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محورمنابع آب  - 4نام محوراولیتهای تحقیقاتی :   

مطالعات پایه منابع آب - 9 – 4نام زیرمحور اولویتهای تحقیقاتی :   

محصول نهایی تحقیق *  
 اهداف موردانتظار

کلمه ( 05)حداکثردر  
 دالیل اولویت داشتن تحقیق

» دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبقق  

آئین نامقه ترریق، د داور، د نظقار     

 «وارزیابی طرح ها، پژوهشی 

اسنادباالدسقققققققققتی دروزار  

نیروبقاککرمورد   ننقوان اولویقت    

مصوب وطرح کالن ملی مقرتب   

 نط،نالی شورا، 

 نوع تحقیق

 دانشجویی   تقاضامحور
 ردی، ننوان تحقیق

انتشققققققارکتاب ه  -

 تحقیق

ارائه راه حل برا،  -

مقابلقققه بقققا ا قققرا  

 خشکسالی

تهیه دستورالرمل  -

اسققققت اده بهینققققه 

ازمنققققققققققاب  آب 

درمنققاطق ملتلقق،  

 استان

مققدیریت منققاب  آب   -

درمنققققاطق ملتلقققق، 

 استان درشرای  بحرانی 

اسققت اده بهینققه ازآب  -

موجققود بققرا، مصققارف 

 -بااولویققققت بیشققققتر 

راهکارهقققا، اجرائقققی  

پیشقققق یر، ومقابلققققه 

باخشکسققالی دربلقق   

کشقققققاورز، انققققق    

ازراهکارهققا، سققازه ا، 

وغیرسققازه ا، بت کیقق  

شهرسققتان هققا وارائققه   

گقققشاره نهائیقققدر ال  

GIS 

سالی ها، پیاپی د مردم اغلق   برلت خشک

روستاها ، اسقتان بقا مشقکل کمبقودآب     

شرب روبروشده اند . خیلی ازچشمه هقا،  

آب دراین مناطق خش  شده اند . بقراین  

اندک آب موجودنیشناچقارا سقهمیه    اساس

بند، خواهدشقد . ایقن مقدارسقهمیه آب    

برا، خقانواده هقا، پرجمریقت روسقتایی     

. وهمقین  واحشام وکشاورز، نیش ک  است 

مقدارک  آب ه  روز بقه روز کقاه  مقی    

یابد . برا رخشکسالی بسیار، اززمین ها، 

کشاورز، دراین منقاطق زیرکشقت نرهتقه    

وموجقق  بیکققار، مققردم وبققی رونقققی     

درروستاها شده است . بنابراین انجام ایقن  

تحقیق برنوان ی  ضرور  دراولویت سال 

 می باشد .  

نیازشققرکت آب منطقققه ا،   -

استان برنوان متولی تامین آب 

 دربل  ها، ملتل، مصرف  

حقققل مشقققکل بقققنرت آب  -

استان به لحقا  برنامقه ریقش،    

وتهیه برنامه نملیاتی درازمد  

وانمال مدیریت بهتر مناب  آب 

 خشکسالیدرشرای  

توسره وبومی سقاز، روه  

ها، نوین پای    بررسقی  

وبازساز، شیوه ها، ارتقاء 

تصققق یه خانقققه هقققا، آب 

وهاضقققالب کشقققورباتکیه  

بققردان  بققومی   بررسققی  

شیوه ها، مدیریت مصرف 

 وکاه  هدررهت آب

 کاربرد،   تقاضامحور

پهنه بند، منطقه بند، و 

منققاطق ملتلقق، اسققتان   

ازنظربحقققران تقققامین آب  

د  درسقققه بلققق  شقققرب 

 کشاورز، وبنرت 

1 
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آبمحورمنابع  -4نام محوراولیتهای تحقیقاتی :   

منابع آب کارست -5 -4نام زیرمحور اولویتهای تحقیقاتی :   

محصول نهایی تحقیق *  
 اهداف موردانتظار

کلمه ( 05)حداکثردر  
 دالیل اولویت داشتن تحقیق

» تحقیقاتی بودن پروژه طبقق  دالیل 

آئین نامقه ترریق، د داور، د نظقار     

 «وارزیابی طرح ها، پژوهشی 

اسنادباالدسقققققققققققتی دروزار   

نیروبققاککرمورد   ننققوان اولویققت   

مصوب وطرح کقالن ملقی مقرتب     

 نط،نالی شورا، 

 نوع تحقیق

 دانشجویی   تقاضامحور
 ردی، ننوان تحقیق

انتشارکتب ه تحقیق 

شناسقققققققققایی  –

وبرآوردحج  منقاب   

آب کارسققت اسققتان 

بمنظققققور ح قققق   

واسقققت اده بهینقققه  

ازایقققققن منقققققاب   

زیرزمینی باکی یقت  

تهیقققققه  –بهتقققققر 

دسقتورالرمل بهینققه  

  ازمناب  آب کارست

ارائققققه متققققدولوژ،  -

وروه شناسی بررسقی  

پتانسقققیل منقققاب  آب  

تریققققین  –کارسققققت 

گسققققتره آهکهققققا، 

آبدارونقاط مساند برا، 

ارائقه   –توسره کارست 

نقشه کی قی منقاب  آب   

وتغییققرا  کی یققت آب 

 -درآبلوانها، کارسقتی 

روندکلی جهت جریقان  

آب زیرزمینی درآبلوان 

 ها، کارستی استان . 

