
 پژوهش ؛ عزم ملی ، رویکرد جهانی

 در شرکت آب منطقه ای کهگیلویه وبویراحمد4931گزارش گرامیداشت هفته پژوهش 

به منظور گرامی داشت هفته ملی پژوهش وفناوری و نشرنتایج ودستاوردهای پژوهشی وهمچنین ارتباط کارآمد وسازنده بین 

وبویراحمد با محوریتت کمیتته تحقیقتاپ وپتژوهش ااتداماپ ، برنامته هتا        صنعت ودانشگاه ، شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 

 ومراسماتی به شرح ذیل انجام داده است .

 فضا سازی واطالع رسانی :  -1

شتعارمحوری هفتته پتژوهش    ، درسربرگ کلیه مکاتباپ  اداری درطول ایام هفته پژوهش وفناوری ازطریق سیستم اتوماسیون

درمبادی ورودی شرکت واداراپ تابعه بنرهایی همچنین  درج و«  ؛ عزم ملی ، رویکرد جهانیپژوهش »   1931وفناوری سال 

 مدظله العالی ( نصب  گردیده است . مقام معظم رهبری ) باهمین مضمون وبیاناپ

  

  

                        



 معرفی وتجلیل از پژوهشگران برترشرکت : -2

شرکت بته همتراه متدارم ومستتنداپ     به منظور تجلیل وادردانی ازپژوهشگران برتر شرکت ، طی نامه ای اسامی پژوهشگران 

استان ارسال گردید . که پت  ازبررستی وداوری آنهتا توست      1931الزم برای کمیته علمی ستاد هفته پژوهش وفناوری سال 

ازشترکت آب منطقته ای کهگیلویته وبویراحمتد بعنتوان      خش احستانی  و جهتانب  سیدناصرالدین بدیستار  اناعضاء کمیته ، آاای

 کلیته الزم به ذکراستت کته ازبتین    مورد تجلیل اراربگیرد . پژوهشگربرترشناخته شد ومقررگردید ازسوی ستاد هفته پژوهش 

 د .سازمانها ، نهادها واداراپ دولتی تنها نمایندگان شش دستگاه توانستند شرای  پژوهشگربرتررااحرازنماین

 

  

 

 چاپ وانتشاردستاوردهای پژوهشی : -9

به منظور معرفی برنامه ها وفعالیتهای تحقیقاتی وهمچنین انتشاردستاوردها ونتتایج حاصتل ازتحقیقتاپ انجتام گرفتته ، لتوح       

وهمچنتین یافتته    عدد تهیته 144فشرده حاوی برنامه ها وفعالیتهای تحقیقاتی کمیته تحقیقاپ شرکت آب منطقه ای با تیراژ 

های منتج ازدوپروژه تحقیقاتی خاتمه یافته بصورپ کتابچه مکتوب ودرهمایش علمتی پژوهشتی مشتترم آب منطقته ای بتا      

 یاسوج توزیع گردید .دانشگاه 

 

 

 

 

 



 برگزاری همایش علمی وپژوهش : -1

درسالهای اخیرکمیته تحقیقاپ شرکت آب منطقه ای کهگیلویه وبویراحمد ، بواسطه ارابت صنعت ودانشگاه تالش کرده است 

بابرگزاری سمینارها ، کنفران  ها وهمایش های علمی ، هدف کاربردی نمودن یافته هتای علمتی رادرصتنعت محقتق کترده      

زدیک ترسازد . درهمین راستا ساالنه هم زمان باهفته پژوهش شرکت ودورکن اصلی کشوریعنی دانشگاه وصنعت رابه یکدیگر ن

همتایش فتو     ششتمین  .کته آب منطقه ای با همکاری دانشگاههای مستقردراستان همایش علمی وپژوهشی برگزارمی نماید 

شترکت آب  بامشارکت دانشگاه یاسوج با رویکردارائته دستتاوردهای پژوهشتی    1931آذرماه سال  22 چهار شنبه مورخ  درروز

دراین همتایش علمتی کته    دانشگاه یاسوج برگزارنمود. شهید چمران دانشکده علوم منطقه ای استان درمحل سالن اجتماعاپ 

توسعه ومتدیریت  معاون ، مهندس مجید محنایی  مهندس نیک اابالی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداریباحضور آاایان 

رئتی   رحیمتی  محمود رضا  دکتردکتر حسن نوروزی رئی  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، منابع انسانی استانداری ، 

