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مقدمه
موضوع «علم و پژوهش» به عنوان اولين محور از مجموعه سرفصلها و توصيههاي اساسي گام دوم انقالب توسط مقام معظم رهبري مورد اشاره قرار گرفته است .صنعت
آب و برق نيز همواره موضوع «پژوهش و فناوري» را مدنظر قرار داده و در اين راستا جهتگيريهاي کالن حوزه پژوهش و فناوري تبيين شدهاند .کليه فعاليتهاي حوزه
پژوهش و فناوري در قالب برنامههاي مبتني بر جهتگيريهاي اساسي تنظيم ميگردند و اجراي اين برنامهها ارتقاء شاخص هاي پژوهش و فناوري را به دنبال دارد.
يکي از جهتگيريهاي اساسي اين حوزه ارتقاء توان پاسخگويي حوزة پژوهش و فناوري به تحوالت محيطي و نيازهاي صنعت آب و برق ميباشد .الزمه پاسخگويي به
تحوالت محيطي و نيازهاي صنعت آب و برق ،در وحلة نخست شناسايي و معرفي نظاممند تحوالت و نيازهاي اين صنعت است .در اين راستا تالش ميشود اولويتهاي
تحقيقاتي وزارت نيرو در چارچوب مشخص تنظيم و ارايه شوند .تعيين اولويتهاي تحقيقاتي براساس اصول و معيارهاي علمي و بر مبناي واقعيات و نيازهاي صنعت آب و
برق ،نتايج ارزشمندي از جمله جهتگيري روشن در نتايج مورد نياز تحقيقات ،جلوگيري از اتالف منابع ،پرهيز از دوباره کاري و موازي کاري و تخصيص بهينه اعتبارات
تحقيقاتي را به دنبال خواهد داشت.
دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري وزارت نيرو طي ساليان گذشته با استعالم از واحدهاي زيرمجموعه ،هر ساله مجموعه "عناوين اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو" را
(در وب سايت خود به نشاني  )http://trt.moe.gov.irمنتشر مي نمايد .پژوهشگران محترم جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگي انجام اولويت هاي مذکور ،ضمن
مشاهده فلوچارت نحوه اخذ اولويتهاي تحقيقاتي مي توانند با شماره تلفن هاي مندرج در انتهاي فايل ،تماس حاصل نموده و يا به نشاني اينترنتي شرکت هاي مربوطه ،مراجعه
نمايند .شايان ذکر است کليه اولويتهاي تحقيقاتي شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکت هاي زيرمجموعه ،پس از هماهنگي با شرکتهاي مربوطه ،ميتواند به
نخبگان وظيفه نيز ارايه شود.

دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري وزارت نيرو
ارديبهشت 99
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شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

 .1محورمنابع آب
 1-1چاه ،چشمه ،قنات
رديف

1

عنوان شرکت

آب و فاضالب
استان تهران

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده

آب و فاضالب

بررسي انواع انسدادها در شکاف لوله جدار

روستايي استان

چاهي ،علت خرابي الکتروپمپ ها و امکان احيا و

تهران

بازسازي آنها

آب و فاضالب

بررسي و امکان سنجي استفاده از فناوري نانو در

روستايي استان

طراحي و ساخت لوله هاي جدار چاه با قابليت

فارس

ضدرسوب گرفتگي در اثر عوامل شيميايي آب

آب و فاضالب

بهينه سازي و بهبود سيستم توزيع آب براي يک

روستايي استان

جامعه ي در حال رشد -تغيير از ساختار روستا

همدان

به شهرک يا شهر

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اولويت پژوهشي و

دستيابي به دانش و

پروژه

فناوري کميسيون

فناوري نوين براي بهبود

پژوهشي

کشاورزي آب و منابع

عملکرد و افزايش طول

طبيعي

عمر چاه هاي آب شرب

اهداف و نتايج مورد انتظار

تامين آب پايدار روستاها

محصول نهايي

ارائه راه حل
مشکل

افزايش طول عمرچاهها ،جلوگيري از هدر
رفت زمان و هزينه جهت بازيابي و حفر و
راه اندازي مجدد چاهها ،جلوگيري از
2

آب و فاضالب
استان فارس

پروژه

راهبردهاي سند چشم

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

3کاهش عمر مفيدچاههاي آب شرب

کاهش منابع آب زير زميني ،جلو گيري از
افزايش توان الکتريکي و هيدروليکي
تاسيسات و کاهش محسوس هزينه هاي

ساخت نمونه
محصول

مصروفه در بحث انرژي،عدم نياز به
جايگزيني تاسيسات تامين آب با توان
باالتر جهت تامين نياز هاي آبي.

3

آب و فاضالب
استان همدان

اولويت پژوهشي و
پروژه

فناوري کميسيون

پژوهشي

کشاورزي آب و منابع
طبيعي

7دستيابي به دانش وفناوري نوين رباتهاي

بهينه سازي و بهبود سيستم توزيع آب

هوشمند شناسايي نقاط

براي يک جامعه ي در حال رشد -تغيير از

نشت و شکستگي در

ساختار روستا به شهرک يا شهر

خطوط انتقال آب

ارائه راه حل
مشکل
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رديف

4

عنوان شرکت

دهنده

عنوان تحقيق

آب و فاضالب

آب و فاضالب

بررسي سلسله مراتبي علل کاهش دبي چاه هاي

استان خراسان

شهري استان

دشتهاي تأمين کننده آب بيرجند و ارائه

جنوبي

خراسان جنوبي

راهکار مناسب براي بهينهسازي عمر چاه ها

آب و فاضالب
5

شرکت پيشنهاد

7

استان سيستان
و بلوچستان

آب و فاضالب
شهري استان
سيستان و
بلوچستان

بررسي عملکرد طرحي مناسب جهت کاهش
تبخير با توجه به تاثير روش کاهش تبخير بر
روي کيفيت آب و اکوسيستم چاه نيمه زابل

نوع تحقيق

پايان نامه
دانشجويي

پروژه
پژوهشي

اسناد باال دستي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب
اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

عنوان مشکل کليدي

3کاهش عمر مفيدچاههاي آب شرب

1کاهش کيفي منابعآب

اهداف و نتايج مورد انتظار

بررسي علل کاهش دبي چاه ها

کاهش تبخير منابع آب سطحي

محصول نهايي

ارائه راه حل
مشکل

ارائه راه حل
مشکل

افزايش توان استحصال آب با حداقل
هزينه و بدون نياز به تملک ،حفر ،تجهيز
6

آب و فاضالب
استان کردستان

آب و فاضالب
شهري استان
کردستان

بررسي امکان و نحوه احياي چاه هاي آب شرب

پروژه

و ارائه راهکار هاي اجرايي مناسب

پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

3کاهش عمر مفيدچاههاي آب شرب

و بهره برداري از چاه جديد ،افزايش
آبدهي چاه ها با صرف هزينه کم  ،جبران
نياز آبي ناشي از افزايش جمعيت  ،کاهش
هزينه هاي گزاف حفر ،ملک،تجهيز و
بهره برداري از چاه جديد

ارائه راه حل
مشکل
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده

8

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

به دليل اتصال چشمه به رودخانه در
نتيجه نفوذ آب هاي سطحي در آن و به
دليل وضعيت نامناسب ساختماني دهانه
چشمه ممکن است در زمان بارندگي و
سيالب يا حتي در حالت عادي کدورت

7

آب و فاضالب
استان مازندران

آب و فاضالب

روش بهينه اقتصادي و بهرهبرداري تصفيه آب از

شهري استان

چشمههاي با کدورت باال در مناطق روستايي با

مازندران

دبي پايين

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

آب چشمه از مقدار مجاز خارج گردد .در
2ورود آاليندها و فلزات مناطق صعب العبور از جهت اقتصاديسنگين به منابع آب

امکان بکارگيري روش هاي معمول وجود

ارائه راه حل
مشکل

ندارد چون نيروهاي متخصص تمام وقت
در تاسيسات حضور ندارند .امکان
پشتيباني فني سريع در صورت بروز
مشکل وجود ندارد در نتيجه انتخاب روش
حذف کدورت و بار ميکروبي داراي
محدوديت مي باشد

8

آب و فاضالب

آب و فاضالب

ساخت دستگاه سيمانتاسيون چاههاي آب در

پروژه

راهبردهاي سند چشم

مشهد

مشهد

حال بهرهبرداري

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

3کاهش عمر مفيدچاههاي آب شرب

اجراي عمليات سيمانتاسيون با تکنولوژي
معرفي شده در اين طرح به تعداد 15
حلقه چاه در شهر مشهد

اجراي پايلوت

9
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-1محور منابع آب
 2-1فناوري هاي نوين
عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق-فناوري هاي نوين

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

19کارايينامناسب و پايين
آب و فاضالب استان
1

آذربايجانغربي

آب و فاضالب
روستايي استان
آذربايجانغربي

احداث پنل هاي استحصال آب

پروژه

راهبردهاي سند چشم

آشاميدني از آبرفت رودخانه ها

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

بودن راندمان
تجهيزات مرتبط با
تصفيه خانه و
تاسيسات آب و

استحصال آب آشاميدني گوارا از
بستر رودخانه هاي دائمي با دبي
بيشتر و هزينه کمتر و با پايداري و

اجراي پايلوت

پدافند غير عامل بسيار باال

فاضالب
بررسي مکان يابي نصب ديتاسنج ها و
2

اولويت هاي پژوهشي و

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

بهينه سازي آن به منظور انتقال از

پروژه

فناوري کشور در زمينه

البرز

استان البرز

طريق سيستم  SCADAبه نرم

پژوهشي

فناوري اطالعات و

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

کرمان

استان کرمان

ارتباطات

افزارهاي تحليل شبکه (تهيه مدل)

10عدمهوشمندي شبکه
هاي آب و فاضالب

شناسايي کمي و کيفي منابع آب غير

3

متعارف در حوضه مطالعاتي استان
کرمان و ارائه راهکارهاي بهره برداري
مناسب از آنها با لحاظ شرايط زيست
محيطي

بهبود وضعيت در برنامه هاي پيش
رو

ارائه مدل

شناسايي آبهاي غير متعارف و
پروژه
پژوهشي

طرح کالن ملي وزارت
نيرو مصوب شوراي عالي
علوم تحقيقات و فناوري

1کاهش کيفيمنابع آب

مصرف نشده تاکنون در استان
کرمان -تعريف راهکارهاي بهره
برداري مناسب ونوينبا لحاظ
شرايط زيست محيطي

ارائه مدل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

رديف

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

10

نوع تحقيق

عنوان تحقيق-فناوري هاي نوين

عنوان مشکل کليدي

اسناد باال دستي

محصول نهايي

اهداف و نتايج مورد انتظار

 -1پيش بيني مقادير دبي خروجي
از چاه بر حسب تغييرات مقادير
فشار و پارامتر هاي الکتريکي
(حذف سنسور هاي دبي سنجي)
 -2خودآموزي و کاليبراسيون

طراحي سنسور نرم افزاري ( Soft

تمامي پارامتر هاي ورودي و

 )Sensorدر جهت اندازه گيري
4

مقادير دبي خروجي از چاه ،فشار سيال پروژه
و پارامتر هاي الکتريکي مبتني بر

راهبردهاي سند چشم

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

روش هاي يادگيري ماشيني

10عدمهوشمندي شبکه
هاي آب و فاضالب

خروجي الگوريتم توسط کنترل
توليد نرم

هاي پريودي.
 -3کنترل راندمان عملکرد پمپ ها

افزار

با شرايط و الگو هاي طراحي اوليه.

()Machine Learning

 -4ارزيابي مديريت بهينه ي انرژي
در راهبري چاه ها و ارائه ي

راهکارهاي عملياتي.
 -5تشخيص وقوع اتفاق (نشت) و

يا برداشت غير متعارف از چاهها.

 -1محور منابع آب

 3-1کيفيت منابع آب
رديف

1

عنوان شرکت

آب و فاضالب

شرکت پيشنهاد
دهنده

آب و فاضالب

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

بررسي پراکنش و عامل کدورت

پايان نامه

اسناد باال دستي

راهبرد هاي سند

عنوان مشکل
کليدي

کاهش کيفيت

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

شناسايي علل ايجاد تغييرات در کدورت آب

ارائه راه حل
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رديف

عنوان شرکت

استان البرز

شرکت پيشنهاد

11

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

روستايي استان

در چاه هاي آب شرب روستايي

دانشجويي

البرز

نظرآباد استان البرز در سامانه

دهنده

اسناد باال دستي

چشم انداز وزارت

عنوان مشکل
کليدي

منابع آب

اهداف و نتايج مورد انتظار

و ارائه راه حل براي آن از طريق GIS

محصول نهايي

مشکل

نيرو

 GISو ارائه راهکارهاي کاهش
آن
هدف اصلي :حل بحران آلودگي منابع آب
موجود و امکان استفاده از اين منابع تا افق

بررسي آلودگي منابع آب شرب
2

آب و فاضالب
استان فارس

آب و فاضالب

شهر فيروزآباد بر اثر نشت مواد

شهري استان

هيدروکربني و نفتي :تعيين نوع

فارس

مواد آالينده ،دامنه توسعه و

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه محيط زيست

طرح  1410اهداف فرعي )1 :جلوگيري
1کاهشکيفي منابع آب

از بروز مشکالت اجتماعي و سياسي )2

ارائه راه حل

جلوگيري از بروز بيماري هاي پرخطر و

مشکل

صعب العالج )3 .حفظ منابع آبي موجود

راهکارهاي رفع آن

نتابج مورد انتظار  )1 :يافتن راهکارهاي
جلوگيري از گسترش دامنه آلودگي
دستيابي به روشي که درآن بتوان اثرات
منفي محصوالت جانبي گندزداها را مشخص

بررسي تجزيه فتوکاتاليستي
3

آب و فاضالب
استان کردستان

آب و فاضالب

محصوالت جانبي گندزدايي

شهري استان

توسط نانوذرات تيتانيوم دي-

کردستان

اکسيد آاليش شده با قلع
اکسيد

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

15عدماستفاده از گند
زداهاي نسل
جديد

و وبه تعيين ويژگي هاي  ZnOآاليش شده
با زيرکونيوم در درصدهاي مختلف آاليش

ارائه راه حل

گردد و نسبت به تعيين کارايي ZnO

مشکل

آاليش شده درتجزيه فتوکاتاليستي
محصوالت جانبي گندزدايي درPHهاي
مختلف ودرزمان هاي مختلف  ،دردوزهاي
مختلف و منابع مختلف نور باشدت هاي

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

عنوان تحقيق

12

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

متفاوت منجرگردد.

طراحي و پياده سازي سيستم

4

آب و فاضالب
استان قزوين

آب و فاضالب
روستايي استان
قزوين

حذف يون آرسنيک موجود در
آب آشاميدني يک روستا

پروژه

(پايلوت) با استفاده از روش

پژوهشي

نوين گرانول هاي آهن اصالح

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

1کاهشکيفي منابع آب

ارتقاي کيفيت آب ،حذف نيترات از يک

اجراي

منبع تامين آب داراي دبي  3ليتر بر ثانيه

پايلوت

شده ()MFG
طراحي و پياده سازي سيستم
5

آب و فاضالب
استان قزوين

آب و فاضالب

حذف يون نيترات موجود در

روستايي استان

آب آشاميدني يک روستا

قزوين

(پايلوت) با استفاده از روش

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

1کاهشکيفي منابع آب

ارتقاي کيفيت آب ،حذف نيترات از يک

اجراي

منبع تامين آب داراي دبي  3ليتر بر ثانيه

پايلوت

هاي نوين

6

آب و فاضالب
استان کردستان

آب و فاضالب
روستايي استان
کردستان

بررسي حذف عوامل ميکروبي و
مولد کدورت در جوامع کوچک

پروژه

روستايي با استفاده از

پژوهشي

تکنولوژيهاي نوين اقتصادي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

1کاهشکيفي منابع آب

حذف عوامل ميکروبي و مولد کدورت در

ارائه راه حل

جوامع کوچک روستايي

مشکل
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد

13

عنوان تحقيق

دهنده

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

محصول نهايي

تعيين پتانسيل تشکيل تري هالومتان ها و

آب و فاضالب
7

استان کهگيلويه
و بوير احمد

آب و فاضالب
روستايي استان
کهگيلويه و بوير
احمد

هالو استيک اسيدها در منابع آبي ،تعيين

ارزيابي پتانسيل تشکيل مواد
پيش ساز آلي و مدل سازي
غلظت تري هالومتان ها در
منابع آب شرب با استفاده از

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

غلظت پيش سازهاي آلي و تري هالومتان ها
1کاهشکيفي منابع آب

در منابع آبي و عوامل موثر برآن ،تعيين
عوامل تشديد کننده تشکيل تري هالومتان

ارائه مدل

ها در منابع آبي ،تعيين ارتباط نوع منبع آب

شبکه عصبي

و محل استحصال آن و نوع ماده گندزدا در
تشکيل پيش ساز هاي آلي
3-دستيابي

8

آب و فاضالب
استان همدان

آب و فاضالب
روستايي استان
همدان

اولويت پژوهشي و

به دانش و

ايجاد يک سامانه تشخيص
سريع آالينده ها مبتني بر

پروژه

فناوري کميسيون

فناوري نوين

پدافند غيرعامل آب شرب

پژوهشي

کشاورزي آب و منابع

زدايش نيترات

طبيعي

و فلزات سنگين

روستايي

ايجاد يک سامانه تشخيص سريع آالينده ها
مبتني بر پدافند غيرعامل آب شرب
روستايي

ارائه راه حل
مشکل

از آب

9

10

آب و فاضالب
استان اصفهان

آب و فاضالب

بررسي ميکروآالينده هاي

شهري استان

نوظهور با توجه به اثرات صنايع

اصفهان

دارويي و شيميايي در منابع آب

طرح هاي کالن ملي
پروژه

وزارت نيرو مصوب

پژوهشي

شوراي عالي علوم

1کاهشکيفي منابع آب

ارزيابي غلظت ريزآالينده ها و حذف آنها

بومي سازي

توسط بکارگيري تکنولوژي هاي پيشرفته

فناوري

تحقيقات و فناوري

آب و فاضالب

آب و فاضالب

بررسي روند و علل تغييرات

پايان نامه

راهبردهاي سند

استان چهارمحال

شهري استان

کيفي منابع آب شرب در دشت

دانشجويي

چشم انداز وزارت

1کاهشکيفي منابع آب

ارائه راه حل
مشکل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

و بختياري

11

12

13

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده

چهارمحال و

هاي سفيد دشت و فرادنبه طي

بختياري

سال هاي  85تا 98

آب و فاضالب

آب و فاضالب

استان خراسان

شهري استان

جنوبي

خراسان جنوبي

آب و فاضالب

آب و فاضالب

بررسي پتانسيل خوردگي و

استان خراسان

شهري استان

رسوبگذاري منابع آبي شهر

رضوي

خراسان رضوي

بجستان

آب و فاضالب

آب و فاضالب

استان خراسان

شهري استان

رضوي

خراسان رضوي

14

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

محصول نهايي

نيرو

پايش و تحليل عوامل افزايش

پايان نامه

نيترات در منابع آب زيرزميني

دانشجويي

پايان نامه
دانشجويي

بررسي تاثير تصفيه خانه
فاضالب شهر نيشابور بر کيفيت

پروژه

چاه هاي کشاورزي حريم

پژوهشي

تصفيه خانه

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه محيط زيست
اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب
اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

1کاهشکيفي منابع آب

1کاهشکيفي منابع آب

1کاهشکيفي منابع آب

پايش نيترات

بررسي خوردگي و رسوبگذاري منابع ابي

تاثير خروجي تصفيه خانه فاضالب بر
کيفيت چاه هاي کشاورزي حريم تصفيه
خانه

تهيه
دستورالعمل

ارائه راه حل
مشکل

تهيه
دستورالعمل

بررسي روش حذف آالينده هاي
آلي و معدني ايجاد کننده طعم
آب و فاضالب
14

استان سيستان و
بلوچستان

آب و فاضالب

و بو نامطلوب در آب آشاميدني

شهري استان

با استفاده از فناوري نانو –

پايان نامه

سيستان و

غشاي بيوپليمري سيکلو

دانشجويي

بلوچستان

دکسترين و غشاي کامپوزيتي
کوپليمر پلي اتر بالک آميد

PEBA

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

1کاهشکيفي منابع آب

يافتن روشهاي براي حذف طعم وبوي

ارائه راه حل

نامطلوب آب آشاميدني

مشکل
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رديف

عنوان شرکت

آب و فاضالب
15

استان سيستان و
بلوچستان

آب و فاضالب
16

استان سيستان و
بلوچستان

آب و فاضالب
17

استان سيستان و
بلوچستان

شرکت پيشنهاد

15

عنوان تحقيق

دهنده

نوع تحقيق

آب و فاضالب

بررسي فني و اقتصادي راه هاي

شهري استان

مقابله با کاهش کيفيت آب

پايان نامه

سيستان و

چاه نيمه ها و ارائه گزينه

دانشجويي

بلوچستان

مناسب جهت ارتقاء کيفيت

آب و فاضالب
شهري استان
سيستان و
بلوچستان

اسناد باال دستي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

عنوان مشکل
کليدي

1کاهشکيفي منابع آب

آلودگي آبخوانهاي با عمق
آبرفت پايين و ارائه راهکارهاي
رفع آن (مطالعه موردي قصر

پايان نامه
دانشجويي

18

نيمه ها

مشکل

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

1کاهشکيفي منابع آب

تعيين داليل آلودگي آبخوانها با آبرفت پايين

ارائه راه حل

وتعيين راهکارهاي رفع آن

مشکل

قند )

آب و فاضالب

بررسي کيفي و اندرکنش

شهري استان

مخازن چاه نيمه ها و بررسي

پايان نامه

سيستان و

اثرات ورودي در زمانهاي

دانشجويي

بلوچستان

مختلف

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

درک تاثير متقابل مخازن چاه نيمه ها
1کاهشکيفي منابع آب

برروي کيفيت آب ذخيره شده در آنها
بمنظور پيدا کردن راه حلهايي براي ارتقاء

ارائه مدل

کيفي آب چاه نيمه ها
تعيين ليست کاربردي سموم مناسب و با

تاثيرات کوتاه مدت و دراز مدت

استان کرمان

تعيين راهکارهاي ارتقاء کيفيت آب چاه

ارائه راه حل

مطالعه کيفي و بررسي علمي

مطالعه و بررسي آاليندگي و

آب و فاضالب

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

آب و فاضالب

سموم کشاورزي مورد استفاده

2-ورود

حداقل ضرر متناسب با گونه هاي زراعي

شهري استان

پروژه

وزارت نيرو مصوب

در اراضي زراعي در محدوده

آاليندها و

پرمحصول و استراتژيک استان و تدوين

کرمان

پژوهشي

شوراي عالي علوم

منابع تامين آب و تعيين الگوي

فلزات سنگين

استاندارد قابل قبول جهت استفاده مناسب و مشکل

تحقيقات و فناوري

به منابع آب

حداقلي از سموم براي اراضي کشاورزي در

مناسب سمپاشي و معرفي انواع
سموم کم ضررتر (مطالعه

طرح کالن ملي

محدوه منابع آب

ارائه راه حل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده

16

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

محصول نهايي

موردي استان کرمان)

