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پژوهش و فناوری
همکاری سازمان با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
پــارک علــم و فنــاوري ســازماني اســت کــه ارتقــاء شــرکت¬هاي متکــي بــر فنــاوري را از طريــق ارايــه خدمــات بــا ارزش افــزوده بــاال ،تامیــن فضاهــاي کاري،
تاسیســات مناســب بــا کیفیــت بــاال و تســهیل ارتبــاط بــا دانشــگاه تامیــن مينمايــد .در ایــن¬ راســتا شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهان ،بــا ماموریــت ايجاد
شــرايط الزم و تامیــن خدمــات و حمايتهــاي مــورد نیــاز بــراي شــکلگیري و رشــد کســب و کارهــاي دانــش بنیــان در ســال  1372بــه پیشــنهاد اســتاندار
وقــت اصفهــان (مهنــدس جهانگیــری ،معــاون اول رئیــس جمهــور محتــرم) احــداث گردیده اســت.
بــا هــدف راهانــدازی پــارک علــم و فنــاوری صنعــت آب و بــرق در اســتان خوزســتان ،طــی بازدیــد و جلسـهای کــه مدیریــت پژوهشــهای کاربــردی ســازمان
بــا ریاســت پــارک علــم و فنــاوری شــیخ بهایــی و معــاون توســعه فنــاوری شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان داشــتند ،مقــرر گردیــد تفاهمنام ـهای در
بخشهــای توســعه مراکــز رشــد صنعــت آب و بــرق در اســتان خوزســتان ،اســتفاده از خدمــات مرکــز منطق ـهای یونســکو ( ،)IRISهــم افزایــی متقابــل در
خصــوص اجــرای جشــنواره ایدههــا و فناوریهــای صنعــت آب و بــرق و جشــنواره ملــی فنــاوری شــیخ بهایــی و برگــزاری تورهــای فنــاوری و توســعه بیــن
ســازمان آب و بــرق خوزســتان و شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان منعقــد گــردد.

عناوین پژوهشی و فناوری
عناویــن طــرح هــای پژوهشــی تقاضــا محــور از بخشهــا و معاونتهــای مختلــف ســازمان گــردآوری و در جلســات شــورای تخصصــی پژوهــش بــا
هــدف تعریــف طرحهــای کاربــردی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .طــی نیازســنجی بــه عمــل آمــده ،عناویــن پژوهشــی دارای باالتریــن اولویــت بــه شــرکت
مدیریــت منابــع آب ایــران اعــام خواهنــد گردیــد؛ همچنیــن جهــت حمایــت از طرحهــای فناورانــه و محصــول محــور ،بــا هــدف ســاخت و بهرهبــرداری از
دســتگاههای مــورد نیــاز صنعــت آب و بــرق و کمــک بــه اشــتغال و اقتصــاد دانشبنیــان در اســتان ،عناویــن طرحهــای فناورانــه از معاونــت هــای محتــرم
اســتعالم و نتیجــه گــردآوری گردیــد .طــی نظــر ســنجی انجــام شــده  18عنــوان کلــی ارائــه گردیــده اســت.

