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  محور منابع آب - 1

  هیدرولوژي و منابع آب سطحی  -1- 1

  عنوان تحقیق  نام شرکت  ردیف
  قینوع تحق

  تقاضامحور/ یدانشجوی
  اسناد باالدستی

ن نامه ییآ"بودن پروژه طبق  یقاتیدالیل تحق

ف،داوري،نظارتوارزیابیطرحهایپژوهشییتعر

"  

دالیل اولویت 

  داشتن تحقیق

اهداف مورد 

  انتظار 

یی محصول نها

 تحقیق

1 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي  برداري از منابع آب توسط استان ارزیابی میزان بهره

 هاي آبریز مشترك هاي حوضه همجوار در سرشاخه
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

  

 

  محور منابع آب -1

  یدروژئولوژي و منابع آب زیرزمینیه  - 2- 1

  عنوان تحقیق  نام شرکت  ردیف
  قینوع تحق

  تقاضامحور/دانشجویی
  اسناد باالدستی

ن نامه ییآ"بودن پروژه طبق  یقاتیدالیل تحق

ف،داوري،نظارتوارزیابیطرحهایپژوهشییتعر

"  

دالیل اولویت 

  داشتن تحقیق

اهداف مورد 

  انتظار 

محصول نهایی 

 تحقیق

1 
شرکت آب 

 اي گلستان طقهمن

هاي زیرزمینی با کیفیت  تحقیق امکان اختالط آب 

هاي مقابله با  نامطلوب با آب مطلوب سطحی و ارائه راه

 آن 

 تقاضا محور
اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي عمیق  برداري از چاه رات بهرهتحقیق در خصوص اث 

 دست هاي پایین در شمال دشت گرگان بر چاه
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

سنجی احداث سدهاي  شناسی و امکان تدوین روش 

 تان گلستانزیرزمینی در سطح اس
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

شناسی اقتصادي و اجتماعی و هیدرولوژي حفر  آسیب

 هاي جلوگیري از آنها  هاي غیرمجاز و راه چاه
 تقاضا محور

ي کمیسیون اولویت پژوهشی و فناور

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

5 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي عمیق و ارائه  عوامل موثر در عمرمفید چاه

 راهکارهاي افزایش عمر مفید آنها 
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

اه حل ارائه ر

 مشکل
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  محور منابع آب -1

 مطالعات پایه منابع آب - 3- 1

  عنوان تحقیق  اي |شرکت آب منطقه  ردیف

  قینوع تحق

/ ییدانشجو

  تقاضامحور

  اسناد باالدستی
ن نامه ییآ"بودن پروژه طبق  یقاتیدالیل تحق

  "ف،داوري،نظارتوارزیابیطرحهایپژوهشییتعر

دالیل اولویت داشتن 

  تحقیق
  ظار اهداف مورد انت

محصول نهایی 

 تحقیق

1 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

ارزیابی و ارائه طرح استفاده از اطالعات  

هاي نوین سنجش از راه دور  اي و سیستم ماهواره

 در منابع آب استان

 تقاضا محور
اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1- 1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب  شرکت

 اي گلستان منطقه

ارزیابی عملکرد منابع مالی موجود در اجراي طرح 

 هاي عمرانی و پیشنهاد گزینه هاي جایگزین
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1- 1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

نده آب شرب استان و مطالعه و شناسایی منابع آالی

 ها  بله با آناراهکارهاي مق
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1- 1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

  

  

  محور منابع آب -1

  مدیریت منابع آب  - 4- 1

  عنوان تحقیق  نام شرکت  ردیف

  قینوع تحق

 /دانشجویی

  تقاضامحور

  یاسناد باالدست
ن نامه ییآ"بودن پروژه طبق  یقاتیدالیل تحق

  "ف،داوري،نظارتوارزیابیطرحهایپژوهشییتعر

دالیل اولویت 

  داشتن تحقیق
  اهداف مورد انتظار 

محصول نهایی 

 تحقیق

1   
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

کاري نهادها  ها و موازي ارزیابی فعالیت 

در مدیریت بخش آب استان و اثرات 

 اثربخشی آنها ها و  ناشی از آن

 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل

2   
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

ارزیابی اثرات ناشی از پدیده تغییر اقلیم و 

نوسانات اقلیمی بر مدیریت منابع آب 

استان و ارائه راهکارهاي سازگاري با این 

 یده پد

 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل
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  عنوان تحقیق  نام شرکت  ردیف