همانطورکققه ننققوان شققد بققه  

لحا  نیازروزاهشون بقه منقاب    

آتقققق  شققققرب ومطمقققق ن  

وبهداشتی منقاب  آب کارسقت   

یکققی از بهتققرین منبقق  آب   

 شیرین و ابل شرب دراسقتان 

مققی باشققد .کققه میققشان بهققره 

بققققردار، ازایققققن منققققاب    

بایدبراسققاس مطالرققا  د یققق 

بیالن برآوردگردد . ودرنتیجقه  

باتوجققققه بققققه بحققققران آب 

موجودوشققققرای  ا لیمقققققی  

شققناخت کخققایرآب کارسققتی 

دراستان مقی تواندبقه برنامقه    

هققا، توسققره ا، ومققدیریتی  

 کم  شایانی نماید .

% 50باتوجه به اینکقه بقی  از   

آبی استان کارستی مقی  مناب  

 باشند . مطالرقه ورهتارسقنجی  

این مناب  بطورکامل وجام  تقا  

کنققون انجققام نشققده اسققت .   

بنابراین به لحا  نیقازروزاهشون  

به منقاب  آب شقرب د مطالرقه    

کخقققایر ایقققن وبقققرآوردحج  

میقققت هقققوق الرقققاده ا،  ازاه

ارائه طرحها،   برخورداراست .

مطالراتی واجرایی برا، مقابلقه  

یت خشکسالی دربلق   ومدیر

 ها، شرب د بنرت وکشاورز،

بررسی وبهینقه سقاز، روه   

هقققا، نقققوین ح ا قققت آب 

 وخاک  

 کاربرد،   تقاضا محور

برآورد حج  کخایرکارستی اسقتان  

که یلویققه وبویراحمققد بااسققت اده  

ازمتققققدولوژ، کامققققل وجققققام   

 کیژیهیدروژئولو

1 
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مدیریت وبرنامه ریزی ) اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی (محور – 1نام محوراولیتهای تحقیقاتی :    

اجتماعی ، مشارکت مردمی وسرمایه گذاری  - 3 – 1 نام زیرمحور اولویتهای تحقیقاتی :  

محصول نهایی تحقیق *  

 

 اهداف موردانتظار

کلمه ( 05)حداکثردر  
 دالیل اولویت داشتن تحقیق

» دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبقق  

آئییییییی ت ریفیییییییی ،   ییییییی            

رظیییییی ز      یییییی    ییییی    یییییی  

 «پژ  ش  

اسنادباالدسقققققققتی دروزار  

نیروباککرمورد   ننوان اولویت 

مصققوب وطققرح کققالن ملققی   

 نط، نالی مرتب  شورا،

 نوع تحقیق

 دانشجویی   تقاضامحور
 ردی، ننوان تحقیق

انتشارکتاب ه تحقیق 

ارائه راهکار بقرا،   –

تققامین منققاب  مققالی 

پروژه هقا، نمرانقی   

تسقری    –بل  آب 

درانجام پروژه هقا،  

نمرانققققی وکوتققققاه 

ترشدن زمان اجقراء  

تحققققق اهقققداف   –

سیاسقققتها، کلقققی 

 قققانون  44ابقققل 

 اساسی

شناسایی سرمایه گقااران وتقامین   

کننققدگان منققاب  مققالی داخلققی    

وخققارجی وایجادارتبققاط بققا آنهققا د  

ارزیابی ان یقشه مشقارکت ترهقدا     

مالی بالقوه بهره برداران وکین رقان  

درطقرح هققا، توسقره منققاب  آب د   

شناسقققایی توانمنقققد، ومیقققشان   

مشارکت مالی گروه ها، مسقتقی   

کین قق  درتققامین مققالی طققرح د    

یی خالء ها ومحدودیت ها، شناسا

 ققانونی درکققاه  ان یققشه سققرمایه 

گققااران بققرا، سققرمایه گققاار،    

درطقرح هققا، توسقره منققاب  آب د   

ارائققه راهکارهققا، اجرایققی وپققی  

نققویل لققوایر موردنیازجهققت رهقق  

 احتمالی خالء ها ونوا ص  انونی  

دولتققی  محققدودیت منققاب  

وایجققققادتحول وجنققققب   

درا تصادکشققققور د لققققشوم  

است اده از رهیتهقا، بلق    

تنهقا یق  راه   ه خصوبی را ن

حل د بلکقه درحقال حاضقر د    

تبدیل به ی  ضرور  نموده 

اسققت لده از رهیققت اسققت . 

ها، بل  خصوبقی  ونیقاز   

به حضوراین بل  درا تصاد 

کشورسالهاسققت کققه مطققرح 

شده ومدنظردولت وسیاسقت  

ور بقوده اسقت د   گااران کشق 

تققابتوان ازتققوان ا تصققاد، د  

مققدیریتی واجرایققی بلقق    

خصوبققی درکشوراسققت اده  

   نمود .

