
 

 

 

 

 عملکرد هفته پژوهش گزارش

 8931سال  
 

 
 جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری صنعت آب و برق کشورحضور در  .8

 حضور در جشنواره دستاوردهای پژوهشی و دارایی های فکری  بانوان .2

 افتخارات کسب شده در هفته پژوهش .9

 

 

 
 

 8931آذرماه  

 دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

 

 



 

 ور در جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری صنعت آب و برق کشورحض .8

با در پژوهشگاه نیرو  8931آذر ماه  42و  42تاریخ  در صنعت آب و برق کشور یپژوهش و فناور یدستاوردهانمایشگاه 

ت آب و فاضابب شارک د.جموعه وزارت نیرو مشاارکت داشاتنم زیرحضور شرکتهای پیشرو در امر پژوهش و تحقیقات 

صانعتي، کتااب و مقا اه و ... در ایا   های طرح پژوهشي، اختراعات تجهیاااتاستان با ارایه محصوالت متعدد در بخش

 نمایشگاه حضور داشت. 

 

 : برجسته طرح های پژوهشی -8-8

 عنوان بشرح ذيل مي باشد: 4طرح هاي پژوهشي ارايه شده شرکت شامل 

 پمپاژ فاضبب یستگاههایحذف بو در ا جیپک از دستگاه یساخت، نصب و بهره بردار 

 ونیتاسیبه روش کاو هیبر ثان تری  81 تیبه ظرف  یحذف فلاات سنگ ستمیازس یساخت و بهره بردار 

 یيپبسما

 يگرانو  با  ج  یهواز هیتصف ستمیس  تری شرفتهیپ لوتیاز پا برداری و بهره یساخت، راه انداز ،يطراح  

SBR گرانو ه 

 يا یبسترس در راکتور ونیااسیستا یبه روش کر انهیشهر م يدنیآشامآب  یریگ يسخت Pellet Reactor  به

 L/S 066 تیظرف
 

 کتاب : -8-2

 زير مي باشد:بشرح عنوان  14کتاب هاي ارايه شده 

 ایآب تبر خیتار 

 داده ها در شیمي آنا یا 

 عیتوز یستمهایآب در س يمنیا 

 يمیش شگاهیدر آزما تیقطع عدم 

 تیپوکلریر محل هد دیتو  یستمهایس 

 یيایمیمواد ش يمنیا اطبعات MSDS 

 کیفي آب آشامیدني در شبکه توزیع هایشاخص 

 یریآب ش یهاجلبک  یتر عیآسان شا یيشناسا  

 سازی برنامه ایمني آب در سیستم های آبرساني پیاده 

 يلمیوفیب یکاربرد راکتورها  (با بستر متحرکMBBR) 

 فاضبب: مرحله دو یهواز يب هیتصف یبرا یيغشا یوراکتورهایب 

 آب یيزدا یشور یها ستمیس یبرا یدیخورش ریتقط یریبکارگ 

  آب خام و زالل شده ونیلتراسیف یبرا یيغشا هیتصف یساز نهیبه 

 Arc GIS تیفیو ک یآب شهر عیتوز یآن در شبکه ها یبر کاربردها هیبا تک 
 

 مقاالت : -8-9

 در 8931ا اي  8911از ساال  عنوان 983و بیش از  مجموعه 88مقاالت تدوی  شده توسط همکاران شامل  

، همایش ها و کنفرانس های بای  ا مللاي، ملاي و اساتاني  و مجابت معتبار خاارجي و  ISIسطوح مختلف 

  داخلي
 

 



 

 بازدیدکنندگان -8-4

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضالبب  -آقای مهندس جانباز جناب 

 کشور

محتارم توسط مدیر عامل  ،جناب آقای مهندس جانباز بازدیدزمان شده در نمایشگاه در کلیه محصوالت ارایه 

 ساختي»پاروژه  بر عملیاتي نمودن طرح هاا باویژه ،شرکت توضیح داده شده و ایشان ضم  تشکر و قدرداني

