عناویــن طرح هــای فناورانــه از معاونــت هــای محتــرم 

اســتعام و نتيجــه گــردآوری گردیــد. طــی نظــر ســنجی انجــام شــده 18 عنــوان كلــی ارائــه گردیــده اســت. 
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حمایت از پژوهش های فناورانه 
 جهــت برقــراری همكاری هــای مشــترک و اخــذ مشــاوره بــا معاونــت سياســت گذاری و راهبــردی و ســتاد آب و خشكســالی معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهــوری، پــارک فنــاوری پردیــس تهــران، پژوهشــگاه نيــرو، ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی، شــركت توســعه منابــع آب و نيــروی ایران، پژوهشــگاه 

شــاخص پژوه، شــركت مدیریــت منابــع آب و شــركت شــهرک های صنعتــی اســتان خوزســتان نشســت مشــتركی برگــزار شــد. 
در ایــن جلســات مســایل مرتبــط بــا اجــرای پروژه هــای كاربــردی و حمایــت از پژوهش هــای مبتنــی بــر فنــاوری بررســی شــده و راهكارهــای عملــی بــرای 

همكاری هــای پایــدار تــا حصــول نتایــج مطلــوب ارائــه گردیــد.

نمایشگاه هفته پژوهش و توانمندی های صنعتی،تولیدی و خدمات فنی و مهندسی
ایــن دفتــر جهــت ترویــج نتایــج تحقيــق و فرهنــگ ســازی امــر پژوهــش جهــت شــركت در نمایشــگاههای مذكــور برنامــه ریــزی نمــوده اســت. ازجملــه 

اقدامــات صــورت گرفتــه جهــت نمایشــگاههای مذكــور عبــارت اســت از:
1-دریافت چكيده پروژه های خاتمه یافته و تنظيم و چاپ بروشور

2-چاپ استند و بنر با محتوای آموزشی امر پژوهش
3-چاپ كتابچه جهت تقویت و رونق خرید داخل استان 

بررسی راه های تعامل سازند دانشگاه ها با شرکت های بهره برداری 
فعال ســازی پژوهــش در شــركت ها مســتلزم تعامــل، 
همــكاری و ارتبــاط بــا دانشــگاه های منطقه و اســتفاده 
ــه  ــد. ب ــا می باش ــی آنه ــی و تخصص ــيل علم از پتاس
ــران و  ــا مدی هميــن منظــور  سلســه نشســت هایی  ب
ــد. در  ــزار گردی ــركت ها برگ ــات ش ــای تحقق كميته ه
ایــن جلســات ضــرورت ایجــاد نواحــی علمــی جهــت 
ارتقــاء دانــش فنــی كارشناســان شــركت ها و تــاش 
بيشــتر بــرای ایجــاد انگيــزه و زمينه هــای بــروز 
خاقيــت و ثبــت تجــارب كاركنــان شــركت بصــورت 
علمــی بــا همــكاری اســاتيد دانشــگاه مــورد بررســی 
قــرار گرفــت. همچنيــن فراهــم نمــودن امــكان بازدید 
اعضــای هيــأت علمــی دانشــگاه ها از تأسيســات 
ســد و نيــروگاه و شــبكه¬های آبيــاری جهــت ارتقــاء 

همكاری های علمی مورد تأكيد قرار گرفت. 

حمایت از پایان نامه ها
در راســتای اجــراء مــاده 17، قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه كشــور، بــه منظــور حمایــت مــادی و معنــوی از پایان نامه هــای دانشــجویان تحصيــات 
تكميلــی دانشــگاه های شــهيد چمــران اهــواز، صنعتــی جنــدی شــاپور دزفــول، كشــاورزی و منابــع طبيعــی راميــن ، علــوم دریایــی خرمشــهر و صنعتــی خاتــم 
االنبيــا بهبهــان، تفاهم نامه هــای جداگانــه ای منعقــد گردیــد. طبــق تفاهم نامــه یــاد شــده حمایــت از 85 پایــان نامــه كارشناســی ارشــد و دكتــری دانشــگاه های 

مذكــور در دســتور كار قــرار گرفــت.
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برنامه ریزی و ارزیابی