19

20

آب و فاضالب
استان کرمان

آب و فاضالب
استان کرمانشاه

آب و فاضالب
21

استان کردستان

آب و فاضالب
22

استان گلستان

آب و فاضالب
23

استان مازندران

آب و فاضالب

پايش و شناسايي خطرات بالقوه

شهري استان

کيفي منابع تامين آب شرب

کرمان

شهر کرمان و ارايه راهکار

آب و فاضالب

بهبود کيفي منابع آبي موجود

شهري استان

در شهر کرمانشاه جهت رفع

کرمانشاه

تنش در آب شرب

آب و فاضالب

بررسي اثرات زيان بار سموم

شهري استان

کشاورزي در منابع آبي شهر

کردستان

قروه

آب و فاضالب
شهري استان
گلستان

بررسي جامع منابع آبي تحت تملک شرکت

طرح کالن ملي
پروژه

وزارت نيرو مصوب

پژوهشي

شوراي عالي علوم

1کاهشکيفي منابع آب

تحقيقات و فناوري

پروژه
پژوهشي

پروژه
پژوهشي

شناسايي عوامل ايجاد بو و ارائه
راهکار حذف آن در منبع تامين

پروژه

روستاي ايمر مال ساري شهر

پژوهشي

گنيد

آب و فاضالب

تعيين منشاء بو ،طعم و کدورت

شهري استان

پروژه

برخي از منابع تأمين آب استان

مازندران

پژوهشي

«چاه» و ارائه راه حل مناسب

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب
اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب
اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه انرژي
اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

 ،تهيه جداول مرتبط با خطرات بالقوه کمي
و کيفي منابع و تدوين راهکارهاي

ارائه مدل

پيشگيرانه و صرفه جويانه از منابع جهت
تامين پايدار آب شرب

1کاهشکيفي منابع آب

1کاهشکيفي منابع آب

1کاهشکيفي منابع آب

1کاهشکيفي منابع آب

افزايش کيفيت آب شرب

ارائه راه حل و دستورالعمل مناسب جهت
جلو گيري از ورود آلودگي وسموم به منابع
آبي قروه

شناسايي راهکارهاي حذف بو

ارائه راه حل
مشکل

تهيه
دستورالعمل

ارائه راه حل
مشکل

تعيين منشاء بو،طعم و کدورت منابع تامين

اجراي

و ارائه راه حل در مقياس واقعي-نعيين

پايلوت

ميزان کارايي فيلترهاي تحت فشار موجود

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 99

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

17

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

فني ،اقتصادي و عملي در حذف

در حذف آهن ،منگنز ،نيترات  ،فسفات و

آن در مقياس واقعي

کدورت وغيره-تعيين ميزان تأثير ويژگي

محصول نهايي

هاي فيلتر (از لحاظ نوع بستر،اندازه ماسه و
ارتفاع و تعدادبستر فيلتر) در حذف آهن،
منگنز،نيترات ،فسفات و کدورت -ارائه
روشهاي موثر براي کاهش و يا حذف
آلودگي با توجه به نوع آن بر اساس منابع
مطالعاتي در منطقه مورد مطالعه پروژه-
توليد يک اليه اطالعات هيدروژئوشيمي
پراکنش آهن و منگنز ،نيترات و فسفات
ونقشه پهنه بندي کيفي پارامترها درسطح
حوزه آبريز محل اجراي پروژه
بيوفيلم ها منبعي غني ازموادغذايي بوده که
باتوجه به وجودامالح کافي درمحيط آبي و
سايرعوامل فزاينده رشد باکتريها بويژه

بررسي روند تشکيل اليه
آب و فاضالب
24

استان مازندران

آب و فاضالب

ميکروبي بيوفيلم در شبکه

شهري استان

توزيع آب شرب شهر هاي نور و

مازندران

رويان و ارائه راهکارهاي
پيشگيرانه و اصالحي

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

باکتريهاي هتروتروف ،کيفيت ميکروبي آب
1کاهشکيفي منابع آب

را دستخوش تغييرنموده وموجبات نارضايتي

ارائه راه حل

مشتريان رافراهم مياورد .شهرساحلي وزيباي مشکل
نورداراي منابع آبي که ازلحاظ کيفيت
ميکروبي بصورت بالقوه قابليت تشکيل
بيوفيلم درتاسيسات آبرساني راداشته
وبعنوان شهرانتخابي براي روند شکل گيري

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده

18

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

بيوفيلم خطوط انتقال شبکه توزيع وفرايند
مقابله با پديده بيوفولينگ راپيشنهادشده
تابعنوان پايلوت مناطق غربي استان گامي
مهم واساسي دراين خصوص داشته باشيم.
2-دستيابي

بررسي حذف سولفيد در

به دانش و

واحدهاي سوپرناتانت و هاضم
آب و فاضالب
25

استان همدان

آب و فاضالب

هاي بي هوازي تصفيه خانه

شهري استان

فاضالب همدان باتوجه به تامين

همدان

آب نيروگاه با کيفيت مورد نظر

پروژه
پژوهشي

اولويت پژوهشي و
فناوري کميسيون
علوم پايه

و ارائه راهکارهاي اقتصادي

فناوري نوين

حذف سولفيد در واحدهاي سوپرناتانت

جهت ارتقاء

وهاضم هاي بي هوازي باتوجه به تامين

ارائه راه حل

کارايي عملکرد

پساب نيروگاه با کيفيت مورد نظر و ارائه

مشکل

تصفيه خانه

راهکارهاي اقتصادي وکاربردي

هاي فاضالب

وکاربردي

کشور
افزايش کدورت ،کاهش آبدهي ،تامين بخش

بررسي علل و عوامل کاهش
آبدهي و کيفيت آبخوان هاي
26

بزرگي از آب شرب شيراز ،نفوذ آب از آبرفت

1-

آب و فاضالب

آب و فاضالب

منابع تامين آب شرب شيراز و

شيراز

شيراز

ارائه راهکار (مطالعه موردي:

کيفي منابع

آبخوان هاي باباکوهي ،سعدي و

آب

نصرآباد)

کاهش

به آهک ،ايجاد طرح هاي جديد شهرداري،

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

پروژه پژوهشي

بررسي پتانسيل افزايش ظرفيت ،نفوذ آب

ارائه راه حل

شور درياچه نمک ،تغيير اقليم و احتمال

مشکل

کاهش بارندگي ،ميزان برداشت مجاز در
سالهاي ترسالي و خشکسالي آبخوان هاي
باباکوهي ،سعدي و نصرآباد
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رديف

27

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

آب و فاضالب

آب و فاضالب

کاشان

کاشان

19

عنوان تحقيق

ارزيابي و پايش پارامترهاي
کيفي خاص در مخازن آب
شرب شهر کاشان

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

اولويت هاي پژوهشي

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

2-ورود

پروژه

و فناوري کشور در

آاليندها و

مشخص نمودن ريسک سرطانزايي و غير

ارائه راه حل

پژوهشي

زمينه سالمت و

فلزات سنگين

سرطانزايي در مخازن

مشکل

ايمني غذايي

به منابع آب
رودخانه کشف رود به عنوان اصلي ترين
منبع آب توليد محصوالت کشاورزي مورد

اولويت بندي راهکارهاي کاهش
28

آب و فاضالب

آب و فاضالب

آلودگي رودخانه کشف رود:

پايان نامه

مشهد

مشهد

کاربرد روش هاي تصميمگيري

دانشجويي

چندمعياره

راهبردهاي سند
چشم انداز وزارت
نيرو

توجه بوده و ارائه و اجراي راهکارهاي
1کاهشکيفي منابع آب

مختلف کاهش آلودگي اين رودخانه ضروري

ارائه راه حل

است .از اين رو با انجام پايان نامه اي با اين

مشکل

موضوع ،انتظار مي روئ بتوان ليستي از اين
راهکارها را با توجه به اولويتهاي مختلف از
منظر خبرگان مشخص و دستهبندي نمود.
1.بررسي حضور ،تعيين غلظت و شناسايي
منابع ورودي

تعيين غلظت و شناسايي منشأ
29

آب و فاضالب

آب و فاضالب

ورود آاليندههاي نوظهور به

پروژه

مشهد

مشهد

منابع تأمين آب شرب و

پژوهشي

فاضالب توليدي شهر مشهد

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

2-ورود

ترکيبات  PPCPSو  EDCsدر منابع

آاليندها و

تأمين آب شرب و تصفيهخانههاي فاضالب

فلزات سنگين

(ورودي و خروجي) شهر مشهد

به منابع آب

2.بررسي حضور ،تعيين غلظت و شناسايي
منابع ورودي ترکيبات  PPCPSو
 EDCsدر رسوبات سطحي رودخانههاي

ارائه راه حل
مشکل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

عنوان تحقيق

20

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

محصول نهايي

منتهي به سدها تأمين کننده آب شرب شهر
مشهد
3.ارزيابي ريسک محيط زيستي باقيمانده
ترکيبات  PPCPsو  EDCsدر آب شرب
شهر مشهد
تهيه بانک اطالعاتي عوامل بيولوژيکي
موجود در آب با تأکيد بيشتر بر منابع آب
شهر مقدس مشهد
12پائينشناسايي عوامل بيولوژيکي
30

آب و فاضالب

آب و فاضالب

موجود در آب با استفاده از

پروژه

مشهد

مشهد

روشهاي پردازش تصوير و

پژوهشي

يادگيري ماشين

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

بودن کارايي
فرآيند هاي
تصفيه خانه
هاي آب و
فاضالب

بررسي روشهاي bioimage-
 informaticsو قابليت کاربرد آنها در
شناسايي عوامل بيولوژيکي در تصاوير
ميکروسکوپي
توسعه نرمافزار تشخيص عواملي بيولوژيکي
موجود در آب با استفاده از تصاوير
ميکروسکوپي
امکانسنجي ايجاد سامانه برخط تشخيص و
تعيين تراکم عوامل بيولوژيکي براي استفاده
در تصفيهخانههاي آب

بومي سازي
فناوري

21
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-1محور منابع آب

 4-1مدل سازي ،تغذيه مصنوعي و شناسايي منابع
رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

.تاکيد زياد برآن است که تکنيک
جمع آوري آب بعنوان بخشي از
ارزيابي روشهاي استحصال آب

1

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب روستايي

مرکزي

استان مرکزي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

البرز

استان البرز

باران و انتخاب روش بهينه با
مداخله دانش بومي جهت مديريت
بارندگي ها و تامين آب در مناطق

طرحهاي بزرگ که به منظور

طرح هاي تحقيقات و
پروژه

توسعه فناوري مصوب

پژوهشي

شوراي آموزش و

1کاهش کيفيمنابع آب

پژوهش وزارت نيرو

خشک استان مرکزي

تلفيق منابع آب و خاک طراحي
شده اند ،در نظـر گرفتـه شود و

ارائه مدل

همچنين کليه ابعاد و ديدگاه
هاي فني ،کشاورزي ،اقتصادي و
اجتماعي و اهداف بنيادي منظور

شوند .
ريشه يابي و مستندسازي علل

2

حوادث شبکه توزيع آب و تهيه
نقشه تراکم حوادث با ارزيابي اثرات
اقتصادي آن بر بهره برداري
(مطالعات موردي )

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

10عدمهوشمندي شبکه

بهبود وضعيت وافزا يش بهره

هاي آب و

وري وکاهش حوادث

فاضالب

ارائه مدل

22

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

 .2محور انرژي
 2-1انرژي هاي نو و تجديد پذير

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

امکان سنجي بهره گيري از انرژي
هاي نو و تجديدپذير در راستاي
1

آب و فاضالب اهواز

آب و فاضالب اهواز

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب روستايي

کردستان

استان کردستان

استقرار مديريت سبز (استفاده از
هيدروپاور و  ،CHPانرژي زمين

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
انرژي

گرمايي)

2

3

4

امکان استفاده از انرژي هاي نو و
تجديد پذير در ايستگاههاي پمپاژ
مجتمع هاي تک روستايي

پروژه
پژوهشي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

امکانسنجي راه اندازي نيروگاه

پروژه

خراسان رضوي

استان خراسان رضوي

خورشيدي و هيدرو پاور

پژوهشي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

خراسان شمالي

استان خراسان شمالي

بررسي علل تخريب هوزينگ و
بلبرينگ و جريان نشتي ميدان دوار
الکترو موتور ها ي ايستگاه پمپاژ

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
انرژي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
انرژي

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول
نهايي

9مصرف بااليانرژي در

ارتقاء توانمندي در توليد برق از

اجراي

تاسيسات آب و

انرژ يهاي نو و تجديدپذير و ...

پايلوت

فاضالب

9مصرف بااليانرژي در
تاسيسات آب و
فاضالب

تعيين امکان استفاده از انرژي هاي
نو و تجديد پذير در ايستگاههاي
پمپاژ

اجراي
پايلوت

9مصرف بااليانرژي در
تاسيسات آب و

هيدرو پاور و توليد برق

اجراي
پايلوت

فاضالب
9مصرف بااليانرژي در
تاسيسات آب و

شناسايي علل

ارائه راه حل
مشکل
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رديف

عنوان شرکت

23

عنوان تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

نوع تحقيق

عنوان مشکل

اسناد باال دستي

کليدي

محصول

اهداف و نتايج مورد انتظار

نهايي

فاضالب
مطالعه توربين هاي بادي و بومي
5

آب و فاضالب شيراز

آب و فاضالب شيراز

سازي توربين انرژي بادي جهت

پروژه

استفاده در تاسيسات شرکت آب و

پژوهشي

فاضالب شيراز

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
انرژي

9مصرف بااليانرژي در

تامين انرژي با هزينه هاي زياد و

بومي سازي

تاسيسات آب و

غير قابل برگشت

فناوري

فاضالب

-2محور انرژي
 2-2بهينه سازي
رديف

1

2

3

عنوان شرکت

آب و فاضالب
استان قزوين

شرکت پيشنهاد
دهنده

آب و فاضالب
روستايي استان
قزوين

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

طراحي و پياده سازي الگوريتم يک
سيستم کنترل جهت بهينه سازي
و کاهش هزينه مصرف انرژي در

پايان نامه اولويت هاي پژوهشي و
دانشجويي

آب و فاضالب
روستايي استان

کنترل و مديريت مصرف انرژي بر

هرمزگان

مبناي مهندسي ارزش

آب و فاضالب

آب و فاضالب

امکان سنجي فني و اقتصادي

پروژه

استان اردبيل

شهري استان

جايگزيني اينورتر (کنترل دور

پژوهشي

استان هرمزگان

فناوري کشور در زمينه آب

9مصرف باالي انرژي درتاسيسات آب و فاضالب

کاهش هزينه مصرف انرژي

ساخت نمونه
محصول

تاسيسات انتقال آب
طراحي سيستم هاي هوشمند

آب و فاضالب

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

پروژه

اولويت هاي پژوهشي و

پژوهشي

فناوري کشور در زمينه آب

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه انرژي

9مصرف باالي انرژي درتاسيسات آب و فاضالب
9مصرف باالي انرژي درتاسيسات آب و فاضالب

مديريت مصرف انرژي و کاهش و

ارائه راه حل

صرفه اقتصادي

مشکل

تصميم گيري نسبت به تبديل

ارائه راه حل

وضعيت تامين فشار آب در

مشکل

شهرهاي هموار و بدون عوارض

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

اردبيل

عنوان تحقيق
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نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

الکتروموتور) با مخازن هوائي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

سحي
برنامه ريزي ساعتي مناسب براي
داشتن مداوم برق و تامين توان
الزم جهت ايستگاههاي پمپاژآب
يکي از مناسب ترين راه براي

برنامه ريزي ساعتي تامين توان
4

آب و فاضالب
استان لرستان

آب و فاضالب

ايستگاههاي پمپاژ آب و شبکه

شهري استان

توزيع با استفاده از انرژي هاي

لرستان

تجديد پذير با در نطر گرفتن اثر

خدمات رساني الزم وبهينه به
پايان نامه اولويت هاي پژوهشي و
دانشجويي

فناوري کشور در زمينه آب

9مصرف باالي انرژي درتاسيسات آب و فاضالب

مشترکين مي باشد .لذا با بررسي
و به حداقل رساندن قطعي برق و

تدوين استاندارد

توان الزم در ساعات مختلف و

نامعيني منابع

درصورت نياز وارد مدار شدن و
استفاده از منابع توليد انرژي نو
مي توان به اين مهم دست پيدا
نمود.

5

آب و فاضالب
استان مرکزي

بررسي استفاده از لوله جدارفلزي

با توجه به سرقت هاي بيش از

چاه هاي آب به منظور تامين ارت

پيش سيم هاي ارت الکتريکي

آب و فاضالب

الکتريکي و امکان سنجي فني و

شهري استان

اقتصادي استفاده از سيستمهاي

مرکزي

( EDSالکتريکال ديس شارژ

چاههاي آب و همچنين عدم
پروژه

اولويت هاي پژوهشي و

پژوهشي

فناوري کشور در زمينه انرژي

9مصرف باالي انرژي درتاسيسات آب و فاضالب

کارايي مناسب چاههاي فوق پس
از مدتي از احداث آنها در اين

سيستم) براي جايگزين چاه ارت

پروژه بر آن هستيم تا به بررسي

در تجهيزات و تاسيسات

امکان استفاده از لوله جدارفلزي
چاه هاي آب به منظور تامين

اجراي پايلوت
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

25

عنوان تحقيق

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

ارت الکتريکي و همچنين امکان
سنجي فني و اقتصادي استفاده
از سيستمهاي ( EDSالکتريکال
ديسشارژ سيستم) براي جايگزين
چاه ارت در تجهيزات و تاسيسات
بپردازيم .

-2محور انرژي
 3-2مديريت مصرف و مميزي انرژي
رديف

رديف

1

آب و فاضالب استان
تهران

عنوان تحقيق

عنوان شرکت

نوع تحقيق

تحليل يکپارچه انرژي حرارتي از نظر
آب و فاضالب
شهري استان تهران

صرفه جويي در مصرف انرژي حرارتي
و شناسايي گلوگاه هاي مصرف انرژي
در تاسيسات تامين ،تصفيه و شبکه

اسناد باال

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد

دستي

کليدي

انتظار

اولويت هاي
پايان نامه
دانشجويي

توزيع آب

پژوهشي و
فناوري کشور
در زمينه
انرژي

محصول نهايي

9مصرفباالي انرژي

بهينه سازي مصرف

در تاسيسات

انرژي حرارتي

ارائه راه حل مشکل

آب و فاضالب

 .3محور تصفيه آب و فاضالب
 3-1بررسي وضعيت سامانه هاي فاضالب و اصالح و بازسازي آنها
رديف

1

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

بررسي علل تشکيل بيوفيلم ها

پروژه

البرز

استان البرز

درشبکه هاي توزيع آب ،نحوه

پژوهشي

شناسائي و پايش باکتري هاي

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

1-کاهش کيفي منابع آب

اهداف و نتايج مورد انتظار

بهبود وضعيت در برنامه هاي
پيش رو وارتقا کيفيت خدمات

محصول نهايي

ارائه راه حل مشکل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

26

عنوان تحقيق

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

تشکيل دهنده و راهکار مقابله

بررسي تأثيرات ميزان بهره برداري

2

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

خراسان جنوبي

استان خراسان جنوبي

و نوع کاربري از انشعابات فاضالب
بر کيفيت فاضالب ورودي به تصفيه
خانه فاضالب (مطالعه موردي شهر

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و

7-حجم باالي لجن توليدي

فناوري کشور در زمينه

درتصفيه خانه هاي آب و

آب

فاضالب

بررسي نوع کاربري انشعابات
فاضالب بر کيفيت فاضالب

تهيه دستورالعمل

ورودي به تصفيه خانه فاضالب

بيرجند)

-3محور تصفيه آب و فاضالب
3- 2
رديف

1

2

بهينه سازي و ارتقاء فرآيند

عنوان شرکت

آب و فاضالب
استان اردبيل

آب و فاضالب
استان تهران

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده

آب و فاضالب

بررسي کارايي و ارائه راهکار مناسب

روستايي استان

براي بهينه سازي خروجي تصفيه خانه

اردبيل

فاضالب قره تپه شهرستان نير

آب و فاضالب
روستايي استان
تهران

نوع
تحقيق

اسناد باال دستي

پروژه

راهبردهاي سند چشم

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

بررسي و ارزيابي زيست محيطي

عنوان مشکل کليدي

12پائين بودن کاراييفرآيند هاي تصفيه خانه هاي

ارتقاء کارايي تصفيه خانه فاضالب

آب و فاضالب

اولويت پژوهشي و

دستيابي به دانش و

ضرورت احداث تصفيه خانه هاي

پروژه

فناوري کميسيون

فناوري نوين جهت ارتقاء

فاضالب روستايي در حوضه سد ماملو و

پژوهشي

کشاورزي آب و منابع

کارايي عملکرد تصفيه خانه

طبيعي

هاي فاضالب کشور

لتيان

اهداف و نتايج مورد انتظار

کاهش هزينه ها و افزايش بهره بري

محصول نهايي

ارائه راه حل
مشکل

ارائه راه حل
مشکل
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رديف

3

4

5

6

عنوان شرکت

آب و فاضالب
استان اصفهان

آب و فاضالب
استان اصفهان

شرکت پيشنهاد

آب و فاضالب
شهري استان

تعريف شاخص کيفيت آب خاکستري

اصفهان
آب و فاضالب
شهري استان
اصفهان

آب و فاضالب
استان

شهري استان

آذربايجان غربي

آذربايجان غربي

استان گلستان

عنوان تحقيق

دهنده

آب و فاضالب

آب و فاضالب
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آب و فاضالب
شهري استان
گلستان

ساخت و اجراي مدل تصفيه خانه آب از

نوع

اسناد باال دستي

تحقيق

پروژه
پژوهشي
پايان

ورودي تا خروجي با در نظر گرفتن کليه نامه
مراحل فرايندي ،تجهيزات و

دانشجوي

زيرتجهيزات

ي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
محيط زيست
اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

بررسي استفاده از بستر مدياي شناور در
خروجي تصفيه خانه فاضالب با فرايند

پروژه

راهبردهاي سند چشم

الگونهاي هوادهي (مطالعه موردي

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

تصفيه خانه مهاباد)

ارائه روشهاي کاربردي جهت بهينه
سازي مصرف مواد منعقد کننده و

پروژه

کمک منعقد کننده در تصفيه خانه آب

پژوهشي

ناهارخوران

عنوان مشکل کليدي

8عدم استفاده از لجن وپساب در کشاورزي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

طبقه بندي آب خاکستري جهت

تهيه

کاربري هاي مختلف

دستورالعمل

10-عدم هوشمندي شبکه

ارتقاء سطح کيفي سالمت آب

تهيه

هاي آب و فاضالب

شرب

دستورالعمل

12پائين بودن کاراييفرآيند هاي تصفيه خانه هاي
آب و فاضالب

اولويت هاي پژوهشي و

12-پائين بودن کارايي

فناوري کشور در زمينه

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي

آب

آب و فاضالب

افزايش راندمان تصفيه خانه و ارتقا

ارائه راه حل

کيفيت پساب خروجي

مشکل

با توجه به باال بودن نرخ مصرف
مواد منعقد کننده نتيجه کار ارائه

ارائه راه حل

راهکار جهت کاهش اين مواد مي

مشکل

باشد.

