رديف

عنوان تحقيق

عنوان شرکت

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

داليل اولويت داشتن

اهداف مورد انتظار

محصول
نهايي

-1محور مديريت و برنامهريزي
 1-1سازگاري با کم آبی

1

شرکت آب منطقهاي

راهکارها و روشهاي سازگاري با

همدان

کم آبي

اولويت هاي پژوهشي
تقاضا محور

و فناوري کشور در
زمينه آب

-31تأثير مشکالت اجتماعي،

با توجه به کاهش ميزان نزوالت جوي و

فرهنگي و حقوقي بر

کمبود منابع آبي در استان نياز به مديريت و

مديريت و برنامه ريزي به منظور استفاده

طرحهاي توسعه منابع آب و

برنامه ريزي به منظور استفاده حداکثري از

حداکثري از منابع موجود ،شناخت ظرفيت

ارائه راه حل

تعيين الگوي مناسب جهت

منابع موجود مي باشيم لذا شناخت ظرفيت

ها و ارائه راهکارهاي موثر به منظور

مشکل

مديريت منابع آب با در نظر

ها و ارائه راهکارهاي موثر مي تواند نقش به

سازگاري با وضع موجود

گرفتن مسائل اجتماعي

سزايي در سازگاري با کم آبي ايفا نمايد

-1محور مديريت و برنامه ريزي
 2-1مديريت نهادي و سازمانی
2

3

شرکت آب منطقهاي
همدان

آسيب شناسي برون سپاري تصدي
هاي غير حاکميتي و ارائه راه حل

تقاضا محور

شرکت آب منطقهاي
همدان

آسيب شناسي و توانمندسازي
نيروي انساني با رويکرد افزايش
بهره وري

پايان نامه
دانشجويي

راهبردهاي سند چشم
انداز وزارت نيرو

کمک به چابک سازي سيستم و تقويت
بخش غير دولتي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه مديريت،

افزايش انگيزه و رضايت شغلي در بين
کارکنان

اقتصادي و بازرگاني

برون سپاري تصدي هاي غير حاکميتي

تدوين
استاندارد

افزايش عملکرد نهايي سازمان بدون تغيير
در سطح کمي نيروي انساني -افزايش
رضايت کاري در بين کارکنان

تهيه
دستورالعمل

-2محور منابع آب
 1-2منابع آب زير زمينی
 -4بررسي علل و عوامل
4

شرکت آب منطقهاي
همدان

محاسبه اجزاي بيالن با استفاده از
روشهاي نوين

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

کاهش رواناب حوضهها و
افت آبخوانها و تاثيرات
آبهاي زيرزميني و سطحي
بر يکديگر

مشخص نبودن ميزان واقعي حجم بارش
موثر  ،نفوذ و رواناب

محاسبه اجزاي بيالن

ارائه مدل

رديف

5

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

داليل اولويت داشتن

اهداف مورد انتظار

شرکت آب منطقهاي
همدان

بررسي ارتباط هيدروليکي رودخانه
گاماسياب با آبخوان دشت نهاوند

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

 -3عدم شناسايي و
استفاده بهينه از منابع آب و
مديريت يکپارچه منابع آبي

مشخص نبودن حجم تبادل آبي بين
رودخانه و آبخوان

برآورد دقيق حجم آب تبادلي بين رودخانه
و آبخوان

شرکت آب منطقهاي
6

همدان

بررسي نقش انسداد چاه هاي غير
مجاز حاشيه دشت ها بر فعال
شدن آبراهه هاي فصلي ،چشمه ها
و قنوات در سطح استان-مطالعه

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در

 -2فقدان سامانه يا شبکه
کامل پايش يکپارچه منابع

زمينه آب

آب(کمي و کيفي)

بررسي اثرات انسداد چاه ها بر وضعيت منابع

ارائه ميزان تاثير کاهش برداشت و

آب

جلوگيري از برداشت بر منابع آبي منطقه

محصول
نهايي

ارائه مدل

اجراي پايلوت

موردي شهرستان کبودراهنگ

-2محورمنابع آب
 2-2منابع آب سطحی

شرکت آب منطقهاي
7

همدان

بررسي و تعيين آب معادل برف با
استفاده از تصاوير ماهواره اي به
خصوص در حوضه آبريز سد هاي
مخزني استان