بررسی پروژه های پیشنهاد شده
طرح هــای پژوهشــی پيشــنهادی بــا حضــور پيشــنهاد دهنــدگان طرح هــا، در جلســات شــورای تخصصــی پژوهــش ارائــه و در خصــوص پيگيــری آنهــا تصميــم 
گيــری شــد. در ایــن جلســات طرح هــای پيشــنهادی بــا عناویــن »تعييــن ميــزان برداشــت آب هــای زیرزمينی و ســطحی در باالدســت حوضــه رودخانــه كارون 
بــزرگ )ورودی بــه ســد كارون ســه و دز( و اثــر گــذاری بــر مخــازن آن دو ســد« و »بهينــه ســازی ميــزان برداشــت آب و كاهــش تخليــه پســاب،  توســط 
صنایــع  مصــرف كننــده آب مســتقر در حاشــيه رودخانــه كارون« و مزایــا و معایــب ارزیابــی لــرزه ای سيســتم ســدهای بتنــی قوســی موجــود بــا روش پــی جرم 

دار« بررســی و ادامــه پيگيــری آنهــا مــورد تایيــد قــرار گرفــت.
همچنيــن بــه منظــور بررســی پروژه هــای پژوهشــی و الویــت هــای پژوهشــی، شــورایی متشــكل از صاحب نظــران ســه معاونــت ســازمان، جلســات هفتگــی 

در خصــوص طرح هــای پيشــنهادی بــا ارائــه پيشــنهاد دهنــدگان، برگــزار نمــوده و تصميمــات الزم اخــذ گردیــد.

تهیه پیش نویس قرارداد پژوهشی
بــا اتمــام مراحــل بررســی ســه طــرح پيشــنهاد شــده بــه ایــن دفتــر، پيش نویــس ســه قــرارداد پژوهشــی بــا عناویــن » بررســي كنتــرل علف هــاي هــرز در 
زهكش هــاي اســتان خوزســتان )مطالعــه مــوردي شــبكه آبيــاري و زهكشــي مــارون(« و » بررســي مشــكات تاميــن خــاک مــورد نيــاز پروژه هــاي آبيــاري و 
زهكشــي خوزســتان و ارائــه راهكارهــاي مناســب )مطالعــه مــوردي پــروژه هــاي دشــت آزادگان(« و » بررســي و تحليــل آســتانه وقــوع خألزایي )كاویتاســيون( 
ناشــي از ناهمواري هــاي ســطحي بــا توســعه یــک مــدل عــددي«  تهيــه و جهــت تكميــل بــه پيشــنهاد دهنــدگان طرح هــا ارائــه گردیــد. ایــن قراردادهــا بــه 

ترتيــب بــا دانشــگاه  آزاد شوشــتر ، دانشــگاه آزاد اهــواز و پژوهشــكده مهندســی آب دانشــگاه تربيــت مــدرس منعقــد خواهــد شــد.

R&D بررسی برنامه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در خصوص فناوری ، صنعت و
طــرح راهبــردی 2019-2015 جزئيــات توســعه صنعــت انــرژی و ظرفيت هــای اجرایــی در قالــب محورهایــی بــر مبنــای نيــاز بخش هــا در زمينــه توســعه 
سياســت های انــرژی و منابــع طبيعــی را بيــان می نمایــد. ایــن مدیریــت جهــت الگو گيــری از برنامــه هــای اســتراتژیک آن وزارت، بــه مطالعــه و بررســی آنهــا 

پرداخــت . 
طــرح مذكــور در مجمــوع شــامل 8 محــور، 16 هــدف و 62 موضــوع اســت. ایــن محورهــا عبارتنــد از امنيــت تاميــن انــرژی، راندمــان انــرژی و ذخيــره ســازی 
انــرژی ، حكمرانــی خــوب و تعامــل ذینفعــان، اثــر بخشــی جهانــی و منطقــه ای، فنــاوری، R&D و نــوآوری، بهبهــود در ســرمایه گــذاری در زمينــه محيــط 
زیســت، امنيــت تهيــه مــواد خــام، بهــره وری و اســتفاده موثــر از مــواد خــام. در ایــن ســند بــه ایــن مهــم پرداختــه شــده اســت كــه  اقدامــات R&D نبایــد 
فقــط در ســطح تحقيقــات و توســعه باقــی بمانــد بلكــه بایــد بصــورت تجــاری و اجرایــی در آیــد. بومــی ســازی فنــاوری در زمينه هــای مــورد انتظــار بــا قيــد 