ایجادزمینقققه هقققا، مناسققق  

وهربققت بققرا، نققق  آهرینققی 

بیشقققققتربل  غیردولتقققققی 

درا تصقققاد د بقققویژه جلققق    

مشققارکت بلقق  خصوبققی   

وغیردولتققی بققه منظورتققامین  

مناب  مالی اجرا، طقرح هقا،   

ه ا، تمل  دارائی ها، سقرمای 

موردنظردولقققققت در الققققق   

مشققارکت مققالی ویققا روشققها، 

ساخت وبهره بردار، وواگاار، 

 ومانندآن

روشها، ارتققاء سقرمایه   

گاار، داخلی وخقارجی  

دربل  کشقاورز، د آب  

وهاضقققالب وشناسقققایی  

 رهیتها، تولیقدور ابت  

پققققایر، محصققققوال   

 وبازارها، هدف

 کاربرد،   تقاضامحور

بررسی هربت ها، سقرمایه  

درطرح هقا، توسقره   گاار، 

 مناب  آب ) مطالره مورد، (

1 
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  ( حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی)  ریزی وبرنامه محورمدیریت – 1 نام محوراولیتهای تحقیقاتی :  

مدیریت ومنابع انسانی – 9 – 1نام زیرمحور اولویتهای تحقیقاتی :   

محصول نهایی تحقیق *  
 اهداف موردانتظار

کلمه ( 05)حداکثردر  
 دالیل اولویت داشتن تحقیق

آئی ت » دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 

ریفییییییییی ،   یییییییی            رظییییییییی ز 

 «     ی        ی  پژ  ش  

اسنادباالدسقققققققتی دروزار  

نیروباککرمورد   ننوان اولویت 

مصققوب وطققرح کققالن ملققی   

 مرتب  شورا، نط،

 نوع تحقیق

 دانشجویی   تقاضامحور
 ردی، ننوان تحقیق

انتشارکتاب ه تحقیق 

د شناسققایی نوامققل  

وطراحققققی مققققدل 

م هقققققققققققققومی 

توانمندساز، نیرو، 

انسققانی شققرکت آب 

منطقققه ا، اسققتان  

وهم نقققین ارائقققه  

راهکارهققا، اجرایققی 

 وکاربرد،

هدف توانمندساز، این است 

کققه مغشهققا ، اهرادهماننققد  

بازوانشقققققان بکاراهتقققققد .  

توانمندساز، بانث می گردد 

سققازمانها درانجققام و ققای،   

محوله موهقق باشقند وشقغل    

اهرادنیشمرنققققققققققققققققی 

دارگرددوازان یققشه بیشققتر،  

برخوردارشقققوند . ازسقققو،  

دی رتوانمندسقققاز، بانقققث  

بهبقققود کی یقققت د ایجقققاد   

خققققودکنترلی د احسققققاس  

سقق ولیت بیشققتردرکارکنان م

 می گردد .  

تحوال  سری  ودگرگقونی هقا،   

تکنققققو لوژیقققق  د اجتمققققانی 

وا تصقققاد، درمحقققی  داخلقققی 

وخارجی سازمانها موج  ن قره  

جدید نلق  مقدیریت بقه مقولقه     

توانمندسقققاز، برنقققوان امقققر، 

اجتناب ناپایر شقده اسقت . کقه    

غ لقققت ازایقققن امرمقققی توانقققد  

پققایر، بققه پیامققدها، جبققران نا

همققراه داشققته باشققد وحیققا     

هرسقازمان رادرمحقی  پققرطالت    

امققروز، دچققار مشققکل کنققد .   

بربار  دی رتوانمندسقاز، روه  

نققوینی بققرا، بقققا، سققازمانها،  

 پیشرودرمحی  ر ابتی است .

دردنیققا، پرر ابققت کنققونی منققاب  

انسانی توانمند د مترهقد د بقاان یشه   

وماهرنق  بسیارمه  واسقتراتژی   

شرکتها وسازمانها دربقاء وموهقیت 

دارندومناب  انسقانی ارزشقمندترین   

نامل تولیقد ومهق  تقرین سقرمایه     

هرسققازمان محسققوب مققی شققود .  

بنققابراین موضققوع توانمندسققاز،   

کارکنققان نیشبرنققوان یقق  راهبققرد 

ا ربرنملکققرد مطلقققوب سقققازمانها  

درراسققتا، مطالرققا  مققرتب  بققا   

مدیریت نیرو، انسانی در ال  ی  

وانقد نتقای    پژوه  کاربرد، می ت

 م ید، به همراه داشته باشد .

