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هدف-1

وامکانـات هـدایت بـه منظـور  و تابعـه ايهـاي آب منطقـه  شـرکت مورد نیازمحورهاي تحقیقاتیوهاتعیین اولویت-

.هابه بخش آب استانترین موضوعات مبتالترین و ضروريمهمبهپاسخگوییراستايدرهاي  تحقیقاتیظرفیت

هـا و  با سیاسـت و تابعه ايهاي آب منطقهشرکتناوري هاي پژوهشی و فزي اولویتساسازي و همسویکپارچههدایت، -

.کشورهاي علمی در حوزه علم و فناوريبرنامه

.هااستاناي صنعت آبهاي توسعهتقویت تقاضا محوري و پاسخگوئی به نیازهاي عملیاتی و طرح-

محدوده اجرا-2

ان و شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایرانشرکت توسعه منابع آب و خاك سیست،ايمنطقهآبسهامیهايکلیه شرکت

تعاریف و مفاهیم-3

پژوهشی است که با هدف کسب دانش علمی و فنی جدید  با کاربرد عملی خاص و حل مشکل در کشور :کاربرديپژوهش- 

.سازي دانش فنی شودانجام گیرد و منجر به محصول کاربردي، نوآوري یا بومی

ئولین، پژوهشی که بنا به اقتضاي شرایط و وضعیت موجود توسط متولیان، مس:)وژهسفارش پر(رمحوتقاضاپژوهش - 

صالح و آگاه به منظور رفع مشکالت مشخص در حوزه آب، به نحو مطلوب و قابل پذیرش تعریف خبرگان و یا کارشناسان ذي

.شده و تیم تحقیقاتی منتخب به انجام آن می پردازند

)دستاورد(محصول -

تولید ، ارایه راه حل مشکل، بومی سازي فناوري، تواند شامل ساخت نمونه محصولها میآمده از پروژهمحصول بدست

.، باشدگواهی ثبت اختراع/کتاب/آئین نامه/ ، تهیه دستورالعملاجراي پایلوت، نرم افزار مرتبط با وظایف صنعت آب وبرق

هااولویتنحوه تعیین-4

هامنابع تعیین اولویت-4-1

.هاي تحقیقاتی از منابع مندرج در ذیل این بند احصاء شوندزم است عناوین نیازها و اولویتال

. عناوین غیرمرتبط با منابع ذکر شده در این بند، مورد پذیرش نخواهد بود: تبصره

ده پژوهی استانانداز و مطالعات آینده نگاري و آیناي و مستخرج از چشماي هر شرکت آب منطقهنیازهاي منطقه-4-1-1
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اسناد باالدستی-4-1-2

يو فناورقاتیعلوم تحقیعاليمصوب شورارویوزارت نیکالن مليطرح ها-

يو کشاورزیصنعت،يشهريهاپسابافتیبازيدانش و فناور

یو خشکسالیخشکتیریو مدمیاقلرییاثرات تغیبررس

الی عتفهاي پژوهش و فناوري مصوب شوراي عها و اولویتسیاست-

ساله کشور5توسعه انداز و برنامهسند چشم-

هاي تحقیقاتیهاي عناوین اولویتشرایط و ویژگی-4-2

هاي مطروحه الزم است پژوهشی، کاربردي، غیرتکراري، داراي نوآوري و ناظر به حل هاي قابل انجام براساس عناوین اولویتپروژه

هاي تحقیقاتی و غیرتحقیقاتی بـه صـورت ذیـل تعریـف و قابـل      در همین راستا پروژه.شدو تقاضا محور باهاصنعت آب استانمشکالت 

.مالك عمل تصویب عناوین تحقیقاتی در صنعت آب خواهد بودباشند که تفکیک می

:شودمحسوب نمیهاي با مشخصات ذیل، تحقیقاتی پروژه-4-2-1

هـایی کـه داراي   دار در کشور را حل نکنند، هماننـد طـرح  ي و اولویتهایی که مسئله محور نبوده و اساساً مشکلی کاربردپروژه-

ها باشـند  آوري اطالعات و تشکیل بانک اطالعاتی، تدوین برنامه، طراحی مفهومی و معادل این واژهعناوینی نظیر مطالعه، جمع

شند یعنی مقید به حل مسأله نباشـد،  هایی که هدف آنها صرفاً شناسایی موضوع خاصی بوده یا صرفاً مطالعه تطبیقی بایا پروژه

. رودهاي تحقیقاتی به شمار نمیدر زمره پروژه

.انداز منطقی از کاربرد دستاوردهاي آن در صنعت آب وجود نداشته باشدهایی که چشمطرح-

.هایی که بدون توجه به کاربردهاي عملی و تنها به منظور گسترش مرزهاي دانش صورت گیردپروژه-