زمــان مشــخصی جهــت ارائــه نتایــج و بهــره بــرداری، در ســند چشــم انــداز مشــخص و بــه نهادهــای مرتبــط ابــاغ گردیــده اســت.
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بنیاد نخبگان
 

انعقــاد قــرارداد بــا بنیــاد نخبگان در راســتای شناســایی 
نخبــگان صنعــت آب و برق در اســتان خوزســتان 

ــاوری  ــم و فن ــی عل ــت های كل ــد 2-7 سياس ــق بن ــتای تحق در راس
ــرورش  ــگان، پ ــایی نخب ــوان »شناس ــا عن ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
اســتعدادهای درخشــان و حفــظ و جــذب ســرمایه هــای انســانی« و 
همچنيــن عطــف بــه فصــل ســوم ســند راهبــردی كشــور در امــور 
ــری  ــت و بكارگي ــایی، هدای ــایی » شناس ــر شناس ــی ب ــگان مبن نخب
ــر  ــت و توســعه زی ــز سياســت گذاری و مدیری ــگان و ني ــی نخب توانای
ــگ  ــتای فرهن ــن در راس ــو و همچني ــک س ــاخت های الزم« از ی س
ــش،  ــر از جشــنواره روی ــتفاده كامل ت ــت و اس ــروری و حمای ــه پ نخب
ایــن دفتــر قــراردادی  بــا عنــوان »پایــش و توانمندســازی نخبــگان 
ــا بنيــاد نخبــگان  حــوزه صنعــت آب و بــرق اســتان خوزســتان« را ب

اســتان خوزســتان منعقــد نمــوده اســت. 
هــدف از تدویــن و اجــرای ایــن طرح، ایجــاد چارچوبی برای شناســایی 
نخبــگان، صنعتگــران برتــر اســتان خوزســتان در حــوزه صنایــع آب و 
بــرق و ایجــاد تمهيــدات الزم بــرای تســهيل شــرایط رشــد و هدایــت 
تخصصــی آنهــا در حوزه تخصصــی و بكارگيــری و اثرگــذاری آنان در 

اجتمــاع تخصصــی مرتبط می باشــد.

اخذ برنامه کارشناسان منتخب سازمان به منظور فعالسازی کارگروه تخصصی صنعت آب و برق در بنیاد نخبگان
در راســتای اجــرای قــرارداد منعقــد شــده بــا بنيــاد ملــی نخبــگان بــا عنــوان »پایــش و توانمند ســازی نخبــگان حــوزه صنعــت آب و بــرق اســتان خوزســتان« 
، كارگــروه تخصصــی صنعــت آب و بــرق جهــت تدویــن آیيــن نامــه بــرای شناســایی نخبــگان و اســتعدادهای برتــر صنعــت آب و بــرق در اســتان خوزســتان 
تشــكيل خواهــد شــد. جهــت تشــكيل ایــن كارگــروه بــا بيــش از 20 تــن از معرفــی شــدگان كليــه بخش هــای ســازمان بــه صــورت مســتقيم گفتگــو و ضمــن 

ارائــه توضيحــات الزم در خصــوص دالیــل و اهميــت تشــكيل كارگــروه تخصصــی، برنامــه هــر یــک در راســتای تحقــق ایــن امــر دریافــت شــد. 

حمایت از ایده   پردازان و صاحبان فناوری 

برگزاری جشنواره و کنفرانس فناوری های نوین در صنعت آب و برق
ایــن جشــنواره و كنفرانــس بــا هــدف ترویــج و توســعه فرهنــگ ایده پــردازی، خاقيــت، نــوآوری و فن آفرینــی و شناســائی و تشــویق ایده پــردازان فن آفریــن، 
همچنيــن بــه منظــور تشــویق پایان نامه هــای فناورانــه در حــوزه صنعــت آب و بــرق و بــا همــكاری دانشــگاه شــهيد چمــران، مركــز رشــد واحد هــای فنــاور، 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان خوزســتان، بنيــاد نخبــگان خوزســتان و مجتمــع آموزشــی و پژوهشــی صنعــت آب و بــرق، بــرای اوليــن بــار در فروردیــن مــاه 

