
عنوان پروژهرديف
1Gis پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني در محدوده هاي مطالعاتي ديواندره- بيجار با استفاده از سنجش از دور و
مدلسازي و تعيين مهترين معيارهاي تصميم گيري جهت بازتوزيع تخصيص منابع آب در حوضه هاي آبريز2
3GIS بررسي پتانسيل سيلخيزي رودخانه هاي استان با استفاده از سنجش از دور و
بهينه سازي شبكه پايش كيفيت منابع آب زيرزميني محدوده مطالعاتي قروه - دهگالن4
بررسي و شناسايي سهم آالينده هاي ورودي به درياچه سد قشالق و ارائه راهكارهاي كنترلي و روش هاي عالج بخشي مخزن سد5
تأثير برداشت شن و ماسه در ميزان تغييرات حد حريم و بستر7
مقايسه داغاب موجود بر اساس عكس هاي هوايي با دبي 25 ساله محاسباتي در رودخانه هاي عريض9
بررسي استفاده از درختان سازگار با محيط به جاي استفاده از رپر و ميزان تأثير آن در كاهش تنش هاي اجتماعي10
تحقيق پيرامون مسائل كلي اقتصاد آب شامل؛ ارزش واقعي آب، تعرفه، قيمت تمام شده و مسائل قانوني دستيابي به آن و...11
مطالعات و بررسي گستره و ميزان فرونشست زمين در دشت هاي استان با استفاده از سنجش از دور و مدلسازي آب زيرزميني12

شناسايي عوامل گازدار شدن آبخوان دشت چهاردولي و تعيين نقشه پهنه بندي و تعيين عمق و ضخامت سفره گاز دار تحتاني و شيرين13

شناسايي پتانسيل هاي درآمد زايي سدها ، تأسيسات آبي و شبكه هاي آبياري و زهكشي14
تعيين گستره تغذيه سفره هاي تحت فشار و شناسايي منابع آلوده كننده احتمالي15
راهكارهاي توليد انرژي پاك در تأسيسات آبي16
ارزيابي آثار ناشي از خرده مالكي بر مديريت بخش آب كشور17
ارزيابي فني و اقتصادي فرآيند حذف فلزات سنگين از منابع آب سطحي و زيرزميني آلوده به اين عناصر18
بررسي امكان برون سپاري خدمات و فعاليتهاي دفتر مطالعات آبهاي سطحي و زيرزميني19

20
تحليل علل طبيعي و انساني در كاهش تراز آب زيرزميني در آبخوانهاي استان و كاهش رواناب هاي سطحي و ارائه راهكارهايي به منظور 

مديريت منابع آب

21
ارزيابي داد و ستد كاالي آب در مقياس بين استاني و بررسي سود و زيان آن در مقايسه با تنش هاي كنوني استان هاي باالدست و پايين 

دست حوضه
بررسي گردش آب مجازي در مقياس برون و درون استاني در حوضه هاي آبريز استان كردستان22
ساخت دستگاه اندازه گيري و ثبت خودكار تبخير از تشتك با امكان ارسال آنالين ديتا23
بررسي اثرات طرحهاي انتقال حوضه اي آب بر حوضه هاي مبدا و مقصد24