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

7

8

عنوان شرکت

آب و فاضالب
استان لرستان

آب و فاضالب
استان همدان

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده

آب و فاضالب

طراحي و بهينه سازي يک روش

شهري استان

مولکولي و بيوشيميايي جهت شناسايي

لرستان

کليفرم ها

آب و فاضالب
شهري استان
همدان

بررسي پتانسيل تشکيل مواد آلي در
تصفيه خانه هاي آب داراي سيستم
پولساتور(مطالعه موردي -تصفيه خانه
شهيد بهشتي همدان)
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نوع

اسناد باال دستي

تحقيق

پايان
نامه
دانشجوي
ي

عنوان مشکل کليدي

در حال حاضر شناسايي E-Coli
اولويت هاي پژوهشي و

12-پائين بودن کارايي

در آب آشاميدن حدود  72ساعت

فناوري کشور در زمينه

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي

زمان مي برد .لذا اين موضوع با

آب

آب و فاضالب

هدف کاهش زمان شناسايي

پايان نامه

اولويت پژوهشي و

دانشجوي

فناوري کميسيون علوم

ي

پايه

4دستيابي به دانش وفناوري نوين براي بهبود
عملکرد و افزايش طول عمر
چاه هاي آب شرب

9

آب و فاضالب
شيراز

شيراز

تصفيه آن در مقياس نيمه صنعتي

فرآيند

راهبرد هاي سند چشم

هاي

انداز وزارت نيرو

خانه هاي
آب و
فاضالب

سيستم پولساتور

مشکل

موادمعلق و  CODمحلول)

کارايي

تصفيه

در تصفيه خانه هاي آب داراي

ارائه راه حل

ها (غلظت باالي نيتروژن و فسفر و

بودن
آب و فاضالب

بررسي پتانسيل تشکيل مواد آلي

با توجه به ماهيت خاص سوپرناتانت

پائين

تصفيه خانه فاضالب شماره  1شيراز و

اجراي پايلوت

باکتري مذکور تعريف گرديد.

12-

طرح جامع مديريت سوپرناتانتها در

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

بازچرخاني بدون پيش تصفيه آنها
پروژه پژوهشي

به باالدست سيستم تصفيه ،به
فرآيند بيولوژيکي آسيب قابل
توجهي مي زند و باعث ايجاد پديده
هايي چون بالکينگ و فومينگ و
رايزينگ خواهد گرديد.

اجراي پايلوت
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده
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عنوان تحقيق

نوع
تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

هدف از انجام تحقيق پيشرو
بررسي اثر جنس دانه بندي
برکيفيت تصفيه پساب مي باشد.
آنچه در اين تحقيق به عنوان

10

شاخص مورد بررسي قرار خواهد

ارزيابي ذرات مخروط کاج در فيلتر

پايان

آب و فاضالب

آب و فاضالب

درشت دانه افقي ( )HRFبه منظور

نامه

راهبردهاي سند چشم

مشهد

مشهد

حذف کدورت و ذرات معلق پساب

دانشجوي

انداز وزارت نيرو

خروجي از تصفيه خانه فاضالب

ي

آب و فاضالب

آب و فاضالب

مشهد

مشهد

آب و فاضالب

آب و فاضالب

12-پائين بودن کارايي

گرفت ,مقادير کدورت TSS ,و

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي

 CODميباشد جنس مورد نظر

آب و فاضالب

در اين تحقيق مخروط کاج مي

اجراي پايلوت

باشد .با توجه با اينکه پيش از اين
همين تحقيق با استفاده از دانه
بندي با جنس شن درشت دانه
انجام شده است ,ميتوان نتايج را
مورد بررسي قرار داد.
استفاده از مواد بازيافتي و کاهش

11

استفاده از مواد بازيافتي جهت
فيلتراسيون پساب خروجي از
تصفيهخانههاي فاضالب

پروژه

راهبردهاي سند چشم

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

12پائين بودن کاراييفرآيند هاي تصفيه خانه هاي
آب و فاضالب

هزينه ها در بهره برداري،
افزايش کيفيت پساب خروجي در
عين حال راحت شدن بهره برداري

اجراي پايلوت

استفاده از دانش بومي و تجهيزات
داخلي بدون نياز به هزينه جانبي

12

تدوين دانش فني بومي سازي تکنولوژي
ساخت غشا سراميکي سيليکون کاربيد

پروژه

اولويت هاي پژوهشي و

12-پائين بودن کارايي

فناوري کشور در زمينه

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي

قابليت توليد ارزش فني ،اقتصادي و اجراي پايلوت
اجتماعي حاصل از اجراي پروژه با

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

مشهد

مشهد

آب و فاضالب

آب و فاضالب

مشهد

مشهد

عنوان تحقيق

جهت کاهش کدورت انواع آب هاي
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نوع

اسناد باال دستي

تحقيق

پژوهشي

آب

عنوان مشکل کليدي

آب و فاضالب

نامتعارف در مقياس پايلوت

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

ساخت غشاهاي سيليکون کاربيد
صرفه جويي ،افزايش توليد و
بهرهوري در کشور از طريق عدم
نياز به واردات غشاهاي سراميکي
سيلکون کاربيد از خارج از کشور و
کاهش مواد شيمايي مصرفي در
فرآيند پيش تصفيه اب دريا و
تصفيه ساير پساب ها
استفاده از منابع داخلي و امکان
صادرات با استفاده از مواد شيمايي
داخلي و توليد غشا گرانقيمت
سيليکون کاربيد جهت صادرات
رفع مشکالت بهداشتي و
زيستمحيطي با جلوگيري از
مصرف مواد شيمايي مختلف در
فرآيند پيش تصفيه اب دريا و
تصفيه پساب ها و حفظ محيط
زيست با غشاهاي سليکون کاربيد

13

تعيين ضرايب بيوسينيتيک فرآيند لجن
فعال به روش  / MLEمطالعه موردي:
تصفيهخانه فاضالب شماره  4مشهد

پروژه

راهبردهاي سند چشم

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

12پائين بودن کاراييفرآيند هاي تصفيه خانه هاي
آب و فاضالب

تعيين پارامترهاي بيوسينتيک به
منظور طراحي و بهره برداري بهينه
سيستم تصفيه فاضالب شهري
ميباشد .متغيرهاي تحقيق براي

تهيه
دستورالعمل
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده
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عنوان تحقيق

نوع
تحقيق

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

محاسبه ضرايب بازده سلولي ،مرگ
و مير ،نيمه اشباع ،ورشد حداکثر
ميکروارگانيسم ها در فرآيند لجن
فعال

-3محورتصفيه آب و فاضالب
 3-3پساب و لجن و استفاده از آنها
رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

بررسي لجن مازاد توليدي در
تصفيه خانه هاي فاضالب
استان و تعيين نوع لجن
1

آب و فاضالب استان
چهارمحال و بختياري

آب و فاضالب شهري

(کالس بندي لجن مازاد) و

استان چهارمحال و

تهيه استاندارد هاي الزم جهت

بختياري

استفاده مجدد از لجن مازاد

پروژه

راهبردهاي سند چشم

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

8-عدم استفاده از

تهيه

لجن و پساب در

دستورالعمل

کشاورزي

توليدي در تصفيه خانه هاي
فاضالب (روش هاي لجن فعال
و هوادهي)

2

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

تحليل اقتصادي استفاده مجدد

پايان نامه

خراسان جنوبي

استان خراسان جنوبي

از آب (آب خاکستري) در

دانشجويي

اماکن مسکوني-اداري شهر

اولويت هاي پژوهشي

8-عدم استفاده از

و فناوري کشور در

لجن و پساب در

زمينه محيط زيست

کشاورزي

تحليل اقتصادي استفاده از آب
خاکستري

تهيه
دستورالعمل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

32

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

بيرجند

استفاده از پساب آب شيرين

3

آب و فاضالب استان
سيستان و بلوچستان

آب و فاضالب شهري
استان سيستان و
بلوچستان

کن ( ) R.Oبراي کشت
گياهان و درختان مناسب براي

پروژه

فضاي سبز شهري و يا گياهان

پژوهشي

مفيد و بررسي تاثير دراز مدت

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

6مشکل دفع پسابآب شيرين کن ها

حل مشکل دفع پساب RO

ارائه راه حل
مشکل

آن بر خاک
بررسي روشهاي نوين
4

آب و فاضالب استان
سيستان و بلوچستان

آب و فاضالب شهري

بيولوژيکي تثبيت و فرآوري

استان سيستان و

لجن خام تصفيه خانه فاضالب

بلوچستان

-مطالعه موردي تصفيه خانه

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي

7-حجم باالي لجن

و فناوري کشور در

توليدي درتصفيه خانه

زمينه آب

هاي آب و فاضالب

کاهش حجم لجن تصفيه خانه فاضالب

ارائه راه حل
مشکل

زاهدان

5

آب و فاضالب استان قم

6

آب و فاضالب استان قم

آب و فاضالب شهري
استان قم

بررسي تاثير پساب تصفيه خانه
فاضالب قم بر محيط زيست و
مصارف آن

آب و فاضالب شهري

بومي سازي تهيه ماده لخته

استان قم

سازي لجن فاضالب توسط

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي

8-عدم استفاده از

و فناوري کشور در

لجن و پساب در

زمينه آب

کشاورزي

پروژه

اولويت هاي پژوهشي

پژوهشي

و فناوري کشور در

7حجم باالي لجنتوليدي درتصفيه خانه

با يک طرح مطالعاتي و نمونه برداري از
آبهاي زيرزميني بعد از تصفيه خانه

ارائه راه حل

فاضالب مي توان تاثير پساب را بررسي

مشکل

نمود و راهکارهاي الزمه را ارائه نمود
هدف اين است که جهت لخته سازي و

بومي سازي

ته نشيني لجن فاضالب مواد منعقد

فناوري

کننده خارجي در داخل کشور و توسط
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رديف

عنوان شرکت

7

آب و فاضالب استان قم
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عنوان تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

نوع تحقيق

شرکت آبفا

اسناد باال دستي

زمينه آب

عنوان مشکل کليدي

هاي آب و فاضالب

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

شرکت هاي دانش بنيان داخلي و با
حمايت شرکت آبفا انجام شود .

آب و فاضالب شهري
استان قم

بررسي روشهاي جايگزيني
پساب به جاي آب شرب در
صنايع استان قم

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي

8-عدم استفاده از

و فناوري کشور در

لجن و پساب در

زمينه آب

کشاورزي

با اجراي اين طرح مي توان عالوه بر
کاهش برداشت آب هاي زيرزميني و
بروز مشکالت آنها صرفه جويي هايي در

تدوين استاندارد

اين زمينه داشته باشيم

بررسي و امکان سنجي تدوين

8

آب و فاضالب استان
کهگيلويه و بويراحمد

آب و فاضالب شهري
استان کهگيلويه و
بويراحمد

دانش فني فناوري توليد
پالستيک زيستي از لجن مازاد

پايان نامه

تصفيه خانه هاي فاضالب

دانشجويي

مجهز به حذف بيولوژيکي مواد

اولويت هاي پژوهشي

7-حجم باالي لجن

و فناوري کشور در

توليدي درتصفيه خانه

زمينه آب

هاي آب و فاضالب

تدوين دانش فني فناوري توليد
پالستيک زيستي از لجن مازاد تصفيه
خانه هاي فاضالب مجهز به حذف

اجراي پايلوت

بيولوژيکي مواد مغذي

مغذي
بررسي روش نوين گندزدايي

9

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

گيالن

استان گيالن

پساب خروجي تصفيه خانه

انزلي با استفاده از المپ uv
توأم با فوتوکاتاليست اکسيد
روي /رس

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي

2-ورود آاليندها و

و فناوري کشور در

فلزات سنگين به منابع

زمينه آب

آب

استفاده از روش هاي نوين جهت تصفيه

ارائه مدل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده
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عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

بررسي روش هاي حذف يا

10

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

گيالن

استان گيالن

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

استفاده مجدد از آلومينيوم و
آهن موجود در لجن تصفيه
خانه بزرگ آب گيالن با

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي

7-حجم باالي لجن

و فناوري کشور در

توليدي درتصفيه خانه

زمينه آب

هاي آب و فاضالب

استفاده از روش هاي نوين جهت تصفيه
لجن

ارائه مدل

رويکرد روش هاي نوين
تاثير استفاده از لجن فراوري
شده در مقايسه با کاربرد
کودهاي شيميايي و حيواني در
11

آبياري با آب و پساب بر
محصول ذرت علوفه اي و

پايان نامه راهبردهاي سند چشم
دانشجويي

انداز وزارت نيرو

برخي خصوصيات خاک/

8-عدم استفاده از

بررسي و ارزيابي اثرات استفاده از لجن

لجن و پساب در

حاصل از تصفيه فاضالب در کاربريهاي

کشاورزي

کشاورزي به عنوان کود

اجراي پايلوت

مطالعه موردي :تصفيهخانه
فاضالب التيمور
شناسايي عوامل بيوفيزيکي در توليد
لجن در فرآيند لجن فعال

ارائه راهکارهاي کاهش توليد
لجن بيولوژيکي در فرآيند لجن
12

فعال /مطالعه موردي:
تصفيهخانه فاضالب شماره 4
مشهد

پروژه

راهبردهاي سند چشم

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

7حجم باالي لجنتوليدي درتصفيه خانه
هاي آب و فاضالب

ارائه روشهاي متداول در کاهش توليد
لجن بيولوژيکي و دفعي

ارائه راه حل

-ارائه و معرفي تکنولوژيهاي نوين در

مشکل

کاهش توليد لجن بيولوژيکي و دفعي
ارزيابي اقتصادي اجراي هريک ازروشهاي توليد لجن مازاد و دفعي
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-3محورتصفيه آب و فاضالب
 3-4فناوري هاي طبيعي تصفيه فاضالب
رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

بررسي امکان بهبود
آب و فاضالب استان
1

چهارمحال و بختياري

آب و فاضالب شهري
استان چهارمحال و
بختياري

کيفيت پساب خروجي
تصفيه خانه فاضالب با

پروژه

راهبردهاي سند چشم

استفاده از گياهان (مطالعه

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

موردي تصفيه خانه

12-پائين بودن کارايي

ارائه راه حل

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي

مشکل

آب و فاضالب

فاضالب سامان)
ارزيابي ميزان غلظت و
ريسک محيطي با آالينده
هاي نوظهور در فاضالب
خام و تصفيه شده

2

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

کرمانشاه

استان کرمانشاه

شهرهاي پاوه ،اسالم آباد
غرب و قصر شيرين و
مقايسه کارايي سيستم
هاي لجن فعال با هوادهي
گسترده ،برکه تثبيت و
نيزار مصنوعي در حذف
ترکيبات

-3محورتصفيه آب و فاضالب
 3-5فناوري هاي نوين تصفيه آب و فاضالب

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و

7-حجم باالي لجن توليدي

فناوري کشور در زمينه

درتصفيه خانه هاي آب و

محيط زيست

فاضالب

بررسي وضعيت آلودگي انگلي فاضالب

ارائه راه حل

خام نقش برکه هاي خام درتثبيت آن

مشکل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده
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عنوان تحقيق

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

محصول
نهايي

12پائين بودن1

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

ساخت انواع جديد

پايان نامه

بوشهر

استان بوشهر

ديفيوزرهاي سراميکي

دانشجويي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

بوشهر

استان بوشهر

اولويت هاي پژوهشي و

کارايي فرآيند

افزايش کارآيي تاسيسات موجود در

ساخت

فناوري کشور در زمينه

هاي تصفيه خانه

تصفيه خانه آب و فاضالب از طريق

نمونه

آب

هاي آب و

هوادهي مناسب تر و با هزينه کمتر

محصول

فاضالب
12پائين بودن2

ساخت فيلترهاي سراميکي
بستر  sicو کاربرد آنها در
تصفيه آب و فاضالب

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و

کارايي فرآيند

فناوري کشور در زمينه

هاي تصفيه خانه

آب

هاي آب و

افزايش کارايي تصفيه خانه هاي آب و
فاضالب

ساخت
نمونه
محصول

فاضالب

حذف نيترات در مقياس
3

آب و فاضالب استان
خراسان رضوي

آب و فاضالب

صنعتي با استفاده از روش

روستايي استان

الکتروکواگوالسيون از

خراسان رضوي

منابع آبي در مناطق

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و

2-ورود آاليندها

فناوري کشور در زمينه

و فلزات سنگين

آب

به منابع آب

روستايي

بررسي و ارائه مناسب ترين
4

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب

سيستم جمع آوري و دفع

اردبيل

روستايي استان اردبيل

بهداشتي فاضالب در
روستاهاي واقع شده بر

پروژه

راهبردهاي سند چشم

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

13عدم اجرايبهينه طرحهاي
آب و فاضالب

حذف آلودگي هاي ايجاد شده با استفاده
از اين سيستم در مقياس صنعتي و
دستيابي به حداکثر ميزان حذف نيترات و
افزايش راندمان سيستم

بررسي و ارائه مناسب ترين سيستم جمع
آوري و دفع بهداشتي فاضالب در روستاها

ساخت
نمونه
محصول

ارائه مدل
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رديف

عنوان شرکت

37

عنوان تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول
نهايي

بستر سنگي و فاقد امکان
استفاده از چاههاي جذبي
فاضالب

5

آب و فاضالب استان
خوزستان

آب و فاضالب

بررسي استفاده از نانو

روستايي استان

فناوري جهت حذف گوگرد

خوزستان

از آب

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه

و فلزات سنگين

آب

به منابع آب

بررسي روشهاي نوين

6

آب و فاضالب استان
همدان

آب و فاضالب
روستايي استان

کوچک استان همدان و

همدان

انتخاب گزينه بهينه

پروژه
پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري
کميسيون کشاورزي آب و
منابع طبيعي

متناسب با منابع مالي و

نوين جهت ارتقاء
کارايي عملکرد

ارائه روشي نوين جهت تصفيه فاضالب

ارائه راه حل
مشکل

تصفيه خانه هاي

7-حجم باالي

مطالعه حذف آلودگي هاي
آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

فاضالب با استفاده از

پايان نامه

اردبيل

استان اردبيل

ضايعات چوبي و ساخت

دانشجويي

پايلوت

دانش و فناوري

فاضالب کشور

الزامات بهره برداري

7

منابع آب

ارائه مدل

2-دستيابي به

تصفيه فاضالب متناسب با
بافت روستايي و اجتماعات

2-ورود آاليندها

حذف ورود آاليندها و فلزات سنگين به

اولويت هاي پژوهشي و

لجن توليدي

يافتن طرح هاي هيبريد که سهولت اجرا

فناوري کشور در زمينه

درتصفيه خانه

و بهره برداري داشته و طرح هاي موجود

محيط زيست

هاي آب و

را ارتقاء دهد

فاضالب

ارائه راه حل
مشکل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

8

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

اصفهان

استان اصفهان

38

عنوان تحقيق

بررسي و امکان سنجي
استفاده از نانوفيلترها در
تصفيه خانه آب

نوع تحقيق

پروژه
پژوهشي

اسناد باال دستي

اولويت هاي پژوهشي و

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

2-ورود آاليندها

فناوري کشور در زمينه

و فلزات سنگين

آب

به منابع آب

ارتقاء سطح کيفي سالمت آب شرب

محصول
نهايي

تهيه
دستورالعمل

شبيه سازي سازه اي
تصفيه خانه آب از طريق
9

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

نرم افزار و ارائه راهکارهاي

پروژه

اصفهان

استان اصفهان

عملي و اصالحي در جهت

پژوهشي

بهبود ضريب اطمينان

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

10عدمهوشمندي شبکه
هاي آب و

ارتقاء سطح کيفي سالمت آب شرب

تهيه
دستورالعمل

فاضالب

سازه ها

10

آب و فاضالب استان
آذربايجان شرقي

آب و فاضالب شهري
استان آذربايجان
شرقي

استفاده از تکنولوژ هاي
نوين و کاربردي در حذف

پروژه

آالينده ها (فلزات سنگين،

پژوهشي

نيترات ،سختي و )...