ســال 1395 توســط ســازمان آب و بــرق خوزســتان  و همــكاری ارگان هــای یــاد شــده، برگــزار خواهــد شــد.
ــه  ــراه ارائ ــه هم ــه ب ــوالت فناوران ــای دارای محص ــاالت و پایان نامه ه ــه، مق ــوالت فناوران ــا و محص ــش ایده ه ــه بخ ــس در س ــنواره و كنفران ــن جش ای
ســخنرانی های كليــدی برگــزار خواهــد شــد. همچنيــن نمایشــگاه جانبــی بــا حضــور شــركت هایی كــه دارای محصــوالت فنــاوری یــا دانــش فنــی می باشــند 
بــا حضــور پژوهشــگاه نيــرو، پــارک فنــاوری پردیــس تهــران، شــركت شــهرک های صنعتــی اهــواز و .... برگــزار می گــردد. همچنيــن نمایشــگاه عكاســی و 

ــا موضــوع صنعــت آب همزمــان برگــزار خواهــد شــد. نقاشــی دانش آمــوزی ب
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کنترل و نظارت بر طرح های پژوهشی
ــای  ــت پروژه ه ــاء كيفي ــور ارتق ــه منظ ــر ب ــن دفت ای
ــام  ــر انج ــارت ب ــش نظ ــه افزای ــدام ب ــی اق تحقيقات
پروژه هــا نمــود كــه از جملــه مــی تــوان بــه 
رایزنــی در خصــوص تعييــن محــل انجــام كار پــروژه 
ــه  ــزی در مقایس ــم خاک ری ــزان حج ــی مي »بررس
ــی« و  ــت طراح ــط نش ــا خ ــی ب ــت واقع ــط نش خ
تحویــل دســتگاه زیســت آزمــون مربــوط بــه پــروژه 
»ارزیابــی ســميت پســاب مــزارع پــرورش ماهــی بــا 
كاربــرد زیســت آزمــون« اشــاره نمــود. الزم بــه ذكــر 
ــر حســن  ــون نظــارت ب ــر هــم اكن ــن دفت اســت ای
انجــام بيــش از 80 پــروژه تحقيقاتــی راكــد و جــاری 
ــن مباحــث  را در دســتور كار خــود داشــته و همچني
ــری  ــا را پيگي ــدن پروژه ه ــردی ش ــه كارب ــوط ب مرب

ــد. می نمای

توسعه مدیریت دانش محور
 )MAKE( جایزه جهانی سازمان دانشی برتر

MAKE بزرگتریــن و معتبرتریــن ارزیابــی جهانــی در مدیریــت دانــش محــور ســازمان اســت كــه از ســال 1998 تــا كنــون، هــر ســاله بــا حضــور گســترده 
هــزاران ســازمان، شــركت و موسســه از صدهــا كشــور در دنيــا برگــزار می شــود. هــدف اصلــی از جایــزه جهانــی  MAKE و هدایــت ســازمان ها در مســير 
خلــق ارزش از ســرمایه های دانشــی بــوده و جایــگاه ســازمان را از منظــر مدیریــت دانــش، نــوآوری و ســرمایه فكــری و خلــق ارزش از ســرمایه دانشــی در 

ــنجد.  ــازمان ها می س ــایر س ــا س مقایســه ب
آنچــه بــه ســازمان های شــركت كننــده ارائــه می شــود عبــارت اســت از: ارزیابــی دقيــق وضعيــت ســازمان مطابــق اســتانداردهای بين المللــی بنيــاد جهانــی، 
هدایــت ســازمان در مســير خلــق پایــدار ارزش، توصيه هــای عملياتــی اختصاصــی بــرای هــر ســازمان، هدایــت ســازمان در مســير خلــق پایــدار ارزش، تســهيم 
تجربيــات مدیریــت دانــش محــور بــا ســایر ســازمان های ایرانــی و اتصــال ســازمان بــه تجربيــات ســازمان های دانشــی پيشــرو بين المللــی. در راســتای اهــداف 
فــوق، ســازمان آب وبــرق خوزســتان بــه منظــور ارزیابــی علمــی و عملــی مــوارد فوق الذكــر، در پنجميــن جایــزه جهانــی MAKE، كــه توســط دانشــگاه 

صنعتــی شــریف بــه عنــوان تنهــا نماینــده رســمی بنيــاد جهانــی MAKE در ایــران برگــزار می گــردد، شــركت نمــوده اســت. 