توانمنقد سقاز، منقاب      -

بهققره گیققر،  –انسققانی 

ازمقققققدیریت دانققققق  

وبکققققارگیر، تجققققارب 

ونتای  پژوه  ها درخ  

 مشی گاارها

 دانشجویی

مدل توانمند سقاز، نیقرو،   

انسققانی بققارویکرد مققدیریت  

دان  د موردمطالره شقرکت  

آب منطققققه ا، که یلویقققه 

 وبویراحمد

1 
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( حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی)  ریزی وبرنامه محورمدیریت - 1نام محوراولیتهای تحقیقاتی :     

مدیریت ومنابع انسانی – 9 – 1 نام زیرمحور اولویتهای تحقیقاتی :  

محصول نهایی تحقیق *  
 اهداف موردانتظار

کلمه ( 05)حداکثردر  
 دالیل اولویت داشتن تحقیق

» دالیل تحقیقاتی بقودن پقروژه طبقق    

آئیی ت ریفییی ،   یی            رظییی ز 

 «     ی        ی  پژ  ش  

اسنادباالدسقققققققققتی دروزار  

نیروبقاککرمورد   ننقوان اولویقت    

مصوب وطرح کالن ملی مقرتب   

 نط،نالی  شورا، 

 نوع تحقیق

 دانشجویی   تقاضامحور
 ردی، ننوان تحقیق

 –انتشارکتاب ه تحقیقق  

تحلیل تیق  شلصقیتی   

کارکنققققان د سققققنج  

هوه هیجانی کارکنان د 

تحلیل هرهنگ سقازمانی  

د تحلیققققل گروههققققا، 

غیررسققمی د شناسققایی  

نققققاط  قققو  وضقققر،  

کارکنقققان وتناسققق  آن 

باشناسقققنامه شقققغلی د  

شناسققققایی اسققققترداد  

ومول ققه سققرمایه هققا،   

 انسانی

درروانشناسققی بققنرتی وسققازمانی 

دوهدف نمده رادرسقطوح بنیقاد،   

ربرد، ترقی  می نماینقد د اول  وکا

ارتقققاء ا ربلشققی نملکققرد شققغلی 

کارکنان که به بهبود نملکرد کقل  

سققققازمان مققققی انجامققققد د دوه  

بهبودسقالمت د ایمنقی وبهشیسقتی    

کارکنان که به رهاه انسقانی ایشقان   

یققار، مققی رسققاندودراین راسققتا   

مطالراتی درزمینه ) ارزیابی اهراد د 

مشقققاغل ونملکقققرد د اسقققتلدام  

ب کارکنققققان د آمققققوزه وجققققا

وکارکنققان د ان یققشه کارکنققان د   

رضقققایت شقققغلی د روانشناسقققی   

سالمت شغلی د گروه هقا، کقار،   

 وتی  ها، کار، ( انجام می گیرد . 

ایققن پققشوه  رابطققه بققین اتنسققان     

وکاروکاربرد آندسته ازابول ویاهته ها، 

نلمققی کققه بانققث پیونققد تن اتنققگ     

کاروانسان باه  دارنقد را تحقت مطالرقه    

بررسی  رار می دهد . کارآیی وخابقه  و

ا ربلشققی هرالیققت کارکنققان سققازمان   

درتولیدوارائققه خققدما  راموردبررسققی  

 ققرارداده وراههققا، اهققشای  کققارآیی    

وا ربلشقققی رادرخصقققون کارکنقققان  

سازمان پیشنهاد مقی دهقد . شقرایطی    

راهراه  می سازد تاکارکنان سازمان هقا  

با نال ه وانتققاد بقه هرالیقت باقردازد .     

وبرا، اولین باربا انجام مطالره مورد، د 

به حل مشکلی ازمشقکال  بقنرت آب   

استان درراستا، مدیریت مناب  انسقانی  

 می پردازد .

روانشناسققی بققنرتی وسققازمانی دانقق  

رهتارهقققققا وهراینقققققدها، کهنقققققی  

اهققراددرمحی  کاراسققت . روانشناسققان  

بققنرتی وسققازمانی مطالرققا  بسققیار، 

رادرزمینققققه هققققایی بققققا محوریققققت 

اهراددرمحی  کارانجام می دهند تقا بقه   

ننوان مثال مشلص نمایند چه بق ا   

شلصققیتی ا، د توانققایی پققی  بینققی  

نملکققققرد بهترشققققغلی درشققققرای    

 هشارواسقترس رادارنققد وبقااین کققه چققه  

نوامل اجتمانی موج  ترارض دربقین  

گروهها، کار، می گردد . روانشناسقی  

بقققنرتی وسقققازمانی ابقققشار مشقققاوران 

کقه برمبنقا، مطالرقا     سازمانی اسقت  

نلمی سقری درحقل مسقایل سقازمانی     

مانند تطابق کارکنان وکارواهشای  هق   

یققار، درتققی  هققا، کاردارنققد . ارتبققاط 

 دان  وهرالیت حرهه ا،

 هققا، ازماموریققت 10 بنققد -  

 انققداز ازسندچشقق  آب بلقق 

 بلندمقققد  راهبقققرد، وبرنامقققه

  نیرو وزار 

   نو وهناور، دان  کس  -

 تقاضا محورکاربرد،   

روان شناسققی بققنرتی سققازمانی   

درشرکت آب منطقه ا، که یلویه 

 وبویراحمد

1 
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مدیریت وبرنامه ریزی ) اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی ( محور  - 1 نام محوراولیتهای تحقیقاتی :   

مباحث حقوقی وقانونی – 1 – 1 نام زیرمحور اولویتهای تحقیقاتی :   