گوهرگتانی رئتی  ستازمان جهادکشتاورزی     جعفردانشگاه یاسوج به همراه معاونین واعضاء هیئت علمی دانشگاه مذکور ، دکتر

شرکت آبفای روستایی استان به همراه معتاونین  فیض اله پاسره مدیرعامل استان به همراه مدیران وکارشناسان مربوطه ، دکتر

مهندس سید علی لدنی نژاد مدیر عامل شرکت آبفای شهری به همراه معاونین وکارشناستان مربوطته ،   وکارشناسان مربوطه ، 

 تنتی چنتد ازروستا   مهن  داوود راهزادی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی بر  استان به همراه معاونین وکارشناسان مربوطه ، 

وکارشناسان شرکت آب منطقه ای استان وجمتع کییتری    عامل ، معاونین ، مدیران ، روساومدیران دستگاههای استانی ، مدیر

طتی  آاای مهندس علی لطفی مدیرعامل شترکت آب منطقته ای استتان    ابتدا برگزارگردید .صاحب نظر ازدانشجویان واساتید 

یرامون مقوله آب فرصتها وتهدیداپ وهمچنین فرایند انجام فعالیتهتای  سخنانی ضمن خیر مقدم به حاضرین بااغتنام فرصت پ

با عرض خیر مقتدم  رئی  دانشگاه یاسوج رحیمی دکترسپ  آاای ، تحقیقاتی در شرکت آب منطقه ای مطالبی رابیان نمود 

نمتود و   به حاضرین ابتکار عمل شرکت آب منطقه ای در خصوص برگزاری نشست مشترم را کتاری اابتل تحستین توصتی     

توستعه ومتدیریت منتابع انستانی     مهنتدس مجیتد محنتایی معتاون     بعد از آن آاای ، خواهان استمرار بیشتر این تعامالپ شد 

و تقدیر از برگزارکنندگان همایش اظهار داشت شرکت آب منطقه ای استان یکتی  ضمن گرامیداشت هفته پژوهش استانداری 

الیتهای تحقیقاتی استت وکمیتته تحقیقتاپ وپتژوهش ایتن شترکت نیتز دارای        از دستگاههای پیشرو درامر پژوهش وانجام فع

الزم میدانم از زحمتاپ وتالشتهای دبیتر محتترم کمیتته تحقیقتاپ        توانمندی وظرفیت باالیی در زمینه کاری خود می باشد 

ری ومراکز رشد تاکید شرکت آب منطقه ای تشکر نمایم وی بر توجه بیشترمسئولین دانشگاه به موضوع ایجاد پارم علم وفناو

طتی ستخنانی از برگزارکننتدگان همتایش      رئی  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استاندکترحسن نوروزی  . آنگاه آااینمود  

وی گفتت   بویژه شرکت آب منطقه ای استان تشتکر کترد و مطتالبی درخصتوص اعتبتاراپ پژوهشتی دستتگاهها بیتان نمتود         

در اانون بودجه تاکید شده که دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد از اعتباراپ هزینه ای خود را به  31خوشبختانه درسال 

نادر پیر مرادیان عضو هیئتت علمتی دانشتگاه گتیالن و     دکتر  اندرادامه جلسه نیز آاای ، امر تحقیق و پژوهش اختصاص دهند

پاسخ عملکرد محصول نسبت به آب ونوستاناپ   دشت لیشتر باتوجه بهشبکه آبیاری  ز آبی برآورد نیا» محقق طرح تحقیقاتی 

بررستی امکتان ستنجی استتفاده     » هوشنگ فرجی عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج ومحقق طرح تحقیقاتی  ودکتر« االیمی 

ارائه نمودند . الزم به ذکراست کته  کنفران   خودپیرامون اهداف ، دستاوردها ونتایج طرح « ازآبهای غیرمتعارف درکشاورزی 

اضافه می نماید در پایتان جلسته از پژوهشتگران     بخشی ازوات جلسه به پرسش وپاسخ دانشجویان واساتید اختصاص یافت . 

 برتر شرکت آب منطقه ای با اهداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد .
 

 



  

  

  

  

                                                                               



                          اعزام همکاران جهت حضور در جشنواره پژوهش وفن آوری در تهران :  -2

وفتن آوری وزارپ نیترو   اعزام همکاران جهت شرکت در جشنواره پژوهش یکی دیگر ازااداماپ انجام گرفته درهفته پژوهش ،  

 طی لوح فشرده تهیه وارسال خواهد شد .برنامه ها وفعالیتهای هفته پژوهش که البته گزارش کامل  درتهران بود

 

  

 

 

 

                                