نشست شهرک علم و فناوری نفت و نیرو
مناطــق ویــژه علم و فنــاوري تركيب منســجمي از دانشــگاه
هــا ،پاركهــاي فنــاوري ،مراكــز پژوهشــي ،شــرکتهاي بــا
فنــاوري برتــر ،ســرمايههاي مخاطرهپذيــر ،امكانــات و
زيرســاختهاي فيزيکــي و نهــادي و ســرمايه انســاني
میباشــند .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
خوزســتان راهانــدازی کنــد.
بــا توجــه بــه قدمــت ســازمان آب و بــرق خوزســتان و بــه
منظــور تســری بخشــیدن ایــن موضــوع بــه بخــش آب و
بــرق ،مدیــر عامــل محتــرم ســازمان ،همــکاری و راهانــدازی
پــارک علــم و فنــاوری آب و بــرق را نیــز از معاونــت
محتــرم علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور خواســتار شــدند
کــه ایــن موضــوع در دســتور کار مدیریــت پژوهشــهای
کاربــردی ســازمان قــرار گرفــت و ســاز و کارهــای مقدماتــی
و مطالعاتــی آن از طریــق مشــاور و جانشــین دبیــر ســتاد
توســعه فنــاوری و نــوآوری صنعــت نفــت ،مشــاور طــرح
و مجــری اســتاندار محتــرم خوزســتان در اســتقرار منطقــه
ویژه علم و فناوری در حال پیگیری است.
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حمایت از پژوهشهای فناورانه
جهــت برقــراری همکاریهــای مشــترک و اخــذ مشــاوره بــا معاونــت سیاسـتگذاری و راهبــردی و ســتاد آب و خشکســالی معاونــت علمــی و فناوری ریاســت
جمهــوری ،پــارک فنــاوری پردیــس تهــران ،پژوهشــگاه نیــرو ،ســازمان پژوهشهــای علمــی و صنعتــی ،شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی ایران ،پژوهشــگاه
شــاخصپژوه ،شــرکت مدیریــت منابــع آب و شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان خوزســتان نشســت مشــترکی برگــزار شــد.
در ایــن جلســات مســایل مرتبــط بــا اجــرای پروژههــای کاربــردی و حمایــت از پژوهشهــای مبتنــی بــر فنــاوری بررســی شــده و راهکارهــای عملــی بــرای
همکاریهــای پایــدار تــا حصــول نتایــج مطلــوب ارائــه گردیــد.

نمایشگاه هفته پژوهش و توانمندیهای صنعتی،تولیدی و خدمات فنی و مهندسی
ایــن دفتــر جهــت ترویــج نتایــج تحقیــق و فرهنــگ ســازی امــر پژوهــش جهــت شــرکت در نمایشــگاههای مذکــور برنامــه ریــزی نمــوده اســت .ازجملــه
اقدامــات صــورت گرفتــه جهــت نمایشــگاههای مذکــور عبــارت اســت از:
-1دریافت چکیده پروژههای خاتمه یافته و تنظیم و چاپ بروشور
-2چاپ استند و بنر با محتوای آموزشی امر پژوهش
-3چاپ کتابچه جهت تقویت و رونق خرید داخل استان

بررسی راههای تعامل سازند دانشگاهها با شرکتهای بهرهبرداری
فعالســازی پژوهــش در شــرکتها مســتلزم تعامــل،
همــکاری و ارتبــاط بــا دانشــگاههای منطقه و اســتفاده
از پتاســیل علمــی و تخصصــی آنهــا میباشــد .بــه
همیــن منظــور سلســه نشس ـتهایی بــا مدیــران و
کمیتههــای تحققــات شــرکتها برگــزار گردیــد .در
ایــن جلســات ضــرورت ایجــاد نواحــی علمــی جهــت
ارتقــاء دانــش فنــی کارشناســان شــرکتها و تــاش
بیشــتر بــرای ایجــاد انگیــزه و زمینههــای بــروز
خالقیــت و ثبــت تجــارب کارکنــان شــرکت بصــورت
علمــی بــا همــکاری اســاتید دانشــگاه مــورد بررســی
قــرار گرفــت .همچنیــن فراهــم نمــودن امــکان بازدید
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاهها از تأسیســات
ســد و نیــروگاه و شــبکه¬های آبیــاری جهــت ارتقــاء
همکاریهای علمی مورد تأکید قرار گرفت.

