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 کشور هایدانشگاهروسای محترم 

 های تحقيقاتیموضوع: فراخوان برای انجام پروژه

 ،با سالم و احترام

پروژه تحقيقاتي و پژوهشي در  31در راستای رفع مسائل و مشکالت بخش آب کشور، اين موسسه اقدام به تعريف 

کشور نموده است.  هایدانشگاهجهت انجام توسط اساتيد محترم  1400آب در سال  یهاحوزهمختلف مربوط به  یهانهيزم

مذکور )به شرح فهرست اشاره شده در جدول ذيل(، از تاريخ  یهاپروژهدر همين راستا، دومين فراخوان انجام بخشي از 

دستور فرماييد موضوع به نحوه دولت انجام خواهد شد. خواهشمند است  يکيتدارکات الکتروندر سامانه  31/03/1400

 مقتضي به اطالع اساتيد محترم مربوطه رسانده شود.

 عنوان پروژه رديف

1 
 -های آبريز درجه دو کشور )مطالعه پايلوت: حوضه آبريز طشکسازی سامانه ملي حسابداری آب در سطح حوضهپياده

 بختگان(

 ایبا استفاده از تصاوير ماهواره هاسنجي تعيين مناطق ورود آالينده به رودخانهامکان 2

 آبيهای سازگاری با کمموانع اجتماعي اجرايي شدن طرح 3

 نامه تخصيص آبروزرساني نظامپژوهش در زمينه به 4

 های تحويل حجمي آب به بخش کشاورزیبررسي ابعاد و چالش 5

6 
ابع آب حاصله برای تقويت منابع آب پذيری کاهش دبي پيک سيالب با پخش آن و استفاده بهينه از منامکان

 زيرزميني در منطقه پايلوت

 سازی کيفي مخازن سدهای کشور )مطالعه موردی(مدل 7

 آبيتدوين نقشه راه مطالعات سازگاری کشور با شرايط کم 8

 رساني و افزايش شناخت مردم نسبت به مديريت منابع آبهای بهينه اطالعروش 9

 مطالعات منابع آب مرزی و مشترکتدوين نقشه راه  10

11 
ها بررسي نقش گنبدهای نمکي در تخريب کيفي منابع آب سطحي و زيرزميني و ارائه راهکارهای کاهش اثرات آن

 )مطالعه پايلوت(

 کنندگان غيرمجاز آب زيرزميني )مطالعه پايلوت(بخشي به معيشت مصرفهای محلي تنوعپژوهش در زمينه فرصت 12

 هاي نقش بيمه در مديريت سيالببررس 13

 وسازو ضوابط ساخت ايدر ميحد بستر و حر نييتع يمبان نيو تدو فيتعر 14
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 عنوان پروژه رديف

 ازدورسنجش یهاکيبا استفاده از تکن البياز س يناش یو پلوم ها يمناطق ساحل يگرفتگآب زانيم یبندپهنه 15

 های دورسنجيخزر با داده یايعوارض ساحلي در راتيو تغي یمترياستخراج بس 16

 خزر یايو کاهش سطح آب در شيدر افزا يميو نوسانات اقل مياقل ريياثرات تغ يابيارز 17

 

                                                                                                                       

                                                                                     

                      

 

 

 رونوشت:
 وزير محترم نيرو جهت استحضار ،جناب آقای دکتر اردکانيان -
خامسي، معاون محترم امور آب و آبفا، رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران جهت  زادهيتقجناب آقای مهندس  -

 استحضار
 ت نيرو جهت استحضارجناب آقای دکتر اولياء، معاون محترم تحقيقات و منابع انساني وزار -
 سازمان برنامه و بودجه جهت استحضار ستيزطيمحمور آب، کشاورزی و جناب آقای دکتر مسجدی، رئيس محترم ا -
 جهت استحضار شرکت مديريت منابع آب ايران اطالعات ی، توسعه و فناور قيدفتر تحقجناب آقای مهندس نوری، مديرکل محترم  -

 محمدرضا کاويانپور

 رئيس موسسه


