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 :ا ذکر مراحل کلیهمراه ب تببین و تشریح پروژه

 دف اصلی:ه-1

گیری دبی عبوری با استفاده از فلومترها، حوزه بسیار مهمی در صنایع مرتبط با انرژی و آب است. با توجه به ارزش باالی آب و اندازه     

مختلف های ر بخششود. به عالوه دها میگیری صحیح دبی سیال عبوری در اغلب صنایع منجر به مدیریت صحیح هزینهسوخت، اندازه

 باشند.گیری فلو میهای اندازهصنعت، پایش وضعیت سیستم، نیازمند حضور سیستم

ای برخوردار نیست و اغلب فلومترهای موورد نیواز از   علیرغم اهمیت باالی این موضوع، تولید فلومترها در داخل کشور از جایگاه شایسته

باشود و در  پایدار تولید فلومترها در زمره اهودا  اساسوی حورل فلوومتر موی      اد زنجیرهشوند. به همین دلیل، ایجخارج از کشور تامین می

قصود دارد بوا   ایون پوروژه   های داخلی در این زمینه اسوت.  راستای نیل به این هد  متعالی، یک گام بسیار ضروری، شناسایی توانمندی

های دانش بنیان و ران، متخصصان، تولیدکنندگان خرد و کالن، شرکتبرداگیرنده، بهرهکلیه فعاالن اعم از مدیران تصمیمجامع شناسایی 

 های داخلی در حوزه تولید فلومترها و همگرایی آنها بردارد. پژوهشگران این حوزه، گام بلندی در جهت شناسایی ظرفیت

عمده تقسویم  « گروه اصلی»ه سه با توجه به آنکه هد  اصلی حرل فلومتر حوزه نیروگاهی و صنعت آب کشور است، نیازهای حرل نیز ب

 شوند: الف( سوخت مایع، ب( گاز، پ( آب. می

 5شوند. به جهت سهولت اجورای پوروژه، فعواالن نیوز بوه      شناسایی می «گروه اصلی»در نتیجه اجرای این تحقیق، کلیه فعاالن هر سه 

های سازنده و تولیدکننده اعم از خرد یوا کوالن، دانوش    ( شرکت2گیرندگان. برداران و تصمیم( مدیران، بهره1شوند: تقسیم می« دسته»

( افراد و پژوهشگران فعال در این حوزه در مراکز علمی و تحقیقاتی داخل کشور که حتما در این زمینه حداقل 3بنیان یا غیر دانش بنیان. 

ای از بوازار را در اختیوار   که بخش عمده کننده تجهیزات از خارج کشورهای تامین( شرکت4یک محصول آزمایشگاهی ارائه کرده باشند. 

 ( فعاالن حوزه آزمایشگاهی در هر دسته.5دارند. 

)و یوا در برخوی    کننوده هسوتند  های داخلی در حوال حاضور فقوط توامین    ، الزم به ذکر است برخی از شرکت4های دسته درباره شرکت

هوا  هم باالیی از بازار داخل را در اختیار دارند. ایون قبیول شورکت   ولی س باشند(محصوالت فقط واردکننده و وابسته به خارج از کشور می

دهند. یکی از اهدا  بلند ها انجام میباشند که تامین کل تجهیزات و یا اجزای آنها را از حریق آن شرکتاغلب دارای شرکای خارجی می

ای مشخص، بخشی از ه نحوی که به مرور و حی برنامهها تعامل و همکاری مناسب ایجاد نماید، بحرل فلومتر، آن است تا با این شرکت

های داخلی توامین شوود. ایون    تجهیزات تهیه شده از خارج از کشور که تولید آنها در داخل کشور، مزیت اقتصادی دارد، از حریق شرکت

باشد. لذا شناسوایی ایون   ها مینآو ایجاد اعتماد و تعامل کافی با  4های موضوع دسته های شرکتموضوع مستلزم در نظر گرفتن دغدغه

