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 امکان پذیر است. "پیشنهاد طرح"بخش  RND.KWPA.IRارسال پیشنهاد طرح پژوهشی تنها از طریق سامانه 

  (96 فروردینفناوری سازمان آب و برق خوزستان )ویرایش پژوهشی و  نیازهای

 (باشد.روزرسانی میهدر حال ب RND.KWPA.IRبر روی پایگاه به آدرس   (RFP)درخواست پیشنهاد هایفرم) فناوری فرعی فناوری اصلی

علوم  -1

 نسانیا

 .نهادهای ملی و بین المللی مرتبط به منظور حل مسائل حقوقی و دیپلماتیک آبمدیریت نظام مند درخصوص جلب مشارکت ذینفعان، تشکلها و  -1

 .هاآب با تاکید بر بومی سازی فناوری منابع مشارکتی مدیریت در پویا گیری تصمیم فناوری -2

 .برداری از منابع آب و زیست بومهای آبیها در مدیریت, برنامه ریزی, حفاظت و بهره روش های جلب مشارکت تشکلهای مردم نهاد, بخش خصوصی و تعاونی -3

 .آب کیفی و کمی بحرانهای و مخاطرات با الزم جهت سازگاری اجتماعی و اقتصادی اقدامات مند نظام مدیریت -4

مدیریت نظام مند بهینه سازی الگوی یریت بازارهای محلی و مبادله آب و مد، تشخیص و برآورد ردپای آب، های ارزشگذاری اقتصادی و حسابداری آبسامانه -5
 .فناوری های نوین برآورد و بهبود کارایی اقتصاد آبو مصرف بر اساس مزیت نسبی و مفاهیم آب مجازی 

 .های پاکهای بازار انرژی یفناور -6

دانشگاهها، آموزش  در تخصصی مدارس، آموزش در خرد عمومی، آموزش آموزشی حوزه با تاکید بر مفاهیم منابع آب در اطالعات و ارتباطات نوین های فناوری -7
 .ویژه متخصصین، مدیران و برنامه ریزان و ذینفعان

 .های نوین روانشناسی صنعتی با هدف سالمت و بهداشت روانی محیط کارفناوری -8

 ، پویانمایی، سینما، تئاتر،کتاب(.ای)بازی رایانه تولید صنایع فرهنگی مرتبط با آب برای جامعه هدف -9

 وزیران. مصوب هیات  "نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی در قراردادهای بین المللی و طرحهای ملی"راهکارهای اجرای  -11

 .سازی فرایند تعریف دوره های آموزشی عمومی و تخصصی تا نحوه اجرا و سنجش اثرگذاری آنها در سازمانبهینه -11

 .نگهداشت نیروهای خالق و کارآفرین در سازمان با تاکید بر راهکارهای قانونیارائه راهکارهای جذب و  -12

 .گردشگری مبتنی بر آب در استان خوزستان با تاکید بر کلیه مالحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی -13

هیدرولوژی  -2

 و منابع آب

، مدیریت و بهره کیفی و کمی  -2 رسوب –رواناب  –پیش بینی هواشناسی، اتمسفری، بارش -1 :مدلهای سازگارسازی و توسعه, سازی شبیه هایفناوری -14
 و جامع مدیریت -5آب  منابع پویای تخصیص -4 آبی بومهای زیست و خاک آب، منابع از حفاظت -3 و تلفیقی زیرزمینی  و سطحی آببرداری و حفاظت 

)در مقیاس های مکانی و زمانی مختلف مبتنی بر سناریوهای کوتاه  المللی بین و ملی های حقابه تضمین و تعیین تخمین، -6 (IWRM)آب  منابع یکپارچه
 . مدت، میان مدت و بلند مدت در شرایط دوره های تر، نرمال و خشک(

 .پایدار توسعه اصول بر مبتنی آب منابع پیوسته بهم و جامع مدیریت هایسامانه -15

 .زیرزمینی با پسابهای نوین تغذیه منابع آب فناوری -16

 .آبی بومهای زیست و آب منابع کیفی و کمی اقدامات قبل و حین بحرانهایو مخاطرات  ریسک و اثر تعیینو  هشدار هایسامانه -17
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 .زیست محیط و پساب آب، منابع از برداری بهره و حفاظت ریزی، برنامه و مدیریت در تصمیم پشتیبان هایسامانه -18

 ....( و آلودگی اقلیم، تغییر و اقلیم فرسایش، سیل، خشکسالی، آب، مصارف و منابع (بندی پهنه) هایسامانه -19

