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اهداف مورد انتظار(حداکتر  50کلمه)

 -1تعيين توان توليد ماهيان اقتصادي با توجه به
با توجه به افزايش تقاضاي مصرف آبزيان و بررسی
ارزيابی توان اکولوژيک منطقه و محدوديتها  -2تعيين
پتانسیل یابی فعالیت های آبزی
طرح
توان آبی و فنی و اجرايی پرورش ماهی در استان
 -1باالبردن توليد و پرورش آبزيان -2استفاده از پتانسيل هاي ميزان ماهيان قابل بهرهبرداري ساالنه -3بررسی امکان
پروری در مخازن سدهای مارون و
پرورش ماهی يا بچه ماهی در محيطهاي محصور در
آبی استان -3اشتغال زايی
پرورش ماهيان در قفس در مخازن سدها مورد نظر قرار
جره
درياچه و بررسی ظرفيت و گونه هاي مناسب پرورش
گرفت.
ماهی در قفس

خودکار سازی دریچه های آبیاری

توسعه سیستم مهندسی زیستی
برای تصفیه زهاب کشاورزی در
جنوب خوزستان جهت استفاده در
آبیاری و آبزی پروری

اتوماسيون شبکه هاي آبياري و زهکشی و تاسيسات
وابسته به آنها از ضرورت ها و اولويت هاي موجود می
باشد .در اين طرح با خودکار سازي دريچه هاي آبياري
 ،کمک شايانی در زمينه بهر برداري از شبکه ها به
عمل خواهد آمد.

 -1ناچيز بودن هزينه هاي نصب و نگهداري -2راه
اندازي بدون نياز به شبکه سراسري برق تنها از طريق
مانيتورينگ و کنترل دريچه هاي انتقال آب يا توجه به منسوخ
باطري خورشيدي  -3برخط بودن و پايش و کنترل از
شدن نصب دريچه هاي سنتی و غير قابل کنترل بودن آنها به
راه دور و از طريق سرور اينترنت -4عدم نياز به نيروي
صورت خودکار و برخط و برتري نسبت به دريچه هاي برقی
انسانی مسقر در محل جهت تنظيم سيستم -5کنترل و
سنتی و آويس و اميل
پايش برخط دبی و اشل بازشدگی دريچه ها به صورت
 24ساعته

استفاده از جاذب هاي معدنی به منظور کاهش آالينده هاي آب
مطالعه و اجراي پايلوت سيستم مهندسی زيستی جهت
و آفزايش کيفيت زه آبها در مناطقی از خوزستان نظير جنوب
بکارگيري در تصفيه زهاب کشاورزي و بکارگيري
استان که تحت تاثير زه آبهاي کشت و صنعت نيشکر قرار
مجدد آب هاي نامتعارف در اين طرح انجام خواهد شد.
دارند.

با اصالح سيستم هوادهی میتوان نيروگاه را در بازه
وسيعتري از نرخ جريان مورد استفاده قرار داد.
طراحی و اصالح سیستم هوادهی رانر
.

آفزايش کيفيت آب و کاهش بار آلودگی زه آبها

 .1امکان کار توربين در پهنه بزرگتر و افزايش قابليت
اطمينان سيستم
از اهداف مهم پروژه ايجاد تيم تخصصی در زمينه هوادهی و
 .2به دست آمدن دانش فنی الزم براي پيش بينی ساير
تزريق در توربين بوده تا با توليد دانش فنی و کسب تجربه
شرايط بحرانی
عملی مربوط به روشهاي تزريق هوا يا آب تبديل به يک مرجع
 .3کاهش هزينههاي توليد برق ( هزينه هاي تعمير و
تخصصی در سطح ملی و بين المللی گردد و بتواند در صورت
نگهداري کمتر)
نياز ساير نيروگاهها را مورد بررسی قرار داده و مشکل آنها را
 .4بهينه شدن استفاده از منابع آب به منظور توليد برق
حل نمايد.
در بارهاي جزيی

محصول نهایی

اجراي پايلوت

ارائه راه حل مشکل

بومی سازي فناوري

ارائه راه حل مشکل
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متداولترين روش جهت تعمير خطوط لوله انتقال آب انسداد لوله
از ابتدا و انتهاي خطوط و انجام تعميرات می باشد .اين موضوع
مديريت ،بهرهبرداري و  1-ارائه راهکارهای نوین جهت انسداد توسعه روشهاي فناورانه انسداد و تعمير مشکالت ايجاد باعث قطعی طوالنی مدت و قطع کامل مسير انتقال آب می ارائه راهکارهاي نوين جهت انسداد و تعمير خطوط لوله
انتقال آب
باشد .در صورت اجراي روشهاي نوين در انسداد لوله و
نگهداري از سازههاي آبی
و تعمیر خطوط لوله انتقال آب
شده (باالخص نشتی) در لوله هاي انتقال آب
همچنين روشهاي فناوري سريع ترميم لوله ها می توان سرعت
انجام ترميم را افزايش داد.
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طراحی و ساخت 2-
سازههاي آبی

مهمترين ويژگی اين طرح در کمک به راندمان و طول
عمر واحدها و پيشگيري از آسيب به تجهيزات در
صنايع توليدي است .صرفه جويی در بخش تعميرات و
طراحی صفحه پایش اتاق فرمان
خريد تجهيزات آسيب ديده ويژگی اقتصادي ديگر
نیروگاه ها و صنایع بزرگ بر اساس
است که از جريمه هاي سنگين براي تريپ و خارج
نقاط بحرانی
بودن واحدها در نيروگاه ها پيشگيري می کند.