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي

 -3عدم شناسايي و
استفاده بهينه از منابع آب و

زمينه آب

مديريت يکپارچه منابع آبي

و فناوري کشور در

کنترل برفسنجي ايستگاههاي مربوطه

محاسبه آب معادل ذوب شده برف جهت
محاسبه ورودي به مخزن سد اکباتان

اجراي پايلوت

-2محورمنابع آب
 3-2تامين آب
8

شرکت آب منطقهاي
همدان

آسيب شناسي مشکالت طرح
انتقال آب بين حوضه اي در استان
همدان و ارائه راهکارها

-3محور محيط زيست
 1-3مديريت کيفی و حفاظت آب ،خاک و محيط زيست

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

 -5بررسي امکان انتقال
آب بين حوضهاي و
پيامدهاي آن

تامين منابع مالي طرح از جمله فاينانس
داخلي و خارجي براي اجراي پروژه

تامين آب شرب شهر همدان و شهرهاي
اطراف ،آسيب شناسي و ارائه راه کار براي
مشکالت اجتماعي

ارائه راه حل
مشکل

رديف

9

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

داليل اولويت داشتن

اهداف مورد انتظار

شرکت آب منطقهاي
همدان

مطالعه و بررسي اثرات فعاليت
معدن در باالدست سد سرابي در
کيفيت آب

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

 -7اثرات طرحهاي توسعه
بر منابع آب(زيرزميني و
سطحي)

وجود معدن در باالدست سد و لزوم بررسي
اثرات کمي و کيفي بر آب موجود در درياچه
سد

بررسي اثرات رسوبات ناشي از برداشت
معادن بر مقدار حجم آب ذخيره شده و
کيفيت آن

محصول
نهايي

ارائه راه حل
مشکل

-4آب و محيط زيست
 1-4بهداشت محيط ،ايمنی ،امنيت و محيط زيست ()HSSE

11

شرکت آب منطقهاي
همدان

بررسي آثار گردشگري و کاربري
هاي مستقر بر کيفيت منابع آب در
رودخانه هاي عباس آباد

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

 -9بررسي منابع آالينده
آب و ارائه راهکارهايي جهت
کنترل ،کاهش و حذف
آلودگيها

افزايش واحدهاي خدماتي در باالدست ،
تامين آب شرب توسط رودخانه و لزوم
اهميت کيفيت آن

ظرفيت پذيرش آلودگي

ارائه راه حل
مشکل

-5محور سد و شبکه
 1-5مديريت ،بهرهبرداري و نگهداري از سازههاي آبی
تحليل نحوه مديريت بهره برداري
11

شرکت آب منطقهاي
همدان

از مخازن سدهاي کالن و نعمت
آباد با استفاده از مدل رفتاري
پايداري سد

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

 -2فقدان سامانه يا شبکه
کامل پايش يکپارچه منابع
آب(کمي و کيفي)

کنترل وضعيت ايمني سد

حصول اطمينان از شرايط پايداري سد

ارائه مدل

 -5محور سد و شبکه
 2-5مديريت اجرايی
-31تأثير مشکالت اجتماعي،
شرکت آب منطقهاي
12

همدان

آسيب شناسي مشکالت پروژه
اجرايي سد خرمرود و ارائه
راهکارهايي براي رفع مشکالت

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

فرهنگي و حقوقي بر
طرحهاي توسعه منابع آب و

تغيير حجم آورد رودخانه ،مشکالت

مقايسه روشهاي مختلف تخمين آورد

ارائه راه حل

تعيين الگوي مناسب جهت
مديريت منابع آب با در نظر
گرفتن مسائل اجتماعي

قراردادي سرمايه گذاري

رودخانه ،آسيب شناسي مشکالت پروژه

مشکل

رديف

13

شرکت آب منطقهاي
همدان

آسيب شناسي مشکالت پروژه
اجرايي سد گرين و ارائه
راهکارهايي براي رفع مشکالت

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

-31تأثير مشکالت اجتماعي،
فرهنگي و حقوقي بر
طرحهاي توسعه منابع آب و
تعيين الگوي مناسب جهت
مديريت منابع آب با در نظر
گرفتن مسائل اجتماعي

جلوگيري از توقف عمليات اجرايي به دليل
عدم تحقق منابع مالي

تلفن

نمابر

233-13222717
داخلي 249

233-13222742

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

داليل اولويت داشتن

شرکت آب

دبير کميته و رئيس گروه

منطقهاي

تحقيقات

همدان

خانم مهندس پريسا جمشيدي

اهداف مورد انتظار

ارائه روشهاي جلوگيري از توقف پروژه،
آسيب شناسي مشکالت پروژه

نشاني اينترنتي

آدرس پست الکترونيکي

http://www.hmrw.ir

research@hmrw.ir

محصول
نهايي

ارائه راه حل
مشکل

