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کمتــر از 0/5 درصــد منابــع آب در دســترس، دنیــا شــیرین اســت کــه جهــت اســتفاده مســتقیم بشــر یــا اســتفاده هــای صنعتــی 
و کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

نمــک زدایــی یــا شــیرین ســازی آب بــه فراینــدی اطــاق مــی شــود کــه انــواع نمــک هــا را از آب جــدا مــی کنــد، ایــن فنــاوری 
یکــی از روش هــای کلیــدی جهــت تامیــن و دســتیابی بــه آب شــیرین در دنیــا اســت کــه روز بــه روز در کشــورهای مختلــف 
بخصــوص کشــورهای ســاحلی در حــال توســعه مــی باشــد و باتوجــه بــه بحــران منابــع آب در ایــران، بهــره بــرداری و توســعه از 

ایــن فنــاوری جهــت تامیــن آب مــورد نیــاز کشــور بســیار ضــروری مــی باشــد.
از ایــن رو شــیرین ســازی آب دریــا کــه بیــش از 97درصــد آب دنیــا را تشــکیل مــی دهــد، امــروزه در بســیاری از کشــور هــا 

متــداول شــده اســت.
بــا اســتناد بــه بنــد الــف مــاده 36 برنامــه ششــم توســعه جمهــوري اســامي ایــران، دولــت مکلــف اســت حداقــل ســي درصــد 
ــا پایــان اجــراي قانــون برنامــه تأمیــن نمایــد و  ــا ت آب آشــامیدني مناطــق جنوبــي کشــور را از طریــق شــیرین کــردن آب دری
مطابــق تبصــره ایــن مــاده وزارت نیــرو موظــف اســت تــا پایــان اجــراي قانــون برنامــه تمهیــدات الزم را جهــت تأمیــن، طراحــي 
و ســاخت حداقــل معــادل هفتــاد درصــد آب شــیرین کــن هــاي مــورد نیــاز در شــهرهاي حــوزه خلیــج فــارس و دریــاي عمــان 
را از جملــه از طریــق خریــد تضمینــي آب شــیرین شــده و نیــز مدیریــت هوشــمند و تجمیــع خریــد آب شــیرین کــن از طریــق 

انتقــال فنــاوري بــه داخــل انجــام دهــد.
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فناوری های نمک زدایی

 Desalination
Technologies

آب شیرین کن های غشایی 
NF/UF/RO

آب شیرین کن های حرارتی 

MED/MSF

فناوری های جدید
 آب شیرین کن

ZLD/FO/MD

روش هــای نمــک زدائــی یــا شــیرین ســازی آب هــای لــب شــور و 
آب دریــا را مــی تــوان بــر اســاس فرآیندهــای حرارتــی و فرآیندهــای 

غشــایی یــا ترکیــب آنهــا تفکیــک نمــود
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ــت  ــاح و رعای ــع ذیص ــف از مراج ــای مختل ــه ه ــذ تأییدی ــدد و اخ ــای متع ــگاه ه ــتن آزمایش ــار داش ــا در اختی ــکده ب ــن پژوهش ای
اســتانداردهای مــورد نیــاز و تأکیــد بــر رعایــت اصــول مهندســی، ســامت نتایــج آزمایــش هــا، ، در زمینــه هــای متنوعــی فعالیــت مــی 
نمایــد. ایــن فعالیــت هــا در قالــب 7 آزمایشــگاه تخصصــی آنالیــز مــواد و متالــورژی، اپتیــک، الیــه نشــانی، میکروالکترونیــک، انــدازه 

گیــری ابعــادی، ســامانه هــای الکترونیکــی هوشــمند و آزمایشــگاه فنــاب صــورت مــی پذیــرد.

پژوهشــکده توســعه تکنولــوژی وابســته بــه ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف از ســال 1379 بــا اخــذ مجــوز از وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت. ایــن پژوهشــکده بــا اتــکا بــه تعهــد و دانــش تخصصــی اعضــای خــود و بــا 
بهــره منــدی از فضاهــا، امکانــات و تجهیــزات آزمایشــگاهی و کارگاهــی، بــه توانایــی هــای تخصصــی ویــژه ای در رشــته هــای فنــی 
و مهندســی دســت یافتــه  اســت و ایــن پژوهشــکده طــی ســال هــا فعالیــت خــود، ضمــن همــکاری بــا مراکــز تحقیقاتــی و صنایــع 
ــا موفقیــت اجــراء کــرده  مختلــف کشــور، بیــش از ۲۴00 طــرح و پــروژه تحقیقاتــی را در راســتای رفــع نیازهــای صنعتــی کشــور، ب

اســت.