سامانه پایش آنالین شبکه انتقال
جهت نشت یابی و کالیبراسیون زمان
واقعی

توسعه روشهای نوین تصفیه فیزیکی
و کاهش کدورت و آلودگی آب ها

توسعه ابزارهای سنجش کمی و
کیفی آب

بررسی و تولید پوششهای نوین در
خطوط آبرسانی

تهيه سامانه پايش آنالين شبکه انتقال آب جهت
مديريت بهينه شبکه هاي موجود

ضرورت انجام تحقیق

يافتن و کنترل نقاط بحرانی سيستم  ،نمايش دايناميک کل
سيستم ويژوال چک کلی سيستم هاي تحت کنترل ،دسترسی
آسان به زير شاخه هاي سيستم ،باال بردن کارايی و اثربخشی
سيستم (ارتقاي بهرهوري)  ،نمايش دايناميک وضعيت هاي
آسيب و ميانبر دسترسی به جزئيات يا زيرشاخه صفحات
آسيب ،نمايش آخرين وضعيت آسيب به صورت آنالين

مشخصا يکی از علل هدر رفت آب وجود نشت در مسيرهاي
انتقال آب باالخص در خطوط لوله آبرسانی است .در همين
راستا تعيين سيستم هاي پايش آنالين سبب تعيين نشتی ها به
صورت آنالين شده و می توان به ميزان بسياري زيادي از هدر
رفت آب جلوگيري نمود.

اهداف مورد انتظار(حداکتر  50کلمه)

تنظيم يک صفحه مانيتورينگ سيستم با همکاري
سوپروايزر سيستم که در اين صفحه الزم است به تمام
واحدهاي سيستم لينک داده شود تا دسترسی آسان نيز
عالوه بر رصد اطالعات مهم امکان پذير گردد.

تعيين سيستم آنالين موقعيت نشتی در خطوط لوله
انتقال آب

محصول نهایی

ارائه راه حل مشکل

ارائه راه حل مشکل

ارائه راه حل مشکل

بررسی منابع آالينده آب و ارائه راهکارهايی جهت
کنترل  ،کاهش و حذف آلودگی

توسعه روش هاي نوين تصفيه آب می تواند منابع آب قابل
استفاده بيشتري را در اختيار مصرف کنندگان قرار دهد.

طراحی و (در صورت امکان) ساخت تجهيزات نوين
تصفيه آب و کاهش کدورت

ارائه راه حل مشکل

توسعه ابزار هاي سنجش کمی و کيفی آب جهت
بکارگيري آنها در شرايط تعريف شده مد نظر اين
تحقيق می باشد.

اطالع از پارامترهاي کمی و کيفی آب و بخصوص آلودگی
هاي شيميايی و ميکروبی بسيار مهم و مورد نياز است .ساخت
و بومی سازي تجهيزات و روشهاي سنجش ميکروبی آب
بخصوص در حوزه بايومانيتورينگ از نيازهاي اساسی است.

باز مهندسی تجهيزات نوين و پيشرفته خارجی و در
صورت امکان توسعه فناوري اندازه گيري در حوزه
سنجش کمی و کيفی آب

ساخت نمونه محصول

توليد پوشش هاي نوين جهت بکارگيري در خطوط
آبرسانی به منظور افزايش کيفيت خدمات آبرسانی،
کاهش هزينه هاي بهره برداري و سهولت در اجرا

ساخت نمونه هاي آزمايشگاهی و اجرايی پوشش هاي
نوين با توجه به شرايط منطقه جهت حفاظت از
توليد پوشش هاي نوين و اقتصادي جهت بکارگيري در خطوط
خوردگی هاي درونی و بيرونی خطوط و شبکه هاي
آبرسانی مد نظر تحقيق می باشد.
انتقال

ساخت نمونه محصول
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با توجه به مصرف باالي آب نيشکر  ،ايجاد حجم باالي
زهاب هاي شور ،و ايجاد مشکالت زياد زيست
محيطی و نظر به مقاومت باالي چغندرقند و کلزا به
شوري و نقش آن در اصالح شرايط خاک زراعی
تاثیر سطوح مختلف شوری آب بر
منطقه ،جهت جايگزينی توليد شکر از چغندرقند پاييزه
شاخص بهره وری و عملکرد ارقام
با آب شور نسبت به توليد شکر از نيشکر يکی از
کلزا و چغندر قند در خوزستان
ضرورتها و اهداف اين پژوهش می باشد .بررسی سطوح
عملکردي در دو گياه کلزا و چغندر قند در سطوح
مختلف شوري در اين تحقيق مورد بررسی قرار می
گيرد.

