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ایآقاي دکتر اول

رویوزارت ن یو منابع انسان قاتیمعاون محترم تحق

* لطفا یك معرفی اجمالی از سوابق خود ارائه فرمایید. 

هستم. مدرک کارشناسي و  یزد شهر در ۱۳۴۳ متولد بنده -

خود را در رشته مهندسي صنایع از دانشگاه کارشناسي ارشد 

 بیرمنگام دانشگاه از را خود دکترای مدرک و صنعتي شریف

عضو هیئت علمي  ۱۳69از سال  .امکرده دریافت انگلستان

لحاظ اکنون در مرتبه استادی قرار دارم. بهام و همدانشگاه یزد بوده

صنعت،  هایي مانند رئیس دفتر ارتباط بااجرایي هم مسئولیت

مهندسي،  فني مجتمع مهندسي صنایع، رئیس دانشکده رئیس

و رئیس دانشگاه یزد را  یزد استان فناوری و علم پارک رئیس

عنوان معاون تحقیقات و منابع سال هم هست که بهام و یکداشته

مکار ه ۱۳9۴چنین از سال کنم. همانساني وزارت نیرو فعالیت مي

 يکیعنوان هبام؛ بوده فرهنگستان علوم يمدعو گروه علوم مهندس

انتخاب  فیشر يدانشگاه صنعت دهیآموخته برگزاز پنجاه دانش

 .امی برگزیده شدهعنوان استاد نمونه کشورهبام؛ و امسال نیز شده

حوزه فعالیت معاونت تحقیقات و منابع انسانی * لطفاً 

 فرمایید.وزارت نیرو و اهداف و تشکیالت آن را معرفی 

نحوی این معاونت چهار دفتر در زیرمجموعه خود دارد که به -

کند: دفتر آموزش، تحقیقات و را مشخص ميهای آنماموریت

های زیرمجموعه دنبال فناوری که این موضوعات را در شرکت

کند؛ دفتر فناوری اطالعات و آمار که به موضوعاتي مانند مي

افزاری، و افزاری و سختزیرساختهای نرمهای اطالعاتي، سامانه

پردازد؛ دفتر توسعه مدیریت که مسئولیت امنیت اطالعات مي

های مدیریتي مانند کارگیری فناوریساختارهای سازماني و به

عهده دارد؛ و دفتر توسعه وری، کیفیت، مدیریت دانش را بهبهره

ی های جذب و توسعه نیرومنابع انساني که تدوین چارچوب

های پرداخت در زمره وظایف اصلي آن است.انساني و نظام

* لطفا دستاوردهاي مهم این معاونت در طول دوران 

 فعالیت آن را ذکر کنید.

ام. در سال است که این مسئولیت را پذیرفتهبنده حدود یک -

های ارزشمند گذشته، براساس مدت عالوه بر استمرار فعالیتاین

های فوق ام در هریک از حوزهتالش کردهساله یک برنامه دو

مدت به نتایج االمکان در ایناقدامات تاثیرگذاری را شروع و حتي

هایي قبولي برسانم. در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری برنامهقابل