اولويت هاي پژوهشي و

2-ورود آاليندها

ارائه روشهاي نوين ،کاربردي ،ارزانقيمت با

فناوري کشور در زمينه

و فلزات سنگين

قابليت اجرا در مقياس نيمه صنعتي در

آب

به منابع آب

جهت تصفيه آب

اجراي
پايلوت

19-کارايي

11

آب و فاضالب استان
چهارمحال و بختياري

آب و فاضالب شهري
استان چهارمحال و
بختياري

نامناسب و پايين

طراحي و راه اندازي وتلند
جهت تصفيه تکميلي
پساب تصفيه خانه فاضالب
شهر فارسان

پايان نامه راهبردهاي سند چشم
دانشجويي

انداز وزارت نيرو

بودن راندمان
تجهيزات مرتبط با
تصفيه خانه و
تاسيسات آب و
فاضالب

ارائه راه حل
مشکل
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رديف

عنوان شرکت
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عنوان تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

محصول
نهايي

در اين پروژه هدف بر آن است تا پايلوت
پياده سازي پايلوت اجرايي
پروژه ي فوتوراکتور تصفيه
12

طرح هاي کالن ملي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

پساب بر پايه المپ هاي

پروژه

وزارت نيرو مصوب شوراي

زنجان

استان زنجان

کم مصرف  LEDناحيه

پژوهشي

عالي علوم تحقيقات و

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

سمنان

استان سمنان

فناوري

فرابنفش در تصفيه خانه
فاضالب زنجان

19-کارايي

طراحي شده در فاز اول پروژه در خروجي

نامناسب و پايين

تصفيه خانه فاضالب زنجان پياده سازي

بودن راندمان

گرديده و آزمايش هاي الزم جهت بررسي

تجهيزات مرتبط با

کارآيي پايلوت در تصفيه پساب ،انجام

تصفيه خانه و

شده و نسبت کاهش مصرف کلر نيز در

تاسيسات آب و

ابعاد واقعي تست گردد .همچنين بررسي

فاضالب

الزم براي پايلوت صنعتي پروژه انجام

بومي سازي
فناوري

گردد
امکانسنجي بهره گيري از
13

نسل دوم هيپوکلريت در
ضد عفوني منابع آب
سطحي بر حذف مواد آلي

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

_دستيابي به نسل جديد هيپوکلريت
1کاهش کيفيمنابع آب

نمونه
محصول

12-پائين بودن

امکان سنجي مديريت
آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

هوشمند تصفيه خانه هاي

پروژه

قزوين

استان قزوين

فاضالب استان قزوين بر

پژوهشي

پايه سامانه اينترنت اشيا

شيميايي در آب شيميايي_کاهش هزينه
هاي اقتصادي توليد و تصفيه آب

طبيعي

14

سديم_کاهش ميزان مصرف مواد

ساخت

اولويت هاي پژوهشي و

کارايي فرآيند

فناوري کشور در زمينه

هاي تصفيه خانه

آب

هاي آب و
فاضالب

ارائه روش هوشمند جهت کنترل تصفيه

توليد نرم

خانه هاي فاضالب

افزار

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده
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عنوان تحقيق

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

15

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

قزوين

استان قزوين

سيستمهاي تصفيه آب و
فاضالب و بررسي

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و

کارايي فرآيند

فناوري کشور در زمينه

هاي تصفيه خانه

آب

هاي آب و

ريسکهاي آن

ارائه روش هوشمند جهت کنترل تصفيه

بومي سازي

خانه هاي فاضالب

فناوري

فاضالب

نصب و راه اندازي پايلوت
16

کليدي

نهايي

12-پائين بودن

بررسي تاثير راه حلهاي
نانوميکرو فناوريها در

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

صنعتي سازه خود هواده

پروژه

گيالن

استان گيالن

در تاسيسات آبي  4شهر

پژوهشي

استان گيالن

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

1کاهش کيفيمنابع آب

کاهش هزينه تصفيه آب و ارتقاي کيفيت
آب

ساخت
نمونه
محصول

2دستيابي بهامکان جايگزيني ساير مواد
17

دانش و فناوري

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

منعقد کننده به جاي مواد

پروژه

اولويت پژوهشي و فناوري

نوين جهت ارتقاء

همدان

استان همدان

پلي الکتروليت در آبگيري

پژوهشي

کميسيون علوم پايه

کارايي عملکرد

لجن

تصفيه خانه هاي
فاضالب کشور

امکان جايگزيني ساير مواد منعقد کننده
به جاي مواد پلي الکتروليت در آبگيري
لجن.

ارائه راه حل
مشکل
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده
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عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

کليدي

نهايي

4-دستيابي به

بررسي حذف اسيدهاي
چرب در فاضالب ورودي
18

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول

دانش و فناوري

حذف اسيدهاي چرب درفاضالب ورودي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

جهت کنترل رشد

پروژه

اولويت پژوهشي و فناوري

نوين براي بهبود

جهت کنترل رشد پارميسيال و جلوگيري

ارائه راه حل

همدان

استان همدان

پارميسيال و جلوگيري از

پژوهشي

کميسيون علوم پايه

عملکرد و افزايش

از وقوع بالکينگ همراه با کف زياد با

مشکل

وقوع بالکينگ همراه با کف

طول عمر چاه

روش الکتروليز

زياد با روش الکتروليز

هاي آب شرب

بررسي کارايي صافي
2-دستيابي به

درشت دانه با جريان افقي
همراه با فرآيند انعقاد در
19

دانش و فناوري

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

حذف بار آلي نيتروژن و

پايان نامه

اولويت پژوهشي و فناوري

نوين جهت ارتقاء

همدان

استان همدان

فسفر از پساب تصفيه خانه

دانشجويي

کميسيون علوم پايه

کارايي عملکرد

فاضالب الگون

تصفيه خانه هاي

هوادهي(مطالعه موردي

فاضالب کشور

بررسي صافي درشت دانه با جريان افقي
همراه با فرآيند انعقاد در حذف بار آلي
نيتروژن و فسفر از پساب تصفيه خانه
فاضالب الگون هوادهي ،مطالعه موردي

ارائه راه حل
مشکل

شهر اسدآباد-

شهر اسدآباد)
4دستيابي بهبررسي کيفيت آب شرب از
20

دانش و فناوري

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

نظر مواد دارويي پر مصرف

پروژه

اولويت پژوهشي و فناوري

نوين براي بهبود

همدان

استان همدان

و موادآلي آروماتيک و

پژوهشي

کميسيون علوم پايه

عملکرد و افزايش

راهکارهاي حذف آنها

طول عمر چاه
هاي آب شرب

بررسي کيفيت آب شرب از نظر مواد
دارويي پر مصرف و موادآلي آروماتيک و
راهکارهاي حذف آنها

ارائه راه حل
مشکل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

42

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

محصول
نهايي

باکتري اشرشياکالي به عنوان مطمئن
امکان سنجي تعيين وجود
اشريشياکوالي از طريق
21

آب و فاضالب شيراز

آب و فاضالب شيراز

22

آب و فاضالب شيراز

آب و فاضالب شيراز

23

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

پتانسيومتري يا ديگر
روشهاي شيمي تجزيه و

پروژه

راهبرد هاي سند چشم

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

ارايه روش بهينه

 12-پائين بودن

ترين شاخص تأييد وجود آلودگي مدفوعي

کارايي فرآيند

مي باشد و بر خطر وجود بيماريهاي روده

هاي تصفيه خانه

اي داللت دارد .لذا ،تعيين غلظت اين

هاي آب و

باکتري با استفاده از روشهاي بهينه از

فاضالب

لحاظ زماني و اقتصادي از اهميت بسيار

تهيه
دستورالعمل

زيادي برخوردار است.
در حال حاضرمتداول ترين
گندزداي مورد استفاده در سراسر جهان،
کلر و ترکيبات آن ) گاز کلر ،پرکلرين ،آب

بررسي و مطالعه روشهاي
گندزدايي مورد استفاده در

پروژه

راهبرد هاي سند چشم

تصفيه فاضالب هاي

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

شهري

15-عدم استفاده

ژاول ( است .هرچند استفاده از روشهاي

از گند زداهاي

گندزدايي ديگر نظير ازن زني رو به

نسل جديد

افزايش است ،با اين حال به دليل توليد

تهيه
دستورالعمل

فرآورده هاي جانبي نياز است که روش
هاي جديد همچون الکتروليز سديم کلريد
مورد مطالعه قرار بگيرد.

بررسي کاربرد همزمان
جلبک و باکتري در کاهش
ريزمغذي هاي فاضالب
شهري مشهد

پايان نامه راهبردهاي سند چشم
دانشجويي

انداز وزارت نيرو

12پائين بودنکارايي فرآيند
هاي تصفيه خانه
هاي آب و

بررسي تأثير استفاده همزمان از جلبک و
باکتري در فرآيندهاي تصفيه فاضالب به

اجراي

منظور ارتقاي کيفي فرآيند و پساب

پايلوت

توليدي

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 99

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده
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عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول
نهايي

فاضالب
هدف ،بررسي امکان استفاده از ميکرو-نانو
حباب هوا ،اکسيژن و ازون براي کاهش
بار بيولوژيکي آب ورودي به تصفيه
خانههاي آب و همچنين بررسي کيفيت

کاهش بار بيولوژيکي آب
24

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

25

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

خام ورودي به تصفيه خانه
آب به وسيله فناوري

پايان نامه راهبردهاي سند چشم
دانشجويي

انداز وزارت نيرو

ميکرو نانو حباب

2-ورود آاليندها

آب خروجي تصفيه شده است .از آنجا که

و فلزات سنگين

ثابت شده است فنآوري ميناب توانائي

به منابع آب

بسيار بااليي در کاهش گاز مصرفي در

اجراي
پايلوت

فعاليت هاي تزريق گاز به آب را داراست،
پيش بيني ميشود که بتوان آب ورودي
به تصفيه خانه آب را با مصرف گاز کمتر و
کارائي باالتر گند زدائي کرد.
شناسايي :

امکانسنجي افزايش

 -انواع روشهاي افزايش ظرفيت تصفيه-

ظرفيت بار آلي ورودي به
تصفيهخانه فاضالب با
استفاده از بسترهاي رشد
بيولوژيکي معلق /مطالعه
موردي :تصفيهخانه
فاضالب شماره  4مشهد)

پروژه

راهبردهاي سند چشم

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

12-پائين بودن

خانههاي فاضالب با روش لجن فعال

کارايي فرآيند

 -خواص و ويژگيهاي انواع بسترهاي

هاي تصفيه خانه

ارائه راه حل

رشد بيولوژيکي معلق

هاي آب و

مشکل

 -بررسي شرايط فرآيندي و هيدروليکي

فاضالب

تاسيسات و تجهيزات موجود به جهت
افزايش ميزان دبي فاضالب خام ورودي
 -بررسي فني و فرآيندي استفاده از

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

44

عنوان تحقيق

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

عنوان مشکل

محصول

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

نهايي

بسترهاي رشد معلق بيولوژيکي به منظور
افزايش ظرفيت کمي و کيفي تصفيه خانه
فاضالب شماره4
 ارزيابي فني و ريالي بکارگيري ازبسترهاي رشد معلق بيولوژيکي

-3محورتصفيه آب و فاضالب
 3-6فناوريهاي نوين گند زدايي آب
رديف

1

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

اصفهان

استان اصفهان

عنوان تحقيق

ارائه راهکارهاي اجرايي کاربرد
دي اکسيد کلر به جاي گاز کلر
در فرآيندهاي تصفيه آب

نوع تحقيق

پروژه
پژوهشي

استفاده از فناوري سبز و
2

اسناد باال دستي

کليدي

اولويت هاي

15-عدم استفاده

پژوهشي و فناوري

از گند زداهاي

کشور در زمينه آب

نسل جديد

اولويت هاي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

دوست دار محيط زيست جهت

پروژه

پژوهشي و فناوري

البرز

استان البرز

شناسايي آالينده هاي نوظهور

پژوهشي

کشور در زمينه

در آب شرب

عنوان مشکل

محيط زيست

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول
نهايي

کاهش و يا حذف
خطرات و پيامدهاي

ارائه راه

مرتبط با استفاده از گاز

حل مشکل

کلر جهت گندزدايي

12پائين بودنکارايي فرآيند
هاي تصفيه خانه
هاي آب و
فاضالب

افزايش وارتقا کيفيت آب

تدوين
استاندارد
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عنوان شرکت

رديف

45

عنوان تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

حذف طعم و بوي آب تصفيه
آب و فاضالب مشهد

3

آب و فاضالب مشهد

خانهها به روش اکسيداسيون
جذب

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

راهبردهاي سند

پروژه

چشم انداز وزارت

پژوهشي

نيرو

عنوان مشکل
کليدي

محصول

اهداف و نتايج مورد انتظار

نهايي

14-انتشار بوي

گوارا بودن آب و افزايش

تصفيه خانه و

رضايتمندي مشترکين

ارائه راه

ايستگاههاي پمپاژ

مهمترين نتيجه اين

حل مشکل

فاضالب

پژوهش خواهد بود

-3محورتصفيه آب و فاضالب
 3-7کيفيت آب
رديف

1

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب روستايي

کردستان

استان کردستان

عنوان تحقيق

بررسي حذف نيترات از منابع آب
شرب مجتمع هاي روستايي با
استفاده از روشهاي بيولوژيکي

نوع تحقيق

پروژه
پژوهشي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

کدورت و پارامترهاي فيزيکي

پروژه

البرز

استان البرز

تصفيه آب در فيلترهاي شني تند

پژوهشي

و ارتقاي عملکرد فيلترها

اولويت هاي پژوهشي و

کليدي

2-ورود آاليندها

فناوري کشور در زمينه

و فلزات سنگين

آب

به منابع آب

حذف نيترات از منابع آب شرب

ارائه راه حل

روستايي

مشکل

12-پائين بودن

بررسي راندمان و کارآيي حذف
2

اسناد باال دستي

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

اولويت هاي پژوهشي و

کارايي فرآيند

فناوري کشور در زمينه

هاي تصفيه خانه

آب

هاي آب و
فاضالب

افزايش وارتقا کيفيت آب

بومي سازي
فناوري

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان شرکت
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نوع تحقيق

عنوان تحقيق

عنوان مشکل

اسناد باال دستي

12-پائين بودن

بررسي علل طعم و بوي آب خام
3

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

البرز

استان البرز

ورودي و آب تصفيه شده در
تصفيه خانه هاي آب شماره 1و 2
کرج و معرفي راهکارهاي ارتقاي

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و

کارايي فرآيند

فناوري کشور در زمينه

هاي تصفيه خانه

آب

هاي آب و

تصفيه خانه براي حذف آن

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

متعادل سازي و جايگزيني کمبود

پروژه

سمنان

استان سمنان

فلورايد در آب با بهره گيري از

پژوهشي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

گلستان

استان گلستان

فناوري هاي نوين

5

بهبود وضعيت در برنامه هاي پيش
رو وارتقا کيفيت خدمات

تدوين استاندارد

فاضالب

بررسي و ارزيابي روش هاي
4

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

محصول نهايي

بررسي علل پايداري نيتريت در
شبکه توزيع و افزايش غلظت آن
در شبکه توزيع آب منطقه آققال

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

1کاهش کيفيمنابع آب

1کاهش کيفيمنابع آب

ارائه راه حل

برطرف سازي کمبود فلورايد

مشکل

شناسايي علل ايجاد نيتريت و ارائه

ارائه راه حل

راهکار حذف

مشکل

 .4محور تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضالب
 4-1ارتقاء و بهينه سازي در شبکه توزيع آب

رديف

1

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

آب و فاضالب

آب و فاضالب

استان قزوين

روستايي استان

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

تعيين بهينه ميزان برداشت از چاه

پايان نامه دانشجويي

در روستا جهت جلوگيري ار

اسناد باال دستي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در

عنوان مشکل کليدي

3کاهش عمرمفيد چاههاي آب

اهداف و نتايج مورد انتظار

ارائه دستورالعمل برداشت

محصول نهايي

تهيه دستورالعمل
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده

قزوين
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نوع تحقيق

خاموش و روشن شدن پمپهاي

اسناد باال دستي

زمينه آب

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

شرب

شناور و آسيب رسيدن به تاسيسات
چاه و افزايش ماسه دهي و گل
دهي چاه

2

3

4

5

اولويت هاي پژوهشي

10-عدم

و فناوري کشور در

هوشمندي شبکه
هاي آب و فاضالب

آب و فاضالب

آب و فاضالب

بررسي امکان هوشمند سازي شبکه

استان

شهري استان

آب با کمک الگوريتم Deep

اصفهان

اصفهان

learning

زمينه آب

آب و فاضالب

آب و فاضالب

امکانسنجي استفاده از اينترنت

اولويت هاي پژوهشي

استان

شهري استان

اشياء در نشتيابي شبکه هاي

و فناوري کشور در

اصفهان

اصفهان

آب و فاضالب

آب و فاضالب

بررسي روش هاي مختلف جهت

استان

شهري استان

افزايش امنيت شبکه هاي مبتني بر

اصفهان

اصفهان

اينترنت اشيا

آب و

آب و فاضالب

فاضالب

شهري استان

استان سمنان

سمنان

توزيع آب و اخذ داده هاي

پروژه پژوهشي

پروژه پژوهشي

کنتورهاي هوشمند

و ارتباطات
اولويت هاي پژوهشي
پروژه پژوهشي

جلوگيري از تشکيل آن با توجه به
کيفيت آب منطقه

و فناوري کشور در
زمينه فناوري اطالعات
و ارتباطات

بررسي علل تشکيل رسوب در
خطوط انتقال آب و راهکارهاي

زمينه فناوري اطالعات

اولويت هاي پژوهشي
پروژه پژوهشي

و فناوري کشور در
زمينه آب

10عدمهوشمندي شبکه
هاي آب و فاضالب

هوشمندسازي شبکه

نشت يابي سريع و دقيق شبکه
توزيع آب

اجراي پايلوت

ارائه مدل

10عدمهوشمندي شبکه

ارتقاء امنيت

تدوين استاندارد

هاي آب و فاضالب

4هدررفت آب وآب بدون در آمد

_رسوب زدايي از خطوط انتقال آب
 ،افزايش راندمان آب دهي به
مشترکين

ارائه راه حل مشکل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

6

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده
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نوع تحقيق

کاربردي نمودن طرح آزمايشگاهي

آب و

آب و فاضالب

فاضالب

شهري استان

استان سمنان

سمنان

آب و

آب و فاضالب

هاي تامين آب به کمک روش

فاضالب

شهري استان

برنامه ريزي پويا ( dynamic

استان قزوين

قزوين

 )programmingو توسعه و

حذف فلزات سنگين با جاذب هاي
طبيعي موجود در سمنان با ارزيابي

اولويت هاي پژوهشي
پروژه پژوهشي

اقتصادي آن
تعيين عملکرد بهينه مطلق سامانه

7

آب و
فاضالب
8

استان
کهگيلويه و
بويراحمد

9

شهري استان
کهگيلويه و
بويراحمد

آب و

آب و فاضالب

فاضالب

شهري استان

استان همدان

همدان

عنوان مشکل کليدي

2-ورود آاليندها و

و فناوري کشور در

فلزات سنگين به

زمينه آب

منابع آب

پروژه پژوهشي

و فناوري کشور در
زمينه مديريت،

1کاهش کيفيمنابع آب

پروژه پژوهشي

آب و مديريت هوشمند انرژي؛

اولويت هاي پژوهشي

10-عدم

و فناوري کشور در

هوشمندي شبکه

زمينه آب

هاي آب و فاضالب

نمونه موردي ،شهر ياسوج

حذف آن

سامانه سخت افزاري و نرم افزاري
مبتني بر اينترنت اشيا ()IoT
جهت هوشمند سازي شبکه توزيع

تهيه دستورالعمل

آب شهري با هدف کاهش هدررفت
آب

3-دستيابي به

بررسي ميزان ورود فلزات سنگين از
آب شرب شهر همدان و روش هاي

هاي تامين آب

ارائه راه حل مشکل

طراحي ،ساخت و پياده سازي يک

شهري (بر روي بستر اينترنت اشياء

تأسيسات آبرساني( شبکه توزيع)

افزايش کارايي و اثربخشي سامانه

اقتصادي و بازرگاني

هوشمند سازي شبکه توزيع آب
( ))IoTبا هدف کاهش هدر رفت

بهينه سازي تصفيه آب

بومي سازي فناوري

اولويت هاي پژوهشي

ارائه نرم افزار کاربردي

آب و فاضالب

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و

دانش و فناوري

فناوري کميسيون

نوين زدايش نيترات

علوم پايه

و فلزات سنگين از
آب

ميزان ورود فلزات سنگين از
تأسيسات آبرساني( شبکه توزيع)
آب شرب شهر همدان و روش هاي
حذف آن

ارائه راه حل مشکل
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده
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نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

6-دستيابي به

10

آب و

آب و فاضالب

فاضالب

شهري استان

استان همدان

همدان

آب و

آب و فاضالب

تحليل اثربخشي دستگاه هاي

فاضالب

شهري استان

کنترلگر فشار بر جريان مينيمم

استان همدان

همدان

شبانه

آب و

آب و فاضالب

فاضالب

شهري استان

استان همدان

همدان

آب و

آب و فاضالب

مطالعه سنجش ميزان اثرات

فاضالب

شهري استان

بکارگيري تجهيزات کاهنده مصرف

بهينه سازي چرخه عمر تاسيسات
آبرساني شهر همدان

پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و

دانش و فناوري

فناوري کميسيون

نوين هوشمندسازي

راهکاري جهت بهينه سازي چرخه

کشاورزي آب و منابع

کامل شبکه توزيع

عمر تاسيسات آبرساني شهر همدان

طبيعي

آب با قرائت جامع

ارائه راه حل مشکل

کنتورهاي آب
6-دستيابي به

11

اولويت پژوهشي و
پايان نامه دانشجويي

فناوري کميسيون
علوم پايه

دانش و فناوري
نوين هوشمندسازي

اثربخشي دستگاه هاي کنترلگر

کامل شبکه توزيع

فشار بر جريان مينيمم شبانه

ارائه راه حل مشکل

آب با قرائت جامع
کنتورهاي آب
6-دستيابي به

12

عارضه يابي بروز حوادث در شبکه
آبرساني همدان و ارائه راهکار بهبود

پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و

دانش و فناوري

فناوري کميسيون

نوين هوشمندسازي

کشاورزي آب و منابع

کامل شبکه توزيع

طبيعي

آب با قرائت جامع

عارضه يابي بروز حوادث و ارائه
راهکار بهبود.