ضرورت انجام تحقیق

بررسی سطوح عملکردي دو گياه کلزا و چغندر قند در شوري
هاي مختلف آب آبياري در اين پژوهش صورت می گيرد.
کرت هاي آزمايشی در محل مرکز تحقيقات صفی آباد دزفول
ايجاد می گردد .بررسی هاي صورت رفته شامل  -1 :استفاده
از پساب هاي استان خوزستان در کشت چغندرقند پاييزه -2
بررسی تحمل به شوري ارقام کلزا  ،واسنجی و صحت سنجی
مدل اکواکرپ براي شبيه سازي رشد و پيش بينی عملکرد کلزا
از اهداف تحقيقاتی موجود است.

اهداف مورد انتظار(حداکتر  50کلمه)

 -1سنجش ارقام چغندر و کلزا نسبت به سطوح مختلف
شوري زهاب هاي کشاورزي و سنجش عملکرد در
واحد سطح -2استفاده از زه هاب ها براي توليدات
کشاورزي -3جلوگيري از تخريب محيط زيست -4
جلوگيري از صرف هزينه هاي انتقال آب زه آبهاي
کشاورزي به سمت رودخانه يا دريا

محصول نهایی

ارائه راه حل مشکل

در اين طرح پس از مطالعات دقيق و بررسی تکنولوژي

با انجام طرح مربوطه در درجه اول از تغييرات خواص منابع آبی
هاي روز دنياو شناسايی جلبکها و ساير موجودات
جلوگيري خواهد شد و فرآيند انتقال به کمک کانال بدون هدر
زيستی موجود در مناطق اطراف نصب کانالها ،توليد
تولید پوشش نانوکامپوزیتی ضد
رفت و حتی کاهش کيفيت منبع آب صورت می پذيرد.
جلبک-ضد  UVبه منظور بکارگیری پوششی بر پايه فناوري نانو و ترکيبات پليمري ضد آب همچنين با بکارگيري فناوري مربوطه و عدم نياز به بازرسی و
با خواص مکانيکی مطلوب و مالت ترميمی با گيرايی پاکسازي دوره اي مخازن آب عالوه بر ايمن ماندن مخازن،
در کانالهای انتقال آب
هزينه هاي جانبی ناشی از تعمبرات و وارسی نيز سرشکن
باال با بکارگيري مواد اوليه کامال داخلی و بومی در
خواهند شد.

دستور کار قرار ميگيرد.

افزايش دوام مخازن و کانالهاي انتقال آب ،افزايش
راندمان و جلوگيري از آلودگی منابع آبی

ساخت نمونه محصول
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اهداف مورد انتظار(حداکتر  50کلمه)

محصول نهایی

شناسايی طرحهاي در دست بهرهبرداري ،در دست اجرا
و در دست مطالعه انتقال آب در استان خوزستان شامل
منبع آب در حوضه مبدا و مورد مصرف در حوضه
مقصد ،حجم انتقالی و شيوه انتقال  ،سنجش
شاخصهاي اساسی اقتصادي ،اجتماعی و
زيستمحيطی بين دو حالت مصرف آب در حوضه مبدا
فهرست طرحهاي موجود ،در درست اجرا و مطالعه با
و مقصد(در اين بند حتما مزاياي توليد ارزش افزوده در بررسی وضعيت سرمايه اجتماعی و تبعات ناشی از نارضايتی جزئيات شامل منبع آب در حوضه مبدا و مورد مصرف
در حوضه مقصد ،حجم انتقالی و شيوه انتقال  ،سنجش
اجتماعی بر اثر انتقال آب در حوضه مبدا ،ارائه راهکارهاي
کنار مسائل امنيتی و ملی بايد لحاظ شود ،بهعنوان
ارزیابی جامع و سیستماتیک ابعاد
شاخصهاي اساسی اقتصادي ،اجتماعی و
افزايش سرمايه اجتماعی در حوضه مبدا بهعنوان مثال :بررسی
مثال حساسيت تامين آب شرب در حوضه مقصد و يا
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی
تخصيص بخشی از درآمدهاي ناشی از انتقال آب در حوضه زيستمحيطی بين دو حالت مصرف آب در حوضه مبدا
توانايی استان خوزستان در توليد چندباره برق از منابع
و مقصد ،ماتريس وظايف و مسئوليتهاي هر نهاد در
مقصد به حوضه مبدا ،تحليل ذينفعان منابع آب استان و
اثرات طرحهای انتقال آب
آب به عنوان مزيت و  ،)...بررسی احتمال افزايش تقاضا
تدوين و پيادهسازي طرحهاي انتقال آب در استان،
طرحهاي انتقال آب در استان ،ارائه نتايج ارزيابی جامع و
بینحوضهای بر استان خوزستان
نتايج ارزيابی جامع و سيستماتيک ابعاد اقتصادي،
در حوضه مقصد و ارائه راهکار جهت آن ،بررسی تبعات سيستماتيک ابعاد اقتصادي ،اجتماعی و زيستمحيطی اثرات
اجتماعی نظير جابجايی جمعيت و اشتغال ناشی از
اجتماعی و زيستمحيطی اثرات طرحهاي انتقال آب
طرحهاي انتقال آب بينحوضهاي بر استان خوزستان
بينحوضهاي بر استان خوزستان
انتقال آب در حوضه مبدا و مقصد ،بررسی پيامدهاي
زيستمحيطی ناشی از انتقال آب در حوضه مبدا و
مقصد ،بررسی راهکارهاي افزايش منابع آب نظير:
افزايش بهرهوري مصرف آب ،اصالح الگوي مصرف،
استفاده از منابع آب غيرمتعارف و  ،. ...بررسی تغيير
شرايط ناشی از کمآبی بر شرايط انتقال آب

