
 

 

 ت دانش و پژوهشيريمحور مد

 آب بخش در نينو يفناور -1

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي  اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت ديفر

1 
شرکت آب 

 اي بوشهرمنطقه

بررسي تاثير دوره هاي آموزشي الکترونيکي بر 

 عملکرد سازماني
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

 چالشهاي موجود در سيتم هاي نوين آموزشي
ارتقا  تعيين تاثير سيستم هاي آموزشي بر

 عملکرد افراد و سازمان

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي تهرانمنطقه

سنجي استفاده از انرژي خورشيدي در امکان

 اي تهرانساختمان مرکزي شرکت آب منطقه

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو
 استفاده بهينه از انرژي هاي تجديدپذير -

ق، تحقق سياست هاي کاهش مصرف بر

وزارت نيرو در راستاي بکارگيري انرژي 

 هاي تجديدپذير

تهيه 

 دستورالعمل

3 
شرکت آب 

 اي زنجانمنطقه

استفاده از روشها و فن آوريهاي نوين جهت محاسبه 

و بر آورد ضرايب هيدرو ديناميکي ،در آبخوانهاي 

 آزاد و تحت فشار

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

شور در زمينه فناوري ک

 محيط زيست

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

 رفع نياز شرکت

شناسايي مناطق بحراني منابع   آب 

زيرزميني از طريق فن آوريهاي نوين و 

اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از تشديد 

 بحران

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
شرکت آب 

 اي سمنانمنطقه

بررسي و تحليل تجارب جهاني طرح هاي شيرين 

سازي آب شور و لب شور با استفاده از تکنولوژي 

 هاي نوين

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

از کمبود آب در آينده نه  قطعا بخش عمده اي

چندان دور با استفاده از آب شيرين کنها 

جبران خواهد گرديد. بررسي تجارب جهاني 

در اينخصوص و قناوريهاي مختلف با توجه به 

موفقيت و عملي شدن آنها ضمن در نظر 

گرفتن شرايط استان سمنان راهگشا خواهد 

 بود.

بررسي تجارب جهاني و امکان استفاده از 

ژي خورشيدي موجود در استان سمنان انر

براي شيرين سازي آبهاي شور با لحاظ 

 مسائل اقتصادي و محل مصرف

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

 اي سيستانمنطقه

 و بلوچستان

ارزيابي،امکان سنجي و ارائه راهکاري توسعه کاربرد 

 فناوريهاي نوين در بخش آب
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 ري کشور در زمينه آبفناو

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

کاهش منابع آبي و لزوم استفاده بهينه از 

منابع موجود و تصميم گيري جامع و کامل در 

 رابطه با وضعيت گذشته،حال و آينده منابع

استفاده از فناوريهاي نوين در بخش آب به 

کاهش هزينه ها،افزايش منظور 

راندمان،بهينه سازي مصرف و نيز همگام 

بودن با تکنولوژي هاي روز دنيا در بخش 

 آب

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 

 



 

 ت دانش و پژوهشيريمحور مد

 آب بخش در دانش تيريمد -2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت ديفر
نوع 

 تحقيق
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار نداليل اولويت داشت عنوان مشکل کليدي  اسناد باال دستي

1 
شرکت آب 

 اي اصفهانمنطقه

طراحي مجدد فرآيندهاي انجام کار در شرکت آب 

منطقه اي اصفهان در راستاي توانمندسازي کارکنان 

 و مديران

 تقاضا محور
قانون مديريت خدمات 

 کشوري

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

نابع و مديريت يکپارچه م

 آبي

 اجراي پايلوت تعيين و باز تعريف روند انجام فعاليتها افزايش بهره وري نيروي انساني

2 
شرکت آب 

 اي زنجانمنطقه

آسيب شناسي و ارز يابي عملکرد ابزار دقيق سدها ي 

خاکي  با بررسي الزامات نحوه ابزارگذار ي در زمان 

 ساخت سدها و شناسايي مهمتر ين عوامل خرابي ابزار

 دقيق  سدها با مطالعه موردي چند سد.

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

هاي اثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

 رفع نياز شرکت

مديريت پژوهش در بررسي الزامات نحوه 

ابزارگذار ي در زمان ساخت سدها و 

خرابي ابزار  شناسايي مهمتر ين عوامل

دقيق درآسيب شناسي و ارز يابي عملکرد 

ابزار دقيق سدها ي خاکي  ميتواند 

تجربيات فني در اين زمينه را از طريق فن 

 آوريهاي نوين ارتقاء بخشد

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
شرکت آب 

 اي فارسمنطقه
 تقاضا محور طراحي و پياده سازي نظام مديريت دانش 

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

شناسايي،اولويت بندي و گروه بندي دانش و 

ابزارهاي تبادل دانش و تعامل في مابين آنها 

در سازمان پروژه محور در بهتر مديريت 

و به تبع آن در مديريت نمودن دانش سازماني 

 کارآمد پروژه ها بسيار تاثير گذار است

طراحي متدولوژي براي پياده سازي نظام 

مديريت دانش به منظور پيشگيري از بروز 

 مشکالت در پروژه ها مي باشد

 ارائه مدل 

4 
شرکت آب 

 اي مازندرانمنطقه

ارزيابي اثر بخشي و مستند سازي پروژ هاي تحقيقاتي 

 در شرکت آب منطقه اي مازندران اجرا شده 
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

هاي اثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

بررسي نتايج حاصل از پروژه هاي تحقيقاتي 

گذشته و انطباق آنها با اهداف و اولويتهاي 

تعريف شده و اسناد باالدستي امکان تعريف 

اي کاربردي تکميلي و بومي سازي نقشه پروژه

 را ه تحقيقات استان را فراهم ميسازد 

بررسي اثر بخشي تحقيقات انجام شده تا 

کنون و تعريف پروژه هاي تکميلي و تدوين 

 نقشه راه بومي تحقيقات استان

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 

 

 

 