ارائه راه حل مشکل

کنتورهاي آب
13

پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و
فناوري کميسيون

6دستيابي بهدانش و فناوري

مطالعه سنجش ميزان اثرات
بکارگيري تجهيزات کاهنده مصرف

ارائه راه حل مشکل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

عنوان تحقيق

استان همدان

همدان

بر مصارف مشترکين

آب و

آب و فاضالب

مطالعه و تدوين الگوي بهينه نصب

فاضالب

شهري استان

انشعابات آب و جنس لوله و اتصاالت

استان همدان

همدان

بر اساس بررسي آماري حوادث

آب و

آب و فاضالب

مقايسه اثرگذاري تعويض کنتورهاي

فاضالب

شهري استان

خراب و تعويض کنتورهاي فرسوده

استان همدان

همدان

بر کاهش آب بدون درآمد
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نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

کشاورزي آب و منابع

نوين هوشمندسازي

طبيعي

کامل شبکه توزيع

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

بر مصارف مشترکين

آب با قرائت جامع
کنتورهاي آب
6-دستيابي به

14

پروژه پژوهشي

مطالعه و تدوين الگوي بهينه نصب

اولويت پژوهشي و

دانش و فناوري

فناوري کميسيون

نوين هوشمندسازي

انشعابات آب و جنس لوله و

کشاورزي آب و منابع

کامل شبکه توزيع

اتصاالت بر اساس بررسي آماري

طبيعي

آب با قرائت جامع

حوادث

ارائه راه حل مشکل

کنتورهاي آب
6-دستيابي به

15

پايان نامه دانشجويي

اولويت پژوهشي و

دانش و فناوري

فناوري کميسيون

نوين هوشمندسازي

کشاورزي آب و منابع

کامل شبکه توزيع

طبيعي

آب با قرائت جامع

اثرگذاري تعويض کنتورهاي خراب
و تعويض کنتورهاي فرسوده بر

ارائه راه حل مشکل

کاهش آب بدون درآمد

کنتورهاي آب
آب و
16

فاضالب
مشهد

آب و فاضالب
مشهد

طراحي سامانههاي هوشمند
پيشبيني تقاضا و مديريت انرژي
در شبکه آب مشهد

پروژه پژوهشي

راهبردهاي سند چشم
انداز وزارت نيرو

10-عدم

دستيابي به فن آوري شبکه هاي

هوشمندي شبکه

هوشمند ،بهينه سازي عملکرد

هاي آب و فاضالب

شبکه آبرساني

توليد نرم افزار
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رديف

شرکت پيشنهاد

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

دهنده

نوع تحقيق

فاضالب
مشهد

آب و فاضالب

متحرک پايش کيفيت آب در شبکه

مشهد

توزيع آب شهري با استفاده از مدل

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

اهداف و نتايج مورد انتظار

 -1کمينه کردن زمان مورد انتظار

جانمايي بهينه حسگرهاي ثابت و

آب و
17

51

اولويت هاي پژوهشي
پايان نامه دانشجويي

پوياي شبيه سازي کيفيت

2-ورود آاليندها

براي تشــخيص يک رويداد

و فناوري کشور در

و فلزات سنگين به

آلودگي -2 ،بيشينه سازي درست

زمينه آب

منابع آب

نمايي تشخيص  -3کمينه کردن

ارائه مدل

حجم آب مصرفي آلوده

 -4محور تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضالب

 4-2پمپ و مخازن
رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

در صورت احداث چنين مخزني  -1در ساعات
حداقل مصرف  ،آب اضافي در اين مخازن
ذخيره مي شود که عالوه بر جلوگيري از

1

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب روستايي

احداث مخازن کمکي چند

پروژه

راهبردهاي سند چشم

آذربايجانغربي

استان آذربايجانغربي

منظوره درون شبکه اي

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

افزايش فشار شبکه و بروز ترکيدگي آب

21-بهينه نبودن

ذخيره شده را در ساعات پيک مصرف به

مخازن ذخيره آب

ساخت نمونه

شبکه تزريق خواهد کرد  -2در مواقع اتفاق

شرب

محصول

يا تعميرات در لوله هاي اصلي قسمت هاي
باال دست شبکه  ،آب قسمتهاي پايين دست
قطع نخواهد شد  -3در حوادث فراگير مثل
زلزله استفاده از ذخيره اين مخازن در رفع
بحران بسيار موثر موثر خواهد بود  -4اين

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

52

عنوان تحقيق

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

مخازن فاقد پايه بوده ودر سطح زمين بدون
اختالف ارتفاع با شبکه اجرائ مي شوند و هيچ
نيازي به نيروي برق و الکتروپمپ ندارند
بنابراين به بهترين گزينه براي مخازن
اضطراري در احجام زياد مي باشند  -5نوع
پايستار اين مخازن مي تواند باحجم و ايمني
باال جايگزين بسيار خوبي براي مخازن هوايي
باشند  -7احداث اين مخازن مي تواند در
هزينه هاي اجراء و بهره برداري شبکه ها
توزيع بيش از  30درصد صرفه جويي نمايد
راهکارهاي نوين آب بندي
درجاي مخازن بتني ذخيره
2

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

آب آشاميدني موجود در

پروژه

البرز

استان البرز

استان البرز و ارائه طرح

پژوهشي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

خراسان جنوبي

استان خراسان جنوبي

اختالط بتن براي ساخت

اولويت هاي پژوهشي و

13-عدم اجراي

فناوري کشور در زمينه

بهينه طرحهاي

آب

آب و فاضالب

مقاوم ساز ي وبهبود کيفيت

ارائه راه حل
مشکل

مخازن
بررسي اقتصادي تعميرات

3

الکتروپمپ هاي شناور با
توجه به هزينههاي تعميرات،
عمر ،مشکالت بهره برداري و
...

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و

3-کاهش عمر

فناوري کشور در زمينه

مفيد چاههاي آب

آب

شرب

توجيه تعميرات الکتروپمپ هاي شناور

تهيه
دستورالعمل

53
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 -4محور تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضالب
 4-3سازه ،اتوماسيون ،ابزار دقيق و تجهيزات تصفيه خانه و شبکه فاضالب
رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

بررسي کارايي ميکسر هواده
آب و فاضالب
1

استان آذربايجان
غربي

آب و فاضالب شهري
استان آذربايجان غربي

هاي عمقي در تصفيه خانه هاي
فاضالب با فرايند الگون هاي
هوادهي (مطالعه موردي تصفيه

پروژه
پژوهشي

راهبردهاي سند
چشم انداز وزارت
نيرو

خانه فاضالب پيرانشهر )

2

آب و فاضالب

آب و فاضالب شهري

استان تهران

استان تهران

طراحي مدل هوشمند تنظيم
فشار شبکه توزيع آب و تاثير آن
در کاهش هدررفت آب

پروژه
پژوهشي

مدل سازي تحليل هيدروليکي
3

آب و فاضالب

آب و فاضالب شهري

شبکه آبرساني جهت مکان يابي

پايان نامه

استان تهران

استان تهران

بهينه ي نصب دستگاه هاي

دانشجويي

آب و فاضالب

آب و فاضالب شهري

استان تهران

استان تهران

پايش کيفيت لحظه اي آب

4

5

توسعه فناوري بومي سازي شده
سيستم پايش لحظه اي کيفي
آب و ارتقا عملکرد آن

پروژه
پژوهشي

12پائين بودنکارايي فرآيند هاي

پژوهشي و فناوري

هوشمندي شبکه

کشور در زمينه آب

هاي آب و فاضالب

پژوهشي و فناوري
کشور در زمينه آب

منابع آب

پژوهشي و فناوري
کشور در زمينه آب

آب و فاضالب

آب و فاضالب شهري

بررسي روشهاي نوين گندزدايي

پروژه

استان همدان

استان همدان

پساب در تصفيهخانههاي

پژوهشي

فناوري کميسيون

کاهش هدررفت آب

2ورود آاليندها وفلزات سنگين به

اولويت هاي

ارائه راه حل
مشکل

و فاضالب

اولويت هاي

اولويت هاي

افزايش راندمان تصفيه خانه و ارتقا

تصفيه خانه هاي آب کيفيت پساب خروجي

10-عدم

اولويت پژوهشي و

فاضالب استان با توجيه فني و

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

1کاهش کيفيمنابع آب

باال بردن راندمان پايش کيفي آب

توسعه فناوري هاي ارتقاي کيفي آب

توليد نرم افزار

ارائه راه حل
مشکل

بومي سازي
فناوري

10-دستيابي به

روشهاي نوين گندزدايي پساب در

ارائه راه حل

دانش و فناوري

تصفيهخانههاي فاضالب استان با توجيه

مشکل

نوين سيستم هاي

فني و اقتصادي نسبت به روشهاي

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

54

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اقتصادي نسبت به روشهاي

اسناد باال دستي

علوم پايه

عنوان مشکل کليدي

نگهداري و تعميرات

موجود (استفاده از روش نانو

پيشگويانه تاسيسات

سيلور)

آب و فاضالب

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

موجود

2دستيابي بهبررسي و کارايي استفاده از
6

آب و فاضالب

آب و فاضالب شهري

الکتروليز در توليد موادمنعقد

پروژه

استان همدان

استان همدان

کننده در تصفيه خانه آب

پژوهشي

همدان

اولويت پژوهشي و
فناوري کميسيون
علوم پايه

دانش و فناوري
نوين جهت ارتقاء
کارايي عملکرد
تصفيه خانه هاي

کارايي استفاده از الکتروليز در توليد
موادمنعقد کننده در تصفيه خانه آب
همدان

ارائه راه حل
مشکل

فاضالب کشور
20نبود سيستم7

آب و فاضالب

آب و فاضالب شهري

ساخت دبي سنج ارزان قيمت

پروژه

استان يزد

استان يزد

شبکه فاضالب

پژوهشي

آب و فاضالب

آب و فاضالب شهري

ساخت ربات شناور شبکه

پروژه

استان يزد

استان يزد

فاضالب

پژوهشي

راهبردهاي سند

مناسب جهت مواجه

چشم انداز وزارت

با حوادث و اتفاقات

نيرو

در تاسيسات آب و
فاضالب

8

رفع چالش مديريت شبکه جمع آوري
فاضالب در مواقع بحران و امکان رصد
نقاطي از شبکه که به مرحله خود

ساخت نمونه

شستشويي رسيده است ( با نصب دبي

محصول

سنج هاي مقرون به صرفه در نقاط
مورد نظر شبکه )
1-طراحي و ساخت دوربين شناور با

راهبردهاي سند

10-عدم

چشم انداز وزارت

هوشمندي شبکه

نيرو

آنالين خطوط فاضالب شهري که داراي

هاي آب و فاضالب

جريان پسآب مي باشند -2 .بررسي و

استاندارد هاي موجود جهت بررسي

ساخت نمونه
محصول

ثبت تصاوير تنشهاي ايجاد شده در لوله
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عنوان شرکت

رديف

55

عنوان تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

نوع تحقيق

عنوان مشکل کليدي

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

هاي فاضالب

 -4محور تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضالب
 4-4کنتور ،شيرآالت ،لوله ،اتصاالت و منهول
رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

19کارايينامناسب و پايين
1

آب و فاضالب

آب و فاضالب

طراحي و ساخت دبي سنج

استان خراسان

روستايي استان

هاي ارزان قيمت ثابت و

رضوي

خراسان رضوي

نيمه پرتابل

آب و فاضالب

آب و فاضالب

استان آذربايجان

روستايي استان

غربي

آذربايجانغربي

پروژه

اولويت هاي پژوهشي و

پژوهشي

فناوري کشور در زمينه آب

بهينه سازي لوله هاي

پروژه

راهبردهاي سند چشم

رانش در تجهيز چاهها

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

آب و فاضالب

تدوين استاندارد «

شهري استان

پروژه

شيرآالت و اتصاالت بدون

اصفهان

پژوهشي

سرب مورد استفاده در

بودن راندمان

طراحي و ساخت دبي سنج کنارگذر ابتکاري ،طراحي

تجهيزات مرتبط با

و ساخت دبي سنج نيمه پرتابل ،طراحي و ساخت

تصفيه خانه و

دبي سنج سرعت نزديک ديواره

ساخت نمونه
محصول

تاسيسات آب و
فاضالب
صرفه جويي  35تا  70درصدي در هزينه لوله هاي
2

13-عدم اجراي

رانش الکترو شناور ها  -2رفع مشکل خورندگي و

بهينه طرحهاي آب

سوراخ شدن لوله هاي رانش و حذف آسيب هاو

و فاضالب

هزينه هاي آن  -3ايجاد انعطاف در تجهيزات داخل

ساخت نمونه
محصول

چاه و عدم تنش با بدنه چاه

3

آب و فاضالب
استان اصفهان

اولويت هاي پژوهشي و

21-بهينه نبودن

فناوري کشور در زمينه

مخازن ذخيره آب

سالمت و ايمني غذايي

شرب

ارتقاء سطح کيفي سالمت آب شرب

تدوين
استاندارد

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده

56

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

شبکه توزيع آب » و ارائه
راهکارهاي اجرايي نمودن
آن

4

آب و فاضالب
استان اصفهان

آب و فاضالب
شهري استان
اصفهان

ارائه کارآمدترين روش
پيشگيري از يخ زدگي

پروژه

کنتورهاي آب با استفاده از

پژوهشي

سامانه ساخته شده موجود

اولويت هاي پژوهشي و

9-مصرف باالي

فناوري کشور در زمينه

انرژي در تاسيسات

انرژي

آب و فاضالب

پيشگيري يا به تاخيرانداختن يخ زدگي کنتورهاي

ساخت نمونه

آب

محصول

19کارايينامناسب و پايين

ارزيابي عملکرد فلومترهاي
5

آب و فاضالب

آب و فاضالب

حجيم مورد استفاده در

پروژه

اولويت هاي پژوهشي و

استان گيالن

شهري استان گيالن

استان گيالن و ارائه

پژوهشي

فناوري کشور در زمينه آب

راهکارهاي بهبود

بودن راندمان
تجهيزات مرتبط با
تصفيه خانه و

افزايش دقت در اندازه گيري در راستاي کاهش

ارائه راه حل

هدررفت

مشکل

تاسيسات آب و
فاضالب

طراحي بهينه و ساخت
16-استفاده

هاي بهينه اي که نکات فني و اقتصادي در آن لحاظ

آب و فاضالب

آب و فاضالب

انشعابات ديواري با

پروژه

راهبردهاي سند چشم

نامناسب از نظام

شده ،کم کردن مدت زمان نصب با توجه به لزوم

استان يزد

شهري استان يزد

معيارهايي چون سازه،

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

هاي نوين مديريتي،

بازديدهاي اضافي و تائيد محل نصب ديواري در حال

اجتماعي و فرهنگي

حاضر ،متحدالشکل شدن و حذف ساليق شخصي در

نمونه باکس نصب
6

ساماندهي نصب انشعابات ديواري با استفاده از روش

نحوه قرائت ،نگهداري،
هزينه و ...

ساخت باکس ها و حوضچه هاي ديواري ،کاهش

ساخت نمونه
محصول
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

57

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

دغدغه هاي متقاضيان و حذف برخي از مشکالتي که
به واسطه ي عدم اجراي صحيح فضاي مناسب
شرکت هاي آب و فاضالب با آن مواجه هستند از
قبيل يخ زدگي کنتورها ،مشکالت قرائت و آسيب
هايي که باکس هاي با مصالح ديواري ايجاد مي
کنند.
هدف اصلي اجراي پروژه ارائه مدل اقتصادي زمان
تعويض کنتورهاي  1/2اينچ شهر مشهد به منظور

بررسي عمر مفيد کنتورها

7

با توجه به شرايط آب

11-عدم تناسب

مشهد و طراحي مدل

بين قيمت تمام

آب و فاضالب

آب و فاضالب

اقتصادي و بهينه تعويض

پروژه

راهبردهاي سند چشم

شده با قيمت فروش

مشهد

مشهد

کنتورهاي خراب و فرسوده

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

و اقتصادي نبودن

با هدف کاهش هدررفت

تعرفه هاي آب و

ظاهري و مديريت هزينه

فاضالب

کنتورها

کاهش تلفات ظاهري و افزايش درآمد ميباشد .تحقق
اين هدف با ثبت مصارف مشترکين و تعيين خطاي
کنتورهاي آب ميسر ميباشد .گروهي از اين کنتورها
داراي طول عمرهاي يکسان ولي احجام ثبت شده
غير يکسان بوده و گروهي ديگر داراي طول عمر و
احجام ثبت شده غير يکسان ميباشد .با موازنه
کردن هزينههاي تعويض کنتور و ضرر ناشي ازخطاي
کنتور ميتوان به زمان بهينه تعويض کنتور دست
يافت.

ارائه مدل
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شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

 -4محور تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضالب
 4-5نگهداري ،تعميرات و حوادث و اتفاقات
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

نوع تحقيق

بررسي استفاده از روش هاي
PM,TPMجهت نگهداري
1

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب روستايي

تاسيسات و استفاده بهينه از

پروژه

خوزستان

استان خوزستان

امکانات موجود و افزايش راندمان

پژوهشي

کار و کارايي سيستم هاي بهره
برداري شرکت

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب روستايي

فرسودگي خط انتقال فوالدي

پروژه

قزوين

استان قزوين

مجتمع شنستق به طول 10

پژوهشي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

اردبيل

استان اردبيل

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

بررسي اثرات کيفيت آب بر

بوشهر

استان بوشهر

تجهيزات کاهنده مصرف و ارائه

کيلومتر

3

بر روي خطوط لوله در معرض
خوردگي (موارد مطالعه در
شهرهاي گرمي و سرعين)

4

اولويت هاي

19-کارايي نامناسب و

استفاده از روش هاي pmجهت نگهداري

پژوهشي و

پايين بودن راندمان

تاسيسات و استفاده بهينه از امکانات موجود و

فناوري

تجهيزات مرتبط با تصفيه

افزايش راندمان کار و کارايي سيستم هاي

کشور در

خانه و تاسيسات آب و

بهره برداري شرکت وافزايش طول عمر

زمينه آب

فاضالب

تاسيسات

ارائه مدل

پژوهشي و
فناوري
کشور در

4هدررفت آب و آب بدوندر آمد

ارائه طرح و نظارت

ارائه راه حل
مشکل

زمينه آب

بررسي اطمينان پذيري خط
انتقال آب و اثر حفاظت کاتديک

دستي

عنوان مشکل کليدي

اولويت هاي

ارائه راهکارهاي جلوگيري از
2

اسناد باال

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

اولويت هاي
پايان نامه
دانشجويي

پژوهشي و
فناوري
کشور در

13-عدم اجراي بهينه

تصميم گيري نسبت به بهبود وضعيت

ارائه راه حل

طرحهاي آب و فاضالب

تاسيسات موجود

مشکل

زمينه آب
پايان نامه اولويت هاي
دانشجويي پژوهشي و
فناوري

4هدررفت آب و آب بدوندر آمد

افزايش کارآيي تجهيزات کاهنده مصرف

تهيه
دستورالعمل
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عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

59

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

راهکارهاي عملي بهبود

اسناد باال
دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

کشور در
زمينه آب

5

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

راهکارهاي جلوگيري از خوردگي

پروژه

تهران

استان تهران

تاسيسات آب و فاضالب

پژوهشي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

خوزستان

استان خوزستان

اولويت هاي

19-کارايي نامناسب و

پژوهشي و

پايين بودن راندمان

فناوري

تجهيزات مرتبط با تصفيه

کشور در

خانه و تاسيسات آب و

زمينه آب

فاضالب

بهينه نمودن راندمان بهره گيري از تجهيزات

ارائه راه حل

و تاسيسات آب و فاضالب

مشکل

18-

6

تدوين دستورالعمل مقاوم سازي

مواجهه

اولويت هاي

تاسيسات آب و فاضالب در مقابل

شدن با

پژوهشي و

بالياي طبيعي(سيل و زلزله و )...

بحران ها

فناوري

و ارائه راهکارهاي واکنش سريع

و بالياي

کشور در

در هنگام وقوع بحران

طبيعي و

زمينه انرژي

الف :مقاوم سازي در مقابل بالياي طبيعي ب:
پروژه پژوهشي

افزايش سرعت عمل جهت وارد مدار کردن
تاسيسات

تهيه
دستورالعمل

اجتماعي

7

آب و فاضالب استان
کهگيلويه و بويراحمد

آب و فاضالب شهري
استان کهگيلويه و
بويراحمد

اولويت هاي

ارزيابي آسيب پذيري و کنترل
ايمني مخازن و خطوط اصلي

پايان نامه

آبرساني شهر ياسوج تحت اثر

دانشجويي

زلزله و بالياي طبيعي

پژوهشي و
فناوري
کشور در
زمينه آب

20نبود سيستم مناسبجهت مواجه با حوادث و

حليل و بررسي عوامل آسيب زا به تاسيسات

اتفاقات در تاسيسات آب و

آب و فاضلب و راهکارهاي مقابله با آنها

فاضالب

اجراي پايلوت

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

60

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال
دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

اولويت هاي
8

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

کردستان

استان کردستان

بررسي ريسک تاسيسات و
مديريت آن و ارائه راهکارهاي
مناسب در جهت کاهش ريسک

پروژه
پژوهشي

پژوهشي و

18-مواجهه شدن با بحران

جلوگيري از خرابي و اقدام به موقع در مواقع

فناوري

ها و بالياي طبيعي و

ايجاد مشکالت احتمالي وشناخت معايب و

کشور در

اجتماعي

مزايا و الويتبندي اقدامات

ارائه راه حل
مشکل

زمينه آب
در شرايط و موقعيت ايستگاه پمپاژ مطهري از
مقايسه کارآيي سيستم چاهک
9

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

پمپاژ به جاي پمپ هاي افقي در

پروژه

لرستان

استان لرستان

ايستگاه پمپاژ آب مطهري شهر

پژوهشي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

همدان

استان همدان

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

خرم آباد

اولويت هاي

19-کارايي نامناسب و

نظر تغذيه از سفر زيرزميني و برداشت از

پژوهشي و

پايين بودن راندمان

چشمه از نظر فني مقايسه جامع بين دو

فناوري

تجهيزات مرتبط با تصفيه

گزينه بهينه استفاده از روش چاهک پمپاژ و

کشور در

خانه و تاسيسات آب و

پمپ هاي افقي  ،مزايا و معايب آن بررسي

زمينه آب

فاضالب

شود و سيستم داراي راندمان و کارآيي

ارائه راه حل
مشکل

مناسب پيشنهاد شود
اولويت
پژوهشي و

10

مطالعه تاثيرات اقتصادي و فني
تغيير کالس کنتورها در
خريداري آنها

پايان نامه
دانشجويي

فناوري
کميسيون
کشاورزي آب
و منابع

4دستيابي به دانش وفناوري نوين براي بهبود

.مطالعه تاثيرات اقتصادي و فني تغيير کالس

ارائه راه حل

عملکرد و افزايش طول عمر

کنتورها در خريداري آنها

مشکل

چاه هاي آب شرب

طبيعي
11

مطالعه و تعيين زمان بهينه

پروژه

اولويت

6-دستيابي به دانش و

مطالعه و تعيين زمان بهينه تعويض کنتورها

ارائه راه حل
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

همدان

استان همدان

آب و فاضالب شيراز

آب و فاضالب شيراز

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

61

عنوان تحقيق

تعويض کنتورها بر اساس ميزان

نوع تحقيق

پژوهشي

درآمد و حجم و هزينه حاصله

اسناد باال

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

پژوهشي و

فناوري نوين هوشمندسازي

بر اساس ميزان درآمد و حجم و هزينه حاصله

فناوري

کامل شبکه توزيع آب با

کميسيون

قرائت جامع کنتورهاي آب

دستي

محصول نهايي

مشکل

کشاورزي آب
و منابع
طبيعي

تجزيه و تحليل ريشهاي علل
12

راهبرد هاي

خرابيها در تجهيزات و تاسيسات

پروژه

سند چشم

شرکت آب و فاضالب شيراز و

پژوهشي

انداز وزارت
نيرو

ارايه راهکار

مطالعه موقعيت شبکه و
ارتباط با گسل هاي شناسايي

پروژه

شده دشت مشهد با رويکرد

پژوهشي

محاسبه ريسک زلزله (اجراي
دستاوردهاي طرح پژوهشي)

14

ارزيابي تأثير مديريت فشار آب بر
ميزان اتفاقات شبکه

پايين بودن راندمان

سازمان رخ مي دهند و کاهش پيامدهاي

تجهيزات مرتبط با تصفيه

ناگوار ضروريست تا تجزيه و تحليل علل ريشه

خانه و تاسيسات آب و

اي بصورت کامال عملي و علمي پياده سازي و

فاضالب

اجرا شود.