ارائه راه حل مشکل

تبيين وضعيت موجود و آتی شبکههاي آبياري شامل ( سطح زير
کشت ،تفکيک شبکههاي آبياري اصلی و فرعی ،شبکههاي
داراي زهکشی و پتانسيل اراضی زيرکشت استان جهت تجهيز
ارزیابی وضعیت موجود و اثربخشی
به شبکههاي آبياري و زهکشی)  ،بررسی سيستم آبياري مورد
شبکههای آبیاری و زهکشی استان و
استفاده در هريک از شبکههاي موجود ،بررسی راندمان مصرف
ارائه راهکارهای ارتقاء و بهبود
آب در هريک از شبکههاي موجود ،بررسی راندمان انتقال هريک
وضعیت کمی و کیفی آنها
از شبکههاي موجود ،بررسی عملکرد محصوالت در اراضی داراي
شبکه و فاقد آن  ،بررسی و ارائه عمر مفيد باقیمانده و وضعيت
فرسودگی شبکهها و زيرساختهاي آبی موجود در استان

ارائه راه حل مشکل

بررسی چالشها و مشکالت موجود در شبکههاي آبياري فعلی
ارزيابی وضعيت فعلی اراضی تحت پوشش شبکه
که بر راندمان مصرف آب اثر منفی دارد ،ارائه راهکارهاي ارتقاء
آبياري و زهکشی  ،ارزيابی کيفيت شبکههاي آبياري و
و بهبود وضعيت شبکههاي آبياري و زهکشی موجود ،بررسی و
زهکشی موجود ،راهکارها جهت ارتقاء و بهبود وضعيت
تحليل ذينفعان موثر در مديريت شبکههاي آبياري و زهشکی
کمی و کيفی شبکههاي آبياري و زهکشی
استان خوزستان

اولویت های تحقیقاتی سازمان آب و برق خوزستان در سال 1400

عنوان محور *

عنوان زیر محور*
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محور.6مباحث
اجتماعی ،ظرفيت
سازي و حقوق آب

مسايل اجتماعی و 2-
مشارکت عمومی

16

محور.8رودخانه و
سواحل

17

محور.1مديريت و
برنامه ريزي

عنوان تحقیق

تعریف موضوع

ضرورت انجام تحقیق

اهداف مورد انتظار(حداکتر  50کلمه)

تبيين وضعيت موجود بهرهبرداران شامل تعداد
بهرهبرداران  ،سهم آب مصرفی آنها ،نوع بهرهبرداري
تبيين وضعيت موجود بهرهبرداران  ،ارائه زمينهها و
ارزیابی و تحلیل عوامل انگیزشی اعم از فردي ،تعاونی ،تشکلهاي آب بران و ، ...بررسی
بررسی و تحليل ذينفعان موثر در تقويت مشارکت مردمی در فعاليتهايی که میتواند با مشارکت بهرهبرداران صورت
مشارکت مردم در شرایط مناطق پتانسيلهاي مردمی جهت مشارکت در مديريت منابع و
گيرد ،ارائه ظرفيتهاي قانونی موجود و پيشنهاد
مديريت منابع و مصارف آب در استان خوزستان ،ارائه برنامه
مختلف و ارائه برنامه جامع بهبود
مصارف آب ،بررسی و ارائه ظرفيتهاي قانونی جهت
سياستهاي تشويقی و تنبيهی جهت جلب مشارکت
جامع و ابزارهاي کارآمد تغيير اجتماعی در مديريت منابع و
وضع موجود ( ارائه ابزارهای کارآمد
و
ها
مقاومت
بررسی
مردمی،
مشارکت
جلب
مردمی ،برنامه جامع و ابزارهاي کارآمد تغيير اجتماعی
مصارف آب
تغییر اجتماعی در مدیریت بخش آب) ناسازگاريهاي اجتماعی در برخی از تصميات مديريتی
در مديريت منابع و مصارف آب
منابع و مصارف و ارائه راهکار جهت رفع آن و جلب
نظر و مشارکت مردمی