.اي و کارشناسی که مبتنی بر علوم و فنون شناخته شده باشدخدمات علمی و فنی، مهندسی، مشاورههاي پروژه-

هـا کـه طبـق    هاي مربوط  بـه کارهـاي متعـارف و روزمـره شـرکت     هاي شامل آزمایشات معمولی و شناخته شده و پروژهپروژه-

.باشنداي قابل انجام میبه صورت دورهموجودهاي دستورالعمل

آن باشد لذا از ارائـه موضـوعات کلـی،    عناوین بایستی گویا، شفاف، بدون ابهام و دقیقاً منطبق با اهداف و مسئله مترتب بر:1تبصره

.غیرپژوهشی، نامفهوم، غیرمرتبط با وظایف وزارت نیرو و فاقد دستاورد مشخص و کاربردي اجتناب شود

.گیري شودهمین دستورالعمل بهره)1-4(بندمراجع نامبرده در ها تنها از منابع وجهت احصاء عناوین اولویت:2تبصره

:شودمحسوب میهاي مشروحه ذیل تحقیقاتی پروژه-4-2-2
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پردازدمیاستان و یا کشورهایی که براي اولین بار با انجام مطالعه موردي، به حل مشکلی از مشکالت صنعت آبپروژه-

ید در داخل کشورهاي وارداتی براي تولباز مهندسی نمونه-

اي که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقاي کیفی و کمی محصـوالت، خـدمات و   هاي پژوهشی کاربردي و توسعهطرح-

.باشدبردار مشخص شود و داراي متقاضی و بهرهفرآیندها می

که بـا هـدف کسـب    ) و نمونه سازيمشابه سازي (پروژه هاي طراحی و ساخت سیستم ها و دستگاهها براي اولین بار در کشور -

.هرگونه دانش فنی طراحی، ساخت و تکمیل تجهیزات و سیستم ها انجام می شوند

در فـوري  مطالعات مرتبط با مدیریت، نیروي انسانی و مسائل اجتماعی که براي اولین بار انجام شده و نتایج آن مورد اسـتفاده  -

.باشدداشتهصنعت آب

الی و اقتصادي در جهت کاهش هزینه هاي جاري و سرمایه گذاري در صنعت آب کـه بـراي اولـین    مطالعات مرتبط با مسائل م-

.بار انجام می شود

هاي تحقیقاتی ضوابط تعریف و تعیین اولویت-4-2

و،)سفارشی(تقاضامحورهاي پروژهبخش دودر ها و نیازهاي پژوهشی خود را موظفند عناوین اولویتايهاي آب منطقهشرکت

ایرانمدیریت منابع آبشرکت مادر تخصصی ، منابع انسانی و پشتیبانیبندي و بررسی به معاونت تحقیقاتپس از جمعدانشجویی

هاي تحقیقاتی بررسی و تصویب عناوین در کارگروه تدقیق اولویتپس از مادر تخصصیشرکت برديرگروه تحقیقات کا.ارسال نمایند

نسبت به ارسال این عناوین به دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري وزارت نیرو جهت تأیید،یقات آبشوراي تحقهاي تخصصیو کمیته

.نمایدنهایی، اقدام می

هاي اي جهت نیاز سنجی، تدوین و اعالم عناوین اولویتهاي آب منطقههاي تحقیقات شرکتضروریست کمیتهبنابراین

هاي در راستاي پروژهمدیریت منابع آبرویکرد تحقیقاتی شرکت مادر تخصصیتغییردادن رمدنظر قراباآن شرکت، تحقیقاتی

:به صورت زیر عمل کنندمی بایستاین راستا لذا در. را تعریف و تصویب نمایندهاي پیشنهادي خود، طرح)تقاضا محور(سفارشی 

)سفارشی(هاي تقاضامحور پروژه-4-2-1

الزم است تا کمیته تحقیقات تقاضامحوردفاتر تخصصی در قالب پروژه هاي هاي مورد نیازدر خصوص احصاء عناوین پروژه

:را مدنظر قرار دهدهاي اساسی زیر مراحل و گام، با دفاتر تخصصی ذیربطاي ضمن تشکیل جلسات هاي آب منطقهشرکت
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هاي یح سیاستتبیین و تشرمرتبط با منابع آب استان ومسائل مهم ها،چالشدر خصوص بررسیی برگزاري جلسات-

مدیران، ،معاونینمحوري و معرفی منابع اخذ نیازها، با حضور منابع آب در زمینه تحقیقات تقاضاشرکت مدیریت 