حوزه های  فعالیت  پژوهشکده  توسعه  تکنولوژی فناوری های شیرین 
سازی آب 

سامانه های مدرن 
آبیاری

اتوماسیون و 
مکاترونیک

مهندسی صنایع و 
فناوری اطالعات

فناوری مواد و 
آلیاژهای ویژه
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اکولوژی صنعتی
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پژوهشــکده توســعه تکنولــوژی بــا تجمیــع امکانــات و توانمنــدی هــای جهاددانشــگاهی از جملــه پژوهشــکده توســعه صنایــع شــیمیایی و 
جهاددانشــگاهی واحــد علــم و صنعــت و شــرکت هــای همــکار شــامل موسســه بنیــان دانــش پژوهان، گــروه پــارس گون و شــرکت جهش 
کیمیــا بــا بهــره گیــری از گــروه هــای حرفــه ای و متخصــص و شــبکه نــوآوری بــاز در حــوزه شــیرین ســازی، نمــک زدائــی و تصفیــه آب و 

پســاب در جهــت ارائــه راهکارهــای یــک پارچــه نمــک زدائــی، تصفیــه آب و انتقــال و توســعه فنــاوری آب شــیرین کــن مــی کوشــد.
ویژگــی مهــم ایــن گــروه امــکان انجــام کارهــای تحقیقاتــی و علمــی )TRL1( تــا آزمایــش و تســت تجهیــزات و نمونــه ســازی )TRL5( تا 

طراحــی پایــه و تفصیلــی و ســاخت واحــد اصلــی )TRL9( و راه انــدازی و بهــره بــرداری اســت.

توانمندی های گروه درحوزه نمک زدایی و شیرین سازی آب و تصفیه پساب به شرح زیر می باشد:
-  انتقال و توسعه فناوری های نمک زدایی

-  طراحی و ساخت، اجرا و بهره برداری از آب شیرین کن های
)ZLD طراحی و پیاده سازی سیستم های ترکیبی آب شیرین کن )سیستم های هیبرید و سیستم  بدون پساب  -

-  ارائه خدمات مشاوره مهندسی در زمینه سیستم های آب شیرین کن غشائی، حرارتی، سیستم فیلتراسیون و تصفیه آب
-  تحلیل ترموهیدرولیکی، اگزرژی و بهینه سازی آب شیرین کن های در حال بهره برداری

-  تهیه و آماده سازی اسناد فنی و اسناد مناقصه ای سیستم های آب شیرین کن غشائی، حرارتی، سیستم فیلتراسیون و تصفیه آب 
-  برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه آب و سیستم های آب شیرین کن غشائی، حرارتی و یوتیلیتی

-  طراحی و ساخت سیستم های نمک زدائی از آب شور وهمراه نفت خام

EPCC contract of 400 m3/day
RO Units - Islamic Republic of Iran Navy

Complete Design three 4000 m3 /day
MED- TVC Units - Kavian Petrochemical Co,

Engineering supervision
MED- TVC Units - phase 22,23 and 24 of 
Sounth Pars gas field, Petrosina Aria

RO (BWROو SWRO)، UFو NF
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  استانداری هرمزگان

  وزارت صنایع و معادن

  شرکت پایا بسپار آریا

  دفتر بهبود و توسعه روش هاي آبیاري وزارت کشاورزی

  سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان، قزوین، 
آذربایجان غربی، زنجان، ایام، کرمانشاه وسمنان

  سازمان استاندارد و وزارت جهادکشاورزی

  وزارت جهادکشاورزی

  شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس )پارس 
آباد مغان(

  وزارت جهادکشاورزی
  وزارت جهادکشاورزی
  وزارت جهادکشاورزی

  وزارت جهادکشاورزی

  طرح مطالعاتی روش حصول به تکنولوژی آب شیرین کن

  شناسایي و تعیین مشخصات مکانیکي، متالورژیکي و پلیمري آبپاش ضربه اي تمام دور پایا

  نظارت بر کیفیت و ارتقاي تکنولوژي بخش تولید لوازم و تجهیزات آبیاري تولیدکنندگان سطح کشور 

  نظارت و بازرسي نهایي لوازم و تجهیزات فلزی و پلیمری طرح های آبیاري تحت فشار

  تدوین 5۴ عنوان استاندارد ملي لوازم و تجهیزات آبیاري تحت فشار 

  تدوین دستورالعمل های بازرسي و تحویل گیري دستگاه های آبیاري تحت فشار

  مشاوره در زمینه تهیه، نصب، تست و راه اندازي 7۲ دستگاه آبیاري سنترپیوت 
  بازرسي و تحویل گیري دستگاه های آبیاري شرکت آبیارافزار، فالیک، گیاه ماشین، حدین و میراب

  تدوین دانش فني سیستم آبیاري سنترپیوت )مدل وال مونت(
  تدوین دانش فني سیستم آبیاري ویل موو )مدل های وید، لیک، پي یرس، ایري دلکو(