تغيير الگوي جريان رودخانه می تواند با اصالح مقاطع،
اصالح مسير ،اليروبی و پاکسازي مسير از پوشش
گياهی باشد .از جمله اين راه حل ها براي رودخانه
کارون ،حذف پيچان رود جنگيه در پايين دست شهر
اهواز است که از نظر کاربردي می تواند موجبات تغيير
مطالعات ریاضی و فیزیکی اثر
میانبرکردن مئاندر جنگیه واقع در در رژيم جريان ،ته نشينی ،حمل و جابجايی رسوبات در
،رفتارسنجی ،مورفولوژي 2-
پایین دست شهر اهواز بر هیدرولیک منطقه مورد مطالعه و پايين دست پيچان را بهمراه
فرسايش و رسوب
جریان به منظور کاهش اثرات
داشته باشد ،پرسش اساسی اين است که بررسی
سیالب در رودخانه کارون
تاثيرات حذف مئاندر جنگيه رودخانه کارون در باالدست
و پايين دست آن و اينکه حذف اين مئاندر تا چه ميزان
می تواند تغيير الگوي هيدروليکی در کنترل سيالب
بدنبال داشته باشد؟ بدين منظور در دو بخش مدل
رياضی و مدل فيزيکی اهداف فوق دنبال خواهد شد.
ماتريس  CRUDجدولی است که ارتباط بين فرآيندها
و داده ها يا فرآيندها و منابع اطالعاتی را نشان می
شناسایی جریان آمار و ماتریس
دهد .وقتی اين ارتباط برقرار باشد نشانگر اين موضوع
مديريت دانش و فناوري  6-ارتباطات واحدهای آماری سازمان
است که فرآيند يک عمليات شامل ايجاد  ،استفاده ،
اطالعات
آب و برق خوزستان و تهیه ماتریس
بروزرسانی يا حذف را بر روي داده انجام می دهد.اين
جریان
ماتريس يکی از ابزار اصلی مديريت انبار داده در
نظامنامه جامع آماري است

محصول نهایی

ارائه راه حل مشکل

بررسی حذف مئاندر و تاثير آن بر روي افزايش شيب خط
انرژي و کاهش سطح آب رودخانه در زمان سيالبی

اين تحقيق بطور موردي بر روي رودخانه کارون مورد
مطالعه قرار خواهد گرفت و ضمن پاسخ به پرسش
هاي :تاثيرات حذف مئاندر در باالدست ؟ حذف
مئاندرها تا چه ميزان می تواند تغيير الگوي هيدروليکی
را بدنبال داشته باشد؟ آيا حذف مئاندرهاي مورد مطالعه
می تواند الگوي رسوب گذاري در محدوده شهر اهواز را
بهبود بخشد؟ آيا حذف مئاندرهاي مورد نظر تاثيري بر
الگوي فرسايش در محدوده مورد بررسی خواهد داشت؟

ارائه مدل

با توجه به گسترده بودن فعاليتهاي آماري در سازمان آب و
برق خوزستان و با عنايت به شروع بکار استقرار نظام جامع
آماري ،شناسايی و تهيه پروتکل جريان آمار و ماتريس
ارتباطات در اين راستا ضروري و الزم است

دامنه کاربرد :
 1طراحی و پياده سازي سامانه هاي اطالعاتی
 2جمع بندي و ارائه گزارش هاي آماري و عملکرد
 3کمک در شناسايی اقالم آماري
4اجراي اصالخات سازمانی
5اصالح فرآيندها
6جانمايی کارکنان
7جانمايی ادارات سازمان

تهيه دستورالعمل

اولویت های تحقیقاتی سازمان آب و برق خوزستان در سال 1400

عنوان محور *

عنوان زیر محور*
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محور.1مديريت و
برنامه ريزي

مديريت دانش و فناوري 6-
اطالعات

19

محور.1مديريت و
برنامه ريزي

مديريت پژوهش و 5-
فناوري در بخش آب

20

محور.1مديريت و
برنامه ريزي

عنوان تحقیق

تعریف موضوع

ضرورت انجام تحقیق

اهداف مورد انتظار(حداکتر  50کلمه)

محصول نهایی

عبارت است از شناسايی نيازهاي آماري و درجه بندي
آن ها به ترتيب اولويت.

عدم شناخت الزم از نيارهاي آماري سازمان  ،امر بهنگام بودن
و آمادگی در زمان واکنش و تهيه گزارشات آماري را بشدت
تحت تاثير قرار می دهد.
با تهيه اين پروتکل و پايش مستمر  ،اين مشکل تا حد مورد
انتظاري ترفيع می شود.

