
 ريسي حًر مذيريت ي بروامهم -1

 هٌاتع آب يضيتشًاهِ س 1-1

يرد
ف

 

 وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان شرکت
اسىاد باال 

 دستي 
 اهذاف مًرد اوتظار ت داشتهيل ايلًيدال ػىًان مشکل کليذي

محصًل 

 وهايي

1 

ت آب کضش

اي چْاس  هٌطقِ

 هحال ٍ تختياسي

ل تيي اسصياتي طشحْاي اًتقا

حَضِ اي استاى چْاسهحال ٍ 

 تختياسي اص هٌظش آب هجاصي

پاياى ًاهِ 

 داًطجَيي

اٍلَيت پژٍّطي ٍ 

فٌاٍسي کويسيَى 

کطاٍسصي آب ٍ 

 هٌاتع طثيعي

تشسسي اهکاى اًتقال آب تيي 

 اي ٍ پياهذّاي آى حَضِ

هطکالت هختلف ًاضي اص طشحْاي اًتقال 

 تيي حَضِ اي

ٍ  سفع چالطْا ٍ تعييي سْن آتِ ّا

 تشًذُ -ساّکاسّاي ايجاد ضشايط تشًذُ 

اسائِ ساُ حل 

 هطکل

 محًرمىابغ آب -2

 يىيرزميآب ز 2-1

يرد
ف

 

 وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان شرکت
اسىاد باال 

 دستي 
 اهذاف مًرد اوتظار ت داشتهيل ايلًيدال ػىًان مشکل کليذي

محصًل 

 وهايي

2 

ت آب کضش

اي چْاس  هٌطقِ

 تختياسيهحال ٍ 

اسصياتي هيضاى احش تخطي اجشاي 

طشح تعادل تخطي تش تْثَد 

ٍضعيت هٌاتع آب صيشصهيٌي 

استاى ٍ تَهي ساصي طشحْاي 

 پيطٌْادي تشاي دضتْاي استاى

پاياى ًاهِ 

 داًطجَيي

اٍلَيت پژٍّطي ٍ 

فٌاٍسي کويسيَى 

کطاٍسصي آب ٍ 

 هٌاتع طثيعي

عذم ضٌاسايي ٍ استفادُ    

ٍ هذيشيت تْيٌِ اص هٌاتع آب 

 يکپاسچِ هٌاتع آتي

ضٌاسائي اٍلَيتْا ٍ اسصياتي تاحيشات طشح 

 تعادل تخطي

هذيشيت تْيٌِ هٌاتع آب ٍ هقاتلِ تا کن 

 آتي

اسائِ ساُ حل 

 هطکل

3 

ت آب کضش

اي چْاس  هٌطقِ

 هحال ٍ تختياسي

هحاسثِ خساست آتخَاى 

صيشصهيٌي ًاضي اص تشداضت غيش 

هجاص دس هحذٍدُ ّاي هختلف 

 تي استاىهطالعا

پاياى ًاهِ 

 داًطجَيي

اٍلَيت پژٍّطي ٍ 

فٌاٍسي کويسيَى 

کطاٍسصي آب ٍ 

 هٌاتع طثيعي

فقذاى ساهاًِ يا ضثکِ کاهل 

پايص يکپاسچِ هٌاتع 

 آب)کوي ٍ کيفي(

ٍجَد تشداضتْا ٍ چاّْاي غيش هجاص دس 

 استاى ٍ لضٍم تشخَسد جذي تا هتخلفيي
 تعييي خساستْاي ٍاسدُ تِ آتخَاًْا

ُ حل اسائِ سا

 هطکل

 اقتصادآبمحًر -3

 آب بخش در ياقتصاد يابيارز 3-1

يرد
ف

 

 وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان شرکت
اسىاد باال 

 دستي 
 اهذاف مًرد اوتظار ت داشتهيل ايلًيدال ػىًان مشکل کليذي

محصًل 

 وهايي



 

يرد
ف

 

 وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان شرکت
اسىاد باال 

 دستي 
 اهذاف مًرد اوتظار ت داشتهيل ايلًيدال ػىًان مشکل کليذي

محصًل 

 وهايي

4 

ت آب کضش

اي چْاس  هٌطقِ

 هحال ٍ تختياسي

اسصياتي ٍ هقايسِ اسصش 

اقتصادي آب دس تخطْاي 

هختلف هصشف دس استاى 

 چْاسهحال ٍ تختياسي

پاياى ًاهِ 

 طجَييداً

اٍلَيت پژٍّطي ٍ 

فٌاٍسي کويسيَى 

کطاٍسصي آب ٍ 

 هٌاتع طثيعي

هثاحج اقتصاد آب)تعييي 

اسصش اقتصادي ٍ راتي آب، 

عولياتي ًوَدى تجاست 

 (هجاصي آب

عذم ٍجَد تاصاس تَسس آب دس استاى 

 آتخيضي هاًٌذ چْاسهحال ٍ تختياسي
 اهکاى سٌجي ساُ اًذاصي تاصاس تَسس آب

اسائِ ساُ حل 

 هطکل

5 

ت آب کضش

اي چْاس  هٌطقِ

 هحال ٍ تختياسي

تشسسي ٍ ظشفيت سٌجي ساُ 

اًذاصي صٌايع تستِ تٌذي آب 

دس استاى چْاسهحال ٍ تختياسي 

اسّاي عولي جزب کٍ اسائِ ساّ

 سشهايِ

پاياى ًاهِ 

 داًطجَيي

اٍلَيت پژٍّطي ٍ 

فٌاٍسي کويسيَى 

کطاٍسصي آب ٍ 

 هٌاتع طثيعي

هثاحج اقتصاد آب)تعييي 

تصادي ٍ راتي آب، اسصش اق

عولياتي ًوَدى تجاست 

 هجاصي آب(

عذم استفادُ اص پتاًسيلْاي تسياس 

 صياد تشاي تستِ تٌذي آب دس استاى

پتاًسيل ياتي هحلْاي احذاث صٌايع آب تستِ 

 تٌذي ٍ ٍاگزاسي تِ تخص خصَصي

اسائِ ساُ حل 

 هطکل

 سک ي بحرانيت ريريمحًر مذ -4

 البيس 4-1

يرد
ف

 

 وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان شرکت
اسىاد باال 

 دستي 
 اهذاف مًرد اوتظار ت داشتهيل ايلًيدال کليذي ػىًان مشکل

محصًل 

 وهايي

6 

ت آب کضش

اي چْاس  هٌطقِ

 هحال ٍ تختياسي

ًياص سٌجي، اسصياتي ٍ اهکاى 

سٌجي ايجاد ساهاًِ ّاي 

ّطذاس سيالب دس سطح استاى 

 چْاسهحال ٍ تختياسي

پاياى ًاهِ 

 داًطجَيي

طشح کالى هلي 

تشسسي احشات 

تغييش اقلين ٍ 

هذيشيت 

 يخطکسال

ّا ٍ  ضشٍست حفاظت سٍدخاًِ

 سَاحل ٍ ساهاًذّي آًْا

عذم ٍجَد ًقطِ ساُ تشاي اًجام 

 اقذاهات حفاظتي دس هقاتل سيالتْا

تذٍيي ًقطِ جاهع پتاًسيل سيل خيضي 

 سٍدخاًِ ّاي استاى

اسائِ ساُ حل 

 هطکل

 يت سازيي ظرف يي اجتماػ يي قاوًو يمباحث حقًق -6

 آب بخش ضًابط ي مقررات هيقًاو 6-1

يرد
ف

 

 وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان شرکت
اسىاد باال 

 دستي 
 اهذاف مًرد اوتظار ت داشتهيل ايلًيدال ػىًان مشکل کليذي

محصًل 

 وهايي

7 

ت آب کضش

اي چْاس  هٌطقِ

 هحال ٍ تختياسي

تشسسي چالطْاي حقَقي حاکن 

تش استوالک اساضي طشحْاي 

هطالعاتي ٍ اجشائي تَسعِ هٌاتع 

 آب دس استاى

پاياى ًاهِ 

 داًطجَيي

اٍلَيت پژٍّطي ٍ 

ى فٌاٍسي کويسيَ

کطاٍسصي آب ٍ 

 هٌاتع طثيعي

تأحيش هطکالت اجتواعي، 

فشٌّگي ٍ حقَقي تش 

طشحْاي تَسعِ هٌاتع آب ٍ 

تعييي الگَي هٌاسة جْت 

هطکالت هَجَد دس استوالک اساضي 

 طشحْاي تَسعِ هٌاتع آب
 تسْيل هَاًع دس ساُ استوالک اساضي

 اسائِ ساُ حل

 هطکل



 

يرد
ف

 

 وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان شرکت
اسىاد باال 

 دستي 
 اهذاف مًرد اوتظار ت داشتهيل ايلًيدال ػىًان مشکل کليذي

محصًل 

 وهايي

هذيشيت هٌاتع آب تا دس ًظش 

 گشفتي هسائل اجتواعي

 ستيط زيمحًر آب ي مح -7

 آب بخش در يطيمح ستيز يابيارز 7-1

 وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان شرکت فيرد
اسىاد باال 

 دستي 
 اهذاف مًرد اوتظار ت داشتهيل ايلًيدال ػىًان مشکل کليذي

محصًل 

 وهايي

8 

ت آب کضش

اي چْاس  هٌطقِ

 هحال ٍ تختياسي

اسصياتي احشات ًاضي اص هصشف 

کَد ٍ سوَم دس تخص تي سٍيِ 

کطاٍسصي استاى تش کيفيت 

 هٌاتع آتي استاى

پاياى ًاهِ 

 داًطجَيي

اٍلَيت پژٍّطي 

ٍ فٌاٍسي 

کويسيَى 

کطاٍسصي آب ٍ 

 هٌاتع طثيعي

تشسسي هٌاتع آاليٌذُ آب ٍ 

اسائِ ساّکاسّايي جْت 

کٌتشل، کاّص ٍ حزف 

 ّا آلَدگي

آلَدگي آتْاي صيشصهيٌي ًاضي اص 

 ضيويايي هصشف تي سٍيِ کَدّاي

تعييي هٌاطق تحشاًي ٍ اسائِ ساّکاسّاي سفع 

 آى

تْيِ 

 دستَسالعول

 