حمایت از پایان نامهها
در راســتای اجــراء مــاده  ،17قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه کشــور ،بــه منظــور حمایــت مــادی و معنــوی از پایاننامههــای دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاههای شــهید چمــران اهــواز ،صنعتــی جنــدی شــاپور دزفــول ،کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن  ،علــوم دریایــی خرمشــهر و صنعتــی خاتــم
االنبیــا بهبهــان ،تفاهمنامههــای جداگانـهای منعقــد گردیــد .طبــق تفاهمنامــه یــاد شــده حمایــت از  85پایــان نامــه کارشناســی ارشــد و دکتــری دانشــگاههای
مذکــور در دســتور کار قــرار گرفــت.
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برنامهریزی و ارزیابی
بررسی پروژههای پیشنهاد شده
طرحهــای پژوهشــی پیشــنهادی بــا حضــور پیشــنهاد دهنــدگان طرحهــا ،در جلســات شــورای تخصصــی پژوهــش ارائــه و در خصــوص پیگیــری آنهــا تصمیــم
گیــری شــد .در ایــن جلســات طرحهــای پیشــنهادی بــا عناویــن «تعییــن میــزان برداشــت آبهــای زیرزمینی و ســطحی در باالدســت حوضــه رودخانــه کارون
بــزرگ (ورودی بــه ســد کارون ســه و دز) و اثــر گــذاری بــر مخــازن آن دو ســد» و «بهینــه ســازی میــزان برداشــت آب و کاهــش تخلیــه پســاب ،توســط
صنایــع مصــرف کننــده آب مســتقر در حاشــیه رودخانــه کارون» و مزایــا و معایــب ارزیابــی لــرزه ای سیســتم ســدهای بتنــی قوســی موجــود بــا روش پــی جرم
دار» بررســی و ادامــه پیگیــری آنهــا مــورد تاییــد قــرار گرفــت.
همچنیــن بــه منظــور بررســی پروژههــای پژوهشــی و الویــت هــای پژوهشــی ،شــورایی متشــکل از صاحبنظــران ســه معاونــت ســازمان ،جلســات هفتگــی
در خصــوص طرحهــای پیشــنهادی بــا ارائــه پیشــنهاد دهنــدگان ،برگــزار نمــوده و تصمیمــات الزم اخــذ گردیــد.

تهیه پیشنویس قرارداد پژوهشی
بــا اتمــام مراحــل بررســی ســه طــرح پیشــنهاد شــده بــه ایــن دفتــر ،پیشنویــس ســه قــرارداد پژوهشــی بــا عناویــن « بررســي كنتــرل علفهــاي هــرز در
زهكشهــاي اســتان خوزســتان (مطالعــه مــوردي شــبكه آبيــاري و زهكشــي مــارون)» و « بررســي مشــكالت تاميــن خــاك مــورد نيــاز پروژههــاي آبيــاري و
زهکشــي خوزســتان و ارائــه راهكارهــاي مناســب (مطالعــه مــوردي پــروژه هــاي دشــت آزادگان)» و « بررســي و تحليــل آســتانه وقــوع خألزايي (کاويتاســيون)
ناشــي از ناهمواريهــاي ســطحي بــا توســعه يــک مــدل عــددي» تهیــه و جهــت تکمیــل بــه پیشــنهاد دهنــدگان طرحهــا ارائــه گردیــد .ایــن قراردادهــا بــه
ترتیــب بــا دانشــگاه آزاد شوشــتر  ،دانشــگاه آزاد اهــواز و پژوهشــکده مهندســی آب دانشــگاه تربیــت مــدرس منعقــد خواهــد شــد.