تعيين و تعريف موارد ذيل:
 1زمان انجام نياز سنجی آماري
 2انتخاب گروه نياز سنجی آماري
 3برنامه ريزي و اجراي نيازسنجی سازمان
 4نتايج نيازسنجی آماري
 5اولويت بندي نيازهاي آماري

تهيه دستورالعمل

استخراج و تدوین نیاز های آماری
سازمان آب و برق خوزستان در
رابطه با ذینفعان درون و برون
سازمانی
تدوین برنامه راهبردی کوتاه مدت و

به منظور همراستا بودن عملکرد پژوهشی در بلند مدت
بلند مدت و سیاست گذاری
الزم است که برنامه راهبردي مشخصی تدوين شود تا استخراج و تدوين برنامه استراتژي و راهبردي دفتر پژوهش
درخصوص مدیریت نوآوری ،توسعه
متناسب با برنامه استراتژي کالن سازمان
تحت تاثير تغييرات چارتی سازمان قرار نگيرد .همچنين
فناوری و پژوهش های کاربردی
هزينه کردهاي پژوهشی را هدفمند کرده و مثمر گرداند
سازمان آب و برق خوزستان

با توجه به ماده  79قانون برنامه پنجساله پنجم واهميت
بهره وري در سازمان ها الزم است برنامه ريزي کاملی
به منظور استفاده از نتايج اندازه گيري هاي موجود بهره
وري در سازمان صورت پذيرد.
باتوجه به گذشت بيش از  10سال از تدوين سند بهره
وري سازمان و با وجود مدل بهره وري ابالغی مديريت
منابع آب،الزم است اين اسناد بازنگري و بروز رسانی
گردند.
مدیریت بهره وری(اندازه گیری،
مديريت دانش و فناوري 6-
تحلیل ،اثربخشی) در سازمان آب و الزم است به منظور فرهنگ سازي مولفه هاي مختلف
اطالعات
برق خوزستان
بهره وري در سازمان ،درخصوص ارائه آموزش هاي
الزم و تشکيل و احياي کارگروه هاي هماهنگ ،برنامه
ريزي مناسب صورت گيرد.
الزم است درخصوص تحليل شاخص هاي عمومی و
اختصاصی بهره وري ،پياده سازي نتايج و سنجش
اثربخشی آنها در سازمان برنامه ريزي و آموزش هاي
مناسب صورت پذيرد.

با توجه به اينکه شاخص هاي عمومی و اختصاصی بهره وري
براساس دو سند موجود طی سالهاي گذشته اندازه گيري شده
اند ،به منظور استفاده از نتايج اين اندازه گيري ها و پياده
سازي آنها الزم است آموزش هاي مناسب به کارشناسان هدف
داده شود .در اين صورت سازمان می تواند جهت باالبردن بهره
وري سازمان ،ساالنه شاخص هاي بهره وري خود را محاسبه،
تحليل ،پياده سازي و بازنگري نمايد.

تدوين اهداف و برنامه راهبردي و استراتژيک بخش 1-
پژوهشی سازمان در جهت اهداف صنعت آب
ومديريت بهينه بودجه پژوهشی با توجه به اولويت بندي
اهداف و نيازهاي سازمانو برق و منافع فعلی

تهيه دستورالعمل

شناخت وضع موجود سازمان از منظر بهره وري
بررسی اسناد باالدستی بهره وري در وزارت نيرو،
شرکت مديريت منابع آب و ساير ارگان هاي مربوطه
بررسی وضعيت سنجش و پياده سازي شاخص هاي
بهره وري درارگان هاي منتخب درکشور و مقايسه با
سازمان
ارائه گزارش تحليلی درخصوص اسناد موجود بهره وري
در سازمان و کارايی آنها
برگزاري سمينارهاي آموزشی و فرهنگ سازي و اعالم
برنامه پروژه براي جامعه هدف در سازمان به منظور
آشنايی و جلب مشارکت همکاران
ساماندهی و تشکيل کميته اجرايی و کارگروه هاي
تخصصی بهره وري براساس واحدهاي سازمان
ارائه مدل مناسبی جهت سنجش بهره وري با توجه به
مطالعات و اسناد گذشته و ماهيت فعاليت واحدهاي
مختلف سازمان
اندازه گيري شاخص هاي بهره وري براساس مدل
منتخب و انتقال دانش آن به کارگروه ها
تحليل شاخص هاي اندازه گيري شده و انتقال دانش
آن به جامعه هدف
ارائه مدل ،تدوين استراتژي و ارائه راهکارهاي مديريتی
بهبود بهره وري در سازمان
سنجش اثربخشی بهره وري و ايجاد ارتباط منطقی
ميان عارضه ها و راهکارهاي ارائه شده با شاخص هاي

تهيه دستورالعمل

اولویت های تحقیقاتی سازمان آب و برق خوزستان در سال 1400

عنوان محور *

عنوان زیر محور*

عنوان تحقیق

مطالعه و تحقیقات میدانی در حوزه
مديريت دانش و فناوري 6-
 21محور .1مديريت و برنامه ريزي
اطالعات

اقدامات عملکردی در بخش آب در
راستای مستند سازی قدمت و ثبت
در خاطرات جمعی و احترام به آب در
سازمان آب و برق خوزستان