  تدوین دانش فني سیستم آبیاري قرقره اي )مدل های ایري فرانس، باور(

  تدوین دانش فني سیستم آبیاري کاسیک )مدل رایت رین(

  انجام مطالعات شناخت جامع فناوری غشاء – به کارگیری توان پژوهش علمی کشور در راستای دستیابی به دانش 
فنی تولید و استفاده از انواع غشاء  

کارفرما عنوان

  کنسرسیوم شرکت ماهتاب گستر و شرکت سازه سازان

  شرکت ملی گاز ایران

  خدمات مشاوره مهندسی و بخشی از تیم MC پروژه آب شیرین کن                              مرحله اول پروژه ساقی کوثر  

  بهره برداری از آب شیرین کن RO منطقه سه شرکت انتقال گاز ایران 

 پتروشیمی کاویان

 گروه مپنا

  طراحی مهندسی و انتقال دانش طراحی تفصیلی و دانش ساخت آب شیرین کن های حرارتی از نوع MED-TVC با ظرفیت 
۴500 متر بر روز

  امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از آب شیرین کن های حرارتی در کنار نیروگاه حرارتی در مقایسه با فناوری غشایی

  مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(

  وزارت جهادکشاورزي

  مطالعات فنی و مالی تولید آب شرب  

  آزمون یکنواختي توزیع و عملکردي دستگاه های ماشین آبیاري شامل سنترپیوت، قرقره اي)با گان و بوم(، لینیر و سنترلینیر

  ناظر طراحی مهندسی و مشاور کارفرما در آب شیرین کن پروژه فازهای ۲۲، ۲3 و ۲۴ پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا

  طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی دستگاه آب شیرین کن MED به   ظرفیت 360 متر مکعب بر روز  شرکت فن نیرو

  طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی دستگاه آب شیرین کن MED به ظرفیت ۲۴00 متر مکعب بر روز شرکت فن نیرو
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 200000 m3/day

شرکت فن نیرو

  شرکت مهندسی آب و فاضاب با همکاری دفتر  
 همکاری های فناوری ریاست جمهوری

 شرکت فن نیرو

 شرکت فن نیرو

 شرکت فن نیرو

  طراحی مهندسی و فروش دانش فنی آب شیرین کن MED به ظرفیت ۴00 متر مکعب بر روز

  امکان سنجی کاربرد فناوری اسمز معکوس در تصفیه ی آب های لب شور و دریا درکشور، به عنوان راه کاری برای  
  تأمین بخشی از آب شرب کشور

  طراحی مهندسی و فروش دانش فنی آب شیرین کن MED به ظرفیت 171۸   متر مکعب بر روز

  طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی دستگاه آب شیرین کن MED به   ظرفیت ۴000 متر مکعب بر روز

  طراحی مهندسی و فروش دانش فنی طراحی دستگاه آب شیرین کن MED به   ظرفیت 1500 متر مکعب بر روز

  وزارت جهادکشاورزی

Operation and maintenance of 360 m3/day              BVRO Units - National Iranian Gas Company Dist. 3.
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 شرکت آلومینای ایران

 شرکت ایریکو

 بانک صادرات ایران
 صنایع معدنی و نیروگاهی

 صنایع، دانشگاه های داخل و خارج ازکشور
 ایران خودرو

 تدوین دانش فنی و تعیین استانداردهای قطعات شرکت آلومینای ایران

 تدوین دانش فنی و ساخت سرویس بهداشتی مجهز به سیستم وکیوم مدار بسته واگن ریل باس شرکت ایریکو

 طراحی و استقرار سیستم مدیریت عملکرد با تاکید بر نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان بانک صادرات ایران
 طراحی و ساخت شعله بین فرابنفش کوره

 طراحی و ساخت انواع سیستم الیه نشانی در خا باال
 طراحی و ساخت ربات چرخشی دو جهته سیلندر

 راه انداري، به روز سازي و راهبري توربوترن 

  انتقال و توسعه فناوري طراحي قالب هاي بدنه خودرو ملي

 مدیریت طرح نوسازي تجهیزات و سیستم هاي  هواشناسي کشور 

 شرکت ایریکو

 شرکت ایران خودرو

 سازمان هواشناسی کشور
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 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 شرکت ملی نفت ایران

 شرکت پنها
 شرکت پنها

 طراحی، پیاده سازی و اجرای سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
 طراحی و ساخت تجهیزات لوله مغزی سیار

 طراحی و ساخت شیرهای کنترلی
 طراحی و ساخت استند موتور بالگرد

کارفرما عنوان



گروه توسعه فناوری آب شیرین کن

EPC of 160 m3/day
RO Units - FZACO

EPC contract of 5 m3/day
NF Units - Gilan university

گروه توسعه فناوری آب شیرین کن

ژپوهشکده توسعه صناعی شیمیایی اریان واحد علم و صنعت

Process Optimization of two
1800m3/day     MED - TVC   Units - Lavan Island, lavan oil refinery Co
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