  قینوع تحق

 /دانشجویی

  تقاضامحور

  یاسناد باالدست
ن نامه ییآ"بودن پروژه طبق  یقاتیدالیل تحق

  "ف،داوري،نظارتوارزیابیطرحهایپژوهشییتعر

دالیل اولویت 

  داشتن تحقیق
  اهداف مورد انتظار 

محصول نهایی 

 تحقیق

3   
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

ارزیابی اسناد بخشی و آمایش سرزمینی 

هاي  استان گلستان با لحاظ محدودیت

 1410منابع آب استان در افق 

 تقاضا محور

ري اولویت پژوهشی و فناو

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل

4   
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسی نقاط ضعف قانون توزیع عادالنه 

هاي اجرایی مرتبط با آن  نامه آب و آیین

 در استان گلستان 

 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل

5   
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

برداري از منابع  بررسی وضعیت فعلی بهره

وري اقتصادي و  آب استان از دیدگاه بهره

 چگونگی افزایش آن

 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل

6   
شرکت آب 

 اي گلستان نطقهم

برداري از  تدوین برنامه راهبردي بهره

 منابع آب نامتعارف استان 
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل

7   
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

تدوین طرح جامع مدیریت عرضه و 

سیستماتیک تقاضاي آب استان با رویکرد 

 و لحاظ سناریوهاي مختلف توسعه استان

 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل

8   
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

محاسبه و ارزیابی حجم صادرات و 

 واردات آب مجازي از استان گلستان 
 تقاضا محور

ی و فناوري اولویت پژوهش

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل
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  محور منابع آب -1

  تغییراقلیم،خشکسالیوسیل  -6- 1

  قیعنوان تحق  نام شرکت  فیرد

  قینوع تحق

تقاضامحو/ییدانشجو

  ر

  اسناد باالدستی

بودن پروژه طبق  یقاتیل تحقیدال

، نظارت يف، داورین نامه تعرییآ"

  "یپژوهش يطرحها یابیو ارز

ت داشتن یل اولویدال

  قیتحق

اهداف مورد 

  انتظار

  

 ییمحصول نها

  قیتحق

1 

شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي مختلف کنترل سیالب احداث  ارزیابی عملکرد سازه

شده در سطح استان و ارائه راهکارهاي جدید براي ارتقاء 

 سطح عملکردي آنها 

 تقاضا محور

و فناوري اولویت پژوهشی 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه 

 حل مشکل

2 

شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي هشدار سیالب در سطح استان  بندي اجراي طرح پهنه

 گلستان 
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه 

 حل مشکل

  

  

  

  تاسیسات آبی و هیدرولیکمحور  - 2

  هاي  آبی برداري و نگهداري از سازه مدیریت، بهره - 1- 2

  قیعنوان تحق  نام شرکت  فیرد

  قینوع تحق

  /ییدانشجو

  تقاضا محور

  اسناد باالدستی

بودن پروژه طبق  یقاتیل تحقیدال

، نظارت يف، داورین نامه تعرییآ"

  "یپژوهش يطرحها یابیو ارز

ت داشتن یل اولویدال

  قیتحق

  اهداف مورد انتظار

  

 ییمحصول نها

  قیتحق

1 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

ها و ارزیابی کارآیی آنها  بررسی حجم مخازن سدها و شبکه

 در گذر زمان
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل
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  کیدورلییسات آبی و همحور تأس -2

  هاي آبی طراحی و ساخت سازه - 2- 2

  عنوان تحقیق  نام شرکت  ردیف

  قینوع تحق

تقاضامحو/دانشجویی

  ر

  اسناد باالدستی

بودن پروژه طبق  یقاتیدالیل تحق

ن نامه ییآ"

ف،داوري،نظارتوارزیابیطرحهیتعر

  "ایپژوهشی

دالیل اولویت داشتن 

  تحقیق
  اهداف مورد انتظار 

 محصول نهایی

 تحقیق

1 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسی نقش احداث سدهاي خراسان شمالی در حاشیه  

 زیست استان گلستان رودخانه اترك بر منابع آب و محیط
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه 

 حل مشکل

2 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

ترین روش رهاسازي آب در رودخانه گرگان با  اسبمن 

توجه به وجود سدهاي بزرگ گلستان، بوستان و وشمگیر 

 ها موجود در مسیر بندان و آب

 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه 

 حل مشکل

3 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي اجرا شده در زمینه کنترل سیالب و  ارزیابی طرح

 بررسی تاثیر آنها در کنترل سیالب
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه 

 حل مشکل

4 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسی اثرات سدهاي احداث شده در استان، ارزیابی 

محیطی این سدها و پیامدهاي منفی  هیدرولیکی و زیست

 ناشی از احداث این سدها

 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه 

 حل مشکل

5 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

تدوین راهکارهاي توسعه گردشگري در در سدهاي استان 

 ) وستانمطالعه موردي؛ سد گلستان و ب(
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه 