با توجه به ماایاای سیساتم « يا یدر راکتور بسترس ونیااسیستا یبه روش کر انهیشهر م يدنیآب آشام یریگ

 داشتند.تاکید 

 

 

 ارزیابی نمایشگاه واهدای لوح -8-5

  وح و شده و انتخاب غرفه برگزيدهب استان بعنوان فاضب غرفه شرکت آب و ،نمایشگاهغرفه های با ارزیابي  

 .به مسئو ی  شرکت اهدا شدو ارتباط با صنعت تندیس مرکا تحقیقات 

 

 
 

 

 

 



  

 ستاوردهای پژوهشی و دارایی های فکری  بانوانحضور در جشنواره د .2
 

  یاو ا یبارا «یبانوان در حوزه آب و برق و انرژ یفکر یهایيو دارا یفناور ،يپژوهش یدستاوردها» يجشنواره تخصص

هفتاه  شاگاهیبهما  مااه هماماان باا نما 42و  42 خیدر تار یدر هفته پژوهش سال جار رویپژوهشگاه ن یبار با همکار

در  پژوهشگر منتخب نفر از خانم های همکار بعناوان  2طبق ارزیابي داوران، جشنواره . در ای  دیگاار گردپژوهش بر

باا حقاوق  یيدرخصاو  آشانا يتخصصا ینشسات هاا  یهمچن نمودند. دریافتحضور جشنواره شرکت نموده و  وح 

از  یپرداز دهیو ا تیخبق ،یو فناور قاتیزنان در توسعه، تحق یتوسعه ساز یو ثبت اختراعات، راهکارها یفکر تیما ک

  جشنواره بود.  یدر ا کارگاههای برگاار شدهجمله 
 

 :باشديم ريجشنواره شامل موارد ز نيا يمحورها

 (يا ملل  یو ب ياختراع) مل .8

 (يا ملل  یو ب ي)مل يطرح صنعت .4

 ات آنهامحصوالت و صادر يصنعت دیتو   ،یساز یمنجر به تجار يقاتیتحق یپروژه ها .9

 نقش موثر در صنعت آب و برق یفایو ا يا ملل  یحضور در عرصه ب .2

 موثر در صنعت آب و برق یساز و کارها جادیو ا يقاتیتحق یپروژه ها .2

 قابل کاربرد در صنعت آب و برق یفناورانه و نوآور یهادهیا .3

 يا ملل  یو ب يدر مجبت معتبر مل يکتب و مقاالت علم .1

 و نوپا ا)ستارت آپ( انیدانش بن یو بانوان موسس شرکت ها نانیکارآفر .1

 يا ملل  یو ب يمل یهاجشنواره  دگانیبرگا .3

 رانیا يو صنعت يعلم یهااخذ شده از سازمان پژوهش يفن یها هیدییتا .81

و  يصوالت صانعتمح دکنندگانیفناور، تو  ان،یدانش بن یهامربوط به شرکت يا ملل یو ب يمل یثبت عبمت تجار .88

 يو تخصص يارائه کنندگان خدمات فن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 افتخارات کسب شده در هفته پژوهش .9

 

 

  «برگزیده غرفه» کسب تندیس 

 جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری صنعت آب و برق کشور در
 

 

 

  به جهت حضور در کسب لوح سپاس

 و فناوری صنعت آب و برق کشور جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش



 

 

ارتباط دانشگاه و صنعت   قدردانی از تحکیمکسب لوح  سپاس از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به جهت 

  و دانش بنیان نمودن تولید و خدمات در عصر اقتصاد مقاومتی

 وری و تحقیقات(مدیر دفتر بهبود بهرهلوح مدیر عامل محترم و لوح )

 

 

 ح سپاس گرامیداشت هفته پژوهش و فناوریدریافت لو

 از طرف دانشگاه آزاد اسبمی استان آذربایجان شرقی