اندازی کارخانه راه ،نیرو یپارک علم و فناور یاندازراهمانند 

 یو راهبر تیریمه مدنظام نا يروزرسانبهنوآوری آب و آبفا، 

درصد  2 صیتخص یو اخذ مصوبات الزم برا یپژوهش و فناور

ی،و فناور قاتیصنعت آب و برق به امر آموزش، تحق یدرآمدها

نامه وهیو ابالغ ش نیتدو، روین یبوم نوآورستیو استقرار ز يطراح

نامه استقرار نظامن، ایبنفناور و دانش یهااز شرکت تیحما

بازنگری، ، مانکاریپ یهاشرکت يانسان یروین یاحرفه تیصالح

، مشاغل صنعت آب و برق يآموزش یازهاین یو ارتقا يروزرسانبه

ها و مشترک دانشگاه ینامه دکتراآیین یابالغ و راهبری اجرا

 نیمتخصص يشبکه علم يروزرسانو به جادیاو  صنعت آب و برق

 در دست اقدام است.  صنعت آب و برق

و استقرار  نیتدوهایي مانند اطالعات و آمار برنامهدفتر فناوری 

 تیامن تیریاستقرار طرح جامع مد ي،سازمان یسند معمار

،محورمکان هایتیفعال يو سامانده گذاریاستیس، اطالعات

ها و طرح یتسازی منابع اطالعاتي با اولوطرح دیجیتال یاجرا

، کیالکترون استقرار وتوسعه دولتي، قاتیو تحق يعلم یهاگزارش

شبکه و  ياختصاص یهارساختیز يو سامانده یگذاراستیسو 

اندازی گذرگاه تبادل اطالعات داده صنعت آب و برق و راه مراکز

های اصلي دفتر توسعه مدیریت شامل را در دستور کار دارد. برنامه

در صنعت آب و برق با  یوربهره یو ارتقا شیاستقرار نظام پا

و  ی فرایندهااستانداردساز، تمام شده متیتمرکز بر کاهش ق

ت، بر صنع يمبتن يتیریمد یهاتوسعه نظام ،کاهش زمان خدمات

و  یيتمرکززدا کردیبا رو ندهایو فرا فیدر ساختارها، وظا یبازنگر

 یتمرکز بر مستندساز، پرورش مدیران آینده، اریاخت ضیتفو

، دانش تیریتوسعه مد یدر راستا يو سازمان يتیریمد یهاتجربه

های دفتر توسعه شود. باالخره برنامهو مدیریت تعارض منافع مي

سازی نیروی منابع انساني بر ساماندهي، ارتقای کیفیت و جوان
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 کارکنان یمندتیو ابالغ دستورالعمل سنجش رضا نیتدوانساني، 