اولويت هاي

تأسيسات آب و فاضالب در
13

 19-کارايي نامناسب و

براي برخورد مناسب با رويدادهاييکه در

پژوهشي و

18-مواجهه شدن با بحران

فناوري

ها و بالياي طبيعي و

کشور در

اجتماعي

زمينه آب
پايان نامه اولويت هاي
دانشجويي پژوهشي و
فناوري

13عدم اجراي بهينهطرحهاي آب و فاضالب

تهيه
دستورالعمل

اين پروژه در راستاي ورود به فاز اجرايي طرح
پژوهشي بررسي تاثير گسل ها بر کميت و

توليد نرم

کيفيت آب چاه هاي دشت مشهد تعريف

افزار

گرديده است

با توجه به اينکه يکي از داليل بروز اتفاق در

ارائه راه حل

شبکه ها ،فشار آب در لوله هاست ،مديريت

مشکل

فشار شبکه مي تواند به کاهش اتفاقات کمک

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

62

عنوان تحقيق

اسناد باال

نوع تحقيق

عنوان مشکل کليدي

دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

کشور در

کند .لذا در اين پروژه ،سعي مي شود تأثير

زمينه آب

فشار و مديريت آن بر ميزان اتفاقات شبکه

محصول نهايي

مورد ارزيابي قرار گيرد.

 -4محور تاسيسات و تجهيزات شبکه آب و فاضالب
 4-6هيدروليک شبکه
رديف

عنوان شرکت

1

آب و فاضالب
استان کردستان

عنوان تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

نوع تحقيق

عنوان مشکل کليدي

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

اولويت هاي
آب و فاضالب روستايي
استان کردستان

مديريت کنترل فشار هيدروليکي
در خطوط انتقال و شبکه آب
مجتمع هاي تک روستايي

پروژه
پژوهشي

پژوهشي و فناوري

13-عدم اجراي بهينه

مديريت کنترل فشار

کشور در زمينه

طرحهاي آب و

هيدروليکي در خطوط

مديريت ،اقتصادي و

فاضالب

انتقال و شبکه آب

ارائه راه حل مشکل

بازرگاني

 .5محور خطوط انتقال آب و جمع آوري فاضالب و ايستگاههاي پمپاژ آب و فاضالب
 5-1استفاده از روشهاي جديد و فناوري هاي نوين

رديف

عنوان شرکت

آب و فاضالب
1

اهواز

شرکت پيشنهاد دهنده

آب و فاضالب اهواز

عنوانن تحقيق

نوع
تحقيق

طراحي و ساخت دريچه هوشمند فاضالب

پروژه

شهري و روستايي با تکنولوژي جديد

پژوهشي

اسناد باال دستي

محصول

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

اولويت هاي پژوهشي

18-مواجهه شدن با

رضايت مشتري با سرعت در رسيدگي

ساخت

و فناوري کشور در

بحران ها و بالياي

به باالزدگي فاضالب و جلوگيري از

نمونه

زمينه محيط زيست

طبيعي و اجتماعي

اتفاقات احتمالي

محصول

نهايي

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 99

2

آب و فاضالب

آب و فاضالب شهري

استفاده از سيستمهاي مدرن (پکيج تصفيه

استان آذربايجان

استان آذربايجان

فاضالب) براي اجتماعات کوچک و استفاده از

شرقي

شرقي

پساب آنها در فضاي سبز

63

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي

13-عدم اجراي بهينه

استفاده از پکيج هاي تصفيه فاضالب

و فناوري کشور در

طرحهاي آب و

براي اجتماعات کوچک و استفاده از

زمينه محيط زيست

فاضالب

پساب آنها در فضاي سبز

اجراي
پايلوت

11عدم تناسب بينآب و فاضالب
3

استان خراسان
جنوبي

آب و فاضالب شهري
استان خراسان جنوبي

طراحي و ساخت دستگاه آسفالت شکاف و
حفاري شيارهاي با عرض  10سانتي متر و
عمق  80سانتي متر جهت نصب انشعابات آب

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي

قيمت تمام شده با

طراحي و ساخت دستگاه نصاب

ساخت

و فناوري کشور در

قيمت فروش و

انشعاب با کمترين هزينه آسفالت

نمونه

زمينه آب

اقتصادي نبودن تعرفه

شکافي

محصول

هاي آب و فاضالب
فلومتر هاي کنوني موجود در بازار
قابليت حذف رسوبات از روي سنسور
را ندارند و با توجه به اينکه فلومتر ها
جهت اندازه گيري مصارف پر مصرف

4

آب و فاضالب

آب و فاضالب شهري

استان لرستان

استان لرستان

طراحي و ساخت فلومتر هاي الکترومغناطيس
هوشمند با قابليت قرائت از راه دور و خاصيت
پاک کنندگي سنسورهاي آنها

پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

مانند بيمارستان هاي استفاده مي
4هدررفت آب و آببدون در آمد

گردند عمال جهت پاکسازي سنسورها

اجراي

امکان قطع آب بيمارستان مقدور نمي

پايلوت

باشد و در صورت اجراي طرح نياز به
بازنمودن فلومتر از روي خط نمي
باشد و بدون قطعي آب سنسور تميز
مي گردد و دقت کنتور کاهش نمي
بابد
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 -5محور خطوط انتقال آب و جمع آوري فاضالب و ايستگاههاي پمپاژ آب و فاضالب
 5-2بهينه سازي و ارتقاي سيستم

عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

کليدي

نهايي

با توجه به اينکه يکي از راهکارهاي کاهش

طراحي و ساخت سطح سنج
1

اسناد باال دستي

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

هيدرواستاتيک برقي با قابليت

پروژه

لرستان

استان لرستان

قرائت از راه دور با استفاده از

پژوهشي

سنسورهاي فشاري دقيق

اولويت هاي پژوهشي و

4-هدررفت آب

هدر رفت واقعي کاهش و يا حذف سرريز

فناوري کشور در زمينه

و آب بدون در

مخازن مي باشد با طراحي و ساخت اين

آب

آمد

وسيله مي توان شاهد کاهش تلفات آب در

اولويت هاي پژوهشي و

13-عدم اجراي

فناوري کشور در زمينه

بهينه طرحهاي

محيط زيست

آب و فاضالب

اجراي
پايلوت

اين بخش باشيم
يک روش جهت رفع نشتاب در شبکههاي
فاضالب  ،اجراي مجدد شبکه بوده که با
هزينۀ باال و تنشهاي متعدد اجتماعي و

2

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

ساخت دستگاه ترميم گر شبکه

پروژه

مازندران

استان مازندران

فاضالب با فناوري هاي نوين

پژوهشي

سازماني همراه است و روش ديگر ،ترميم
موضعي شبکه است که هنوز اجراي اين
روش ،بصورت قابلاعتماد بوميسازي نشده
است .لذا اجراي پروژه ترميم موضعي
شبکههاي فاضالب با استفادۀ از دانش و
توانِ صنعتگرانِ داخلي ،با رعايت مالحظات
فني و صرفۀ اقتصادي ضرورت دارد.

ارائه راه
حل
مشکل
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 -5محور خطوط انتقال آب و جمع آوري فاضالب و ايستگاههاي پمپاژ آب و فاضالب
 5-3روش هاي حذف بو و بهينه سازي و ارتقاي بهره برداري از خطوط

رديف

عنوان شرکت

آب و فاضالب استان
1

خراسان جنوبي

شرکت پيشنهاد دهنده

آب و فاضالب
شهري استان
خراسان جنوبي

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

کليدي

بررسي عوامل ايجاد بو در آب
ورودي و خروجي تصفيه خانه

پايان نامه

شهر طبس و ارائه راهکار جهت

دانشجويي

حذف آن

اولويت هاي پژوهشي و

کارايي فرآيند

فناوري کشور در زمينه

هاي تصفيه خانه

سالمت و ايمني غذايي

هاي آب و

تعيين عوامل ايجاد بو

ارائه راه
حل مشکل

فاضالب

تعيين ميزان و اثرات خوردگي در

در اين پروژه پس از تعيين ميزان

لوله هاي فاضالب سيماني شبکه

خوردگي و اثرات ناشي از آن در لوله

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب

اصلي شهر اراک و بررسي اثر

پروژه

مرکزي

شهري استان مرکزي

تهويه طبيعي و اجباري در

پژوهشي

کاهش خوردگي کلکتور فوق و

نهايي

12-پائين بودن

جمع آوري فاضالب و کلکتور
2

اسناد باال دستي

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول

اولويت هاي پژوهشي و

13-عدم اجراي

فناوري کشور در زمينه

بهينه طرحهاي

محيط زيست

آب و فاضالب

هاي فاضالب سيماني شبکه جمع
آوري فاضالب و کلکتور اصلي شهر

ارائه راه

اراک به بررسي اثر تهويه طبيعي و

حل مشکل

اجباري در کاهش خوردگي کلکتور

ارائه راه حل هاي مناسب جهت

فوق و ارائه راه حل هاي مناسب جهت

کاهش خوردگي

کاهش خوردگي خواهيم پرداخت .
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-6محور مديريتي و اجتماعي
 6-1آگاهي رساني  ،مديريت بحران و پدافند غير عامل

رديف

1

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

آب و

آب و فاضالب

ارائه مدل جامع ارزيابي

فاضالب

شهري استان

ريسک پروژه هاي شرکت

استان بوشهر

بوشهر

آب و فاضالب استان بوشهر

آب و

2

عنوان تحقيق

فاضالب

آب و فاضالب

استان

شهري استان

خراسان

خراسان جنوبي

جنوبي

نوع تحقيق

پايان نامه
دانشجويي

بررسي روش ها و فرآيندهاي

فناوري کشور در زمينه
آب

20نبود سيستم مناسبجهت مواجه با حوادث و

مديريت ريسک پروژه هاي آب و فاضالب استان

تهيه

اتفاقات در تاسيسات آب و

بوشهر

دستورالعمل

فاضالب

محافظتي نوين در ارتقاء

پايان نامه

فناوري کشور در زمينه

22-ساير مشکالت( عنوان

حفاظت فيزيکي اماکن و

دانشجويي

دفاع ،امنيت ملي و

مشکل ذکر شود)

تأسيسات آب و فاضالب

فاضالب

آب و فاضالب

طراحي و ساخت مخازن

استان

شهري استان

ذخيره آب شرب در شرايط

خراسان

خراسان جنوبي

بحران (زلزله)

جنوبي

اولويت هاي پژوهشي و

عنوان مشکل کليدي

اولويت هاي پژوهشي و
بررسي روش ها و فرآيندهاي محافظتي نوين

تهيه
دستورالعمل

سياست خارجي

آب و

3

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

اولويت هاي پژوهشي و
پايان نامه

فناوري کشور در زمينه

22-ساير مشکالت( عنوان

دانشجويي

دفاع ،امنيت ملي و

مشکل ذکر شود)

سياست خارجي

طراحي و ساخت مخازن ذخيره آب

ساخت نمونه
محصول
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-6محورمديريتي و اجتماعي
 6-2برون سپاري و خصوصي سازي

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

اولويت هاي
1

آب و فاضالب

آب و فاضالب

تحليل اثر بخشي برون سپاري فعاليت

استان خراسان

شهري استان

هاي امورهاي تابعه در شرکت آب و

جنوبي

خراسان جنوبي

فاضالب

پايان نامه
دانشجويي

پژوهشي و فناوري
کشور در زمينه
مديريت ،اقتصادي
و بازرگاني

2

آب و فاضالب
استان لرستان

آب و فاضالب
شهري استان
لرستان

ارزيابي اثربخشي خدمات برون سپاري

پايان نامه

شده در شرکت آب و فاضالب لرستان

دانشجويي

راهبردهاي سند
چشم انداز وزارت
نيرو

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

17عدم بهره گيري مناسباز برون سپاري و خصوصي
سازي درصنعت آب و

تحليل اثر بخشي برون سپاري

تهيه
دستورالعمل

فاضالب
17-عدم بهره گيري مناسب

بررسي وضعيت برون سپاري در سطح

از برون سپاري و خصوصي

خدمات شرکت و تعيين کيفيت خدمات

ارائه راه حل

سازي درصنعت آب و

برون سپاري شده و برون سپاري نشده در

مشکل

فاضالب

شرکت آب و فاضالب لرستان
هدف ،بررسي جوانب مختلف قراردادهاي
نوين عمراني از جمله  BOTو ريسکهاي

3

آب و فاضالب

آب و فاضالب

مشهد

مشهد

شناسايي و بررسي ريسکهاي موجود در
قراردادهاي  BOTو ارزيابي اثر تسهيم
منطقي ريسکها بر موفقيت پروژه

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي
پژوهشي و فناوري
کشور در زمينه آب

17عدم بهره گيري مناسباز برون سپاري و خصوصي
سازي درصنعت آب و
فاضالب

مرتبط با آن از ديدگاه کارفرمايي،
پيمانکاري و ساير ذينفعان و همچنين

ارائه راه حل

ارائه روشي کاربردي براي تقسيم منطقي

مشکل

ريسکهاي موجود در اين روش قراردادي
است .از جمله کاربردهاي اين پژوهش
مي توان به تصحيح ديدگاه طرفين اين
دست از قراردادها و افزايش انگيزه و

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

عنوان تحقيق
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نوع تحقيق

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

رغبت سرمايه گذاران و سرمايه پذيران به
اجراي پروژه هاي عمراني تحت
قراردادهاي نوين اشاره نمود .
با توجه به تجربه مثبت حدود بيست ساله
کشور جهت پرداخت کارهاي ساختماني
به روش سرجمع که موجب تسهيل و
تسريع در فرآيند رسيدگي و پرداخت به
پيمانکاران نسبت به روش فهرست بهايي
گرديده ،نياز به تدوين راهکار قرارداد

4

آب و فاضالب

آب و فاضالب

مشهد

مشهد

مقايسه روشهاي برآوردي سرجمع و
فهرستبهايي در عمليات لولهگذاري با

استفاده از روش AHP

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي
پژوهشي و فناوري
کشور در زمينه آب

17-عدم بهره گيري مناسب

سرجمع در کارهاي لوله گذاري در شبکه

از برون سپاري و خصوصي

هاي آب و فاضالب است .با تدوين مناسب

تهيه

سازي درصنعت آب و

اين دستورالعمل مي توان به اهداف زير

دستورالعمل

فاضالب

رسيد:
 -1تسهيل در فرآيند رسيدگي و پرداخت
صورت وضعيت کارکرد
صرفه جويي در زمان و هزينه
 -2انتقال ريسک ناشناخته بودن شرايط
ژئوتکنيکي منطقه به پيمانکار
 -3کاهش دعاوي ناشي از برآورد واقعي
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-6محورمديريتي و اجتماعي
 6-3بهره وري و مديريت دانش
عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

هدف کلي :بررسي چگونگي
تاثير استفاده از سيستم هاي
اطالعاتي سبز در عملکرد
محيطي شرکت آب و فاضالب

بررسي آثار به اشتراک گذري
1

آب و فاضالب استان قزوين

آب و فاضالب
روستايي استان قزوين

اطالعات از طريق سيستم هاي
اطالعات سبز در عملکرد محيطي
شرکت مورد مطالعه :شرکت آب

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

و فاضالب استان قزوين

16-استفاده

استان قزوين

نامناسب از نظام

هدف کاربردي :بررسي

ارائه راه حل

هاي نوين مديريتي،

چگونگي تاثير در عملکرد

مشکل

اجتماعي و فرهنگي

محيطي شرکت آب و فاضالب
استان قزوين از طريق به
اشتراک گذاري اطالعات در
بستر سيستم هاي اطالعات
سبز

سنجش و تحليل بهره وري در
2

اولويت هاي پژوهشي و

آب و فاضالب استان خراسان

آب و فاضالب شهري

فعاليت هاي واحدهاي زير

پايان نامه

فناوري کشور در زمينه

جنوبي

استان خراسان جنوبي

مجموعه شرکت آب و فاضالب

دانشجويي

مديريت ،اقتصادي و

خراسان جنوبي

بازرگاني

22ساير مشکالت(عنوان مشکل ذکر

شود)

سنجش و تحليل بهره وري

تدوين
استاندارد

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده
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عنوان تحقيق

نوع تحقيق

بررسي اثر بخشي پياده سازي
3

آب و فاضالب استان خراسان

آب و فاضالب شهري

استاندارد ايزو ( 9001تضمين

پايان نامه

جنوبي

استان خراسان جنوبي

کيفيت) در فعاليت هاي آب و

دانشجويي

آب و فاضالب استان خراسان

آب و فاضالب شهري

شمالي

استان خراسان شمالي

فاضالب خراسان جنوبي
آسيب شناسي عدم کارايي و اثر
4

بخشي آموزشي ضمن خدمت بر
اساس مدل سه شاخگي و توسعه
توانمندي هاي کارکنان با

اسناد باال دستي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

عنوان مشکل کليدي

16استفادهنامناسب از نظام

بررسي اثر بخشي پياده سازي

تهيه

هاي نوين مديريتي،

استاندارد ايزو 9001

دستورالعمل

اجتماعي و فرهنگي

طرح هاي تحقيقات و

16-استفاده

پايان نامه

توسعه فناوري مصوب

نامناسب از نظام

دانشجويي

شوراي آموزش و

هاي نوين مديريتي،

پژوهش وزارت نيرو

اجتماعي و فرهنگي

استفاده از يادگيري خرد

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

شناسايي مشکل و ارائه راهکار

ارائه راه حل
مشکل

با توجه به تغييرات سريع
محيط بيروني و داخلي سازمان
ها ،لزوم بررسي و تحليل ابعاد

بررسي و تحليل ابعاد انطباق

5

آب و فاضالب استان زنجان

آب و فاضالب شهري
استان زنجان

پذيري و تغييرپذيري شرکت آب
و فاضالب استان زنجان با محيط
اجتماعي ،اقتصادي ،زيست

16-استفاده

انطباق پذيري و تغييرپذيري

پايان نامه

راهبردهاي سند چشم

نامناسب از نظام

شرکت آب و فاضالب استان

ارائه راه حل

دانشجويي

انداز وزارت نيرو

هاي نوين مديريتي،

زنجان با محيط اجتماعي،

مشکل

اجتماعي و فرهنگي

اقتصادي ،زيست محيطي و

محيطي و تکنولوژيکي

تکنولوژيکي غير قابل اجتناب
مي باشد و اين پروژه در اين
راستا تعريف گرديده است.

6

آب و فاضالب استان زنجان

آب و فاضالب شهري

آينده نگاري راهبردي شرکت آب

پايان نامه

راهبردهاي سند چشم

16-استفاده

دسترسي به اهداف مطلوب

ارائه مدل
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عنوان شرکت

رديف

71

نوع تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

استان زنجان

و فاضالب استان زنجان با تکنيک

دانشجويي

اسناد باال دستي

انداز وزارت نيرو

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

اهداف و نتايج مورد انتظار

نامناسب از نظام

شرکت آب و فاضالب زنجان

تحليل روند در حوزه هاي فني،

هاي نوين مديريتي،

نيازمند آينده نگاري راهبردي

اقتصادي ،اجتماعي ،زيست

اجتماعي و فرهنگي

در تمام حوزه ها و تعيين

محيطي و …

روندها و نقاط شاخص و روندها
و نقاط ضعف موجود و ارائه ي
راهکارهاي حفظ و افزايش
روندهاي مثبت و جلوگيري از
روندهاي نزولي مي باشد

-6محور مديريتي و اجتماعي
 6-4رضايت مندي کارکنان و مشترکين

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

بررسي اثر سبک
رهبري بر رابطه بين

1

آب و

آب و فاضالب

مديريت منابع انساني،

فاضالب

شهري استان

رضايت شغلي و

استان قم

قم

عملکرد سازماني
شرکتهاي آب و
فاضالب

اولويت هاي
پايان نامه پژوهشي و
دانشجويي

16استفادهنامناسب از نظام

فناوري کشور

هاي نوين مديريتي،

در زمينه آب

اجتماعي و فرهنگي

اين تحقيق مي تواند به صورت يک پايان نامه انجام شود و اثر سبک
رهبري بر رابطه بين مديريت منابع انساني،رضايت شغلي و عملکرد
سازماني شرکتهاي آب و فاضالب بررسي گردد

ارائه مدل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

شرکت پيشنهاد

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

دهنده
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نوع تحقيق

2

آب و

آب و فاضالب

فاضالب

شهري استان

مشترکين از خدمات

استان لرستان

لرستان

شرکت آب و فاضالب

عنوان مشکل کليدي

طرح هاي کالن

اندازه گيري ميزان
رضايت مندي

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

16-استفاده

کيفيت خدمات و رضايتمندي دو عامل موثر بر نحوه ارائه خدمات مي

نامناسب از نظام

باشد لذا اندازه گيري ميزان رضايت مندي مشترکين و لحاظ نمودن مولفه

ارائه راه حل

عالي علوم

هاي نوين مديريتي،

ها در راستاي ارتقاء کيفيت خدمات از نتايج مورد انتظار اين پروژه مي

مشکل

تحقيقات و

اجتماعي و فرهنگي

باشد

ملي وزارت نيرو
پايان نامه مصوب شوراي
دانشجويي

لرستان

فناوري

-6محور مديريتي و اجتماعي

 6-5فناوري اطالعات
رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده

نوع تحقيق

1

آب و فاضالب
استان کردستان

آب و فاضالب
روستايي استان

 discriptبراي امنيت و

کردستان

حفاظت از ديتاها و بانکهاي

اولويت هاي پژوهشي

نامناسب از نظام

پايان نامه

و فناوري کشور در

هاي نوين

ارتقاي امنيت و حفاظت از ديتاها و بانکهاي اطالعاتي

توليد نرم

دانشجويي

زمينه فناوري اطالعات

مديريتي،

شرکت

افزار

و ارتباطات

اجتماعي و

اطالعاتي

2

کليدي

16-استفاده

امکان استفاده از روش هاي
رمز گذاري  incriptو

اسناد باال دستي

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

فرهنگي

آب و فاضالب

آب و فاضالب

تهيه نقشه پراکندگي ،جنس،

استان خراسان

شهري استان

پروژه

اولويت هاي پژوهشي

22-ساير

شناخت بافت خاک منطقه از لحاظ نفوذ پذيري در امکان

بافت خاک شهر بيرحند در نرم

جنوبي

خراسان جنوبي

پژوهشي

و فناوري کشور در

مشکالت

نشت

افزار  GISو ميزان نفوذپذيري

زمينه مديريت،

(عنوان مشکل

ارائه مدل
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده
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عنوان تحقيق