بررسی برنامه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در خصوص فناوری  ،صنعت و R&D
طــرح راهبــردی  2015-2019جزئیــات توســعه صنعــت انــرژی و ظرفیتهــای اجرایــی در قالــب محورهایــی بــر مبنــای نیــاز بخشهــا در زمینــه توســعه
سیاسـتهای انــرژی و منابــع طبیعــی را بیــان مینمایــد .ایــن مدیریــت جهــت الگوگیــری از برنامــه هــای اســتراتژیک آن وزارت ،بــه مطالعــه و بررســی آنهــا
پرداخــت .
طــرح مذکــور در مجمــوع شــامل  8محــور 16 ،هــدف و  62موضــوع اســت .ایــن محورهــا عبارتنــد از امنیــت تامیــن انــرژی ،راندمــان انــرژی و ذخیــره ســازی
انــرژی  ،حکمرانــی خــوب و تعامــل ذینفعــان ،اثــر بخشــی جهانــی و منطقـهای ،فنــاوری R&D ،و نــوآوری ،بهبهــود در ســرمایه گــذاری در زمینــه محیــط
زیســت ،امنیــت تهیــه مــواد خــام ،بهــره وری و اســتفاده موثــر از مــواد خــام .در ایــن ســند بــه ایــن مهــم پرداختــه شــده اســت کــه اقدامــات  R&Dنبایــد
فقــط در ســطح تحقیقــات و توســعه باقــی بمانــد بلکــه بایــد بصــورت تجــاری و اجرایــی در آیــد .بومــی ســازی فنــاوری در زمینههــای مــورد انتظــار بــا قیــد
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
در راســتای تحقــق بنــد  7-2سیاســتهای کلــی علــم و فنــاوری
مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان «شناســایی نخبــگان ،پــرورش
اســتعدادهای درخشــان و حفــظ و جــذب ســرمایه هــای انســانی» و
همچنیــن عطــف بــه فصــل ســوم ســند راهبــردی کشــور در امــور
نخبــگان مبنــی بــر شناســایی « شناســایی ،هدایــت و بکارگیــری
توانایــی نخبــگان و نیــز سیاس ـتگذاری و مدیریــت و توســعه زیــر
ســاختهای الزم» از یــک ســو و همچنیــن در راســتای فرهنــگ
نخبــه پــروری و حمایــت و اســتفاده کاملتــر از جشــنواره رویــش،
ایــن دفتــر قــراردادی بــا عنــوان «پایــش و توانمندســازی نخبــگان
حــوزه صنعــت آب و بــرق اســتان خوزســتان» را بــا بنیــاد نخبــگان
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 تمهیــدات الزم بــرای تســهیل شــرایط رشــد و هدایــت
تخصصــی آنهــا در حوزه تخصصــی و بکارگیــری و اثرگــذاری آنان در
اجتمــاع تخصصــی مرتبط میباشــد.

اخذ برنامه کارشناسان منتخب سازمان به منظور فعالسازی کارگروه تخصصی صنعت آب و برق در بنیاد نخبگان
در راســتای اجــرای قــرارداد منعقــد شــده بــا بنیــاد ملــی نخبــگان بــا عنــوان «پایــش و توانمندســازی نخبــگان حــوزه صنعــت آب و بــرق اســتان خوزســتان»
 ،کارگــروه تخصصــی صنعــت آب و بــرق جهــت تدویــن آییــن نامــه بــرای شناســایی نخبــگان و اســتعدادهای برتــر صنعــت آب و بــرق در اســتان خوزســتان
تشــکیل خواهــد شــد .جهــت تشــکیل ایــن کارگــروه بــا بیــش از  20تــن از معرفــی شــدگان کلیــه بخشهــای ســازمان بــه صــورت مســتقیم گفتگــو و ضمــن
ارائــه توضیحــات الزم در خصــوص دالیــل و اهمیــت تشــکیل کارگــروه تخصصــی ،برنامــه هــر یــک در راســتای تحقــق ایــن امــر دریافــت شــد.