ها؛کارشناسان مطلع و صاحب نظر و نیز اعضاء منتخب هیئت علمی دانشگاه

و بررسی عناوین فوقبند تجلسات بردار به استناد صورهاي تحقیقاتی از دفاتر تخصصی و بهرهاستعالم عناوین اولویت-

بندي در قالب محورهاي مورد ربط با حضور معاونین و مدیران مربوطه و جمعهاي تخصصی ذياحصاء شده در کمیته

تأیید شرکت مدیریت منابع آب؛

هاي تخصصی براساس عناوین تحقیقاتی مصوب کمیته»94آوري اطالعات و عناوین تحقیقاتی سال فرم جمع«تکمیل -

برداربه شرکت مدیریت منابع آب همراه با نامه اعالم نیاز تحقیقاتی دفتر بهرهو ارسال آن طی نامه رسمی 

.، عناوین ارسالی مورد پذیرش نخواهد بودفوقدر صورت عدم تحقق موارد مندرج در بند : 1تبصره

برنامه تحقیقات، محورها و هرسالماهاسفندالزم است حداکثر تا پایان اي ر آب منطقههاي تحقیقات هکمیته:2تبصره

که موارديبه لذا.اعالم نمایندگروه تحقیقات کاربرديمورد نیاز خود را  براي سال آینده به  هاي تحقیقاتی عناوین اولویت

. ، ترتیب اثر داده نخواهد شداقدام به ارسال عناوین تحقیقاتی نمایند،مقرردر خارج از تاریخ 

هاي تخصصی شرکت مدیریت منابع آب و دفتر ها توسط کارگروهدر صورت تأیید و تصویب نهایی عناوین اولویت-

(RFP)هاي تدوین سفارش پروژه آموزش، تحقیقات و فناوري وزارت نیرو، پس از ابالغ این عناوین، الزم است فرم

هاي تحقیقاتکمیتهدرتکمیل و پس از تصویب،ذیربطهمکاري متخصصین بابرداره یا بهرهدهندسفارشدفاتر توسط 

.، جهت اخذ تأیید نهایی به شرکت مادرتخصصی ارسال گرددايمنطقههاي آبشرکت

عناوین پس از اخذ تاییدیه) به غیر از پژوهش دانشجویی(فرایند بررسی و تصویب تمامی عناوین تحقیقاتی : 1تبصره

.باشدبصورت فراخوان می،زارت نیرووو فناورياز دفتر آموزش، تحقیقاتاي تحقیقاتیهاولویت

.متعاقباً اعالم خواهد شدهاي سفارش محور، و فرآیند تحقق پروژهRFPهاي دستورالعمل تدوین فرم: 2تبصره

شنهادپروژه مربوط به سفارش یاد تأیید فرم سفارش پروژه توسط شرکت مدیریت منابع آب به منزله تأیید فرم پی: 3تبصره

، اقدام )مورد اشاره در تبصره فوق(هاي تقاضا محور باشد و الزم است در این خصوص طبق دستورالعمل انجام پروژهشده نمی

.شود

هاي دانشجوییپروژه- 4-2-2

تشکیل جلسات اي ضمن هاي آب منطقهالزم است تا کمیته تحقیقات شرکتدانشجوییهاي در خصوص احصاء عناوین پروژه

:را مدنظر قرار دهدهاي اساسی زیر مراحل و گام، هاي تخصصیکمیته
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هاي یک بایستی به نحوي تنظیم شوند که پس از اجرا به مثابه حلقهج از نیازهاي پژوهشی دانشجویی میهاي منتپروژه-

. کننداي و صنعت آب را برطرف زنجیره تولید دانش عمل نمایند و یک مشکل اساسی آب منطقه

ترجیحاً (پروژه هاى دانشگاهى با مسئولیت و یا سرپرستى یکى از اعضاى هیات علمی، از طریق نماینده رسمى دانشگاه -

پروژه تحقیقاتى ارائه شده مى تواند .انجام خواهد گرفتآبو با رعایت کلیه آیین نامه هاى تحقیقات ) معاون پژوهشى

شد و دکترا باشد که در اینصورت مى بایست در متن فرم تعریف پروژه به از پروژه هاى مقاطع تحصیلى کارشناسى ار

. صراحت به آن اشاره شود

.هزینه باالسري دانشگاه باید حداقل ممکن در نظر گرفته شود و در ریز هزینه ها ذکر شود-