بررسی روش های اجرایی افزایش
مديريت دانش و فناوري 6-
 22محور .1مديريت و برنامه ريزي
اطالعات

درآمدهای غیرعملیاتی سازمان ،با
توجه به قوانین و اسناد باالدستی و
تدوین روشهای اجرایی آن

23

محور.6مباحث
اجتماعی ،ظرفيت
سازي و حقوق آب

بررسی مدیریت ارگونومیک عوامل
مديريت و منابع انسانی 3-

فیزیکی زیان آور در محیط کار
سازمان آب و برق خوزستان

تعریف موضوع

موضوع آب براي يونسکو به عنوان يک موضوع اساسی
و مهم مطرح است و برغم اينکه گفته میشود
جنگهاي آينده بر سر آب خواهد بود ،يونسکو بر اين
باور است که آب میتواند به جاي جنگ ،محور گفتگو
و تفاهم باشد و شهرهاي کم آب به جاي نزاع و
کشمکش ،با هم تعامل و گفت و گو کنند .در اين
راستا ،يونسکو تجربههاي ماندگار در حوزه آب و محيط
زيست ،در زمينه مصرف آب و شيوههاي جمع آوري و
تصفيه و بازچرخانی آن در فرايند توليد را بررسی و به
تجربه هاي ارزشمند اين حوزه بررسی می نمايد.

ضرورت انجام تحقیق

اهداف مورد انتظار(حداکتر  50کلمه)

کميسيون ملی يونسکو به عنوان يک مرجع اصلی ثبت آثار
ملموس و ناملموس بر آن شده تا به بنگاهها و کسب و
کارهايی که بيش از دو نسل ( ۴۰سال) داراي قدمت هستند ،در
فرآيندي تاريخی رصد و در راستاي هويت سنجی در قالب ”
گواهی قدمت و ثبت در خاطرات جمعی ” آنان را در حافظه
قدمت جمهوري اسالمی ايران ثبت نمايد .اين گواهينامه به
بررسی شرايط و وضعيت سازمان ،سازه هاي تاريخی،
عنوان سندي تاريخی ،در سايت اين کميسيون ثبت و ضبط
اقدامات انجام شده در راستاي حفظ آثار تاريخی و
خواهد شد و مرجعی رسمی در جهت اثبات قدمت و ارزش
عرضه اطالعات الزم به مردم و نهايتا تعيين صالحيت
بنگاه هاي قديمی خواهد بود .اين گوهينامه تاييده اي است بر
سازمان جهت دريافت گواهينامه هاي مربوطه با بررسی
صحت و سقم سبقه آن بنگاه اقتصادي که عالوه بر ايجاد
و تاييد نماينده يونسکو در ايران
جايگاه بين المللی و بهبود ارتباطات در عرصه جهانی ،تاثير
مستقيم بر فعاليت هاي برندينگ ،تبليغات ،بازاريابی و
بازارسازي دارد .بعد از بازرسی هاي ميدانی و بررسی مستندات
ارائه شده به صورت فيزيکی و در قالب صفحهاي هوشمند ،
گواهی صادر خواهد شد و در سايت يونسکو قابل دسترسی
میباشد.

با توجه به ظرفيت هاي موجود در سازمان و با عنايت به
با توجه به نياز سازمان به درآمدزايی بيشتر ،ايجاد
ساختار تشکيالتی سازمان و جايگاه آن در وزارت نيرو ،بررسی
فرصتهاي درآمدزايی قانونی و قابل اجرا مورد توجه می
افزايش درآمدهاي سازمان با توجه به توانمندي ها و محدوديت
باشد.
هاي قانونی و عملياتی ،مد نظر است

افزايش درآمدهاي قانونی سازمان

ارتقا سالمت جسمانی همکاران از طريق افزايش
براساس مشاهدات مشخص شده که خريد تجهيزات اداري و
آگاهی فاکتورهاي طراحی مهندسی انسانی در هنگام
مورد نياز پرسنل غالبا بدون توجه به مولفه هاي طراحی
خريد تجهيزات -جلوگيري از صرف هزينه هاي
بررسی مديريت ارگونوميک عوامل فيزيکی زيان آور در فاکتورهاي انسانی و تفاوت هاي افراد از نظر وضعيت جسمانی
تعويض تجهيزات بدليل شکايات متعدد پرسنل -
صورت ميگيرد که اين امر عالوه بر ايجاد مشکالت جسمانی
محيط کار سازمان آب و برق خوزستان
جلوگيري از شکايات احتمالی پرسنل از سازمان بعد از
تدريجی در بين همکاران باعث افزايش نارضايتی و صرف
بازنشستگی بدليل استفاده از تجهيزات نا ايمن ونامناسب
هزينه هاي تعويض تجهيزات می گردد.