 حل مشکل
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  رودخانه یمحور مهندس -3

  حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل - 3-1

  عنوان تحقیق  نام شرکت  ردیف

  قینوع تحق

 /دانشجویی

  تقاضامحور

  اسناد باالدستی

ودن پروژه طبق ب یقاتیدالیل تحق

ن ییآ"

ف،داوري،نظارتوارزیابیطیتعرنامه

  "رحهایپژوهشی

دالیل اولویت داشتن 

  تحقیق

اهداف مورد 

  انتظار 

محصول نهایی 

 تحقیق

1 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

ها در  مجاز از بستر رودخانه هاي غیر ارزیابی تاثیر برداشت 

 استان گلستان 
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

شکن واقع در  هاي سنگ بررسی آثار سوء ناشی از کارگاه 

ها و به ویژه اثرات آنها بر روي تاسیسات  مسیر رودخانه

 هاي پمپاژ ها و ایستگاه بندان آبی مانند سدها، آب

 تقاضا محور

ویت پژوهشی و فناوري اول

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل

3 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي استان  هاي ساماندهی رودخانه ح ارزیابی عملکرد طر

هاي نوین در این خصوص بر مبناي  گلستان و ارائه شیوه

 تحلیل تجارب جهانی 

 تقاضا محور

و فناوري اولویت پژوهشی 

کمیسیون کشاورزي آب و منابع 

 طبیعی

       4-1-1بند 
ارائه راه حل 

 مشکل
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  محور مباحث اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی - 4

  گذاري اجتماعی، مشارکت مردمی و سرمایه - 2- 4

  عنوان تحقیق  نام شرکت  ردیف
  قینوع تحق

  تقاضامحور /دانشجویی
  اسناد باالدستی

بودن پروژه  یقاتیدالیل تحق

ن نامه ییآ"طبق 

ف،داوري،نظارتوارزیابییتعر

  "طرحهایپژوهشی

دالیل اولویت 

  داشتن تحقیق

اهداف 

مورد 

  انتظار 

محصول نهایی 

 تحقیق

1 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

ارائه طرح چگونگی مستندسازي تجارب پرسنل و ایجاد 

 انگیزه جهت انتقال تجارب به نیروهاي جدیدالورود 
 رتقاضا محو

اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي آبیاري و  ارائه طرح و بررسی چگونگی واگذاري شبکه

 برداران و کاهش نقش دولت در حد ناظر زهکشی به بهره
 تقاضا محور

ن اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیو

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي  ارزیابی راهکارهاي افزایش مشارکت مردمی در طرح

 .کشاورزي و آب رسانی با توجه به فرهنگ بومی منطقه
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي کوچک و زودبازده  ارزیابی نقاط قوت و ضعف طرح

هاي مرتبط با آنها و نحوه ارتقاء کارایی آنها  استان و چالش

 )منابع به صورت درست و بهینه مصرف شوند(

 تقاضا محور
اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 بیعیکشاورزي آب و منابع ط
       4-1-1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

5 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

خصوصی و چگونگی  ها در بخش بررسی طرح ایجاد انگیزه

 گذاري در این زمینه جذب سرمایه
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل

6 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

تحقیق و بررسی در خصوص مشارکت مردم در احداث 

 برداري از آنها  تاسیسات آبی و بهره
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه حل 

 مشکل
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  عنوان تحقیق  نام شرکت  ردیف
  قینوع تحق

  تقاضامحور/دانشجویی
  اسناد باالدستی

بودن  یقاتیدالیل تحق

ن ییآ"پروژه طبق 

ف،داوري،نظاریتعرنامه

توارزیابیطرحهایپژوهش

  "ي

  اهداف مورد انتظار   دالیل اولویت داشتن تحقیق

محصول 

نهایی 

 تحقیق

1   
کت آب شر

 اي گلستان منطقه

بران استان، نقاط  هاي آب ارزیابی تشکل

 قوت و ضعف آنها
 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه 

حل 

 مشکل

2   
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي تعیین و پرداخت خسارات  مطالعه شیوه

از رعایت الگوي  به بخش کشاورزي ناشی

 کشت توسط کشاورزان

 تقاضا محور
اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه 

حل 

 مشکل

3   
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

  مطالعه و بررسی نحوه تغییر حقابه

هاي داراي حقابه کشاورزي براي  چشمه

آب تغییر به حقابه شهري جهت تامین 

 شرب

 تقاضا محور
اولویت پژوهشی و فناوري کمیسیون 

 کشاورزي آب و منابع طبیعی
       4-1-1بند 

ارائه راه 

حل 

 مشکل

  

  