:اسناد مربوط و پیوست -5

اسناد باالدستی-

94یقاتی سال تحقهاياولویتآوري اطالعات و عناوینفرم جمع-

هاي تحقیقاتی صنعت آبمحورها و زیرمحورهاي اولویت-

:کنترل سند-6

مدیریت منابع آبشرکت : صادر کننده

اي آب منطقهیقات شرکت هاى کمیته هاى تحقکلیه: دریافت کننده

مدیریت منابع آبشرکت گروه تحقیقات کاربردي : تجدید نظر کننده 
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) :دفتر(سایت اینترنتی شرکت ) :          دفتر(نام شرکت 
:هاهت اخذ اولویتنام مسئول مربوطه به منظور هماهنگی ج

:پست الکترونیکی مسئول مربوطه :        بر مسئول مربوطه تلفن ونما:                      سمت مسئول مربوطه 
:نام محور اولویتهاي تحقیقاتی 

: نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی 

عنوان تحقیقردیف

نوع تحقیق
تقاضامحور /دانشجویی

اسناد باالدستی در وزارت نیرو 
عنوان اولویت / با ذکر مورد 

صوب و طرح کالن ملی مرتبط م
شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه 
تعریف،آیین نامه"طبق 

ارزیابیونظارتداوري،
"پژوهشیهايطرح

اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن تحقیق
*محصول نهایی تحقیق)کلمه50حداکثر در (

۱
۲

:نام محور اولویتهاي تحقیقاتی 
: نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی 

عنوان تحقیقردیف

نوع تحقیق
تقاضامحور /دانشجویی

اسناد باالدستی در وزارت نیرو 
عنوان اولویت / با ذکر مورد 

مصوب و طرح کالن ملی مرتبط 
شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه 
اهداف مورد انتظار قدالیل اولویت داشتن تحقیتعریف پروژهطبق آیین نامه

*محصول نهایی تحقیق)کلمه50حداکثر در (
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. می باشد) دبا ذکر مور(استاندارد، سایر /آیین نامه/ساخت نمونه محصول، بومی سازي فناوري، ارایه راه حل، تولید نرم افزار مرتبط با صنعت آب و برق، تهبه دستورالعمل: محصول نهایی تحقیق یکی از موارد* 



ايهاي آب منطقههاي تحقیقاتی شرکتلویتودستورالعمل تعیین ا
1394فرم جمع آوري اطالعات الزم عناوین تحقیقاتی سال 
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هاي تحقیقاتی صنعت آبمحورها و زیرمحورهاي اولویت

1-
آب

بع 
منا

ور 
مح

هیدرولوژي و منابع آب سطحی-1- 1
هیدروژئولوژي و منابع آب زیرزمینی-2- 1
مطالعات پایه منابع آب-3- 1
مدیریت منابع آب -4- 1
منابع آب کارست-5- 1
تغییر اقلیم، خشکسالی و سیل-6- 1
منابع آب غیرمتعارف - 7- 1
هاي گرم و معدنیآب-8- 1

2-
ی و 

ت آب
یسا

تأس
ور 

مح
ک

رلی
دو

هی

هاي  آبیبرداري و نگهداري از سازهمدیریت، بهره-1- 2
هاي آبیطراحی و ساخت سازه-2- 2
ابزار دقیق-3- 2
سازه و هیدرولیک-4- 2
آبیهاي برقنیروگاه-5- 2

3 -
ی 

دس
مهن

ور 
مح

انه
دخ

حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل-1-3رو
فرسایش و رسوب-3-2
مدیریت رودخانه- 3-3

4 -
ث 

باح
ر م

حو
م

ی، 
ماع

اجت
ي، 

صاد
اقت

قی
حقو

ی و 
هنگ

فر

وري آباقتصاد و بهره-1- 4
گذاري اجتماعی، مشارکت مردمی و سرمایه-2- 4
مدیریت و منابع انسانی-3- 4
مباحث حقوقی و قانونی- 4- 4
هاي عمومیی و ارتقاء آگاهیرساناطالع-5- 4
مدیریت دانش و فناوري اطالعات-6- 4

5-
ور 

مح
ین

زم
ی و 

ناس
ش

ک
کنی

ئوت
ژ

دیریت اجراییم-1- 5
خیزيشناسی، ژئوتکنیک و لرزهزمین-2- 5

6-
ور 

مح
یط

مح
ت، 

زیس
ی و 

کیف
ت 

فاظ
ح

مل
رعا

د غی
دافن

پ
زیست مدیریت کیفی و حفاظت آب، خاك و محیط-1- 6
)HSSE(ستیزطیمحوتیامن،یمنیابهداشت،-2- 6
۶ -۳ -

7 -
ري 

آبیا
ور 

مح
شی

هک
برداريهاي بهرههاي آبیاري و زهکشی و نظامشبکه- 1-7و ز

هاي نوین وري مصرف آب کشاورزي و شیوهارتقاي بهره- 7-2
آبیاري