محصول نهایی تحقیق *  
 اهداف موردانتظار

کلمه ( 05)حداکثردر  
 دالیل اولویت داشتن تحقیق

» دالیل تحقیقاتی بقودن پقروژه طبقق    

     رظییی ز آئیی ت ریفییی ،   یی       

 «     ی        ی  پژ  ش  

اسنادباالدسقققققققققققتی دروزار   

نیروبققاککرمورد   ننققوان اولویققت   

مصوب وطرح کقالن ملقی مقرتب     

 نط،نالی  شورا، 

 نوع تحقیق

 دانشجویی   تقاضامحور
 ردی، ننوان تحقیق

انتشارکتاب ه تحقیق 

شناسایی گروه ها  –

ونوامققققققققققققققل 

مو ربرتاخیرپروژه ها 

کقققاه  هشینقققه  –

پققروژه هققی  هققا، 

 نمرانی بل  آب

مررهققی پققروژه هققا، موردمطالرققه 

میشان بارمالی نسقبت بقه وضقریت    

مررهی شقاخص مشقکال     –اولیه 

مرمققول وغیرمرمققول درطرحهققا   

شناسققایی  –وپققروژه هققا، آبققی   

وبررسی مشکال  ناشی ازنملکقرد  

پیمانکار د مشقاوروکارهرما ومیقشان   

 تا یرآنهققا درنققدم اجققرا، بمو قق  

تریین ا را  اجتمانی د  –پروژه ها 

ا تصاد، وزیست محیطقی درنقدم   

شناسایی  –اجرا، بمو   پروژه ها 

خالء ها ومحقدودیت هقا،  قانونی    

وآئققین نامققه هققا، مققو ردراجرا،  

ارائه راهکارهقا،   –بمو   پروژه ها 

اجرایقققی وپقققی  نقققویل لقققوایر 

 پیشنهاد، 

ندم اتمام بمو ق  پقروژه   

هققا، نمرانققی ومترا قق  

تحمیل هشینقه هقا،   آن 

بیشترازهشینه پی  بینی 

شده اولیه موج  ن رانی 

کارهرمققا ونققدم تحقققق   

بلشی ازاهداف پروژ ه ها 

شققده اسققت وآسققیبها،  

ازحیقث مقالی د    متردد،

ا تصققاد، د اجتمققانی و  

...... واردنموده است . که 

این موضوع برنوان یکقی  

ازچالشققها، شققرکت آب 

منطقه ا، استان درزمره 

حقیقاتی مقی  اولویتها، ت

 باشد .  

باتوجه به اهمیقت ارزیقابی نلقل    

تقققاخیردراجرا، پقققروژه هقققا،  

نمرانقققی بلققق  آب وتحمیقققل 

بارمققالی ناشققی ازآنهققا د بنققابراین 

پقققققرداختن بقققققه نوامقققققل   

مو ربرتققاخیراجرا، پققروژه هققا   

وشناسایی نواملی که بانث بقروز  

تاخیردررونداجرا، پروژه ها مقی  

شود د این مشقکل برنقوان یق     

قیقققاتی درراسققتا،  موضققوع تح

مطالرا  مرتب  با مسقائل مقالی   

وا تصاد، درجهتکقاه  هشینقه   

هققا، جققار، وسققرمایه گققاار،  

دربققنرت آب اسققتان کققه بققرا، 

اولین بارانجام می شود می تواند 

 کاربرد، وم یدوا   شود .

ابقققالح خققق  مشقققی هقققا 

وراهبردهقققا، نا ربرهضقققا، 

بهققره ور،  –کسقق  وکققار  

 درکلیه بل  ها، ا تصاد،

 رد،  تقاضا محورکارب

بررسی نلقل نقدم اجقرا،    

بمو   پروژه هقا وتحمیقل   

بارمقققالی آنهقققا  ) ناشقققی  

ازتمدیققد پیمققان د تغییققر  

 مقادیر د کارها، تکمیلی ( 

1 
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زمین شناسی وژئوتکنیکمحور – 5 نام محوراولیتهای تحقیقاتی :    

زمین شناسی ، ژئوتکنیک ولرزه خیزی – 3 – 5 نام زیرمحور اولویتهای تحقیقاتی :   

محصول نهایی تحقیق*  
 اهداف موردانتظار

کلمه ( 05)حداکثردر  
،   ی    آئی ت ریفیی » دالیل تحقیققاتی بقودن پقروژه طبقق      دالیل اولویت داشتن تحقیق

 «        رظی ز      ی        ی  پژ  ش  

اسنادباالدسقققققققتی دروزار  

نیروباککرمورد   ننوان اولویت 

مصققوب وطققرح کققالن ملققی   

 نط،نالی  مرتب  شورا، 

 نوع تحقیق

 دانشجویی   تقاضامحور
 ردی، ننوان تحقیق

انجام یق  پقژوه    

مورد، بقررو، یق    

سقققققدخودبلودی  

نوآور، محسوب می 

زه شققققققققود . وار

تحقیققققاتی آن بقققه 

دلیقققققل چقققققا   

درمجال  نلمی می 

تواند مثمر مرباشد . 