 .تولید آب از رطوبت و شبنمو تجهیزات و مواد کاهش تبخیر آب در مخازن سدها با حفظ ویژگی های کیفی آب در بلند مدت  -21

 .اساس مدلهای بومیافزارهای تحلیل دوبعدی هیدرولیکی جریان رودخانه بر تولید نرم -21

 .افزار مدیریت ریسک در حوزه های آبی به منظور کاهش آسیب پذیری آبخوان های کشور بر اساس مدل های بومیتولید نرم -22

 . های بومیافزارهای تحلیل اثرات ناشی از تغییر کاربری زمین بر نفوذپذیری و اثرات کیفی آبخوان ها و میزان رواناب تولیدی بر اساس مدل تولید نرم -23

 .افزارهای برآورد رسوب کشور بر اساس مدل های بومیتولید نرم -24

آبیاری و  -3

 زهکشی

وری )افزایش بهره کشاورزی آب مصرف تاها ارتقاء راندمان انتقال آب کشاورزی در شبکهو  تلفات کاهش و آبیاری بازده بهبودو آّب  کارایی برآورد هایفناوری -25

  .الگوی کشت( –های آبی برداری بهینه از سازهبهره توزیع, انتقال و مصرف آب،

 .تقاضا و عرضه اساس بر آبیاری مدیریت های فناوری -26

 .نانو و ژئوتکنیک(های تجدیدپذیر، انرژیهای آبی )از جمله سازهسازی مقاومو افزایش عمر  ،های نوین در طراحی، ساخت، نوسازیفناوری -27

 .)حفاظت و بهسازی خاک(آبشوئی اراضی و اصالح خاک  -28

 .شور لب و شور آبهایو  های غیرمتعارف و زهاب تصفیه شدهبرداری از آببهره هایفناوری -29

 های پیشرفته زهکشی. فناوری -31

 سد -4

 از سدها.نگهداری و فناوریهای نوین ساخت و بهره برداری  -31

 .مخازن کارستی در سدسازی ها وبررسی مسایل و مشکالت پی -32

 (.اندرکنش پی، سازه، مخزن)تحلیل رفتار وابسته به زمان مصالح سدها در مدلهای رفتاری آنها  -33

 .غیر اشباع تراوش در سدها در شرایط اشباع و -34

 .مخزنای برای کاهش رسوبات ورودی به مخزن و یا تخلیه رسوبات سازهو بهینه سازی راه کارهای مدیریتی و افزایش ارتفاع در سدها راهکارهای  -35

 .غیره( های القایی وتحلیل سدها در برابر زلزله )شامل زلزله ای ومالحظات لرزه -36

 .عددی ای بتنی شامل مطالعات آزمایشگاهی، تحلیلی وطراحی سدهای خاکی، سنگریزه تحلیل و -37

 ف سیستم ابزارآالت موجود در سدها.بررسی روشهای ابزارگذاری و رفتار سنجی و تعیین نقاط ضع -38

 .های مخزنبررسی پایداری شیب شیروانی -39

 .اجتماعی سدهاو زیست محیطی اقتصادی و های ررسی جنبهب -41
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 .توسعه و تولید نرم افزارهای مربوط به سدها -41

 .های وابسته به سدمسایل مکانیک سنگ در تونل و سازهبررسی  -42

 برآورد حجم مفید مخزن سد. -43

پایش،  -5

کنترل و 

 ابزار دقیق

 .آبیاریکنترل و اتوماسیون  نوین هایسامانه -44

 (.... و الگردار بارانسنج بارانسنج،) جوی عوامل پایش تجهیزات -45

 .ایماهواره هایداده واسنجی زمینی تجهیزاتو  (... و هواشناسی لیدارو  رادار) زمینی دور از سنجش تجهیزات -46

زیرزمینی در مقیاس های زمانی و مکانی مختلف و  و مصارف آب سطحی و منابع کیفی و کمیاطالعات  بهنگامو فناوریهای پایش و پردازش  هاسامانه -47
 .ها سازه اطالعات یکپارچه و بهنگام پردازش و پایش های فناوریو  زیست محیطیمخاطرات 

 .دورداده و مدیریت و کنترل از راه  زیر ساخت انتقال نوین فناوریهایو  آب ای منطقه و ملی چینگادیسپ هایسامانه -48

 .ها آالینده و مصارف منابع، یابی مکان در یاب موقعیت فناوریو  و فناوریهای نوین پردازشی دور از سنجش و ایماهواره بهنگام اطالعات پایگاه -49