 باشد. ضروری می های آنهاو آشنایی با دغدغهها دسته از شرکت

-های زیرزمینی و چواه گیری آبدارند. به عنوان مثال در حوزه اندازهفعالیت  یمختلف، تولیدکنندگان در محصوالت «روه اصلیگ»در هر 

رای فلومترهای مغناحیسی و آلتراسونیک حضور دارند. هر دسته از تولیدکنندگان، های کشاورزی، در حال حاضر تولیدکنندگان توانمندی ب

هایی نیز روبرو هستند که استخراج آنها در این پروژه انجام خواهد شد. چنانچه هایی خوبی دارند و احتماال با مشکالت و کاستیتوانمندی
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د، استخراج احالعات باید به نحوی صورت گیرد کوه احالعوات کلیوه    در تولید نوع خاصی از فلومتر چندین شرکت در حال فعالیت هستن

فناوری مورد نیاز را در اختیار دارند، صورت گیرد. بدیهی است صر   %90هایی که حداقل بازار و نیز شرکت %90هایی که حداقل شرکت

باشد. از این روی، ضوروری اسوت توا    روری میاستخراج احالعات تنها کافی نیست و ایجاد ارتباحی مقدماتی و دوحرفه در این راستا ض

 شود. ایجاد ها درباره حرل فلومتر برای آن شرکتآشنایی اولیه های فعال ضمن کسب احالعات اصلی شرکت

 های آنها نیز مد نظر قرار گیرند. بدین منظور در هنگام تهیه تعریف پوروژه، هر سه گروه اصلی باید به حور کامل بررسی شوند و زیرگروه

 های اصلی، توسط محقق، تعیین شوند. الزم است تا زیرگروه

احالعات استخراجی باید تا حد امکان جامع بوده و از قابلیت احمینان باالیی برخوردار باشند، به نحوی که چنانچه در یک گروه یا 

این موضوع از آن حیث است که در صورت زیرگروه، تقریبا هیچ شرکتی فعالیت ندارد، این موضوع با احمینان کامل بیان شود. اهمیت 

 های بعدی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.ریزیوجود خطا در این فرآیند، برنامه

 باشند:بندی موارد فوق، در این پروژه، موارد زیر مد نظر میبه عنوان جمع

 های مناسب و متناسبالذکر به زیرگروههای اصلی فوقتقسیم گروه -

 های اصلی دسته فعاالن حوزه فلومتر در همه گروه 5شناسایی هر  -

 ایجاد ارتباط مناسب و شناسایی دو حرفه بین حرل فلومتر و فعاالن این حوزه  -

ها در مرحله اول پروژه. این لیست با هماهنگی و تایید مدیر پروژه استخراج لیستی از پارامترهای مد نظر برای شناسایی شرکت -

 گیرد.برای مراحل بعدی اجرای پروژه مورد استفاده قرار می و مدیر حرل،

 های مختلف و ارائه احالعات آماری مناسبها و زیرگروهبندی مناسب احالعات در گروهحبقه -

 ها، مشکالت و نقاط ضعف فعاالن این حوزهشناسایی توانمندی -

 باشد.کافی می های اصلیگروهبرد و اصلی مورد استفاده در هر یک از فلومتر پر کار 10با توجه به گستردگی انواع فلومترها، ذکر حداکثر 

بدیهی است که این فلومترها ممکن است به لحاظ نوع با یکدیگر همپوشانی داشته باشند ولی در هر حال در هر گروه اصلی بوه عنووان   

  آیند.فلومتر اصلی به شمار می

سونجی  ده در پروژه، ذکر منابع ضوروری اسوت. همچنوین روالوی بورای صوحت      سنجی و تایید موارد استخراج شبرای صحت :1تذکر 

احالعات استخراجی که مورد تایید مدیر پروژه و مدیر حرل باشد، باید در تعریف پروژه ارائه شده و در مرحلوه اول اجورای پوروژه انجوام     

 شود.