 یهامشاغل شرکت يابیو ارزش یبندطرح طبقه یاجرا و

 ي متمرکز شده است.دولتریغ

ترین نقاط ضعف و مشکالتی که مانع از رسیدن این * مهم

خصوص در زمینه تحقیقات معاونت به برخی از اهداف آن به

 شده است چیست؟

تبع آن در وزارت نیرو یکي از مشکالتي که در کل کشور و به -

های شود این است که درصورت وجود محدودیتمشاهده مي

شود تحقیقات است. دلیل ای اولین بخشي که قرباني ميبودجه

عنوان یک بخش لوکس این موضوع این است که هنوز تحقیقات به

شود و اثبات آن نیز ظاهرا خیلي سخت نیست. اگر بودجه تلقي مي

تحقیقات را کم کردیم آیا جایي در انجام کارها به مشکل 

خورد؟ این سوال جدی برای خوریم یا آب از آب تکان نميمي

اند که بود یا ای عمل کردهگونهست که چرا بهدانشگاهیان هم ه

کند. این کنندگان آن فرقي نمينبود تحقیقات خیلي برای مصرف

در حالي است که در شرایط تحریم و مشکالت ارزی قاعدتا نیاز 

یابد. البته خوشبختانه تجربیات به تحقیق و توسعه افزایش مي

دهد حداقل برای مثبتي در زمینه ساخت داخل داریم که نشان مي

سمت فناوری و نوآوری گیری بههایي مانند نیرو جهتوزارتخانه

خصوص حال باید توجه کنیم صنعت بهضروری است. در عین

صنعت حساس آب و برق به محصول استاندارد و آزمون شده نیاز 

هایي را بپذیرد. بنابراین ایجاد مکانیزمتواند ریسک آندارد و نمي

 یابد. فني و اقتصادی را پوشش دهد اهمیت ميهای که ریسک

 یهاتیفعال جینتا کهنیبا توجه به اکه نکته دیگر این

 دیبا نیدهند، بنابرايدر بلندمدت اثرات خود را نشان م يقاتیتحق

عنوان را به يقاتیتحق یهانهیصدر داشت و هزسعه نهیزم نیدر ا

در  شرویپ یکشورها کهنیکما ا ،درنظر گرفت یگذارهیسرما

موارد  زیاند و در صنعت آب و برق نگونه عمل کردهنیهم یفناور

نظام شرکتي در وزارت نیرو نیز یکي از  .استذکر قابل یادیز

عواملي است که در کنار مزایای آن هماهنگي در موضوعات 

کند. ما اخیرا مختلف از جمله تحقیقات را با دشواری روبرو مي

اکوسیستم نوآوری وزارت نیرو را به اتمام پروژه تحلیل و طراحي 

رساندیم که هدف آن غلبه بر این نگاه بخشي بود. در نگاه 

اکوسیستمي اصل بر همکاری داوطلبانه بین عناصر است )از جمله 

ها و مراکز تحقیقاتي با صنعت( و بنابراین همکاری بین دانشگاه

ها بین آن قوت تعامالت فیمابین بستگي به میزان ارزشي دارد که

شود.مبادله مي

هاي آب و هاي تحقیقاتی شرکت* بین این معاونت و بخش

اي چه ارتباطی وجود هاي آب منطقهفاضالب و سازمان

دارد؟

 یواحدها قیمعاونت از طر یو فناور قاتیدفتر آموزش تحق -

 قاتیبا دفاتر تحق يمادرتخصص یهامتناظر خود در شرکت

 يقاتیتحق یازهاین لیاز قب يموضوعات ها در تعامل است وشرکت

 یهاتیبرعکس قابل ایها اخذ کرده از شرکت ،ياعالم عموم یرا برا

کند. البته يم عکسها منبه شرکت يقاتیها و مراکز تحقدانشگاه

ها با شرکت قاتیدفاتر تحق نیب ط،یدرصورت لزوم و بنا به شرا

برقرار است.  میارتباط مستق یو فناور قاتیدفتر آموزش، تحق

شود. يدفتر انجام م نیا قیتعامالت با وزارت علوم از طر نیچنهم

 یحال استقالل کارنیها در عطور که گفتم شرکتالبته همان

کنند.يرا منعقد م يقاتیتحق یقراردادها مایو مستق دخود را دارن

هاي تحقیقاتی تابعه وزارت * وضعیت پژوهش در بخش

ها و مراکز پژوهشی چگونه با دانشگاه هانیرو و ارتباط آن

هاي موجود در این زمینه ها و خالءاست؟ براي رفع ضعف

چه اقداماتی باید انجام شود؟ 

گیرد گوییم پژوهش قاعدتا فناوری را هم در بر مياوال وقتي مي -

ها و مراکز تحقیقاتي، غیر از دانشگاهصورت مخاطب ما بهو در این

های صنعتي هم دانش بنیان و حتي شرکتهای فناور و شرکت

های وزارت نیرو ارتباط نسبتا خوبي با شود. از قدیم شرکتمي

اند هم از طریق فراخوان نیازهای پژوهشي و هم ها داشتهدانشگاه

طور که قبال گفتم ها. البته هماننامهحمایت از پایان

رد. گذاای طبیعتا روی این بخش تاثیر ميهای بودجهمحدودیت

ای که در مورد فناوری اشاره کردم شاید کلید حل ارتباط ولي نکته

ها و صنعت است.سیستماتیک بین دانشگاه

عنوان یك مرکز تحقیقاتی چه * حوزه معاونت شما به

ارتباط ارگانیکی با دانشگاه داشته است؟ چقدر توانسته از 

هاي دانشگاهی براي رفع نیازهاي صنعت آب پژوهش

 کند؟استفاده 

طور که مستحضرید این معاونت خود کار تحقیقاتي همان -

گذاری در حوزه تحقیقات و فناوری کند و بیشتر به سیاستنمي

ایم در این راستا حرکت کنیم. سال پردازد ولي تالش کردهمي

گذشته طرح فرصت مطالعاتي اعضای هیئت علمي در صنعت آب 

تید برای طي فرصت و برق را ابالغ کردیم که براساس آن اسا

کار های آب و برق مشغول بهتوانند در شرکتمطالعاتي خود مي

بر حقوق دانشگاه از حقوق شرکت هم مدت عالوهشوند و در این

برخوردار شوند و در قبال آن مشکالت صنعت را شناسایي کنند. 

های تحقیقاتي بعد یا تواند سرفصل پروژهاین موضوعات مي

نشجویان باشد. اخیرا برنامه مشترک دکترا را نیز های دانامهپایان

ایم که براساس آن دانشجوی دکترا صورت آزمایشي شروع کردهبه

صورت کامل در صنعت مشغول بعد از گذراندن دروس خود به

شود و در قبال آن معادل دوسوم حقوق مربي، حقوق کار ميبه
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راستای حل نامه هم طبیعتا در کند. موضوع پایاندریافت مي