اجــرای ســمینار مدیریــت دانــش در شــرکت های تولیــد و بهــره بــرداری ســد و نیــروگاه شــهید عباســپور، مســجد ســلیمان و 
ســد کرخــه :

ســمينار آمــوزش پياد ه ســازی مدیریــت دانــش  بــا حضــور مدیــران و كارشناســان شــركت هــای توليــد و بهره بــرداری ســد و نيروگاه شــهيد عباســپور و مســجد 
ســليمان برگــزار شــد. در ایــن ســمينار اهميــت، جایــگاه و شــرایط پياده ســازی مدیریــت دانــش جهــت مستندســازی، حفــظ و اشــتراک تجــارب بــا همــكاران 

در ســازمان هــا، توســط دكتــر ریســمانباف، رئيــس گــروه مركــز اطــاع رســانی و كتابخانــه،  ارائــه گردیــد.
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ساخت داخل
 امکان سنجی ساخت نیروگاه های آبی کوچک

ــه منظــور بومی ســازی ســاخت داخــل  دفتــر پژوهش هــای كاربــردی ب
نيروگاه هــای بــرق آبــی كوچــک بــا همــكاری معاونــت طــرح و توســعه 
ســد و نيــروگاه اقــدام بــه ارزیابــی تــوان ســاخت داخــل تجهيــزات ایــن 

ــود. ــا نم نيروگاه ه
ــددی  ــركتهای متع ــه دارد از ش ــان ادام ــه همچن ــی ها ك ــن بررس در ای
ماننــد توبــا و پتكــو بازدیــد بــه عمــل آمــد. همچنيــن از مراكــز علمــی- 
پژوهشــی ماننــد دانشــگاه تهــران، پژوهشــگاه نيــرو و معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری مشــاوره گرفتــه شــد. الزم بــه توضيح اســت 
شــركت پتكــو )شــركت توليــد پمپ هــای بــزرگ و توربين هــای آبــی( 
در ســال 1371 تاســيس گردیــده و ســازنده پمــپ و توربيــن بــه صــورت 

سفارشی با استاندارد API می باشد. 

شناسایی فعاالن کشور در زمینه آب شیرین کن های صنعتی
ــم  ــه شش ــيرین كن ها در برنام ــث آب ش ــت بح ــه اهمي ــه ب ــا توج     ب
ــن  ــد آب شــرب، ای ــوع تولي ــر تن ــی ب ــد اقتصــاد مقاومت ــعه و تاكي توس
دفتــر جهــت شــناخت وضعيــت ســاخت و همچنيــن آشــنایی بــا دســت 
انــدركاران ایــن بخــش اقــدام بــه شــركت در جلســات ســتاد آب توســعه 
فنــاوری آب، خشكســالی، فرســایش و محيــط زیســت معاونــت علمــی و 

فنــاوری نمــود.
در زمينــه فنــاوری غشــایی دانشــگاه صنعتــی شــریف و مركز ملــی مرجع 
غشــا و فرایندهــای غشــایی )وابســته بــه پژوهــش و فناوری پتروشــيمی( 
بــا توجــه بــه اهميــت غشــا در فراینــد ســاخت آب شــيرین كن ها 
ــب  ــوص كس ــن خص ــی در ای ــا ارزش ــتاوردهای ب ــوده و دس ــگام ب پيش
ــد. همچنيــن ایــن دفتــر پيگيــر انعقــاد تفاهــم نامــه همــكاری  نموده ان
بــا ایــن معاونــت جهــت ایجاد فرهنــگ ســازی امــر پژوهش در ســازمان 

می باشــد. 