وارائققققه راه حققققل  

مناس  بقرا، نقال    

 . نمایدبلشی می 

شناسققایی هرچققه  

د یقققق ترشقققرای  

زمین شناسی پقی  

وتکیققه گاههققا بققه  

منظققققققوراهشای  

اطمینققان ازنققال   

بلشققی وآببنققد،  

ارزیققابی  –سققدها 

پایدار، دامنقه هقا   

درمحقققدوده سقققد 

وملققشن بااسققت اده 

ژگقققی هقققا،  ازوی

 –زمققین شناسققی 

ارائققه راهکارهققا،  

مناسقققق  نققققال  

 بلشی

ژئوتکنی  دان  پویایی است  

کققه محققی  مکققانیکی زمققین  

شناسققی ونملکققرد آن را بققه   

مهندسقققان مقققی شناسقققد .   

مهندسی ژئوتکنی  شقاخه ا،  

ازمهندسی نمران می باشد که 

هقققدف آن مطالرقققه مصقققالر  

طبیری موجوددرالیه سقطحی  

زمین است . بطورکلی این نل  

شامل کاربرد م اهی  مکانیق   

خققققاک ومکانیقققق  سققققنگ 

ئل طققرح پققی د بدنققه  درمسققا

 وتکیه گاه می باشد .  

یکی ازچالشها، مه  درسازه ها، سد د ندم توجه 

به مطالرا  ژئوتکنی  خاک بقه منظقور شناسقایی    

خاکها، بسترومناب   رضه است . اهمیت ندادن به 

انجام نملیا  ژئوتکنیق  منجربقه اهقشای  حجق      

نملیا  د هشینقه هقا، اجرایقی د اهقشای  ریسق       

 ید سقازه هقا ، احقداد شقده مقی      وکاه  نمرم

گردد . سقدخاکی شقاه  اسق  کقه دراواسق  دهقه       

ه تاد شمسی به بهره بردار، رسیده است د بدلیل 

پققاره ا، ازمشققکال  ) مطالرققه د طراحققی د اجققراء  

بنا برمشاهدا  بقحرایی د میقشان آب آن   وپای  ( 

 ابل مالحظه می باشد که دردرازمد  ایقن مسقاله   

رهتن هشقارمن ا، د زیرشقویی   می تواند بانث باال 

درونققی سققدوچه بسققا سققب  بققروز پدیققده ملققرب 

وویران ر پایاینگ شود . لقاا ایقن تحقیقق برنقوان     

اولین گام اساسی درابالح د بهبود ونقال  بلشقی   

  .سدخاکی شاه  اس  می تواند م ید هایده  رارگیرد

نشققریا  کمیتققه ملققی   

سققدها، بققشرر ایققران   

ونشققققریا  اسققققتاندارد 

شققققور   بققققنرت آب ک

ایجادتنوع درمناب  انرژ، 

کشورواسققققققت اده ازآن 

بارنایقت مسقائل زیسقت    

محیطققی وتققاله بققرا،  

اهقققشای  انقققرژ، هقققا، 

بااولویققت  پققایرتجدیققد 

   انرژ، ها، آبی 

 کاربرد،   تقاضا محور

بررسققی ناهنجاریهققا، 

ژئوتکنیکی سازه سدها 

وارائققققه راهکارهققققا، 

مناس  نقال  بلشقی   

بققققه منظققققورترمی   

الرقققه وبهسقققاز، ) مط

 مورد، سدشاه  اس  (
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محیط زیست ، حفاظت کیفی وپدافند غیرعامل محور  - 6 نام محوراولیتهای تحقیقاتی :   

مدیریت کیفی وحفاظت آب ، خاک ومحیط زیست  – 4 – 6نام زیرمحور اولویتهای تحقیقاتی :   

محصول نهایی تحقیق *  
 اهداف موردانتظار

کلمه ( 05)حداکثردر  
آئ ت ریفی ،   ی    » دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق  دالیل اولویت داشتن تحقیق

 «        رظی ز      ی        ی  پژ  ش  

اسنادباالدسقققققققتی دروزار  

نیروباککرمورد   ننوان اولویت 

مصققوب وطققرح کققالن ملققی   

 نط،نالی  مرتب  شورا، 

 نوع تحقیق

 دانشجویی   تقاضامحور
 ردی، ننوان تحقیق

ارائقه راه حقل بقرا،    

کققققاه  ا ققققرا   

آلقققودگی زیسقققت  

 –محیطققققققققققی 

انتشارکتاب ه تحقیق 

ارائه راهکارابولی  –

بققققققققققققققققرا، 

بدورمجوزها، بهره 

بردار، کارگاههقا،  

 پروره ماهی

دراین تحقیق سقری بقرآن   

اسققت تاضققمن سققنج    

پارامترهقققا، کی قققی آب  

رودخانه کبکیقان د میقشان   

تققققا یرمراکشتکثیروپروره 

آبشیققققان برکی یققققت آب  

رودخانه وتوان خودپقاالیی  

آن موردارزیابی  رارگرهتقه  

نتققای  تققابتوان باتوجققه بققه 

حابققل تمهیققداتی جهققت 

کنتققرل وکققاه  منققاب    

آالینققققده درچققققارچوب  

پیشنهادا  هنی ومدیریتی 

وح   کی یقت منقاب  آب   

ورشد آبش، پقرور، اتلقاک   

 نمود .