مشکل خاص صنعت خواهد بود. برنامه توسعه شبکه متخصصین 

ای از این کنیم مجموعهصنعت آب و برق را هم داریم که فکر مي

ها بتواند تا حدی ارتباط ارگانیک را برقرار کند. در بخش آب روش

زدایي و نیز تصفیه فاضالب و و فاضالب هم در دو حوزه نمک

 همي در دست پیگیری است.های مبازچرخاني آن طرح

توان به کاربردي شدن نتایج تحقیقات * چگونه می

ها کمك کرد و این معاونت چه نقشی در این رابطه دانشگاه

 تواند ایفا کند؟می

ها نیاز به ساز و کارهایي برای کاربردی شدن تحقیقات دانشگاه -

دانشگاه دو سویه است. یعني باید با ارتباط مناسب بین صنعت و 

تری از شرایطي فراهم شود که هم دانشگاهیان درک درست

های صنعت داشته باشند و هم در بخش صنعت مسایل و اولویت

ها برای حل مسایل ایجاد امید و اتکای بیشتری به ظرفیت دانشگاه

توان امیدوار بود که با ایجاد یک زبان و صورت ميشود. در این

تری بخش، تحقیقات نتیجهگیری یکسانفهم مشترک و جهت

سویي، این همداشته باشیم. این معاونت نیز برای رسیدن به

ها و ها، تعریف طرحنامههای مختلفي دارد که امضای تفاهمبرنامه

های مطالعاتي از آن جمله است.ها و ایجاد فرصتپروژه

حاضر را تشریح * لطفاً وضعیت آب و فاضالب کشور در حال

 انداز آتی آن را بیان کنید.کرده و چشم

ای از آن که بیشتر حال جنبهاین سوال خیلي کلي است. در عین -

شود موضوعات ساختاری آب و فاضالب به این معاونت مربوط مي

طور که احتماال در جریان هستید اخیرا یکپارچگي است. همان

های آب و فاضالب شهری و روستایي انجام شده است که شرکت

رساني محسوب وری و خدمتمهمي از نظر ارتقای بهرهتحول 

یک سازمان چابک، شود. البته هنوز راه زیادی برای رسیدن بهمي

ها ور، پاسخگو و پیشرو وجود دارد. اگرچه این شرکتبهره

شوند چرا که هنوز نحوی دولتي اداره ميغیردولتي هستند ولي به

دانند، با آن مي همه وزارت نیرو را پاسخگوی مشکالت مرتبط

ها واقعي نیستند و بنابراین اجازه اداره اقتصادی که تعرفهضمن این

هایي است که حل آن ها پیچیدگيدهد. اینها را نميشرکت

طور که مالحظه همگي در اختیار وزارت نیرو نیست. همان

های فني تواند بر جنبههای ساختاری چگونه ميکنید جنبهمي

الشعاع قرار دهد. در مورد ها را تحتحوی آننغلبه کند و به

های تحقیقاتي هم اگر یک سازمان چابک باشد سریعا جنبه

ها با درنظر گرفتن دهد، برای حل آنمشکالت خود را تشخیص مي

ها بهترین روش را انتخاب کرده و در ها و اولویتمحدودیت

وش نکنیم رساند. البته باید فرامنتیجه ميکمترین زمان آن را به

رساني مناسب به مردم است. این چیزی که هدف نهایي خدمت

های آب انداز مطلوب برای شرکتعنوان چشمتوان بهاست که مي

 و فاضالب تصور کرد.