محصول نهایی

تهيه دستورالعمل

تهيه دستورالعمل

تهيه دستورالعمل

اولویت های تحقیقاتی سازمان آب و برق خوزستان در سال 1400
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عنوان تحقیق

بررسی رابطه بین استرس شغلی و
سالمت روانی در بین کارکنان
سازمان آب وبرق خوزستان

تعریف موضوع

بررسی رابطه بين استرس شغلی و سالمت روانی در
بين کارکنان سازمان آب وبرق خوزستان

ضرورت انجام تحقیق

اهداف مورد انتظار(حداکتر  50کلمه)

با توجه به اينکه سازمان آب و برق خوزستان از نظر تامين آب
و برق و مهار آب هاي سطحی وظايف بسيار سنگين وحياتی
تعيين عوامل ايجاد استرس در بين گروه هاي مختلف
در سطح کشور برعهده دارد بالطبع اهميت موضوعات و شرح
شغلی پرسنل -تقسيم بندي عوامل استرس زا در بين
وظايف محوله به پرسنل زيرمجوعه منتقل و به مرور زمان و
پرسنل  -تدوين دستورالعمل و تعريف شاخص هاي
حسب درجات اهميت موضوعات باعث وارد شدن استرس
کاهش استرس  -مقايسه روند کاري پرسنل قبل و بعد
هاس شغلی جلی و خفی بر روي ايشان ميگردد.لذا بررسی
ازانجام پژوهش با توجه به نتايج -
تاثيرات اين تنش و استرس ها می تواند گام مهمی در حفظ
سالمت روانی پرسنل باشد.

پهنه بندی آسیب پذیری منابع آب

محصول نهایی

ارائه راه حل مشکل

با بررسی و تحليل ظرفيتهاي موجود تامين آب مورد نياز استان
و شناخت و تحليل نقاط قوت و ضعف آنها امکان ايجاد
بسترامنيت آب استان برقرار ميگردد.

ارزيابی و شناخت وضع موجود منابع آب.
ارزيابی و شناخت مخاطرات طبيعی و تهديدات انسان
ساز در اين حوزه.
دريافت راهکارهاي اجرايی جهت کاهش ريسکهاي
شناسايی شده در اين حوزه.

ارائه راه حل مشکل

با توجه به اينکه ميزان توليدات کشاورزي در استان خوزستان
بسيار قابل توجه می باشد ،ميزان خروج آب از طريق اين
محصوالت بايد محاسبه گردد

تعيين برنامه ريزي منطقه اي کشت چندمعياره راي
حوضه هاي آبريز استان خوزستان به منظور بهينه
سازي مبادالت آب مجازي و توجه به ويژگی هاي
اقتصادي ،اجتماعی و محيط زيستی در تعريف الگوي
ياد شده

ارائه مدل

ارتقاي انگيزه شغلی در کارکنان می تواند با روش هاي مختلف
بررسی روش هاي ايجاد انگيزه شغلی در کارکنان به
صورت پذيرد .ارزيابی شرايط موجود و بررسی شرايط بهبود
جهت بهبود شرايط کاري و ارتقاي بهره وري از اهداف
انگيزه کاري در کارکنان در اين طرح مورد بررسی قرار می
اين طرح می باشد
گيرد.

دستيابی به روش هايی جهت ارتقاي انگيزش کارکنان
سازمان

ارائه راه حل مشکل

طراحی و اجرای شبکه پایش برخط

طراحی و اجراي شبکه پايش برخط سيالب بر مبناي
اينترنت اشيا

مديريت بهينه سيالب با بکارگيري فناوري هاي نوين

ارائه سيستم پايش برخط سيالب

ارائه مدل

بررسی آثار و میزان تغییر اقلیم و

بررسی تاثير تغيير اقليم و افزايش مصرف در حوضه
هاي باالدست رودخانه هاي استان بر ايجاد و شدت
پديده گرد و غبار در استان

بررسی عوامل موثر بر پديده گرد و غبار

ارائه روش هاي کاهش اثرات سو گرد و غبار در منطقه

ارائه راه حل مشکل

استان در مواجهه با اثرات ناشی از پهنه بندي آسيب پذيري منابع آب استان در مواجهه با
بالیای طبیعی (ریزگرد ،خشکسالی) اثرات ناشی از بالياي طبيعی (ريزگرد ،خشکسالی) و
و فعالیتهای انسانی (صنعتی،
فعاليتهاي انسانی (صنعتی ،کشاورزي و اجتماعی)
کشاورزی و اجتماعی)

بهینه سازی مبادالت آب مجازی در کشاورزي ،بزرگترين صنعت آب بر کشور می باشد و با
توجه به کمبود منابع آبی الزم است مديريت صحيحی
الگوی کشت منطقه ای استان
خوزستان با استفاده از روش های درخصوص مصرف آن و کنترل برروي ورود و خروج
مناسب
آب مجازي از طريق محصوالت کشاورزي صورت پذيرد

بررسی روش های ایجاد انگیزش
شغلی در کارکنان سازمان

سیالب بر مبنای اینترنت اشیا

افزایش مصارف حوضه های
باالدست بر پدیده گرد و غبار