کقققققققه ننقققققققوان  همانطور

کارگقاه   11گردیددرحال حاضر

تکثیروپروکه ماهی درحاشیه 

رودخانه کبکیان هرالیت دارنقد  

کققه پسققاب آنهققا بققدون هققی   

ستقی  وارد رودخانه تص یه د م

می شود . با توجه بقه تقا یرا    

سققققققوء ایققققققن پسققققققاب 

ووجودموادغقققاایی د سقققموم  

وداروها، ملتلق، وهم نقین   

دهققق  هضقققوال  ومقققواددهری 

آبشیان د الزم است تاپیراسنجه 

ها، کی قی آب ایقن رودخانقه    

سنجیده شقده وتقا یرا  ورود   

پسققاب ایققن مراکققش آالینققده   

 ارزیابی شود . 

چه ازنظرزیست محیطی وچه  رودخانه کبکیان

ازنظرنق  وتا یراتی که درا تصاد محلی وملقی  

دارد د برنوان یکی ازرودخانه هقا، بقا اهمیقت    

محسققوب مققی دراسققتان که یلویققه وبویراحمد

کارگاه پقروره مقاهی    11شود . درحال حاضر 

درحاشیه این رودخانه وجوددارند کقه هرالیقت    

مرکش این کارگاهها بیشتر در سمت رودخانه مت

شده وخودپاال، رودخانه رادراین بل  کاه  

می دهد . ازآنجائیکه تاکنون درزمینقه ارزیقابی   

زیست محیطی تا یرکارگاهها، تکثیروپقروره  

آبشیان برکی یت مناب  آبی پایرنقده بلصقون   

مطالرققه تققوان خودپققاالیی رودخانققه وبققویژه    

درمحدوده رودخانه کبکیان هی  کارتحقیققاتی  

. بنابراین انجام ایقن تحقیقق   انجام نشده است 

ازلحققا  نققوآور، وجدیققد بققودن ضققرور، بققه  

 نظرمی رسد .

مدیریت بهساز، وابالح 

مناب  آالینقده هقوا د آب   

وخقققاک کشقققور وارائقققه 

راهکارهققا، پیشقق یر، د 

 کنترل وکاه  آلودگی

 کاربرد،   تقاضا محور

ارزیابی تا یرپساب 

کارگاههقققققققققا، 

تکثیروپققققققروره 

ماهی برپارامترها، 

رودخانقققه  کی قققی

کبکیققان وبررسققی 

 خودپاالیی آن
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آبیاری وزهکشیمحور  - 7 نام محوراولیتهای تحقیقاتی :   

شبکه های آبیاری وزهکشی ونظام های بهره برداری  – 4 – 7 نام زیرمحور اولویتهای تحقیقاتی :   

محصول نهایی تحقیق *  
 اهداف موردانتظار

کلمه ( 05)حداکثردر  

دالیل اولویت داشتن 

 تحقیق

آئی ت ریفیی » دالیل تحقیققاتی بقودن پقروژه طبقق     

،               رظی ز      یی    ی    یی  

 «پژ  ش  

اسنادباالدسققتی دروزار  نیروبققاککرمورد   

ننوان اولویت مصوب وطقرح کقالن ملقی    

 نط،نالی مرتب  شورا، 

 نوع تحقیق

 دانشجویی   تقاضامحور
 ردی، ننوان تحقیق

نققققققققققققققققالوه 

برانتشققققققارکتاب ه 

تحقیققق د بااسققت اده 

ازنتای  حابله ضمن 

شناسقایی مشقکال    

موجققققود د مققققدلی 

مطلوب بقرا، بهقره   

بققققردار، ابققققولی 

ون هقققدار، بهینقققه 

شبکه هقا، آبیقار،   

وزهکشی ارائقه مقی   

 گردد .

بررسی وضریت موجود 

نملیققا  بهققره بققردار، 

ون هدار، ازشبکه ها، 

آبیقققار، وزهکشقققی د  

تریققین شققاخص هققا،  

ارزیققابی نملکققرد بهققره 

بققققردار، ون هققققدار، 

درشققبکه هققا، آبیققار، 

وزهکشققی د شناسققایی  

ومررهقققی روه هقققا،  

استمرار خقدما  دهقی   

سقرمایه   مطلوب وح  

هققا، ملققی د بررسققی   

توجیهقققا  ا تصقققاد،  

 روه ها، پیشنهاد،

باتوجققه بققه وضققریت  

هرلققی بهققره بققردار،  

ون هقققدار، ازشقققبکه 

ها، آبیار، وزهکشی 

اسقتان وپققایین بققودن  

رانققققدمان آبیققققار،  

درشقققبکه هقققا ایقققن 

موضققققوع درزمققققره  

اولویتهققا، تحقیقققاتی 

 شرکت می باشد .

دراین پژوه  با توجه بقه نیازشقرکت آب   

قققه ا، اسققتان مواردزیرموردبررسققی   منط

  وارزیابی  رارمی گیرد .