نوع تحقيق

آب در خاک

اسناد باال دستي

اقتصادي و بازرگاني

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

ذکر شود)
هدف اصلي :افزايش توانايي شرکت براي کنترل هرچه
بهتر منابع آب شهري همراه با شناسايي نقاط مثبت و
منفي جهت بهينه سازي توزيع آب و اصالح الگوي
مصرف .اهداف فرعي )1 :ايجاد توانايي اتخاذ تصميمات
دقيق تر و سريعتر جهت مديريت مصرف )2.افزايش توان
استفاده از منابع اطالعاتي موجود جهت برنامهريزي بهتر
جهت اصالح الگوي مصرف )3 .باال رفتن کارايي سازمان

داده کاوي اطالعات مشترکين

3

آب و فاضالب
استان فارس

آب و فاضالب
شهري استان
فارس

در انجام امور مربوط به کنترل و نظارت بر مصرف )4.باال

براي شناسايي الگوي مصرف با
هدف پياده سازي مديريت

پروژه

مصرف براي شهرهاي تحت

پژوهشي

پوشش شرکت آبفا فارس
(مرودشت و فسا)

اولويت هاي پژوهشي

4-هدررفت

و فناوري کشور در

آب و آب بدون

زمينه آب

در آمد

بردن سطح درآمدهاي شرکت نتابج مورد انتظار :
بوسيله يافتههاي دادهکاوي ،شرکت آب و فاضالب چه
الگوها و مشکالتي را ميتواند در جهت کنترل منابع آب
شهري و بهينهسازي توزيع آب ،شناسايي کند تا بتواند
در آينده به وسيله اقدامات و تدابير و تصميمات الزم
مديريتي به رفع آنها بپردازد؟ مثل  )1 :چه الگوهاي
مصرفي در کاربريهاي مختلف بطور کلي قابل برداشت
هستند؟  )2جهت مديريت مصرف چه تصميماتي،
ميتواند اتخاذ شود؟  )3چگونه ميتوان با استفاده از
منابع اطالعاتي موجود ،جهت اصالح الگوي مصرف و
آموزش فرهنگ مصرف ،برنامهريزي صورت گيرد؟ )4
چگونه سازمان ميتواند کارايي خود را در انجام امور

ارائه مدل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد

عنوان تحقيق

دهنده
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نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

مربوط به کنترل و نظارت بر مصرف ،باال ببرد؟
16-استفاده

داده کاوي ()Data mining
4

آب و فاضالب
استان گلستان

آب و فاضالب

در بانک اطالعات مشترکين با

شهري استان

رويکرد کاهش مصرف ،افزايش

گلستان

درآمد و شناسايي الگوي

نامناسب از نظام
پروژه

راهبردهاي سند چشم

هاي نوين

پژوهشي

انداز وزارت نيرو

مديريتي،
اجتماعي و

مصرف

الگوهاي مصرف -مدل کردن درصد وزني خطاها -تحليل
رفتار مصرف مشترکين

مشکل

فرهنگي

ارزيابي زير ساخت هاي حياتي
(زير ساخت ،سامانه ها و
5

خوشه بندي داده ها و پيدا کردن خطاهاي قرائت -يافتن

ارائه راه حل

اولويت هاي پژوهشي

آب و فاضالب

آب و فاضالب

سرويس هاي حوزه فناوري

پروژه

و فناوري کشور در

کاشان

کاشان

اطالعات ) آبفا در قبال حمالت

پژوهشي

زمينه فناوري اطالعات

آب و فاضالب

آب و فاضالب

مشهد

مشهد

و ارتباطات

سايبري و ارائه راهکارهاي امن
سازي و مقاوم سازي آنها

18مواجههشدن با بحران

1-شناسايي نقاط آسيب پذير

ها و بالياي

2-دستيابي به راهکارهاي ارتقاي امنيت

طبيعي و

3-امکان برنامه ريزي دقيق در اجراي راهکارهاي

ارائه راه حل
مشکل

اجتماعي
تسلط و شناخت به تکنولوژي  LoRaWANبعنوان

مطالعه و امکانسنجي

6

بکارگيري تکنولوژي
 LoRaWANبعنوان
جايگزين شبکه  APNدر
شرکت آبفا مشهد

يکي از فناوريهاي نوين شبکه
پروژه
پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي

برطرف نمودن مشکالت شبکه APN

و فناوري کشور در

بومي سازي

بهرهمندي از مزاياي شبکههاي  LoRaWANمانند

فناوري

زمينه آب

بهبود امنيت ،بهبود طول عمر تجهيزات ،کاهش هزينهها
و رفع انحصار و وابستگي به اپراتور شبکه سيار
اجراي يک پايلوت کوچک بر اساس تکنولوژي
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد
دهنده
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عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

محصول نهايي

LoRaWAN

-6محورمديريتي و اجتماعي
 6-6قوانين مديريتي و اجرايي
رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

بررسي تناسب شغل و شاغل و
1

عنوان مشکل کليدي

اولويت هاي پژوهشي و

16-استفاده

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

تاثير آن بر عملکرد منابع

پروژه

فناوري کشور در زمينه

نامناسب از نظام

بهبود وضعيت وافزا يش بهره

ارائه راه حل

البرز

استان البرز

انساني شرکت به منظور

پژوهشي

مديريت ،اقتصادي و

هاي نوين مديريتي،

وري

مشکل

بازرگاني

اجتماعي و فرهنگي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

خراسان رضوي

استان خراسان رضوي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

هاي پذيرش عمومي استفاده

يزد

استان يزد

مجدد از پساب در شهر يزد در

افزايش بهره وري کارک

2

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول نهايي

بررسي راهکارهاي افزايش بهره
وري خدمات به مشترکين
شرکت آب و فاضالب

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
آب

16استفادهنامناسب از نظام

افزايش بهره وري خدمات به

تهيه

هاي نوين مديريتي،

مشترکين

دستورالعمل

اجتماعي و فرهنگي
1-تعيين ميزان آگاهي و

بررسي موانع و تسهيل کننده
3

سال 99

پايان نامه راهبردهاي سند چشم
دانشجويي

انداز وزارت نيرو

16-استفاده

پذيرش مردم در رابطه با استفاده

نامناسب از نظام

از پساب - 2تعيين عوامل

ارائه راه حل

هاي نوين مديريتي،

تسهيل کننده پذيرش عمومي در

مشکل

اجتماعي و فرهنگي

رابطه با استفاده از پساب -3
تعيين جنبه هاي مختلف
استفاده از پساب از نظر

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده
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عنوان تحقيق

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و
فني

-6محور مديريتي و اجتماعي
 6-7مديريت فني و اقتصادي و فرهنگي کاهش مصرف

عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اولويت هاي

ارزيابي اثربخشي مديريت دارايي
1

آب و فاضالب اهواز

آب و فاضالب اهواز

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب روستايي

تهران

استان تهران

اسناد باال دستي

هاي فيزيکي ( )PAMبا

پروژه

استفاده از مدل کمبل

پژوهشي

()Uptime

پژوهشي و فناوري
کشور در زمينه
مديريت ،اقتصادي
و بازرگاني

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول
نهايي

16استفادهنامناسب از نظام

کاهش ريسک و هزينه هاي

هاي نوين

نگهداشت و افزايش تاب آوري و

تهيه

مديريتي،

قابليت اطمينان و دسترسي سامانه

دستورالعمل

اجتماعي و

هاي تأمين و توزيع

فرهنگي
دستيابي به

2

نقش زنان روستايي در گسترش
فرهنگ و آموزش خانواده در
مديريت مصرف آب

اولويت پژوهشي و
پروژه

فناوري کميسيون

پژوهشي

کشاورزي آب و
منابع طبيعي

دانش و فناوري
نوين جهت
افزايش مشارکت
هاي مردمي در
پروژه هاي آب و
فاضالب

افزايش بهره وري

تهيه
دستورالعمل
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده
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عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

اولويت هاي

3

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

اصفهان

استان اصفهان

مقايسه روش هاي مختلف پيش
بيني الگوي مصرف و تهيه نرم
افزار مربوطه

پروژه
پژوهشي

پژوهشي و فناوري
کشور در زمينه
فناوري اطالعات و
ارتباطات

4

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

مدل سازي همه جانبه نگر

پروژه

اصفهان

استان اصفهان

مصرف آب مشترکين

پژوهشي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

خراسان جنوبي

استان خراسان جنوبي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

خراسان جنوبي

استان خراسان جنوبي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

اولويت هاي

عنوان مشکل

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

محصول
نهايي

9مصرف بااليانرژي در

تهيه نرم افزار پيش بيني الگوي

توليد نرم

تاسيسات آب و

مصرف

افزار

فاضالب
4-هدررفت آب

پژوهشي و فناوري

و آب بدون در

کشور در زمينه آب

آمد

پيش بيني مصرف آب شرب

ارائه مدل

اولويت هاي

5

بررسي تأثير بخشودگي ها و
تعرفههاي رايگان در مصارف
انشعابات تعلق گرفته

پايان نامه
دانشجويي

پژوهشي و فناوري

22-ساير

کشور در زمينه

مشکالت( عنوان

مديريت ،اقتصادي

مشکل ذکر شود)

تعيين اثر بخشودگي ها و تعرفههاي

تهيه

رايگان

دستورالعمل

و بازرگاني
بررسي ميزان تأثير نصب لوازم

6

کاهنده مصرف بر ميزان
صرفهجويي آب و ايجاد
راهکارهاي مناسب اجتماعي براي

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي

22-ساير

پژوهشي و فناوري

مشکالت( عنوان

کشور در زمينه آب

مشکل ذکر شود)

تعيين ميزان تأثير نصب لوازم کاهنده

تهيه

مصرف

دستورالعمل

استفاده مردم از آنها

7

بررسي و تهيه منحني رفتار
مصرف آب توسط مشترکين

پايان نامه

اولويت هاي
پژوهشي و فناوري

16-استفاده

شناسايي رفتار مشتريان

ارائه راه حل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

عنوان شرکت

رديف

78

شرکت پيشنهاد دهنده

خراسان شمالي

استان خراسان شمالي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

زنجان

استان زنجان

عنوان تحقيق

خانگي با نصب تجهيزات اندازه

عنوان مشکل

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

دانشجويي

کشور در زمينه رفاه

نامناسب از نظام

و تامين اجتماعي

هاي نوين

گيري

اهداف و نتايج مورد انتظار

کليدي

محصول
نهايي

مشکل

مديريتي،
اجتماعي و
فرهنگي
هدف از اين پروژه داده کاوي
11-عدم تناسب

داده کاوي اطالعات مشترکين بر

8

پايه پايگاه داده  GISو سامانه
مشترکين به منظور پيش بيني
مصرف ،تقاضا ،درآمد و مديريت

پايان نامه
دانشجويي

راهبردهاي سند
چشم انداز وزارت
نيرو

شبکه توزيع آب

بين قيمت تمام
شده با قيمت
فروش و اقتصادي
نبودن تعرفه هاي
آب و فاضالب

اطالعات مشترکين در يکي از
شهرهاي منتخب استان زنجان که
زير ساخت هاي الزم براي برقراي
ارتباط بين پايه پايگاه داده  GISو
سامانه مشترکين در آنها انجام

ارائه راه حل
مشکل

گرديده است ،به منظور پيش بيني
مصرف ،تقاضا ،درآمد و همچنين
مديريت شبکه توزيع آب مي باشد.

11عدم تناسبآب و فاضالب استان
9

کهگيلويه و بويراحمد

آب و فاضالب شهري

بررسي و تحليل نحوه مصرف

استان کهگيلويه و

مشترکين آب استان در طبقات

بويراحمد

( )10-0متر مکعب در ماه

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي
پژوهشي و فناوري
کشور در زمينه آب

بين قيمت تمام

بررسي و تحليل چرايي افزايش تعداد

شده با قيمت

مشترکين آب استان در طبقات

تهيه

فروش و اقتصادي

مصرف  5-0و  10-0متر مکعب در

دستورالعمل

نبودن تعرفه هاي

ماه

آب و فاضالب
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عنوان شرکت

رديف

79

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

عنوان مشکل
کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول
نهايي

بررسي ،تحليل و ارزيابي روند
آب و فاضالب استان
10

کهگيلويه و بويراحمد

آب و فاضالب شهري

توليد آب خاکستري در شهر

استان کهگيلويه و

ياسوج و امکان سنجي استفاده از

بويراحمد

آن در راستاي کاهش مصرف و

پايان نامه
دانشجويي

4-هدررفت آب

اولويت هاي

باال بودن ميزان مصرف آب در بخش

پژوهشي و فناوري

و آب بدون در

هاي مختلف خانگي و عدم سرمايه

کشور در زمينه آب

آمد

گذاري مناسب بر روي آب خاکستري

تهيه
دستورالعمل

استفاده بهينه

-6محور مديريتي و اجتماعي
 6-8نظام هاي نوين مديريتي و اجرايي

عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان مشکل کليدي

محصول
نهايي

طرح هاي تحقيقات
1

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

تهران

استان تهران

آسيب شناسي حذف
قبوض کاغذي و ارائه
راهکارهاي کاربردي

پايان نامه
دانشجويي

و توسعه فناوري

16-استفاده نامناسب از

مصوب شوراي

نظام هاي نوين مديريتي،

آموزش و پژوهش

اجتماعي و فرهنگي

ارائه راهکارهاي عملياتي برمبناي آسيب

ارائه راه

شناسي موضوع

حل مشکل

وزارت نيرو
پيش بيني رفتار نظارتي
2

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

در مصرف مشترکين

پايان نامه

سمنان

استان سمنان

شرکت آب و فاضالب با

دانشجويي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

استفاده از داده کاوي
3

کشف دانش داده هاي

پايان نامه

اولويت هاي
پژوهشي و فناوري
کشور در زمينه آب

اولويت هاي

ارائه مدل در راستاي پيش بيني رفتار
مشترکين

ارائه دستاوردي در جهت مشترکين بدهکار

ارائه مدل

ارائه مدل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

سمنان

استان سمنان

80

عنوان تحقيق

مشترکين بدهکار در

نوع تحقيق

دانشجويي

شرکت آب وفاضالب

نهايي

پژوهشي و فناوري
کشور در زمينه آب

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

داده کاوي در داده هاي

پايان نامه

سمنان

استان سمنان

مالي و حسابرسي داخلي

دانشجويي

5

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

6

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

4

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول

اولويت هاي
پژوهشي و فناوري
کشور در زمينه آب

کشف دانش در داداه هاي مالي و ارتقا

تدوين

عملکرد مالي و پشتيباني

استاندارد

رهبراني که از رفتار تاثير ايده آل برخوردار
هستند ،نسبت به محيط ،الهامي ،بينش
آفرين ،باهوش و حساس هستند ،و با
احتمال بيشتري ،حس و معناي ماموريت را
در شرکت ارائه مي کنند .در سازمان ها،

بررسي اثر تعديلکنندگي
رهبري استراتژيک و
فرهنگ سازماني بر

پايان نامه

همسويي راهبردي

دانشجويي

سيستمهاي اطالعاتي و

اولويت هاي

16-استفاده نامناسب از

پژوهشي و فناوري

نظام هاي نوين مديريتي،

کشور در زمينه آب

اجتماعي و فرهنگي

کسب و کار در آبفا مشهد

تصميم گيري استراتژيک در سطح سلسله
مراتب باالتر اتفاق مي افتد ،و رفتار رهبري

ارائه راه

تاثير ايده آل ،نقش مهمي در تدوين و تغيير

حل مشکل

استراتژي ايفا مي کند .در اين تحقيق به
بررسي تاثير اثر متقابل رفتارهاي رهبري
استراتژيک و فرهنگ سازماني در هماهنگي
استراتژيک سيستم هاي اطالعاتي و کسب و
کار و ادغام سيستم هاي سازمان آبفا مشهد
پرداخته مي شود

بررسي تاثير مديريت منابع

پايان نامه

اولويت هاي

16-استفاده نامناسب از

طراحي و استقرار نظام مديريت استراتژي

ارائه راه
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده
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عنوان تحقيق

انساني استراتژيک

نوع تحقيق

دانشجويي

برعملکرد شرکت آب

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

پژوهشي و فناوري

نظام هاي نوين مديريتي،

عملکرد آبفا مشهد با ميانجي گري ارزش

کشور در زمينه آب

اجتماعي و فرهنگي

آفريني براي مشتريان به نحوي که از

وفاضالب مشهد ،باميانجي

پيادهسازي اين مفهوم انتظار مي رود تا:

گري ارزش آفريني براي

 )1استراتژي را شفاف نموده و فهم و ديدگاه

مشتريان

هاي مديران و افراد مختلف سازمان را به

محصول
نهايي

حل مشکل

يکديگر نزديک نمايد  ،بطوري که افراد
سازمان همگي تعريف و درک يکساني از
استراتژي ها و اهداف سازمان کسب نمايند.
 )2انتقال چشم انداز و استراتژي سازمان به
سطوح مختلف مديريت را از طريق تعيين
معيارها و اهدافي که براي فراينده کليدي و
در راستاي استرتژي تعيين مي شود ،
تسهيل نمايد.
 )3برنامه هاي عملياتي و استراتژيک را از
طريق تعيين اهداف کمي براي معيار هاي
چهارگانه و برنامه ريزي مديريتي در راستاي
اين اهداف  ،همراستا و هدفمند نمايد.
 )4جهت بهبود در استراتژي و اجراي آن از
طريق کنترل مداوم کارايي و اثر بخشي
استراتژي  ،بازخوردهاي مناسب ارائه نمايد.
7

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

بررسي تاثير مديريت منابع
انساني سبز بر عملکرد

پايان نامه

اولويت هاي
پژوهشي و فناوري

16-استفاده نامناسب از

1-مديريت مصرف آب برون سازماني

ارائه راه

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

82

عنوان تحقيق

زيست محيطي آبفا مشهد

نوع تحقيق

دانشجويي

اسناد باال دستي

کشور در زمينه آب

با ميانجيگري نوآوري سبز

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

نظام هاي نوين مديريتي،

2-مديريت مصرف انرژي (گاز و برق)

اجتماعي و فرهنگي

3-مديريت پسماند و مصرف کاغذ

محصول
نهايي

حل مشکل

4آموزش و فرهنگ سازي در جهتآشنايي پرسنل شرکت در راستاي استفاده
بهينه از انرژي هاي پاک و منابع
در انجام پروژههاي ساخت و ساز به روش
هاي مختلف ،عالوه بر اهميت نوع پروژه،
مبلغ و  ، ...نيروي انساني قرارداد نيز اهميت
نقش کار تيمي در حل
8

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

9

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

تعارضات در پروژه هاي

پايان نامه

ساخت و ساز به روش

دانشجويي

BOT

بااليي دارند که در صورت عدم توجه به آن،

اولويت هاي

16-استفاده نامناسب از

پژوهشي و فناوري

نظام هاي نوين مديريتي،

کشور در زمينه آب

اجتماعي و فرهنگي

اولويت هاي

18-مواجهه شدن با

بررسي راه هاي مختلف شناسايي شده از

پژوهشي و فناوري

بحران ها و بالياي طبيعي

منظر خبرگان براي کاهش پيامدهاي ناشي

کشور در زمينه آب

و اجتماعي

از خشکسالي در شهر مشهد

ميتواند ضربه هاي جبران ناپذيري به کل

ارائه راه

پروژه وارد شود .لذا با تعريف اين پروژه سعي حل مشکل
شده است تا نقش نيروي انساني و اهميت
کار تيمي در اين دست پروژه ها مورد
ارزيابي قرار گرفته و بتواند مورد استفاده
مديران پروژهها قرار گيرد.