حمایت از اید هپردازان و صاحبان فناوری
برگزاری جشنواره و کنفرانس فناوریهای نوین در صنعت آب و برق
ایــن جشــنواره و کنفرانــس بــا هــدف ترویــج و توســعه فرهنــگ ایدهپــردازی ،خالقیــت ،نــوآوری و فنآفرینــی و شناســائی و تشــویق ایدهپــردازان فنآفریــن،
همچنیــن بــه منظــور تشــویق پایاننامههــای فناورانــه در حــوزه صنعــت آب و بــرق و بــا همــکاری دانشــگاه شــهید چمــران ،مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور،
پــارک علــم و فنــاوری اســتان خوزســتان ،بنیــاد نخبــگان خوزســتان و مجتمــع آموزشــی و پژوهشــی صنعــت آب و بــرق ،بــرای اولیــن بــار در فروردیــن مــاه
ســال  1395توســط ســازمان آب و بــرق خوزســتان و همــکاری ارگانهــای یــاد شــده ،برگــزار خواهــد شــد.
ایــن جشــنواره و کنفرانــس در ســه بخــش ایدههــا و محصــوالت فناورانــه ،مقــاالت و پایاننامههــای دارای محصــوالت فناورانــه بــه همــراه ارائــه
ســخنرانیهای کلیــدی برگــزار خواهــد شــد .همچنیــن نمایشــگاه جانبــی بــا حضــور شــرکتهایی کــه دارای محصــوالت فنــاوری یــا دانــش فنــی میباشــند
بــا حضــور پژوهشــگاه نیــرو ،پــارک فنــاوری پردیــس تهــران ،شــرکت شــهرکهای صنعتــی اهــواز و  ....برگــزار میگــردد .همچنیــن نمایشــگاه عکاســی و
نقاشــی دانشآمــوزی بــا موضــوع صنعــت آب همزمــان برگــزار خواهــد شــد.

5

فصلنامه پژوهـش و فنـاوری
پائیـز 1394

کنترل و نظارت بر طرحهای پژوهشی
ایــن دفتــر بــه منظــور ارتقــاء کیفیــت پروژههــای
تحقیقاتــی اقــدام بــه افزایــش نظــارت بــر انجــام
پروژههــا نمــود کــه از جملــه مــی تــوان بــه
رایزنــی در خصــوص تعییــن محــل انجــام کار پــروژه
«بررســی میــزان حجــم خاکریــزی در مقایســه
خــط نشــت واقعــی بــا خــط نشــت طراحــی» و
تحویــل دســتگاه زیســت آزمــون مربــوط بــه پــروژه
«ارزیابــی ســمیت پســاب مــزارع پــرورش ماهــی بــا
کاربــرد زیســت آزمــون» اشــاره نمــود .الزم بــه ذکــر
اســت ایــن دفتــر هــم اکنــون نظــارت بــر حســن
انجــام بیــش از  80پــروژه تحقیقاتــی راکــد و جــاری
را در دســتور کار خــود داشــته و همچنیــن مباحــث
مربــوط بــه کاربــردی شــدن پروژههــا را پیگیــری
مینمایــد.

توسعه مدیریت دانش محور
جایزه جهانی سازمان دانشی برتر ()MAKE
 MAKEبزرگتریــن و معتبرتریــن ارزیابــی جهانــی در مدیریــت دانــش محــور ســازمان اســت کــه از ســال  1998تــا کنــون ،هــر ســاله بــا حضــور گســترده
هــزاران ســازمان ،شــرکت و موسســه از صدهــا کشــور در دنیــا برگــزار میشــود .هــدف اصلــی از جایــزه جهانــی  MAKEو هدایــت ســازمانها در مســیر
خلــق ارزش از ســرمایههای دانشــی بــوده و جایــگاه ســازمان را از منظــر مدیریــت دانــش ،نــوآوری و ســرمایه فکــری و خلــق ارزش از ســرمایه دانشــی در
مقایســه بــا ســایر ســازمانها میســنجد.
آنچــه بــه ســازمانهای شــرکت کننــده ارائــه میشــود عبــارت اســت از :ارزیابــی دقیــق وضعیــت ســازمان مطابــق اســتانداردهای بینالمللــی بنیــاد جهانــی،
هدایــت ســازمان در مســیر خلــق پایــدار ارزش ،توصیههــای عملیاتــی اختصاصــی بــرای هــر ســازمان ،هدایــت ســازمان در مســیر خلــق پایــدار ارزش ،تســهیم
تجربیــات مدیریــت دانــش محــور بــا ســایر ســازمانهای ایرانــی و اتصــال ســازمان بــه تجربیــات ســازمانهای دانشــی پیشــرو بینالمللــی .در راســتای اهــداف
فــوق ،ســازمان آب وبــرق خوزســتان بــه منظــور ارزیابــی علمــی و عملــی مــوارد فوقالذکــر ،در پنجمیــن جایــزه جهانــی  ،MAKEکــه توســط دانشــگاه
صنعتــی شــریف بــه عنــوان تنهــا نماینــده رســمی بنیــاد جهانــی  MAKEدر ایــران برگــزار میگــردد ،شــرکت نمــوده اســت.