است و لذا ضروری است تا پیش از نگارش تر صورت گرفتهدر حرل فلوم مقدماتی یهایدر مورد برخی فعاالن این حوزه فعالیت :2تذکر 

 کاری جلوگیری شود.های ابتدایی صورت گیرد تا از موازیتعریف پروژه در این ارتباط هماهنگی

 

 اهداف جانبی:  -2
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ایجاد خواهد کرد. های تولیدکننده این حوزه محقق مجری این پروژه، در نتیجه اجرای این پروژه، ارتباحات ارزشمندی با کلیه شرکت

یک هد  جانبی و مهم اجرای این پروژه، همراهی و همکاری با آن محقق در انجام مراحل بعدی حرل تولید داخل فلومتر و استفاده از 

باشد. در این زمینه باید توجه داشت که حرل تولید داخل فلومتر، های آن محقق در جهت ایجاد زنجیره تولید داخل فلومترها میظرفیت

های نفت، گاز، پتروشیمی، های نیروگاهی و آبی مرتبط با وزارت نیرو، حوزهگیرد و عالوه بر حوزهای را در بر میهای گستردهحوزه

ها خارج از گنجایش شود که به دلیل گستردگی بسیار زیاد، ایجاد زنجیره تامین پایدار در تمامی آن حوزهکشاورزی و ... را نیز شامل می

های دو سویه در این زمینه میان کشور خواهد بود تا همکاریبرای صنعت فلومتر فعلی است. لذا بسیار مناسب و مفید فایده  حرل فلومتر

برقرار شود تا بتوان در سایه این از حریق محقق مجری این پروژه اندرکاران این حوزه حرل فلومتر در پژوهشگاه نیرو و سایر دست

ها ایجاد نمود. قطعا این هد  متعالی جز با همکاری و همراهی د فلومترها را در کل کشور و برای همه زمینههمکاری، زنجیره پایدار تولی

این موضوع قطعا  سایر متولیان امر، محقق نخواهد شد که یک گام مهم در تحقق این موضوع اجرای مناسب و شایسته این پروژه است.

 به همراه خواهد داشت. برای محقق مجری پروژه نیز مزایای متعددی را

های کشور در های تحقیقاتی کشور در حوزه فلومتر است. با اجرای این پروژه، کاستییکی دیگر از اهدا  جانبی این پروژه، تعیین اولویت

ریزی امههای تحقیقاتی و تخصیص بودجه به آنها به صورت بهتری قابل برنشود و بنابراین حوزهاین زمینه به حور کامل استخراج می

 خواهد بود. 

الذکر است. این موضوع بسیار مهم است و دسته فوق 5یک هد  جانبی و بسیار مهم دیگر در اجرای این پروژه، ایجاد ارتباط میان افراد 

به پروژه،  شود. البته در حال حاضر ارتباحاتی وجود دارد که با اجرای اینها احساس میریزیها و برنامهگیریجای خالی آن در تصمیم

 باشد.بهبود خواهند یافت و البته تکمیل کامل این ارتباحات در این پروژه مد نظر نمیتدریج 

 

  پروژه:اجرای مزایای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  -3

توان دربواره  ا استفاده از آن، میآید و ببا انجام این پروژه، احالعات کاملی درباره توانمندی داخلی برای تولید انواع فلومترها به دست می

 گیری نمود. روند انجام امور در آینده تصمیم

 

   روش انجام پروژه -4

باشد ولی احالعات استخراجی باید حتما به صورتی انجام شود کوه در هور ترکیوب    روش انجام پروژه به اختیار پیشنهاد دهنده پروژه می

برداران و مدیران، بهره»را پوشش دهد. به عنوان مثال چنانچه گروه اصلی گاز و دسته  آن حوزه %90(، ترکیب 15« )دسته-گروه اصلی»

بورداران و  کننده هر یک از این مووارد )مودیران، بهوره   از افراد اصلی و تعیین %90مد نظر باشد باید احالعات استخراجی،  «گیرانتصمیم
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 گیران( را پوشش دهد.تصمیم

 

 :مورد انتظار()خروجی مشخصات محصول نهایی

 الذکرمبتنی بر موارد فوقگزارش  -

 های دارای ضعف ارائه راهکارهای پیشنهادی در حوزه -

 