تجاری سازی
بــه منظــور تجاری ســازی نتایــج 436 پــروژه خاتمــه یافتــه و دارای قــرارداد دفتــر پژوهــش هــای كاربــردی، رایزنی هایــی بــا پژوهشــگاه نيــرو و پــارک فنــاوری 
پردیــس صــورت گرفتــه اســت. بــا بررســی ایــن پروژه هــا، طــرح هایــی كــه دارای قابليــت تجــاری شــدن هســتند مشــخص شــده و نقشــه راه تجاری ســازی 

محصــول توليــد شــده، تهيــه مــی گردد
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استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در بازمهندسی و ساخت تجهیزات
      بــا هــدف اســتفاده از ظرفيــت و تــوان تخصصــی شــركت هــای دانــش بنيــان در بازمهندســی و ســاخت تجهيــزات 
مــورد نيــاز و نيــز آگاهــی از نيازهــای ســازمان آب و بــرق و  شــركت های بهره بــرداری، نشســتی بــا حضــور مدیــران و 
كارشناســان ســازمان و شــركت های دانش بنيــان  برگــزار گردیــد و ظرفيــت هــای طرفيــن مــورد بررســی قــرار گرفــت 
و مقــرر شــد نيازهــای ســازمان در زمينــه ســاخت تجهيــزات و مهندســی معكــوس ادوات پركاربــرد در اختيــار  شــركت ها 

ــرار گيرد.  ق

-  بررسی ميكروبيولوژیک آب و رسوب چشمه های شور و گوگردی مرتبط با تمبی
-  پيش بينی و ارزیابی وضعيت آب های زیرزمينی دشت گنوند و عقيلی در اثر انجام سناریوهای مختلف مدیریت منابع آب

-  تعيين اثرات تغيير اقليم بر بارش و رواناب سطحی حوزه آبریز كرخه
-  توســعه سيســتماتيک ســازی كار بــا دســتگاه پرمامتــر گلــف و پيشــنهاد مــدل بهينــه جهــت تعييــن عامــل هدایــت هيدروليكی اشــباع بــرای خاک های 

خوزستان
-  بررسی عوامل كنترل كننده كيفيت آب در چشمه گرو بهبهان به كمک روش های هيدروژئولوژی، هيدروشيميایی و ایزوتوپی
-  بررسی و ردیابی مسيرهای مدفون رودخانه كارون جهت بهره برداری منابع آب زیرزمينی )حدفاصل شوشتر تا دارخوین(

-  بررســی نقــش عوامــل ســاختاری بــر آبدهــی و كيفيــت آب چشــمه ها و چاه هــای ســازند ســخت )كارســتی ( تاقدیس هــای پيــون، 
كمــردراز، شــاویش و تنوش

 -  كارست و سدهای كارست ایران
-  بررسی نقش سازند گچساران در كاهش كيفی مخازن سد جره و مارون

-  بررسی و ارائه معيار انتخاب طول موثر بادپناهی نقاط در مناطق غير برفگير
  wms/hec-hms تدقيق سياب های ورودی به سد مخزنی جره با استفاده از مدلهای  -

-  بررسی تاثير امواج عمود بر جریان ناشی از ورتكس موانع بر ظرفيت انتقال رسوبات در مجاری روباز
-  بررســی اثــر قطــر شــكل مقطــع جــت زاویــه افقــی جت هــا و فاصلــه ميــان جت هــا و فاصلــه ميــان جت هــا بــر الگــوی آبشســتگی 

در پایيــن  دســت جت هــای مركــب افقــی و عمــودی
-   تدوین برنامه مدیریت زیست محيطی و كاسه بندی اكولوژیک تاالب ميانگران با استفاده از روش تاالب مدیترانه ای

-  ارزیابی ميزان بيوماس گياهی تاالب هورالعظيم
- بررسی الگوی جت آبی در شستشوی رسوبات مخزن سدها

-  شبيه سازی نيروگاههای برق آبی
-  برنامه ریزی تصادفی واحدهای آبی و حرارتی با در نظر گرفتن قيود امنيت استاتيكی سيستم قدرت در محيط تجدید ساختار یافته

-  تهيه شناسنامه فنی مصارف آب شرب منابع آب های سطحی خوزستان

شرکت های 
دانـــــش

بنیــان 

پروژه های 
خاتمه یافته 

سال 93
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