اجــرای ســمینار مدیریــت دانــش در شــرکتهای تولیــد و بهــره بــرداری ســد و نیــروگاه شــهید عباســپور ،مســجد ســلیمان و
ســد کرخــه :
ســمینار آمــوزش پیا دهســازی مدیریــت دانــش بــا حضــور مدیــران و کارشناســان شــرکت هــای تولیــد و بهرهبــرداری ســد و نیروگاه شــهید عباســپور و مســجد
ســلیمان برگــزار شــد .در ایــن ســمینار اهمیــت ،جایــگاه و شــرایط پیادهســازی مدیریــت دانــش جهــت مستندســازی ،حفــظ و اشــتراک تجــارب بــا همــکاران
در ســازمان هــا ،توســط دکتــر ریســمانباف ،رئیــس گــروه مرکــز اطــاع رســانی و کتابخانــه ،ارائــه گردیــد.
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ساخت داخل
امکان سنجی ساخت نیروگاه های آبی کوچک
دفتــر پژوهشهــای کاربــردی بــه منظــور بومیســازی ســاخت داخــل
نیروگاههــای بــرق آبــی کوچــک بــا همــکاری معاونــت طــرح و توســعه
ســد و نیــروگاه اقــدام بــه ارزیابــی تــوان ســاخت داخــل تجهیــزات ایــن
نیروگاههــا نمــود.
در ایــن بررســیها کــه همچنــان ادامــه دارد از شــرکتهای متعــددی
ماننــد توبــا و پتکــو بازدیــد بــه عمــل آمــد .همچنیــن از مراکــز علمــی-
پژوهشــی ماننــد دانشــگاه تهــران ،پژوهشــگاه نیــرو و معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری مشــاوره گرفتــه شــد .الزم بــه توضیح اســت
شــرکت پتکــو (شــرکت تولیــد پمپهــای بــزرگ و توربینهــای آبــی)
در ســال  1371تاســیس گردیــده و ســازنده پمــپ و توربیــن بــه صــورت
سفارشی با استاندارد  APIمیباشد.

شناسایی فعاالن کشور در زمینه آبشیرینکنهای صنعتی
بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث آب شــیرینکنها در برنامــه ششــم
توســعه و تاکیــد اقتصــاد مقاومتــی بــر تنــوع تولیــد آب شــرب ،ایــن
دفتــر جهــت شــناخت وضعیــت ســاخت و همچنیــن آشــنایی بــا دســت
انــدرکاران ایــن بخــش اقــدام بــه شــرکت در جلســات ســتاد آب توســعه
فنــاوری آب ،خشکســالی ،فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی و
فنــاوری نمــود.
در زمینــه فنــاوری غشــایی دانشــگاه صنعتــی شــریف و مرکز ملــی مرجع
غشــا و فرایندهــای غشــایی (وابســته بــه پژوهــش و فناوری پتروشــیمی)
بــا توجــه بــه اهمیــت غشــا در فراینــد ســاخت آبشــیرینکنها
پیشــگام بــوده و دســتاوردهای بــا ارزشــی در ایــن خصــوص کســب
نمودهانــد .همچنیــن ایــن دفتــر پیگیــر انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری
بــا ایــن معاونــت جهــت ایجاد فرهنــگ ســازی امــر پژوهش در ســازمان
میباشــد.