 .پسابو آب  منابع کیفی و کمی پایش تجهیزات -51

 .های تنظیم شونده و خودتنظیم و ...(دریچه ای،کنترل توزیع آب )کنتورهای هوشمند، الکترومغناطسیی، حجمی پروانه تجهیزات -51

 .نشت یابی هوشمندو  عمق یاب الگردار، جریان سنج و جریان سنج الگردار و ...( ،، فشار سنجسنجی )عمق یاب آب تجهیزات -52

 (.آبرسانی و آبیارینیروگاه، سد، ) و رباتیک در صنعت آب و برقتجهیزات ابزار دقیق طراحی و ساخت  -53

 آب )صنعتی، کشاورزی و خانگی(. های هوشمند مدیریت مصرفسامانهو  صنعت و شرب هایسامانه در آب مصرف بازده بهبود و نوین هایفناوری -54

 .)سد، آبیاری، آبرسانی و نیروگاه( آنها فیزیکی عمر افزایش و فرسوده آبی تاسیسات سازی نوین و احیا نوین های فناوری -55

تولید و  -6

 انتقال آب

برداری از آبهای ژرف و فسیلی )و های اکتشاف، استخراج و بهره)ویدیویی و ...( فناوری چاه پیماییو  و ...( MT ،GPRآبکاوی ) و فیزیکی نوین هایفناوری -56
 .قنات و چشمه چاه، مفید عمر افزایش و احیا و بازیابیو  تکمیلو های نوین توسعه فناوریو کارستی( 

 .آبخوانداری، پخش سیالب و تغذیه مصنوعیهای آبخیزداری، فناوری -57

 و سطحی) صنعتی و کشاورزی ,شهری فاضالب و زهاب ,پساب تصفیه و بازچرخانی آبو  بازیافت، (کن شیرین آب) شور آب کیفیت بهبود نوین هایفناوری -58
 .خانه تصفیه و محل تولید در...  و غشایی سیستمهای روشهای به( زیرزمینی

آنها و همچنین نحوه  NPSHنحوه آبگیری از دریاچه سدها با توجه به تغییرات ارتفاعی سطح مخزن و تاثیرات آن بر روی پمپها با توجه به دامنه محدود   -59
 .ها بوسیله پمپهای شناور و کف کش و مشکالت ورود الی به پمپها و افزایش خوردگی در بدنه و پروانه پمپهاآبگیری از رودخانه

 .های بهره برداری در طول دوره مطرحتاثیر آن بر هزینه افزایش راندمان الکتروپمپها و -61

 .وریهای نوین در زمینه تولید انرژی از خطوط انتقال آبرسانیافن -61
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 .فوالدی در طول زمانرانی در خطوط انتقال آب جهت نشت یابی یا فرسودگی خطوط انتقال و میزان ضخامت جدار لوله های کوریهای نوین مثل پیافن -62

 .و استفاده از پوششهای پلیمری جهت ترمیم خطوط در حال بهره برداری FBEوریهای نوین پوشش در خطوط انتقال مانند پلی یورتان و افن -63

 .با توجه به سهولت اجرا و مقابله با خوردگی های آب و خاک اطراف GRPبررسی استفاده از منهول و حوضچه شیرآالت از جنس پلی اتیلن یا   -64

 .ی بتنی مثل مخازن و حوضچه های بتنی شیرآالت در خطوط انتقالهای نوین در زمینه ترمیم سازه هاوریافن -65

 .و اقتصادی آن در مقایسه با سایر مخازن استفاده از مخازن فلزی ذخیره آب در احجام مختلف و آلیاژهای خاص جهت جلوگیری از خوردگی و اجرای سریع -66

 .استفاده از فن آوریهای نوین تصفیه آب و آبهای لب شور -67

-انرژی برق -7

 آبی

 ادوات رانر، شفت سیل، تجهیزات و قطعات مرتبط با ژنراتور ، استاتورشیت، مواد عایقی و سیستم متحرک ،طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات مرتبط با توربین -68

 هاسنکرونسکوپو حفاظتی نیروگاه و پست های بالفصل  هایرلهو  ، سامانه های کنترل و اندازه گیریتجهیزات مرتبط با گاورنرطراحی و ساخت قطعات و  -69

انرژی  -8

 تجدیدپذیر
 و بادی و ... در صنعت آب و برق خورشیدیانرژی کاربرد  -71

انتقال و  -9

 توزیع برق
 در تاسیسات و مصرف داخلی صنعت آب و برق و پستهای بالفصل نیروگاههای بر آبی تجهیزات و سامانه های مورد استفاده -71

 

 