ال، ( بهره بردار، : منظقورازبهره بقردار،   

ابولی د بکقارگیر، دسقتورالرملها، بهقره    

بققردار، ازشققبکه هققا هسققت کققه شققامل   

کنتققرل  -1چهقربل  ابققلی مقی باشققد .   

دکنتقرل وتوزیق     -2وتلصیص منقاب  آب  

تجدیدنظربققه هن قام نمققدن   -3منقاب  آب  

اترزیقابی   – 4دستورالرماها، بهره بردار، 

ومقایسه برنامه بهقره بقردار، پقی  بینقی     

 شده با نملکرد سالیانه 

ب ( ن هدار، : شامل سه دسته می باشقد  

نملیقا    – 2نملیا  ن هدار، مستمر  -1

نملیققا  ن هققدار،   -3ن هققدار، خققان  

 مت ر ه

احیاء وکقاربرد   شناسایی د بررسی د

دانقق  بققومی وتل یققق آن بققادان  

نققوین دربلقق  کشققاورز، آب د   

 مناب  طبیری د محی  زیست 

 کاربرد،   تقاضا محور

ارزیقققابی نملکقققرد بهقققره 

بردار، ون هدار، ازشقبکه  

هققا، آبیققار، وزهکشققی   

دراسقققققتان که یلویقققققه 

وبویراحمد مطالره مقورد،  

) دشققت لیشققتروخیرآباد د 

دشت روم د دشقت چقرام د   

دشقققت سقققروک ودشقققت 

 چیتاب ( 
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آبیاری وزهکشیمحور – 7 نام محوراولیتهای تحقیقاتی :    

ارتقاء بهره وری مصرف آب کشاورزی وشیوه های نوین آبیاری – 3 – 7 نام زیرمحور اولویتهای تحقیقاتی :   

محصول نهایی تحقیق *  
 اهداف موردانتظار

کلمه ( 05)حداکثردر  
 دالیل اولویت داشتن تحقیق

» دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبقق  

آئییییییی ت ریفیییییییی ،   ییییییی            

رظیییییی ز      یییییی    ییییی    یییییی  

 «پژ  ش  

نیروبقاککرمورد  اسنادباالدستی دروزار  

  ننوان اولویقت مصقوب وطقرح کقالن     

 نط، نالی  ملی مرتب  شورا،

 نوع تحقیق

 دانشجویی   تقاضامحور
 ردی، ننوان تحقیق

نققققالوه برانتشققققار 

کتاب قققه تحقیقققق  

حداکثر سود د بهینه 

کردن تلصقیص آب  

وال ققققو، کشققققت 

درمحقققدوده هقققا، 

طققرح دراسققتان بققه 

کمقق  مققدل هققا،  

ریاضققی وال ققوریت   

ازنتققققای  ژنتیقققق  

موردانتظققققارتحقیق 

 می باشد .

تلمین نملکرد نسقبی  

گیاهقققققان ملتلققققق، 

درال قققققو، کشقققققت 

درشرای  آبیار، کامقل  

وبا درجا  ملتل، کق   

محاسقققبه  –آبیقققار، 

نیققازآبی وهیدرومققدول  

ال ققو، کشققت غالقق    

ارائقققققه  –منطققققققه 

سقققناریوها، ملتلققق، 

آبیققار، بققرا، ال ققو،   

کشت درمحدوده هقا،  

طققرح بقققا توجققه بقققه   

محققدودیت منققاب  آب  

 موجود 

 

آب درکشقاورز،   باتوجه بقه مقدارمصقرف  

ومحدودیت ایت منب  مه  وحیاتی ووجود 

خشکسالی ها، متناوب درکشورواسقتان د  

تریین ال و، بهینه کشت واست اده بهینه 

، می باشد . یکی ازآب موجودامر، ضرور

اراهکارها، مناس  جهت تلصیص وبهره 

بققردار، بهینققه ازمنققاب  آب درمنققاطق    

خشسقق  ونیمققه خشقق  بهققره گیققر،    

ازروشها، ک  آبیار، مقی باشقد . درایقن    

طققرح ا ردربققدها، ملتلقق، کققاه  آب 

مصققرهی بققررو، ال ققو، کشققت غالقق     

درشرای  آب وهوایی گرمسیر د سردسیر د 

سققناریوها، ومرتققدل  دراسققتان برنققوان 

ملتل، آبیار، ترری، می گقردد . سقال   

براسققاس آن ال ققو، بهینققه کشققت درآن  

 دشت ها تریین می گردد .  

نجام مطالرقه  برا، اولین بارباا -

مققورد، د بققه حققل مشققکلی از 

مشکال  بنرت آب استان می 

 پردازد .  

نیازشققرکت آب منطقققه ا،   -

ومدیریت بهره بردار، ازشقبکه  

د  هققا، آبیققار، دشققت لیشققتر

 دشت روم ودهدشت وچرام

توسققره روه هققا وسققامانه هققا، 

نوین آبیار، درراسقتا، اهقشای    

بهره ور، وابالح ال و، مصقرف  

 آب

 کاربرد،   تقاضا محور

ارائه ال و، کشقت  

بهینقققه د نیقققازآبی 

وهیدرومقققققققدول 

درشرای  ملتلق،  

آب وهققققققققوایی 

 دردشتها، استان
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