تجاریسازی
بــه منظــور تجاریســازی نتایــج  436پــروژه خاتمــه یافتــه و دارای قــرارداد دفتــر پژوهــش هــای کاربــردی ،رایزنیهایــی بــا پژوهشــگاه نیــرو و پــارک فنــاوری
پردیــس صــورت گرفتــه اســت .بــا بررســی ایــن پروژههــا ،طــرح هایــی کــه دارای قابلیــت تجــاری شــدن هســتند مشــخص شــده و نقشــه راه تجاریســازی
محصــول تولیــد شــده ،تهیــه مــی گردد
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شرکت های
دانـــــش
بنیــان

استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان در بازمهندسی و ساخت تجهیزات
بــا هــدف اســتفاده از ظرفیــت و تــوان تخصصــی شــرکت هــای دانــش بنیــان در بازمهندســی و ســاخت تجهیــزات
مــورد نیــاز و نیــز آگاهــی از نیازهــای ســازمان آب و بــرق و شــرکتهای بهرهبــرداری ،نشســتی بــا حضــور مدیــران و
کارشناســان ســازمان و شــرکتهای دانشبنیــان برگــزار گردیــد و ظرفیــت هــای طرفیــن مــورد بررســی قــرار گرفــت
و مقــرر شــد نیازهــای ســازمان در زمینــه ســاخت تجهیــزات و مهندســی معکــوس ادوات پرکاربــرد در اختیــار شــرکتها
قــرار گیرد.

 بررسی میکروبیولوژیک آب و رسوب چشمههای شور و گوگردی مرتبط با تمبی پیش بینی و ارزیابی وضعیت آبهای زیرزمینی دشت گنوند و عقیلی در اثر انجام سناریوهای مختلف مدیریت منابع آب تعیین اثرات تغییر اقلیم بر بارش و رواناب سطحی حوزه آبریز کرخه توســعه سیســتماتیک ســازی کار بــا دســتگاه پرمامتــر گلــف و پیشــنهاد مــدل بهینــه جهــت تعییــن عامــل هدایــت هیدرولیکی اشــباع بــرای خاکهایخوزستان
 بررسی عوامل کنترل کننده کیفیت آب در چشمه گرو بهبهان به کمک روشهای هیدروژئولوژی ،هیدروشیمیایی و ایزوتوپی بررسی و ردیابی مسیرهای مدفون رودخانه کارون جهت بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی (حدفاصل شوشتر تا دارخوین) بررســی نقــش عوامــل ســاختاری بــر آبدهــی و کیفیــت آب چشــمهها و چاههــای ســازند ســخت (کارســتی ) تاقدیسهــای پیــون،کمــردراز ،شــاویش و تنوش
 کارست و سدهای کارست ایران بررسی نقش سازند گچساران در کاهش کیفی مخازن سد جره و مارون بررسی و ارائه معیار انتخاب طول موثر بادپناهی نقاط در مناطق غیر برفگیر تدقیق سیالبهای ورودی به سد مخزنی جره با استفاده از مدلهای wms/hec-hms بررسی تاثیر امواج عمود بر جریان ناشی از ورتکس موانع بر ظرفیت انتقال رسوبات در مجاری روباز بررســی اثــر قطــر شــکل مقطــع جــت زاویــه افقــی جتهــا و فاصلــه میــان جتهــا و فاصلــه میــان جتهــا بــر الگــوی آبشســتگیدر پاییــن دســت جتهــای مرکــب افقــی و عمــودی
 تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی و کالسهبندی اکولوژیک تاالب میانگران با استفاده از روش تاالب مدیترانهای ارزیابی میزان بیوماس گیاهی تاالب هورالعظیم بررسی الگوی جت آبی در شستشوی رسوبات مخزن سدها شبیه سازی نیروگاههای برق آبی برنامهریزی تصادفی واحدهای آبی و حرارتی با در نظر گرفتن قیود امنیت استاتیکی سیستم قدرت در محیط تجدید ساختار یافته -تهیه شناسنامه فنی مصارف آب شرب منابع آبهای سطحی خوزستان

پروژههای
خاتمه یافته
سال 93
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