رو در حوزه آب و فاضالب در هاي پیشترین چالش* مهم

 دانید؟کشور را چه می

برای در بخش آب و فاضالب تامین خدمات مناسب آب شرب  -

ترین مردم امری مهم و حیاتي است. ارایه پایدار خدمات مهم

چالش بخش آب و فاضالب است. ایجاد مراکز جمعیتي بزرگ، 

افزایش مصارف، تقلیل منابع آبي مطمئن، آلودگي منابع آب، 

ها و تاسیسات، شکاف بین قیمت تمام شده و فرسودگي شبکه

دست ي از اینهای اجتماعي و مسایلقیمت فروش، بروز تنش

وجود آورده که تامین پایدار آب شهرها و روستاها را شرایطي را به

سازد. در چنین وضعیتي الزم است تا در بخش با مخاطره روبرو مي

تواند ما را در مدیریت هایي که ميآب و فاضالب با کمک فناوری

هایي که به تقویت تر نماید و نیز با استفاده از نوآوریمصرف موفق

های آب و فاضالب منجر برداری شرکتاقتصادی و نیز نظام بهره

ها را کمرنگ نمود.شود، این چالشمي

نامه همکاري موسسه آب با * با توجه به امضاي تفاهم

انجمن آب و فاضالب ایران چه انتظاري از همکاري با انجمن 

 دارید؟

کر برای عنوان اتاق فتوانند بهطور کلي ميهای علمي بهانجمن -

کار الزم است اوال های اجرایي عمل کنند. برای ایندستگاه

مجموعه گسترده و قوی از متخصصین را گردهم بیاورند و ثانیا 

را نحوی سازماندهي کنند که قابلیت استفاده آندانش افراد را به

افزایش دهند. البته باید توجه داشت دانش واقعي )و نه علم( 

محیط آکادمیک شکل بگیرد و نیازمند تعامل تواند صرفا در نمي

عنوان مثال نزدیک دانشگاهیان با محیط صنعت است. به

های مورد استفاده در صنعت آب و فاضالب مثال فناوری

کن را درنظر بگیرید. این یک نیاز واقعي صنعت است. شیرینآب

های مختلف و با توانند مثال از بین روشمتخصصین این رشته مي

ها را پیشنهاد کنند ها بهترین روشر گرفتن مزایا و معایب آندرنظ

های آب و فاضالب را در انتخاب گیری شرکتنحوی جهتو به

این سادگي نیست. هریک از فناوری مشخص کنند. اما موضوع به

را توصیه کنند متخصصان با روشي آشنا هستند و ممکن است آن

د. حتي ممکن است های دیگر را زیر سوال ببرنو حتي روش

تعارض منافع هم پیش بیاید. این نقش انجمن است که بتواند 

حل عالمانه ها یک راههای مختلف را ارزیابي کند و از بین آنروش

را هم و یک جواب روشن برای اقدام ارائه دهد و مسئولیت آن

های کلي و بعضا متعارض بدهیم سری جوابکه یکبپذیرد. نه این

کند. این موضوع م صنعت از تخصص ما استفاده نميو بعد بگویی

ها وجود دارد. مثال در شرایط اقتصادی فعلي وقتي در همه عرصه
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کنیم هرکدام حل نظرخواهي مياز اقتصاددانان برای ارائه راه

دهند که بعضا با هم متضاد است. خوب باالخره پیشنهادی مي

بانکي را افزایش  خواهد تصمیم بگیرد که مثال نرخ بهرهدولت مي

خواهد و باید متخصصان امر بدهد یا نه؟ این یک جواب صریح مي

 را هم بپذیرند.بندی برسند و مسئولیت آننحوی به جمعبه

های علمي بعضي کارها را هم نباید باید توجه کنیم که انجمن

های پژوهشي باشند، توانند خود مجری طرحانجام دهند. مثال نمي

توانند کمک کنند افراد واجد شرایط برای کار پژوهش اگرچه مي

که تعریف عناوین پژوهشي را هم بهتر معرفي شوند، ضمن این

سازی، آموزش، برگزاری ها واگذار کرد. شبکهتوان به آنمي

های های علمي و تخصصي هم جزء وظایف اصلي انجمننشست

است ها مشترک شود. موضوعي که در همه اینعلمي محسوب مي

این است که انجمن صرف جمع تعدادی افراد نیست بلکه وجود 

ها باید افزایي منجر شود. یعني برایند فعالیتانجمن باید به هم

تک افراد باشد.بیشتر از جمع دستاورد تک

* نقش و جایگاه انجمن را در توسعه و رشد علوم و صنعت 

 آب و فاضالب کشور در چه حد می دانید؟

گرایي درباره علمي ظرفیت مناسبي هستند تا به هم هایانجمن -

ها بپردازیم. حلتر شویم و به جستجوی راهمسایل بخش نزدیک

ای که در جامعه علمي کشور توانند انرژی و انگیزهها ميانجمن

های مهم صنعت آب و وجود دارد را روی مسایل اصلي و چالش

بتوانند بار سنگیني را از فاضالب متمرکز نمایند و از این رهگذر، 

دوش مدیریت پر دغدغه این بخش بردارند. توسعه دانش در هر 

زمان با پرداختن به مسایل اصلي و کمک به حل بخشي هم

شود. البته تحقق این امر نیاز به مشکالت آن بخش حاصل مي

 پذیری بیشتر و سطحي باالتر از تمرکز و همراهي دارد.مسئولیت

وزه آب و فاضالب از طریق همکاري * براي تقویت ح

هاي تابعه وزارت هاي آب و فاضالب و دیگر دستگاهشرکت

 نیرو و انجمن آب و فاضالب ایران چه پیشنهادي دارید؟

های کاری برای تعریف محدوده پیشنهاد من این است که کمیته -

همکاری تشکیل شود و مسئولیت هریک دقیقا مشخص شود. در 

گیرد، چون هم ستم ارتباط طبیعي شکل ميصورت مطمئن هاین

که از شبکه تقاضا وجود دارد و هم عرضه دانش. پیشنهاد دیگر این

انجمن در کل کشور استفاده شود و ارتباط به شرکت مهندسي 

های استاني وجود محدود نشود. چون خیلي از مسائل در شرکت

دارد های خوبي وجود که ایدهدارد که قابل طرح است، ضمن این

ها غافل باشیم.که ما در مرکز ممکن است از آن