شناسايي و اولويتبندي
راهکارهاي کاهش اثرات

پايان نامه

تنش آبي ناشي از

دانشجويي

خشکسالي در مشهد با
استفاده از تحليل سلسله

ارائه مدل
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رديف

عنوان شرکت

83

عنوان تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

اسناد باال دستي

نوع تحقيق

عنوان مشکل کليدي

محصول

اهداف و نتايج مورد انتظار

نهايي

مراتبي گروهي
1تحليل و بررسي مبحث مديريت فناوريو مطالعه موارد اجراي آن در کشور

بررسي و پياده سازي
10

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

زيرساختهاي مديريت

پروژه

فناوري در صنعت آب و

پژوهشي

فاضالب کشور

راهبردهاي سند

16-استفاده نامناسب از

2-بومي سازي مديريت فناوري براي

تهيه

چشم انداز وزارت

نظام هاي نوين مديريتي،

صنعت آب و فاضالب کشور و پيشبيني

دستورالعم

نيرو

اجتماعي و فرهنگي

فرآيند اجراي هر نوع فناوري ورودي

ل

3تدوين آيين نامه ،فرآيند اصلي و زيرفرايندهاي فرعي

-6محور مديريتي و اجتماعي
 6-9هزينه ها ،قيمت تمام شده ،درآمد و اقتصاد آب
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت پيشنهاد دهنده

نوع تحقيق

بررسي افزايش واقعي حجم فروش
1

آب و فاضالب اهواز

آب و فاضالب اهواز

2

آب و فاضالب اهواز

آب و فاضالب اهواز

اسناد باال دستي

آب با تقليل در سايز کنتور يا قطر

پروژه

انشعاب و تاثير آن بر آب هدررفت

پژوهشي

فناوري کشور

(هدر رفت ظاهري)

SWOT

4هدررفت آب و آب بدوندر آمد

افزايش درآمد و کاهش هزينه ها

ارائه راه حل
مشکل

در زمينه آب
اولويت هاي

شرکت با استفاده از مدل تحليل

نهايي

اولويت هاي
پژوهشي و

بررسي روش هاي افزايش درآمد

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول

16-استفاده نامناسب از نظام

پروژه

پژوهشي و

پژوهشي

فناوري کشور

هاي نوين مديريتي ،اجتماعي و

در زمينه

فرهنگي

مديريت،

ارائه راهکارها و الگوهايي جهت
افزايش درآمد با استفاده از

ارائه راه حل

شناسايي نقاط قوت ،ضعف،

مشکل

فرصت ها و تهديدها

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده
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عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول
نهايي

اقتصادي و
بازرگاني
تعيين مشخصات فني کنتور و
نحوه نصب آن متناسب باشرايط
اقليمي شهر کاهش هزينه ها در
بررسي علل خرابي کنتورهاي
مشترکين شرکت آبفا اهواز و تاثير آن
3

آب و فاضالب اهواز

آب و فاضالب اهواز

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب

فارس

روستايي استان فارس

بر هدر رفت ظاهري آب و آب بدون
درآمد و ارائه راهکارهاي بهبود

بخش مديريت کنتور-اندازه

اولويت هاي
پروژه

پژوهشي و

پژوهشي

فناوري کشور

4هدررفت آب و آب بدوندر آمد

در زمينه آب

متناسب با شرايط اقليمي

گيري دقيق ميزان مصرف به
منظور مديريت فروش و کاهش
آب بدون در آمد_ ارائه روشهاي

ارائه راه حل
مشکل

محاسبه علمي وبراساس روابط و
معادالت منطقي ارائه وعلت يابي
خرابي کنتورها و تعيين نوع
مطلوب کنتور
دستيابي به دقت حد اکثري در

بررسي و امکان سنجي طراحي و
ساخت کنتورهاي آلتراسونيک بهينه
4

سازي شده و بومي سازي شده با
قابليت ارسال اطالعات از راه دور،
دقت بسيار باال و پياده سازي فرآيند
هاي متناسب با رويکرد اقتصاد
مقاومتي در ارائه خدمات و فروش آب

پروژه
پژوهشي

راهبردهاي سند
چشم انداز
وزارت نيرو

اندازه گيري آب مصرفي و کاهش

11-عدم تناسب بين قيمت

ميزان آب هاي بحساب

تمام شده با قيمت فروش و

ساخت

نيامده،کاهش بهاي تمام شده

اقتصادي نبودن تعرفه هاي آب

نمونه

خريد کنتور،حذف هزينه هاي

و فاضالب

محصول

متعارف در مراجعات حضوري به
درب منازل مشترکين،تسريع در
روند تصميم گيري و مديريت
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عنوان شرکت

رديف

شرکت پيشنهاد دهنده

85

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول
نهايي

مصارف غير متعارف،امکان
مشاهده برخط اطالعات
مصرف،تسريع در انجام آناليز
هاي مديريتي مصرف در جهت
تصميم سازي هاي عملياتي
تعيين آيتمهاي اثر گذار بر
رفتارهاي اجتماعي مناسب و
تدوين برنامه ارتباطي بهينه به
منظور :
هموار نمودن راهکارهاياجرايي کاهش فاصله قيمت تمام
مديريت افکار عمومي در خصوص
5

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب

قزوين

روستايي استان قزوين

تغيير تعرفه هاي آب و فاضالب و
خدمات مرتبط و ارائه راهکار مناسب
ارتباطي پيش از اجراي طرح هاي
افزايش تعرفه

اولويت هاي
پايان نامه

پژوهشي و

دانشجويي

فناوري کشور
در زمينه آب

شده و قيمت نهايي خدمات آب و
16-استفاده نامناسب از نظام

فاضالب

هاي نوين مديريتي ،اجتماعي و

تهيه

-کاهش تنش ها و تعارضات

فرهنگي

دستورالعمل

اجتماعي در مقابل افزايش نرخ ها
آگاهي بخشي به مخاطبين والقاء رفتار صادقانه در تعرفه هاي
موجود و افزايش هاي مورد انتظار
همراه ساختن مخاطبين دردرک وضعيت قيمت گذاري آب و
نهايتا -مصرف بهينه آب به
سبب مسائل اقتصادي در کنار

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

86

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول
نهايي

ساير موارد اجتماعي
 جلوگيري از روش هاينامتعارف اخذ انشعاب آب در
مناطق شهري و روستايي توسط
مشترکين
اولويت هاي
پژوهشي و
6

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

اصفهان

استان اصفهان

بررسي الگوي رفتار مشترکين آب در
پرداخت قبوض آب بها با استفاده از
روش هاي داده کاوي

پايان نامه
دانشجويي

فناوري کشور
در زمينه
مديريت،
اقتصادي و

11عدم تناسب بين قيمتتمام شده با قيمت فروش و

پيش بيني رفتار مشترکين در

اقتصادي نبودن تعرفه هاي آب

پرداخت قبوض آب بها

ارائه مدل

و فاضالب

بازرگاني

7

اولويت هاي

11-عدم تناسب بين قيمت

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

بررسي چسبندگي هزينه ها در عوامل

پروژه

پژوهشي و

تمام شده با قيمت فروش و

خراسان رضوي

استان خراسان رضوي

موثر بر زيان شرکت

پژوهشي

فناوري کشور

اقتصادي نبودن تعرفه هاي آب

در زمينه آب

و فاضالب

بکارگيري تکنيکهاي داده کاوي در
8

کاهش و مديريت هزينه ها

مشکل

اولويت هاي

آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهري

شناسايي ،تحليل ،دسته بندي ،پيش

پايان نامه

پژوهشي و

کاهش حوادث شبکه و خطوط

سمنان

استان سمنان

بيني و کنترل فاکتورهاي مؤثر در

دانشجويي

فناوري کشور

انتقال آب

وقوع حوادث

ارائه راه حل

در زمينه آب

ارائه مدل
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رديف

عنوان شرکت

شرکت پيشنهاد دهنده

87

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول
نهايي

اين پروژه فاز اجرايي طرح
پژوهشي با عنوان «تعيين سطح
اقتصادي نشت در شبکه آبرساني
تعيين و اجراي استراتژيهاي نشت
9

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

10

آب و فاضالب مشهد

آب و فاضالب مشهد

يابي شبکه بر اساس سطح اقتصادي

پروژه

نشت در شبکه توزيع آب شهر مشهد

پژوهشي

(اجراي دستاوردهاي طرح پژوهشي)

راهبردهاي سند
چشم انداز
وزارت نيرو

شهر مشهد» مي باشد .که در
13-عدم اجراي بهينه

حال حاضر با مدل ارائه شده در

اجراي

طرحهاي آب و فاضالب

طرح پژوهشي ،تدوين

پايلوت

استراتژيهاي نشت يابي در کليه
زونهاي شهر مشهد براساس
سطح اقتصادي نشت در دستور
کار قرار دارد.

مدلسازي مفهومي در برآورد ارزش
اقتصادي استفاده از آب خاکستري در

پايان نامه

کاربري شهري /مطالعه موردي:

دانشجويي

منطقه  13شهر مشهد

 -7محيط زيست
 7-1آلودگي هاي محيط زيست

راهبردهاي سند
چشم انداز
وزارت نيرو

13عدم اجراي بهينهطرحهاي آب و فاضالب

برآورد ارزش اقتصادي استفاده از
آب خاکستنري در منطقه هاي
شهري بجاي استفاده از آب شرب

ارائه مدل

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

3

دهنده

آب و فاضالب
شهري استان

ميکروپالست ها در آبهاي شرب خروجي

بوشهر

تصفيه خانه هاي آب شرب استان بوشهر

آب و فاضالب

بررسي تنوع بيوآئروسل ها (باکتريايي و

شهري استان

قارچي) موجود در هواي اطراف تصفيه

بوشهر

خانه فاضالب بوشهر

آب و فاضالب

آب و فاضالب

بررسي روش هاي تلفيقي براي مبارزه با

پروژه

استان يزد

شهري استان يزد

حشرات در تصفيه خانه شهر يزد

پژوهشي

استان بوشهر

آب و فاضالب
2

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اندازه گيري کمي توزيع کيفي

آب و فاضالب
1

شرکت پيشنهاد

88

استان بوشهر

پايان نامه
دانشجويي

پايان نامه
دانشجويي

اسناد باال دستي

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

اولويت هاي پژوهشي
و فناوري کشور در
زمينه آب

عنوان مشکل کليدي

1-کاهش کيفي

اهداف و نتايج مورد انتظار

شناسايي انواع جديدي از آالينده هاي
زيست محيطي

منابع آب

محصول نهايي

تدوين استاندارد

14انتشار بويتصفيه خانه و

کاهش بو در تصفيه خانه هاي

ايستگاههاي پمپاژ

فاضالب

تهيه دستورالعمل

فاضالب

اولويت هاي پژوهشي

18-مواجهه شدن با

بررسي سموم مناسب مورد تاييد

و فناوري کشور در

بحران ها و بالياي

بهداشت و محيط زيست جهت مبارزه

زمينه محيط زيست

طبيعي و اجتماعي

با پشه و اثرات زيست محيطي آن

ارائه راه حل
مشکل

 -7محيط زيست
 7-2توسعه پايدار

رديف

عنوان شرکت

1

آب و فاضالب استان
آذربايجان غربي

نوع

شرکت پيشنهاد دهنده

عنوان تحقيق

آب و فاضالب شهري

بررسي راهکارهاي پياده سازي توسعه

پروژه

استان آذربايجان غربي

پايدار و مديريت سبز در حوزه آب

پژوهشي

تحقيق

اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
محيط زيست

اهداف و نتايج مورد انتظار

کمک به توسعه پايداري و
1-کاهش کيفي منابع آب

پيشگيري از صدمات زيست
محيطي

محصول نهايي

تهيه
دستورالعمل
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 -7محيط زيست
HSE 7-3

رديف

عنوان شرکت

1

آب و فاضالب
استان خراسان
جنوبي

شرکت پيشنهاد
دهنده

عنوان تحقيق

نوع تحقيق

اسناد باال دستي

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان مشکل کليدي

محصول نهايي

بررسي آالينده هاي محيط
آب و فاضالب

آزمايشگاه هاي کيفي آب و

شهري استان

فاضالب و ارائه راهکارهاي

خراسان جنوبي

کاربردي در رفع آن (منطبق بر
شاخص هاي )HSE

پايان نامه
دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و
فناوري کشور در زمينه
سالمت و ايمني غذايي

22-ساير مشکالت

بررسي آالينده هاي و ارائه راهکارهاي

ارائه راه حل

(عنوان مشکل ذکر شود)

کاربردي

مشکل

][Type text

نحوه تماس با شرکت هاي وزارت نيرو جهت انجام اولويت ها(تلفن شرکتها)
شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه
◄ شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ،نشاني :تهرررا بلرروار اشرراوري ايابررا

ررهيد عبرردا...ياده پر

 6آقرراي مهنرردس

حميدرضا استو تلفن تماس . 89601718
نشاني اينترنتيhttp://isrc.nww.ir :
◄شرکتهاي آب و فاضالب استاني ( رات هاي آب و فاض ب هري و روستايي):
با توجه به يکپارچه سايي ادمات رات هاي آب و فاض ب هري و روستايي در سالجاري و نظررر برره اينکرره در يمررا تهير ه
اولويتهاي تحقيقاتي در راتهاي مذاور روند يکپارچه سايي در حال انجام بوده لذا جهت ارتباط با هريک اي راتهاي
مزبور به آدرس وب سايت رات ها در جدول ذيل مراجعه و يا با ماره تلفنهاي دفتر تحقيقات توسعه فناوري و ارتباط بررا
صنعت رات مهندسي آّب و فاض ب اشور تماس حاصل فرماييد.
آقاي محمد رضا غ مي تلفن تماس 88973034 89601700
آقاي مهندس حميد رضا استو تلفن تماس 89601718
ايا ذار است ليست مديرا تحقيقات راتهاي آب و فاض ب استاني و ماره تماس آنها متعاقباً اع م مي گردد .

نشاني اينترنتي شرکتهاي آب و فاضالب شهري

رديف

شرکت آب و فاضالب
شهري

1

استان آذربايجان شرقي

www.abfa-azarbaijan.ir

2

استان آذربايجانغربي

www.waww.ir

3

استان اردبيل

www.abfa-ardabil.co.ir

4

استان اصفهان

www.abfa-esfahan.com

5

استان البرز

نشاني اينترنتي

www.abfaalborz.ir

رديف

شرکت آب و فاضالب
شهري

6

استان ايالم

www.abfailam.ir

7

استان بوشهر

www.abfa-bushehr.ir

8

استان تهران

www.tpww.co.ir

9

استان چهارمحال و بختياري

www.abfa-chb.ir

10

استان خراسان رضوي

www.abfa-khj.ir

11

استان خراسان جنوبي

www.abfakhorasan.ir

12

استان خراسان شمالي

www.abfa-nkh.ir

13

استان خوزستان

www.abfakhz.ir

14

استان زنجان

www.znabfa.com

15

استان سمنان

www.sww.ir

16

استان سيستان و بلوچستان

17

استان فارس

www.abfa-fars.ir

18

استان قزوين

www.abfaqazvin.ir

19

استان قم

20

استان کردستان

21

استان کرمان

www.abfakerman.ir

22

استان کرمانشاه

www.abfaksh.ir

23

استان کهگيلويه و بويراحمد

www.abfa-kb.ir

24

استان گلستان

www.abfagolestan.ir

25

استان گيالن

www.abfa-guilan.ir

نشاني اينترنتي

www.abfasb.ir

www.abfa-Qom.com
www.abfa-kordestan.ir

][Type text

رديف

شرکت آب و فاضالب
شهري

26

استان لرستان

www.abfa-lorestan.ir

27

استان مازندران

www.abfa-mazandaran.ir

28

استان مرکزي

www.abfamarkazi.ir

29

استان هرمزگان

www.abfahormozgan.com

30

استان همدان

www.hww.ir

31

استان يزد

32

اهواز

www.aww.co.ir

33

شيراز

www.abfa-shiraz.com

34

کاشان

www.abfakashan.ir

35

مشهد

www.abfamashhad.ir

نشاني اينترنتي

www.abfayazd.com

فلوچارت اخذ پروژه تحقيقاتي(يا پايان نامه) از اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو
پژوهشگران محترم جهت اخذ اولويت هاي تحقيقاتي شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرررکتهرراي زيرمجموعرره

بايد طبق فلوچارت ذيل اقدام کنند .اين اولويت ها همچنين بر روي سايت اينترنتي دفتر آموزش تحقيقرات و فنراوري
وزارت نيرو( )http://trt.moe.gov.irبارگذاري شده است.
روع

پيدا ارد يک عنوا تحقيقاتي اي اولويتهاي تحقيقاتي يک رات
اي فايل الکترونيکي اولويت هاي تحقيقاتي ويارت نيرو

ک د ف ر م :
ف ر م پي شن ها د پ ر و ژ ه ها ي ت حقيقات ي

ش ما ر ه ص ف ح ه:

« سهامي خاص »

فرم پيشنهاد پروژههاي تحقيقاتي
توجه  :اين فرم به عنوا نمونه بارگذاري ده است .پژوهشگرا بايد براي ااذ فرم پيشنهاد نهايي با رات
مربوطه هماهنگي نمايند.

عنوان پروژه تحقيقاتي:
محقق:

ک د ف ر م :
ف ر م پي شن ها د پ ر و ژ ه ها ي ت حقيقات ي

ش ما ر ه ص ف ح ه:

شرکت آب و فاضالب .......................

الف – خالصه اطالعات پروژه تحقيقاتي

-1

عنوان پروژه

به فارسي :
به انگليسي :
-2

مشاور ( شخصيت حقيقي يا حقوقي )

-3

مشخصات مسئول پروژه :
نام ونام خانوادگي:

آخرين مدرک تحصيلي:

مدرک تحصيلي:

رتبه علمي :

تاريخ ومحل اخذ مدرک:

نشاني محل کار:

تلفن:

نشاني محل سکونت :

دورنگار:
پست الکتريکي :

-4

سازمانها يا مراکز حمايت کننده پروژه :

-1
-2
-5

محل اجراي پروژه :

مدت اجراء :

تاريخ شروع :

-6

کل اعتبار مورد درخواست :

اعتبار ريالي :

اعتبار ارزي:

-7

نوع پروژه :
* توضيحات

بنيادي

کاربردي

ک د ف ر م :
ف ر م پي شن ها د پ ر و ژ ه ها ي ت حقيقات ي

ش ما ر ه ص ف ح ه:

 پروژه بنيادي  :پژوهشي است که عمدتاً در جهت گسترش مرزهاي دانش  ،بدون درنظر گرفتن استفادهعملي

براي

خاص

کاربرد آن انجام مي گيرد.
 پروژه کاربردي  :پژوهشي است که استفاده عملي خاص براي نتايج حاصل از آن در نظر گرفته مي شود .ب – مسئول پروژه و همکاران :

رديف

-1

نام ونام خانوادگي مسئول پروژه :

-2

مشخصات همکاران اصلي :

نام ونام خانوادگي

مرتبه علمي

موسسه محل اشتغال
نام واحد

سمت

1

2
3
4
5
-3

فعاليتهاي مهم علمي  ،تحقيقاتي وتاليفات مسئول پروژه وهمکاران

درجه
تحصيلي

رشته تحصيلي

امضاء

ک د ف ر م :
ف ر م پي شن ها د پ ر و ژ ه ها ي ت حقيقات ي

-4

ش ما ر ه ص ف ح ه:

پروژه هاي تحقيقاتي در دست اجراء توسط مسئول پروژه وهمکاران

توضيحات :
* فتوکپي آخرين مدرک تحصيلي وشناسنامه مسئول پروژه و همکاران اصلي ضميمه پيشنهاد ارائه شود .
** همکاران اصلي پروژه  :افرادي هستند که درتمام مراحل انجام پروژه با مسئول پروژه به طور مستمر همکاري
دارند.
مشخصات ساير همکاران پروژه * :
رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

نام واحد

درجه تحصيلي

امضاء

سازمانهاي دولتي يا خصوصي که دراجراي پروژه همکاري دارند:
نام سازمان

نوع وميزان همکاري

ميزان مشارکت مالي

نام مسئول وامضاء

ک د ف ر م :
ف ر م پي شن ها د پ ر و ژ ه ها ي ت حقيقات ي

ش ما ر ه ص ف ح ه:

درصد مشارکت مالي مراکز حمايت کننده :
ساير مشارکتهاي مراکز حمايت کننده :
توضيحات :
*ساير همکارن پروژه  :افرادي هستند که به صورت مقطعي در اجراي پروژه همکاري دارند.

ج -مشخصات کامل پروژه :
-1

عنوان وشرح پروژه شامل  :هدف و ضرورت اجراء پروژه

-2

توجيه فني واقتصادي پروژه :

-3

روش تحقيق :

ک د ف ر م :
ف ر م پي شن ها د پ ر و ژ ه ها ي ت حقيقات ي

-4

بررسي سابقه موضوعي پروژه در سطح ملي وبين المللي :

-5

اهداف ونتايج مورد انتظار از پروژه :

ش ما ر ه ص ف ح ه:

د – مشخصات اجرايي پروژه
 -1محل اجراي پروژه :
 -2شرح دقيق روشها و مراحل اجرايي پروژه  ( :در اين قسمت بايد زمينه ها و فرضيه هاي تحقيق  ،نحوه انتخاب
جامعه و نمونه و روشهاي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعات دقيقاً شرح داده شود ) .

ک د ف ر م :
ف ر م پي شن ها د پ ر و ژ ه ها ي ت حقيقات ي

ش ما ر ه ص ف ح ه:

 -3زمان بندي اجراي پروژه ومقاطع زماني براي ارسال گزارش پيشرفت کار :
مدت زمان الزم براي اجراي پروژه ( به ماه )  :تاريخ شروع :

مدت زمان:

تاريخ خاتمه:

جدول مراحل اجراي پروژه وپيش بيني زمان هر مرحله

3
4
5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

رديف

2

27

1

1

28

جدول زماني انجام مراحل به ماه

ک د ف ر م :
ف ر م پي شن ها د پ ر و ژ ه ها ي ت حقيقات ي

-4

ش ما ر ه ص ف ح ه:

فهرست تجهيزات ومواد مورد نياز که ضرورت دارد از داخل يا خارج کشور خريداري گردد:

جمع هزينه هاي تجهيزات ومواد :

ريال

جمع هزينه هاي تجهيزات ومواد :

دالر

* توضيحات :

-1

درصورتيکه اين مواد و يا تجهيزات در ايران موجود باشد داليل انتخاب نوع خارجي ذکر گردد.

-2

درصورتيکه مواد و يا تجهيزات در دانشگاهها و يا سازمانهاي ديگر جهت بهره برداري در دسترس باشد داليل

خريد آن مشخص گردد.

ک د ف ر م :
ف ر م پي شن ها د پ ر و ژ ه ها ي ت حقيقات ي

-5

ش ما ر ه ص ف ح ه:

هزينه پرسنلي پيش بيني شده با ذکر مشخصات کامل ميزان اشتغال و حق الزحمه :
نوع مسئوليت

ميزان ساعات کار

ميزان ساعات کار

ميزان ساعات

در سال اول

در سال دوم

کار در سال سوم

حق التحقيق و
جمع کل کارکرد

جمع کل (

حق الزحمه
هرساعت به ريال

ريال)

محقق:
-1
-2
-3
-4
ساير همکاران :
-1

-2
-3
-4
-6

پيش بيني هزينه هاي مسافرت :
تعداد مسافرت درمدت
مقصد

اجراي پروژه ومنظور از
آن

-7

هزينه هاي ديگر مربوط به پروژه :

-

هزينه چاپ وتکثير

-

هزينه تهيه نشريات وکتب مورد نياز

نوع وسيله نقليه

تعداد افراد

مدت به روز

هزينه به ريال

ک د ف ر م :
ف ر م پي شن ها د پ ر و ژ ه ها ي ت حقيقات ي

-

هزينه اجاره وسايل مورد نياز

-

ساير هزينه ها ( نام ببريد )

ش ما ر ه ص ف ح ه:

جمع کل :

 -8هزينه آزمايشات وخدمات تخصصي :
موضوع آزمايش يا
خدمت

مرکز سرويس دهنده

هزينه هر آزمايش

تعداد

جمع ( ريال)

جمع کل

 -9توزيع کل اعتبار پروژه براساس بخشهاي مختلف هزينه :
سال اول

شرح
ريال

ارز( دالر)

سال دوم
ريال

هزينه هاي پرسنلي
هزينه هاي تجهيزات ومواد
هزينه هاي مسافرت
هزينه آزمايشات وخدمات تخصصي
ساير هزينه ها
جمع کل هزينه هاي پروژه
جمع کل هزينه هاي پروژه

ارزي
دالر

ارز( دالر)

سال سوم
ريال

ارز(
دالر)

ک د ف ر م :
ف ر م پي شن ها د پ ر و ژ ه ها ي ت حقيقات ي

ش ما ر ه ص ف ح ه:

ريالي
ارزي
دالر

اعتباري که از ساير منابع تامين خواهد شد

ريالي
ارزي
دالر

کل اعتبار مورد نياز ريالي

ريالي

 -10پيش بيني تاريخ ارائه گزارش نهايي پروژه :

 -11محقق

همکاران اصلي -1 :

-2
پروژه تحقيقاتي

امضاء

تاريخ:

امضاء

تاريخ :

امضاء

تاريخ:

آقاي  /خانم موسسه  .............................................................................تحت عنوان

.................................................
..............................................................................................................................................................................

................................
درجلسه مورخ .......................................

مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفت و به شرح زير ارزيابي گرديد.

